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Ohjaavana tekijänä diplomityön laatimiseksi oli tarve alentaa kattilan K6 savukaasupäästöt

13.11.2014 voimaanastuneen valtioneuvoston päästöasetuksen 936/2014 tasolle, sekä

optimoida kattilasäädöt siten, että voidaan reagoida nopeammin häiriötilanteisiin.

Merkittävin ylitys nykyisellä laitteistolla 936/2014 direktiivin tarkasteltuna on NOx -

päästöillä ja ajoittain myös rikkipäästöillä. Siirtymäaika uuden päästötason saavuttamiseksi

päättyy 30.6.2020. K6 kattilalle on siirtymäajan kuluessa laadittu suunnitelma uuden

päästörajan saavuttamiseksi vuonna 2016, suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan

vuoden 2017 kuluessa.

Työn teoriaosuudessa käsitellään voimalaitosprosessin toimintaa yleisellä tasolla, sekä

käsitellään käytettyjä polttoaine ja typenoksidien muodostumismekanismia. Työosuudessa

tutkitaan, sekä todetaan päätettyjen ratkaisumallien toiminta kattilan K6 keskeisimpiin

käytön ja ajettavuuden ongelmiin, sekä savukaasupäästöjen tason alentamiseen siten, että

936/2014 direktiivin päästörajat alitetaan. Työssä käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat,

automaatiojärjestelmään liitettävän säätökonseptin käyttöönotto kattilasäätöjen

optimointiin, sekä kattilan leijutus- ja palamisilma määrien todentaminen ja optimointi sekä

sekundääri-ilmakanaviston jako.
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Työn tuloksena kattilan ajettavuus ja stabilisuus paranivat käyttöönotetun säätökonseptin

ansiosta. Myös muita teknisiä ratkaisuja toteutettiin onnistuneesti kattilan paremman

ajattavuuden saavuttamiseksi. Työn laatimisen aikana todetut haasteet liittyvät kesäajan

pieneen kattilakuormaan ja sen aiheuttamiin haasteisiin kattilaprosessissa. Tulevaisuuden

kehitystoimenpiteinä tulee ottaa harkittavaksi muun muassa kiertokaasun tehokkaampi

hyödyntäminen typenoksidien hallinnassa.
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As a guiding factor for the Master's thesis, there was a need to lower the boiler K6 flue gas

emissions to level witch is determined in judgment of counsil of state on September 13, 2014

(936/2014). As well as there was need  to optimize boiler settings to respond more quickly

to disturbances. The most significant exceedance of flu gas emissions with current

equipment in accordance with 936/2014 directive is NOx emissions and occasionally also

sulfur emissions. The transition period to reach the new emission level will end on 30 June

2020. There has been made strategy during the transition period for the boiler K6 for

achieving the new emission limit in 2016, planned measures will be implemented in year

2017. The theoretical part of the thesis process the operation of the power plant process on

a general level, and also deals with used fuels for combustion and nitrogen oxide formation

mechanism.

In the project part of thesis the developed solutions are verified and looked at on the main

problems of use and runnability of boiler K6 and the reduction of the level of flue gas

emissions so that the 936/2014 emission limit values are obtained. The topics discussed in

this thesis include the introduction of a control concept to be used in the automation system

to optimize the boiler control, as well as the verification and optimization of boiler

fluidization and combustion air volume as well as the secondary air duct division.
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As a result of the thesis work, boiler runnability and stability improved thanks to the control

concept implemented in automation system. Other technical solutions were also successfully

implemented to achieve smoother runnability of the boiler. The challenges identified during

the work are related to the small boiler load of summer time and the challenges it has caused

in the boiler process. Future development measures should consider, for example, the more

efficient utilization of circulating gas in nitrogen oxide control.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

kg kilogramma

s sekunti

MW megawatti

bar baari

NOx typenoksidit

°C celsiusaste

kV kilovoltti

SO2 rikkidioksidi

CO hiilimonoksidi

NO2 typpidioksidi

BFB bubbling fluidized bed

CFB circulating fluidized bed

mm millimetric

kPa kilopascal

m metri

m3 kuutiometri

ppm parts per million

° aste

pa pascal

K kelvin

CO2 hiilidioksidi

HF vetyfluoridi

HCL suolahappo

TOC orgaaninen kokonaishiili

O2 happi

POR raskaspolttoöljy

DCS hajautettu ohjausjärjestelmä
137mBa barium isotooppi
82Br bromine isotooppi
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1 JOHDANTO

1.1 Taustat

Ohjaavana tekijänä diplomityön laatimiseksi on tarve selvittää  kattilan K6 säätöjen

optimoinnin ja ilmanjako muutosten vaikutus typenoksidipäästöihin, sekä kattilan

ajettavuuden parantamiseksi. Valtioneuvoston päästöasetuksen 936/2014 määrittämän

päästötason saavuttamiseksi Simpele Boardin voimalaitokselle on myönnetty siirtymäaikaa

30.6.2020 asti. Siirtymäajan puitteissa on löydettävä säätötekniset tai muut tarvittavat

laitostekniset ratkaisut päästötavoitteen saavuttamiseksi. Kattilan ajettavuuden ongelmat

liittyvät nopeisiin höyrynkulutus muutoksiin ja niiden aiheuttamiin säätöpiirien värähtelyyn.

1.2 Tavoitteet

Työn tavoitteena on löytää ratkaisut kattilan K6 keskeisimpiin käytön ja ajettavuuden

ongelmiin, sekä savukaasupäästöjen tason alentaminen siten, että Valtioneuvoston

päästöasetuksen 936/2014 raja-arvot  alitetaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi suoritetaan

prosessista mittauksia ja tehdään teknisiä muutoksia kattila prosessiin. Jos työssä

käsiteltävien menetelmien avulla ei saavuteta riittävää päästötason laskua tai ajettavuuden

paranemista, tulee pohdittavaksi seuraavat mahdolliset toimenpiteet tavoitteiden

saavuttamiseksi.

1.3 Rajaus

Työssä käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat, automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan

säätökonseptin käyttöönotto kattilasäätöjen optimointiin, sekä kattilan leijutus- ja

palamisilma määrien todentaminen ja optimointi. Teoreettisessa osuudessa tutustutaan

voimalaitostekniikkaan leijukattiloiden muodossa, käsitellään Simpeleen voimalaitoksella

käytettäviä polttoaineita ja niiden ominaisuuksia, sekä katsaus päästölupaan ja typenoksidien

syntyyn.
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2 METSÄ BOARD SIMPELE

Simpeleen tehtaan teollinen toiminta on alkanut 1896. Paperin tuotanto aloitettu 1906 ja

kartongin valmistus vuonna 1935. Nykyisin tehdasalueella harjoitetaan kartongin

valmistusta, valmistettava tuote on taivekartonki. Myytävä tuotenimi on Metsä Board

Classic FBB, joka on kaksi kertaa pintapuolelle päällystettyä taivekartonkia, neliöpaino alue

on 200-340 g/m2. Tuotetta valmistetaan kartonkikone KK3:lla. Kartonkikoneen

tuotantokapasiteetti on 300 000 brt/a taivekartonkia. Classic FBB:n suurin

loppukäyttökohde on elintarvike- sekä lääkepakkauksissa ja päämarkkina alueena Eurooppa.

Simpeleellä valmistetun Classic FBB -taivekartongin pääraaka-aineet ovat oma hioke,

kemimekaaninen hierre sekä koivu- ja mäntysellu. Hioketta valmistetaan kuudella

hiomakoneella tehdasalueella sijaitsevalla hiomolla. Massaosastolla puu sahataan

määrämittaan, kuoritaan ja valmistetaan hiokkeeksi kuudella hiomakoneella. Raaka-aineena

hiokkeen valmistukseen käytetään kuusta. Tehdas kokonaisuuteen sisältyy myös kartongin

jälkikäsittely toiminnot Simpeleen tapauksessa arkittamo, joka koostuu viidestä

arkkileikkauslinjasta, kahdesta arkkipakkauslinjasta, sekä kartonkirullien korkeavarastosta.

Tehdasalueella sijaitsee edellä mainittujen lisäksi biologinen jätevesien puhdistuslaitos, sekä

biovoimalaitos. Nykyisessä tuotantolaajuudessa tehdas työllistää noin 260 työntekijää.

Seuraavat kappaleet käsittelevät tiivistetysti Metsä Board Simpeleen biovoimalaitokseen

liittyvät prosessit.

2.1 Kattila K6

Simpeleen tehtaalla prosessihöyryn- ja sähköntuotanto tehdään pääsääntöisesti pääkattilalla

K6, esitetty kuvassa 2.1. Kattila on valmistunut vuonna 1976 turvepölykattilaksi, ja  vuonna

1997 kattilan alaosa uusittu ja polttotekniikka vaihdettu kuplapetikattilaksi Foster Wheeler

AG :n toimesta. Kattilan suunnitteluparametrit ovat 40 kg/s tuorehöyryä arvoilla 112 bar,

525°C ja kattilateho 127 MW. Pääpolttoaineena käytetään metsähaketta, turvetta, sekä

kuorta. Käynnistys- ja tukipolttoaineena käytetään tarvittaessa raskasta polttoöljyä.

Biologisella jätevedenpuhdistamolla syntyvä bioliete käytetään myös polttoaineena K6

kattilalla. Savukaasujen puhdistukseen käytetään kolme kenttäistä sähkösuodinta.
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Kuva 2.1. Simpele pääkattila K6

Polttoaineen syöttö kattilaan tapahtuu polttoaineen päiväsiilosta syöttötaskujen sekä kola- ja

ruuvikuljettimien välityksellä neljälle sulkusyöttimelle, jotka syöttävät polttoaineen

kattilaan. Tukipolttoaineena käytettävän raskaanpolttoöljyn käyttämistä varten kattila on

varustettu kahdella starttiöljypolttimella, joiden teho on 10 MW/kappale, sekä neljällä

kuormapolttimella joiden teho on 24 MW/kappale.

Kattilan prosessisäätöjen osalta tapahtuu merkittäviä muutoksia tämän työn tekemisen

aikana. Muutokset liittyvät säätöpiirien optimoinnin käyttöönottoon. Optimoinnin tuomista

muutoksista ja tuloksista on kerrottu myöhemmissä luvuissa, seuraavissa kappaleissa

kerrotaan kattilan säätöjen periaatteita ennen säätöpiirien optimoinnin implementointia.

Kattilan tehonsäätö on kiinteän paineen säätö, eli kattilan tuorehöyryn paineen muutokset

ohjaavat polttoaineen syöttöä kattilaan. Paineen lasku aiheuttaa erosuuretta

paineensäätimessä ja ohjauksen kautta pyytää lisää polttoainetta polttoaineen siirtoon

käytettävältä laitteistolta. Lisääntynyt polttoaineen syöttö aiheuttaa polttotehon nousun,



7

jonka seurauksena myös kattilan paine nousee. Kuvassa 2.2 esitetty periaatteellinen

kiinteänpaineen säädöstä.

Kuva 2.2. Kiinteän paineensäädön periaate.

Kattilan tehon vaihtelee kartonkikoneen ajotilanteen, sekä vuodenajan mukaisesti.

Kesäaikana kattilan kuorma on minikuorma tilanteessa vain noin 30 prosenttia

suunnitteluarvosta. Kartonkikoneen käyttämä prosessihöyry ajetaan kattilasta

vastapaineturbiinin tai reduktioaseman (paineenalennusasema) kautta. Turbiinin kautta

ajettaessa vastapainetta säädetään aktiivisesti kartonkikoneen tarvitseman höyrypaineen

mukaisesti, säätöikkunan ollessa noin 4,3 – 5 baaria. Turbiinin jälkeen prosessihöyryn

lämpötila säädetään halutulle tasolle vesiruiskutuksen avulla, eli käytännössä poistetaan

höyrystä tulistusta. Tämän jälkeen höyry ajetaan höyrytukkiin, josta jakelu kulutuskohteisiin

tapahtuu. Reduktioaseman kautta ajettaessa paineenalennus tapahtuu kahdessa erillisessä

portaassa. Ensin tuorehöyryn paine lasketaan 26 baariin ja toisen reduktioventtiilin läpi

edelleen 5 baariin. Tämän jälkeen höyry ajetaan höyrytukkiin.

Savukaasupäästöjen hallintaan käytetään savukaasu kanavassa kolmikenttäistä

sähkösuodatinta, joka poistaa tehokkaasti lentotuhkan ja vähentää hiukkaspäästöjä.

Lopullisesti puhdistetut savukaasut vapautetaan ilmakehään 78 metriä korkean tiilipiipun

kautta. Prosessiteknisin säädöin voidaan hallita muun muassa typenoksidien määrää (NOX).
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Typenoksidien hallinta tapahtuu vaiheistusilmamäärän säädöllä, eli kattilan ilmajaolla.

Palamisilmoja voidaan jakaa seuraavasti primääri-, sekundäärin ala- ja ylätaso sekä tertiääri-

ilmat. Myös kiertokaasun hallitulla käytöllä voidaan vaikuttaa savukaasupäästöjen

typenoksidien määrään.

2.2 Polttoaineen käsittely

Kattilassa K6 poltettava polttoaine puretaan kahteen erilliseen linjastoon. Turve puretaan

turvelinjastoon ja metsähake, sekä muu puuperäinen polttoaine toiseen linjastoon.

Polttoaineet kuljetaan omilla linjastoillaan varastosiiloihin. Molemmissa

polttoainelinjastoissa on kiekkoseula sekä murskain, johon seulan rejekti partikkelit

ohjataan. Puupolttoainelinjastolla sijaitsevalla murskaimella voidaan käsitellä myös muuta

tehtaalla syntyvää polttokelpoista materiaalia, muun muassa kuorimolla syntyvät

rankapätkät ja ei-myytäväksi kelpaavaa hierrettä ja sellua paaleina yhtiön muilta tehtailta.

Haluttu polttoainesuhde kattilaan säädetään varastosiilojen purkausruuvien

pyörimisnopeuden avulla, eli suhdesäätönä. Polttoaineseos kuljetaan raudanpoisto

magneetilla varustetulla hihnakuljettimella kattilan K6 päiväsiiloon.

Biologiselta jätevedenpuhdistamolta pumpattava bioliete pyritään saamaan mahdollisimman

korkeaan kuiva-aine pitoisuuteen ennen polttoa. Tätä tehtävää varten voimalaitoksella on

suotonauhapuristin. Puristimen pääkomponentit ovat vedenerotin ja puristinosa.

Puristinosalla lietteestä poistetaan vettä pois mekaanisesti, periaatekuvan 2.3 mukaisesti.

Puristimeen saapuvan lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 1 prosentti ja puristinosalta

poistuvan noin 40 prosenttia.
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Kuva 2.3. Suotonauhapuristimen toimintaperiaate (Econetgroup, 2017)

2.3 Varakattila K7

Kattila K7 toimii varakattilana kattilalle K6. Kattilan on toimittanut Kvaerner pulping –

Power Division vuonna 1996. Kattilan tuottamat kylläisen höyryn parametrit ovat 25 baaria,

225 °C höyrynvirtauksen maksimin ollessa 27 kg/s. Polttoaine teho 66 MW tuotetaan

raskaalla polttoöljyllä kolmen Low-NOx öljypolttimen avulla. Kaksi polttimista on

kuormapolttimia teholtaan 28 MW/kappale ja yksi poltin toimii käynnistyspolttimena .

Käynnistyspolttimen teho on 10 MW. Syntyvät savukaasut käsitellään multisykloni -

puhdistimen avulla, jolla erotetaan hiukkasia savukaasusta. Syklonin toiminta perustuu

keskipakovoiman käyttämiseen, erotetut hiukkaset neutraloidaan talkkiin. Syntynyt talkki- /

hiukkasmassa on ongelmajätettä. Kattilaa käytetään vain K6 kattilan häiriö- ja

seisokkitilanteissa. Kattila K7 on jatkuvassa lämpimässä säilönnässä, jolloin nopea

käyttöönotto on tarvittaessa mahdollista.

Kattilassa tuotettu kylläinen prosessihöyry ohjataan reduktioaseman kautta samoihin

kulutuskohteisiin kuin K6 kattilaa käytettäessä. Varakattilan höyryntuotanto kapasiteetti ei

riitä kartonkikoneen täyden ajonopeuden saavuttamiseen kaikkien tuotettavien

neliöpainojen osalta varsinkaan kylminä kausina, koska kartonkikoneen höyrynkulutus on

kasvanut merkittävästi vuoden 1996 tasosta.
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2.4 Vastapaine turbiini VP2

Kattilan K6 tulistettu korkeapainehöyry ajetaan Stal – Laval:n vuonna 1976 valmistamaan

DDSM 2070 vastapaineturbiiniin. Turbiinin maksimi teho on 19,8 MW. Turbiini on

tyypiltään radiaaliturbiini, tästä johtuen turbiinissa on kaksi eriäviin suuntaan pyörivää

höyrysiivistöä ja höyry virtaa radiaalisesti siivistön läpi. Rakenteen vuoksi generaattoreita

on kaksi, joista kumpikin antaa 50 prosenttia kokonaistehosta. Generaattoreiden

käyttöjännite on 6 kV, ja tahdistaminen tehdasverkkoon tapahtuu automatiikan ohjaamana.

(Stal Laval B2294. 1974).

Turbiinin avulla voidaan tuottaa noin 30 prosenttia tehtaan tarvitsemasta kokonaistehosta,

loppu sähköenergian tarpeesta täytetään ostamalla sähköä valtakunnanverkosta. Tilanteissa

jolloin valtakunnan sähköverkossa on häiriöitä voidaan tehdas tarvittaessa irrottaa

saarikäytöksi, tällöin tehtaan käyttämää sähkötehoa rajoitetaan siten, että vain kriittisimpien

kohteiden käynnissä pysyminen turvataan ja isoja tehonkulutus kohteita pysäytetään

automaattisesti.
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3 PÄÄSTÖLUPA

Energiantuotannon suurimmat ympäristövaikutukset ovat savukaasujen mukana ilmakehään

vapautuvat päästöt. Voimalaitosten päästömäärät vaihtelevat käytettävän polttoaineen- ja

laitostyypin mukaan. Simpeleen kattilan K6 voimassa olevan päästöluvan mukaiset

päästörajat 30.6.2020 asti ovat taulukon 3.1 mukaiset. Simpeleen voimalaitoksella

toteutetaan siirtymäsuunnitelman mukaisesti koeajojaksoja, joiden tavoitteena on optimoida

NOX -päästöjä. Yksi merkittävä suunnitelma NOX -päästöjen alentamiseksi on

säätökonseptin käyttöönotto kevään 2017 huoltoseisokissa, säätöpiirien optimoinnin

käyttöönottoa ja sen tuomia hyötyjä sekä haasteita käsitellään myöhemmistä luvuissa.

Rikkidioksidi, SO2 538 mg/m3n (6%O2)

Typen oksidit, NOx (NO2 :na) 450 mg/m3n (6%O2)

Hiukkaset 50 mg/m3n (6%O2)

Hiilimonoksidi, CO 250 mg/m3n (6%O2)

Taulukko 3.1. Kattilan K6 päästöluvan raja-arvot

”Päästöraja-arvoja todetaan jatkuvissa mittauksissa noudatetun, jos kalenterivuoden

yhdenkään kuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja ja jos rikkidioksidin sekä hiukkasten

kaikista 48 tunnin keskiarvoista 97 prosenttia sekä typenoksidien ja hiilimonoksidin kaikista

48 tunnin keskiarvoista 95 prosenttia ei ylitä 110 prosenttia raja-arvoista.”

(Valtioneuvostonasetus 936/2014)

Alkaen 1.7.2020 tulevat voimaan SUPO -asetuksen (936/2014) mukaiset

savukaasupäästöjen raja-arvot, jotka ovat taulukon 3.2 mukaiset kattilalle K6.

Rikkidioksidi, SO2 250 mg/m3n (6%O2)

Typen oksidit, NOx (NO2 :na) 250 mg/m3n (6%O2)

Hiukkaset 20 mg/m3n (6%O2)

Hiilimonoksidi, CO (tavoitearvo) 250 mg/m3n (6%O2)

Taulukko 3.2. Kattilan K6 päästöluvan raja-arvot 1.7.2020 alkaen
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Päästöjen raja-arvoja katsotaan noudatetun 1.7.2020 alkaen voimaantulevilla raja-arvoilla,

jos yksikään raja-arvoon tai tavoitearvoon verrattava päästöjen kuukausittainen keskiarvo ei

ylitä raja-arvoja ja vuorokausiarvo ei ylitä 110 prosenttia raja-arvoista, sekä 95 prosenttia

rikkidioksidin, typen oksidien, ja hiukkasten kaikista vuoden aikana raja-arvoon

verrattavista päästöjen tuntikeskiarvoista ei ylitä 200 prosenttia raja-arvoista. Haasteellisen

NOx -päästön alentamisesta tekee se, että NOx -päästö on kääntäen verrannollinen CO -

päästöön. Tästä voidaan todeta NOX -päästötason saavuttamisen mahdollisesti aiheuttavan

CO -päästörajan ylittymisen vuorokausitasolla. Hiilimonoksidin (CO) taulukossa 3.2

esitettyä raja-arvoa ei sovelleta, kun selvitetään typenoksidipäästöjen vähentämistekniikoita

kattilan erilaisissa käyttöolosuhteissa. (Valtioneuvostonasetus 936/2014)

3.1 Päästöjen nykytaso

Simpeleen voimalaitoksen päästömittaus on jatkuvatoiminen. Päästömittausraportti ajetaan

automaattisesti jokaiselta vuorokaudelta ja kuukausittain kuukausiraportti.

Savukaasupäästöjen määrään sekä koostumukseen vaikuttavat käytetyn polttoaineen laatu ja

määrä, sekä kattilan kuormitus ja ajettavuus. Kaaviossa 3.1 on esitetty 12 kuukauden

mittaiselta jaksolta 05/2016 – 05/2017 NOx -päästön kuukausikeskiarvot ja 1.7.2020

voimaanastuva päästöraja-arvo.
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Kaavio 3.1. NOx -päästö 12 kuukauden ajalta.

3.2 NOx -päästön syntymekanismi

Polttamisen yhteydessä muodostuvia haitallisia typpiyhdisteitä ovat typpimonoksidi (NO) ja

typpidioksidi (NO2), näiden yhteisnimitys on typenoksidit, NOx.  Typenoksideista noin 95

prosenttia  on  NO:ta   ja  viisi  prosenttia  NO2:sta. Ilmakehässä merkittävä osa

typpimonoksidista hapettuu typpidioksidiksi, joten ympäristövaikutukset ovat typenoksidien

osalta samankaltaisia. Typenoksidien vaikutukset ympäristöön näkyvät muun muassa

happamina laskeutumina, sekä saastesumun ja otsonin muodostumisena suurkaupungeissa.

Suurimmat ihmisen aiheuttamat typenoksidipäästöt syntyvät liikenteen polttomoottoreista,

sekä voima- ja lämpölaitosten polttoprosesseista.(Raiko, R et al. 1995. Poltto ja palaminen)

Leijupoltossa palaminen tapahtuu partikkelikerroksessa, jota leijutetaan kerroksen alle

puhallettavalla ilmalla. Leijutuskerros muodostuu hiekasta, tuhkasta ja koksijäännöksestä.

Leijupolton NOx -päästä on selvästi alhaisempi kuin esimerkiksi poltinpoltossa, koska

polttolämpötila on vain 800 – 900°C. Termisen typpimonoksidin muodostuminen on

suoraan verrannollinen polttolämpötilaan, joten sen muodostuminen leijupoltossa on lähes

merkityksetön. Voidaan siis todeta, että lähes kaikki typpimonoksidi on peräisin

polttoaineen typestä. Leijupoltossa on otettava huomioon typpimonoksidin muodostumisen

lisäksi ilokaasun eli N2O muodostuminen, matala polttolämpötila suosii ilokaasun

muodostumista. Typpimonoksidin ja ilokaasun riippuvuus polttoparametreista on siis

vastakkainen. Typpimonoksidin pelkistyminen leijupoltossa voi tapahtua koksin avulla

katalyyttisesti jos riittävä määrä pelkistäviä kaasuja kuten hiilimonoksidia (CO) on läsnä.

Kalsiumoksidi (CaO) on myös todettu tehokkaaksi typpireaktioiden katalyytiksi.

Leijupoltossa lämpötila on siis 800 - 900°C, tällöin 10 – 50 prosenttia polttoainetypen

haihtuvista syano- ja syanidiyhdisteistä, kuten syyanivety (HCN) hapettuu homogeenisesti

ilokaasuksi (N2O). Reaktioyhtälö syyanivedystä ilokaasuksi on

+ → +

+ → N2O +
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Syaanivedyn konversio ilokaasuksi on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Lämpötilan

kasvaessa muodostuminen vähenee, jos lämpötila on yli 950 °C ilokaasun muodostuminen

päättyy ja välituotteena esiintyvä NCO -radikaali reagoi typpimonoksidiksi. (Raiko, R et al.

1995. Poltto ja palaminen)

Leijupoltossa ilokaasupäästöön vaikuttavimmat tekijät ovat polttoainelaatu, lämpötila ja

ilmakerroin. Ilokaasupäästö (N2O) kasvaa, kun lämpötila laskee ja ilmakerroin nousee.

Polttoaineen iällä on myös vaikutus ilokaasupäästön määrään, nuoremmat polttoaineet kuten

puu ja turve muodostavat poltossa vähemmän ilokaasua kuin esimerkiksi kivihiili.

Ilokaasupäästön vähentämiseksi on mahdollista optimoida polttoprosessia, mutta

esimerkiksi lämpötilan nosto aiheuttaa ongelmia NO- ja SO2-päästöjen kasvamista.

Merkittävimmät typpimonoksidipäästöön vaikuttavat tekijät leijupoltossa ovat

polttoaineenlaatu, polttolämpötila ja ilmakerroin. Typpimonoksidipäästö (NO) kasvaa kun

lämpötila tai ilmakerroin kasvaa. NO -päästö on voimakkaasti riippuvainen polttoaineen

typpimäärästä nuorille polttoaineille kuten puulle, NO -päästö nousee kun poltettavan puun

typpimäärää kasvaa. (Raiko, R et al. 1995. Poltto ja palaminen)
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4 VOIMALAITOSTEKNIIKKA

4.1 Höyrykattilan toimintaperiaate

Höyrykattilassa tuotetaan kattilaputkistoon syötetystä vedestä höyryä. Vedenkierron

kannalta toiminta voidaan yksinkertaistaa putkeksi johon syötetään vettä ja toisesta päästä

vesi tulee ulos vesihöyrynä. Veden olotila muuttuu höyryksi tuomalla putkeen riittävästi

lämpöä. Lämpöä veteen tuotaessa ensin vesi lämpenee höyrystymislämpötilaan, tämän

jälkeen vesi höyrystyy painetta vastaavassa höyrystymislämpötilassa ja vielä lisää lämpöä

tuotaessa vesihöyry tulistuu, eli lämpötilaa nostetaan yli painetta vastaavan

höyrystymislämpötilan. Kuvassa 4.1 on esitetty höyrykattilan yksinkertaistettu

toimintaperiaate.

Kuva 4.1. Höyrykattilan toimintaperiaate (Huhtinen, M et al. 1994)

Nykyaikaisten voimalaitosten tyypilliset suunnitteluarvot ovat, höyrynpaine 85 – 220 bar ja

höyryn lämpötila 450 – noin 600 °C. Veden lämmittäminen tulistetuksi höyryksi vaati

runsaasti energiaa. Tarvittava energia tuotetaan polttamalla erityyppisiä polttoaineita,

esimerkiksi turvetta, maakaasua, metsäjätettä, mustalipeää. Lämpöenergian tuottamiseksi

tarvitaan polttoaineen lisäksi happea. Höyrykattilassa polttoaine reagoi palamisilmassa

olevan hapen kanssa, jolloin polttoaineeseen sitoutunut energia saadaan muutettua
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lämpöenergiaksi joka sitoutuu savukaasuihin. Savukaasuihin sitoutunut lämpöenergia

pyritään ottamaan talteen mahdollisimman tarkasti, sitomalla energia höyryntuotannon

lämmönvaihtimissa ennen savukaasujen johtamista puhdistukseen ja savupiipun kautta

ilmakehään. (Huhtinen, M et al. 1994)

4.1.1 Vastapainevoimalaitos

Teollisuus prosessien lämmitys on yleensä toteutettu käyttämällä höyryä, koska höyry

sisältää suuren määrän energiaa ja on erinomainen lämmön siirto-ominaisuuksiltaan.

Teollisuuden vastapainelaitoksen edut perustuvat siihen, että rakennettavan

höyryvoimalaitoksen yhteyteen on mahdollista rakentaa kohtalaisen lisäinvestoinnin myötä

turbiinilaitos tuottamaan sähköä. Sähköntuotannon edellytyksenä on turbiinin lisäksi

korkeampi kattilan höyrynpainetaso. Kuvassa 4.2 on havainne kuva

vastapainevoimalaitoksen pääkomponenteista.

Kuva 4.2. Vastapainevoimalaitoksen pääkomponentit (Huhtinen, M et al. 1994)

Kuvan 4.2 mukaisesti tulistettu höyry ajetaan turbiinin läpi, jossa höyryn sisältämä

lämpöenergia muutetaan liike-energiaksi, joka pyörittää turbiinin välityksellä generaattoria

tuottaen sähkötehoa. Usein teollisuudessa tarvitaan eri painetasoissa olevaa höyryä, tämän

vuoksi turbiineissa on yksi tai useampi väliotto mahdollistaen eri prosessihöyryn käyttötasot.
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Teollisuuden suuret vastapainevoimalaitokset käyttävät polttoaineena metsäteollisuudessa

syntyviä jäteaine virtoja, esimerkiksi kuorta, mustalipeää, ja biolietettä. Teollisuuden

prosesseille on tyypillistä käyttää kylläistä höyryä. Tämä johtuu siitä, että kylläinen lauhtuva

höyry vapauttaa energiaa merkittävästi paremmin kuin tulistetun höyryn jäähtyminen.

Turbiinin läpi virratessaan höyry on koko ajan tulistetussa muodossaan. Kylläisen höyryn

aikaan saamiseksi turbiinista poistuvaan höyryyn ruiskutetaan kattilan syöttövettä, joka

laskee höyryn lämpötilaa ja täten poistaa tulistusta höyrystä. Teollisuuden vastapaine

prosesseille on myös tyypillistä, että höyryn käytöstä syntynyt lauhde ei palaa

täysimääräisesti takaisin voimalaitokselle. Lauhde häviöt aiheutuvat mahdollisista

lauhdevuodoista sekä kohteista, jotka lämmitetään suoraan höyryllä. Muun muassa lauhde

häviöiden takia teollisuus prosessia palvelevan voimalaitoksen vedenkäsittely tarve on

suurempi kuin toisen tyyppisissä voimalaitoksissa. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti

myös vedenkäsittelyyn ja vedenlaadun tarkkailuun. Voimalaitokselle palaava lauhde voi

sisältää epäpuhtauksia, jotka ovat haitallisia kattilan vesi-höyrypiirin komponenteille ja

putkistoille. Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa materiaalin ennen aikaista kulumista ja

syöpymistä, sekä aiheuttaa sakkautuessaan eriasteisia kiertohäiriöitä.

4.2 Leijupoltto

Leijukerros poltto on muodostunut yhdeksi tärkeimmäksi muodoksi polttaa kiinteitä

polttoaineita. Leijukerros polttotekniikka kehittyi kaupalliselle asteelle vasta 1970 -luvulla

ja sen käyttö aloitettiin teollisessa mittakaavassa. Erityisen hyvin leijukerros poltto soveltuu

huonolaatuisille polttoaineille joiden poltto muun tyyppisissä kattiloissa vaatisi merkittäviä

erityisjärjestelyjä. Etuina muun tyyppisiin kattiloihin verrattuna leijukattilassa voidaan pitää

laajaa polttoaine valikoimaa, edullista rikinpoistoa syöttämällä tulipesään kalkkia, sekä

melko alhaista NOx :n ja palamattoman polttoaineen päästöjä. (Raiko, R et al. 1995)

Leijukerros poltto voidaan toteuttaa kahdella tavalla, kuplivassa leijukerroksessa (BFB) tai

kiertoleijutuksessa (CFB). Toisin kuin kiertoleijussa kerrosleijukattilassa leijupetin

kiintoainehiukkaset pysyvät pedissä. Vastaavasti kiertoleijukattilassa petin

kiintoainehiukkaset kulkevat leijutuskaasun mukana pois leijutustilasta, ja prosessi

tasapainon ylläpitämiseksi ne on palautettava takaisin leijutustilaan. Leijukerroksen
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lämpötila pidetään 750 – 950 °C välillä, lämpötilan on pidettävä polttoaineen tuhkan

pehmenemislämpötilarajan alapuolella.

Kuvassa 4.3 on havainnollistettu kahden yleisimmin käytetyn kattilatyypin rakennekuvat.

Ne ovat kuplapetikattila (BFB, Bubbling Fluidized Bed) ja kiertopetikattila (CFB,

Circulation Fluidized-Bed).

Kuva 4.3. Vasemmalla kuplapetikattila (BFB) ja oikealla kiertopetikattila (CFB)

4.2.1 BFB, Kuplapetikattila

Leijupolton vaatima leiju tila syntyy puhallettaessa kaasua rakeisen materiaalikerroksen läpi

sopivalla nopeudella, käytännössä hiekkapetin läpi puhalletaan esilämmitettyä ilmaa.

Toimintaperiaatetta tarkasteltaessa, minimi leijutusilmamäärä on se määrä kun petin

hiekkapartikkelit kohoavat ilmaan altapäin puhallettavan primaari-ilman vaikutuksesta,

hiekkapartikkelien jatkuva kontakti toisiinsa häviää ja hiukkaset alkavat liikkua toisiinsa

nähden. Minimi leijutusilmamäärään vaikuttaa hiekkapetissä käytetyn hiekan

partikkelikoko. Tyypillinen leijutushiekan raekoko leijupetikattilassa on 1- 3 mm.

Leijutusilmamäärää nostettaessa alkaa esiintyä kaasukuplia, ilmiö muistuttaa veden

kiehumista josta kuplapetikattila on nimityksensä saanutkin. Toinen tärkeä parametri on

maksimileijutusnopeus, eli partikkelien vapaa putoamisnopeus. Kun leijutusilmamäärä

lähestyy maksimileijutusnopeutta, petin selkeä kupliva pinta häviää ja leiju tila muuttuu
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turbulenttiseksi. Tilalle ominaista on merkittävä hiukkashävikki kerroksen pinnasta.

Maksimileijutusnopeuden ylittyessä yhä suurempi osa hiekka partikkeleista ja polttoaineesta

kulkeutua savukaasujen mukana ylös kattilan yläosiin, jolloin teknisesti saavutetaan

kiertopetikattilan vaatimat olosuhteet. Kiintoainemateriaalin säilyttämiseksi on prosessissa

oltava sykloni eli kiintoaine-erotin, jonka avulla hiukkaset saadaan erotettua kaasusta ja

palautettua takaisin kattilaan. Hiekkapetin ominainen paksuus leijupetikattilassa on 400  –

800 millimetriä, aiheuttaen 6 – 12 kPa paine-eron riippuen petimateriaalista ja -paksuudesta.

Kiinteän polttoaineen annostelu leijupetin päälle tapahtuu syöttölaitteistolla. Kattilasiilon

jälkeiset kolakuljettimet ja ruuvit syöttävät sulkusyöttimien ja pudotusputkien kautta halutun

määrän polttoainetta tulipesään kuuman petin päälle. Polttoaineen mahdollisimman tasaisen

jakautumisen mahdollistamiseksi polttoaineen syöttöpisteitä tulipesään on useita, riippuen

muuan muassa petin pinta-alasta. Mekaanisten polttoaineen syöttöjärjestelmien etuna

pidetään suuremman polttoaine jaekoon käsittelykykyä kuin mitä esimerkiksi pneumaattiset

järjestelmät pystyvät käsittelemään. Tällöin polttoaineen esikäsittelyn tarve on vähäisempää.

Ennen kiinteänpolttoaineen syöttämistä petille on leijukerros lämmitettävä tasolle joka

varmistaa polttoaineen turvallisen syttymisen, turvalliseksi tasoksi on todettu 500 – 600 °C

riippuen polttoaineen kuiva-ainepitoisuudesta. Petin alkulämmitys toteutetaan petiin tai sen

yläpuolelle sijoitetuilla käynnistyspolttimilla, jotka ovat kaasu- tai öljykäyttöisiä.

Hiekkapetin suuren massan takia sen lämpökapasiteetti on korkea. Korkean

lämpökapasiteetin ansiosta leijupoltto mahdollistaa kosteiden polttoaineiden polttoon, eikä

erillistä kuivausta polttoaineelle tarvita. Korkean lämpökapasiteetin seurauksena myös

polttoaineen laatuvaihtelusta aiheutuvat polttohäiriöt tasaantuvat. Kuumaan petiin

annosteltava polttoaine kuivuu nopeasti ja lämpenee syttymislämpötilaan.

Leijupetikattilan tulipesässä on mahdollista polttaa yhtä aikaa useita eri polttoaineita;

esimerkiksi teollisuusjätteitä mukaan lukien biolietteet ja muut kosteat polttoaineet.

Biopolttoaineet syttyvät melko alhaisissa lämpötiloissa johtuen niiden sisältämästä runsaasta

haihtuvien aineiden määrästä. Hiilen poltto on ongelmallista alhaisen haihtuvien määrän

vuoksi (20-30 %), sekä myös jäännöskoksin täydellisen palamisen saavuttamisen vaatiman

useiden sekuntien palamisajan vuoksi. Pitkä palamisaika leijupetipoltossa ei ole mahdollista.
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Siksi palamattomien määrän saaminen alle 5 prosenttiin polttoaineesta on vaikeaa hiiltä

käytettäessä.

Tulipesän alaosan höyrystinputket vuorataan tulenkestävällä massalla putkien

ylilämpenemisen, sekä leijutushiekan aiheuttaman mekaanisen kulumisen ehkäisemiseksi.

Tulipesän pohjana toimii ilmanjakoarina. Arinan rakenne koostuu teräslevyyn tai

jäähdytysputkistoon hitsatuista ilmasuuttimista. Ilmasuuttimien läpi johdetaan leijupetin

tarvitsema ilma. Arinan paine-ero tulee olla riittävän suuri, 30 – 50 % leijupetin paine-erosta

tasaisen leijutusilman jakaantumisen varmistamiseksi.

Poltossa arinalle kertyvä tuhka poistetaan hiekan mukana arinan pohja-aukoista. Petiltä ulos

ohjattu hiekka seulotaan, jolloin siitä saadaan erotettua karkea materiaali. Seulottu hiekka

palautetaan tulipesään. Leijupetissä tapahtuvan liikehdinnän vuoksi tuhka, sekä osa hiekasta

jauhautuu hienojakoiseksi ja poistuu kattilasta savukaasujen mukana. Kattilasta poistunut

hiekka on korvattava uudella hiekalla petin hiekkamäärän pitämiseksi riittävänä.

Leijupetin lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi, jottei polttoaineen sisältämä tuhka sula

eikä pehmene. Liian korkean lämpötilan seurauksena hiekka sintraantuu tuhkan

vaikutuksesta eli hitsautuu yhtenäiseksi isoksi kappaleeksi. Sintraantuneen hiekan poisto

kattilasta vaati kattilan alasajon ja suuren työpanoksen. Tuhkan pehmenemisen estämiseksi

petin lämpötila pidetään noin 100 °C tuhkan pehmenemislämpötilan alapuolella.

Tyypillisillä Suomessa poltettavilla polttoaineilla turvallinen raja on noin 900 °C.

Polttoaineen ollessa kuivaa on petin lämpötilaa alennettava jäähdytettävällä

vesiruiskutuksella tai savukaasujen kierrätyksellä, lämpötilan pitämiseksi riittävän

alhaisena.

Polton mahdollistamiseksi tarvitaan polttoaineen lisäksi myös happea. Merkittävä osa

palamisen kokonaisilmamäärästä saadaan primaari-ilmasta, eli leijutusilmasta. Lisäksi osa

kattilan tarvitsemasta ilmasta puhalletaan petin yläpuolelle sekundääri-ilmana. Leijupeti

kattilan tehonsäätöikkuna on 100 – 30 prosenttia. Taulukossa 4.1 on esitetty tyypillisiä

toiminta-arvoja leijupetikattilalle. Minimitehoa rajoittaa leijutusnopeus ja peti lämpötila,

jonka tulee olla vähintään 700 °C.
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Huipputehon rajoitus muodostuu petin maksimilämpötilasta, petimateriaalin karkaaminen

kattilasta suuren leijutusilmamäärän aiheuttamana, sekä palamattomien osuuden kasvu

tuhkassa. Tehon säätöikkunaa on mahdollisuus kasvattaa käyttämällä leijutukseen

kiertokaasua pienellä kuormalla tai jakamalla peti erillisiin alueisiin.

Tilavuusrasitus 0,1 – 0,5 MW/ m³

Poikkipintarasitus 0,7 – 3,0 MW/ m³

Petin painehäviö 6,0 – 12,0 kPa

Leijutusnopeus 0,7 – 2,0 m/s

Primääri-ilman lämpötila 20 – 400 °C

Sekundääri-ilman lämpötila 20 – 400 °C

Petin lämpötila 700 – 1000 °C

Loppulämpötila 700 – 1000 °C

Sekundääri-ilman osuus 30 – 70 %

Ilmakerroin 1,1 – 1,4

Petin tiheys 1000 – 1500 kg/ m³

Taulukko 4.1. Leijupetikattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen, M et al. 1994).
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4.2.2 CFB, Kiertoleijukattila

Kiertopetikattilan merkittävimmät eroavaisuudet leijupetikattilaan ovat suurempi

leijutusnopeus, sekä hienojakoisempi petihiekka hiekan kiertoon saattamiseksi. Suuremman

leijutusnopeuden ja pienemmän raekoon ansiosta peti saadaan pyörteilemään voimakkaasti

ja hiukkaset sekoittumaan. Kiertopetissä ei ole nähtävissä selkeää fyysistä petiä, vaan petin

tiheys alenee ylöspäin tulipesässä mentäessä. Kaasuvirtauksen mukana tulipesästä poistuva

hiekka erotetaan syklonissa ja palautetaan tulipesään. Periaatteellinen kuva kiertopetikattilan

toiminnasta on esitetty kuvassa 4.4

Kuva 4.4. CFB, Kiertopetikattilan periaatekuva.

Kattilan pääkomponentit ovat tulipesä ja siihen liitetty sykloni, jonka tehtävänä on kierrättää

petimateriaali ja palamattomat hiukkaset tulipesän pohjalle. Savukaasukanavassa syklonin

jälkeen sijaitsee tulistimet, syöttöveden esilämmittimet eli ekonomaiserit, sekä palamisilman

esilämmittimet eli luvot. Jokainen kattila on yksilö joten periaatekuvan mukainen
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lämmönsiirtimien rakenne ja sijoittelu voi jonkun verran vaihdella. Useimmiten

leijukerroskattilat ovat vedenkierron suhteen luonnonkiertojärjestelmiä, eli järjestelmiä

joissa vesi-höyryseos kiertää kattilassa lämpötilan aiheuttaman tiheyseron vuoksi lieriön ja

höyrystinputkien välillä ja jossa höyry erottuu seoksesta painovoimaisesti. Suurin

mahdollinen käyttöpaine luonnonkiertoa hyödyntäen on 170 baaria, tätä suuremmissa

paineissa luonnonkierto ei enää toteudu.

Syklonin hyvän erotusasteen varmistamiseksi savukaasun virtausnopeus on oltava 20 m/s.

Syklonin halkaisija ei myöskään voi olla yli 8 m, koska tällöin erotusaste heikkenee.

Halkaisijarajoitteen takia voidaan tarvittaessa rakentaa useita rinnakkaisia sykloneja

kapasiteetin saavuttamiseksi.

Polttoaineen syöttö kiertopetikattilaan tapahtuu kattilan etuseinän kautta tai kuten

yleisemmin on tapana; syöttämällä polttoaine syklonista palautuvan hiekan joukkoon.

Kiertopetikattilan käynnistys tapahtuu kuten leijupetikattilassa, öljy- tai kaasukäyttöisillä

käynnistyspolttimilla, jotka sijaitsevat petin yläpuolella. Pohjatuhkan ja karkean kuonan

poistaminen tapahtuu kattilan alaosasta. Kevyt hienojakoinen tuhka poistuu kattilasta

savukaasuvirran mukana, josta se poistetaan sähkösuodattimen tai muun vastaavan

suodatuslaitteiston avulla. Palamiseen tarvittava ilma jaetaan primääri- ja sekundääri-

ilmoihin. Primääri-ilma eli leijutusilma syötetään kattilaan arinan leijutussuuttimien kautta,

osuus palamiseen tarvittavasta ilmamäärästä on polttoaineesta riippuen 40-60 prosenttia,

sekä syötettävän ilman paine 15-20 kPa. Sekundääri-ilma johdetaan leijukerrokseen arinan

yläpuolelle noin kahden metrin korkeuteen.

Kiertopetitekniikan ansiosta on mahdollista polttaa heikkolaatuista, vähän haihtuvia

komponentteja sisältävää hiiltä hyvällä hyötysuhteella, koska palamisaika on suhteellisen

pitkä. Myös palamishyötysuhde on syklonin kautta polttoon palautuvien palamattomien

partikkeleiden myötä parempi kuin kuplapetikattilassa. Edellä mainittujen lisäksi

kiertopetitekniikan hyödyiksi lasketaan pienet NOx -päästöt alhaisen palamislämpötilan 850

– 950 °C seurauksena, sekä edullisesti toteutettavissa ole rikin poisto syöttämällä tulipesään

kalkkia. Jos NOx -päästöjä on tarve saada laskettua vielä matalammalle tasolle, voidaan se

toteuttaa annostelemalla petiin ammoniakkia jolloin NOx -taso asettuu tasolle noin 50 ppm.

Rikin poistossa käytettävä kalkki reagoi tulipesässä rikin kanssa muodostaen kipsiä. Kipsi
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poistetaan prosessista tuhkan mukana. Kiertoleijukattilan tyypillisiä toiminta-arvoja on

esitetty taulukossa 4.2. (Huhtinen, M et al. 1994) (Jalovaara et al. 2003).

Tilavuusrasitus 0,1 – 0,3 MW/ m³

Poikkipintarasitus 0,7 – 5,0 MW/ m³

Petin painehäviö 10,0 – 15,0 kPa

Leijutusnopeus 3,0 – 15,0 m/s

Primääri-ilman lämpötila 20 – 400 °C

Sekundääri-ilman lämpötila 20 – 400 °C

Petin lämpötila 800 – 950 °C

Loppulämpötila 850 – 950 °C

Sekundääri-ilman osuus 25 – 65 %

Ilmakerroin 1,1 – 1,3

Petin tiheys 10 – 100 kg/ m³

Taulukko 4.2. Kiertoleijukattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen, M et al. 1994.)

4.3 Turbiini

Höyryturbiini on lämpövoimakone, jonka avulla muutetaan höyryn lämpöenergia

mekaaniseksi liike-energiaksi, pyörimisliikkeeksi. Höyryn sisältämä entalpia eli

lämpöenergiasisältö muutetaan virtausenergiaksi, joka muunnetaan turbiinin akselia

pyörittäväksi mekaaniseksi energiaksi. Nykyisin höyryturbiineja käytetään sähköenergian

tuottoon ydin- ja höyryvoimalaitoksissa, sekä vastapainelaitoksissa tuottamaan

sähköenergian lisäksi lämpöenergiaa höyryn tai lämpimän veden muodossa. Nykyisten

rakennettavien höyryturbiinien teho on välillä 0,5 – 1 600 000 kW.

Höyryn entalpia muutetaan virtausenergiaksi kiinteissä staattorin johtolaitteissa, pyörivissä

roottorin höyrysiivistöissä tai sekä että. Toimintatavan mukaan erotetaan tasapaine, eli

aktioturbiinit ja ylipaine- eli reaktioturbiinit. Aktioturbiinissa höyryn entalpia muutos

muunnetaan nopeudeksi ainoastaan staattorin johtolaitteissa ja höyry virtaa juoksupyörän

läpi vakiopaineessa, kuten kuvassa 4.5 on esitetty. Siivistön läpi virtaava höyrysuihku

aiheuttaa juoksupyörässä kehävoiman.
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Kuva 4.5. Aktio- ja reaktioturbiinin höyrynvirtaus kaavio. (Huhtinen, M et al. 2008)

Reaktioturbiinissa höyryn entalpiamuutos muunnetaan nopeusenergiaksi sekä johto- että

juoksupyörässä jolloin höyrysuihkun nopeuden kasvu aiheuttaa juoksupyörän kehävoiman.

Ylipaineturbiinin nimitys tulee juoksupyörän tuloreunalla vallitsevasta korkeammasta

paineesta kuin lähtöreunalla. Ylipaine- eli reaktioturbiinin höyrynvirtaus kaavio on esitetty

kuvassa 4.5. Turbiinit jaetaan myös aksiaali- ja radiaaliturbiineihin riippuen höyryn

virtauksen suunnasta. Aksiaaliturbiinissa höyry virtaa turbiinin läpi aksiaalisesti, eli akselin

suuntaisesti. Radiaaliturbiinissa höyryn virtaus tapahtuu kohtisuoraan akselia vastaan, eli

radiaalisesti. Aksiaaliturbiinit voivat olla aktio- sekä reaktioturbiineja tai yhdistettyjä aktio-

reaktioturbiineja. Radiaaliturbiinit ovat aina pelkkiä reaktioturbiineja.

Lauhdeturbiinissa tuorehöyry paisuu 0,02 – 0,05 baarin paineeseen. Lauhdeturbiineissa voi

olla useita väliottoja eri käyttötarkoituksia varten, tavanomaisesti syöttöveden

esilämmitykseen ja omakäyttöhöyryn tuottoon. Lauhdeturbiineja käytetään, kun

prosessilämpöä ei tarvita, eli ne tuottavat generaattorin välityksellä vain sähköä. Turbiiniin

tuodusta lämpöenergiasta 60 prosenttia poistuu jäähdytysveden mukana. Höyry

lauhdutetaan lauhduttimessa ja johdetaan takaisin kattilakiertoon. Vastapaineturbiinissa

höyry poistetaan turbiinista halutussa ylipainetasossa. Vastapaineturbiineja käytetään kun
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on tarve tuottaa prosessihöyryä ja sähköenergiaa. Lämpöenergia eli prosessihöyry on

hyödykkeistä määräävä. Käyttöaloina ovat metsä- ja kemianteollisuus sekä

kaukolämpölaitokset.

Väliottoturbiinit ovat lauhde- tai vastapaineturbiineja, joissa on yksi tai useampi väliotto eri

höyrynpaineen käyttötasoille, loppu höyry virtaa koko turbiinin läpi. Välitotot ovat

säädettyjä tai säätämättömiä. Kaksipaineturbiineissa turbiinin johdetaan kahta eri paineista

höyryä. (Huhtinen et al. 1994)

4.4 Voimalaitoksen sähköjärjestelmät

Voimalaitoksen sähköjärjestelmien tehtävänä on sähkötehon kehittäminen, sähkön

syöttäminen sähköverkkoon, sekä kulutettavan omakäyttösähkön tuottaminen.

Omakäyttökohteita ovat automaatiojärjestelmät, pumput ja puhaltimet. Voimalaitostyypistä

riippuen omakäyttöjärjestelmät ovat varajärjestelmillä suojattuja kriittisten toimintojen

varmistamiseksi häiriötilanteissa, ydinvoimalaitoksissa varajärjestelmiä on useita.

4.4.1 Generaattori

Voimalaitosten kehittämä sähköenergia syntyy generaattoreissa, joita höyryturbiinit tai vesi-

, tuuli-, tai kaasuturbiinit pyörittävät. Sähköenergiaa syntyy kun johdin liikkuu

magneettikentässä. Johtimeen indusoituu jännite, jonka taso vaihtelee magneettikentän

voimakkuuden, johtimen pituuden ja liikenopeuden mukaan. Virtaa johtimessa alkaa kulkea

vasta kun virtapiiri on suljettu. Generaattorissa liikkuva magneettivuo saadaan aikaan

generaattorin roottorin ympärille käämityn magnetointikäämityksen avulla.

Magnetointivirta johdetaan käämiin liukurenkaan ja roottoria koskettavien hiilien

välityksellä. Sähkövirta indusoituu staattori käämitykseen roottorin pyöriessä, jännitteen

tasoon vaikuttavat magnetointikentän vahvuus ja roottorin pyörimisnopeus. Suomessa

käytetyn kolmivaihesähkön 120 ° :n vaihesiirto saadaan sijoittamalla käämitykset edellä

mainittuun kulmaan toisiinsa nähden. Voimalaitos generaattorit jaetaan nopeasti- ja hitaasti

pyöriviin tahtigeneraattoreihin. Nopeasti pyörivää generaattoria käytetään höyryturbiinien

pyörittämänä ja hitaasti pyöriviä generaattoreita vesiturbiineissa. Kantaverkon taajuus

Suomessa on 50 hertsiä, tällöin höyryturbiinin generaattori pyörii 3000 kierrosta minuutissa.

Tämä tarkoittaa, että generaattorin napapari luku on yksi ja roottorin kierroksella syntyy yksi
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vaihtojännitteen jakso. Generaattori voi olla käämitty myös eri napapariluvulle, 1500

kierrosta minuutissa pyörivä generaattori on käämitty kahdella napaparilla. Napaparilukua

kasvattamalla hyödytään suurissa generaattoreissa keskipakovoimien pienentymisellä

(Huhtinen et al. 2008).

4.4.2 Muuntajat

Pitkien siirtoetäisyyksien aiheuttamien lämpöhäviöiden minimoimiseksi tehoa siirretään

korkealla jännitetasolla, Suomessa kantaverkon siirtojännitteet ovat 110 ja 400 kilovolttia.

Vaihtosähkön jännitetasoa voidaan kasvattaa tai pienentää muuntajan avulla, jolloin virta

muuttuu samassa suhteessa mutta päinvastaiseen suuntaan. Taajuus ei muutu jännitettä

muunnettaessa.

Muuntaja koostuu rautasydämestä, jossa on kaksi toisistaan eristettyä käämiä. Ensiökäämiin

syötetään vaihtosähköä joka muodostaa rautasydämeen magneettivuon. Magneettivuo

indusoi toisiokäämiin jännitteen, joka on suhteessa ensiö- ja toisiokäämien kierrosten

lukumäärään eli muuntosuhteeseen. Muuntajan toiminta on havainnollistettu kuvassa 4.6.

(Huhtinen et al. 2008)

Kuva 4.6. Muuntajan toimintaperiaate. (Fingrid 2017)

4.4.3 Sähkönsiirtojärjestelmä

Voimalaitoksilla tuotettu sähköenergia siirretään kuluttajille sähköverkon avulla.

Sähköverkko koostuu sähköjohdoista, meri- ja maakaapeleista, muuntamoista, sekä
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kytkinasemista. Maakaapelointi on yleistynyt Suomessa viime vuosina valtiojohdon

määräyksestä vaikkakin maakaapeloinnin rakennuskustannukset ovat moninkertaiset

ilmajohto rakentamiseen verrattuna. Suurjännitteiset ilmajohdot aiheuttavat voimakkaan

magneettikentän. Magneettikentän haitallisuutta ihmisille on tutkittu ja tuloksista ei olla

saavutettu yksimielisyyttä. Mahdollisen haitan minimoimiseksi ilmajohdon johtimet on

aseteltu siten, että niiden aiheuttamat magneettikentät kumoavat toisensa. Sähköverkko

jaetaan jännitetason ja siirtoyhteyksien mukaan kolmeen alakategoriaan, kuvan 4.7

mukaisesti: kantaverkkoon, alueverkkoon, ja jakeluverkkoon. Kantaverkossa siirretään

sähköenergiaa suurille sähkönkuluttajille kuten teollisuuden tehonkuluttajille, sekä siirretään

tehoa keskijännite- sekä alueverkkoihin muuntamoiden kautta. Kantaverkkoon on

kytkeytyneenä suuri määrä peruskuorma lauhdesähkövoimalaitoksia, esimerkiksi ydin- ja

hiilivoimalaitoksia.

Kuva 4.7. Suomen sähkönsiirtoverkon rakenne. (Fingrid 2017)

4.4.4 Automaatiojärjestelmä
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Automaatiojärjestelmät sopivat sovelluksiin, joissa tarvitaan paljon jatkuvia säätöjä. Hyvä

skaalaus ja integroitu sovellussuunnittelujärjestelmä tekevät automaatiojärjestelmistä

edullisia ja toimivia ajatellen suuria sovelluksia. Järjestelmät ovat integroituja

kokonaisjärjestelmiä, joiden perustoimintona ovat jatkuvat säädöt. Järjestelmän piiriin

kuuluvat myös logiikkaohjaukset, sekvenssiohjaukset sekä monipuoliset

laskentaominaisuudet, muun muassa neuroverkot, sumeat säädöt ja optimoinnit. Sen avulla

voidaan kerätä prosessi-informaatiota tietokantaan ja järjestelmä on skaalattavissa

pienehköistä sovelluksista hyvin laajoihin. Integroitujärjestelmä mahdollistaa myös

integroidun sovellussuunnittelujärjestelmän.

Simpeleellä kattilan K6 automaatiojärjestelmänä käytetään Honeywell TotalPlant Alcont

järjestelmää. Järjestelmän perusrakenne on esitetty kuvassa 4.8. Se on avoin hajautettu

prosessinohjausjärjestelmä. Sen perustana ovat modulaariset laitteistot ja ohjelmistot, jotka

täyttävät yhtä lailla pienempien sovellusten kuin myös tehtaanlaajuisten järjestelmien

ohjaustarpeet. Järjestelmä on avoin kaikilla prosessinohjaustasoilla. Näin ollen koko

tuotantolaitosta ohjataan reaaliajassa ja tiedot prosessista ja tuotannosta yhdistyvät

saumattomaksi kokonaisuudeksi yrityksen muiden tietojärjestelmien kanssa. Kaikki

prosessinohjaukseen tarvittavat tiedot ovat käytettävissä yhden käyttöliittymän kautta.

Käyttöliittymän kuvaruudulle voidaan avata samanaikaisesti useita ikkunoita, joiden kautta

voidaan seurata ja ohjata eri prosessialueiden sovelluksia. TotalPlant Alcont- järjestelmässä

voidaan myös hyödyntää muiden tehtaalla olevien järjestelmien tietoja. Lisäksi järjestelmä

tukee kolmannen osapuolen sovelluksia (Honeywell Alcont TPA, 2015).

Kattilan K6 kevätseisokissa viikolla 20/2017 automaatiojärjestelmään integroidaan

säätökonsepti, jonka tehtävä on optimoida polttoprosessi. Optimoinnin hyötyinä nähdään

tarkempi säätöpiirien toiminta, jonka myötä polttoprosessi on tasaisempi vähentäen kattilaan

kohdistuvia rasituksia ja alentaen savukaasupäästöjä. Konsepti perustuu adaptiivisiin

säätöpiireihin, toisin sanoen säätöpiirin säädin oppii prosessin käyttäytymistä aiemmin

mitatun prosessidatan perusteella. Myös matemaattista laskentaa käytetään hyväksi

säätöpiirin toimintaa optimoidessa, näin toimimalla voidaan ennustaa prosessin suuntaa ja

vältytään mittausviiveiltä, jotka voivat prosessimittauksesta riippuen olla useita minuutteja.

Esimerkkinä mainittakoon tuorehöyryn määrämuutosten vaikutus kattilan polttoaineen
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syötön reagointinopeuteen, nopeiden höyrymäärä muutosten seuraaminen nykyisellä

säätömallilla on vaikeaa ja tarvitsee usein operaattorin manuaalisia operointitoimia.

Kuva 4.8. Honeywell TotalPlant Alcont järjestelmärakenne (Honeywell TPA, 2015).

4.4.5 Paineenmittaus

Paineen mittayksikkö SI -järjestelmän mukaisesti on N/m² eli pascal (Pa). Teollisuuden

prosessimittauksissa on yleisesti käytössä mittayksikkö baari, joka on 100 kPa tai 100000

Pa. Mittalaiteita on olemassa hyvin erilaisiin sovellutuksiin ja toimintaperiaatteisiin

perustuvia, kattilalaitoksilla paineen mitta-alue höyryprosessissa on tyypillisesti korkeintaan

220 baaria. Paineenmittauselimet perustuvat mekaanisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin

ominaisuuksiin.

Mekaanisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin perustuvia paineenmittauslaitteita ovat muun

muassa paineputkimanometrit ja kalvorasiamittarit. Niiden toiminta perustuu mittalaitteen

fyysisiin muutoksiin, jotka johdetaan sähköiseen mittamuuntimeen tai mekaaniseen

osoittimeen. Mekaanisen painemittauksen asennuksessa on huomioita hydrostaattisen

paineen vaikutus mittarin asennuspaikkaan. Sähköiset mittausmenetelmät perustuvat

siirtymä-, venymäliuska-, sekä puolijohdemenetelmiin. Yleisin nykyään käytössä oleva

sähköinen mittausmenetelmä perustuu puolijohdetekniikkaan. Puolijohdetekniikan toiminta
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perustuu puolijohteiden sähkönjohtokykyyn, joka on riippuvainen siihen kohdistuvasta

paineesta. Edellä mainittuun ominaisuuteen perustuen voidaan paine välittää teräväpäisen

männän ja kalvon avulla puolijohteeseen kuten kuvassa 4.9 on esitetty, jolloin puolijohteen

resistanssi muuttuu. Resistanssin muutos voidaan mitata automaatiojärjestelmässä voltti- tai

ampeeriviestinä ja muuntaa osoittamaan painetta.

Kuva 4.9. Puolijohde paineenmittausanturi (Huhtinen et al. 1994)

4.4.6 Virtausmittaus

Tulokset virtausmittauksissa ilmoitetaan massa- tai tilavuusvirtana, SI -järjestelmän

mukaisesti kg/s tai m³/h. Virtauksen mittaaminen jaetaan neljään mittaustavaltaan erilaiseen

tapaan, mittalaitteen paine-eron, tilavuuden, sähköisien menetelmien, sekä akustisiin ja

optisiin menetelmiin perustuviin mittauksiin, myös merkkiainetekniikkaan perustuvia

mittausmenetelmiä käytetään olemassa olevien virtausmittausten kalibrointiin. Simpeleen

K6 kattilan ruiskutusvesi virtausmittaukset, sekä leijutus- ja pääilmamäärän

tarkistusmittaukset suoritettiin merkkiainemittauksina.

Paine-eroon perustuvissa virtausmittauksissa mittaus voidaan suorittaa mittalaipassa,

mittaussuuttimessa tai venturiputkessa. Mitattu paine-ero on verrannollinen virtauksen

neliöön, josta virtaus voidaan johtaa matemaattisella kaavalla. Mittalaitteet noudattavat

standardia SFS-EN-ISO-5167-1. Kaikkia paine-eron mittaamiseen käytettäviä

anturityyppejä voidaan käyttää nesteiden ja kaasujen virtauksen mittaamiseen. Syöttö- ja

ruiskutusvesien mittaamiseen soveltuu hyvin kuristuslaippamittaus.
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Virtausta mitattaessa tilavuuteen perustuvia mittalaitteita ovat hammasratas-,

rengasmäntälaskin ja turbiinilaskin. Tilavuusmittaukseen perustuvien mittareiden toiminta

perustuu pyörimisnopeuslaskentaan, kun tiedetään yhden kierroksen aiheuttama

tilavuusvirta voidaan siitä laskea tilavuusvirtaus aikaa kohti. Kierroslukulaskenta toteutetaan

usein induktiivista mitta-anturia käyttäen, pulssit lasketaan automaatiojärjestelmään ja

näytetään operointipäätteellä mittauksena.

Täysin sähköiseen toimintaan perustuvia virtausmittauksia ovat magneettiset virtausmittarit,

niissä ei ole lainkaan mekaanisesti liikkuvia osia. Toiminta perustuu magneettiputkeen,

siihen sijoitetut kesto- tai sähkömagneetit muodostavat kohtisuoraan virtausta vastaan

olevan magneettikentän. Magnetismiin perustuvan mittaustavan vuoksi mitattavan nesteen

tulee olla sähköä johtavaa. Virtaava neste indusoi virtausnopeuteen verrannollisen jännitteen

magneettikenttää kohtisuorassa oleviin elektrodeihin. Indusoitunut jännite mitataan ja

muunnetaan automaatiojärjestelmän luettavaksi jännite- tai virtaviestiksi. Kuvassa 4.10 on

esitetty magneettisen virtausanturin periaatekuva. Myös pyörrevana-, ja

ultraäänitekniikkaan perustuvia virtausmittauksia on käytössä, mutta yleisemmin käytössä

oleva mittaustekniikka on magneettiputket.

Kuva 4.10. Magneettisen virtausmittauksen periaate (Keuda 2015).

Merkkiainetekniikkaan perustuvia virtausmittausmenetelmiä, kuten kulkuaikamenetelmä ja

merkkiaineen laimennukseen perustuvat menetelmät voidaan käyttää muiden tyyppisten

virtausmittausten kalibrointiin ja kertaluontoisiin virtausmittauksiin. Mittaustekniikan

tarkkuus kulkuaikamenetelmää käytettäessä on  1 – 2 prosenttia luottamusvälin ollessa 99,7
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prosenttia. Prosessiympäristöllä on merkittävä vaikutus mittauksen tarkkuuteen, esimerkiksi

mutkaiset ilmakanavistot aiheuttavat epätarkkuutta mittaustulokseen.

Kulkuaikamenetelmä perustuu merkkiainepulssin kahden mittauspisteen välisen kulkuajan

määrittämiseen, kuten kuvassa 4.11 on periaatteellisesti esitetty. Menetelmän perusteita

tutkittiin jo 1920 -luvulla, tällöin merkkiaineena käytettiin suolaliuosta ja merkkiainepulssi

havaittiin sähkönjohtavuuden muutoksena merkkiaineen ohittaessa mittauspisteen. Nykyisin

prosessitekniikan kulkuaikamittauksissa käytetään radioaktiivista merkkiainetta.

Merkkiaineen kulkua mitataan putken tai kanavan ulkopuolelle asennetuilla detektoreilla.

Edellytyksenä kulkuaikamenetelmän käytölle on, että merkkiaine muistuttaa riittävästi

mitattavaa virtaavaa ainetta fysikaalisesti sekä kemiallisesti. Toisena edellytyksenä on

merkkiaineen täydellinen sekoittuminen virtauskanavan poikkipinta-alan yli. Kun edellä

mainitut edellytykset täyttyvät voidaan kulkuaika ja tilavuusvirtaus määrittää. Kulkuajan

ja pisteiden välisen etäisyyden  perusteella voidaan laskea keskimääräinen virtausnopeus ̅

̅ =

sekä edelleen kulkuajan ja mittauspisteiden välisen virtaustilavuuden  perusteella

tilavuusvirtaus  (Viitanen, Pekka 1988)

=
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Kuva 4.11. Kulkuaikamittauksen periaate (Viitanen, Pekka 1998).

4.4.7 Pinnankorkeuden mittaus

Kattilalaitoksen tärkeimpiä pinnankorkeus mittauskohteita ovat leiriö, syöttö- ja

lauhdevesisäiliö, sekä nestemäisten ja kiinteiden polttoaineiden säiliöt ja siilot.

Pinnankorkeutta mittaavia instrumentteja ovat vesilasit, uimurit, paine-ero mittaukset, sekä

pneumaattiset- ja hydrostaattiset mittalaitteet.

Lieriökattilamääräysten mukaan on lieriössä oltava vähintään kaksi vesilasimittaria, josta

pinnan tasoa voidaan tarkkailla. Mittaukset on myös oltava erotettavista kattilasta,

käytännössä tämä toteutetaan käsiventtiileillä. Kuva 4.12 esittää vesilasimittarin havainne

kuvan.
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Kuva 4.12. Pinnankorkeutta mittaava vesilasi (Huhtinen et al. 1994)

Yleisimmin käytössä oleva pinnankorkeuden mittaustapa on sijoittaa mitattavan säiliön

pohjalle paineentuntoelin, joka mittaa siihen kohdistuvan hydrostaattisen paineen.

Paineellisessa umpisäiliössä mittaus on paine-ero tyyppinen, säiliössä vallitseva paine on

kompensoitava mittaustuloksessa. Käytännössä tämä tehdään mittaamalla säiliön pohjalta

nesteen aiheuttamaa hydrostaattista painetta ja toinen mittausyhde sijoitetaan säiliön

yläosaan mittaamaan siinä vallitsevaa painetta, esimerkiksi höyrynpainetta. Näin toimien

saadaan luotettava mittaustulos säiliön prosessiolosuhteiden muutostilanteissakin. Edellä

mainitun kaltaisella mittaustavalla on toteutettu lieriön pinnanmittaus. Avonaisissa,

paineettomissa nestesäiliössä painekompensointia ei tarvita. (Huhtinen et al. 1994)

4.4.8 Lämpötilanmittaus

Lämpötilan mittaamiseen käytetty kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukainen yksikkö on

kelvin  (K),  Suomessa  käyttössä  on  celsiusasteikko.  Erona  asteikoiden  välillä  on  niiden

nollapiste.
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Lämpötilan mittaamiseksi on käytettävissä useita toisistaan poikkeavia mittausmenetelmiä,

niistä yleisimpiä käytössä olevia ovat vastuslämpömittarit, termoelementit, sekä erilaiset

fysikaaliset mittalaitteet kuten nestelämpömittarit.

Resistanssin eli vastusarvon muutokseen perustuvat mittaukset pohjautuvat metallien

resistanssi muutokseen lämpötilan muutoksessa. Lämpötilan kasvaessa metallien resistanssi

kasvaa. Yleisin käytössä oleva anturimateriaali on platina, jonka vastus 0 °C (273,15 K)

lämpötilassa on 100 ohmia. Ulkopuolisesta virtalähteestä esimerkiksi

automaatiojärjestelmästä syötetty vastusanturin kautta syötetty virta mitataan

ristikäämimittarilla. Yleisesti käytössä olevan Pt-100 / Ni-100 tyyppisen anturin toiminta-

arvot on esitetty taulukossa 4.2 (Huhtinen et al. 1994).

Pt-100 Ni-100

Mittausalue -220 – (+)850 °C -60 – (+)250 °C

Tarkkuus ±0,5 – 1,0 % ±1,0 – 3,0 %

Taulukko 4.2 Pt-100 / Ni-100 anturin toiminta-arvot (Huhtinen et al. 1994).

Termoelementti muodostuu, kun kaksi erityyppistä metallia liitetään päistään toisiinsa

kiinni. Lämpötila muutoksen kohdistuessa liitoskohtaan muodostuu johtimien välille

jännite-ero. Mittausta voidaan käyttää useissa erilaisissa mittauskohteissa ja lämpötiloissa

valitsemalla mittauskohteeseen sopiva termopari. Taulukossa 4.3 on esitetty yleisimmät

käytössä olevat termoparit ja niiden mittaus-alueet sekä mittatarkkuus. (Huhtinen, M et al.

1994)

Termoelementti pari Mitta-alue [°C] Mittausvirhe [%]

platinarhodium-platina (PtRh-Pt) 0 – (+)1600 0,15 – 0,3

nikkelikromi-nikkeli (NiCr-Ni) -40 – (+)1200 0,4 – 0,8

rauta-konstantaani (Fe-CuNi) -40 – (+)750 0,4 – 0,8

kupari-konstantaani (Cu-CuNi) -40 – (+)350 0,4 – 0,8

Taulukko 4.3. Yleisimmät termoparit ja niiden mittausominaisuudet (Huhtinen, M et

al. 1994)
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4.4.9 Savukaasuanalysaattorit

Palamisen hyvyyden toteamiseksi tulee mitata happi-, O2 ja CO eli hiilimonoksidipäästöjä.

Suuremmat kuin 50 megawatin voimalaitokset ovat velvoitettuja seuraamaan

savukaasupäästöjään jatkuvasti valtioneuvoston asetuksella 936/2014. Asetuksella pyritään

vähentämään ympäristön pilaantumista, joka aiheutuu polttolaitoksista ja kaasuturbiineista

ilmaan vapautuvista kasvihuonekaasuista sekä happamoittavista päästöistä ja hiukkasista.

Tavoitteisiin pääsemiseksi päästöjä rajoitetaan kiinteillä päästörajoilla. Yli 100 megawatin

laitokset ovat velvoitettuja mittaamaan jatkuvatoimisesti typenoksideja, rikkidioksidia ja

hiukkaspitoisuuksia. Savukaasupäästöjen kokoaikaiseen mittaamiseen on useita teknisiä

ratkaisuja. Seuraavassa on esitelty mittausmenetelmät, jotka ovat Simpeleen

voimalaitoksella käytössä. Näitä ovat FTIR -menetelmä, Zirkoniumoksidianturi ja Optinen

valonsironta. IR-spektrometri perustuu valon dispersioon. Infrapunaspektrejä voidaan myös

mitata laitteilla, jotka perustuvat valon interferenssin mittaamiseen. Interferenssikuvan ja

spektrin välillä vallitsee matemaattinen yhteys. Tämä yhteys tunnetaan nimellä Fourier-

muunnos(FT, fouriertransformation). FTIR- menetelmä (Fourier Transform Infra Red)

perustuu laajan yhtenäisen IR –spektrialueen mittaamiseen. Samalla mittaushetkellä saadaan

joukko eri mittasuureita, kuten hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2), typenoksidit (NOx),

rikkidioksidi (SO2), vetyfluoridi (HF), suolahappo (HCI) ja kokonaishiilen määrä (TOC).

Menetelmä ei sovi dioksidi (O2), dityppi (N2) ja yksiatomisten jalokaasujen määrittämiseen.

Mittauksessa käytetään kaasujen ominaisuutta absorboida, eli sitoa itseensä

infrapunasäteilyn kapeaa aallonpituutta. Tähän kaasujen ominaisuuteen perustuen voidaan

määritellä halutun komponentin pitoisuus kaasussa johtamalla näytekaasua

infrapunakenttään. Näytekaasusta analysoidaan sitoutunut säteilymäärä. Sitoutunut

säteilymäärä korreloi suoraan näytekaasusta mitattavan komponentin pitoisuuteen.

Analysaattori kalibroidaan syöttämällä siihen tiedettyä testikaasuseosta. (Huhtinen, M et al.

1994) (Raiko et al. 1995) (A 1017 / 2002) (Opetushallitus 2017) (Nieminen, M. 2016)

Zirkoniumoksidihappianturi soveltuu hapen, O2 mittaamiseen savukaasuista. Mittauselimen

kenno on valmistettu zirkoniumoksidista, jonka tehtävänä on toimia happi-ioneja

kuljettavana elektrolyyttinä. Kenno on kiteytynyt kidehilerakenteeksi, jossa on

happiaukkoja. Happi-ionien liike anturissa alkaa vasta 600 – 700 °C asteen lämpötilassa,

joten sitä on lämmitettävä ulkoisella vastuksella riittävän lämpötilan saavuttamiseksi.

Lämmittyään happi-ionit alkavat liikkua zirkoniumoksidikennon happiaukkojen välillä,
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jolloin syntyy mitattava potentiaaliero kennon ylitse. Potentiaalierosta saadaan

happipitoisuuteen verrannollinen sähköinen viesti. (Huhtinen, M et al. 1994) (Okkonen, V.

2012)

Hiukkasten mittaukseen käytetään mittalaitetta, joka perustuu valon sirontaan. Sironta

ilmiönä tapahtuu hiukkasten särmistä. Mittalaite muodostaa laservaloa näkyvällä

aallonpituudella savukaasukanavaan. Vastaanotin on sijoitettu kanavan ulkopuolella

sijaitsevaan koteloon. Siroavan valon voimakkuutta mitataan valokaapelilla ja johdetaan

vastaanottimelle. Valonmäärä vastaanottimella on verrannollinen savukaasussa olevaan

hiukkaspitoisuuteen. (Karhula, K. 2005)

4.5 Polttoaineet

Veden höyrystämiseen ja höyryn lämmittämiseen höyryvoimalaitoksessa tarvitaan

polttoainetta. Palamisreaktiossa polttoaineen reagoidessa hapen kanssa vapautuu

lämpöenergiaa, joka käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi höyryn

valmistuksessa. Polttoaineet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään käsittelyomaisuuksien

perusteella. Pääryhmät ovat kiinteät-, nestemäiset, sekä kaasumaiset polttoaineet. (Huhtinen

et al. 1994). Seuraavissa alaluvuissa käsitellään Simpeleen voimalaitoksen käyttämien

polttoaineiden ominaisuuksia.

4.5.1 Puupolttoaineet

Suomen metsävarat kasvavat vuodessa 90 milj. m3. Kokonaiskasvusta yli 55% käytetään

teollisuuden tarpeisiin. Metsiin jäävää polttokelpoista ainesta kuten oksat, kannot, ja

harvennuspuusto voitaisiin käyttää tehokkaammin voimalaitosten polttoaineena, käyttöä

rajoittaa kuitenkin polttoaineen korjauskustannusten suuruus. Puupolttoaineen käyttö

teollisuudessa on esitetty kuvassa 4.13. Energiaa teollisuudelle tuotettiin puupolttoaineista

vuonna 2008 170 PJ, kokonaisenergian käyttö teollisuudessa oli 650 PJ. (Tilastokeskus,

2008)
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Kuva 4.13. Puupolttoaineen käyttö lämpö- ja voimalaitoksilla. (Vakkilainen, 2009)

Puun rakenneaineet ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Suomen yleisimmissä

puulajeissa, männyssä, kuusessa ja koivussa selluloosaa on 40 – 45 prosenttia ja

hemiselluloosaa 25 – 40 prosenttia puun kuiva-aineen painossa. Ligniinin tehtävänä on antaa

puulle mekaanista lujuutta, siis sitoa puun kuidut toisiinsa. Ligniini sisältää paljon

poltettaessa lämpöä tuottavia aineita kuten hiiltä ja vetyä. Lisäksi puu sisältää 5 prosenttia

erilaisia uuteaineita, muuan muassa pihkaa, joka kostuu uuteaineista. Haihtuvia aineita

puussa on 80 – 90 prosenttia kuiva-aineesta, tästä johtuen puu on pitkäliekkinen polttoaine

ja vaatii suuren palotilan. Puun koostumus on esitetty kuvassa 4.14.

Kuva 4.14. Puun koostumus (Alakangas et al. 1989)
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Puun sisältämän massan hajaantuminen eri jakeisiin kuten runkoon, kuoreen, oksiin ja lehtiin

sekä neulasiin vaihtelee riippuen puun iästä ja lajista. Joka tapauksessa puun sisältämä

alkuainerakenne muodostuu suurimmaksi osaksi hiilestä, vedystä ja hapesta. Näiden

osuuden ollessa 99 prosenttia puun kuiva-aineesta. Taulukossa 4.5 on esitetty eri

puupolttoaineiden alkuainepitoisuuksia.

Taulukko 4.5. Puupolttoaineiden alkuainepitoisuuksia (Wilen et al. 1996)

Kaadetun tuoreen puun kosteus on 40 – 60 prosenttia, siihen vaikuttavia tekijöitä ovat

puulaji, puun ikä, kasvupaikka. Puuta kuivatessa puusta poistuu ensin puun onteloissa oleva

niin kutsuttu vapaavesi, viimeisenä poistuu soluseinämän vesi. Soluveden poistuessa puun

fysikaaliset ominaisuudet alkavat muuttua, sen tilavuus pienenee. Puupolttoaineen

käyttötapa määrittää kuinka kosteana sitä voidaan käyttää. Suuret kattilalaitokset voivat

käyttää puuta kosteana, mutta kotitalouksien tulisijoissa puun on oltava kuivaa, noin 15 – 20

prosenttia. Puupolttoaineen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo on 18,1 – 20,0 MJ/kg. Puun

runkoaineksen lämpöarvo on hieman pienempi kuin oksien, ja latvojen sekä pienien puiden.

Puun polttoarvo on varsin pieni verrattuna muihin kiinteisiin polttoaineisiin, tämä asettaa

vaatimuksia polttoaineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvissä kysymyksissä.

Puupolttoaineet luokitellaan eri luokkiin niiden alkuperän ja laadun mukaan, kuten kuvasta

4.15 nähdään. FAO :n (Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö)

luokitus puupolttoaineille on
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- ”Ensiasteiset”, ovat metsästä tai pelloilta kasvatetusta puusta tai sen osista

valmistettuja polttoaineita. (direct wood fuels)

- ”Toisasteiset”, ovat teollisuuden sivutuotteina tai puutähteinä saatavia

puupolttoaineita. (indirect wood fuels)

- Kierrätyspuupolttoaineet (recovered wood fuels) ovat käytetyistä puutuotteista

valmistettuja polttoaineita.

Kuva 4.15. Puupolttoaineiden luokittelu laadun ja alkuperän mukaan (FAO)
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4.5.1.1 Hake

Polttohake tehdään hakettamalla puun rangoista, hakkuutähteestä tai muusta

puumateriaalista. Kokopuuhake tehdään karsimattomasta puuraaka-aineesta ja rankahake

aisatuista eli karsituista rungoista. Latvuksista ja oksista tehdään hakkuutähdehaketta, sekä

kannoista kantohaketta. Hakepalan tavoite jaekoko on 30 – 40 millimetriä. Haketta käytetään

yleisesti energiantuotantoon teollisuuden- ja kotitalouksien lämpökattiloissa ja

voimalaitoksissa.

Hakkuutähteet muodostavat huomattavan raaka-ainevarannon puupolttoaine tuotannossa.

Hakkuutähteen massa ja sisältö muuttuvat kohteittain, koivikoiden ensiharvennuksessa

metsään jää vain ohuet latvat ja niiden oksistot. Kuusikoiden päätehakkuilla

metsätähdekertymä on suurempi ja koostuu oksista, sekä hylkypölleistä.

Päätehakkuukuusikoista saadaan paras saanto hakkeen muodossa kilpailukykyiseen hintaan.

Hakkuutähde voidaan kerätä heti tuoreena tai kuivahtaneena, jolloin neulaset ja lehdet sekä

pieni määrä oksistoa jää hakkuupaikalle. Kuivana keräämisen seurauksena talteen saanto

pienenee ja korjuun kannattavuus alenee.

Suomessa yleisin hakkeen tuotantomenetelmä on tienvarsihaketus. Menetelmässä

hakkuutähteet kuljetetaan hakkuualueelta tienvarsivarastoihin, josta mobiilihakkurit

hakettavat raaka-aineen hakeautoihin kuljettavaksi loppukäyttökohteisiin. (Alakangas et al.

1999)

Vuotuisissa metsähakkuissa hakkuutähdettä jää metsään 29 miljoonaa kuutiometriä,

määrästä vain 1 prosentti hyödynnetään käyttöön. Hakkuutähdettä on korjattavissa

hakkuilta, jossa metsät ovat kuusivaltaisia ja päätehakkuu iässä. Suurin potentiaali

hakkuutähteen keräämiselle on Keski- ja Etelä-Suomessa. Hakkuualalle jäävä

hakkuutähteen määrä riippuu puulajista, puuston koosta, ja lahon määrästä. Kuusikoilla

tähteen määrä on yli 100 prosenttinen männikköihin ja koivikoihin suhteutettuna. Kuvassa

4.16 on esitetty eri puulajien biomassa kertymä.
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Kuva 4.16. Uudistuskypsän puuston biomassakertymä (Hakkila 1992)

Hakkuutähdehakkeen tärkeimmät käyttötekniset ominaisuudet ovat tiheys, kosteus,

tehollinen lämpöarvo, sekä palakokojakauma. Kosteudella on merkitystä teholliseen

lämpöarvoon, koska vedenhöyrystäminen polttoaineesta vaatii energiaa. Voimalaitoksen

energiahöyty kasvaa kun polttoaineen kosteus laskee ja kuivamassa kasvaa. Polttoaineen

käsittelylaitteistojen ominaisuudet ovat rajalliset ja ne asettavat vaatimuksia

palakokojakaumalle. Jos hakkeen seassa on esimerkiksi pitkiä tikkuja ne saattavat aiheuttaa

tukkeutumista ja holvaantumista siiloissa ja ruuveilla. Hakkuutähde polttoaineen

ravinnepitoisuus alentaa tuhkan sulamislämpötilaa. Ravinne sisältö on suurimmillaan

neulasissa ja lehdissä. Neulasjakeen osuus hakkuumassasta on merkittävä, noin 30

prosenttia. Vaikka metsätähdehakkeen sintraantumis- eli pehmenemislämpötila on varsin

korkea (1175 °C) voi sintraantumista tapahtua alhaisemmissakin lämpötiloissa. Myös kloori

on puun ravinneaine ja voi aiheuttaa korroosiota kattiloiden tulistimissa höyryn lämpötilan

ylittäessä 480 °C. Polttoprosessin kannalta on suotuisaa jos metsähake olisi kuivaa jolloin

ravinneaine pitoisuudet laskevat merkittävästi märkään ja tuoreeseen hakkeeseen verrattuna.

Jos hake on märkää voi likaantuminen kattilassa lisääntyä suurempien alkalipitoisuuksien

takia, polton kannalta ongelmallisia aineita ovat kalium ja natrium. Kattilan likaantumista

eli kuonaantumista ja kuumakorroosiota voidaan ehkäistä seospoltolla, jossa poltetaan

turvetta ja hakkuutähdehaketta. Kattilan tulistinosan korroosion estämiseksi pääkeinot ovat
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korkeaseosteiset tulistinmateriaalit ja kloorin ajautumisen torjuminen tulipesästä tulistimien

pinnoille. (Antikainen 1998, Hakkila et al. 1998)

4.5.2 Polttoturve

Turve syntyy biomassasta soilla sopivien olosuhteiden vallitessa. Olosuhteiden on oltava

kosteat ja hapettomat, jolloin eloperäinen aines ei hajoa vaan muodostaa turvetta. Turpeen

kerrospaksuus kasvaa n. 1mm/a, ja on hitaasti uusiutuva polttoaine. Suomessa turvesuot ovat

alle 10000 vuotta vanhoja ja hyödynnettävä kerrospaksuus 7 – 8 m. Turvetuotantoon

sopivien soiden turvevarannot ovat yhteensä noin 5500 miljoonaa kuutiometriä.

Yli 90 prosenttia polttoturpeesta tuotetaan jyrsinmenetelmällä, kuvassa 4.17 on kuvattu

jyrsinturpeen tuotantoprosessi. Turvepatjasta jyrsitään 1 – 2 cm paksuinen kerros, joka

jätetään suon pinnalle kuivumaan auringon lämpösäteilyn vaikutukseen. Eri

tuotantomenetelmät eroavat toisistaan kokoamisvaiheen perusteella. Tehoturve -

menetelmässä pyritään jyrsimään mahdollisimman suurta raekokoa kuivumisen ja

karheamisen tehostamiseksi. Lopuksi turve läjitetään aumoihin kuiva-ainepitoisuuden

ollessa noin 50 prosenttia. Turve laatu luokitellaan kolmeen luokkaan vastaten lämpöarvoa.

Kuvassa 4.18 on esitetty polttoturpeen koostumus.

Kuva 4.17. Jyrsin turpeen tuotantoprosessi (Alakangas & Hölttä 1998)
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Pieni osuus polttoturpeesta tuotetaan palaturve menetelmällä. Menetelmässä turvesuohon

jyrsitään ura, irronnut turvemassa tiivistetään ja puristetaan suon pinnalle kuivumaan.

Jyrsintä tapahtuu nostokiekolla tai nostoruuvilla noin 50 senttimetrin syvyydeltä. Jyrsityt

palat käännetään ja kuivataan turvekentällä tavoitekosteuteen, joka on vähintään 35

prosenttia. Kuivumisen jälkeen turve läjitetään aumoihin ja peitetään. Myös palaturve on

luokiteltu lämpöarvon mukaan. (Huhtinen, M et al. 1994)

Kuva 4.18. Turpeen koostumus. (Alakangas et al. 1999)

Turpeessa on vähemmän haihtuvia aineita kuin puussa eli 65 – 70 %, tästä syystä turpeella

tehollinen lämpöarvo on parempi kuin puupolttoaineella. Turpeen lämpöarvoon vaikuttavat

tekijät ovat kosteus, maatumisaste, turvalaji, sekä tuhka- ja hiilipitoisuus. Maatumisasteen

noustessa myös lämpöarvo paranee, tuhkapitoisuus on myös suoraan verrannollinen

maatumisasteeseen. Turpeen tehollinen lämpöarvo on 20 – 23 MJ/kg. Turve on kemiallisesti

erittäin reaktiokykyistä, tämän johdosta turvetta on mahdollista käyttää kaasutuksessa ja

turveammoniakin valmistuksessa. Kemiallisen herkkyytensä takia turve on myös

haasteellinen käsitellä, varsinkin pölynä turve on herkkä syttymään ja räjähtämään. (Wilen

et al. 1999)
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4.5.3 Lietteet

Erilaisia polttokelpoisia biolietteitä syntyy maataloudessa, teollisuudessa, sekä

jätevedenpuhdistamoilla. Metsäteollisuuden lietteitä poltetaan seospolttona muiden

polttoaineiden joukossa, poltettavuuteen vaikuttaa muun muassa poltettavan lietteen

tuhkapitoisuus ja kosteus. Noin 50 prosenttia metsäteollisuuden tuottamista lietteistä

poltetaan. Polttamalla prosessien sivutuotteena tulevat lietteet säästetään tilaa ja saadaan

helpompi käsiteltävyys. Energiataloudellisesti lietteen polttaminen ei tuo juurikaan

lisäarvoa. Palamisen ylläpitämiseksi polttoaineen tehollisen lämpöarvon on oltava vähintään

5 MJ/kg, tästä syystä liete tarvitsee lähes poikkeuksetta tukipolttoaineen tukemaan

palamista. Usein tukipolttoaineena käytetään kuorta. Polttomenetelmästä riippuen

polttoaineen kuiva-aine pitoisuus tulee olla 30 – 50 prosenttia. Käsittelemällä liete

mekaanisella vedenerotuslaitteistolla voidaan päästä jopa 50 prosentin kuiva-aine

pitoisuuteen. Simpeleen K6 kattilassa poltettava bioliete on puristettu

suotonauhapuristimella 20 – 30 prosentin kuiva-aineeseen (Isännäinen 1993).

Esiselkeytysliete eli niin sanottu primääriliete on painovoimaisesti askeuttamalla saatua

lietettä. Puunjalostusteollisuuden primäärilietteet sisältävät kuitu-, kuori-, täyte-, ja

lisäaineita sekä päällystyspigmenttejä. Lietteen sisältö on riippuvainen lietettä tuottavasta

prosessista, esimerkiksi selluteollisuuden lietteessä tuhkaa on 5 – 20 prosenttia vastaavan

luvun hienopaperitehtaalla ollessa 50 – 60 prosenttia. Primäärilietteen tyypillinen

käyttökosteus on 60 – 65 prosenttia ja tehollinen lämpöarvo tällöin 3,5 – 6 MJ/kg (Alakangas

2000).

Bioliete eli aktiiviliete on jätevesien biologisessa puhdistuksessa syntyvää massaa.

Puunjalostusteollisuuden bioliete sisältää mikrobimassan lisäksi uuteaineita, kuten ligniini

ja kloori yhdisteitä. Biomassan osa lietteessä on 65 – 75 painoprosenttia ja tuhka pitoisuus 5

– 50 painoprosenttia. Jäteveden puhdistuksessa syntyneitä biolietteitä voidaan polttaa

mekaanisen vedenpoiston jälkeen leijupetikattiloissa (Alakangas 2000).
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4.5.4 Kuori

Puun ulkokuori ja sisäkuori eli nila muodostavat puun kuoren. Puunrungon ja kuoren välissä

oleva jälsi tuottaa sisäpinnalleen puuainesta ja ulkopinnalleen nilaa, jota pitkin puu siirtää

yhteyttämistuotteita latvasta runkoon ja juuristoon. Kaarna ja tuohi ovat ulkokuorta. Kuoren

osuus rungosta on 10 – 20 prosenttia, pienissä oksissa osuus voi olla 60 prosenttia. Kuoren

sisältämän ligniinin ansiosta sen tehollinen lämpöarvo on korkea, eri puulajien välillä erot

ovat kuitenkin huomattavia. Lehtipuilla teholliset lämpöarvot ovat pääsääntöisesti

suurempia kuin havupuilla. Poikkeuksena on haavan kuori, jonka lämpöarvo on samaa

luokkaa kuusen kanssa. Kosteus- ja tuhkapitoisuudet ovat varsin korkeat heikentäen kuoren

polttoaineominaisuuksia, joten kuoren polttamisessa onkin usein kyse kuoren hävittämisestä

kuin energian tuottamisesta. Poltto-ominaisuuksia on mahdollista parantaa puristamalla

vettä pois, kuivaamalla tai sekoittamalla kuorta muiden polttoaineiden joukkoon.

Kuivaaminen onnistuu puristamalla tai lämmön avulla kuivaamalla. Havupuun kuoren

kuivaaminen ei onnistu välttämättä kuoripuristimella riittävän hyvin ja kuoren kosteus alla

40 prosentin. Kuoren teholliset lämpöarvot ovat sisäkuoren osalta 19 – 20 MJ/kg ja

ulkokuoren osalta 20 – 32 MJ/kg riippuen puulajista (Alakangas 2000).

4.5.5 Polttoöljyt

Eloperäisen luonnon jäänteistä on maan sisällä miljoonien vuosien kuluessa syntynyt

raakaöljyä. Maasta pumpattava raakaöljy sisältää hiilivetyjä, joista kevyimmät ovat

kaasumaisia ja raskaimmat haihtuvat 700 °C lämmössä. Eri sijanneista poratun raakaöljyn

ominaisuudet eivät ole samanlaisia tiheytensä ja rikkipitoisuutensa suhteen.

Suomessa käytettävä raakaöljy on lähtöisin Venäjän, Pohjanmeren sekä Lähi-idän

öljylähteiltä, josta se laivataan Suomeen ja puretaan jalostamoiden kalliovarastoihin.

Öljynjalostuksen prosesseihin kuuluu tislaus-, krakkaus-, ja rikinpoistoyksiköitä.

Ensimmäisessä vaiheessa raakaöljystä pestään suola. Tämän jälkeen raakaöljy syötetään

suoratislausyksikköön, jossa 1 baarin paineessa hiilivedyn eri jakeet erottuvat eri

lämpötiloissa toisistaan. Suoratislausyksikössä muodostuva pohja öljy pumpataan

tyhjötislaukseen. Tyhjötislauksessa muodostuu kevyttä kaasuöljyä, sekä pohja öljyä, joka

johdetaan lämpökrakkausyksikköön, siinä pohja öljyä pirstotaan lämmön avulla kevyempien
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jakeiden aikaansaamiseksi. Lämpökrakkausyksikön pohja öljy on yliraskasta polttoöljyä.

Kevyemmät raskasöljylaadut saadaan tästä pohja öljystä tisleillä ohentamalla.

Polttoöljyt luokitellaan käytettävyysominaisuuksien perusteella raskaisiin ja kevyisiin

öljyihin. Raskaan polttoöljyn etuna on halvempi hinta, mutta vaatii kalliimmat polttoaineen

syöttölaitteet ja erikoisasiantuntemusta laitteiston huoltoon. Raskaat polttoöljyt sopivat

kohteisiin jossa tehoa tarvitaan yli 1000 kilowattia. Raskaan polttoöljyn (POR) kosteus on

0,3 prosenttia, suurin sallittu rikkipitoisuus 1 prosenttia ja typpipitoisuus 0,4 prosenttia.

Raskaiden polttoöljyjen tyypillisiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 4.6. Raskaan

polttoöljyn tehollinen lämpöarvo on noin 41 MJ/kg (Alakangas 2000).



49

Taulukko 4.6. Tyypillisiä raskaan polttoöljyn ominaisuuksia. (Raskaan polttoöljyn

käyttöopas 1998)
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5 SÄÄTÖPIIRIEN TOIMINNAN OPTIMOINTI

Kattilalle K6 sulautetaan nykyiseen automaatiojärjestelmään oppiva säätökonsepti. Konsepti

voidaan sulauttaa kaikkiin nykyaikaisiin DCS- eli hajautettuihin ohjausjärjestelmiin.

Oppivan ominaisuuden ansiosta säätöpiirien viritystä ei tarvitse tehdä käyttöönoton jälkeen.

Käytettäessä adaptiivista säätökonseptia saavutetaan seuraavia hyötyjä, helppo ja nopea

säätöpiirin viritys, säätimen yli- ja aliohjautuminen voidaan välttää, ja hitaiden suureiden

reaaliaikainen säätö.

Oppiva säätöpiiri perustuu kuvan 5.1 kaltaiseen laskentaan. Mitattavia ulkoisia suureita

käytetään laskentamallin tuloina, prosessiin vaikuttavat häiriöt huomioidaan

mallinlaskennassa, sekä opittuja malleja päivitetään aiemman prosessikäyttäytymisen

perusteella. Muilta osin toiminta on kuin perinteisessä säätöpiirissä.

Kuva 5.1. Adaptiivisen säätöpiirin periaatekuva.
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5.1 K6 suorituskykyraportti

Tässä luvussa käsitellään tehtyä esiselvitystä säätöjen suorituskyvystä Simpeleen

voimalaitoksen pääkattilalle K6 . Raportin tarkoituksena on tuoda ilmi kattila K6 :n säätöjen

suorituskyky ja säätöjen kehitysmahdollisuudet. Raportissa on käsitelty kattilasäädöissä

havaittuja merkittävimpiä epäkohtia ja arvioitu mahdollisia kustannussäästöjä, mikäli

säätöstrategia muutetaan paremmin toimivaksi.

5.1.1 Raportin havainnot

Kattilalle tehdyn selvityksen perusteella havaittiin useita kehityskohteita. Tässä luvussa

kehityskohteet on todettu yleisesti ja seuraavissa luvuissa ongelmia ja niiden aiheuttajia on

avattu tarkemmin. Tehdyt korjaukset ja muutokset on kuvattu yhteenveto ja päätelmä

osiossa.

Yleisesti kattilan polttoteho-, ilma-, höyry-, lämpötilasäädöt on viritetty erittäin nopeiksi,

koska halutaan nopeaa säätöjen vastetta häiriötilanteisiin ja höyrynkulutuksen nopeisiin

muutoksiin. Nopeilla säätöpiirien toiminnalla kuitenkin aiheutetaan värähtelyä

kattilaprosessin toimintaan, mikä heikentää laitoksen käytettävyyttä ja estää laitoksen

ajamisen suunnitteluarvoissa.

5.1.2 Polttoaineen syöttö

Suurimmat prosessihäiriön aiheuttajat kattilalla K6 kohdistuvat polttoaineen lämpöarvon

muutoksiin, polttoaineen syöttöhäiriöihin, sekä prosessihöyryn kulutuksen nopeisiin

muutoksiin. Häiriötilanteista huolimatta höyryn painesäädön tulisi kyetä kompensoimaan

nopeat höyrynkulutusmuutokset, samoin kuin polttoaineen laadusta johtuvat muutokset.

Toisaalta kattilan on pystyttävä toimimaan stabiilina tasaisen kuorman ajolla, tällöin voidaan

saavuttaa myös optimaaliset päästöarvot. Kattilan K6 tuorehöyryn suunnitteluarvot ovat 525

°C, 40 kg/s, 112 baaria. Höyryn pääparametrit on esitetty trendeinä täydellä- ja

minimikuormalla kuvissa 5.2 ja 5.3.
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Kuva 5.2. Polttotehon ohjaus ja tuorehöyryn arvot noin 30 kg/s teholla.

Kuva 5.3. Polttotehon ohjaus ja tuorehöyryn arvot minimikuormalla, noin 16kg/s.

Kuvasta 5.3 on havaittavissa höyryn lämpötilan värähtelyä varsinkin vasemmalla puolella.

Polttotehon säätimen yliohjautuminen nostaa höyryn lämpötilaa ja vastaavasti aliohjaus

laskee lämpötilaa. Tulistimien ja tulipesän lämpötilojen jatkuva värähtely rasittaa

kattilamateriaaleja lyhentäen niiden käyttöikää.
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5.1.3 Polttotehosäädöt

Petikattiloiden ongelmana on usein höyrynpaineen säätimen parametrien riippuvuus kattilan

kuormitustasosta, sekä kattilan vasteajan vaikutus säätöpiirien säätimen toimintaan. Edellä

mainitut seikat aiheuttavat säädön värähtelyä myös tasaisella kuormituksella.

Kattilalla K6 säätöpiirien viritysparametrit höyryn paineelle ja tehonsäädölle ovat hyvin

nopeat. Käytössä olevista säätöpiirien toimintalogiikasta johtuen, sekä viritysparametrien

yhteisvaikutuksesta johtuen höyrynpaineen säätöpiiri ajautuu häiriötilanteessa

värähtelemään, ja tehonsäätö tekee ylisuuria ohjauksia, jolloin tasapainotilaa ei enää voida

saavuttaa. Nykyinen tehon säätömalli ei myöskään huomioi kattilaviiveitä. Edellä

mainituista seikoista johtuen höyrynpaine, polttoteho, höyryn määrä, ja höyryn lämpötila

heiluvat kattilaviiveitä seuraten. Säätöjen heilumisen on todettu näkyvän myös suoraan

savukaasu- ja ilmapuolella loppuhapen ja ilmamäärien heiluntana kuten kuvasta 5.4 on

nähtävissä.

Merkittävä osa höyrynpaineen häiriöistä on peräisin polttotehon häiriöistä, jotka aiheutuvat

epätasalaatuisesta polttoaineesta ja/tai polttoaineen syöttöhäiriöistä. Polttoaineen

lämpöarvon vaihteluita ei huomioida kattilan tehonsäätimessä, vaan painesäätö ohjaa

polttoaineensyöttöruuvien käyntinopeutta. Toinen suuri häiriönaiheuttaja kattilalle on

prosessihöyryn kulutuksen vaihtelut johtuen kartonkikoneen ajotilanne muutoksista, joka

taas johtaa nopeaksi viritetyn höyrynpaine säädön yliohjautumiseen, ja sitä kautta heiluttaa

koko kattilan tasapainoa.
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Kuva 5.4. Kattilan painesäädön ohjaus, höyryn määrä ja loppuhappi täydellä

kuormalla.

5.1.4 Ilmasäädöt

Kokonaisilmamäärä kattilalle määräytyy laskennallisen polttoainemäärän mukaan.

Polttoaineen laadun vaihtelut vaikuttavat kattilaan ajettavaan ilmamäärään, johtaen

happitason vaihteluun. Happitason vaihtelu on myös suora seuraus NOx -päästöjen

huojuntaan. Savukaasun happisäätö vaikuttaa vain vaiheistusilmamäärään, tämän

seurauksena happisäätö eri kattila kuormilla ei ole lineaarista. Edellä mainittujen lisäksi

nopeaksi viritetyn happisäätimen yhteisvaikutuksesta kuormamuutoksissa nähdään

voimakasta loppuhapen värähtelyä kuten kuvasta 5.5 voidaan todeta.
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Kuva 5.5. Happisäädin ajautuneena toiminta-alueelta ulos.

Täydellä kuormalla savukaasujen keskimääräinen loppuhappipitoisuus on 3,6 prosenttia ja

huojunta ± 0,5 prosenttia. Pienellä kuormalla hapen huojunta on yli ± 1,0 prosenttia. Kattilan

vasemman ja oikean puolen ero happitasoissa on myös huomattava, koska happisäädössä

luetaan kahdesta mittauksesta pienempää arvoa. Tästä johtuen kattilan toista puolta

joudutaan ajamaan  yli hapella, koska ilmajako kattilassa oikean ja vasemman puolen välillä

ole mahdollista muutoin kuin käsiohjauspelleillä. Vuotoilmat nostavat savukaasujen

happipitoisuutta ja sen seurauksena myös NOx -päästöjentasoa, myös polttoprosessin

hallittavuus heikkenee kuten nykytilanne näyttää. Kattilan puolierojen tasaamiseksi tulee

kaikki mahdolliset ilmavuodot kattilaan tukkia, sekä pyrkiä säätämään ilmapellit niin, että

molemmille puolille syötetään keskimäärin sama määrä ilmaa. Myös poltinilmapeltien

vuotoilmat tulee minimoida, kuitenkin huomioiden poltinpäiden riittävä jäähdytys. Lisäksi

muutostyö sekundääri-ilma kanavan nykyisen rakenteen muuttaminen niin, että ilmajako

voidaan suorittaa kattilan vasemmalle ja oikealle puolelle. Käytännössä sekundaari-ilma

kanava jaetaan puhaltimen jälkeen kahdeksi erilliseksi kanavaksi.
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5.1.5 Ilmajako ja kiertokaasu

Kokonaisilmamäärän ja osatekijöiden ilmamäärämittauksien summassa on runsaasti

eroavaisuutta kuten kuvasta 5.6 nähdään, myös kattilasuojan ja automaatiojärjestelmän

kokonaisilmamäärä- ja leijuilma virtausmittaukset poikkeavat toisistaan. Varsinkin leijuilma

virtausmittauksen toiminnalla on suuri merkitys kattilan operointiin.

Kuva 5.6. Kattilan K6 ilmamäärä mittaukset.

Ilmalaskennassa tulisi laskea kuormasta riippuva kokonaisilmamäärä, jossa huomioidaan

vuotoilmat ja tarvittava yli-ilma osuus. Saadusta kokonaisilmamäärästä vähentämällä

primääri-ilma jää tulokseksi sekundääri- ja tertiääri-ilman osuus. Sekundääri-ilman osuus

määräytyy taas suhteessa kuormaan, jolloin jäljelle jäävä osuus ilmasta syötetään tertiääriin.

Ilmamäärän oikealla laskennalla ja vaiheistuksella taataan kattilan hyvä stabiilisuus eri

ajotilanteissa.

Nykyisellä säätöratkaisulla leijutusilmamäärää ajetaan säätöpiirin A-moodilla, jolloin

kuormanmuutos tilanteissa operaattorin tulee muistaa aktiivisesti säätää asetusarvoa. K-

moodilla asetusarvo säätimelle saataisiin petilämpötilan keskiarvosta, kyseinen ajotapa on

todettu ei toimivaksi. Kumpikaan nykyisin käytettävissä oleva leijutusilmamäärän
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ajotavoista ei ole paras mahdollinen. Vaiheistusilmojen määrää ajetaan tällä hetkellä

operaattoreiden toimesta perustuen savukaasujen happitasoon ja arvioon polton korkeudesta

kattilassa. Ilmakertoimien vaikutus operaattoreille ei ole selvää, eikä kaikilla kuormatasoilla

ole mahdollista vaikuttaa ilmojen jakaantumiseen ilmalaskennassa eri tasoilla. Tästä johtuen

operaattorit operoivat ilmakertoimien sijaan ennemminkin poltinilmapeltejä CO -tason

perusteella.

5.1.6 Lieriön pinta- ja syöttöveden virtaussäätö

Tällä hetkellä käytössä olevassa säätömallissa lieriön pintasäätö ja syöttöveden virtaussäätö

on viritetty toimimaan nopeilla säätöpiirin parametreilla, tästä aiheutuu värähtelevä säätö

joka näkyy kuvassa 5.7. Jatkuva syöttövesimäärä säätö kuluttaa syöttövesiventtiiliä

lyhentäen sen elinikää ja lisäten kunnossapitokustannuksia. Edelleen syöttövesiventtiilin yli

tapahtuva paine-eron värähtely vahvistaa myös huojuntaa ruiskutustarpeesta rasittaen näin

tulistinputkistoa tarpeettomasti.

Kuva 5.7. Lieriön pinta ja syöttöveden määrän huojunta.
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5.1.7 Syöttöveden painesäätö

Syöttövesiventtiilillä muodostettava paine-ero pidetään tarpeettoman korkeana, keskimäärin

noin 11 baaria. Paine-ero tulisi säätää siten, että ruiskutusventtiileillä on riittävä säätövara

eikä syöttövesipumpun vaatimaa minimituottopainetta 60bar aliteta. Höyryn lämpötilan

säädön tasaisempi toiminta mahdollistaisi syöttövesiventtiilillä pienemmän paine-eron

ajamisen. Ruiskutustarpeen olleessa suuri paine-eroa voi tarvittaessa nostaa. Syöttöveden

paine ja sen seurauksena syöttövesiventtiilin yli oleva paine-ero heiluvat ± 1 baaria,

aiheuttajana syöttövesipumpun ohjauksen värähtely. Ohjausvärähtelyn seurauksena myös

syöttövesipumpun paineensäädön öljykytkin ja toimilaite kuluu.

5.1.8 Höyryn lämpötilasäädöt

Tuorehöyryn loppulämpötilan säätötarkkuus on täydellä kuormalla noin ± 5 °C ja

osakuormalla noin ± 9 °C. Lämpötilan huojunta aiheutuu osaltaan polttoteho- ja

ilmasäädöistä sekä höyryn lämpötilasäädön ominaisesta värähtelystä, joten polttotehon

säädön tasaisempi toiminta helpottaisi myös höyrynlämpötilan säätöä. Höyryn lämpötilaa

säädetään kahdesta pisteestä kuvan 5.8 mukaisesti. Ensimmäinen ruiskutuspiste on 1.

tulistimen jälkeen ja tässä säädetään höyryn lämpötila 2. tulistimen jälkeen. Toinen

lämpötilan säätöpiste on ennen 3. tulistinta ja saa asetusarvonsa kokoojatukilta tulistimien

jälkeen, höyryn lämpötilaa säädetään kahdella ruikutusventtiilillä, toinen säätää vasenta

puolta ja toinen oikeaa. Ruiskutuksella säädetyn höyrynlämpötilan muutos näkyy tulistimen

jälkeisessä lämpötila mittauksessa muutaman minuutin viiveellä, tämä yhdistettynä käytössä

olevaan säätötekniikkaan aiheuttaa ruiskuvesimäärän, ruiskujen jälkeisen lämpötilan, sekä

tuorehöyryn loppulämpötilan värähtelyn. Lämpötilansäädön huojunta aiheuttaa ongelmia

suoraan höyryn tuotantoon ja täten myös tehosäätöön, lisäksi jatkuvat

ruiskutusvesiventtiilien ohjausmuutokset kuluttavat venttiilejä aiheuttaen ylimääräisiä

kunnossapitokuluja.
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Kuva 5.8. Höyryn lämpötilan säätö kahdella ruiskutuspisteellä.
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6 POHDINTA, TULEVAISUUS JA TULOKSET

Tässä kappaleessa esitellään Metsä Board  Simpeleen voimalaitoksen kattilalla K6

havaittujen ajettavuusongelmien, sekä typenoksidi päästöjen hallitsemiseksi tehtyjä

selvityksiä ja teknisiä ratkaisuja.

6.1 Kattila K6 sekundääri-ilmajako

Kattilan K6 alasekundääri-ilmakanavan jako muutettiin paremman ilmajaon saavuttamiseksi

kattilan vasemmalle ja oikealle puolelle. Teknisesti työ toteutettiin jakamalla vanha

ilmakanava halki kahteen pinta-alaltaan yhtä suureen osaan, ja tulppaamalla kattilan kiertävä

ala-sekundääri kanava ilmajaon mahdollistamiseksi kuten kuvasta 6.1 nähdään. Kanava jaon

lisäksi vasempaan ilmakanavaan asennettiin uudet kenttälaitteet, säätöpelti vivustoineen

sekä peltimoottori ja asentomittaus. Myös automaatiojärjestelmään määriteltiin tarvittavat

uudet I/O :t, moottoriohjaukselle, painemittaukselle, sekä vasemman pellin asentotiedolle,

sekä tehtiin tarvittavat sovellusmuutokset. Uudessa säätömallissa perusarvo sekundääri-

ilman painesäädölle tulee vaiheistusilma määrä laskennasta ja säädön korjaus

vaiheistusilmapeltien asentotiedosta.

Kuva 6.1. Tekniset muutostyöt ala sekundääri-ilmakanavassa merkitty vihreällä

värillä.
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Ilmanjako muutos alasekundäärikanavaan toteutettiin voimalaitoksen kevätseisokissa 2017.

Muutostyön tekninen toteutus onnistui hyvin, pieniä mekaanisia muutoksia ilmanjakopeltien

toimintaan tehdään vuoden 2017 syysseisokin aikana.

6.2 Poltinpäiden lämpötilamittaus

Vuotoilmojen minimoimiseksi kattilaan toteutettiin poltinpään lämpötilamittaus riittävän

jäähdytysilmamäärän määrittelemiseksi polttimille. Mittaus toteutettiin asentamalla

kuormapolttimen näkölasi yhteeseen PT-100 lämpötilanmittaus anturi siten, että lämpötila

mittaus oli fyysisesti lähellä poltinpäätä. Tällöin voitiin varmistaa mitta-anturin altistuminen

samoihin olosuhteisiin kuin itse poltinpää. Mittausohjelma laadittiin siten, että määriteltiin

sekundääri-ilman painetasot joilla mittaukset tehdään, käytännössä raja-arvot ilmapaineelle

tulivat suoraan raja-arvoista joilla K6-kattilaa voitiin ajaa ennen säätökonsepti muutosta.

Toisena muuttujana käytettiin poltinilmapellin asentoa, tällä määrätään polttimelle menevän

jäähdytysilman määrä. Kaaviossa 6.1 on esitetty mittaustulokset kuormapoltin 3 osalta eri

testiparametreilla. Mittaustuloksien osalta yli 50 prosentin pellin avaumalla ei nähty

tarpeelliseksi tehdä suurta otantaa, koska lämpötilan havaittiin laskevan melko lineaarisesti,

ja toisaalta tärkein tieto mittauksesta oli poltinpään korkein lämpötila eri ajoparametreilla.

Poltinpellin avaumalla ja sekundääri-ilman paineella on suora vaikutus poltinpään

lämpötilan hallintaan. Mitä alhaisempi sekundääri-ilman paine sitä suurempi poltinpellin

avauma vaaditaan jäähdyttävän reaktion aikaansaamiseksi. Korkein mitattu lämpötila jäi

varsin alas, joten poltinpäätä jäähdyttävää ilmavirtaa ei tarvita ja poltinilmapellit voidaan

pitää normaalin ajon aikana kiinni päästöjen paremman hallinnan saavuttamiseksi.
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Kaavio 6.1. Poltinpään lämpötila eri testiparametreilla.

6.3 Virtausmittausten kenttäkalibrointi

Kattilan K6 ilmamäärä- ja ruiskutusvesivirtausmittauksia kenttä kalibroitiin prosessin hyvän

säädettävyyden varmistamiseksi. Kalibrointimenetelmänä ruiskutusvesimittauksiin

käytettiin standardin ISO2975/VII ja menetelmäkuvauksen NT WS 082 mukaisia

menetelmiä. Merkkiaineena toimii radioaktiivinen 137mBa vesiliuoksena, jonka

puoliintumisaika on 2,5 minuuttia. Virtauksen referenssiarvo saadaan edellä mainitulla

kulkuaikamenetelmään perustuvalla mittauksella. Massavirtaus saadaan kertomalla

referenssiarvo mitattavan aineen tiheydellä. Ilmamäärämittauksien kalibroinnissa

menetellään standardin BS5857-2.4 mukaisesti, ja radioaktiivisena merkkiaineena käytetään
82Br etyylibromidikaasua, sekä 137mBa aerosolimuodossa. Määritetty referenssiarvo

muutetaan normivirtaukseksi virtaavan kaasun ja lämpötilan avulla.

Kalibroinnin ensimmäisessä vaiheessa virtausmittauksen virhe määritetään tallentamalla

virtausmittauksen mA-viestiä ja vertaamalla siitä laskettua virtausarvoa referenssiarvoon,

luotettava tulos saadaan usean koetoiston keskiarvona. Kalibroinnin seuraavassa vaiheessa

virtausmittauksen mA-viestin ja valvomon operointipäätteen arvon sekä datakeräyksen

välinen riippuvuus määritetään vertaamalla mA-viestistä laskettuja virtausarvoja näytöltä ja

datakeräyksestä kerättyihin virtausarvoihin. Koko mittausketjun virhe saadaan yhdistämällä
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ensimmäisen ja toisen vaiheen tulokset. Virtausmittauksen näyttämä virhe

operointipäätteellä voidaan lausua:

−
⋅ 100%

Yhtälössä Qm on mittarin ja Qref kulkuaikamittauksen tulos.

Kalibroinnin mittausepävarmuus kostuu useista komponenteista kuten, putken

sisähalkaisijan, ilmaisimien välisen etäisyyden, ajan ja tiheyden mittauksen sekä

mittausarvojen rekisteröimisen virheistä. Luottamusväli normaalijakauman tapauksessa on

noin 95 prosenttia.

Kenttäkalibrointeja tehtiin yhteensä seitsemään mittauspositioon. Taulukossa 6.1 on esitetty

kalibrointien perusteella määritetyt mittausvirheet yhden referenssintason mittauksien

perusteella.

Mittauspositio Näyttämä
Alcontissa
Qm

Referenssimittaus
Qref

Mittarin
virhe %

Kalibroinnin
kokonaisepävarmuus
± %

Syöttövesimäärä 22,76 kg/s 22,82 kg/s -0,3 1,4

Päähöyrymäärä 22,56 kg/s 22,40 kg/s +0,7 1,5

K6
kokonaisilmamäärä

34,4 Nm3/s 31,8 Nm3/s +8,3 6,3

K6
leijutusilmamäärä

14,47 Nm3/s 16,13 Nm3/s -10,3 14,8

Jäähdytysvesi 1.
tulistimen jälkeen

2,214 kg/s 1,944 kg/s +13,9 5,2

Ruiskutusvesi 2.
tulistimen jälkeen,
vasen

0,1316 kg/s 0,585 kg/s -77,5 19,2

Ruiskutusvesi 2.
tulistimen jälkeen,
oikea

0,436 kg/s 0,413 kg/s +5,6 6,8

Taulukko 6.1. Kenttäkalibrointien tulokset kulkuaikamenetelmään perustuen.

Saatujen mittaustulosten perusteella tehdään korjauskerroin muutokset

automaatiojärjestelmään. Korjauskerroin muutokset ovat tarpeellisia varsinkin

ilmamäärämittauksien ja suuren virheen sisältäviin ruiskutusvesimittauksiin.
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6.4 Mittaristo muutosten toteamiseksi

Simpeleen kattilalla K6 on käytössä ajotilannekirjasto. Kirjastoon määritellään tunnuslukuja

joiden katsotaan olevan oleellista tietoa seurattavaksi ja raportoitavaksi. Tunnusluvulle

määritellään myös liipaisuehdot, ehdon ylityksestä tai alituksesta lasketaan

kappalemääräisesti tai aikaperusteisesti häiriön pysyvyyttä ja toistuvuutta. Näin esimerkiksi

on yksinkertaisempaa seurata mahdollisia NOX -päästörajan ylityksiä ja ylityksen aikana

muun mitatun prosessin käyttäytymistä.

Ajotilannekirjasto ATA on Vipetec Oy:n kehittämä tuote. Vipetec on tuotannon prosessien

hallintaan ja kehittämiseen prosessiautomaation säätö- ja laskentamenetelmien avulla

erikoistunut yritys, joka toimii pääasiassa paperiteollisuuden toimialalla. Ajotilannekirjasto

ohjelmisto ATA tuottaa prosessin muuttuvista ajotilanteista mittaustietoa, jonka avulla on

mahdollista tutkia ja kehittää prosessia vakaammaksi. Ohjelma analysoi, laskee, vertailee ja

muuntaa numeerisen mittausdatan käyttäjälle helppolukuisiksi trendeiksi, ja taulukoiksi.

(Vipetec Oy, 2017)

Kattilan K6 osalta ajotilannekirjaston seurattavia tunnuslukuja haluttiin muuttaa

kattilaprosessin merkittävän säätö- ja ajotapamuutoksen yhteydessä, muutoksen

seuraamiseksi ja toteamiseksi. Käyttöönotettavan säätökonseptin tärkein tavoite on alentaa

kattilan savukaasupäästöjä, etenkin NOx -päästöä, sekä tasoittaa polttoprosessia

kokonaisuutena. Ajotilannekirjastoon määriteltiin siis säätökonseptin käyttöönoton jälkeen

seurattavia mittareita projektin onnistumisen seuraamiseksi. Uusia määriteltyjä mittareita

ovat savukaasupäästöjä kuvaavia mittauksia esimerkiksi CO-, SO2-  ja  NOX -ylitys, josta

merkitään poikkeama kun tuntikeskiarvo on yli 250 mg/m3n,  kuvassa  6.2  on  esitetty  osa

ATA -ohjelmaan määritellyistä K6 kattilan mittareista.
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Kuva 6.2. ATA -ohjelmiston mittareita kattilalla K6.

6.5 Kattilan K6 säätökonseptin käyttöönotto

Ennen säätökonseptin käyttöönottoa toimittajan kanssa käytiin useita valmistelevia

palavereja, joiden tarkoituksena oli saavuttaa yhteinen käsitys- ja tahtotila asennettavan

säätökonseptin toiminnasta. Kattilan ajosta vastaavia operaattoreita oli mukana

käyttöönottoprosessissa alusta alkaen, näin varmistuttiin olemassa olevan prosessin

toiminnassa olevien ongelmien esiin tuominen ja niiden ratkaisusta uudessa ajomallissa.

Uuden automaatiosovelluksen kirjoitus ja lataus tehtiin automaatiojärjestelmään noin kaksi

kuukautta ennen varsinaista käyttöönottoa, uudet säätökonseptin aktivoivat signaalit jätettiin

vielä kytkemättä tehdastestauksen (FAT) mahdollistamiseksi.

FAT -testaus jaettiin kolmeen osioon siten, että jokaiselle testausryhmälle tulee hyvä

looginen kokonaisuus testattavaksi. Testausryhmiin osallistui laajalti kattilaoperaattoreita,
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sekä toimihenkilötehtävissä toimivia henkilöitä. FAT -testauksen osa-alueet jaettiin

taulukon 6.2 mukaisesti.

PAINESÄÄTÖ / POLTTOAINE ILMA-SAVUKAASU

Säätöpiiri: Positio: Säätöpiiri: Positio:

Päähöyryn paine 061006XP Ilmatarvelaskenta 061015XF

Polttoaineen happikorjaus 061009XQ Savukaasun O2, korjaus 061013XQ

Polttoaineen happirajoitus 061010XQ Sekundääri-jako optimointi 061021XQ

KPA lämpöarvo 061008XQ Petilämpötilan säätö kiertokaasulla TIC06459

Petilämpötilojen tasaussäätö 061016XT Kiertokaasun virtaus FIC06449

KPA-tehon käsiasema 061007XS Ilmapeltien optimointisäätö 061017XP

Syöttötaskun pintasäätö 061011XL VESI-HÖYRY

Siilotaskun pintasäätö 061012XL Säätöpiiri: Positio:

Polttoteho 061014XQ Syve-venttiilien optimointi 061020XC1

Öljytehon käsiasema 061018XS Ruiskuventtiilien optimointi 061020XC2

Käynnistyspolttimen virtaussäätö 061023XF Syöttöveden painesäätö 061020XP

Käynnistyspolttimen painesäätö 061023XP Syöttöveden virtaussäätö 061019XF

Kuormapolttimen 1 ja 2 virtaussäätö 061024XF Lieriön pintasäätö 061019XL

Kuormapolttimen 1 ja 2 painesäätö 061024XP Höyryn lämpötila 2-tul 061003XT

Kuormapolttimen 3 ja 4 virtaussäätö 061025XF 1 Ruiskutusvesi virtaussäätö 061003XF

Kuormapolttimen 3 ja 4 painesäätö 061025XP Höyryn lämpötila 3-tul oikea 061004XT

2 Ruiskutusvesi virtaussäätö oikea 061004XF

Höyryn lämpötila 3-tul vasen 061005XT

2 Ruiskutusvesi virtaussäätö vasen 061005XF

Starttivirtaus EI POS

Taulukko 6.2. FAT -testattavat piirit.

Jokaisen testauksessa mukana olevan piirin toiminta simuloitiin kattilan ollessa normaali

poltossa. Simuloinnissa testattiin muun muassa säätimen toimisuunta, operointimoodit,

lukitukset, rajoitukset sekä tarkasteltiin säädön toimintaa. Havaittuja puutteita ja tarvittavia

muutoksia korjattiin heti sovelluskehittäjän toimesta. Kattilan operoinnista vastaaville

henkilöille säätökonsepti muutos näkyy visuaalisesti hieman muuttuneina operointinäyttöinä

valvomossa kuten kuvassa 6.3 on esimerkkinä nähtävissä, sekä ohjelmallisina

valintakytkiminä joiden avulla voidaan tarvittaessa palata vanhaan säätömalliin. Vanhan

säätömallin valintakytkimet ovat mahdollista käyttää kunnes todetaan uuden säätökonseptin

luotettava toiminta, jonka jälkeen paluuta vanhaan malliin ei enää tehdä.
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Kuva 6.3 Uusi syöttövesi ja höyry -operointinäyttö.

Kaikkien yllä olevassa 6.2 taulukossa mainittujen säätöpiirien säätötapa muuttui vanhaan

säätömalliin verrattuna. Uusien säätöpiirien toimintaa ei tässä työssä voida avata

liiketoiminta salaisuuden säilyttämiseksi.

Tuotannolliseen käyttöön uusi säätökonsepti otettiin voimalaitoksen vuosihuoltoseisokissa

viikolla 20/2017. Kattilan K6 tuotantoon ajo seisokista tehtiin uuden säätökonseptin

ohjaamana, onnistuneen ylösajon jälkeen uusia säätömalleja on otettu osa-alueittain

hallitusti käyttöön. Käyttöönoton jälkeisiä havaintoja ja niiden juurisyitä avataan seuraavissa

kappaleiss.

Polttoaineen kosteusvaihtelut pienellä kattilakuormalla aiheuttavat ongelmia päähöyryn

painesäätöön heiluttaen koko palamisprosessia. Kostean polttoaineen syöttö kattilaan luo

myös turhaa lämpörasitusta tulistinpinnoille, kosteasta polttoaineesta höyrystyy enemmän

vettä aiheuttaen savukaasujen kosteuden nousun ja tämän seurauksena lämpötilan nousua

tulistinpinnoilla. Ongelman juurisyyksi on todettu polttoainesuhdesäädön rajoittava

toiminta. Kattilasiilon puujäte- ja turve siiloista purettava polttoaineseos ei ole tasalaatuista,
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vaan kostean puupolttoaineen suhde turpeeseen on ajoittain liian korkea. Ongelma ratkaistiin

puu- ja turvesiilojen purkausruuvien taajuusmuuttajien ohjausaluetta muuttamalla, sekä

sovellusmuutoksella liittyen polttoainesiilojen purkausruuvien jälkeisiin kolakuljettimien

toimintaan, muuttaen kattilasiiloon annosteltavan polttoaineen suhdetta. Edellä mainitulla

muutoksella mahdollistetaan tasalaatuinen polttoaineseoksen syöttö kattilasiiloon ja siitä

edelleen kattilaan.

Kattila kuorman ollessa pieni NOx -päästön hallinta on myös osoittautunut haasteelliseksi.

Höyrykuorman ollessa noin 17 kg/s, kokonaisilmamäärästä hyvin suuriosa käytetään

primääri-ilmana petin leijuttamiseen, tästä johtuen vaiheistusilmaa ei voida juuri käyttää ja

tulipesän ilmavirtaukset jäävät minimaaliseksi aiheuttaen tulipesän epätasaisen lämpötilan.

Heikoista ilmavirtauksista tulipesässä johtuen, myös loppuhappi heiluu aiheuttaen NOx -

päästön heilumista. Osaltaan ongelman luo myös ilmakanavistojen tiiveys tarkemmin ottaen

ilmapeltien tiiveys. On todettu, että vuotoilmoja kattilaan esiintyy ja niiden merkitys pienen

kuorman ajolla kattilan ajettavuuteen on merkityksellinen.

Kiertokaasun käyttö NOx -päästön hallinnassa on erittäin tehokas tehostaen typenoksidien

pelkistymistä. Ongelmana K6 kattilalla kiertokaasun käytössä on kiertokaasupuhaltimen

mitoitus. Tällä hetkellä kiertokaasupuhallin käynnistyy leijupetin lämpötilan keskiarvon

ollessa 850 °C ja pysähtyy kun petin lämpötila keskiarvo on 820 °C. Kiertokaasupuhaltimen

virtaussäätö on toteutettu johtosiipisäätönä ja ongelmana liian suuri virtausmäärä säätimen

ollessa minimisäädöllä. Kattilakuorman ollessa pieni kiertokaasun suhteellinen osuus on

noin 25 prosenttia, joka aiheuttaa petin lämpötilan laskun varsin nopeasti kuten kuvasta 6.3

voidaan havaita.
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Kuva 6.3. Kiertokaasun vaikutus petilämpötilaan.

Tulevaisuudessa tulee harkita kiertokaasupuhaltimen säätömallin muutosta taajuusmuuttaja

ohjatuksi, jolloin saavutetaan kiertokaasu määrän parempi hallinta ja sen seurauksena

tasaisempi NOx -päästön hallinta. Pohdittavaksi tulee myös leijupetin ajoikkuna lämpötilan

suhteen, ajoikkunaa alaspäin kasvattamalla on mahdollista saada parannettua NOx -päästöä

kiertokaasun avulla.

6.6 Saavutettu päästötaso

Savukaasupäästöjen osalta ei täysin ole saavutettu vaadittua tasoa. Varsinkin kattilakuorman

ollessa pieni typenoksidien hallinta on haasteellista. Termisen NOx -muodostuminen on

kattilalämpötilojen perusteella varsin vähäistä, kuitenkin ajoittain tulipesässä ilmenee noin

1000°C lämpötiloja jolloin termisen NOx -muodostuminen on runsaampaa kuin tavoite

lämpötilassa 800 - 900°C. Pienellä kattilakuormalla palamisprosessia sekoittaa

palamisilmapeltien eri asteiset vuodot heiluttaen loppu hapen tasoa, ja sen seurauksena

typenoksidien vastaavaa seilaamista. Kiertokaasun vaikutus NOx :n määrään on positiivinen.
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Kiertokaasun käytön ongelmana on liian suuri kaasumäärä minimiohjauksella, josta

aiheutuu petin lämpötilan nopeahko lasku. Muiden  vuonna 2020 voimaanastuvan

päästöluvan mukaisten raja-arvojen saavuttaminen onnistuu nykyisellä laitteistolla. Kuvassa

6.4 on esitetty 1.7.2020 voimaanastuvan päästöluvan ehtojen mukaiset päästöt 20.5. –

4.9.2017. Kuvassa punainen viiva osoittaa päästörajaa typenoksidien ja rikkidioksidin

osalta, päästöluvan raja-arvo on 250 mg/m3n (6%O2).

Kuva 6.4. Päästöluvan tarkkailtavat savukaasukomponentit 20.5. – 4.9.2017.
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7 YHTEENVETO

Metsä Board Simpeleen voimalaitoksen kattilan K6 päästöluvan raja-arvot muuttuvat

1.7.2020. Uusien päästölupa-arvojen mukaiseen määräykseen pääsemiseksi käynnistettiin

muutoshanke, jonka tarkoituksena on parantaa kattilan K6 ajettavuutta, sekä saattaa

savukaasupäästöt uusien vuonna 2020 voimaan astuvien raja-arvojen mukaisiksi.

Suurimmat haasteet savukaasupäästöjen osalta liittyvät typenoksidien hallintaan.

Esiselvityksessä todettiin kattilan perussäädöissä huomattavaa huojuntaa. Kattilan

polttoteho-, ilma-, höyry-, lämpötilasäädöt toimivat erittäin nopeiksi viritettyinä nopean

säätövasteen saavuttamiseksi häiriötilanteissa ja höyrynkulutuksen hallitsemiseksi nopeissa

höyry muutoksissa. Säätöpiirien nopea toiminta kuitenkin aiheuttaa värähtelyä

kattilaprosessin, mikä heikentää laitoksen käytettävyyttä ja estää laitoksen ajamisen

suunnitteluarvoissa.

Kattilan K6 vaiheistusilmojen jaon, sekä ilmamäärien suhteen paljastui haasteita. Kattilan

alasekundääri-ilman jako kattilan vasemman/oikean puolen suhteen oli toteutettuna täysin

manuaalisesti operoitavilla käsipelleillä kattilahuoneessa. Kokonais- ja leijutusilma määrien

suhteen todettiin tarpeelliseksi tehdä kalibrointimittaukset uuden asennettavan

säätökonseptin hyvän toiminnan takaamiseksi. Myös ruiskutusvesi määrät tuli

kalibroitavaksi höyrynlämpötilasäädön toiminnan varmistamiseksi.

Ruiskutusvesi ja kattilailmojen kalibrointimittaukset suoritettiin kevään 2017 aikana kattilan

ollessa normaali poltossa. Mittaustekniikkana käytettiin radioaktiivisen merkkiaineen

kulkuaikamenetelmään perustuvaa tekniikkaa. Mittauksien perusteella todettiin varsinkin

ruiskutusvesimäärien mittauksissa huomattavia poikkeamia automaatiojärjestelmän

mitatuista arvoista. Myös kokonais- ja leijutusilma määrissä todennettiin olevan pientä

heittoa, mutta mittausepävarmuus näissä kohteissa oli varsin suuri. Kalibrointimittausten

perusteella lasketut korjauskertoimet syötettiin automaatiojärjestelmään mittauksen

näyttämän korjaamiseksi.

Ulkoisen toimittajan säätökonsepti kattilasäätöjen rauhoittamiseksi ja savukaasu päästöjen

parempaan hallintaan otettiin käyttöön kattilan K6 automaatiojärjestelmässä voimalaitoksen

kevät seisokissa vuonna 2017, samassa yhteydessä toteutettiin myös alasekundääri-
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ilmojenjako automaatiotoimintona. Kerättyjen kokemusten ja mittaustiedon perusteella

höyrykuorman ollessa kesäajan huipussa ja melko lähellä (18 – 20 kg/s) sitä, uusi

säätökonsepti hallitsee kattilan perussäädöt kuten polttoteho-, ilma-, höyry-, lämpötilasäädöt

hyvin. Varsinkin ennen säätökonsepti muutosta esiintyneet ongelmat äkillisissä

höyrykuorman muutoksissa on onnistuttu poistamaan ja kattila on stabiili. Pienellä

kattilakuormalla ongelmia aiheutuu polttoaineen epätasalaatuisuudesta, lähinnä

puupolttoaineen kosteudesta, sekä vaiheistus- ja poltinilma peltien vuodoista. Kostean

polttoaineen syöttö aiheuttaa myös turhaa lämpörasitusta tulistinpinnoille. Turveosuuden

kasvattaminen nostaa palamista korkeammalle ja aiheuttaa myös tulistinpintojen

ylilämpenemistä. Kattilan ilmavuodot nostavat yli-ilman määrää aiheuttaen loppuhapen

värähtelyä ja sen seurauksena myös NOx -päästön heiluntaa.

Jatkotoimenpiteinä kattilan ajettavuuden ja savukaasupäästöjen parempaan hallintaan on

tehtävä muutoksia ja selvityksiä.

Polttoaineen tasainen jakautuminen petille on varmistettava kattilan polttoaineen

ryöstöruuvien oikeanlaisella mitoituksella. Nyt vasemman puolen ryöstöruuvin tuotto on

liian suuri pienellä kattilakuormalla aiheuttaen petin jäähtymistä pienellä kattilakuormalla,

tämän seurauksena myös tulipesän lämpötilaerot kasvavat. Vaihtoehtoina ongelman

ratkaisemiseksi on muuttaa ruuvien vaihdelaatikot ruuvien pienemmän pyörimisnopeuden

saavuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti sähkömoottorien vaihto pienemmälle

nimelliskierrosnopeudelle.

Vaiheistusilmapeltien tiiveys tulee saada hallintaan ilmavuotojen estämiseksi kattilaan.

Ilmavuodot aiheuttavat varsinkin pienen kattilakuorman aikana suhteellisen merkittävän

osan palamisen kokonaisilma tarpeesta aiheuttaen kattilaprosessin epätasapainon. Suurin

vaikutus vuotoilmasta aiheutuu typenoksidien- ja loppuhapen hallintaan.

Kiertokaasun tehokasta käyttöä tulee kehittää. Kiertokaasua käyttämällä voidaan

merkittävästi vaikuttaa typenoksidipäästöihin. Ongelmana on kiertokaasupuhaltimen liian

suuri tuotto minimiohjauksella, tästä aiheutuu petin lämpötilan laskeminen melko jyrkästi,

erityisesti pienellä kattilakuormalla. Ongelma on ratkaistavissa korvaamalla johtosiipisäätö
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taajuusmuuttaja säädöllä, jolloin puhaltimen kierrosnopeutta säätämällä päästään

pienempiin kaasunvirtaus määriin ja parempaan kiertokaasun hallintaan.

Mielenkiintoisena kehitysideana on hyvä muistaa myös petimateriaalin vaihto

luonnonhiekasta masuunikuonaan. Tällä ratkaisulla on mahdollista käyttää

monipuolisempaa polttoainekattausta mahdollistaen muun muassa mekaanisen

metsäteollisuuden rejektivirtojen polttoaineet, kuten vanerisyrjän käytön. Alhaisempi

polttoaineen kokonaiskosteus vähentäisi poltossa käytetyn yli-ilman osuutta antaen

mahdollisuuden parempaan savukaasupäästöjen hallintaan.

Työssä saavutettiin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja löydettiin myös kehityskohteita

tulevaisuuteen. Kattilan stabilisuus parani merkittävästi säätöpiirien vakaamman toiminnan

ansiosta, tämän seurauksena myös kunnossapitokulujen uskotaan olevan tulevaisuudessa

alhaisemmat, johtuen materiaalien vähentyneestä kulumisesta sekä vähäisemmästä

toimilaitteiden ja venttiileiden huoltotarpeesta johtuen.
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