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Työssä käsitellään kivihiilen pölypoltossa syntyvän tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia 

sekä kivihiilen pölypolttoa yleisellä tasolla erityisesti Helen Oy:n Salmisaaren B-laitoksen 

kattilan näkökulmasta. Kattila on polttoaineteholtaan 504 MW. Tavoitteena on optimoida 

poltto mahdollisimman taloudelliseksi kattilan nykyisillä säätömahdollisuuksilla ja tuottaa 

paremmin hyötykäyttöön soveltuvaa tuhkaa. Tutkimustyö toteutetaan erilaisilla koeajoilla. 

Kokeiltavia säätömahdollisuuksia ovat hiilimyllyjen jauhatuspaine ja seulojat, yläilman 

osuus, jäännöshapen määrä sekä sähkösuotimen virran muutos. Lisäksi kokeillaan kattilate-

hon laskua. 

Kivihiilituhkaa voidaan hyötykäyttää pääasiassa MaRa-asetuksen mukaisissa maarakenta-

miskohteissa sekä betonin valmistuksessa. Tuhkan on sovelluttava käyttökohteen vaatimuk-

siin. Tuhkan ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa palamisella, mutta myös jälkikäteen erilai-

silla pesumenetelmillä ja lajitteluilla. 

Salmisaaren B-laitoksen polton optimoinnin kannalta merkittävimmät kustannustekijät ovat 

urean kulutus katalysaattorilla, lehtotuhkan ja pohjatuhkan palamattomien mukana häviävä 

tehopotentiaali sekä tuhkien määrän muutokset. Hiilimyllyjen parhaiksi säätömahdollisuuk-

siksi tuhkan laadun kannalta todetaan jauhatuspaineeksi 45 bar ja seulojien asennoksi 10,5°, 

jolloin tuhkan palamattomien määrä on alimmillaan. Käyttötalouden kannalta paras osuus 

yläilmalle on 20 % ja jäännöshapelle 3,8 %. 

Tuhkan laatua käsitellään lähinnä lentotuhkan palamattomien osuuden perusteella. Betonin-

valmistuksessa paraslaatuisimmassa tuhkassa palamattomia on oltava alle 5 %. Koeajoissa 

ei löytynyt ajotapaa, jolla saadaan lehtotuhkan palamattomat varmuudella alle 5 %. Eri koe-

ajoissa säädettiin yläilmaa, jäännöshappea, sähkösuotimen etukenttien virtaa ja lopulta ko-

keiltiin myös ajoa laitoksen alennetulla teholla. Tuhkaa voidaan kuitenkin lajitella jälkeen-

päin, jos sopiva menetelmä löytyy. 
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This thesis is about Helen Oy’s power plant at Salmisaari. The power plant’s boiler is a 

pulverized coal fired boiler and its fuel capacity is 504 MW.  Pulverized coal combustion 

and the utilization of the produced ash is reviewed. The aim of the study is to optimize com-

bustion as economically as possible using existing adjustment possibilities and produce ash 

that is more suitable for utilization. Experimental test are performed under varied circum-

stances. Manipulated parameters are grinding pressure and classifiers of coal mills, overfire 

air, residual oxygen and electrostatic precipitator operation change. In addition, a lower 

boiler capacity is tested. 

Coal ash can be utilized mainly at earth constructions within Government Decree on the 

Recovery of Certain Wastes in Earth Construction and in the manufacturing of concrete. Ash 

must be suitable for the usage requirements. The properties of ash can be affected by com-

bustion, but also afterwards by washing and sorting. 

The cost factors with the largest influence on combustion optimization at Salmisaari are urea 

consumption in the catalytic converter, power capacity loss of unburned material in fly ash 

and bottom ash and changes in amount of ashes. The best operating settings for the ash qual-

ity opinion for coal mills are stated 45 bar for grinding pressure and 10,5° for classifier po-

sition, because then the ash contains minimized unburned material. The most economical 

share of overfire air is 20 % and residual oxygen content 3,8 %. 

Discussions of ash quality is mainly based on the share of unburned material after combus-

tion. For concrete manufacturing the best quality category contains less than 5 % of unburned 

material. During the test runs, settings that reduce fly ash unburned content under 5 % were 

not found. Overfire air, residual oxygen, power of electrostatic precipitator and in the end 

also reduced boiler load were tested. Ash can be sorted afterwards, if suitable method is 

found. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

�̇�   Massavirta  [t/h] 

𝑚   Massa  [g], [t] 

𝑃  Teho  [MW] 

𝑑   Hiukkaskoko  [µm] 

𝑡  Aika  [h] 

𝑥   Osuus  [ - ] 

Alaindeksit 

1  Hiilipölyputki 1 

2  Hiilipölyputki 2 

3  Hiilipölyputki 3 

4  Hiilipölyputki 4 

a  tuotantovuosi 

h  huipunkäyttöaika 

LT  Lentotuhka 

max  Suurin mahdollinen 

PA  Polttoaine 

pal  Palamattomat 

RPT  Rikinpoiston lopputuote 

seos  Lentotuhkan ja rikinpoiston lopputuotteen seos 

tuhka  Tuhka, joka ei sisällä palamattomia 

Lyhenteet 

eko, ekonomaiseri Veden esilämmitin 

LOI  Hehkutushäviö, palamaton aines (Loss on Igniton) 

luvo  Ilman esilämmitin 

NOX  Typenoksidit 

SCR Selektiivinen katalyyttinen pelistäminen (Selective Catalytic 

Reduktion) 

TC  Kokonaishiili, palamaton hiili (Total Carbon)
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1 JOHDANTO 

Nykyaikana korostuu prosessien tehokkuuden parantamien, jätteiden synnyn vähentäminen 

ja jätemateriaalien hyötykäyttö. Kivihiilen polton yksi merkittävä sivutuote on tuhka, jonka 

syntymiseltä ei voida poltossa välttyä, mutta sen jatkokäyttömahdollisuuksiin voidaan vai-

kuttaa tuhkan laadun kautta. Tuhkan laatu puolestaan määräytyy poltossa, joten polttoa sää-

tämällä voidaan vaikuttaa syntyvän tuhkan laatuun. 

Työ on tehty toimeksiantona Helen Oy:lle. Työn tavoitteena on tasapainottaa poltto mahdol-

lisimman kustannustehokkaaksi Helen Oy:n Salmisaaren B-laitoksen kattilassa ja tuottaa 

mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön soveltuvaa tuhkaa. Helen Oy on Helsingin kaupungin 

omistama energiayhtiö, joka tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja ener-

giaratkaisuja. Helen Oy:llä on Helsingin alueella useita voima- ja lämpölaitoksia. Yhtiön 

liikevaihto oli 681 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 

888. 

Työssä perehdytään aluksi, mitä kivihiilen pölypolttokattilan tulipesässä tapahtuu. Sitten pa-

neudutaan tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksiin ja hyötykäyttöön liittyviin rajoituksiin. Sal-

misaaren B-laitoksesta kerrotaan tarkemmin etenkin polton ja sen olemassa olevien säätö-

mahdollisuuksien kannalta, tutustutaan tuhkanäytteiden ottoon ja merkittävimpiin kustan-

nustekijöihin. Lopuksi päästään itse palamistutkimuksiin. 

Tuhkan hyötykäytön tavoitteluun ohjataan jo lainsäädännössä. Jätelaki velvoittaa noudatta-

maan etusijajärjestystä eli ensisijaisesti vähentämään syntyvän jätteen määrää ja minimoi-

maan siitä aiheutuvat haitat.  Syntyvä jäte on pyrittävä ensin uusiokäyttämään tai sitten kier-

rättämään, ja muussa tapauksessa hyödynnettävä esimerkiksi energiana. Hyödynnyskelvo-

ton jäte on loppusijoitettava. (Jätelaki 2011/646, 8 §.) Palamista säätämällä voidaan saada 

tuhkan palamattomien määrä mahdollisimman pieneksi, jolloin tuhkaa syntyy hieman vä-

hemmän ja tuhkan sisältö on paremmin hyödynnetty ensisijaiseen tarkoitukseensa eli ener-

gian tuotantoon ja tuhka sisältää vähemmän palamatonta ainesta. 

Kivihiilen poltossa syntyvä tuhka voidaan jätelain mukaan luokitella jätteen sijaan sivutuot-

teeksi, mikäli tuhkan jatkokäyttö on varmaa, tuhka soveltuu jatkokäyttöön suoraan tai käsi-

teltynä, tuhkan synty on päätuotteen tuotantoprosessin oleellinen seuraus, ja tuhka täyttää 

jatkokäyttöön, terveysvaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kriteerit. (Jätelaki 
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2011/646 § 5.) Kivihiilen poltossa ainoa varma tekijä on, että tuhkaa syntyy aina. Laatute-

kijöihin puolestaan vaikuttavat monet eri tekijät, koska tuhka ei ole laitoksen päätuote vaan 

sivutuote, jota syntyy energian tuotannosta riippuen. 

Standardissa SFS-EN 450-1 on luokiteltu betonin valmistuksessa hyödynnettävää lentotuh-

kaa palamattomien määrän suhteen (2013). Standardin mukaan parhaan tuhkaluokan tuh-

kassa saa olla palamattomia enintään 5 % tuhkan massasta. Kyseiselle luokan A tuhkalle on 

oletettavissa parhaat hyötykäyttömahdollisuudet ja näin ollen voidaan olettaa, että luokan A 

tuhkan hävittäminen on tuhkakustannusten kannalta taloudellisin vaihtoehto. 

Salmisaaren B-laitoksen kattilan valmistusvuosi on 1984 ja polttoaineteho 504 MW. Laitok-

sen pääpolttoaineena poltetaan kivihiiltä pölypolttona ja ajoittain seospolttoaineena pellettiä. 

Tämän työn tutkimukset on kuitenkin rajattu pelkkään kivihiilen polttoon. Koeajoissa sää-

tömahdollisuuksina tämän työn yhteydessä ovat hiilimyllyjen seulojat ja jauhatuspaine, 

yläilman osuus, jäännöshappi sekä sähkösuotimen virran muutokset. Lisäksi tarkastellaan 

hieman kattilatehon alentamisen vaikutuksia tuhkan laatuun. 

Polttoaineen hyödyntämisen lisäksi on otettava huomioon päästöjen määrä ja laatu sekä nii-

den käsittelyyn liittyvät tekijät. Merkittävimpinä kustannustekijöinä tarkastellaan tuhkan pa-

lamattomien aineiden mukana häviävää tehopotentiaalia, ureat kulutusta katalysaattorilla 

sekä tuhkan palamattomien osuuden aiheuttamia tuhkan määrän muutoksia ja määrästä riip-

puvaisia jatkokäsittelykustannuksia. 

Salmisaaren laitoksella on palamista tarkasteltu aiemminkin, mutta viimevuosina laitokselle 

on tullut monia muutoksia, jotka antavat lisää pelivaraa säätöjen suhteen. Polttoa on nyt 

mahdollista säätää ilman vaikutusta savukaasujen mukana ilmaan pääseviin päästöihin. Suu-

rin tarve polton optimoinnille on täydellä teholla, koska silloin tuhkan palamattomat ovat 

yleisesti olleet korkeimmillaan, joten tehomuutoskokeet ovat hyvin suppeat. 

Optimointi ja palamattomien alentaminen toteutetaan erilaisilla koeajoilla, joissa tarkastel-

laan erityisesti tuhkan palamattoman aineen osuuden muutoksia. Koeajoissa tarkastellaan 

nykyisillä säätömahdollisuuksilla aikaansaatavia muutoksia ja kaikki koeajot suoritetaan 

vuoden 2018 kevättalvella. Koeajojen aikataulu on esitetty kuvassa 1 ja tarkempi toteutettu-
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jen koeajojen aikataulu on liitteessä 2. Koeajoissa seurataan muutoksia pohjatuhkassa, säh-

kösuotimen etukenttien tuhkissa, lentotuhkan kokonaisuutta edustavassa välisäiliössä sekä 

ureankulutuksessa. Koeajot toteutetaan laitoksen täydellä teholla, paitsi tehomuutoskokeet, 

joissa ajetaan laitosta pienellä teholla. Näytteitä otetaan olemassa olevien näytteenottomah-

dollisuuksien puitteissa. 

 

Kuva 1. Palamistutkimukseen liittyvät testaukset ja koeajot toteutetaan kokonaisuudessaan noin neljän kuu-
kauden sisällä. 
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2 HIILEN PÖLYPOLTTO 

Salmisaaren B-laitoksen kattilassa poltetaan pääasiassa kivihiiltä pölypolttona, joten polt-

toon liittyvässä teoriassa keskitytään erityisesti hiilen pölypolttoon. Laitoksella tuki- ja rin-

nakkaispolttoaineina käytetään myös öljyä ja pellettiä, mutta koeajoissa keskitytään kivihii-

len polttoon. Esimerkki seinäpolttoisesta pölypolttokattilasta on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Hiilen pölypolttokattila, jossa polttimet ovat yhdellä seinällä. (Kuva: Richard 2009) 

2.1 Palamisprosessi 

Palamiselle välttämättömät tekijät ovat palava aine, riittävä lämpötila ja happi. Polttoaine-

virtaa, ilmajakoa ja -määrää sekä lämpötilaa säätämällä voidaan siis vaikuttaa palamiseen, 

mutta samalla on huolehdittava kaikkien kolmen tekijän riittävästä samanaikaisesta läsnä-

olosta. Kiinteän polttoaineen palamisen vaiheet ovat kuivuminen, pyrolyysi ja jäännöshiilen 

palaminen tai kaasutus. Pölypoltossa polttoainepartikkelit ovat pieniä, joten eri palamisen 

vaiheet eivät juuri esiinny samanaikaisesti samassa partikkelissa. (Raiko et al. 2002, 186.) 

Syttyminen tapahtuu homogeenisesti tai heterogeenisesti, mihin vaikuttaa eniten polttoai-

nepartikkelien koko. Homogeeninen syttymien lisääntyy polttoainepartikkelien koon kasva-

essa. Kun pyrolyysituotteet palavat polttoainepartikkelin ulkopuolella, on kyseessä ho-
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mogeeninen syttyminen. Kun taas heterogeenisessa syttymisessä liekki irtoaa palavan par-

tikkelin pinnasta ja pyrolyysituotteet palavat partikkelin pinnalla. Merkittävimmät syttymis-

aikaan vaikuttavat tekijät ovat hiukkaskoko, kaasun lämpötila, happipitoisuus sekä polttoai-

neen ominaisuudet, kuten tiheys ja lämmönjohtavuus. (Raiko et al. 2002, 192.) 

Pienet hiukkaset syttyvät pääsääntöisesti nopeammin kuin suuret hiukkaset. On kuitenkin 

huomioitava, että hiukkaskoon kasvaessa myös partikkeliin kohdistuvan säteilyn määrä kas-

vaa. Lisäksi pienillä hiukkasilla kemiallisen kinetiikan merkitys lisääntyy, mikä puolestaan 

nostaa syttymislämpötilaa kumoten partikkelikoon vaikutusta. Polttoaineen suuri haihtuvien 

osuus alentaa syttymislämpötilaa. (Raiko et al. 2002, 192.) Pienillä partikkeleilla on enem-

män pinta-alaa suhteessa tilavuuteen, joten aineen- ja lämmönsiirto on tehokkaampaa joh-

tuen suuremmasta suhteellisesta pinta-alasta (Raiko et al. 2002, 203). 

Tapahtumaa, jossa kiinteä aine muuttuu lämmöntuonnista johtuen kaasumaiseen tai terva-

maiseen muotoon, kutsutaan pyrolyysiksi. Pyrolyysi on moniselitteinen tapahtuma, jonka 

rinnalla tapahtuu monia muita prosesseja, jotka hankaloittavat eri tekijöiden vaikutusten 

tarkkaa määrittämistä. Pyrolysoituvia aineita kutsutaan haihtuviksi aineiksi ja jäljelle jäävää 

kiinteää ainetta jäännöshiileksi. Pyrolysoituvan aineen määrään vaikuttavat polttoaine, lop-

pulämpötila sekä kuumennusnopeus. Korkea loppulämpötila ja nopea kuumeneminen lisää-

vät pyrolysoituvien aineiden määrää. Samalla suuriin partikkeleihin kohdistuva lämmön-

siirto tai tuoteaineiden aineensiirto partikkelista ympäristöön rajoittaa pyrolyysin nopeutta. 

Pienillä partikkeleilla puolestaan pyrolyysisaanto kasvaa, mutta kemiallinen kinetiikka ra-

joittaa pyrolyysin nopeutta.(Raiko et al. 2002, 192-193.) 

Tapahtumaa, jossa reagoivat molekyylit diffusoituvat polttoaineen pintaan ja sisäosiin, ja 

reagoivat jäännöshiilen kanssa heterogeenisesti, kutsutaan jäännöshiilen palamiseksi tai kaa-

suuntumiseksi. Reaktio on palamista, kun se on lämpöä vapauttava. Lämpöä sitovaa reak-

tiota puolestaan kutsutaan kaasutukseksi. Joissain tapauksissa myös hapen ja hiilen reagoin-

tia keskenään kutsutaan kaasutukseksi. (Raiko et al. 2002, 202.) 

Jäännöshiilen partikkeleilla on keskenään eroavaisuuksia kemiallisen reaktiivisuuden suh-

teen, millä on merkitystä erityisesti pölypoltossa. Pölypolttokattiloissa suuret ja epäreaktii-

viset partikkelit eivät kerkeä palamaan loppuun asti. (Raiko et al. 2002, 211.) Palamiseen 
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voi vaikuttaa myös paine, mutta paineistuksella ei juuri ole merkitystä alle 1 MPa paineta-

sossa, sillä eri tekijät kumoavat toistensa vaikutuksia ja yhteisvaikutus pysyy näin ollen 

melko vakiona. Lisäksi paineen säädöllä ei ole suurta vaikutusta, kun hiukkaskoko on pieni. 

(Raiko et al. 2002, 214-216.) 

2.2 Kivihiilen poltinpoltto 

Pölypoltossa polttoaine syötetään kattilaan ja sytytetään polttimissa. Ennen varsinaista polt-

toa on hiili välivarastoitava, siirrettävä kattilalle, kuivattava, jauhettava ja kuljettava poltti-

mille. Näitä vaiheita kutsutaan kokonaisuutena polttoaineen esikäsittelyksi. (Raiko et al. 

2002, 455.) Esimerkki pölypolttimen liekistä on kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kivihiilen pölypoltin. (Kuva: PulverizedCoalBurner.com 2015) 

Myllyillä jauhettava hiilipöly viedään kantoilman avulla polttimille. Poltinten päätehtävät 

ovat sytyttää hiili hallitusti sekä sekoittaa polttoaine ja palamisilma keskenään. Poltinten 

päätyypit ovat sekoituspolttimet ja suihkupolttimet. Sekoituspolttimissa aiheutetaan ilmavir-

ralla pyörre, joka aiheuttaa kuuman savukaasun ja syttyneen pölyn kulkeutumisen takaisin 

polttimen suulle, jolloin syttymätön hiilipöly syttyy. Syntyvällä pyörteellä vaikutetaan myös 

liekin muotoon. Sekoituspolttimille palamisilma tuodaan ensin liekin ulkoa päin sekundääri-

ilmana ja myöhemmin tertiääri- ja yläilmana. Suihkupolttimissa polttoaine syttyy kuumien 
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savukaasujen kiertovirtauksen tuoman lämmön vuoksi hiilipölyä kuljettavassa primäärisuih-

kussa. Suihkupolttimissa palamisilma tuodaan polttoainesuuttimien ylä- ja alapuolelta sekä 

myöhemmin yläilmana. (Raiko et al. 2002, 457-458.) 

Kaasun tyypillinen lämpötila kivihiilen pölypoltossa on 1 500 °C. Polttoainehiukkasten 

pinta lämpenee palaessaan kuitenkin satoja asteita korkeammaksi. (Raiko et al. 2002, 258.) 

Hiilipartikkeleille on tyypillistä, että kuulamyllyillä jauhettaessa kivihiilen pölypoltossa par-

tikkeleista 65…58 % alittaa 75 μm koon, ja 95…99 % alittaa 150 μm koon (Raiko et al. 

2002, 456). Partikkelikoolla on merkitystä erityisesti lämmönsiirron ja kemiallisen kinetii-

kan kautta jäännöshiilen palamiseen ja kaasutukseen (Raiko et al. 2002, 212). 

Hiilipölyn nopeuden on oltava korkeampi kuin liekkirintaman etenemisnopeuden, mutta on 

yleensä lähellä minimirajaa stabiilin palamisen varmistamiseksi. Liian suurella polttoaine-

pölyn nopeudella saattaa liekki irrota polttimesta. Suihkupolttimissa sekundääri-ilman no-

peus on yleensä 1,5…2,5 kertainen primääri ilmaan verrattuna, ja tertiääri- ja yläilman no-

peudet tätäkin suurempia.  (Raiko et al. 2002, 458.)  

Kiinteän polttoaineen poltinpoltto voidaan toteuttaa kuivapesäpolttona tai sulapesäpolttona. 

Sulapesäpoltossa tavoitteena on niin korkea lämpötila, että tuhka sulaa ja voidaan näin ollen 

poistaa sulana kattilan pohjalta tai poltinkammiosta. Kuivapesäpoltossa tuhka lähtee kuivana 

pölynä savukaasujen mukaan, ja tuhka poistetaan vasta savukaasuista. Sulapesäpoltto toimii 

parhaiten polttoaineille, jotka sisältävät vähän haihtuvia ja joiden lämpöarvo on korkea eli 

vähintään 5 MJ/kg. (Raiko et al. 2002, 455.) 

Palamisen yksi perusedellytys on ilma. Saatavilla oleva ilma vaikuttaa merkittäväsit koksi-

partikkeleiden palamiseen ja typpipäästöjen muodostumiseen.  (Raiko et al. 2002, 459.) Mi-

käli käytössä on yläilmajärjestelmä, on tyypillinen yläilman määrä palamisilmasta 10…20 

%. Alhaisemmalla yläilmamäärällä ei juuri vaikuta NOX-päästöihin ja suurempi yli-ilma 

puolestaan lisää korroosioriskiä poltinvyöhykkeellä ja tulipesän likaantumista. (Raiko et al. 

2002, 464.) 

 



14 

 

2.3 Tuhkan muodostus 

Kuivapesäpoltossa syntyy kahdenlaista tuhkaa; lentotuhkaa ja pohjatuhkaa. Lentotuhka kul-

keutuu savukaasujen mukana ja pohjatuhka putoaa nimensä mukaisesti tulipesän pohjalle. 

Tuhkan ominaisuudet vaikuttavat muun muassa sen likaavuuteen ja ympäristövaikutuksiin 

(Raiko et al. 2002, 261). Palamattomat polttoainehiukkaset ovat yleensä kooltaan yli 5 μm. 

(Raiko et al. 2002, 234.) Erityisesti pölypoltossa lentotuhkan sisältämän palamattoman hii-

len osuus vähenee, kun haihtuvia aineita on polttoaineessa enemmän (Raiko et al. 2002, 

193). 

Kun polttoainehiukkanen palaa, kuluttaa palaminen ylimääräisen hapen, jolloin hiukkasen 

pinnalle muodostuu pelkistävät olosuhteet. Pelkistävät olosuhteet mahdollistavat vaikeasti 

höyrystyvien oksidien pelkistymisen. Pelkistyneiden muotojen korkeammasta höyrynpai-

neesta johtuen osa niistä höyrystyy ja alkaa homogeeninen nukleaatio. (Raiko et al. 2002, 

259.) 

Homogeenisessa nukleaatiossa höyrystyneet pelkistyneet oksidit siirtyvät polttoainehiukka-

sesta ympäröivään kaasuun. Kaasussa on jälleen tarjolla happea ja lämpötila on alhaisempi, 

joten pelkistyneet oksidit hapettuvat jälleen oksideiksi, jolloin syntyy ylikylläistä höyryä. 

Ylikylläinen höyry pyrkii tiivistymään, minkä seurauksena höyrymolekyylit tarttuvat toi-

siinsa ja saavuttavat kriittisen koon. (Raiko et al. 2002, 259.) 

Nukleaatiossa syntyneet höyrymolekyyliryppäät törmäilevät toisiinsa ja niiden pinnalle tii-

vistyy oksideita, joita tiivistyy myös kaasussa olevien pölyhiukkasten pinnalle. Pölyhiukka-

set ovat kooltaan yli 1 μm, kun taas nukleaatiossa syntyneet molekyyliryppäät ovat kooltaan 

noin 0,1μm. Hiukkasten kasvuun vaikuttavat kuivumisen, pyrolyysin ja palamisen yhtey-

dessä vapautuneet kaasumaiset alkalit ja raskasmetallit. Kaasumaisten alkalien ja raskasme-

tallien vapautumiseen vaikuttavat muun muassa niiden ainesuhteet, alkuperäinen sitoutumi-

nen hiileen ja palamisolosuhteet. Kun kaasun lämpötila edelleen laskee sen virratessa eteen-

päin, tiivistyy kaasussa olevia kondensoituvia yhdisteitä muodostuneiden pienten partikke-

leiden pinnalle. (Raiko et al. 2002, 259-260.) 
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Tuhkan muodostumisesta on esitetty kaavio kuvassa 4. Suurimmat hiukkaset syntyvät mi-

neraaliaineksesta koostuvien hiukkasten sulautuessa toisiinsa ja niiden jälleen edelleen ha-

jotessa. Nokea syntyy lähinnä, kun pelkistävissä olosuhteissa muodostuneet hiilivetymole-

kyylit ja niiden törmäyksistä toisiinsa (Raiko et al. 2002, 260-261). 

 

Kuva 4. Tuhkan muodostus hiilen pölypoltossa. (Kuva: Raiko et al. 2002, 260.) 

Tuhkan sulamisominaisuuksilla on merkitystä tulipesän suunnittelussa ja likaantumisen suh-

teen (Raiko et al. 2002, 455). Tulistimen kuonaantumisen estämiseksi on estettävä tuhkan 

sulaminen tulistimilla. Kuonaantumista voidaan estää siten, ettei savukaasun lämpötila 

nouse yli tuhkan sulamispisteen tulipesässä ennen tulistimia. Tulipesän seinämien lämpötila 

saattaa kuitenkin nousta yli tuhkan sulamispisteen, jolloin kuonaantumista voidaan vähentää 

ohjaamalla liekkiä pois seinistä. Tulipesän virtauksilla saadaan pidettyä liekki poissa tulipe-

sän seinämiltä. (Raiko et al. 2002, 459.) 
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2.4 Typenoksidien muodostus 

Hiilen nurkka- ja seinäpoltossa muodostuvat typenoksidit (NOX) tulevat polttoaine- tai ter-

misenä-NOX:na. Polttoaine-NOX:n määrä on 70…80 % ja termisen- NOX:n määrä 20…30 

%. (Raiko et al. 2002, 465.) Pölypolton korkean lämpötilan vuoksi N2O päästöt ovat vähäi-

set, joten merkittävämmäksi jää NOX-päästöjen vähentäminen. Kivihiilen tyypillinen typpi-

pitoisuus on 0,5…3,5 %. Polttoaineen sisältämän typen määrä ei kuitenkaan ole ainoa typ-

pipäästöihin vaikuttava tekijä vaan, lisäksi on huomioitava haihtuvien aineiden määrä, typen 

sitoutuminen kiinteään polttoaineeseen ja haihtuviin aineisiin sekä polttoaineen partikkeli-

koko. (Raiko et al. 2002, 460.) 

Suuri haihtuvien aineiden määrä lisää yleensä NOX-päästöjä sekoitus- ja suihkupolttimilla 

poltettaessa, mutta low-NOX-polttimilla yleensä päinvastoin. Matalamman palamislämpöti-

lan ja rajallisemman paikallisen happipitoisuuden vuoksi pölypoltossa tangentiaalipoltolla 

saavutetaan pienemmät NOX-päästöt verrattuna seinä- ja vastakkaisseinäpolttoon. (Raiko et 

al. 2002, 460.) 

Hiilipölyn sytyttäminen ja palaminen korkealla lämpötilalla ja vähäisellä hapella vähentää 

polttoaineesta vapautuvia NOX-päästöjä, sillä syntyvät typen oksidit pelkistyvät poltossa 

syntyvien radikaalien vaikutuksesta. Samalla kuitenkin palamattoman hiilen määrä lentotuh-

kassa lisääntyy, mikä on merkittävä haittapuoli menetelmälle. Palamattomien määrä entises-

tään kasvaa, jos tällaiseen polttoon yhdistää yläilman käytön. (Raiko et al. 2002, 462.) 

Polttoaine-NOX:n vähentämiselle on enemmän käyttökelpoisia menetelmiä kuin termisen 

NOX:n vähentämiselle. Terminen NOX muodostuu pääosin yläilman syöttökohdassa. Tär-

kein vähennyskeino termisille typen oksideille on riittävän väljästi mitoitettu tulipesä. Polt-

toaineen vaiheistuksella voidaan muodostaa typpeä pelkistävä vyöhyke. Pelkistävälle vyö-

hykkeelle tavoitellaan ilmakerrointa 0,85…0,95 ja ilma saadaan yläilmasta. Vaiheistuspolt-

toaine voi olla öljyä, hienoa hiilipölyä tai maakaasua. (Raiko et al. 2002, 465.) 

Myös erilaisilla polttimilla voidaan vähentää NOX-päästöjen syntymistä. (Raiko et al. 2002, 

464.) Tarkempaa kuvausta erilaisista low-NOx-polttimista ei tässä työssä käydä läpi, sillä 

Salmisaaren B-laitoksen kattilan polttimia ei ole tarkoitus tämän työn yhteydessä uusia tai 

merkittävästi muunnella.  
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3 KIVIHIILITUHKAN HYÖTYKÄYTTÖ 

Kivihiilen poltossa ei voida välttyä tuhkan syntymiseltä, koska käytettävä polttoaine sisältää 

tuhkaa. Syntyvä tuhka on voimalaitoksille jätettä. Tehokkainta ympäristön kannalta on hyö-

dyntää syntyvät jätteet ja sivutuotteet sellaisenaan tai raaka-aineena jossakin muusa tuot-

teessa. Hyötykäyttö on lisäksi pääsääntöisesti myös taloudellisempi ratkaisu kuin loppusi-

joittaminen jätteenä. Tässä työssä keskitytään kivihiilen poltossa syntyvien tuhkien hyöty-

käyttöön. 

3.1 Tuhkan hyötykäyttökohteet 

Salmisaaren B-laitos kuuluu suurten polttolaitosten BAT-päätelmien piiriin, koska koko-

naislämpöteho on yli 50 MW (L 212/3). Jätteen syntymistä on pyrittävä välttämään ja syn-

tyvä jäte on pyrittävä uudelleenkäyttämään, kierrättämään tai muutoin hyödyntämään (L 

212/13). Jo polttoaineen valinnalla tulee pyrkiä minimoimaan syntyvät ympäristövaikutuk-

set mahdollisuuksien mukaan (L 212/19). Polton optimointi on velvoitettua energiatehok-

kuuden parantamiseksi, kun laitosta käytetään 1 500 tuntia vuodessa (L 212/21). Optimoin-

nilla tarkoitetaan polttoaineen mahdollisimman tehokasta palamista mahdollisimman pie-

nillä päästöillä (L 212/76). Tuhka tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää rakennusalalla 

ja paljon palamattomia sisältävä tuhka suositellaan poltettavaksi uudelleen polttoaineeseen 

sekoitettuna (L 212/26-27).  (Euroopan komissio 2017.) 

Kivihiilen poltossa syntyvää tuhka voidaan saada hyötykäyttöön betonin, sementin ja asfal-

tin valmistuksessa, maarakentamisessa sekä maa- ja pohjarakenteiden stabiloinnissa. Ener-

giantuotannossa syntyvän tuhkan hyötykäyttöä kuitenkin rajoittaa lainsäädäntö, ajalliset ja 

maantieteelliset erot, rakenteelliset ominaisuudet sekä epävarmuus ympäristötekijöiden vai-

kutuksesta (Korpijärvi et al. 2009, 11 & 22.) Kivihiilen poltossa syntyvän tuhkan soveltuu 

usein hyvin esimerkiksi betonin valmistukseen, koska sen laadulliset vaihtelut ovat yleensä 

vähäisiä (Kalliokoski 2015, 24). 

Jätteen hyötykäyttöä on rajoitettu lainsäädännöllä ja ympäristölupaprosesseilla. Valtioneu-

voston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) (MARA-

asetus) helpottaa joidenkin jätteiden hyötykäytön ympäristölupakäytäntöä, mukaan lukien 
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asetuksen liitteessä 1 mainittu kivihiilen lento- ja pohjatuhka. Mikäli MARA-asetuksen vaa-

timukset täyttyvät, riittää tuhkan hyötykäyttöön rekisteröinti-ilmoitus valtion valvontaviran-

omaiselle. 

Kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkaa voidaan käyttää väylä- ja kenttärakenteissa, tuhkasta 

ja kiviaineksesta valmistetuissa metsäautoteissä, pohjarakenteissa teollisuuden tai varastoin-

nin rakennuksissa, jotka eivät ole asumiskäytössä sekä stabilointiaineena edellä mainituissa 

kohteissa (MARA-asetus, Liite 1). Tarkempia määrityksiä tuhkan laadulle eri käyttökoh-

teille ja käsittelylle on esitetty MARA-asetuksen liitteissä 2 ja 3. Kivihiilen polton tuhkaan 

liittyen MARA-asetuksen liitteessä 2 mainitaan käyttökohteen teknisten ja toiminnallisten 

vaatimusten täyttyminen sekä suurimman sallitun tuhkaosuuden tuhkamursketeissä olevan 

30 % painosta. 

Kivihiilituhkan hyötykäyttökohteissa, pois lukien tuhkamursketiet, on päällystettävä tai pei-

tettävä. Hyötykäyttökohteiden tuhkaa sisältävien rakenteiden ja pohjaveden enimmäiskor-

keuden väliin on jäätävä vähintään yksi metri. Lisäksi on jätettävä vähintään 30 metrin väli 

vesistöihin sekä lähteisiin ja kaivoihin, jotka ovat talousvesikäytössä. (MARA-asetus, 2 §.) 

Vesistöillä tarkoitetaan luonnollisia vesialueita, kuten joet, purot, järvet ja lammet, sekä kei-

notekoisia vesialueita kuten tekojärvet tai kanava. Vesistöksi ei kuitenkaan käsitetä lähteitä, 

ojia tai noroja. (Vesilaki 2011/587.) 

Tuhkan käyttö tierakentamisessa riippuu tarkemmasta tuhkan käyttökohteesta tieraken-

teessa. Tierakenteet koostuvat useasta eri kerroksesta, joiden tehtävän toteutumiseen tuhkan 

täytyy soveltua. Kokemuksen perusteella voidaan todeta lentouhkan sopivan ainakin tiera-

kenteiden jakavien ja kantavien kerrosten peruskorjaukseen ja parantamiseen. Varastointi-

olosuhteiden ja -ajan vaikutukset on kuitenkin otettava huomioon tuhkan kantavuus- ja lu-

juusominaisuuksia tarkasteltaessa. (Korpijärvi et al. 2009, 22-23.) 

Kivihiilen pohjatuhka voi mahdollisesti soveltua melu- ja maavallirakenteiden pintaraken-

teisiin. Myös lujittuva ja stabiloitu lentotuhka voi soveltua melu- ja maavallirakenteiden 

täyttöaineeksi ja pohjarakenteisiin. (Korpijärvi et al. 2009, 24.) 

Eri käyttökohteille on myös rajoituksia ympäristövaikutusten suhteen. Tuhkan sisältämien 

eri aineiden liukeneminen ympäristöön riippuu muun muassa pH-arvosta (Korpijärvi et al. 
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2009, 18-19). Myös tuhkan ikääntymisellä on vaikutusta tuhkan ominaisuuksiin, jolloin tuo-

reesta tuhkasta saadut pitoisuudet eivät välttämättä pidä paikkaansa pitkän varastoinnin jäl-

keen (Kalliokoski 2015, 61). Tuhkan säilömisellä voidaan siis vaikuttaa tuhkan ominaisuuk-

siin. 

Betoninvalmistuksessa käytettävälle kivihiilen lentotuhkalle on määritetty vaatimuksia stan-

dardissa SFS-EN 450-1. Lentotuhka luokitellaan kolmeen luokkaan hehkutushäviön mu-

kaan. Luokan A tuhkan hehkutushäviö saa olla enintään 5,0 painoprosenttia, luokan B 7,0 

painoprosenttia ja luokan C 9,0 painoprosenttia. (SFS-EN 450-1 2013, 8.) Hehkutushäviöllä 

tarkoitetaan samaa kuin tässä työssä muuten käytettyä palamattomat-termiä.  

Kivihiilen lentotuhka luokitellaan SFS-EN 450-1 -standardissa hienoutensa mukaan kahteen 

luokkaan. Hienous määritetään painoprosenttina, joka jää 0,045 mm seulalle. Luokan N tuh-

kassa saa seulalle jäävä osuus olla enintään 40 % kymmenen prosenttiyksikön virhemargi-

naalilla ilmoitetusta arvosta. Luokan S tuhkassa seulalle jäävä osuus saa olla enintään 12 %. 

Standardissa on asetettu myös muita ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia lentotuhkalle ja 

siitä valmistetulle materiaalille. (SFS-EN 450-1 2013, 10-11.) 

3.2 Tuhkan jälkikäsittely 

Yleensä tuhka vaatii jalostamista ennen jatkokäyttöä erityisesti, kun tuhkaa halutaan käyttää 

korkealaatuisempiin tarkoituksiin. Tuhkan ei yleensä ole päätuote vaan sivutuote energian-

tuotannossa, joten sen määrä ja laatu vaihtelevat energiantuotannon mukaan, mikä hanka-

loittaa tuhkan laadun pysyvyyttä. (Korpijärvi et al. 2009, 59.) 

Mikäli polttoteknisillä säädöillä ei saada aikaiseksi halutun laista tuhkaa, on mahdollista la-

jitella sitä jälkeenpäin. Jälkilajittelun lähtökohdaksi otetaan standardin SFS-EN 450-1 mu-

kaisen luokan A tuhkan tuottaminen, jotta hyötykäyttö etenkin palamattomien massaosuu-

den suhteen olisi parempi. Jälkilajittelua varten on tiedettävä, mitä aineita halutaan poistaa, 

ja millä tavalla poistettava aines on poistettavissa tuhkasta. Esimerkiksi hiukkaskoon perus-

teella jakamisesta ei ole hyötyä, mikäli poistettava aine on jakautunut tasaisesti kaiken ko-

koisiin hiukkasiin tai on riippuvainen hiukkasen tiheydestä. 

Prosessivaiheiden vähentämisen kannalta olisi tehokkainta suorittaa tuhkan jatkokäsittely il-

man veden lisäystä tuhkaan, sillä kasteltu tuhka pitää myös kuivata. Kuiva tuhka voidaan 
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jakaa partikkelikoon perusteella. Alle 20 μm:n partikkelit voidaan erottaa esimerkiksi ilma-

luokitteluun perustuvalla syklonilla tai seuloilla, joissa on ultraäänivärähtelijät. Pienet hiuk-

kaset sisältävät suhteessa eniten raskasmetalleita ja reaktiivisia liukoisia aineita, koska pala-

misen aikana höyrystyvät raskasmetallit tiivistyvät hiukkasten pinnoille. Savukaasun vir-

taussuunnassa ensimmäisiin sähkösuodattimen kenttiin jäävät suurimmat partikkelit, jolloin 

raskasmetallipitoisuus kasvaa viimeisiä kenttiä kohden mentäessä. (Korpijärvi et al. 2009, 

20-21.) 

Syklonin toiminta perustuu virtauksen suunnan muutokseen ja raskaampien hiukkasten ajau-

tumiseen pois virtauksesta. Pölypitoinen ilmavirta ohjataan pyörivään liikkeeseen, jolloin 

hiukkaset ajautuvat syklonin seinille ja putoavat lopulta syklonin pohjalle. Puhdistettu ilma-

virta jatkaa syklonin keskellä olevaan putkeen. (Huhtasaari 2013, 13-18.) Kuva 5 esittää 

erään syklonin toimintaperiaatetta. 

Syklonin hyötysuhteen kannalta paras nopeus kasvaa, kun sisääntuloala pienene, ja hiukkas-

kokojakaumalla ei ole juuri vaikutusta tähän. (Yang et al. 2017, 158-159.) Virtausnopeudella 

ja sisääntuloalalla voidaan siis vaikuttaa syklonin toimintaan. Ilmanvastuksen vaikutus riip-

puu hiukkasten muodosta. Pyöreillä hiukkasilla ilmanvastuksen vaikutus on pienempi kuin 

ei-pyöreillä hiukkasilla. (Yang et al. 2017, 162.) 

 

Kuva 5. Sykloni erottelee hiukkasia kaasuvirtauksesta muuttuvat virtaussuunnan avulla. (Kuva: Christiana 

2012.) 



21 

 

Seula toimii kuten siivilä eli luokittelee partikkelit niiden koon perusteella. On huomioitava, 

että seula luokittelee aukkokokonsa perusteella eikä suoranaisesti partikkelin tilavuuden pe-

rusteella, jolloin pitkulaiset hiukkaset voivat lajittua tilavuudeltaan erikokoisten partikkelei-

den joukkoon. (Huhtasaari 2013, 10.) 

Täryseula on seula, jonka toimintaa on tehostettu tärinällä. Täryseuloja on saatavissa teolli-

suuden tarpeisiin esimerkiksi 0,03…20,0 mm aukkokokoina, ja lajiteltava aines voidaan ja-

kaa kahdesta viiteen eri kokoluokkaan tarpeiden mukaan. Täryseulalla voidaan valita halu-

taanko kerätä talteen ylitteet vai alitteet. (Kapotek Oy.) Esimerkki täryseulasta on esitetty 

kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Täryseula erottelee hiukkaset kuten siivilä. (Kuva: Kapotek Oy.) 

Tuhkan varasointi vaikuttaa eri aineisiin eri tavalla. Joillain aineilla esimerkiksi liukoisuus 

paranee varastoitaessa, kun taas toisten aineiden liukoisuus heikkenee. Muutokset liukoisuu-

dessa riippuvat hiilidioksidin ja kosteuden läsnäolosta. Liukoisia aineita voidaan poistaa pe-

sumenetelmillä. Heikosti liukenevia aineita ei kuitenkaan yleensä saada kokonaan liuotettua 

tuhkasta edes suurilla pesuvesimäärillä. Pesujen kannattavuuteen vaikuttaa myös pesuvesien 

käsittely ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset. (Korpijärvi et al. 2009, 21.) 

https://www.kapotek.com/tuotteet/taryseulat#more-info
https://www.kapotek.com/tuotteet/taryseulat#more-info
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Raskasmetallien poisto onnistuu myös termisillä menetelmillä lämpötilan noustessa 1 300 – 

1 500 °C:een. Termiset menetelmät perustuvat raskasmetallien höyrystymiseen ja konden-

soitumiseen sekä muiden aineiden poistamiseen sulatteena tai sintrattuna. Lämpötilaan voi-

daan vaikuttaa reaktioon lisättävillä kemikaaleilla ja reaktio-olosuhteilla, mutta energianku-

lutus on silti usein niin suurta, että se heikentää taloudellista kannattavuutta. (Korpijärvi et 

al. 2009, 21.) 

3.3 Lentotuhkan jälkikäsittelymahdollisuudet Salmisaari B-laitoksella 

Salmisaaren B-laitoksen kattilan lentotuhkan merkittävin laatua heikentävä tekijä on pala-

mattomien määrä, joten palamattomien hiukkaskokoa ja tiheyttä on tutkittava ennen lajitte-

lutavan valintaa, mikäli jälkilajitteluun päädytään. Vähän palamattomia sisältävä tuhkajae 

saadaan paremmin hyötykäyttöön ja paljon palamattomia sisältävä tuhkajae voidaan mah-

dollisesti polttaa uudelleen kattilassa. Kuvassa 7 on esitetty kuvaajia, joissa yritetään löytää 

hiukkaskoon yhteyttä palamattomien määrään eri hiukkasten tilavuusosuuksien perusteella. 

 

Kuva 7. Lentotuhkanäytteistä on määritetty tilavuusosuuksia eri hiukkasko’oille. Analysoitaviksi näytteiksi 

on valittu palamattomien määrältään (LOI-%) erilaisia tuhkia, jotta mahdolliset suhteet yhteydet eri hiukkas-

kokojen ja palamattomien määrän välillä ilmenisivät. 

Tuhkan hiukkaskokojakauma tilavuusosuuksina ei anna selkeää vastausta palamattomien 

yhteydestä hiukkaskokoon. Pieni viitteitä on siitä, että palamattomien osuuden ollessa suu-

rempi, on isompia hiukkasin hieman enemmän. Koska hiukkaskoko on tilavuusosuutena ja 

palamattomat massaosuutena, voi aiheutua virhettä analysointiin. 
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Lentouhkan erikokoisten hiukkasten massaosuuksien ja palamattomien suhdetta on esitetty 

kuvassa 8. Yksiselitteistä yhteyttä ei massaosuuksienkaan perusteella ole nähtävissä. Pie-

nimmällä palamattomien määrällä alle 45 µm kokoisia hiukkasia on kuitenkin huomattavasti 

vähemmän kuin suuremmilla palamattomien osuuksilla. Suurikokoisia, 63…125 µm, hiuk-

kasia on kahden seulontatuloksen perusteella hieman enemmän, kun palamattomia on enem-

män. Massaosuuksista olevia tuoreita seulontatuloksia on suhteellisen vähän ja vain kah-

desta näytteestä on tehty laajempi seulonta, joten seulontatulosten perusteella ei pysty teke-

mään varmoja johtopäätöksiä. 

 

Kuva 8. Lentotuhkan palamattomien massaosuuksien suhde hiukkaskokojen massaosuuksiin. 

Suositeltavaa olisi seuloa tuhka muutamaan erikokoiseen jakeeseen ja määrittää niiden pa-

lamattomat, jolloin erot voivat tulla esille. Suuren palamattomien osuuden omaava jae tulee 

näin ollen erotella jatkokäsittelyssä tuhkasta. 
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4 SALMISAARI B-LAITOKSEN KATTILA 

Tässä luvussa perehdytään Helen Oy:lle kuuluvaan Salmisaaren B-laitoksen toimintaan, ja 

palamiseen vaikuttaviin tekijöihin, joista tärkeimpiä ovat polttoaineen käsittely hiilimyl-

lyillä, polttimet, palamisilma. Lisäksi tarkastellaan työn kannalta merkittävimpiä savukaa-

sunpuhdistuslaitteita, joita ovat katalysaattori ja sähkösuodatin. Lopuksi pohditaan tuhkan 

näytteenottomahdollisuuksia ja esitetään tutkimuksen taloudellisuuslaskennan toteutuksen 

periaatteet. 

4.1 Yleistä 

Salmisaaren B-laitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Kattilassa poltetaan nurkkapolttona 

pääpolttoaineena hiiltä ja ajoittain seospolttoaineena pellettiä. Tukipolttoaineena käytetään 

tarvittaessa raskasta polttoöljyä. B-laitoksen kattila on luonnonkiertoinen lieriökattila ja se 

on valmistettu vuonna 1984. Polttoaineteho on 504 MW, sähköteho 170 MW ja kaukoläm-

pöteho 300 MW. (Nieminen 2018.) 

Salmisaareen kivihiili tuodaan Tammasaaren hiilisatamaan laivoilla, mistä se kuljetetaan 

heti maanalaisesti Salmisaaren alueella sijaitsevaan hiililuolan välivarastoon. Välivarastosta 

hiili nostetaan muutaman päivän tarpeen mukaan maanpinnalla oleviin päiväsiiloihin, joista 

hiiltä annostellaan jatkuvasti tarpeen mukaan hiilimyllyille jauhettavaksi. Hiili jauhetaan 

myllyissä ja poltetaan kattilan tulipesässä. Palamisessa syntyvä lämpö siirtyy kattilaveteen, 

joka höyrystyy ja tuottaa turbiinilla sähköä. Jäljelle jäävä lämpö käytetään kaukolämmön 

tuotantoon. Kattilan rakenne on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Salmisaaren B-laitoksen kattilan pääkomponentit. SCR-reaktori on typenoksidipäästöjä vähentävä 

katalysaattori. (Kuva: Kallio 2017) 

Palamisessa syntyvät savukaasut luovuttavat ensin lämpöä tulistimilla höyryyn, ja 

ekonomaiserilla syötöveteen. Sitten savukaasut kulkevat typpioksideita vähentävän kataly-

saattorin läpi, minkä jälkeen tapahtuu lämmönsiirtoa luvossa savukaasusta palamisilmaan. 

Luvon jälkeen on vuorossa hiukkaspäästöjen poisto sähkösuodattimella, ja lopuksi vielä ri-

kipoisto ennen savukaasujen poistoa savupiipun kautta. Savukaasun eri lämmönsiirto- ja 

puhdistusvaiheita on havainnollistettu kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Savukaasusta otetaan talteen lämpöä ja päästöjä puhdistetaan monessa eri vaiheessa. 
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Polton kannalta tärkeimpiä osaprosesseja ovat hiilen käsittely hiilimyllyillä sekä ilman tuonti 

tulipesään. Katalysaattorin toiminta riippuu poltossa syntyvistä NOX-päästöistä ja vaikuttaa 

syntyviin kustannuksiin ureankulutuksen kautta. Sähkösuodin kerää suurimman osan lento-

tuhkasta ja on näin ollen tärkein laite tuhkan laadun seurannan kannalta. Polton optimoinnin 

ja tuhkan laadun tarkkailun kannalta tärkeistä osaprosesseista on kerrottu tarkemmin seuraa-

vissa luvuissa. 

4.2 Hiilimyllyt 

Salmisaaren B-laitoksella on neljä hiilimyllyä. Täydellä teholla käytössä on kolme myllyä 

kerrallaan, jolloin yksi mylly on pääsääntöisesti poissa käytöstä. Myllyt on rakennettu 

vuonna 1983 ja ne ovat Cladius Petersin pystykuularengasmyllyjä, joissa kussakin on viisi 

jauhinkuulaa. (Ahlström konepaja 1983a, osa 3; 1-2.)  

Myllyjen toimintaa ja rakennetta on esitetty kuvissa 11 ja 12. Myllyjen jauhinkuulat pyörivät 

koneellisesti pyörivän alajauhinrenkaan ja paikallaan pysyvän yläjauhinrenkaan välissä 

murskaten hiiltä. Jauhettava hiili putoaa myllyyn sen päältä keskeltä, minkä jälkeen pyörivä 

liike kuljettaa hiilen jauhinkuulien alle murskattavaksi. Myllyyn puhalletaan kokoaikaisesti 

sen alaosasta ilmaa, joka kuljettaa hiilipölyn ylöspäin seulottavaksi. Seuloja erottelee ylisuu-

ret hiilipartikkelit palauttaen ne takaisin jauhettavaksi. Hienompi hiilipöly siirtyy myllyn 

päältä lähteviin laskuputkiin, jotka vievät hiilipölyn edelleen kattilan tulipesään. (Ahlström 

konepaja 1983a, osa 3; 1-2.) Myllyillä on korkeutta noin 6,5 m ja levyttä 3,8 m (Ahlström 

konepaja 1983a, osa 11; piirros). 
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Kuva 11. Salmisaaren B-laitoksen hiilimyllyjen rakennekuva, johon on havainnollistettu hiilen ja ilman kulkua 

nuolilla. (Alkuperäinen kuva: Cladius Peters  AG, 7). 

 

 

Kuva 12. Salmisaaren B-laitoksen hiilimyllyn leikkauskuva sivusta päin. (Kuva: Kallio 2017) 
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Hiilimyllyiltä polttimille lähtevät hiilipölyn kuljetusputket ovat keskenään hyvin erimittaisia 

ja kulkureiteiltään erilaisia. Yhdeltä myllyltä lähtee neljä putkea yhden poltintason kullekin 

nurkalle. Myllyt ovat kaikki rivissä kattilaan nähden samalla seinustalla, joten hiilimyllyjen 

putket eivät ole keskenään samanlaiset niin korkeuserojen kuin vaakasuuntaisten kulkureit-

tien suhteen, joten kutakin putkea on tarkasteltava yksilöllisesti. Hiilipölyputkien kulku yl-

häältä päin on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13. . Piirroksessa on esitetty ylhäältä päin hiilimyllyt kuvan vasemmalla ja kattila kuvan keskellä. Kat-
tilan eri nurkat on numeroitu. Kultakin myllyltä lähtee hiilipölyn laskuputki jokaiselle kattilan nurkalle. (Kuva: 

Kallio 2017) 

Hiilipölyputkiin on lisätty vuosien varrella sekä kiinteitä että säädettäviä kuristuslaippoja. 

Kuristuslaipoilla on pyritty tasapainottamaanhiilimääriä eri putkien välillä, mutta säätö on 

kuitenkin hyvin haastavaa. Pisimmissä hiilipölyputkissa ei ole säädettäviä kuristuslaippoja, 

koska niiden virtausta ei ole koettu tarpeelliseksi rajoittaa (Kontro 2018). 

Myllyjen jauhatustulokseen voidaan vaikuttaa seulojilla ja jauhatuspaineella. Seuloja sijait-

see myllyn yläosassa myllyn vaipan sisällä. Seulojan tehtävä on päästää riittävän hienoja-

koinen hiilipöly kattilaan ja palauttaa liian karkea aines takaisin jauhettavaksi. Toiminta pe-

rustuu pyörimisliikkeeseen ja painovoimaan. Seulojia voidaan säätää myllyn ulkopuolelta 



29 

 

seulojan lastalla, jolloin polttoon menevän hiilipölyn hienouden pitäisi muuttua. (Ahlström 

konepaja 1983a, osa 3; 4.) Seulojien säätöä varten on jälkeenpäin asennettu etäohjaus. 

Seulojat tunnetaan Salmisaaren B-laitoksella myös sihteri-nimellä. Kuvassa 14 on esitetty 

seulojan rakennetta. Kuvan mylly ei ole Salmisaaren laitoksen hiilimylly, mutta seulojan 

rakenne ja toimintaperiaate on hyvin samanlainen. Kuvassa sinisellä merkittyä käsipyörää 

pyörittämällä vihreällä merkitty säätörengas pyörii myllyn keskiakselin ympärillä ja kääntää 

kaikkia seulojan lastoja myllyn vaipan sisällä samanaikaisesti ja yhtä paljon. Hiilipöly tulee 

alhaalta ulkoseinämän ja kartion muotoisen seinämän välissä kantoilman mukana seulojen 

lastojen ulkolaidalle. Kun seulojan lastat ovat mahdollisimman auki, kulkee virtaus enem-

män kohtisuoraan laskuputkia kohden, ja myös suurempikokoiset hiilipartikkelit pääsevät 

laskuputkiin. Mitä suljetummassa asennossa seulojan lastat ovat sitä lähempänä seulojan las-

tojen päädyt ovat kartion reunaa. Tällöin Hiilipölyn virtaus ohjautuu lähemmäs kartion reu-

naa ja vain hienoimmat hiilipartikkelit jaksavat nousta laskuputkiin. (Ahlström konepaja 

1983a, osa 1; 11.) 

 

Kuva 14. Myllyjen yläosassa sijaitsevia sulojen lastoja saadaan käännettyä pyörittämällä säätörengasta käsi-
pyörän avulla. (Alkuperäinen kuva: Cladius Peters  AG, 6). 

Jauhatuspaine vaikuttaa myllyn jauhatusasteeseen. Jauhatuspaine kehitetään neljällä hyd-

raulisella sylinterillä, joille tarvittava öljynpaine tuotetaan hydrauliikkalaitteella. Suurem-

malla jauhatuspaineella myllyjen energiankulutus kasvaa ja jauhatuselementtien kuluminen 

lisääntyy jonkin verran. Jauhatuspaineen nostoa rajoittaa vaihteiston ylikuormitus. Myllyille 

suurin sallittu työpaine on 60 bar. (Ahlström konepaja 1983a, osa 2; 9-10.) 

Seulojan lasta 

 
Säätörengas 

 
Käsipyörä 
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4.3 Polttimet 

Kattilassa on hiilipolttimet ja öljypolttimet jokaisella neljällä nurkalla useassa tasossa. Kul-

lakin nurkalla on neljä hiilipölypoltinta ja kolme öljypoltinta. (Malkki 2018.) Poltinnurkan 

pääkomponentit on havainnollistettu kuvassa 15. Öljypolttimien tarkastelu jätetään vähem-

mälle huomiolle, sillä niitä käytetään vain kattilan ylös- ja alasajossa, sekä muissa poikkeus-

tilanteissa.  

 

Kuva 15. Salmisaaren B-laitoksen kattilan tulipesässä on neljä poltinnurkkaa, joista kukin koostuu hiilipoltti-

mista, ilmajärjestelmästä ja öljypolttimista. Kuva on suuntaa-antava. 

Alun perin neliskulmaisia poltinpäitä on vuosien saatossa muokkailtu pikkuhiljaa eri tavoin.  

Viimeisimpänä on kunkin, alun perin neliskulmaisten, poltinpään sisäpuolelle asennettu 

putki, jonka sisälle asennettiin toinen putki, josta hiilipöly syötetään kattilaan. Sisäkkäisten 

putkien väliseen tilaan syötetään palamisilmaa rakenteiden jäähdyttämiseksi ja kuonaantu-

misen estämiseksi. Sisemmän putken ulkopintaan asennettiin kiinteän liuskat rakenteen vah-
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vistamiseksi ja ilmavirtauksen ohjaamiseksi. Ilmavirralla saadaan liekki pysymään parem-

min koossa. (Kontro 2018.) Poltinten toimintaa on havainnollistettu kuvassa 16 ja ilmaa oh-

jaavien liuskojen tarkempi rakenne on esitetty kuvassa 17. 

Poltinputkiin on tehty jälkeenpäin kiinteät lisäosat ohjaamaan erottuneen suuremmat hiili-

partikkelit polttimen keskelle. Polttimilla huomattiin 90-luvun puolivälissä, että isommat 

hiilipartikkelit ajautuvat polttimen reunoille polttimia edeltävien putkimutkien vaikutuk-

sesta. Isot partikkelit haluttiin ohjata keskelle poltinta, koska silloin liekin ulkolaidoille ajau-

tuvat pienempien hiukkasten palamisen kuumuus hajottaa liekin keskellä olevat suuremmat 

hiukkaset, jolloin ne palavat paremmin. Lisätyt rakenteet irrottavat kootun suurijakoisen hii-

livirtauksen putken seinämästä putken keskelle hyppyrin tavoin. (Kontro 2018.) 

 

Kuva 16. Salmisaaren polttimen piirroskuva. Hiilipölyn ja ilma virtausta on havainnollistettu kuvassa nuolilla. 

Suurten partikkeleiden kokoava rakenneliuska on ympyröity vihreällä ja jäähdytysilmaa ohjaavat lastat on ym-

pyröity oranssilla. (Alkuperäinen kuva: Ahlström konepaja 1997.) 

 

Kuva 17. Hiilipolttimen hiiliputken ulkopuolen ilmaa ohjaavat lastat ovat kaarevat. Ilma ja hiilipöly virtaavat 

kuvassa oikealta vasemmalle. (Alkuperäinen kuva: Helsingin Kaupungin Energialaitos 1997.) 
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4.4 Ilmajako ja ilmakerroin 

Hiiltä poltettaessa Salmisaaren B-laitoksen kattilan tulipesässä tulee ilmaa hiilipölyn kan-

toilmana, polttimien reunoilta vaippailmana, polttimien alailmana ja sekundääri-ilmana, 

yläilmana ylimpien polttimien yläpuolelta sekä nurkkien muurauksen läpäisevistä putkista 

jäähdytysilmana (Malkki 2018). Kuvassa 15 on esitetty poltinnurkkien ilmajärjestelmän pe-

riaatekuva. 

Vaippailman tehtävänä on pitää liekki kasassa ja tuoda ilmaa palamiseen. Ala- ja sekundääri-

ilmat ovat myös palamisilmaa, ja yläilman tehtävänä on vähentää NOX-päästöjä. Nurkkien 

rakenteen ylikuumenemista estetään nurkan muurauksen läpi jäähdytysilma-aukoista katti-

laan tulevalla jäähdytysilmalla. Kaikki kattilaan tuleva ilma on luvolta tulevaa keskenään 

samaan lämpötilaan lämmitettyä palamisilmaa, paitsi hiilipölyä kuljettava kantoilma, jonka 

lämpötila määräytyy hiilimyllyillä hiilen kuivuessa (Kontro 2018) (Malkki 2018). 

Yläilman tarkoituksena on alentaa NOX-päästöjä vaiheistamalla palamisilmaa. Yläilmalait-

teisto on tehty jälkiasennuksena. Kattilaan on tehty yläilma-aukot ja sekundääri-ilma-auk-

koja on pienennetty. Yläilman alarajaksi on ilmoitettu 6 000 m3n/h/nurkka, jotta suuttimet 

ja ilmakaapit eivät palaisi. Yläilman käytön lisäämistä rajoittavat palamattoman hiilen li-

sääntyminen sekä H2S-pitoisuus tulipesässä. Yläilman ventureiden mitoitusilmamäärä on 

35 000 m3n/h. Yläilman määrää lisättäessä muun palamisilman määrä vähenee siten, että 

kattilaan tulevan ilman määrä pysyy samana. (Helsingin Kaupungin energialaitos 2016.) 

4.5 Typenoksidipäästöjen vähentäminen 

Typenoksidipäästöjä on vuosien varrella tutkittu ja vähennetty useampaan kertaan Salmisaa-

ren voimalaitoksella. Muutoksia on tehty muun muassa myllyihin, mutta ne on myöhemmin 

palautettu ennalleen, sillä merkittävää parannusta polttoon ei ole saatu aikaiseksi. Myös il-

majakoa ja ilmamäärää on säädetty, jolloin NOX-päästöjä on saatu vähennettyä, mutta pala-

mattoman hiilen osuus tuhkassa ja korroosioriski ovat puolestaan kasvaneet.  (Kallio 2009, 

3-4.) 

Yksi toimivaksi todettu NOX-päästöjen vähentämistoimenpide Salmisaaren B-laitoksella on 

ollut suurimpien hiilipartikkelien ohjaaminen polttoliekin keskelle (Kallio 2009, 14), mistä 
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on kerrottu tarkemmin luvussa 4.3. Savukaasujen kierrätyksellä voitaisiin myös saada alen-

nettua NOX-päästöjä, mutta savukaasukanavan muutostöistä aiheutuvien suurten investoin-

tien vuoksi savukaasujen kierrätys Salmisaaren B-laitoksen kattilalla on todettu kannatta-

mattomaksi (Kallio 2009, 16). 

Nykyään Salmisaaren B-laitoksella poltossa syntyviä NOX-päästöjä vähennetään jälkeen-

päin asennetulla katalysaattorilla, joka on otettu käyttöön vuonna 2015. Katalysaattori toimii 

Selective Catalytic Reduction -menetelmällä (SCR) joka on selektiivinen katalyyttinen pel-

kistäminen. Prosessiin kuuluu ureasäiliö, kaksi hydrolysaattoria ja katalyytti. 

Urea pumpataan ureatankista hydrolysaattoreille, jotka muuttavat urean (NH2CONH2) ja ve-

den (H2O) liuoksen ensin ammoniumkarbamaatiksi (NH2CO2NH4) ja vedeksi, minkä jälkeen 

ammoniumkarbamaatti hajoaa ammoniakiksi (NH3) ja hiilidioksidiksi (CO2). Saatava tuote-

kaasu sisältää ammoniakkikaasua, hiilidioksidia ja vesihöyryä. Reaktiot kuluttavat lämpöä, 

joten hydrolysaattoreita lämmitetään 116 °C lämpötilaan. Syntyvä tuotekaasu ruiskutetaan 

savukaasukanavaan. (Valmet 2015, 4-13.) 

Katalyytti koostuu katalyyttielementeistä. Savukaasuun ruiskutettava ammoniakkikaasu 

(NH3) tarvitsee katalyyttiä reaktiopinnaksi, jotta typen oksidit (NO2 ja NO) muuttuvat ty-

peksi (N2) ja vedeksi (H2O). Katalyytti on jaettu kahteen katalyyttikerrokseen, joiden kata-

lyyttielementit ovat titaanioksidista (TiO2) valmistettuja levyjä. Katalysaattorin lopputuot-

teena syntyy siis typpeä ja vettä. (Valmet 2015, 43-46.) Kuvassa 18 on esitetty katalysaatto-

rin toimintaperiaate yksinkertaistetusti. 

 

Kuva 18. SRC-menetelmässä ammoniakki ruiskutetaan savukaasuun, minkä jälkeen ne reagoivat katalyytissä. 
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Reaktioprosessin epätäydellisyydestä johtuen, kaikki ammoniakki ei reagoi, jolloin jäljelle 

jää NH3-slippiä. On myös mahdollista, että happi reagoi tulipesässä rikkioksidin kanssa li-

säten rikkitrioksidin (SO3) määrää. Rikkitrioksidi puolestaan saattaa reagoida ammoniakin 

ja veden kanssa ammoniumsulfaatiksi (NH4HSO4) ja ammoniumbisulfaatiksi ((NH4)2SO4) 

eli ammoniumsuoloiksi. Ammoniumsuolat voivat aiheuttaa kerrostumia katalyyttiin ja sen 

jälkeisille lämpöpinnoille. Ammoniumsuolojen muodostumista katalyytin pinnoille voidaan 

ehkäistä pitämällä tulevan savukaasun lämpötila yli 320 °C ja pitämällä syntyvän NH3-slipin 

määrä alle 3,5 mg/m3n. (Valmet 2015, 47-49.) Muita katalyytin toimintaa heikentäviä teki-

jöitä ovat savukaasun kiinteät partikkelit, raskasmetallit, alkalit, liiallinen kuumuus, palama-

ton polttoaine, kastuminen sekä rikkihapon kondensoituminen (Valmet 2015, 50). 

4.6 Tuhkan käsittely 

Salmisaaren B-laitos tuottaa sivutuotteina lentotuhkaa ja pohjatuhkaa. Lentotuhka erotetaan 

savukaasusta sähkösuodattimella, jotta laitoksen hiukkaspäästöt olisivat mahdollisimman 

vähäiset. Pohjatuhka putoaa tulipesän pohjalla olevaan sammutusaltaaseen, josta se kuljete-

taan kosteana varastosiiloon. 

Salmisaaren B-laitoksen kattilan sähkösuodattimen mitoituskuorma kostealle savukaasulle 

on 165,7 m3n/s ja virtausnopeus 1,23 m/s. Hiiltä poltettaessa savukaasujen lämpötilaväli saa 

olla 90…200 °C, jotta sähkösuodatin toimii ilman mekaanisia häiriöitä. (Ahlström konepaja 

1983b, osa 2, 2-3.) Kattilan tehoa on kuitenkin alkuperäisen mitoituksen jälkeen muuttunut, 

joten myös savukaasumäärä on kasvanut. 

Laitoksen sähkösuodattimeen imetään savukaasu savukaasupuhaltimien avulla. Savukaasu-

virta jaetaan tasaisesti koko suodattimelle kaasunjakojärjestelmän rei’itettyjen levyjen 

avulla. Sähkösuodattimen toiminta perustuu kahdenlaisiin elektrodeihin suodatinkammi-

oissa; Emissio- ja erotuselektrodeihin. Emissioelektrodien sähkövaraus on negatiivinen ja 

erotuselektrodit ovat maadoituksen vuoksi positiivisesi varautuneita. Emissioelektrodit va-

raavat ohi virtaavia hiukkasia negatiivisiksi emittoimalla ioneja. Negatiiviseksi varautuneet 

hiukkaset tarttuvat sähkövarauksen vuoksi positiivisesti varatuille erotuselektrodeille, joista 

hiukkaset pudotetaan suodattimien pohjasuppiloihin ravistuslaitteilla. Pohjasuppiloista tuh-

kapöly kuljetetaan paineilman avulla lentotuhkasiiloon. (Ahlström konepaja 1983b, osa 4, 

1-4.) 
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Emissio- ja erotuselektrodien toimintaperiaatteesta ja rakenteesta on esitetty yksinkertais-

tettu piirros kuvassa 19. Emissioelektrodit ovat spiraalille kierrettyjä lankoja, ja ne ovat 

emissiojärjestelmässä kolmessa tasossa siten, että niiden kummallakin puolella on ero-

tuselektrodit. Erotuselektrodit ovat pystysuunnassa olevia levyjä. Kertyviä hiukkasia irrot-

tavat ravistuslaitteet koostuvat vasarasysteemeistä, jotka iskevät aiheuttaen tärinää langoille 

ja levyille. Ravistuksen jaksotus ja voimakkuus on valittu siten, että hiukkaset putoaisivat 

alas sen sijaan, että ne lähtisivät virtaavan savukaasun mukaan. (Ahlström konepaja 1983b, 

osa 4, 2-3.) 

 

Kuva 19. Pelkistetty piirros sähkösuotimen toiminnasta. Savukaasu virtaa vasemmalta oikealle. Kiemuraiset 

langat ovat emissioelektrodit ja levyt niiden molemmin puolin ovat erotuselektrodeja. (Kuva: Ahlström kone-

paja 1983b, osa 4, 7.) 

Sähkösuodatin koostuu kahdeksasta elektrodijärjestelmästä, joissa kussakin on oma suoda-

tinkammio ja pohjasuppilo. Savukaasun virtaussuunnassa on kaksi elektrodijärjestelmää rin-

nakkain ja neljä peräkkäin. Sähkösuotimen leveys kaasun virtaussuunnassa on 14 m, korkeus 

20 m ja syvyys 19 m. (Ahlström konepaja 1983c, piirros E059221.) Sähkösuotimen osioiden 

rakennetta on hahmotettu kuvassa 20. 
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Kuva 20. Sähkösuodatin koostuu neliskanttisista suodatinkammioista ja jokaisen kammion alla on pohjasup-

pilo, josta erotettu tuhka poistuu. Kuvassa vasemmalla ovat sähkösuotimen etukentät. 

Sähkösuodattimella erotettu lentotuhka kuljetetaan ilmavirtauksen avulla siiloihin, ja puh-

distettu savukaasu jatkaa kohti rikinpoistolaitosta. Lentotuhka voidaan kerätä joko kaikilta 

sähkösuodattimen kentiltä samaan siiloon tai erottaa ensimmäisten kenttien tuhka omaan 

siiloon. 

4.7 Tuhkanäytteet 

Salmisaaren B-laitoksen kattilan kokoisessa laitoksessa on mahdotonta eliminoida kaikkia 

palamiseen ja otetun tuhkanäytteen laatuun vaikuttavia muuttujia. Automatiikka aiheuttaa 

omat haasteensa, sillä prosessissa tapahtuvia muutoksia ei varsinaisesti tarvitse tehdä, vaan 

automatiikka tekee niitä ihmisestä riippumatta, jolloin joitakin muutoksia saattaa jäädä huo-

maamatta. Sähköä ja lämpöä on saatava tuotettua, ja automatiikka pyrkii ylläpitämään halu-

tut tehot reagoiden mahdollisiin muutoksiin. Prosessin suurimmat muuttujia lisääviä osapro-

sesseja ovat polttoainejärjestelmä, ilmajärjestelmä, kattilavesi, sähköntuotanto, kaukoläm-

pöverkko sekä kaukolämpöakut. Myös turvallisuuteen liittyvät raja-arvot ja hälytysrajat ovat 

sellaisia tekijöitä, joiden puitteissa on toimittava. 

Voimalaitoksen toiminnan tarkkailemiseksi laitoksella otetaan päivittäin useita eri näytteitä. 

Tähän diplomityöhön liittyvissä tutkimuksissa otetaan erillisiä näytteitä hiilipölystä ja tuh-

kasta, eli polttoaineesta ja lopputuotteesta. Näytteenotto toteutetaan olemassa olevien mah-

dollisuuksien mukaan, joita ovat näytelaitteet ja näyteyhteet. 
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4.7.1 Näytteenoton edustavuus 

Samalla kun prosessissa tapahtuu useita eri säätöjä ja korjauksia, pitäisi suuresta tuhkamää-

rästä saada mahdollisimman hyvin kokonaisuutta edustava pieni näyte. Teoriassa tuhkan 

laadun pitäisi pysyä vakiona ajotilanteen pysyessä muuttumattomana, mutta todellisuudessa 

tuloksiin voivat aiheuttaa virhettä monet tekijät. Näytteet on otettava mahdollisimman yksi-

selitteisesti, jotta näytteenotto on toistettavaa ja näytteet ovat vertailukelpoisia keskenään. 

Kaikki sähkösuotimelta tuleva lentotuhka menee välisäiliöön, jos etukenttien tuhkia ei ajeta 

erilliseen siiloon. Välisäiliön tuhkanäytteenotto tapahtuu näytteenottimella välisäiliön ala-

osasta. Näytteenotin on putki, jonka toinen pää on umpinainen ja avoin pää on viisto. Avoin 

pää asetetaan välisäiliöön viistottu puoli ylöspäin, jolloin osa välisäiliöön tulevasta tuhkasta 

sataa näytteenottimeen. Näytteenottimeen kertynyt tuhka kaadetaan näyteastiaan. Näytteen-

oton periaate on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Välisäiliön näytteenotto tapahtuu näytteenottovälineellä, johon putoaa sähkösuotimen kaikilta ken-

tiltä tulevaa lentotuhkaa. 

Sähkösuotimen kenttien levyjen ja lankojen kolistelu tapahtuu normaalisti jaksotetusti eri 

aikaan levyille ja langoille eri kentissä, jolloin vaihtelevan laatuista tuhkaa voi pudota kun-

kin kentän pohjasuppiloon ja kulkeutua edelleen välisäiliöön. Jaksottaisen kolistelun todet-

tiin vaikuttavat erityisesti välisäiliön tuhkan laatuun, koska eri kenttiin kertyy keskenään eri 
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määriä tuhkaa ja myös laatu vaihtelee melko säännönmukaisesti viimeisiä kenttiä kohti men-

täessä. 

Välisäiliön tuhkanäytteiden vaihtelua on tutkittu ottamalla usea näyte peräkkäin normaalilla 

kolistelulla ja sitten kolistelijat laitettiin päälle jatkuvana, ja ottamalla uudelleen useampi 

näyte peräkkäin. Jatkuvan kolistelun päälle laiton todettiin aiheuttavan hetkellinen hiukkas-

päästöjen kasvu sähkösuotimen jälkeen ja tuhkan kasaantuminen hetkellisesti välisäiliöön. 

Hiukkaspäästöt kuitenkin tasoittuvat hyvin nopeasti tavallista vakaammiksi. Välisäiliön tyh-

jenemiseen puolestaan kuluu aikaa hieman alle tunnin verran. Välisäiliön täyttyessä näyt-

teenottoyhteestä valuu tuhkaa ulos, kun siinä olevan venttiilin avaa, mitä ei normaalisti ta-

pahdu. Tasaantumisen jälkeen näytteiden laadun vaihtelu väheni merkittävästi, joten keske-

nään vertailukelpoisia näytteitä saa varmimmin, kun kolistelu sähkösuotimen kentillä on jat-

kuva.  

Jatkuvan kolistelun aiheuttamasta nopeammasta osien kulumisesta ei kuitenkaan ole var-

muutta, joten koeajoissa on päädytty pitämään jatkuva kolistelu vain sähkösuotimen ero-

tuselektrodilevyillä, mutta emissioelektrodilankojen kolistelu pidetään normaalina eli jak-

sollisena. Lankojen koetaan olevan herkempiä rasitukselle kuin levyjen. 

Etukenttien näytteiden otto riippuu siitä, ajetaanko sähkösuotimen etukenttien tuhkat yhtei-

seen tuhkasiiloon vai erilliseen etukenttien tuhkasiiloon. Yhteiseen tuhkasiiloon ajettaessa 

etukenttänäytteet otetaan kenttien pohjasuppiloiden alta. Kuva 22 esittää pohjasuppilon 

näytteenoton periaatetta. Tuhka putoaa sähkösuotimen levyiltä ja langoilta suppilon poh-

jalle, pyörivä lokeroannostelija säännöstelee kertyneen tuhkan ja kuljetusilma puhaltaa tuh-

kan kuljetusputkia pitkin välisäiliöön. Näytteenottoventtiili sijaitsee kuvan mukaisesti kul-

jetusilman alapuolella, joten on mahdollista, että kuljetusilma lajittelee pohjalle putoavaa 

tuhkaa, jolloin näyte saattaa olla epäedustava. Näytteenottoventtiilin kohdalla on alipaine, 

eli näytteenottoventtiilissä on pieni imu sähkösuotimeen päin. Kuljetusilma voidaan hetkel-

lisesi sulkea, mutta riskinä tuhkan pakkaantuminen ja tukkeumat. 
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Kuva 22. Sähkösuodattimen pohjasuppiloon pohjalla oleva pyörivä lokeroannostelija estää tuhkan kuljetusil-

man virtausta sähkösuotimelle. Näytteenottoventtiili on vasta lokeroannostelijan ja kuljetusilman jälkeen. 

Jos etukenttien tuhkan ajetaan yhteisen tuhkasiilon sijaan omaan siiloon, eivät välisäiliönäyt-

teet kuvaa enää tuhkan kokonaislaatua, koska etukentiltä tuleva suurin tuhkavirta menee eri 

paikkaan. Samalla tuhkan kulku muuttuu siten, että etukenttänäytteitä ei voida ottaa pohja-

suppilon kautta. Kuva 23 kuvaa näytteenottoa periaatteellisesti, kun etukenttätuhkat ajetaan 

erilliseen siiloon. Näytte otetaan pystyputkesta näytteenottimella, koska kuljetusputkessa on 

tuhkalähetysten aikana ylipaine. Näytteenotto perustuu suodatinkankaiseen pussiin, joka lä-

päisee ilman, mutta ei tuhkaa. Näytteenotin kiinnitetään sille tarkoitettuun yhteeseen. Näy-

teyhteen venttiili avataan, kun tuhkalähetys ei ole käynnissä ja suljetaan lähetyksen lakattua, 

jotta saadaan näyte yhden kokonaisen tuhkalähetyksen ajalta.  
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Kuva 23. Sähkösuotimen etukenttien näytteenoton periaatekuva, kun tuhkat ajetaan erilliseen siiloon. Tuhka 

virtaa putkessa alhaalta ylöspäin ja putken sisällä oleva paine puhaltaa tuhkaa suodatinkankaasta valmistettuun 

näytteenottimeen. 

Näytteenottoyhteitä ennen on molemmilla etukentillä putkimutka, joka saattaa vaikuttaa tuh-

kahiukkasten jakaumaan putkessa. Raskaimmat hiukkaset saattavat ajautua vastakkaiselle 

laidalle kuin näytteenottoyhde. Sähkösuodattimen etukentän 11 näytteenottoyhde on hieman 

kauempana putkimutkasta kuin kentällä 12. Näytteenotossa oli myös vaihtelua näytepussiin 

tulevan tuhkan määrän suhteen riippuen sekä kentästä että lähetyksestä. 

Kun etukenttätuhkat ajetaan oman siiloon, otetaan kummaltakin etukentältä kolme näytettä 

eli yksi näyte-erä yhdeltä kokonaiselta tuhkalähetykseltä, ja näyte jaetaan tarpeen mukaan 

yhdestä kolmeen näyteastiaan. Laboratorioanalyyseistä huomattiin, että pussin perällä ole-

vassa tuhkassa on hieman vähemmän palamattomia kuin pussin pinnassa viimeisimpänä tul-

leessa tuhkassa. Säännönmukaisesta palamattomien vaihtelusta voidaan päätellä, että on tär-

keää ottaa koko pussin sisältö analysoitavaksi. Tuhka on todennäköisesti jaottunut kokonsa 

perusteella, eli pienimmät hiukkaset jaksavat kulkeutua pidemmälle tuhkakerroksen läpi 

näytepussin läpi virtaavan ilman vuoksi ja suurimmat hiukkaset jäävät pussin suulle.  

Molemmissa etukenttien näytteenottotavoissa on epävarmuutta. Varmempi tapa ottaa näyt-

teet on todennäköisesti kuvan 23 mukainen tapa. Peltisiilosta tulisi saada otettua näytteitä, 

koska virtauksesta näytteenotto aiheuttaa omat edustavuushaasteensa. 
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Tämän työn yhteydessä pohjatuhkanäytteet otetaan kuonasammuttimelta tulevan kuonakul-

jettimen kääntöpäästä kuvan 24 mukaisella näytteenottimella. Näytteenotto tapahtuu kuljet-

timelta putoavasta kohdasta näytteenottimen 25 cm aukon leveydeltä, mikä vastaa noin 20 

% kuonakuljettimen kokonaisleveydestä. Pohjatuhkan näytteenottimen etuna on, että näyte 

tulee otettua aina samasta kohdasta kuonakuljetinta. 

 

Kuva 24. Pohjatuhkanäytteet otetaan kuonasammuttimelta tulevan kuonakuljettimen kääntöpäästä näytteenot-

timella. 

4.7.2 Tuhkan palamattomien määritys 

Laboratoriossa jokaisesta tuhkanäytteestä otetaan kaksi pienempää näytteistä, joista molem-

mista määritetään palamattoman hiilen osuus Loss on ignition (LOI) -menetelmällä. Rinnak-

kaisilla näytteillä saadaan selville, onko palamattomien määrityksessä vaihtelua.  

LOI-menetelmä eli hehkutushäviö perustuu massan vähentymiseen, kun näyte kuumenne-

taan tietynlaisissa olosuhteissa. Näytettä kuumennetaan ilma- tai happi-ympäristössä joko 

950 tai 750 °C:een. Noin yhden gramman suuruinen näyte asetetaan näyteastiaan analysaat-

toriuuniin ja uuni kuumennetaan tunnissa haluttuun loppulämpötilaan, minkä jälkeen läm-

pötila pidetään vakiona, kunnes näytteen massa ei enää muutu. Menetelmästä on muutamia 

eri variaatioita, mutta pääperiaate on sama. (ASTM International 2009.) Tämän tutkimuksen 

yhteydessä kuumennus tapahtuu 950 °C:ssa hapessa (Fränti-Pirttimaa 2018). 
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Toinen mahdollinen palamattomien määritystapa on kokonaishiilen (Total Carbon, TC) 

määritys. TC-menetelmä perustuu hiilidioksidin muodostumiseen suljetussa tilassa puh-

taassa hapessa, kun näytettä kuumennetaan. Hiilidioksidin määrän perusteella lasketaan 

näytteestä vapautuneen hiilen määrä. (ASTM International 2004.) Tämän tutkimuksen yh-

teydessä TC-menetelmässä on käytössä induktiouuni, jossa näyte kuumennetaan 

1 400…1 500 °C:een (Fränti-Pirttimaa 2018). 

Käytettävä LOI-menetelmä on melko hidas, mutta tarkempi kuin TC-menetelmä. LOI-me-

netelmällä palamattomien määrittämistä vaaditaan betoniteollisuudessa. Menetelmien väli-

siä eroja on kokeiltu määrittämällä useasta tuhkanäytteestä palamattomien määrä sekä LOI- 

että TC-menetelmällä. Tuloksista on huomattu, että TC-menetelmän ja LOI-menetelmän vä-

linen ero on pienimmillään, kun tuhkassa on palamattomia noin 10 %. Eri menetelmillä saa-

tujen tulosten ero kasvaa sitä mukaa, kun ero 10 %:iin kasvaa.  

Tuhkan palamattomissa esiintyy jonkun verran vaihtelua. Erityisesti pohjatuhkanäytteissä 

on tämän työn yhteydessä esiintynyt epävarmuutta, joten pohjatuhkatuloksiin on suhtaudut-

tava varauksella. Merkittävästi poikkeavia arvoja on jätetty laskennassa huomioimatta. Pää-

sääntöisesti tuloksia on jätetty huomioimatta, jos peräkkäisten lentotuhkanäytteiden pala-

mattomien ero on ollut yli 2 prosenttiyksikköä. Pohjatuhkalla vaihteluväliksi hyväksytään 

paljon suurempi väli, koska niissä on ollut muutenkin enemmän vaihtelua. Poikkeavista ar-

voista jätetään huomioimatta se, joka poikkeaa eniten näytesarjan muista arvoista. Esimer-

kiksi, jos palamattomien arvot ovat 4 %, 8 % ja 9 %, jätetään laskennasta pois 4 %. 

4.8 Käyttötalouden laskennan periaatteet 

Merkittävimpinä kustannustekijöinä tarkastellaan tuhkan palamattomien häviöitä, tuhkan 

määrän muutoksen aiheuttamia kustannusmuutoksia sekä urean kulutusta katalysaattorilla. 

Myllyjen tehonkulutuksen oletettiin aluksi muuttuvan merkittävästi, ja näin ollen vaikutta-

van kustannuksiin, mutta koeajojen perusteella voidaan todeta myllyjen tehontarpeen muu-

toksien olevan merkityksettömän pieniä.  

Urean kulutuksen taloudellinen vaikutus voidaan laskea kertomalla ureankulutus urean hin-

nalla. Tuhkan hävittämiskustannusten laskennassa on huomioitava voimalaitoksen rikin-
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poiston lopputuotteen seokseen kuluva tuhka. Arvio rikinpoisoton menevän tuhkan massa-

virrasta saadaan, kun tiedetään rikinpoiston lopputuotteen massavirta sekä lentotuhkan ja 

rikinpoiston lopputuotteen suhteet: 

 �̇�LT→seos = �̇�RPT ∙
𝑥LT→seos
𝑥RPT→seos

 (1) 

missä �̇�LT→seos  on seokseen kuluvan tuhkan massavirta [t/h] 

 �̇�RPT on rikinpoiston lopputuotteen massavirta [t/h] 

 𝑥LT→seos on lentotuhkan osuus seoksesta [ - ] 

 𝑥RPT→seos  on lopputuotteen osuus seoksesta [ - ] 

Rikinpoiston lopputuotteen massavirta voidaan laskea jakamalla vuodessa tuotettu loppu-

tuote huipunkäyttöajalla: 

 �̇�RPT =
𝑚RPT

𝑡h
 (2) 

missä 𝑚RPT on rikinpoiston lopputuote vuoden ajalta [t] 

 𝑡h on laitoksen huipunkäyttöaika  [h] 

Huipunkäyttöaika lasketaan jakamalla tuotettu teho kattilan suurimmalla mahdollisella te-

holla: 

 
𝑡h =

𝑡𝑎 ∙ 𝑃�̅�
𝑃max

 (3) 

missä 𝑡𝑎 on tuotantovuoden tunnit  [h] 

 𝑃�̅� on laitoksen vuoden keskimääräinen teho [MW] 

 𝑃max  on laitoksen suurin mahdollinen teho [MW] 

Yhdistämällä yhtälöt (1), (2) ja (3) saadaan laskettua arvio tuhkan massavirrasta, joka kuluu 

täydellä teholla rikinpoiston lopputuotteen seokseen. Seokseen menevää tuhka loppusijoite-

taan rikinpoiston lopputuotteen seoksen mukana, joten kyseinen tuhkamäärä vähennetään 

kustannuslaskennassa loppusijoitukseen menevästä lentotuhkasta. 
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Tuhkan palamattomien mukana häviävä tehopotentiaali on haastavampi laskea. Tuhkan syn-

tymisellä ei ole jatkuvaa mittausta, joten tarkasti tiedetään vain palamattoman prosenttiosuus 

tuhkasta, mutta eri polttotapojen yhteydessä syntyvää tuhkan määrän mahdollisesta muutok-

sista. 

Polttoaineen mukana tulee tuhkaa: 

 �̇�tuhka = �̇�PA ∙ 𝑥PA,tuhka (4) 

missä �̇�tuhka on puhtaan tuhkan massavirta  [t/h] 

 �̇�PA on polttoaineen massavirta  [t/h] 

 𝑥PA,tuhka on polttoaineen tuhkapitoisuus  [ - ] 

Lentotuhkan tuhkaosus voidaan laskea kun tiedetään lentotuhkan ja pohjatuhkan jakautumi-

nen: 

 �̇�LT,tuhka = �̇�tuhka ∙ 𝑥LT (5) 

missä �̇�LT,tuhka on lentotuhkan tuhkan massavirta [t/h] 

 𝑥LT on lentotuhkan osuus syntyvästä tuhkasta [ - ] 

Lentotuhka sisältää tuhkan lisäksi palamattomia: 

 �̇�LT = �̇�LT,tuhka + �̇�LT,pal (6) 

missä �̇�LT on lentotuhkan massavirta (sis. palamattomat) [t/h] 

 �̇�LT,pal on lentotuhkan palamattomien massavirta [t/h] 

Lentotuhkan palamattomien massavirta saadaan laskettua, kun tiedetään lentotuhkan koko-

naismäärä sekä on määritetty laboratoriossa tuhkanäytteen palamattomien osuus tuhkassa: 

 �̇�LT,pal = �̇�LT ∙ 𝑥LT,pal (7) 

missä 𝑥LT,pal on palamattomien osuus lentotuhkassa. 
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Yhdistämällä yhtälöt (4), (5), (6) ja (7) saadaan lentotuhkan kokonaismassavirralle yhtälö, 

johon on kaikki tarvittavat arvot tiedossa: 

 
�̇�LT =

�̇�PA ∙ 𝑥PA,tuhka ∙ 𝑥LT
1 − 𝑥LT,pal

 (8) 

Kun lentotuhkan kokonaismassavirta on laskettu yhtälöllä (8), voidaan sen avulla laskea 

edelleen lentotuhkan palamattomien massavirta yhtälön (7) mukaisesti.  

Lentotuhkan lisäksi on huomioitava pohjatuhka. Pääosa syntyvästä tuhkasta poistuu lento-

tuhkana, mutta osa poistuu pohjatuhkana. Suhdetta on vaikea määrittää pohjatuhkan kosteu-

den vuoksi, kun pohjatuhka putoaa kattilan pohjalla olevaan kuonasammuttimeen. Tuhka-

määrien massan määrityksiä tehdään vain pois kuljetettavista rekkakuormista. Pohjatuhkan 

massavirta ja palamattomien massavirta voidaan laskea kuten lentotuhkalle, mutta on käy-

tettävä pohjatuhkan osuuksia. 

Tuhkan sisältämän palamattoman osuuden lämpöarvosta ei ole varmaa tietoa, mutta palama-

ton aines on todennäköisesti koksia eikä raakahiiltä tai alkuainehiiltä, joten lämpöarvo on eri 

kuin käytettävällä polttoaineella tai alkuainehiilellä. Tuhkan palamattoman aineen lämpö-

arvo yritetään selvittää laboratoriossa tekemällä laitoksella käytettävästä kivihiilestä koksia 

ja määrittämällä sen lämpöarvo pommikalorimetrillä. Lisäksi määritetään tuhkan lämpöarvo 

otetuista tuhkanäytteistä. Palamattoman osuuden lämpöarvo saadaan jakamalla tuhkan läm-

pöarvo palamattomien prosenttisuudella. 

Laboratoriotulokset lämpöarvosta vaihtelivat 15…33 MJ/kg välillä. Kuva 25 havainnollistaa 

tuhkan palamattomien sisältöä. Teoreettisesti tuhkan palamattomien aineiden määrityksessä 

palamattomien massaosuus koostuu kuumennetusta kivihiilestä, josta on vähennetty kivihii-

len tuhkan osuus.  
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Kuva 25. Lentotuhka koostuu tuhkahiukkasista ja tulipesässä kuumentuneista kivihiilihiukkasista, jotka sisäl-
tävät myös tuhkaa. 
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5 PALAMISTUTKIMUKSET 

Varsinainen palamisen tutkiminen suoritetaan koeajoilla Salmisaaren B-laitoksella kevättal-

vella 2018. Tarkempi aikataulu toteutetuista koeajoista on liitteessä 2. Koeajoista saatavien 

analyysien avulla on tavoitteena saada optimoitua Salmisaaren B-laitoksen palaminen mah-

dollisimman kustannustehokkaaksi ja tuottaa betonin valmistukseen soveltuvaa standardin 

mukaista luokan A tuhkaa, jossa on palamattomia alle 5 % tuhkan kokonaismassasta. Koe-

ajoissa tarkastellaan pääsääntöisesti muutoksia tuhkan palamattomien määrässä välisäili-

össä, etukentillä ja pohjatuhkassa, prosessiarvojen muuttamisen aiheuttamia hyötyjä ja haas-

teita sekä vaikutusta urean kulutukseen katalysaattorilla.  

Aluksi kerrotaan koeajojen suunnittelusta ja perustellaan tehtyjä rajauksia. Ennen koeajoja 

tehdään määritys polttoprosessin nykytilasta eli suoritetaan koeajot, joissa ei tehdä muutok-

sia prosessiin. Lisäksi tutkitaan myös hiilipölyn partikkelikokoa ja jakaumaa eri poltinput-

kien välillä. Koeajoissa tehdään muutoksia myllyjen toimintaan, yläilman osuuteen, jään-

nöshapen määrään, sähkösuotimen tehoon ja viimeiseksi kokeillaan myös hyvin alhaista kat-

tilan tehoa. Lopuksi pohditaan vielä polttoaineen vaikutusta palamiseen ja vertaillaan pala-

mistutkimusten tuloksia keskenään. 

5.1 Koeajojen suunnittelu 

Myllykombinaatioita tarkasteltaessa pyritään saamaan mahdollisimman kattavat tiedot mah-

dollisimman vähällä myllykombinaatiomäärällä, joten tarkasteltaviksi myllykombinaa-

tioiksi valitaan myllyjen 1, 2 ja 3 yhdistelmä (123) sekä 2, 3 ja 4 yhdistelmä (234). Näillä 

myllykombinaatioilla saadaan kaikki myllyt sekä molemmat ääripäät eli alimmat polttimet 

samanaikaisesti ja ylimmät polttimet samanaikaisesi. Muiden myllykombinaatioiden voi-

daan olettaa olevan näiden kahden tulosten väliltä. 

Koeajoissa pyritään tasaamaan kattilan tuhkatilanne nuohoamalla koko kattila koeajoja edel-

tävänä yönä. Säätöjä tehdessä pyritään poistamaan säätöjen ristikkäinen vaikutus, joten sää-

töjä tehdään yksi muuttuja kerrallaan. Päällekkäisiä muutoksia tehdään vasta, kun tiedetään 

erillisten muutosten vaikutus. Pieniä palamattomia sisältävää tuhkaa tavoiteltaessa otetaan 

näytteitä pääasiassa vain sähkösuodattimen etukentiltä, koska niiden tuhkan palamattomien 

tiedetään kokemuksen perusteella olevan alhaisemmat kuin muissa sähkösuodattimen ken-

tissä. 
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Näytteenoton edustavuuden varmistamiseksi otetaan samassa ajotilanteessa aina useampi 

näyte. Etukenttien näytteitä otetaan pohjasuppilosta aina kolme peräkkäin samoin kuin väli-

säiliönäytteitäkin. Pohjatuhkanäytteitä otetaan aina vain yksi näyte kullakin näytteenottoker-

ralla. Välisäiliö- ja pohjatuhkanäytteet otetaan vähintään kaksi kertaa samoilla prosessiar-

voilla. Koeajojen muutospisteet valitaan mahdollisimman laajasti laitoksen toimintarajojen 

puitteissa ja näytepisteitä pyritään ottamaan vähintään kolme ja määrää kasvatetaan, mikäli 

tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Koeajoja edeltävänä yönä tehdään aina nuohous koko kat-

tilalle, jotta saadaan mahdollisimman vakaa lähtötilanne. 

Koeajojen suunnittelussa on käytävä läpi seuraavat asiat: 

o Mikä on koeajon tarkoitus? 

 Onko vertailutila normaalitila vai säädetty tila? 

o Miten muutos vaikuttaa prosessiin? 

 Kuinka laajalla vaihteluvälillä ja kuinka monessa eri pisteessä muutoksia 

kannattaa tehdä? 

 Mitä prosessiarvoja tulee tarkkailla muutosten yhteydessä, jotta vältytään 

laitoksen laitteiston vikaantumiselta ja muilta ongelmatilanteilta? 

o Mitä näytteitä kannattaa ottaa, jotta prosessissa tapahtuva muutos näkyisi parhai-

ten? 

 Pohjatuhkassa muutos on hitaampi kuin lentotuhkassa. 

 Välisäiliön lentotuhkanäytteissä muutoksien pitäisi näkyä melko nopeasti. 

Sähkösuotimen erotuselektrodilevyille on laitettava jatkuva kolistelu. 

 Etukenttien lentouhkanäytteitä ei voida ottaa samanaikaisesti välisäiliönäyt-

teiden kanssa. Edustavuus saattaa kärsiä sähkösuotimen levyjen jatkuvasta 

kolistelusta. 

o Voiko muutoksella olla vaikutusta urean kulutukseen?   

 Urean kulutuksen tasaantumiseen menee noin tunti, joten muutoksen jäl-

keen on varattava vähintään yksi tunti ennen seuraavan muutoksen teke-

mistä. 

Koska polttoaineessa saattaa tapahtua pieniä muutoksia, otetaan koeajopäivänä näytesarja, 

joihin päivän muita näytteitä voidaan verrata. Mikäli koeajo ajoittuu usealle päivälle, otetaan 
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ensimmäiset näytteet samoilla prosessiarvoilla kuin edellisen päivän viimeiset näytteet. Vii-

kon vanhoja näytteitä ei siis voi yksiselitteisesti verrata tuoreisiin näytteisiin. Vertailutilaksi 

valitaan joko normaalitila tai säädetty tila. Normaalitilassa yläilman osuus on 14 %, jään-

nöshappi 3,8 % ja laitosta ajetaan täydellä teholla. Jos vertailutilaksi valitaan normaalitila, 

voidaan sen perusteella koeajon tuloksia verrata muihin koeajoihin, mutta jos vertailutilaksi 

valitaan säädetty tila eli normaalitilasta poikkeava tila, voidaan tuloksia verrata vain samana 

päivänä otettuihin näytteisiin. 

5.2 Nykytilan määritys 

Nykytila määritetään lähtötilanteen vuoksi, ja jotta nähdään tuhkanäytteiden muutokset päi-

vän aikana, kun prosessiin ei tehdä muutoksia. Nykytilanteen määritys toteutetaan normaa-

litilassa ja myllyjen säätöjen annetaan olla sellaisenaan. Myllyjen jauhatuspaineet ovat koe-

jaon aikana 45 bar ja seulojien asennot vaihtelevat hieman myllyittäin. Seulojien asento on 

1-myllyllä 10,7°, 2-myllyllä 10,6°, 3- myllyllä 11,1° ja 4-myllyllä 11,4°. Koeajoissa tarkas-

tellaan tuhkan palamattomia eri tuhkissa sekä ureankulutusta. Nykytila määritetään sekä 

myllyillä 123 että 234. 

Näytteitä otetaan pohjatuhkasta, sähkösuotimen etukentiltä pohjasuppilon kautta, välisäiliön 

tuhkasta, ekonomaiserilta, luvolta sekä hiilipölynäytteet jokaisesta käytössä olevan poltti-

men hiiliputkesta. Tuhkanäytteitä otetaan kullakin myllykombinaatiolla yhden päivän ai-

kana kolmeen kertaan noin kolmen tunnin välein, jotta päivän aikana tapahtuvat vaihtelut 

käyvät ilmi. Sähkösuotimen erotuselektrodilevyille asetetaan jatkuva kolistelu aina tuntia 

ennen näytteenottoaikoja. Lankojen kolistelu pidetään normaalina eli jaksollisena. Tasaan-

tumisaikoja näytteidenoton välissä ei tarvitse pohtia, koska prosessiin ei tehdä muutoksia. 

Nykytilan määrityksen perusteella voidaan todeta, että alamyllyillä 123 saadaan vähemmän 

palamattomia sisältävää tuhkaa lentotuhkan kokonaisuutta edustavissa välisäiliönäytteissä 

kuin myllyillä 234. pohjatuhkan palamattomat puolestaan ovat alamyllyillä korkeammat. 

Suurimmat vaihtelut palamattomissa eri näytteiden välillä on pohjatuhkassa, ekonomaiserin 

tuhkassa ja luvon tuhkassa, joten näiden näytteiden edustavuuteen on suhtauduttava varauk-

sella. 

Ekonomaiserin ja luvon suppiloiden tuhkat olivat hyvin erilaisia kuin sähkösuodattimelta 

saatava tuhka. Ekonomaiserin tuhka on väriltään hyvin mustaa ja sisältää paljon palamatonta 
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tuhkaa. Luvon tuhka on vaihtelevan väristä ja palamattomien määrä on lähempänä etukent-

tänäytteitä kuin välisäiliönäytteitä. Kuvassa 26 on laboratoriossa otettu valokuva ekon tuh-

kasta. Ekon ja luvon tuhkanäytteitä ei otettu koeajoissa, koska niiden tuhkavirrat ovat hyvin 

pieniä ja päätyvät lopulta pohjatuhkaan. 

 

Kuva 26. Ekonomaiserilta otettu tuhka on väriltään ja raekooltaan vaihtelevaa. Näytepurkin halkaisija on 150 

mm. 

Nykytilan määrityksen yhteydessä otettuja hiilipölynäytteitä on analysoitu tarkemmin luvussa 5.3. 

Lyhykäisyydessään voidaan kutienkin todeta, että hiilipölyn jakautuminen myllyiltä hiilipölyput-

kille vaihtelee ja parantamisen varaa on. 

5.3 Hiilipölyn analysointi ja jakaumat 

Hiilipöly on tulipesään syötettävää polttoainetta loppuun asti käsiteltynä. Yhtä myllyä koh-

den otetaan aina yksi näyte jokaiselta myllyltä lähtevästä hiilipölyputkelta eli yhteensä neljä 

näytettä myllyä kohden. Hiilipölynäytteiden perusteella nähdään hiilipölyn määrän jakautu-

minen eri polttimille sekä hiilipölyn hienouden vaihtelut eri polttimilla. Epätasaisesti jakau-

tuva hiilipöly vaikuttaa kattilassa palamisen tasapainoon ja hiilipölyn hiukkaskoko vaikuttaa 

palamisen nopeuteen ja vaiheisiin. Epätasaista jakautumista aiheuttaa erityisesti myllyiltä 

lähtevien hiilipölyputkien erot toisiinsa nähden. Putkimutkat, putkien pituudet ja korkeus-

erot aiheuttavat painehäviöitä ja vaikuttavat näin ollen hiilipölyn virtaukseen polttimille. 
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Hiilipölynäytteet otetaan M&W Asketeknik PFS-A-SL -näytteenottimella, joka ottaa näyt-

teen standardin ISO 9931 mukaisesti useista eri pisteistä hiilipölykanavan poikkilaikkauk-

selta. Yksi näytteenotto kestää neljä minuuttia. Näytteenottimen suurin kerättävä partikkeli-

koko on 1,5 mm, lämpötilan yläraja 100 °C. Hiilipölyputkeen laitettu näytteenotin on esitetty 

kuvassa 27. 

 

Kuva 27. Hiilipölynäytteenotin laitetaan hiilipölyputkeen ja laite kerää näytteen näyteastiaan. 

Hiilipölynäytteenotin tarvitsee hiilipölyn virtausnopeuden säätääkseen sopivan paineen. No-

peuden mittaaminen tuotti kuitenkin hiilipölynäytteiden otossa ongelmia, sillä pölyvirtauk-

selle tarkoitettu pitot-putki antoi epärealistisia ja vaihtelevia arvoja. Siipipyöräanemometri 

puolestaan toimi kohtuullisen luotettavasti, kunnes hajosi. Siipipyöräanemometrilläkään ei 

silti saatu mitattua luotettavasti kaikkien putkien virtausnopeuksia edes ennen sen hajoa-

mista. Virtausnopeuden puuttuessa annettiin näytteenottimelle nopeudeksi 25 m/s, joka on 

kanavan poikkipinta-alaan suhteutettu keskiarvo ilmamäärän perusteella. Nopeus kuitenkin 

hyvin todennäköisesti vaihtelee erilaisten putkimutkien ja putkien pituuksien vuoksi, joten 

virtausnopeuden puuttuminen on merkittävä epävarmuustekijä hiilipölynäytteenotossa eri-

tyisesti jakauman tarkastelun kannalta. 
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Näytteenottimen sisään huomattiin kertyvän hiilipölyä, jolloin edellisen hiilipölyputken hii-

lipölyä saattaa joutua seuraavaan näytteeseen. Näytteenotinta putsattiin puhaltamalla sen si-

sälle paineilmaa. Pitot-putkeen puolestaan huomattiin kertyvän kosteutta, mikä voi olla yksi 

syy sen epävarmalle toiminnalle. Kosteuden kertyminen saattaa johtua hyvin kuumasta il-

masta hiilipölyputkien sisällä, jolloin ilma pystyy sitomaan paljon kosteutta. Hiilipölyputken 

ulkopuolella ja pitot-putkessa puolestaan yli 50 °C matalampi lämpötila, jolloin kuuman il-

man sisältämä kosteus saattaa tiivistyä pitot-putken sisäpinnoille. 

Sopivan väliaikaisen nopeusmittalaitteen löytäminen on hankalaa poikkeuksellisten olojen 

vuoksi. Mittarin pitää kestää jopa yli 100 °C kuumuutta, yli 25 m/s virtausnopeutta sekä 

ilma-pölyseosta. Yksi mahdollisesti toimiva virtausmittari on ultraääneen perustuva virtaus-

mittaus. Ultaräänimittareita ilmavirralle on olemassa ainakin ilmanvaihtojärjestelmiin (Fläkt 

Woods Oy) ja ilman virtauksen mittaamiseen teollisuuden käyttöön (Wermundsen). Ultra-

äänimittausta harkittaessa on syytä varmistaa toiminta hyvin pölypitoiselle kaasulle. 

Liitteessä 1 on esitetty hiilipölynäytetuloksia. Mittaustulosten perusteella voidaan päätellä, 

että ilman virtausnopeudella hiilipölyputkissa ei ole suoraa yhteyttä hiilipölyn määrään. Hii-

lipölyjakauman tasapainottaminen helpottuisi huomattavasti, jos nopeus ja hiilimäärä olisi-

vat suhteessa toisiinsa, koska silloin tasapainotus voitaisiin tehdä pelkän virtausnopeuden 

mittauksen avulla, ilman hiilipölyn määriä kertovien näytteiden ottamista. 

Kanavan virtausnopeudella saattaa olla yhteys putkissa kulkevan hiilipölyn hiukkaskoon 

keskiarvoon. Suurella virtausnopeudella hiukkaskoon keskiarvo on suurempi. Alle 45 μm:n 

hiukkasten osuus puolestaan on vastaavasti kääntäen verrannollinen hiukkasten keskiko-

koon. Alle 45 μm ja alle 88 μm osuudet vaikuttavat olevan melko suoraan verrannolliset 

toisiinsa. Kaikissa myllyissä enintään 4 % ylittää 210 μm. 

Myllyllä 1 ja 4 vaikuttaa olevan suoraan verrannollinen yhteys hiilipölymäärän ja hiukkasten 

keskikoon välillä. On kuitenkin huomioitava, ettei kyseisiltä myllyiltä saatu mitattua virtaus-

nopeutta, joten virtausnopeutena on käytetty kaikille putkille 25 m/s. Samanlaista yhteyttä 

ei ole havaittavissa muilla myllyillä. 

Tarkempaa aineanalyysiä tehtiin myllyn 3 hiiliputkien hiilipölyille. Eri putkien välillä hiuk-

kaskoko vaihteli jonkun verran. Hiilen ja tuhkan osuudet sekä tehollinen lämpöarvo ovat 
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suhteessa toisiinsa sekä hiukkaskokoon. Suurissa hiukkasissa on enemmän hiiltä, vähemmän 

tuhkaa ja suurempi lämpöarvo. Typen arvo on kaikissa sama. Kosteus on putkissa 2 ja 3 

hieman alempi kuin putkissa 1 ja 4, mutta ei ole muuten yhteydessä muihin tietoihin. Rikin 

määrä vaikuttaa vaihtelevan hiukkaskoosta riippuen. Suurimmalla hiukkaskoolla on suurin 

rikkipitoisuus. Kemiallisen koostumuksen erot eivät kuitenkaan ole erityisen suuria eri put-

kien välillä. 

5.4 Myllysäätökokeet 

Myllyillä tehtävien koeajojen tarkoituksena on selvittää myllyjen säädön vaikutusta hiilipö-

lyyn ja tuhkan laatuun. Oletuksena on, että pienempi seulojien kulma hienontaa hiilipölyä, 

ja hienompi hiilipöly palaa paremmin, jolloin tuhkan palamattomien määrän pitäisi laskea 

hiilipölyn hiukkaskoon pienentyessä. Ensin kokeillaan yhdellä myllyllä muutosten vaiku-

tusta hiilipölyn hienouteen, minkä jälkeen säädetään samanaikaisesti kaikkia myllyjä, ja tar-

kastellaan vaikutusta tuhkan laatuun.  

Myllyjen säätömahdollisuudet ovat seulojien asennon muutokset sekä jauhatuspaineen muu-

tos. Hiilipölynäytteiden otossa prosessin muilla arvoilla ei ole merkitystä paitsi myllylle syö-

tettävän hiilen määrällä, joka säädetään hiilipölynäytteiden oton ajaksi vakioksi. Tuhkan laa-

dun tarkastelussa kattilan pidetään normaalitilassa ja vain myllyjä säädetään. Yksittäiset 

myllykokeet suoritetaan myllyllä 3. Tuhkan laadun vaikutuksia tarkkaillaan myllykombi-

naatiolla 134, koska mylly 2 on koeajojen aikana huollossa eikä myllykombinaatiolla oleteta 

olevan merkittävää vaikutusta lopputulokseen.Yhden myllyn kokonaishiilipölyn laatu koos-

tuu myllyltä lähtevien neljän hiilipölyputken hiilipölyistä, joten myllyn kokonaistilannetta 

varten on laskettava painotettu keskiarvo. Painotetussa keskiarvossa on otettu huomioon hii-

lipölyn määrän erot putkien välillä: 

 
𝑑̅ =

𝑚1 ∙ 𝑑1̅̅ ̅ + 𝑚2 ∙ 𝑑2̅̅ ̅ + 𝑚3 ∙ 𝑑3̅̅ ̅ + 𝑚4 ∙ 𝑑4̅̅ ̅

𝑚1 +𝑚2 +𝑚3 +𝑚4
 (9) 

, missä �̅� on painotettu hiukkaskoon keskiarvo  [µm] 

 𝑚1 on putken 1 näytteen massa  [g] 

 𝑑1̅̅ ̅ on putken 1 hiukkaskoon keskiarvo  [µm] 

 𝑚2 on putken 2 näytteen massa  [g] 
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 𝑑2̅̅ ̅ on putken 2 hiukkaskoon keskiarvo  [µm] 

 𝑚3 on putken 3 näytteen massa  [g] 

 𝑑3̅̅ ̅ on putken 3 hiukkaskoon keskiarvo  [µm] 

 𝑚4 on putken 4 näytteen massa  [g] 

 𝑑4̅̅ ̅ on putken 4 hiukkaskoon keskiarvo  [µm] 

Jo näytteenoton yhteydessä määrittyy kunkin näytteen massa, ja laboratoriossa määritetään 

hiukkasten keskikoot, jolloin painotetun hiukkaskokojen keskiarvot myllylle voidaan laskea 

yhtälöllä (9). Hiilipölyn painotettuja keskiarvoja eri säädöillä on esitetty kuvassa 28, josta 

voidaan huomata, että hienompaa hiilipölyä saadaan pienemmällä seulojien kulmalla tai suu-

remmalla jauhatuspaineella. Suurempi muutos saadaan aikaiseksi seulojien kulmaa muutta-

malla kuin jauhatuspaineen muutoksilla. 

 

Kuva 28. Painotetut hiukkaskokojen keskiarvot muuttuvat myllysäätöjen muuttuessa. Pystyakselilla on hiuk-

kaskokojen painotettu keskiarvo ja vaaka-akselilla on seulojan asento asteina ja myllyn jauhatuspaine. 

Kaikkia myllyjä säädettäessä otettiin näytteitä vain välisäiliön lentotuhkasta ja pohjatuh-

kasta, koska vaikutus hiilipölyyn on jo tutkittu yhdellä myllyllä. Sähkösuotimen erotuselekt-

rodilevyille asetetaan jatkuva kolistelu aina vähintään tuntia ennen näytteenottoaikoja. Lan-

kojen kolistelu pidetään normaalina eli jaksollisena. 

Ensin kokeiltiin seulojasäätöjä kahdella eri arvolla, mutta palamattomien tulokset eivät käyt-

täytyneet oletusten mukaisesti, joten kaikkien myllyjen säätöön liittyvät koeajot toteutettiin 
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uudelleen laajemmalla skaalalla. Laajemman vaihteluvälin tavoitteena on selvittää, miten 

hiilipölyn hienous todellisuudessa vaikuttaa tuhkan palamattomien määrään.  

Laajempien myllykoeajojen tuloksia on esitetty kuvissa 29 ja 30. Seulojasäädöillä tuhkan 

palamattomat ovat pienimmillään noin 10,5 asteen seuloja-asennossa. Tästä asennosta kum-

paan tahansa suuntaan säädettäessä palamattomien määrä lisääntyy. Jauhatuspainesäädöillä 

puolestaan ei juuri saatu aikaiseksi muutosta tuhkan palamattomiin.  

 

Kuva 29. Myllyjen säädöstä löytyy optimialue tuhkan laadulle 10,5 asteen kohdalla. VS on välisäilön tuhka ja 

PT on pohjatuhka. Arvopisteiden viereiset numeroinnit kertovat näytteenottojärjestyksen, ja (2)-merkintä viit-

taa samassa pisteessä otettuihin toisiin näytteisiin. 

 

Kuva 30. Jauhatuspainesäädöllä ei juuri ole vaikutusta tuhkan palamattomien määrään. VS on välisäilön tuhka 

ja PT on pohjatuhka. Arvopisteiden viereiset numeroinnit kertovat näytteenottojärjestyksen. 
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Oletusten vastainen käyttäytyminen tuhkan laadussa voi johtua siitä, että hiilipölyhiukkasten 

palamisaika lyhenee hiukkasten koon pienentyessä riittävän pieniksi, koska tulipesän ilma-

virtausten vaikutus on suurempi kuin suuremmilla hiukkasilla. Riittävän suuret hiukkaset 

puolestaan saattavat olla liian suuria palaakseen loppuun asti tulipesässä. Hiukkaskokoja tut-

kittaessa huomattiin viitteitä siitä, että erikokoiset hiukkaset jakautuvat virtausnopeuden mu-

kaan. Hiilipölyn hienouden muuttuminen voi siis epätasapainottaa hiilipölyn jakautumista 

eri polttimien välillä, mikä puolestaan huonontaa palamista tulipesässä, ja voi näin ollen li-

sätä palamattomien määrää tuhkassa. 

Myllyjen säädöiksi myllykoeajojen perusteella suositellaan seulojille 10,5 ° ja jauhatuspai-

neeksi 45 bar. Myllyjen säädön asetetaan edellä mainittuihin arvoihin muissa koeajoissa, 

lukuun ottamatta nykytilan määritystä. Jauhatuspaineen vaikutus on niin pieni, että jauha-

tuspaineen kasvatuksesta tulee todennäköisesti pidemmällä aikavälillä kustannuksia nostava 

tekijä, koska myllyjen jauhinosat saattavat kulua nopeammin paineen ollessa suurempi. Myl-

lyjen säädöllä ei koeajojen perusteella ole vaikutusta ureankulutukseen. 

5.5 Yläilmakokeet 

Palamisen teorian mukaan, yläilma osuuden kasvattaminen vähentää syntyviä typpioksidi-

päästöjä, mutta lisää palamattomien määrää tuhkassa. Yläilmakokeiden tarkoituksena on tar-

kastella näiden muutosten suhdetta toisiinsa, ja selvittää taloudellisin yläilmamäärä, jolla 

tuhkan ja urean yhteiskustannukset ovat pienimmillään. Yläilmakokeissa on tavoitteena 

myös määrittää pienin mahdollinen yläilman osuus eli yläilmaminimi ja sillä saatava etu-

kenttien lentotuhkan laatu.  

Yläilman osuuden muutoksella ei ole merkittäviä suoria taloudellisia vaikutuksia esimer-

kiksi ilmapuhaltimien tehonkulutuksen kautta, vaan vaikutukset näkyvät muualla. Suurempi 

yläilma vähentää katalysaattorin tarvitsemaa ammoniakkituotekaasua, joka valmistetaan 

ureasta. Ureankulutuksen kasvaessa kustannukset kasvavat. 

Yläilmakokeet toteutetaan laitoksen sallimissa rajoissa kahden prosenttiyksikön välein, jotta 

selviää mahdolliset oletusten vastaisen muutokset ureankulutuksessa ja tuhkan palamatto-

missa. Laajan vaihteluvälin koeajot toteutettiin sekä myllykombinaatiolla 123 että 234, ver-

tailutilat otetaan normaalitilassa ja näytteitä otetaan välisäiliön lentotuhkasta sekä pohjatuh-

kasta. Yläilmaminimiä kokeillaan myllyillä 123 ja tarkoituksena on selvittää aikaan saatava 
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muutos sähkösuotimen etukenttien tuhkan palamattomissa ja ajotavan taloudellisuus, joten 

lähtötilanne ei ole normaalitila ja näytteitä otetaan välisäiliön ja pohjatuhkan lisäksi myös 

etukenttien tuhkasta. Sähkösuotimen erotuselektrodilevyille asetetaan jatkuva kolistelu aina 

vähintään tunti ennen näytteenottoaikoja ja lankojen kolistelu pidetään normaalina eli jak-

sollisena. Etukenttien näytteenotto suoritetaan sähkösuotimen normaalilla eli jaksollisella 

kolistelulla. Ureankulutuksen seuraamiseksi, on yläilma pidettävä samassa arvossa vähin-

tään tunnin ajan. 

Sekä palamattomien että urean kulutuksen oletettiin muuttuvan lineaarisesti yläilman 

osuutta muutettaessa. Urean kulutus riippuu ainoastaan poltossa muodostuvista typpioksidi-

päästöistä, jotka ureankulutuksen perusteella kasvoivat yläilmaa laskettaessa. Urean kulutus 

muuttui hyvin lineaarisesi, mutta palamattomien suhteen muutos ei ole yhtä yksiselitteinen. 

Palamattomia yläilman funktiona on esitetty kuvissa 31 ja 32 molemmilla myllykombinaa-

tioilla. 

 

Kuva 31. Yläilman muutoksen vaikutus tuhkan palamattomiin myllyillä 123. VS on välisäilön tuhka ja PT on 

pohjatuhka. Arvopisteiden viereiset numeroinnit kertovat näytteenottojärjestyksen. Merkintä (2) viittaa sa-

massa pisteessä otettuihin toisiin näytteisiin. 

Yläilman osuuden suurentaminen nostaa palamattomien määrää sekä lento- että pohjatuh-

kassa ainakin määrättyyn rajaan asti. Myllyillä 123 suurin muutos palamattomissa vaikuttaa 

tapahtuvan 12…16 % yläilman välillä, minkä molemmin puolin palamattomiin ei juuri tule 
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muutosta ainakaan lentotuhkassa. Pohjatuhkan palamattomien määritys on hieman epävar-

mempaa, koska pohjatuhkan kiertonopeus on hitaampaa kuin lentotuhkalla ja pohjatuhkan 

voi vaikuttaa kattilan sisältä putoavat kuonakertymät. 

 

Kuva 32. Yläilman muutoksen vaikutus tuhkan palamattomiin myllyillä 234. VS on välisäilön tuhka ja PT on 

pohjatuhka. Arvopisteiden viereiset numeroinnit kertovat näytteenottojärjestyksen. 

Kuva 32 osoittaa, että ylämyllyillä eli kombinaatiolla 234 saadaan suurempi muutos ai-

kaiseksi lentotuhkan palamattomiin, ja suurilla yläilmoilla palamattomat ovat korkeammat 

kuin alamyllyillä eli kombinaatiolla 123. Pohjatuhkan palamattomia on alamyllyjen koe-

joissa enemmän kuin lentotuhkassa, mutta ylämyllyillä tilanne on pääsääntöisesti toisin päin. 

Alamyllyillä ajettaessa palaminen on alempana tulipesässä, jolloin alimmalta poltintasolta 

saattaa pudota hiilipölyä suoraan pohjatuhkaan ilman palamista. Ylämyllyillä ajettaessa ovat 

poltintasot hieman ylempänä, jolloin niiltä putoavat hiilipölyllä on suurempi aika ehtiä läh-

temään ilmavirtausten mukana kattilassa ylöspäin joutumatta pohjatuhkaan. 

Tuhkan palamattomien lämpöarvon määrittäminen tuottaa hankaluuksia taloudellisuuslas-

kennan kannalta, koska tarkkaa tietoa tehohäviöistä ei saada laskettua ilman varmuutta läm-

pöarvosta. Palamattomien lämpöarvolla ei kuitenkaan ole erityisen suurta vaikutusta talou-

dellisuuslaskentaan saatujen arvojen puitteissa. Myllyillä 123 ja 234 taloudellisin yläil-

mamäärä on 20 %, mutta myllyillä 234 myös 12 % yläilmaosuus tulee kannattavaksi, jos 

palamattomien lämpöarvo on lähellä 33 MJ/kg. Taloudellisuustarkastelua on havainnollis-

tettu kuvassa 33. 
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Kuva 33. Käyttötalouden kannalta paras ajotapa löytyy yhteiskustannuksiltaan matalammista pisteistä, jotka 

on kuvassa ympyröity mustalla. Tuhkakustannuksissa on huomioitu sekä tuhkan määrän vaikutus että tehohä-

viön vaikutus. Tuhkan palamattomien lämpöarvona on käytetty korkeaa arvoa. 

Yläilman minimirajan määrittää yläilmapalkeiden lämpötilan kesto sekä yläilman virtaus-

suunnan pysyminen oikea suuntaisena (Helsingin Kaupungin Energialaitos 2016). Liian 

pieni ilmavirtaus voi aiheuttaa virtauksen väliaikaisen kääntymisen kattilasta yläilmakana-

vaan päin, mikä kasvattaa yläilmakanavan lämpökuormaa. Virtaussuunnan muutos näkyy 

yläilmakanavan palkeiden kireydestä ja liikehdinnästä. Palkeet löystyvät yläilman virtauk-

sen pienentyessä, ja alkavat tekemää pumppausliikettä, jos virtaus kääntyy kattilasta yläil-

makanavaa kohti. 

Ennen yläilmamuutosten tekemistä käydään mittaamassa kunkin nurkan yläilmakanavan 

palkeen lämpötila normaalilla yläilmamäärällä, jotta selviää mahdolliset lämpötilaerot eri 

palkeissa. Yläilmaprosentti pudotetaan 10 %:sta 8 %:iin ja seurata palkeiden kuumentumista 

lämpökameralla ja liikehdintää silmämääreisesti. On huomioitava, että palkeiden pintaläm-

pötila on matalampi ja reagoi hitaammin kuin sisälämpötila joten lähinnä saadaan seurattua, 

tapahtuuko lämpötilassa suurempaa muutosta. Muutosten yhteydessä on seurattava myös 

muutoksia kattilan paineessa. Luvon pyöriminen aiheuttaa lämpötilaeroja eri palkeiden vä-

lille, joten kriittisimpiä palkeita ovat jo lähtötilanteessa kaikkein kuumimmat palkeet. 

Yläilman lasku 10 %:sta 8 %:iin ei tuottanut haluttua muutosta etukenttien tuhkiin. Etukent-

tien tuhkien palamattomien määrä jopa kasvoi hieman yläilmaa laskettaessa minimirajalle. 

Lentotuhkan kokonaislaatuunkaan ei juuri ollut vaikutusta. Yläilmaa ei kuitenkaan haluta 

laskea alle 8 %, koska osa palkeista alkoi liikehtimään jo 8 %:ssa, mikä vaikuttaisi olevan 

yläilman alin toimiva määrä. 
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5.6 Jäännöshappisäätökokeet 

Jäännöshapen nostaminen tarkoittaa käytännössä palamisilman määrän nostamista eli ilma-

kertoimen ja ilmamäärän kasvatusta. Ilmakertoimen kasvu parantaa polttoaineen palamista 

loppuun asti. Samalla ilmamäärän lisääminen puolestaan kasvattaa kattilan ja savukaasun 

virtausnopeutta, jolloin palamisaika lyhenee. Jäännöshappea mitattaan savukaasuista, ja pa-

lamamisilman määrää lisätään tai vähennetään siten, että haluttu jäännöshapen osuus saavu-

tetaan. 

Jäännöshappikoeajojen tarkoituksena on kokeilla jäännöshapen lisäämisen vaikutusta käyt-

tötalouteen ja tuhkan laatuun. Vertailutilana on normaalitila ja myllykombinaationa 123. 

Näytteitä otetaan välisäiliön lentotuhkasta ja pohjatuhkasta. Sähkösuotimen erotuselektrodi-

levyille asetetaan jatkuva kolistelu aina vähintään tunti ennen näytteenottoaikoja. Lankojen 

kolistelu pidetään normaalina eli jaksollisena. Myös ureankulutusta halutaan seurata, joten 

sama jäännöshappiarvo on pidettävä vähintään tunnin ajan. 

Jäännöshappisäätöihin liittyvissä koeajoissa alkoivat ilmavirtauksen muutoksesta johtuvat 

paine-erot kasvaa, joten suuria muutoksia ei pystytä tekemään ja koeajo toteutetaan vain 

kahdessa pisteessä. Pääilma- ja savukaasupuhaltimien kapasiteetit olisivat riittäneet suurem-

piinkin muutoksiin, mutta luvon poikkeuksellinen likaisuus rajoitti paineita. 

Jäännöshapen nostolla 0,2 prosenttiyksikköä saatiin 0,4 prosenttiyksikön lasku välisäiliön 

palamattomiin. Pohjatuhkan palamattomien muutosta on vaikeampi analysoida varmuu-

della, kun testi suoritettiin vain kahdessa pisteessä. Jäännöshapen määrää lisättäessä myös 

ureankulutus nousee hieman. Ilmeisesti polttoaine palaa paremmin ilmamäärän ollessa suu-

rempi, mutta termisen typenoksidin muodostus kasvaa, jolloin urean kulutus kasvaa. Jään-

nöshapen nostaminen ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto tarkasteltujen kustannus-

tekijöiden yhteisvaikutuksen perusteella. 
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5.7 Sähkösuodatinkokeet 

Sähkösuodin kerää savukaasusta hiukkaspäästöjä sähkövarausten avulla. Erilaisten hiukkas-

ten sähköiset ominaisuuden vaihtelevat, joten sähkösuotimen virtaa muutettaessa pitäisi ker-

tyvän tuhkan ainesuhteiden muuttua merkittävästi. Sähkösuodinsäätöjen tarkoituksena on 

saada muutosta aikaiseksi etukenttien tuhkan laatuun, joten näytteitä otetaan vain etukentiltä. 

Sähkösuodattimen kolistelu pidetään normaalina eri jaksollisena. Tarkoituksena nähdä, vai-

kuttaako muutos palamattomien määrään ollenkaan, joten myllykombinaatiolla tai proses-

siarvoilla ei ole väliä, kunhan niissä ei tapahdu muutosta. 

Testissä säädetään ainoastaan sähkösuotimen etukenttien virran arvoja, ja etukenttien tuhkat 

ajetaan erilliseen siiloon. Aluksi kokeiltiin pieniä muutoksia kolmessa eri pisteessä, mutta 

tuhkan palamattomat eivät muuttuneet merkittävästi. Säädöllä ei huomattu olevan merkittä-

vää vaikutusta myöskään muualle prosessiin, kuten pölypäästöihin sähkösuodattimen jäl-

keen, joten seuraava koeajo tehtiin kahdessa pisteessä, mutta suuremmalla virran muutok-

sella.  

Suuremmallakaan muutoksella ei saada aikaiseksi haluttua muutosta etukenttien tuhkien pa-

lamattomiin, vaan muutos on pikemminkin päinvastainen kuin oletukset. Etukenttien tuh-

kien palamattomat nousevat hieman, kun sähkösuotimen etukenttien virtaa alennetaan. Muu-

tos on kuitenkin melko pieni, joka voi aiheutua myös näytteenoton edustavuuteen vaikutta-

vista tekijöistä. 

5.8 Tehomuutoskokeet 

Täydellä teholla tehdyillä koejoilla ei ole saatu SFS-EN 450-1 mukaista palamattomiltaan 

luokan A tuhkaa, joten tutkitaan vajaalla kattilateholla syntyvää tuhkaa. Oletuksena on, että 

pienemmällä teholla on palaminen tulipesässä parempaa, joten tuhkassa on vähemmän pala-

mattomia. Tehomuutoskokeessa otetaan näytteet ensin täydellä kattilateholla ja sen jälkeen 

tehoa pudotetaan noin 30 %. Näytteitä otetaan vain etukenttien lentotuhkasta, kun niistä aje-

taan tuhka erilliseen siiloon. Sähkösuodattimen kolistelu pidetään normaalina eli jaksolli-

sena. Tehomuutoskokeissa yläilman osuus on 10 %, koska alempi yläilma tuottaa vähemmän 

palamattomia ainakin täydellä teholla. 
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Etukenttien tuhkanäytteiden palamattomat ovat suuremmat pienemmällä teholla kuin täy-

dellä teholla, mikä on vastoin oletusten. Tulos voi kertoa siitä, että tuhkan laatu heikkenee 

pienempää tehoa kohden mentäessä tai optimialueen löytyvän jostain täyden ja kokeillun 

alennetun tehon väliltä. Tehomuutoksen yhteydessä urean kulutus väheni noin 65 %. Teho-

muutosten vaikusta kannattaa tutkia jatkossa enemmän myös laajemmalla vaihteluvälillä ja 

useammassa eri pisteessä. 

5.9 Polttoaineen vaikutus koeajojen tuloksiin 

Polttoaineena käytettävässä kivihiilessä on pieniä laatuvaihteluita. Tarkempaan tarkasteluun 

koeajojen kannalta otetaan lämpöarvo, rikkipitoisuus, tuhkapitoisuus sekä typpipitoisuus. 

Polttoainetarkasteluissa käytetään laitoksen normaaliin toimintaan kuuluvina otettavia vii-

koittaisia hiilinäytteitä, koska koeajojen yhteydessä ei otettu polttoainenäytteitä. Viikkohii-

linäytteet ovat yhden viikon aikana kerättyjä kokoomanäytteitä. Jatkossa tuhkan tarkastelun 

yhteydessä suositellaan otettavaksi myös polttoaineesta, jotta näytteet edustavat tarkemmin 

tilannetta. 

Typpipitoisuudessa ei juuri ole vaihtelua, joten voidaan todeta, koeajojen aikana katalysaat-

torin toimintaan ja ureankulutukseen ei aiheudu muutosta polttoaineen typpipitoisuudesta 

johtuen. Lämpöarvossa, tuhkapitoisuudessa ja rikkipitoisuudessa puolestaan on jonkun ver-

ran vaihtelua. Rikkipitoisuus kiinnostaa, koska tuhkassa oleva rikki saattaa tehostaa säh-

kösuotimen toimintaa. Lämpöarvo ja tuhkapitoisuus ovat selvästi yhteydessä toisiinsa, kuten 

kuuluukin. Matalampi lämpöarvo tarkoittaa suurempaa tuhkapitoisuutta. Rikkipitoisuudessa 

ei ole selkeää yhteyttä muihin tarkasteltuihin polttoaineen arvoihin. 

Tuhkan palamattomien kannalta on vaikea arvioida polttoaineen merkitystä, kun koeajojen 

aikana ei otettu näytteitä. Polttoaineen vaikutusta tuhkaan olisi hyvä tutkia tarkemmin. Päi-

vittäisten tuhkanäytteiden ja viikoittaisten polttoainenäytteiden keskenään vertailu ei välttä-

mättä anna luotettavia tuloksia, sillä prosessi ja sähkösuotimen kolisteluista on tarkkaa ja 

varmaa tietoa vain koeajojen ajalta. 

Yksi harkittava jatkotutkimus on korkealaatuisemman polttoaineen kokeilu. Korkeamman 

lämpöarvon omaava polttoaine saattaa palaa paremmin kattilassa ja näin ollen tuottaa pa-

rempilaatuista tuhkaa. Polttoainemuutoksissa on huomioitava polttoainekustannusten muu-

tos suhteessa tuhkakustannusten ja mahdollisesti urean kulutuksen muutoksiin. 
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5.10 Koeajotulosten vertailu ja yhteenveto 

Koeajojen tulosten perusteella käyttökustannuksia voidaan pienentää. Taloudellisin ajotapa 

on asettaa myllyjen seulojien kulmaksi 10,5° ja jauhatuspaineeksi 45 bar, yläilman osuu-

deksi 20 % ja jäännöshapen osuudeksi 3,8 %. Alhaisella yläilmalla palamattomien määrä 

kasvaa, mutta merkittävämmäksi kustannustekijäksi muodostuu ureankulutuksen vähenemi-

nen. Jos tuhkan palamattomien lämpöarvon todetaan olevan lähellä 33 MJ/kg, on toinen ta-

loudellinen yläilmamäärä 12 %, kun käytössä on myllyt 234. Suurimmat muutokset lento-

tuhkan palamattomiin saadaan aikaiseksi säätämällä yläilma osuutta myllykombinaatiolla 

234. Koeajoissa välisäiliötuhkan palamattomat vaihtelivat 7,3…11,0 % välillä.  

Koeajoissa testatuilla säädöillä ei saada aikaiseksi muutosta sähkösuodattimen etukenttien 

tuhkassa. Betoninvalmistuksen kannalta hyvälaatuista tuhkaa, jossa on alle 5 % palamatto-

mia, ei pystytä tehtyjen koeajojen perusteella tuottamaan varmuudella. Joissakin koeajoissa 

päästään palamattomissa alle 5 %, mutta samoilla prosessiarvoilla saadaan muissa koe-

ajoissa liian suuri palamattomien osuus. Ajoittainen alle 5 % palamattomia sisältävä tuhka 

saattaa olla seurausta esimerkiksi poikkeuksellisen hyvälaatuisesta polttoaineesta.  

Mahdollisia keinoja vähän palamattomia sisältävän tuhkan saamiseksi voivat olla hiilipölyn 

jakaumien tasapainottaminen eri putkien välillä, korkeampilämpöarvoisen polttoaineen 

käyttö tai tuhkan jälkilajittelu. Jälkilajittelun suhteen on kuitenkin tehtävä tarkempaa tutki-

musta tuhkan lajiteltavuudesta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tuhkaa syntyy kivihiilen polton sivutuotteena, joten sen määrä ja laatu riippuvat palamisolo-

suhteista ja polttoaineesta. Tuhka on voimalaitokselle jätettä ja sen hävittäminen halutaan 

suorittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kivihiilituhkan 

hyötykäyttökohteet ovat pääsääntöisesti maarakentamisessa ja betoninvalmistuksessa. Hyö-

tykäyttö vaatii kuitenkin soveltuvuutta sekä fyysisten että kemiallisten ominaisuuksien suh-

teen. Helen Oy:n Salmisaaren B-laitoksella tuhkan palamattomien määrä on merkittävin tuh-

kan laadullinen ongelma. 

Salmisaaren B-laitoksen palamisen säätämiseksi on tämän työn yhteydessä kokeiltu mylly-

jen toiminta-arvojen, yläilmaosuuden, jäännöshapen osuuden sekä sähkösuodattimen virran 

muutoksien vaikutusta savukaasusta erotetun lentotuhkan laatuun. Laitoksella voidaan vai-

kuttaa typenoksidipäästöihin tulipesän jälkeen katalysaattorilla, joten palamista voidaan sää-

tää ilman, että ilmaan pääsevät typenoksidipäästöt lisääntyvät. Lisäksi kokeiltiin myös tuh-

kan laadun eroa täyden ja hyvin alhaisen kattilatehon välillä. 

Palamistutkimuksen perusteella Salmisaaren B-laitoksella merkittävimmät havainnot olivat 

yläilman osuuden ja myllyjen seulojasäätöjen vaikutus käyttötalouteen. Taloudellisin ajo-

tapa laitoksen kattilalle on yläilman osuus 20 %, jäännöshappi 3,8 % ja myllyillä seulojat 

10,5° ja jauhatuspaine 45 bar. Tehdyissä palamistutkimuksissa ei saatu aikaiseksi betonin 

valmistukseen parhaiten soveltuvaa lentotuhkaa, jonka palamattomien osuus kokonaismas-

sasta olisi ollut alle 5 %. 

Polttoaineen vaikutusta käyttötalouteen ja palamattomiin on suositeltavaa tutkia enemmän. 

Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseksi suositellaan jatkotutkimuksiksi tuh-

kan seulomista usealla erikokoisella seulalla ja jakeiden palamattomien määrittämistä, jotta 

selviää mahdollinen yhteys palamattomien ja tuhkan hiukkaskoon välillä. Mikäli löydetään 

yhteys hiukkasten ominaisuuksien ja palamattomien osuuden välillä, voidaan harkita tuhkan 

jälkikäsittelyä esimerkiksi syklonilla tai täryseulalla.  
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LIITE 1: Hiilipölyjen jakaumat, hiukkaskoot ja polttoaineanalyysi 
 

Myllyjen hiukkaskokojakaumissa M-kirjain viittaa myllyn numeroon ja P-kirjain putken nu-

meroon. Esimerkiksi M2P3 tarkoittaa myllyn 2 hiilipölyputkea 3. Virtausnopeus on mer-

kattu vain niille putkille, joista se on saatu mitattua. Muissa tapauksissa on käytetty näyt-

teenottimella nopeutena 25 m/s. 

 

Kuva 1. Myllyn 1 tulokset testissä 1.2, kun mylly on alkuperäisessä tilassaan. 

 

 

Kuva 2. Myllyn 2 tulokset testissä 1.1, kun mylly on alkuperäisessä tilassaan. 
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Kuva 3. Myllyn 3 tulokset testissä 1.1, kun mylly on alkuperäisessä tilassaan. 

 

 

Kuva 4. Myllyn 3 tulokset testissä 1.2, kun mylly on alkuperäisessä tilassaan. 
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Kuva 5. Myllyn 4 tulokset testissä 1.1, kun mylly on alkuperäisessä tilassaan. 

 

  

Kuva 6. Hiilipölyn polttoaineanalyysin tuloksia myllyn 3 eri putkissa. 



Liite 1 

 

 

Kuva 7. Kosteuden ja typen massaosuudet hiilipölyssä myllyn 3 eri putkissa. 

 

 

Kuva 8. Rikin massaosuus hiilipölyssä myllyn 3 eri putkissa. 
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LIITE 2: Koeajojen aikataulu 
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