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ABSTRACT
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The aim of the thesis work was to develop the predesign phase related with the process piping in
the bio fuel fired BFB boiler project. The project work is strictly limited with the schedule. The
design work needs to be completed within the given schedule and hours. The basic design work is
done in all design areas in the beginning of the project. In this thesis work the predesign work for
the process piping was limited to dividing pipes into boiler piping systems, pipe main routing and
the main equipment connections. The main research problem was to create standard solutions, design rules and methods suitable for the tailor maid power plant.
The theory part includes description of the BFB boiler and its main systems. The basics for the
pipes and the design work with related standards are described.
The practical part of developing the process piping predesign work included several improvements.
By combining the small improvements further developed the predesign work. The development
work included the update of the WBS list and actual routing examples in 3D model.
Update of the WBS list will decrease the routine work in the predesign phase. The ways to perform
the main pipe routing were searched by doing practical tests with the pipe bridge and the automatic
pipe routing tool. The blow down tank, the condensate tank and the bottom ash screws with related
piping were modelled. This way equipment modules became available to place in the plant model
to help to locate the equipment and group the piping. The thesis work resulted several design tools
to make predesign work more efficient.
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LYHENTEET JA TERMIT
BFB (bubbling fluidized bed)

=

Kerrosleijukattila

Layout

=

Kattilalaitoksessa laitteiden ja järjestelmien
fyysinen sijoittelu

Leijukattila (fluidized bed boiler)

=

Kattila, jossa polttoainetta leijutetaan ilman
avulla

Ekonomaiseri

=

Syöttöveden esilämmitin, lämmitetään savukaasuilla.

E3D

=

Aveva Group PLC laitossuunnitteluohjelma

PDMS

=

Aveva Group PLC laitossuunnitteluohjelma

PED (Pressure equipment directive)

=

Painelaitedirektiivi

Prosessiputkisto

=

Kattilalaitoksessa

korkeapaineputkiston

ja

kattilaputkiston ulkopuolelle jäävä putkisto
RDF (refuse derived fuel)

=

Jätteestä valmistettu polttoaine

SCR (selective catalytic reduction)

=

Järjestelmä leijukattiloissa, joissa typenoksidien vähentämiseksi tarvitaan katalyytti

SNCR (selective non-catalytic reduc- =

Järjestelmä leijukattiloissa, jossa typenoksi-

tion)

dien vähentämiseksi kattilan tulipesään syötetään ammoniakkia tai ureaa

WBS (work breakdown structure)

=

Työnositus, jossa isompi aihekokonaisuus
jaetaan osiin aiheen käsittelemisen helpottamiseksi
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1 JOHDANTO
1.1

Tutkimuksen tausta

Työ on tehty Andritz Oy:lle. Diplomityön tekijä on ollut yrityksen palveluksessa layout- ja
putkistosuunnittelijana neljä vuotta, josta viimeisen puolentoista vuoden ajan voimakattilaosastolla. Tämä osasto suunnittelee ja toteuttaa BFB-kattilalaitosprojekteja. Diplomityön
aiheeksi valittiin prosessiputkiston suunnitteluun liittyvä aihe työnantajan tarpeen ja diplomityön tekijän oman mielenkiinnon takia. Putkistosuunnittelun merkitys kattilalaitosprojektissa on merkittävä suunnittelu- ja asennustuntien sekä materiaalien ja kustannusten näkökannalta. Putkistosuunnittelutyön kehitys on yrityksessä ollut viime vuosina vähäistä,
mikä on estänyt työtapojen ja tulosten paranemista.

Laitos- ja putkistolayout ovat jo vuosikymmenien ajan olleet tutkimuksen kohteina.
Layoutiin vaikuttavat prosessiin, laitteisiin ja rakennukseen liittyvät yksityiskohdat. Vaikka
lukuisia modulaarisia ja ohjelmointiin perustuvia järjestelmiä on kehitetty, suunnittelutyötä
tehdään edelleen yksilöllisesti käsityönä 3D-mallinnusohjelmia käyttäen. Andritzin BFBlaitokset ovat yksilöllisiä kooltaan ja järjestelmiltään, joten laitteiden ja suunnittelun standardointi on vaikeaa. Diplomityössä keskityttiin tutkimaan suunnittelua kehittäviä perusasioita, joita projektityössä ei ole mahdollista miettiä ja kokeilla. Tarvetta oli ohjeille ja
selkeille työtavoille, jotta varsinainen putkistosuunnittelu olisi mahdollisimman tehokasta.
1.2

Tutkimusongelma

Kattilalaitokset ovat kooltaan, järjestelmiltään ja laitteiltaan erilaisia. Projektin toteutukseen on käytettävissä tiukka aikataulu ja suunnittelu on tehtävä aikataulun ja sille varattujen tuntien puitteissa. Projektin alussa tehdään perustavaa työtä kaikilla suunnittelun osaalueilla. Prosessiputkiston esisuunnitteluvaiheessa on mahdollista vaikuttaa laitesijoitteluun ja teräsrakenteeseen ilman suuria muutoskustannuksia. Esisuunnitteluvaihe luo pohjan
putkiston perusreitityksille ja yksityiskohtaiselle putkistosuunnittelulle. Diplomityön keskeinen tutkimusongelma oli mahdollisimman pitkälle vakioitujen ratkaisujen, suunnittelusääntöjen ja -välineiden luonti yksilöllisen kattilalaitoksen prosessiputkistosuunnitteluun.
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1.3

Tavoitteet

Yrityksen tavoitteena oli vähentää kattilalaitoksen prosessiputkiston suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen liittyviä kustannuksia. Diplomityön tavoitteena oli biopolttoainetta
käyttävän BFB-kattilalaitoksen prosessiputkiston esisuunnittelun kehittäminen. Tässä työssä esisuunnittelu sisälsi BFB-kattilan putkiston jakamisen järjestelmiin, putkiston pääreitityksen ja liitännät päälaitteille. Esisuunnittelu tehdään aivan projektin alussa. Esisuunnittelua kehittämällä projektin putkistosuunnittelusta vastaava insinööri ehtii tehdä aiempaa paremmin hänelle kuuluvia tehtäviä, minkä uskotaan tuovan säästöjä suunnittelu- ja asennustunteihin. Esisuunnittelun kehittäminen tuli tehdä mahdollisimman havainnollisin ja konkreettisin keinoin, jotta tuloksia pystytään hyödyntämään todellisessa suunnittelutyössä. Kehityskohteita etsittäessä käytiin läpi kattilalaitosprojektin putkistosuunnitteluprosessia.
Työssä nostettiin esille osa-alueet, joiden suunnitteluohjeet, -materiaalit tai -työvälineet
havaittiin puutteellisiksi ja projektin kulkua hidastaviksi tai huonoa laatua tuottaviksi. Tässä työssä esisuunnittelun kehittämisellä tarkoitetaan konkreettisia keinoja ja välineitä näiden suunnittelun osa-alueiden parantamiseksi. Konkreettiset kehityskeinot ja -välineet sisälsivät luetteloiden muokkaamista, järjestelmien tutkimista kaavioista, mallintamista, teknisten kuvien tekemistä ja mallinnustyövälineiden kokeilemista.
Yritys sai tutkimuksesta BFB-kattilalaitosten prosessiputkiston suunnittelun tueksi:
a. päivitetyn WBS-prosessiputkistoluettelon
b. putkistosuunnittelu- ja laitesijoitteluohjeita
c. valittujen laitteiden putkistolayout mallit.
1.4

Tutkimuskysymykset

Miten laitesijoittelu ja -suunnittelu voisi helpottaa putkistosuunnittelua?
Miten esisuunnittelu vaikuttaa kattilalaitoksen prosessiputkiston suunnitteluun, hankintaan
ja asennukseen liittyviin kustannuksiin?
Mitä etuja putkien esireitittämisellä ja putkisilloilla saadaan putkistosuunnitteluun?
1.5

Rajaukset

Tarkastelu kohdistui BFB-kattilalaitoksen prosessiputkistojärjestelmiin, ei korkeapaine- tai
kattilaputkistoon, prosessin, laitteiden tai layoutin yksityiskohtiin. Tarkastelun ulkopuolelle
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jätettiin esisuunnitteluun kuuluvat putkisto- ja tehdasstandardit, aikataulun tarkastelu ja
putkispesifikaatioiden arviointi. Tarkastelussa ei tehty lujuuslaskentaa tai jännitysanalyyseja. Esisuunnittelun kehittämisen ulkopuolelle jätettiin painelaitedirektiivin mukainen putkien luokittelu sisällön ja prosessiarvojen mukaisesti. Reititykset suunniteltiin niin, että
putkien kannakointi oli mahdollisimman helppoa, mutta kannakoinnin yksityiskohtainen
suunnittelu jäi tarkastelun ulkopuolelle.
1.6

Työn rakenne

Työn teoriaosuus käydään läpi luvuissa 2- 4. Luvussa 2 perehdytään BFB-kattilan toimintaperiaatteeseen, pääjärjestelmiin ja putkistoon. Luvussa 3 selvitetään putkistosuunnittelun
sisältöä, lähtötietoja, suunnittelua määrittäviä standardeja sekä putkistoreitityksen periaatteita. Luku 4 sisältää BFB-kattilan prosessiputkistojärjestelmien suunnitteluohjeita.

Työn käsittelyosuus on luvuissa 5-7. Jokainen luku on jaettu kolmeen osaan: putkiston jakamiseen järjestelmiin, putkiston pääreititykseen ja laitteiden putkistoliitäntöihin. Luvussa
5 kuvataan prosessiputkiston esisuunnitteluun liittyviä ongelmia ja hyötyjä ongelmien ratkaisemisesta. Luvussa 6 kuvataan, miten esisuunnittelua kehitetään tässä työssä. Kehitystyö sisälsi konkreettisten suunnittelutyökalujen kehittämistä. Putkistojen luokitteluperusteita päivitettiin, tehtiin yksinkertaistettuja laitoksen putkiston pääreitityskokeiluja ja valittujen laitteiden putkireititysmalleja. Työssä hyödynnettiin Andritzin aiemmin toteutettujen
BFB-laitosten ratkaisuja, yrityksen asiantuntijoiden kommentteja ja kokemuksia sekä diplomityön tekijän kokemusta aiemmista projekteista. Työn tulokset käydään läpi luvussa 7.
Tuloksissa esitetään päivitetty putkiston WBS-luettelo, kuvaukset tehdystä putkiston pääreitityksestä 3D-mallissa ja valittujen laitteiden putkistoratkaisut.

Johtopäätöksissä luvussa 8 analysoidaan tuloksia ja niiden yhteyttä teoriaosuuteen. Luku
sisältää myös jatkotutkimusaiheita, joita työn aikana on tullut esille.
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2 BFB-kattila ja sen putkisto
2.1

BFB-kattilan historia ja toimintaperiaate

Pääosin palamisen avulla höyryä tuottavaa höyrynkehitintä kutsutaan usein kattilaksi.
Useimmiten höyrystetään vettä ja sen avulla pyöritetään sähköä tuottavia laitteita, kuten
generaattoreita. Prosessissa syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämpönä. Kattiloiden polttoaineena voi olla esimerkiksi hiili, maakaasu tai biomassa. Kattilat
voidaan jakaa polttotavan mukaan leijupetikattiloihin, arinakattiloihin ja hiilipölyä polttaviin kattiloihin. (Vakkilainen 2016, 1-2.) Tässä työssä keskitytään leijupetikattiloihin ja
erityisesti BFB- eli kerrosleijukattilaan ja sen järjestelmiin. Kerrosleijukattilaa käytetään
sähkön- ja lämmöntuotantoon joko itsenäisenä kattilalaitoksena tai osana suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi sellutehdasta. Jos kerrosleijukattila on osa isompaa kokonaisuutta,
käytetään siitä saatavaa sähköä ja höyryä tehtaan omiin tarpeisiin.

Leijupetikattiloiden historian voidaan katsoa alkaneen 1920-luvulla saksalaisen Fritz
Winklerin esitellessä kivihiilen kaasuuntumista leijupedissä. Winkler leijutti polttoainepartikkeleita ilmavirtauksen avulla ja polttoainepartikkelit näyttivät kiehuvalta nesteeltä. BFBkattilan ideaa höyryntuotannossa esitteli Douglas Elliot 1960-luvulla. Tämän jälkeen leijukattiloiden kehitystä vietiin eteenpäin aktiivisesti. Suomessa Ahlström alkoi kehittämään
BFB-kattiloita 1960-luvun lopulla yrittäen parantaa lietteen palamista nostamalla leijutusilman nopeutta ja lisäämällä prosessiin syklonin. Tästä kehittyi Ahlströmin ensimmäinen myyty kiertoleijukattila Pihlavaan. (Basu, 2015, 1-3.)

Leijupeti muodostuu kiinteiden ja nestemäisten aineiden seoksesta. Tätä tekniikkaa on käytetty laajasti erilaisissa mekaanisissa ja kemiallisissa prosesseissa. Minimileijutusnopeuksilla muodostuu kuplia ja peti alkaa leijua. Hiukkaset alkavat leijutettaessa liikkua kaoottisesti ja törmäilevät toisiinsa. Hiukkasten väliset voimat jäävät pieniksi ja kiinteä polttoaine
käyttäytyy nesteen tavoin. Leijutusnopeutta lisäämällä pedin korkeus kasvaa. (Thermopedia 2018.)

Leijukattilassa primääri-ilmaa puhalletaan kattilan pohjasta hiekka- ja tuhkakerroksen läpi.
Kerrosleijukattilassa hiekan leijutusnopeus on säädetty niin, että peti jää kuplimaan. Ker-
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rosleijukattilat ovat kooltaan alle 300 MWth. Kiertoleijukattilat soveltuvat isompiin tehotarpeisiin. Leijukattiloita käytetään erityisesti silloin, kun vaaditaan alhaisia typenoksiditai rikkipäästöjä. Leijukattila soveltuu huonolaatuisille, paljon kosteutta ja tuhkaa sisältäville polttoaineille. Leijukattilat sietävät polttoaineenmuutoksia ja niitä operoidaan alhaisissa lämpötiloissa. Tasaisen ja matalan lämpötilan ansiosta palaminen parantuu ja päästöt
ovat vähäiset. (Vakkilainen 2016, 13-15, 212-213.)

Leijupolton onnistumisen edellytyksiä on useita (Huhtinen, Korhonen, Pimiä & Urpalainen
2013, 37):
 Leijutusilman syöttö on tasainen.
 Polttoaineen syöttö ja laatu on tasainen.
 Pedin lämpötila on oikea.
 Tuhka poistuu suurelta osin lentotuhkana.
 Petimateriaalin raekoko on oikea.
 Pedin korkeus on riittävä.
 Ilman ja polttoaineen suhde on oikea.

Kuvan 1 mukaisesti kerrosleijukattilassa tulistimet roikkuvat tulipesän yläosassa ja jatkuvat takavetoon. Takaveto on osa kattilaa, jossa savukaasujen virtaussuunta kääntyy alaspäin. Toisessa takavedossa on syöttöveden esilämmittämiseen ekonomaiseri. Sen alapuolella on ilman esilämmittimet. Tämän jälkeen savukaasut johdetaan sähkö- tai pussisuotimeen savukaasujen suodatustavasta riippuen. Petimateriaali on hiekkaa ja sen raekoko on
0,5 - 2 mm leijutusnopeuden ollessa 0,7 - 2 m/s. Polttoaine syötetään pedin yläpuolelta.
Isommat polttoainepartikkelit kuivuvat ja kaasuuntuvat pedissä. Kevyemmät polttoainepartikkelit haihtuvat nopeasti ja palavat pedin yläpuolella. Pedin lämpötila on 700 - 1000 °C
polttoaineesta riippuen. Lämpötilan alarajalla palaminen vielä onnistuu riittävän hyvin.
Lämpötilan ylärajalla petihiekka paakkuuntuu ja leijutus loppuu. (Vakkilainen 2016, 217218.)
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1. Polttoainesiilo

7. Takaveto

2. Hiekkasiilo

8. Ilman esilämmitys

3. Kupliva peti

9. Syöttöveden esilämmitys

4. Tulipesä

10. Pohjatuhkaruuvit

5. Tulistimet

11. Savukaasut suodatukseen

6. Lieriö

Kuva 1. BFB-kattilan periaatekuva, Fortum Pärnu Estonia (Andritz 2017b, 5).
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2.2

BFB-kattilan pääjärjestelmät

Vakkilaisen (2016, 73-75) mukaan höyrykattila jaetaan tyypillisesti viiteen järjestelmään:
Ilma-, savukaasu-, vesi-höyry-, tuhka- ja polttoainejärjestelmään.
Ilma- ja savukaasujärjestelmä
Ilma-savukaasujärjestelmä muodostuu primääri-, sekundääri-, savukaasu- ja kiertokaasujärjestelmästä. Ilmajärjestelmä syöttää ja jakaa ilmaa tulipesän eri tasoille niin, että palaminen on tehokasta ja päästöt mahdollisimman pieniä. (Huhtinen & al. 2013, 41.) Ilma- ja
savukaasujärjestelmän tyypillisiä laitteita ovat puhaltimet, esilämmittimet ja savukaasujen
sähkö- tai pussisuotimet. Kuvaan 2 on nimetty ilma- ja savukaasujärjestelmän laitteita.

Leijutuksen aiheuttava primääri-ilma lämmitetään esilämmittimessä, josta ilma johdetaan
arinan alle ja edelleen hitsattujen ilmasuuttimien kautta tulipesään. Sekundääri-ilmaa syötetään tulipesään seinämille sijoitettujen suuttimien kautta. Sekundääri-ilmasuuttimia voi
olla useammalla tasolla, jaettuna ylempään ja alempaan sekundääri-ilmatasoon. Näiden
yläpuolella on tertiääri-ilmataso. Sekundääri-ilmaa käytetään myös polttimien jäähdytys- ja
palamisilmana. Sekundääri-ilmaa käytetään lisäksi nuohointen, sulkusyötinten ja SNCRjärjestelmän tiivistysilmana (Andritz 2016, Air System, 10). Ilmanjako vaikuttaa merkittävästi palamisen laatuun ja Nox-päästöihin. (Huhtinen & al. 2013, 42.)

Tulipesää jäähdytetään savukaasujen kiertokaasujärjestelmällä. Mikäli pedin lämpötila
nousee, kiertokaasun virtaus vähentää hapen määrää tulipesässä ja pedin lämpötila alenee.
Kiertokaasu otetaan savukaasuista ja puhalletaan kiertokaasupuhaltimella primääriilmakanavaan. (Andritz 2016, Air System, 11.)

Savukaasujärjestelmän tehtävänä on poistaa tulipesässä syntyneet savukaasut kattilasta.
Savukaasut ohjataan tulipesästä takavetoon, jossa sen lämpö hyödynnetään tulistimissa ja
veden- ja ilmanesilämmittimissä. Takavedosta savukaasut ohjataan savukaasupuhdistuksen
(yleensä sähkö- tai pussisuodin) kautta savupiippuun. (Andritz 2016, Flue Gas System, 7.)
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1. Primääri-ilmakanava

4. Savukaasukanava

2. Sekundääri-ilmakanava

5. Kiertokaasukanava

3. Tertiääri-ilmakanava

6. Savukaasusuodin

Kuva 2. BFB-kattilan ilma- ja savukaasujärjestelmä (Andritz Hakan 2018).

Vesi-höyryjärjestelmä
Kattilan vesi-höyryjärjestelmän on tuotettava tarvittava määrä tulistettua höyryä halutussa
lämpötilassa ja paineessa. Luonnonkiertokattilassa veden ja höyryn virtaus perustuu veden
ja höyryseoksen väliseen tiheyseroon. Lieriössä erotetaan kierrossa muodostunut höyry
kylläisestä vedestä. Savukaasuilla lämmitetään kattilakierrossa olevaa vettä monin eri tavoin. Syöttövesi lämmitetään ekonomaiserissa ennen lieriöön menoa. Kylläinen vesi laskeutuu lieriöstä laskuputkia pitkin kattilaputkistoon, jossa vesi höyrystyy. Kattilaputkistoa
suojataan muurauksilla kattilan alaosassa. Muuraukset suojaavat kattilaputkistoa eroosiolta
ja säilyttävät riittävän petilämpötilan kosteilla polttoaineilla (Vakkilainen 2016, 219). Kylläinen höyry erottuu lieriössä ja se tulistetaan tulistimilla. Tulistimilta höyry johdetaan turbiinille. (Huhtinen & al. 2013, 38.)
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Kattilavettä ulospuhalletaan jatkuvasti, jotta vältytään suolojen ja epäpuhtauksien kerääntymiseltä kattilan vesikiertoon. Jatkuvan ulospuhalluksen määrä on noin 1-2 % höyryn tuotannosta (Huhtinen & al. 2013, 40). Lieriöstä ulospuhallettava vesi menee jatkuvaan ulospuhallussäiliöön. Jatkuvan ulospuhallussäiliön höyryä hyödynnetään prosessissa ja vesi
johdetaan ulospuhallussäiliöön. Myös tulistimien tyhjennysputket johdetaan ulospuhallussäiliöön. Kuvaan 3 on nimetty vesi-höyryjärjestelmän laitteita.
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5. Syöttöveden esilämmitin

2. Putousputket

6. Savukaasu ilmanesilämmitin

3. Kattilaputket

7. Jatkuva ulospuhallussäiliö

4. Tulistimet

8. Ulospuhallussäiliö

Kuva 3. BFB-kattilan vesi-höyryjärjestelmä (Andritz Hakan 2018).
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Tuhkajärjestelmä
Biomassaa poltettaessa kaikki poltettava materiaali ei muutu savukaasuksi. Palamaton polttoaineen osa muodostaa tuhkaa. Tuhkajärjestelmässä kuljetetaan kattilan eri osissa muodostuvaa tuhkaa. (Vakkilainen 2016, 74.)

Lentotuhkaa kerätään 2. ja 3. vetojen tuhkasuppiloista, joista tuhka kuljetetaan lentotuhkaruuvin ja pneumalähettimen avulla lentotuhkasiiloon (Andritz 2016, Fly Ash System, 5).
Savukaasua suodatetaan yleensä sähkö- tai pussisuotimilla, mistä lentotuhka siirretään
pneumaattisesti lentotuhkasiiloon.

Jotta palaminen säilyy hyvänä, pedistä poistetaan sinne kertynyt karkea materiaali. Pohjatuhka sisältää petihiekkaa, tuhkaa ja polttoaineen epäpuhtauksia kuten kiviä ja karkeaa
hiekkaa. Pohjatuhka poistetaan kattilan pohjan kautta pohjatuhkaruuveilla ja kuljettimilla.
Pohjatuhka siivilöidään ja materiaalia palautetaan takaisin tulipesään. Karkeampi pohjatuhkamateriaali siirretään pohjatuhkakonttiin. Uutta hiekkaa täytyy tuoda kattilaan, jotta
petimateriaalin alkalipitoisuus ei nouse. Korkea petimateriaalin alkalipitoisuus lisää sintraantumista ja huonontaa leijutusta. Huono leijutus heikentää palamista ja lisää savukaasupäästöjä. (Andritz 2016, Bottom Ash System, 6). Kuvaan 4 on nimetty tuhkajärjestelmän
laitteita.
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1. Lentotuhkasiilo

5. Pohjatuhkakontti

2. Lentotuhkan pneumalähetin

6. Pohjatuhkan siivilä ja pneumalähetin

3. Lentotuhkasuppilo
4. Lentotuhkaruuvi

5. Pohjatuhkaruuvi
Kuva 4. BFB-kattilan tuhkajärjestelmä (Andritz Hakan 2018).

Polttoainejärjestelmä
BFB-kattilassa poltetaan tyypillisesti biomassaa kuten kuorta, haketta ja muita puuperäisiä
polttoaineita. Jossain määrin polttoaineena voidaan käyttää myös lietteitä, energiaksi viljeltyjä polttoaineita sekä jäteperäisiä RDF polttoaineita. (Andritz 2013, 4.) Kiinteä polttoaine
syötetään kerrosleijukattilaan päiväsiilojen kautta. Varastoimalla polttoainetta päiväsiiloihin varmistetaan polttoaineen tasainen ja jatkuva syöttö. Polttoainesiilojen pohjalla oleva
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kuljetusruuvi siirtää polttoainetta kuljettimille, jotka siirtävät polttoainetta sulkusyöttimille.
Sulkusyöttimiltä polttoaine kulkeutuu polttoainetorvien kautta tulipesään. Polttoaineen
syöttöpisteitä on useita, jolloin taataan polttoaineen tasainen leviäminen kattilassa. (Vakkilainen 2016, 218-219.) Kuvaan 5 on nimetty polttoainejärjestelmän laitteita.
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1. Polttoainesiilo

4

2. Polttoainekuljetin
3. Sulkusyötin
4. Polttoainetorvi
Kuva 5. BFB-kattilan polttoainejärjestelmä (Andritz Hakan 2018).

Tukijärjestelmät
BFB-kattilassa tarvitaan hiekkaa petimateriaaliksi. Petimateriaalia poistuu kierrosta pohjatuhkan mukana, joten pedin korkeuden säilyttämiseksi sitä täytyy lisätä järjestelmään. Tätä
varten tarvitaan hiekkasiilo ja hiekan siirtämiseen tarvittavat kuljettimet. Kuvaan 6 on nimetty BFB-kattilan tukijärjestelmien laitteita.

Savukaasujen puhdistukseen liittyviä lisäjärjestelmiä on useita. Kerrosleijukattilassa rikinpoisto tehdään kattilan jälkeen savukaasua käsittelemällä lämpötila-alueella 70 - 250 °C
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(Hirvenoja suullisesti 2018). Typenoksidien vähentämiseksi kattilaan voidaan syöttää ammoniakkia tai ureaa SNCR-järjestelmää käyttämällä. SNCR-järjestelmää voidaan käyttää
savukaasujen lämpötilan ollessa 600 - 1050 °C. (Spliethoff, 302-303.) Mikäli typenpoiston
vaatimukset ovat tiukat käytetään SCR-järjestelmää, jossa on katalyytti. Katalyytti tarvitsee toimiakseen 200 - 400 °C lämpötilan ja se voidaan sijoittaa ennen tai jälkeen suodattimen. (Hirvenoja suullisesti 2018).

Pääpolttoaineen lisäksi kattilan ylösajoa varten tarvitaan polttimia ja niille polttoainetta.
Kylmän kattilan lämmitys aloitetaan starttipolttimilla, joiden polttoaine on usein polttoöljyä tai maakaasua. Kuormapolttimia käytetään joissain kattiloissa ylläpitämään kattilan palaminen polttoaineensyötön ongelmissa.
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1. Hiekkasiilo
2. Hiekkaelevaattori
3. Hiekkakuljetin
4. Starttipoltin
Kuva 6. BFB-kattilan tukijärjestelmät (Andritz Hakan 2018).

2.3

BFB-kattilan putkisto

BFB-kattilan putkisto voidaan jakaa kattila-, korkeapaine- ja matalapaineputkistoon. Kattilaputkistoon sisältyvät tulistimet, syöttöveden esilämmittimet ja muut sellaiset paineelliset
osat, jotka ovat suoraan liitettyinä kattilaan ilman sulkuventtiileitä (ASME 2016, 1-6).
SFS-EN 13480 putkistostandardi rajaa kattilan ja painelaitteiden sisäiset putkistot putkis-
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tostandardin ulkopuolelle (Suomen standardisoimisliitto SFS 2013, 5). EN putkistostandardia käytetään korkea- ja matalapaineputkiston suunnitteluun.

ASME:n Power Piping standardin (2016, 1-6) mukaan korkeapaineputkisto alkaa siitä, mihin kattilaputkisto loppuu. Korkeapaineputkistoa on tyypillisesti kattilaputkiston venttiiliryhmistä alkaen syöttövesiputkisto, jatkuva ulospuhallusputkisto, nuohoinputkisto ja näytteenottoputkisto.

Matalapaine- eli prosessiputkistoa on kaikki jäljelle jäävä putkisto. Prosessiputkiston avulla yhdistetään laitoksen eri laitteet ja prosessit. Prosessiputkiston tyypilliset sisällöt ovat
matala- ja keskipainehöyryä, lauhdetta, vesiä, ilmaa, kemikaaleja, kaasua ja nestemäistä
polttoainetta.

Kerrosleijukattilan prosessiputkisto voidaan jakaa (Andritz 2018, PB WBS-luettelo)
 oheislaitteiden höyry- ja lauhdejärjestelmään
 ilmajärjestelmään (paine-, instrumentti-, tiivisteilmajärjestelmä)
 vesijärjestelmään
 poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmään
 polttoainejärjestelmään.
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3 PUTKISTOSUUNNITTELU
3.1

Putkistosuunnittelun sisältö

Kattilalaitoksen suunnitteluun kuuluu Penningin (2001, 12) mukaan useita suunnittelun
osa-alueita:
 Prosessisuunnittelu
 Siviilisuunnittelu
 Rakennesuunnittelu
 Mekaaninen laitesuunnittelu
 Säiliösuunnittelu
 Putkistosuunnittelu
 Sähkösuunnittelu
 Instrumentaatio ja säätösysteemien suunnittelu

Edellä lueteltujen alueiden lisäksi Andritzilla tehdään myös laitossuunnittelua. Kattilalaitoksen putkistosuunnittelu on jatkuvassa yhteistyössä kaikkien eri suunnittelun osaalueiden kanssa koko projektin ajan.

Prosessiputkiston esisuunnittelu projektissa aloitetaan ennen putkistosuunnittelua ja se sisältää Andritzin (2017c) mukaan lukuisia vaiheita. Esisuunnittelun tekee projektiin nimetty
putkistovalvoja, jonka vastuulla on putkistosuunnittelun vetäminen.
Esisuunnitteluvaiheen tehtävät:
 On tutkittava projektisopimuksen sisältämät standardit sekä laitoksen omat vaatimukset.
 On valmisteltava putkistosuunnittelun pohjaksi laaja materiaali: sisältäen muun muassa
standardeihin liittyviä vaatimuksia, kannakkeisiin ja eristeisiin liittyviä vaatimuksia,
sallitut kulkukorkeudet sekä käytettävät haaroitustaulukosta ja mahdolliset maanjäristyslaskentavaatimukset.
 On merkittävä prosessiputkistosuunnitteluun sisältyvät linjat prosessikaavioon ja jaettava ne WBS:n mukaisiin jaoksiin.
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 On käytävä läpi projektin aikataulu aikatauluttajan kanssa. Merkittäviä asioita ovat
esimerkiksi putkistodokumenttien ja ostojen aikataulut.
 On huolehdittava putkistosuunnittelun käyttöön soveltuva putkistospesifikaatio PDMS
mallinnusohjelmaa varten.
 On käytävä kaaviota läpi putkiston näkökannalta ja kommentoitava tarvittaessa.
 On lisättävä putkille PED-luokittelu.
 On tarkistettava laitoksen tie-in piste putkistolle.
 On tarkistettava riittävät laskut tie-in pisteeltä tarvittaville laitteille.
 On reititettävä tärkeimmät putkistot. Tässä keskitytään isoimpiin putkiin, putkisiltoihin
ja muihin tärkeimpiin putkireitteihin. Tässä vaiheessa lisätään tarvittaessa kuormia terästen laskentaan tai lisätään teräsrakenteeseen putkikannatukseen tarvittavia teräksiä.
 On järjestettävä putkistosuunnittelun aloituskokous ohjeistamalla putkistosuunnittelua
kerätyillä ohjeilla ja työvälineillä.
Putkistovalvoja vastaa projektin aikana lähtötietojen etsinnästä, standardien noudattamisesta, viranomaishyväksynnöistä, materiaaliostojen teknisten vaatimusten toteutumisesta ja
putkistosuunnittelun katselmoinnista ja kommentoinnista.

Projektissa esisuunnittelua seuraa putkistosuunnittelu. Se sisältää putkiston yksityiskohtaisen reitittämisen, kannakoinnin, venttiilien ja instrumenttien sijoittamisen ja liitännät laitteisiin. Suunnitteluun kuuluu putkistokuvien tekeminen. Putkistokuvia ovat aksonometriset
järjestelmäkuvat, putkikohtaiset isometrit ja kannakekuvat. Kuvien perusteella rakennetaan
putkilinjat ja niiden kannakointi. Lisäksi suunnitteluun kuuluu putkisto- ja kannakemateriaalilistojen tekeminen. Materiaalilistojen avulla tilataan putkistojen rakentamiseen tarvittavat materiaalit. Prosessiputkisto rakennetaan tyypillisesti työmaalla irrallisista putkistokomponenteista. Putkistosuunnittelussa tehdään putkien jännitysanalyysien laskentaa sitä
vaativille putkille. Tällaisia putkia ovat tyypillisesti kuumat höyryputket. Jännitysanalyysien avulla nähdään putkiston käyttäytyminen käyttölämpötilassa. Putkiston reititys on
suunniteltava niin, että putkisto pystyy liikkumaan lämmetessään haluttuihin suuntiin ja
että se pysyy halutulla paikalla aiheuttamatta jännitteitä laiteliitäntöihin. Putkistosuunnittelu vaatii projektissa tuhansia työtunteja. Putkistosuunnittelua tekee yleensä tehtävään palkattu alihankintayritys tai yrityksen oma henkilöstö esimerkiksi Intiassa.
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3.2

Putkistosuunnittelun lähtötiedot

Putkistosuunnittelun aloittaminen edellyttää runsaasti alkutietojen keräämistä eri lähteistä.
Asiakkaalta tulee tietoa projektisopimuksessa, jossa määritellään suunnittelun laajuus ja
materiaalien hankinta sekä noudatettavat suunnittelustandardit. Lisäksi asiakkaalta tarvitaan tietoa mahdollisista tehdasstandardeista ja tehdasalueesta. Asiakkaan toimittamia tietoja ovat laitoksen tie-in eli liitospisteet. Nämä pisteet ovat liitäntöjä laitokseen tuleville tai
sieltä lähteville putkille. Myös putkistosuunnitteluun vaikuttavia layout-vaatimuksia voi
tulla asiakkaalta, esimerkiksi vaaditut kulkukorkeudet ja kulkureittien leveydet. Asiakkaalla voi olla myös vaatimuksia kuvien otsikkotauluista ja kuvanumeroista.

Prosessi määrittää raamin putkistosuunnittelulle. Prosessisuunnittelu tekee kattilalaitoksen
järjestelmistä prosessikaaviot, joissa näkyy nimettyinä laitoksen kaikki laitteet, putkistot ja
kanavat. Prosessisuunnittelu antaa putkille tarvittavat prosessiarvot ja mitoittaa putken ulkomitan. Prosessisuunnittelu tekee kaavion pohjalta linjaluettelon, jota käytetään kaavion
lisäksi putkistosuunnittelun lähtötietona. Prosessilaitoksen eri järjestelmien on toimittava
prosessin mukaan ja putkisto on suunniteltava toteuttamaan tätä.

Putkistosuunnittelu tarvitsee yksityiskohtaista tietoa laitteiden fyysisistä mitoista ja laiteliitännöistä. Laitteista saadaan tietoja tavarantoimittajan kautta tai asiakkaan ostaessa laitteita
tiedot saadaan asiakkaalta. Putkistosuunnittelu kommentoi laitteita tarvittaessa. Esimerkiksi laiteyhteiden suunnat ja tyypit voidaan usein muuttaa putkistosuunnittelun tarpeisiin sopiviksi. Osa laitteista on kattilavalmistajan omassa suunnittelussa, jolloin tieto niistä saadaan yrityksen laitesuunnittelijoiden kautta.

Layout-suunnittelussa sijoitetaan laitteet laitosmallissa paikoilleen. Putkistosuunnittelu saa
layout-suunnittelusta tiedot laitteiden sijoittelusta ja teräsrakenteesta. Putkistosuunnittelu
kommentoi tarvittaessa laitteiden sijoittelua ja pyytää muutoksia putkistosuunnittelun helpottamiseksi.
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3.3

Prosessiputkistosuunnittelua määrittävät standardit

Kattilalaitoksen putkistosuunnittelua määritetään useilla eri standardeilla. Standardit määrittävät putkien luokittelun, komponenttivalinnat ja käytettävät materiaalit.

Tärkeimpiä noudatettavia standardeja eurooppalaisissa projekteissa on painelaitedirektiivi
PED ja putkistostandardi SFS-EN 13480. Suomessa on lisäksi koottu SFS-EN 13480 pohjalta PSK putkistostandardi, jossa on taulukoitu paineluokittain standardin mukaiset komponentit. PSK putkistostandardin osat on lujuuslaskettu ja niitä voidaan käyttää paineluokan mukaiseen suunnitteluun. Putkistostandardit antavat laskentasäännöt lujuuslaskentaan,
määrittävät käytettävät materiaalit, pultit ja kierteet ja tarvittavat komponenttien materiaalitodistukset. Putkistostandardi määrittää myös valmistukseen liittyvät tarkastuslaajuudet ja menetelmät ja koeponnistuspaineet.

Euroopan ulkopuolella noudatetaan tyypillisesti joko EN putkistostandardia tai amerikkalaista ASME putkistostandardia. Tyypillinen ASME putkistostandardi on asiakkaan vaatimuksen mukaisesti joko ASME B31.3 Process Piping, ASME Code for Pressure Piping,
B31 tai ASME B31.1 Power Piping, ASME Code for Pressure Piping, B31.

Kattilalaitosprojekteissa käytetään useiden eri standardien mukaisia kannakkeita. Vaatimus
noudatettavasta standardista tulee yleensä asiakkaalta. Yleisesti käytetty on suomalainen
PSK 73 ..-kannakestandardi. Tyypillisiä PSK kannakkeita löytyy taulukosta 1.
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Taulukko 1. Tyypillisiä PSK kannakkeita (PSK Standardisointi 2014, 2-5).

Riippu- ja jousikannakkeisiin käytetään usein saksalaisia Lisega-kannakkeita. Ruotsalainen
SSG-kannakointijärjestelmä on myös käytössä. Kannakestandardit määrittävät primäärikannakkeen, eli putkeen kiinnitettävän kannakkeen, fyysiset mitat ja materiaalit. Kannakestandardit antavat myös sallitut voimat ja etäisyydet kannakkeille. Sekundäärikannak-
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keet, eli teräsrakenne, joka tukee primäärikannakkeen oikeaan paikkaan, rakennetaan teräspalkeista. Kuvassa 7 näytetään esimerkit primääri- ja sekundäärikannakkeista. Tyypillisesti primäärikannakkeet ostetaan valmiina ja sekundäärikannakkeet rakennetaan kannakekuvien mukaisesti työmaalla.

2

1

1. Primäärikannake
2. Sekundäärikannake

Kuva 7. Esimerkit putkiston primääri- ja sekundäärikannakkeista (Andritz 2018).

Eristestandardit vaikuttavat putkistosuunnitteluun. Prosessi määrittää putket, jotka vaativat
lämpöeristystä. Eristepaksuudet valitaan annetun standardin mukaisesti ja eristyksen vaatima tila on varattava putkireitityksen. Eristepaksuus valitaan putkelle määritetyn käyttölämpötilan mukaan. Lämpöeristyksen lisäksi käytetään myös suojaeristyksiä sellaisille
putkille, jotka eivät tarvitse prosessin puolesta lämpöeristystä, mutta joiden pintalämpötila
on niin korkea, että ne voivat polttaa ihoa kosketettaessa.

Näiden standardien lisäksi projektissa noudatettavat kansalliset ja tehdaskohtaiset standardit voivat vaikuttaa putkistosuunnitteluun.
3.4

Putkistoreititys
Putkistoreitityksen haasteet

Putkiston perusperiaate on yksinkertainen: Se kuljettaa haluttua sisältöä kaavion mukaisesti paikasta toiseen. Käytännön putkistosuunnitteluun sisältyy lukuisia haasteita. Putkiston
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pääreititys on suunniteltava laitoksen sisällä taloudellisesti mahdollisimman lyhyitä reittejä. Reitityksessä on väistettävä laitteita, teräsrakenteita, nostoaukkoja ja kulkureittejä. Reititys on mietittävä ryhminä, jotta putkistoja voidaan kannakoida ja asentaa ryhminä. Putkistot risteävät eri suuntiin ja niiden järjestys putkisilloilla on suunniteltava niin, että putket
pystyvät kääntymään haluttuun suuntaan ja korkoon. Lisäksi reitityksessä joudutaan huomioimaan laitteiden koko, niiden sijainti ja yhteiden sijainti ja suunta.

BFB-kattila voi olla alhaalta tuettu tai ylhäältä riippuva. Kattilan käyttöönotossa kattila
nousee joko ylöspäin tai laskeutuu alaspäin tuennan mukaan ja päinvastaiseen suuntaan
kattilaa otettaessa pois käytöstä. Kattilan lämpöliike on huomioitava putkistosuunnittelussa
yhdistettäessä putkistoja kattilan laitteisiin. Tällaisia laitteita prosessiputkiston kannalta
ovat nuohoimet, pohjatuhkaruuvit ja kattilan näkölasit.

Putkistoreitityksessä on huomioitava sisällön vaatimukset, joita ovat lauhteen kerääntyminen putkistoon, kuumien putkien lämpölaajeneminen, paineiskut ja ilman kerääntyminen
putkiston korkeimpaan kohtaan. Putkien on oltava tyhjennettävissä ja ilmattavissa. Höyry
ja lauhdeputkisto vaativat putkistoon laskevaa suuntaa, joka ei saa olla liian suuri tai liian
pieni putkiston toiminnan takia. Jotkut tyhjennykset vaativat mahdollisimman suoria poistoputkia. Putkistojen sisältö (esimerkiksi vesi tai höyry) voi aiheuttaa paineiskuja putkistossa. Tämä on huomioitava putkiston reitityksessä ja kannakoinnissa. Venttiileille on oltava helppo pääsy ja niiden käyttökorkeus on oltava ihmiselle sopivalla käyttökorkeudella.
Ideaali käyttökorkeus on noin 140 cm ja maksimi noin 170 cm. Putkiston instrumentit
(toimilaitteelliset venttiilit, mittaukset) voivat asettaa erityisvaatimuksia putkistolle. Esimerkiksi virtausmittausta varten voidaan vaatia tietty pituus suoraa putkea ennen ja jälkeen
mittauksen.

Putkistosuunnittelussa on huomioitava turvallisuus kokonaisuutena. Kuumat linjat eristetään paksulla lämpöeristeellä, tai jos sitä ei tarvita, käytetään kosketuseristettä sellaisissa
korkeuksissa, joissa on mahdollista koskettaa kuumaa linjaa. Myös kulkureitit on turvattava niin, ettei kulkija iske päätään putkistoon. Kuumien linjojen kannakointi on suunnitelta-
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va niin, että putken liikkeet ovat hallittuja, eikä putkeen synny hallitsematonta liikettä.
Putkien kuumat tyhjennykset ja hönkälinjat on suunnattava turvallisiin paikkoihin.
Laitos- ja putkilayoutsuunnittelu
Putkistolayout suunnittelu on Moranin (2016 b, 74, 76) mukaan tärkeä osa laitossuunnittelua. Pääputkistojen reititys pitää varmistua jo melko varhaisessa layoutsuunnittelun vaiheessa, ennen varsinaisen putkistosuunnittelun alkamista. Putkiston tarvittavat liitännät ja
yhteydet järjestelmien välillä on selvitettävä ja etsittävä mahdollisimman optimaaliset järjestelyt putkistoille ja laitteille.

Putkistolayoutsuunnittelun perusta on laitoslayout. Laitoslayout määrittää laitoksen fyysiset mitat, liitännät ja laitesijainnit. Putkistovalvoja ja layoutsuunnittelija työskentelevät tiiviisti yhdessä. Arvioidaan, että putkistokustannukset voivat nousta toimimattoman layoutin
takia jopa 80 % koko laitoksen asennuskustannuksista. Voidaan myös päätellä, että osa
käyttökustannuksista, 15 - 70 %, olisi sidoksissa laitteiden ja järjestelmien layoutiin. Putkisto liittyy suuressa määrin laitoksen turvallisuuteen. Turvallisuusnäkökannalta on kiinnitettävä huomiota erityisesti vaarallisiin putkisisältöihin, kuumiin pintoihin ja venttiilien
sijoitteluun. Ideaalisesti tehtaan sijainti ja laitossuunnittelu ovat tasapainossa riskien ja kustannusten suhteen. (Latifi 2017, 224). Turvallisuus on huomioitava asennus-, huolto- ja
käyttötilanteessa. Laitossuunnittelun merkitys on suuri jo projektin alkuvaiheessa. Layoutmuutokset asennusvaiheessa ovat erittäin kalliita. Laitossuunnittelussa määritellään miten
tukirakenteet, laitteet ja niitä yhdistävät kanavat, putkistot ja kuljettimet sijoitetaan.

Moranin (2016b, 71-76) mukaan laitossuunnittelu perustuu edelleen pääosin suunnittelijan
kokemukseen ja intuitioon. Suunnittelun avuksi on kehitetty virallisia, laskentaan ja sääntöihin perustuvia menetelmiä. Näiden arvioidaan olevan hyödyllisiä alustavan layoutin
kehittämisessä. Suurimpia hyötyjä arvioidaan löytyvän eri kohteiden tilavarauksen luomisessa ja kohteiden välisten etäisyyksissä. Lisäksi voidaan tehdä erilaisten layout vaihtoehtojen vertailua numeerisilla tarkasteluilla. Matemaattisia mallinnus- ja optimointijärjestelmiä on viime vuosina kehitetty lukuisia.
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Laitoslayout seuraa prosessikaaviota, mutta muitakin huomioitavia tekijöitä on lukuisia:
 Prosessin vaatimukset, esimerkiksi toinen säiliö on sijoitettava toisen säiliön yläpuolelle.
 Talouden raamit suunnittelulle, esimerkiksi painavimmat laitteet sijoitetaan mieluiten
pohjatasolle.
 Käytettävyys usein eri tavoin, esimerkiksi helppo pääsy venttiileille huoltotasojen
avulla.
 Huollettavuus, on oltava mahdollisuus irrottaa laitteet paikoiltaan, siirtää ne muualle ja
tuoda uusi laite tilalle.
 Asennettavuus monin eri tavoin.
 Hätäuloskäyntireitit on suunniteltava onnettomuuksien varalta.
 Käyttäjien turvallisuus laitesijoittelun, suojaavien eristysten ja riittävien kulkuväylien
kautta.
 Olemassa olevien sähkö-, kaasu- ja vesiliitäntöjen sijainnit.
(Moran 2016, 13-14.)
Putkistoreititys laitteille
Laitos- ja putkistosuunnittelua on pitkään yritetty helpottaa modulaarisilla ratkaisuilla. Tällöin laitteita standardoidaan ja tilataan mahdollisimman pitkälle valmistettuna kokonaisuuksina. Modulaarisessa suunnittelussa laitos jaetaan pienempiin osiin ja näiden osien tulisi olla liitettävissä laitoksen läpi kulkevan pääputkisillan putkistoon. Moduuli voi mekaanisten päälaitteiden lisäksi sisältää sähkökytkennät. Pienempiä kokonaisuuksia voidaan
ryhmitellä uudestaan, josta esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi kontrollihuoneet. Kuvassa 8 on kuvattu laitteisto moduuleina. (Gotlieb , Stingfellow & Rice 2001, 31-32.)
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Kuva 8. Kattilalaitos jaettuna moduuleihin ja niitä yhdistäviin putkisiltoihin (Gotlieb & al 2001,
32).

Modulaarisen suunnittelun ja valmistuksen eduiksi luetaan esivalmistetut ja –testatut moduulit, jotka yhdistetään työmaalla putkistoon ja sähköistyksiin. Asennusajat ovat lyhyempiä ja käyttöönotto olisi mahdollista tehdä nopeammin. Modulaarinen suunnittelu vaatii
tarkkaa esisuunnittelua, jossa on oltava käytettävissä todelliset laitteisto- ja järjestelmätiedot. Modulaarisuus sopii parhaiten laitoksiin, jotka eivät muutu kovin paljon projektista
toiseen. (Gotlieb & al. 2001, 34.)

34

Guirardellon (2005, 101) mallissa laitteiden ja moduulien sijoittelu perustuu laskennalliseen malliin, jossa lasketaan annettujen sääntöjen mukaan mahdollisimman hyvä sijainti
putkireitityksen näkökannalta. Yleinen lähestyminen putkistosuunnitteluun on järkevä
aloittaa laitoksen jakamisesta moduuleihin, joiden määrä on pienempi kuin alkuperäisen
laitoksen. Jokaisen moduulin sisällä olevat komponentit sijoitellaan mahdollisimman optimaalisesti ja moduulit sijoitellaan mahdollisimman sopiviin paikkoihin. Tämän jälkeen
suunnitellaan moduulin sisäinen putkireititys ja lopuksi moduulien välinen reititys. Tässä
moduulien sijoittelu oli vaikeinta ja eniten aikaa vievää. Laskennallista mallia voi käyttää
todellisen layout-suunnittelun pohjana. Sen avulla oli mahdollista saada useita vaihtoehtoja
ainakin yksinkertaiselle laitekokonaisuudelle. (Guirardello & Swaney 2005, 101, 112.)

Putkireitityksessä on ensimmäiseksi huomioitava putken sisältö ja mihin järjestelmään se
kuuluu ja missä laitteet sijaitsevat. Reitityksen on noudatettava kyseisen järjestelmän reititysohjeita. Laitteille tulevissa putkistoissa on huomioitava laitteen sallitut yhdekuormat.
Esimerkiksi pumpuille sallitaan melko pienet yhdekuormat. Putkisto on reititettävä ja kannakoitava niin, että yhdekuormat säilyvät sallittujen rajojen sisällä. (Bandel & Lawson
2002, 6.)

Laitossuunnittelussa laitteiden sijoittelulla määritellään pohja putkistosuunnittelulle. Laitteet sijoitellaan ryhmiin, josta löytyy esimerkki kuvassa 9. Tällaisten ryhmiin sijoitettavien
laitteiden (esimerkiksi pumput, lämmönsiirtimet) korko on oltava niiden käyttämiseen sopiva, niiden ympäriltä on löydyttävä riittävät huoltotilat ja putkiston vaatima tila on huomioitava.
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Kuva 9. Esimerkki lämmönsiirrinten sijoittelusta ryhmiin ja huoltotilojen tilavarauksista
(Bausbacher & Hunt 1993, 116).

Laitossuunnittelussa joudutaan toimimaan rajatussa pinta-alassa. Kuvassa 10 havainnollistetaan laitossuunnittelun merkitystä laitteiden sijoitteluun tarvittavasta tilan tarpeesta.

Kuva 10. Esimerkki laitossuunnittelun merkityksestä tilankäyttöön (Bausbacher & Hunt 1993, 38).

Laitteiden sijoittelussa kaaviot, laitteiden ulottuvuudet ja prosessin toiminta konkretisoituvat. Laitteiden sijoittelulla voidaan hyödyntää painovoimaa kuvan 11 mukaisesti. Tämä
lyhentää myös tarvittavien putkien pituutta, sillä samalle tasolle aseteltuina putket jouduttaisiin reitittämään vaakavetoina laitteiden välillä.
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Kuva 11. Esimerkki säiliöiden ja pumppujen sijoittelusta painovoimaa hyödyntäen (Bausbacher &
Hunt 1993, 37).

Putkisilta
Putkisilta on kattilalaitoksen päävaltimo, josta lähtevät haarat yhdistyvät kattilan kaikkiin
järjestelmiin. Se täytyy sijoittaa laitosmalliin jo aikaisessa vaiheessa, jottei mahdolliset reitit tukkeudu laite- ja kanavasijoittelun takia. Putkisiltaa käytetään prosessiputkien reitittämiseen ja usein kaapelihyllyt reititetään putkisillan mukaisesti. Kuvissa 12 ja 13 kuvataan
esimerkkejä putkisiltojen sijoittelusta ja rakenteesta.
(Bausbacher & Hunt 1993, 261.)
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Kuva 12. Esimerkki putkisillan reitittämisestä prosessilaitteiden sijainti huomioiden (Bausbacher &
Hunt 1993, 262).
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Kuva 13. Esimerkki putkisillan rakenteesta (Bausbacher & Hunt 1993, 262).

Putkiston sijoittelussa putkisillalle kannattaa eri sisältöiset putket sijoittaa eri tasoille.
Ylimmällä tasolla kannattaa olla ilmaputkisto ja mahdollinen kaasuputkisto. Seuraavalla
tasolla voi olla höyry- ja lauhdeputkistot, jotka on reititettävä kaltevina ja lämpöliike huomioiden. Mikäli höyryputkisto vaatii lämpöliikekäyriä, voi olla tarpeen sijoittaa lämpöliikekäyrät putkisillan ulkopuolelle. Uloimmalle kehälle sijoitetaan suurempikokoiset putket.
Tällainen järjestely löytyy kuvasta 14. Alimmaksi sijoitellaan painavat vesiputkistot. Lisäksi huomioidaan tulevaisuuden putkistolisäykset jättämällä putkisillalle tilavarauksia.
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Kaapelihyllyt kannattaa sijoittaa putkiston yläpuolelle, jolloin vältytään mahdollisten putkistojen vesivuotojen aiheuttamilta ongelmilta. (Bandel & al 2002, 6-7.)

Kuva 14. Kuumien linjojen lämpöliikelenkit putkisillalla (Smith & al. 2008, 206).

Putkistojen sijoittelussa putkisillalle tulee huomioida putkien eristykset, laippaliitokset ja
venttiilit jättämällä putkien väliin riittävä väli. Bandelin (2002, 6) mukaan väli putkien välillä, etäisyys laitteisiin, seinään tai teräkseen tulee olla noin 5 - 7,5 cm. Lisäksi lämpöliikkeen vaikutus on huomioitava välejä arvioitaessa. Putkisillalle reititettyyn putkeen ei tehdä
turhia mutkia. Tarvittavat sivuttaissiirtymät tehdään eri korkoon siirryttäessä kuten kuvassa
15 näytetään. Vältetään pusseja putkistossa ja ellei niitä pysty välttämään, huolehditaan
niiden tyhjennysmahdollisuudesta.

Kuva 15. Putkikäännöksiä putkisillalla (Smith & Botermans 2008, 205).
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Helsingin Energian Tapio Luostarinen (2018) ja Jan-Peter Leppälahti (2018) painottivat
huollettavuuden merkitystä Vuosaari B voimalaitosvierailulla. Laitteille ja venttiileille tulee olla helppo pääsy ja laitteiden huolto on huomioitava jo laitos- ja putkistosuunnittelussa. Voimalaitosten käyttöikä on usein kymmeniä vuosia, mikä on mahdollista vain laitosta
huoltamalla. Kuvissa 16 on esimerkki Vuosaari B voimalaitoksen putkisiltojen rakenteesta
ja putkien järjestelystä laitteiden ympäristössä.

Kuva 16. Putkistoreititystä putkisillalta laitteille kombilaitoksessa, Helen Vuosaari B.

3D laitossuunnitteluohjelman käyttö putkistosuunnittelussa
Andritzilla kattilalaitosten putkistosuunnittelu tehdään tällä hetkellä 3D laitossuunnitteluohjelmalla. Käytetty ohjelma on Avevan PDMS ohjelma ja valituissa projekteissa uudempi E3D ohjelma. Perusperiaate suunnittelulle on näissä ohjelmissa samankaltainen.
Kolmiulotteisessa ympäristössä suunnitellaan koko kattilalaitos sisältäen kaikki eri osa-
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alueet, kuten teräsrakenteen, laitteet, kanavat, putkistot, kaapelihyllyt. Työtä tekee useampi
henkilö samanaikaisesti ja mallista on mahdollista nähdä muiden suunnittelun osa-alueiden
edistyminen ja muutokset.

Putkistot reititetään putkistotyökaluilla käyttäen halutun standardin mukaisia putkistospesifikaatioita. Putkistospesifikaatio sisältää putkiosien mitat ja standardivaatimukset tekstitietona. Putkisto rakennetaan lisäämällä putkistokomponentteja haluttuun järjestykseen. Reitittäessä putkeen lisätään tarvittavat venttiilit ja instrumentit ja tehdään tarvittavat laiteliitokset. Putkistoreitityksen ollessa valmiina lisätään primääri- ja sekundäärikannakkeet.
Suunnittelun ollessa kokonaan valmis, katselmoitu ja viimeistelty, tehdään 3D ohjelmasta
tarvittavat putkistokuvat, jotka sisältävät tarvittavan tiedon putkiston kokoonpanoa varten.

Putkiston esisuunnitteluvaiheessa tehdään malliin tilavarauksia putkistoille esimerkiksi
suorakaiteen muotoisilla laatikoilla. Tilavarauksia käytetään, jotta nähdään miten ne mahtuvat annettuun tilaan väistäen laitteet ja niiden huoltotilat, kulkureitit ja muut laitoksen
fyysiset esteet. Esisuunnitteluvaiheessa on tarpeen myös reitittää putkistoja tilavarausten
lisäksi. Putkiston reitittäminen on manuaalista ja vie paljon aikaa. Ohjelma ei tue nopeaa
kokeilua ja eri vaihtoehtojen etsimistä. PDMS ohjelma sisältää putkiston automaattisen
putkistoreititystyökalun, Pipe Routerin, joka osaa etsiä reitin kahden pisteen välille välttäen
törmäyksiä. Jotta työkalua voi käyttää, on tunnettava sen logiikka ja tehtävä pohjatyötä ja
luotava mallissa tarvittavia sääntöjä. Olisi hyvä tutkia, voisiko automaattireititystyökalua
käyttää alustavan, karkean putkireitityksen tekemiseen.
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4 BFB-KATTILAN PROSESSIPUTKISTOJÄRJESTELMÄT
Tässä luvussa käydään läpi BFB-kattilalaitoksen prosessiputkistojärjestelmien päätehtäviä
ja putkiston reitityssääntöjä.
4.1

Oheislaitteiden höyry ja -lauhdejärjestelmä

Matala- ja keskipainehöyry kuuluu prosessiputkistoon. Höyryä käytetään teollisuudessa
prosessien lämmittämiseen. Höyryllä voidaan lämmittää ja kostuttaa ilmaa, lämmittää vettä
ja tarvittaessa puhdistaa tuotteita. Lisäksi höyryllä voidaan lämmittää joitain kohteita suoraan, esimerkiksi ilmanesilämmittimiä. Matalapainehöyryputkistoon tehdään jakotukki,
josta höyry jaetaan rinnakkaisiin höyrylinjoihin. Jakotukki on tyhjennettävä tiivistyvän
lauhteen poistamiseksi. (Huhtinen & al. 2013, 80-81.)

Matalapainehöyryjärjestelmässä muodostuva lauhde poistetaan lauhdejärjestelmän kautta.
Lauhdeputkistoon liitetään lauhteenpoistimet, joista vesi pääsee läpi, mutta ei höyry. Mikäli hönkähöyry virtaa lauhdesäiliölle asti, sen lämpöenergia menetetään. (Huhtinen & al.
2013, 81-85.)

Höyry- ja lauhdeputkiston reitittämisessä on huomioitava putkiston lämpölaajeneminen.
Putkistoissa on oltava riittävästi mutkia, jotta putkisto pystyy elämään lämpöliikkeen mukaan. Myös kannakointi on suunniteltava niin, että se sallii lämpöliikkeet, mutta suuntaa
putken liikkeet halutusti. (Huhtinen & al. 2013, 84.) Höyry- ja lauhdeputkien suunnittelussa on huomioitava myös putkien lasku kohti lauhteenpoistojärjestelmää.

Andritzin (2017a, 14-15) putkistosuunnittelun periaatteita höyry- ja lauhdelinjoille.
Höyryputkiston suunnittelusääntöjä:
 Reitin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ilman lauhdetta kerääviä pusseja.
 Höyryputkiston kaltevuus on 1:200 jos virtaus on samaan suuntaan kuin putkiston lasku ja 1:100 käytetään kun kaltevuus on virtausta vastaan.
 Höyrytukilta jaetaan linjat käyttökohteisiin.
 Lämpöeristys, jonka paksuus määritellään käytettävien standardien mukaan.
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 Haaroituksen jälkeen linjakoon muuttamiseen käytetään epäkeskeisiä kartoita lauhteen
kerääntymisen välttämiseksi.
 Vesityslinjat reititetään pohjatasolle suojaeristettyinä.
 Lämpöliikkeistä ei saa syntyä pusseja putkistoon.
 Lämpöliikkeet on huomioitava kannakoinnissa niin, ettei putki siirry sekundäärikannakkeelta pois.

Lauhdeputkiston suunnittelusääntöjä:
 Lauhdetta ei saa kerääntyä höyryputkistoon.
 Ilmanesilämmittimien on oltava lauhdesäiliötä ylempänä.
 Ilmanesilämmittimiltä tuleva lauhde kerätään ja käytetään uudestaan.
 Lauhdeputkiston kaltevuus on 1:100.
 Lauhdelinjat on reititettävä laskulle lauhteenkeräystä kohti.
 Lauhteenpoistimet sijoitetaan putkiston alimpiin kohtiin lauhdesäiliön lähelle.
 Lauhteenpoistimet on sijoitettava niin, ettei lika keräänny niihin.
 Ei pusseja reitityksiin.
 Putkien yhteiskannakoinnit lauhdesäiliöllä.
 Lauhdesäiliön yhteiden järjestystä voi muokata putkireititykselle sopivaksi.
4.2

Ilmajärjestelmä

Ilmajärjestelmät sisältävät paine-, instrumentti- ja tiivistysilmajärjestelmät.
Kattilalaitoksen käyttöilma on paineistettua ilmaa pneumaattisille työkaluille ja laitteille.
Paineilmaa käytetään sekä kattilan normaalin käytön että huoltoseisakkien aikana. Instrumentti-ilma on paineistettua ilmaa ja sitä käytetään kaikkiin pneumaattisiin valvonta- ja
säätöinstrumentteihin. Instrumentti-ilma on puhdistettua ja kuivattua, jottei kosteus tai
muut pienet partikkelit vahingoita instrumentteja. (Prisher 2012, 451.) Myös paineilma on
puhdistettua ja kuivattua, mutta laadultaan heikompaa kuin instrumentti-ilma.
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Tiivistysilmaa käytetään nuohointen ja sulkusyöttimien tiivistysilmana sekä SNCRjärjestelmässä kuljetusilmana. Tiivistysilma otetaan usein ilmakanavistosta ja sen lämpötila
voi olla korkeampi kuin paineilmalinjojen.

Andritzin (2017a, 55-64): putkistosuunnittelun periaatteita ilmalinjoille:
 Paine- ja instrumentti-ilmaputkistojen päälinjat tulisi nousta ylös mahdollisimman suorina kattilan molemmissa nurkissa. Linjat reititetään yhdessä ja käytetään yhteiskannakointia.
 Jokaiseen kerrokseen tulee paine- ja instrumentti-ilmaliitännät.
 Ilmaliitännät reititetään huoltotasojen läheisyyteen.
 Ilmalinjat reititetään mahdollisimman suorina, sillä niissä ei ole kuumaa sisältöä eikä
lämpöliikettä tarvitse huomioida.
 Tiivisteilmaputkien reitittämisessä on huomioitava, etteivät putket estä tai hankaloita
laitteelle pääsyä.
 Nuohointen tiivisteilmalinjat liitetään letkuilla nuohointen lämpöliikkeen takia.
4.3

Vesijärjestelmä

Vesijärjestelmällä on iso merkitys laitoksen toiminnassa. Vesijärjestelmään kuuluu jäähdytysvesi, kattilavesi, käyttövesi, tiivistysvesi ja hätäjärjestelmien vesi (Prisher 2012, 449).
Myös kemikaalilinjat sisältyvät tähän samaan putkistojärjestelmään. Jäähdytysvesi jäähdyttää laitteita suljetussa kierrossa. Vesi sitoo lämpöä itseensä ja jäähdytysveteen sitoutunut
lämpö hyödynnetään uudelleen kattilalaitoksessa (Prisher 2012, 449). BFB-kattilassa esimerkiksi pohja- ja lentotuhkaruuvit jäähdytetään suljetulla vesijäähdytyksellä.

Käsitelty kattilavesi kiertää kattilakierrossa. Siitä muodostuu höyry, jonka avulla laitos
tuottaa sähköä ja lämpöä. (Prisher 2012, 449.) Kattilavettä käytetään järjestelmissä, joissa
kemikaalivettä ruiskutetaan tulipesään, esimerkiksi SNCR- ja ChlorOut-järjestelmissä.

Käyttövettä käytetään muissa kohteissa, joissa tarvitaan vettä jäähdytykseen tai muuhun
tarkoitukseen. Tiivistysvettä käytetään pumppujen tiivisteiden jäähdytys ja voitelunesteenä. Hätäjärjestelmien vesijärjestelmä on suunniteltu erityisesti laitoksen työntekijöiden tur-
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vallisuuden takaamiseksi. Tällaisia hätäjärjestelmiä ovat hätäsuihkut ja silmien pesupisteet.
Hätäsuihkuja on kaikilla niillä alueilla, joissa huolto- ja käyttöhenkilöstö voi altistua vaarallisille vuodoille ja pärskeille. (Prisher 2012, 449.)

Andritzin (2017a, 65-76) putkistosuunnittelun periaatteita vesilinjoille:
 Putkisto suunnitellaan mahdollisimman suoraksi. Kuumat (yli 60° C) linjat on reititettävä huomioiden putkistojen lämpöliike.
 Reititetään ensin isommat vesilinjat.
 Huolehditaan pääsy venttiileille ja instrumenteille.
 Kylmille linjoille voidaan käyttää kannakointiin tasokannattimia. Kuumille (yli 60 °C)
linjoille kannakointi tehdään liuku- ja kiinteillä kannattimilla.
 Kaikissa vesilinjoissa tulee olla ainakin yksi kiintopiste värähtelyn estämiseksi putken
ollessa täynnä.
4.4

Poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmät

Laitteet, joista poistetaan höyryä tai vettä, tarvitsevat poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmää. Tällaisia kattilalaitoksen kohteita ovat esimerkiksi ulospuhallussäiliö, syöttövesisäiliö, varoventtiilit, lauhdesäiliö ja jatkuva ulospuhallussäiliö.

Andritzin (2017a, 77-82): putkistosuunnittelun periaatteita poisto-, hönkä- ja ylivuotolinjoille:
 Putkisto suunnitellaan mahdollisimman suoraksi.
 Kuumien (yli 60 °C) linjojen reitittämisessä on huomioitava putkiston lämpöliikkeet.
 Ulospuhallussäiliön hönkälinja reititetään mahdollisimman suorana katon yläpuolelle.
Putkiston lämpöliikkeet hallitaan tarvittaessa putkipalkeen avulla säiliön putkiyhteen
yläpuolella.
 Syöttövesisäiliön ylikaato- ja vesityslinjat ohjataan ulospuhallussäiliölle ja reitin on
oltava laskeva.
 Syöttövesisäiliön varoventtiilin poistoputki on reititettävä laskevalla putkireitillä ulospuhallussäiliön hönkälinjaan.
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 Jatkuvan ulospuhallussäiliön poistoputki reititetään ulospuhallussäiliölle. Jatkuva ulospuhallussäiliö on oltava ulospuhallussäiliötä korkeammalla.
 Lauhdesäiliön varoventtiilin poistoputki reititetään laskulla ulospuhallussäiliölle.
4.5

Polttoainejärjestelmä

Kattilalaitoksen startti- ja kuormapolttimet käyttävät polttoaineena esimerkiksi raskasta tai
kevyttä polttoöljyä tai maakaasua. Polttoaine kulkee putkistoa pitkin säiliöstä venttiiliryhmiin ja polttimille. Kiinteään polttoaineeseen ja tuhkaan liittyvät putkistot sisältyvät yleensä kuljetuslaitekokonaisuuksiin, joten niitä ei tarkastella diplomityössä osana prosessiputkistojärjestelmää.

Andritzin (2017a, 90-98): putkistosuunnittelun periaatteita polttoainelinjoille:
 Raskas polttoöljyputkisto on reititettävä ympyränä, jotta virtaus voidaan säilyttää myös
seisakkitilanteissa.
 Raskas polttoöljyputkisto lämmitetään ja reitityksessä vältetään pusseja.
 Öljy- ja kaasuputkisto maalataan projektin mukaisella värillä ja putket ovat eristämättömiä.
 Kevyt polttoöljyputkisto reititetään mahdollisimman lyhyin putkivedoin venttiiliryhmän ja polttimen välillä.
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5 PROSESSIPUTKISTON ESISUUNNITTELUN ONGELMAT
Tässä työssä BFB-kattilalaitoksen prosessiputkiston esisuunnittelun kehittäminen rajattiin
putkiston jakamiseen järjestelmiin, putkiston pääreititykseen ja päälaitteiden liitäntöihin.
Esisuunnittelu vaatii prosessien tuntemusta, kokemusta ja luovuutta. Kattilalaitokset eivät
ole keskenään samanlaisia rakennuksiltaan, laitteistoiltaan, järjestelmiltään tai liitännöiltään. Projektiin sisältyvä suunnitteluosuus vaihtelee eri hankkeissa. Esisuunnitteluun käytettävissä oleva aika on lyhyt, kuukaudesta kahteen kattilalaitosprojektin alussa. Esisuunnittelun ongelma on hyödyntää mahdollisimman pitkälle vakioituja suunnittelusääntöjä ja ohjeita yksilöllisen kattilalaitoksen suunnittelussa. Etukäteen mietitty, systemaattinen esisuunnittelu mahdollistaa tehtävän työmäärän tiukassa aikataulussa.

Esisuunnittelun merkitys myöhempien kustannusten kannalta on merkittävä, sillä myöhään
tulevat muutokset laitteisiin tai teräsrakenteeseen ovat merkittävästi kalliimpia kuin projektin alkuvaiheessa tehdyt muutokset. Esisuunnittelulla tehdään pohja yksityiskohtaiselle
putkistosuunnittelulle. Yksityiskohtaiseen putkistosuunnitteluun käytetään tuhansia työtunteja kattilaprojektin aikana.

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi esisuunnitteluun liittyviä ongelmia. Käsiteltävät aihealueet ovat putkiston jakaminen järjestelmiin, putkiston pääreititys ja päälaitteiden liitännät.
5.1

Putkiston jakaminen järjestelmiin

Laitoksen eri järjestelmien putkistot jaetaan WBS:n mukaisiin järjestelmiin putkistosisältöjen ja käyttötarkoituksen perusteella. Jaottelu tehdään oheislaitteiden höyry- ja lauhdejärjestelmään, ilmajärjestelmään (paine-, instrumentti-, tiivisteilmajärjestelmä), vesijärjestelmään, poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmään sekä polttoainejärjestelmään. BFBkattiloiden WBS-luettelo sisältää putkistojärjestelmät, jotka on jaettu alajaoksiin. Alajaoksilla pääryhmä on jaettu pienempiin osiin putkiston tehtävien ja laiteliitäntöjen perusteella.
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WBS-numerointiin liittyneitä ongelmia:
 WBS-numerointi ei vastannut BFB-kattilalaitoksen järjestelmiä, mikä vaikeutti linjojen
luokittelua. Laitokset sisälsivät järjestelmiä, joita ei löytynyt luettelosta.
 Kaikkia järjestelmiä ei ole joka laitoksessa ja putkien määrä vaihtelee. Jokaisesta alajaoksesta tehtiin järjestelmäkuva. Yksittäiset putket alajaoksessa aiheuttivat turhaa työtä
useiden järjestelmäkuvien tekemisessä ja toisaalta alajaosten yhdistäminen ei tukenut
järjestelmien erottamista ja kustannusten seuraamista.
 Jaokseen sisältyvän putkiston tulee olla tarkoitukseltaan saman tyyppinen, jotta suunnitteluun voidaan soveltaa yhteneviä suunnitteluohjeita.
 Osa putkista kuuluu laitetoimittajien toimitukseen. Jako ei ole samanlainen kaikissa
projekteissa.
 WBS-numerointia ei oltu viety kaavioiden putkilinjatietoihin, joten luokittelutyö on
tehty manuaalisesti joka projektissa. Numerointilogiikka oli vaihdellut eri projekteissa,
mikä vaikeutti projektien putkistojen vertailukelpoisuutta.
 Samoja jaoksia oli käytössä toisissa tuoteryhmissä, kuten soodakattilaosaston. Mahdolliset päällekkäisyydet oli tarkistettava ja varmistettava, että molemmissa tuoteryhmissä
numerointi tarkoitti samaa asiaa.

Hyödyt ongelmien ratkaisemisesta:
 WBS-luettelon päivittäminen lisää projektien systemaattisuutta ja vähentää projektissa
tehtävää manuaalista työtä, mikä nopeuttaa suunnittelutyötä. Kustannusten seurantaa
helpotetaan.
 WBS-numeroinnin lisääminen 0-kaavioihin kaikille prosessiputkille vähentää projektissa tehtävää manuaalista työtä, kun osa tiedoista on jo valmiiksi täytettynä.
5.2

Putkiston pääreititys

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että laitossuunnittelua tehdään edelleen pääosin intuition
ja kokemuksen avulla. Matemaattisista malleista on vaikea saada niin monipuolisia, että
niiden avulla voitaisiin huomioida kaikkia tarvittavia yksityiskohtia. Matemaattisten mallien avulla pystytään optimoimaan alustavaa laitoslayoutia ja vertailemaan eri vaihtoehtojen paremmuutta etukäteen määritellyllä tavalla. Yksilöllisen laitoksen suunnitteluun ma-
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temaattisista malleista on vaikea saada apua, sillä laskentamalli pitäisi suunnitella uudestaan jokaista projektia varten ja suunnitteluun käytettävä aika on rajallinen. Mikäli laitos
tai sen osat on pitkälle standardoitu, voidaan hyödyntää matemaattisia malleja suunnittelun
tukena.

Tässä työssä paneuduttiin putkiston esisuunnitteluun ja putkien pääreittien suunnitteluun
tyypillisessä esisuunnitteluvaiheessa, kun laitossuunnittelua on jo jonkin verran tehty, mutta yksityiskohtainen suunnittelu ei ole vielä alkanut.
Putkiston esisuunnitteluvaiheen alkaessa oletetaan, että
 laitteet ovat 3D-mallissa arviomitoilla ja ne on sijoitettu arviolta parhaille paikoille
 pääteräskehikko on 3D-mallissa paikoillaan, mutta teräsprofiilien mitoitus on vielä tekemättä
 kaaviot ovat olemassa ja suurin osa linjoista löytyy mitoitettuna linjaluettelosta.

BFB-kattilalaitoksen järjestelmien määrällä ja laadulla on merkittävä vaikutus putkiston
määrään ja suunnittelun kulkuun. Kirjallisuuden mukaan laitos- ja putkistosuunnittelua
voidaan helpottaa jakamalla laitos osiin ja modulaarisen laitossuunnittelun avulla luoda
laitteiden järjestelmille ja sijoittamiselle ohjeita. Yksilöllisessä BFB-kattilalaitoksessa on
vaikea vakioida laitteita ja järjestelmiä kovin pitkälle. Ei välttämättä tiedetä laitteiden tai
yhteiden kokoa ja sijaintia täsmällisesti, mutta tiedetään, mitkä kokonaisuudet liittyvät toisiinsa. Putkisillat ja putkien pääreitit on hahmoteltava järjestelmien välille ja löydettävä
käytettävissä olevat tilat laitosmallista.

Putkiston pääreititykseen liittyneitä ongelmia:
 Rakennuksen koko, järjestelmien ja laitteiden määrä, koko ja sijainti sekä putkiston tiein piste vaihtelivat eri projekteissa.
 Putket risteilivät laitoksessa eri suuntiin ja eri tasoilla.
 Putkireitit eivät saaneet törmätä laitoksen laitteisiin eivätkä mennä nostokuilujen, laitteiden nostoreittien tai kulkureittien läpi.
 Putkisiltojen koko, sijainti ja rakenne oli suunniteltava. Putkien määrät, suunnat ja koot
vaihtelivat eri projekteissa.
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 Reitityksessä oli huomioitava laitteiden sijainti, korkeus, putkien sisältö ja järjestelmäkohtaiset suunnittelusäännöt.
 Putkien kannakointi oli huomioitava jo pääreititysvaiheessa, jotta tarvittavia sekundäärikannakkeita saatiin osaksi laitoksen teräsrakennetta.
 Oli huomioitava pääsy venttiileille ja muille putkistoon liittyville mittauksille. Mittauksilla saattoi olla erityisvaatimuksia putkistolle, esimerkiksi suoran putkiosuuden vaatimus ennen mittausta.

Hyödyt ongelmien ratkaisemisesta:
 Yksityiskohtaisen suunnittelun tehostuminen. Päästään aloittamaan yksityiskohtainen
suunnittelu vaiheessa, jossa useat perusasiat on jo ratkaistu. Tämä vähentää suunnitteluun käytettäviä työ- ja kommentointitunteja.
 Putkiston tehokkaampi ryhmittely helpottaa asentamista. Osa kannakerakenteista voidaan sisällyttää teräsrakenteeseen ja esivalmistaa ennen työmaalle tuloa. Pienempi yksittäisten kannakkeiden määrä vähentää rakennustelineiden ja hitsauksen tarvetta.
 Muiden laitteiden ja järjestelmien suunnittelu on helpompaa, jos prosessiputkiston pääreitit tiedetään. Esimerkiksi kaapelihyllyjen reitit seuraavat usein putkistoreittejä.
5.3

Putkistoliitännät laitteille

Laitteet liitetään toisiinsa putkistojen avulla. Putkistojen avulla kuljetetaan laitteille ilmaa,
vettä, höyryä, kemikaalia tai polttoainetta. Laitteessa on oltava prosessin vaatima määrä
yhteitä, joihin putkisto liitetään. Yhteiden koko, suunta sekä liitäntätyyppi vaikuttavat putkistoreititykseen. Pääreiteiltä putket haaroitetaan ja reititetään laitteelle noudattaen kyseisen järjestelmän reititysohjeita. Laitteet, joihin tulee paljon putkia vaativat paljon putkistosuunnittelutyötä. Putkien reitit on saatava sujuviksi, ne on saatava kannakoitua asennus
huomioiden ja venttiileille on oltava helppo pääsy.

Laitteiden putkistoliitäntöihin liittyneitä ongelmia:
 Laiteliitäntöihin liittyi teräsrakenteiden läheisyys, laitteen ja sen yhteiden sijoittelu sekä
putkisiltojen ja pääputkireittien sijainti. Ongelmana oli, että vaikka laite oli lähes samanlainen eri projekteissa, putkisto jouduttiin suunnittelemaan yksilöllisesti.
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 Putkireitityksessä oli huomioitava putkijärjestelmän suunnittelusäännöt, lämpöliikket ja
kannakointi.
 Venttiileille oli oltava helppo pääsy.

Hyödyt ongelmien ratkaisemisesta:
 Standardiratkaisut helpottavat laitossuunnittelua. Laitteiden sijoittelun vaatimukset on
helpommin nähtävissä valmiiksi reititettyjen putkien ansiosta. Laite putkineen voidaan
sijoittaa blokkina malliin jo projektin aikaisessa vaiheessa.
 Laiteliitäntöjen malliratkaisut ja ohjeet helpottavat varsinaista putkistosuunnitteluvaihetta. Ei tarvitse etsiä suunnittelun aikana ratkaisuja aikaisemmista projekteista eikä etsiä jokaiselle putkelle omaa yksilöllistä reittiä.
 Saadaan sekundäärikannakkeita osaksi teräsrakennetta. Silloin ne kuuluvat työpajalla
esivalmistettavaan teräsrakennetoimitukseen. Teräsrakennesuunnittelu laskee annettujen kuormien perusteella rakenteelle sopivat teräsprofiilit. Tämä helpottaa kokonaisuutena asentamista, sillä sekundäärikannakkeita tarvitaan lukumääräisesti vähemmän.
 On mahdollista kehittää laitemoduuleita, jotka kootaan mahdollisimman valmiiksi jo
ennen työmaalle tuontia.
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6 PROSESSIPUTKISTON ESISUUNNITTELUN KEHITYSTYÖN KUVAUS
Diplomityössä oli käytännön läheinen lähestyminen prosessiputkiston esisuunnittelun kehittämiseen. Tehtiin useita pieniä parannustoimia, jotka kokonaisuudessaan kehittivät
suunnitteluprosessia. Seuraavissa kappaleissa kuvataan esisuunnittelun kehitystyötä. Käsiteltävät aihealueet ovat putkiston jakaminen järjestelmiin, putkiston pääreititys ja päälaitteiden liitännät.
6.1

Putkiston jakaminen järjestelmiin

Putkiston jakaminen järjestelmiin ja alajaoksiin on projekteissa rutiinityö.

Putkisto jaetaan järjestelmiin voimakattiloiden WBS-luettelon perusteella:
OHEISLAITTEIDEN HÖYRYJÄRJESTELMÄ
OHEISLAITTEIDEN LAUHDEJÄRJESTELMÄ
PAINEILMAJÄRJESTELMÄ
ILMAJÄRJESTELMÄ
VESIJÄRJESTELMÄ
POISTO-, HÖNKÄ- JA YLIVUOTOJÄRJESTELMÄ
MUUT TYHJENNYS- JA LAUHDEJÄRJESTELMÄT
LISÄJÄRJESTELMÄT
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
HAJUKAASUJÄRJESTELMÄ

WBS-luettelo sisältää BFB-kattilan järjestelmät ja niiden alajaokset. Alajaoksilla kuvataan
putkien tehtävää ja laiteliitäntöjä. WBS-luettelo oli tarpeen päivittää ajan tasalle järjestelmien, nimitysten ja numeroinnin suhteen. Osa aiemmin käytössä olleista alajaoksista jätettiin pois käytöstä niiden tarpeettomuuden tai putkimäärän vähäisyyden takia ja joitain uusia alajaoksia otettiin käyttöön uusien järjestelmien takia. BFB-kattiloissa on kiristyvien
energiansäästö- ja ympäristövaatimusten takia aiempaa enemmän erilaisia järjestelmiä.
Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi SNCR- ja SCR-järjestelmät. Syöttövettä ja paloil-
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maa lämmitetään esilämmittimien ja lukuisien lämmönsiirtimiä ja pumppuja sisältävien
järjestelmien avulla. Projekteissa voi olla kaukolämpöön tai -jäähdytykseen liittyviä järjestelmiä. Apupolttoaineisiin oli tarpeen lisätä uusi polttoaine.

Tutkimustyössä käytiin läpi yrityksessä noin viiden viimeisen vuoden aikana toteutettujen
ja parhaillaan tarjottavina olevien BFB-projektien jaottelua. Selvitettiin, mitä järjestelmiä
oli sisältynyt projekteihin ja miten WBS-jakoa oli käytetty. Voimakattiloiden WBSluetteloa verrattiin soodakattiloiden WBS-luetteloon. Osa järjestelmistä ja alajaoksista oli
samoja, joten yhteinen numerointilogiikka oli järkevä säilyttää. Osa järjestelmistä ja alajaoksista oli erilaisia ja niistä oli varmistettava, etteivät numeroinnit menneet päällekkäin eri
tuoteryhmien kanssa.
6.2

Putkiston pääreititys

Putkiston pääreititystä havainnollistettiin 3D-mallissa tilavarauksilla, reititystasoilla ja putkisilloilla. Putkiston pääreitityksen havainnollistamiseen valittiin eri sisältöisiä putkia ja
laitteita. Tässä tutkimuksessa valittiin reititettäväksi BFB-kattilalaitoksen paineilman ja
veden runkolinjat, matalapainehöyryn päälinja ja lauhdesäiliölle menevät merkittävimmät
lauhdelinjat. Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä runkolinjoista erilaisilla putkisisällöillä.
Nämä linjat on merkitty kaavioon liitteessä 1. Oikeassa projektissa putkien lukumäärä on
suuri ja työ on vaativa. Tässä työssä tehtiin yksinkertaistettu malli, jotta saatiin kehitettyä
joitain työtä helpottavia työvälineitä.

Esimerkkireitityksen avulla havainnollistettiin putkitilavarausten tekeminen, putkiston esireitittäminen ja putkisillan periaate. Pohjana käytettiin olemassa olevaa kattilalaitosta. Putkien mallintamiseen suunniteltujen putkitilavarausten sisään kokeiltiin PDMS automaattista reititystyökalua. Työkalun käyttökelpoisuutta tutkittiin esireititettävän putken mallintamiseen. Putkisillan kokoa ja sijaintia arvioitiin esimerkkikattilalaitokseen tehdyllä mallinnuksella.
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Keskeistä huomioitavaa pääreittien ja putkisillan suunnittelussa:
 Ulkoisen putkiston liitospisteen ja keskeisten putkireittien ja laitteiden sijainnit olivat
keskeistä tietoa.
 Liittymät putkisilloilta päälaitteille oli oltava sujuvia.
 Putkien sijoittelu putkisillalle koon ja sisällön mukaan.
 Oli huomioitava riittävä korkeus laitteille liittymiseen. Alle oli jäätävä riittävä korkeus
liikkumiseen jalkaisin ja mahdollisesti kulkuvälineillä.
 Putkien eristystarve ja kannakointikorkeus oli huomioitava putkisillan mittoja suunnitellessa.

Kuvassa 17 on esimerkki aiemmin toimitetun BFB-laitoksen putkisillasta. Putkisiltaperiaatetta oli noudatettu, mutta putkisillalla oli useita risteäviä putkia, koska niiden suuntia ei
oltu osattu ennakoida riittävästi. Kuvan esimerkkiprojektissa oli kannakoitu höyry- ja ilmaputkia vierekkäin, mikä aiheutti ongelmaa erilaisten putkijärjestelmien vaatimusten takia. Höyryputki kulki laskulla putkiston alimpaa kohtaa kohti ja ilmaputki reititettiin vaakasuoraan. Tällaisten putkien kannakointi samaan sekundääriteräkseen vierekkäin oli hankalaa. Tässä projektissa ulospuhallussäiliö oli sijoitettu putkisillan alapuolelle, mikä vaikeutti putkien reitittämistä säiliön yläpuolella. Putkisilta oli kapea ja siihen olisi voitu varata tilaa mahdollisesti myöhemmin lisättäville putkistoille.
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Kuva 17. Esimerkki aiemman projektin putkireitityksestä lähellä tie-in pistettä (Andritz Hakan
2018).

6.3

Putkistoliitännät laitteille

Tutkimuksessa tehtiin laite- ja putkimalleja valituista laitteista. Valitut laitteet olivat ulospuhallussäiliö, lauhdesäiliö ja pohjatuhkaruuvit. Nämä laitteet valittiin niille tulevan putkimäärän takia ja putkireitityksen vaikeuden takia.

Tutkimuksessa käytiin läpi noin viiden viime vuoden aikana toteutuneen Andritzin BFBkattilaprojektien laitteiden sijoittelua ja putkireitityksiä. Tarkastelun kohteena näissä projekteissa olivat ulospuhallussäiliön, lauhdesäiliön ja pohjatuhkaruuvien jäähdytyksen
layout- ja putkistosuunnittelu. Tarkastelunäkökantoina oli kunkin laitteen putkiston suunnitteluun liittyvät keskeiset seikat. Ratkaisuista ja parannusehdotuksista keskusteltiin BFBkattiloiden tuotehallintaosaston kanssa (Hirvenoja suullisesti 2018). Tutkimuksessa suunniteltiin näiden laitteiden putkireititystä, putkikannakkeiden tarvitsemia teräsrakenteita ja
laitteiden yhdesijoittelua 3D-mallissa.
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Seuraavissa osiossa esitellään kaksi esimerkkiä kustakin laitteesta, miten laitelayout ja putkisto oli suunniteltu aiemmassa projektissa. Putkireitityksiä ja layoutia ei oltu standardoitu
tai ohjeistettu ja ratkaisut oli tehty eri projekteissa monin tavoin. Osioissa luetellaan keskeisiä näiden laitteiden suunnitteluun liittyviä asioita.

Ulospuhallussäiliö
Ulospuhallussäiliölle tulee useita prosessi- ja korkeapaineputkia. Alueen kaaviot löytyvät
liitteestä 2. Prosessiputkia tulee nuohoimilta, lauhde- ja syöttövesisäiliöstä ja polttimilta.
Myös tehdasvesilinja tulee ulospuhallussäiliölle. Nämä linjat on merkitty kaavioon numeroilla 2, 5 ja 6-11. Lisäksi malliin lisättiin korkeapaineputkia, joita ei ole numeroitu kaavioon.

Keskeistä huomioitavaa ulospuhallussäiliön putkistosuunnittelussa:
 Paljon lauhdeputkia, joiden kannakointi oli huomioitava matkalla säiliöön ja säiliön
läheisyydessä.
 Kuumat putkisisällöt oli huomioitava putkieristeiden ja -kannakkeiden valinnassa.
 Vältettiin riippukannakkeita ja suosittiin terästen päälle sijoitettavia liukukannakkeita.
 Putkisillan sijainnin ulospuhallussäiliöön nähden oli oltava sopiva putkireitityksen näkökannalta.
 Huoltotasojen määrä ja koko tuli kustannussyistä minimoida, mutta venttiileille oli oltava pääsy.
 Säiliön suurikokoinen hönkäputki lähti mahdollisimman suoraa reittiä katolle asti.

Kuvissa 18 ja 19 esitellään kaksi erilaista aiemmin toteutettua putkistosuunnittelua ulospuhallussäiliön alueelle. Kuvassa 18 ulospuhallussäiliön prosessi- ja korkeapainetukit ovat eri
suuntiin. Tästä syystä tarvittiin kaksi erillistä huoltotasoa. Putkien kannakointiin oli käytetty lukuisia pieniä sekundäärikannakkeita. Venttiilit olivat käyttökorkeudella, mutta linjoja
ei oltu kannakoitu niiden läheltä.
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Kuva 18. Esimerkki aiemman BFB-kattilaprojektin ulospuhallussäiliön putkireitityksestä ja –
kannakoinnista (Andritz Karlstad 2012).

Kuvassa 18 oli samankaltaisuutta kuvan 19 kanssa eri suuntiin osoittavien putkistotukkien
ja huoltotasojen osalta. Tässä projektissa putkien kannakointiin oli käytetty runsaasti korkealta roikkuvia riippukannakkeita. Riippukannakkeet säilyttävät putken tietyllä korkeudella, mutta eivät estä sen liikkeitä vaakasuunnassa.
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Kuva 19. Esimerkki aiemman projektin ulospuhallussäiliön putkireitityksestä ja –kannakoinnista
(Andritz Växjö).

Lauhdesäiliö
Lauhdesäiliölle tulee runsaasti putkia. Alueen kaaviot löytyvät liitteestä 3. Lauhdesäiliölle
tulee höyrylinjojen sekä ilman esilämmittimien lauhdelinjat. Nämä linjat on merkitty kaavioon numeroilla 1-4. Lauhdesäiliöstä lähtee hönkälinja ja varoventtiilin poistoputki. Nämä
linjat on merkitty kaavioon numeroilla 7 ja 8. Lauhdesäiliön alapuolelta lähtee linjat lauhdepumpuille. Nämä linjat on merkitty kaavioon numeroilla 5 ja 6. Linjojen täsmällinen lukumäärä vaihtelee eri projekteissa.

Keskeistä huomioitavaa lauhdesäiliön putkistosuunnittelussa:
 Paljon putkia, joiden kannakointi oli huomioitava heti alusta alkaen.
 Kuumat putkisisällöt oli huomioitava putkieristeiden ja -kannakkeiden valinnassa.
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 Laitteiden koroissa oli huomioitava höyryputkien ja ilman esilämmittimien laitesijoittelu, joista lauhdeputket lähtivät. Putkistolle oli saatava riittävästi laskua säiliölle tultaessa. Lauhdepumput oli oltava lauhdesäiliön alapuolella.
 Putkiyhteet säiliössä olivat melko lähekkäin.
 Lauhteenerottimien oli sijaittava mahdollisimman lähellä ulospuhallussäiliöt. Ne eivät
saaneet jäädä alimpaan putkeen lian kerääntymisen takia. Lauhteenerottimien ympärillä
oli sulkuventtiilit, joille oli oltava helppo pääsy.
 Lauhdesäiliöön jätetään usein varayhteitä. Säiliön putkireitityksessä oli varauduttava
mahdollisesti myöhemmin lisättävien putkien vaatimaan tilaan.

Kuvissa 20 ja 21 esitellään kaksi erilaista aiemmin toteutettua putkistosuunnittelua lauhdesäiliön alueelle. Kuvassa 20 lauhdesäiliöön tuli vähän linjoja ja lauhteen erottimet venttiileineen oli sijoitettu suoraan säiliön yläpuolelle. Putket oli kannakoitu alla olevasta teräsrakenteesta. Putkia ei oltu kannakoitu venttiiiliryhmän yläpuolelta. Tämä teki venttiiliryhmän rakenteesta hontelon ja alttiin heilumiselle.
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Kuva 20. Esimerkki aiemman projektin lauhdesäiliön putkireitityksestä ja –kannakoinnista (Andritz
Pärnu 2008).

Kuvassa 21 lauhdelinjojen lauhteenpoistimet oli sijoitettu laajalle alueelle hoitotason ympärille. Näin venttiilit ja lauhteenpoistimet oli saatu sopivalle käyttökorkeudelle. Tässä
putkistosuunnittelussa oli useita korkealta roikkuvia riippukannakkeita, jotka pitivät kannateltavan putken tietyssä korossa, mutta eivät estäneet liikettä vaakatasossa. Tässä ratkaisussa oli pitkiä lauhdeputkien vetoja lähes vaakatasossa. Tämä ratkaisu huononsi lauhteen virtausta lauhdesäiliölle, vaikka putkistossa olikin huomioitu putkiston vaatimat laskut.
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Kuva 21. Esimerkki aiemman projektin lauhdesäiliön putkireitityksestä ja –kannakoinnista
(Andritz, Hakan).

Pohjatuhkaruuvien jäähdytysvesiputkisto
Pohjatuhkaruuvin jäähdytysveden kiertoputkisto sisältää ruuville tulevan jäähdytysveden ja
ruuvilta poistuvan veden. Alueen kaaviot löytyvät liitteestä 4. Ruuveille tulevassa jäähdytysvesiputkistossa on sulkuventtiilit jokaiselle ruuville tulevassa haarassa. Tulolinja on
merkitty kaavioon numerolla 1. Ruuveilta palaavassa jäähdytysvesiputkistossa on sulkuventtiilien lisäksi myös automaattiventtiili, takaiskuventtiili, lämpötila- ja virtausmittaus.
Paluulinja on merkitty kaavioon numerolla 2.

Keskeistä huomioitavaa pohjatuhkaruuvien jäähdytysputkiston suunnittelussa:
 Kannakointi oli suunniteltava harkiten. Kattilan pohjapalkit laskeutuvat tai nousevat
kattilatyypin mukaisesti kattilaa lämmitettäessä ja jäähdytettäessä. Kattilalaitoksen teräsrakenne tai jäähdytysruuvit eivät liiku kattilan lämpöliikkeen mukana.
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 Helppo asennettavuus, ei monimutkaisia rakenteita.
 Virtausmittaukset tulevat mieluiten vaakasuoraan putkeen. Jos virtausmittaus on pystysuorassa putkessa, virtauksen tulee olla alhaalta ylöspäin.
 Helppo pääsy venttiileille ja muille instrumenteille.

Kuvissa 22 ja 23 esitellään kaksi erilaista aiemmin toteutettua putkistosuunnittelua pohjatuhkaruuvien jäähdytyksen alueelle. Kuvassa 22 jäähdytysputkiston tulo- ja paluulinjat oli
koottu yhteiseen venttiiliryhmään. Nämä linjat on merkitty kuvaan punaisella. Venttiiliryhmän jälkeen putkistoon oli lisätty letkut ylhäältä riippuvan kattilan lämpöliikkeen huomioimiseksi. Kuljetusruuvien yläpuolella olevat putkistot oli kannakoitu kattilapalkeista,
jotka liikkuivat kattilan lämpöliikkeen mukana. Tässä suunnittelussa hyvää oli helppo pääsy venttiileille, mutta samalla ongelmana oli putkien kuljettaminen alas ja ylös tätä varten.
Myös virtausmittaus oli sijoitettu ylhäältä alas menevään virtaukseen, mikä aiheutti ongelmia instrumenttihankinnassa. Laitteiden toimitukseen sisältyi letkut, jotka liitettiin jäähdytysvesiputkistoon. Näitä liitäntöjä varten oli tehty putkihaaroitukset päälinjasta alaspäin.

Kuva 22. Esimerkki aiemman projektin pohjatuhkaruuvin jäähdytysvesiputkiston reitityksestä ja
kannakoinnista (Andritz Hakan 2018).

Kuvassa 23 jäähdytysvesilinjojen venttiiliryhmät oli tuotu alas kummankin ruuvin viereen.
Linjat on merkitty kuvaan punaisella. Tässä suunnittelussa venttiiliryhmät oli sijoitettu
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pussiksi reititettyyn jäähdytysvesilinjaan. Jäähdytysvesilinjat oli kannakoitu ruuvien yläpuolelle. Yksi kannake oli pultattu ankkuripulteilla betonilattiaan, mikä on kalliimpi ja työläämpi kannaketyyppi kuin sekundääriteräksiä hitsaamalla toteutettu kannakointi.

Kuva 23. Esimerkki aiemman projektin pohjatuhkaruuvin jäähdytysvesiputkiston reitityksestä ja
kannakoinnista (Andritz Karlstad 2012).
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7 TULOKSET
7.1

Putkiston WBS-luettelo

Voimakattiloiden prosessiputkiston WBS-luettelossa järjestelmiä kuvataan jaoksilla ja tehtäviä kuvataan alajaoksilla. Tämän luvun taulukoissa esitettävissä WBS-luetteloissa jaokset
on merkitty lihavoiduilla kirjaimilla ja alajaokset on listattu jaoksen alle ilman lihavointia.
Yrityksen käyttämää numerointia ei esitetä tässä päähuomion ollessa putkien jakamisessa
järjestelmiin. Tässä tutkimustyössä päivitettiin aiemmin käytössä ollut luettelo. WBSjaosten numerointi tallennettiin 0-kaavioihin linjakohtaisesti.

Oheislaitteiden höyryjärjestelmässä (taulukko 2) höyryt jaettiin alajaoksissa matala- ja välipainehöyryputkistoon. Lisäksi höyryt jaettiin alajaoksissa ilman, syöttöveden ja hajukaasujen esilämmittimille. Kustannusten seurantamielessä sammutushöyry laitettiin omaan
alajaokseen. Höyrylinjojen xxx bar merkintä korvataan projektissa käytössä olevalla höyrynpaineella.
Taulukko 2. WBS-luettelo, oheislaitteiden höyryjärjestelmä.
OHEISLAITTEIDEN HÖYRYJÄRJESTELMÄ
MATALAPAINEHÖYRYPUTKISTO, XXXBAR
MATALAPAINEHÖYRYPUTKISTO ILMAN ESILÄMMITTIMILLE
VÄLIPAINEHÖYRYPUTKISTO, XXXBAR
VÄLIPAINEHÖYRYPUTKISTO ILMAN ESILÄMMITTIMILLE
VÄLIPAINEHÖYRYPUTKISTO KP SYÖTTÖVESI ESILÄMMITTIMELLE
VÄLIPAINEHÖYRYPUTKISTO HAJUKAASUJEN ESILÄMMITTIMELLE
SAMMUTUSHÖYRY

Lauhdeputkisto (taulukko 3) jaettiin eri höyrynlähteiden mukaisesti. Lauhdetta kerätään
matala- ja välipainehöyryputkistoista, nuohoushöyryistä, hajukaasujärjestelmistä ja savukaasulauhduttimelta. Lauhdeputkiston paine merkitään projektikohtaisesti. Ilman esilämmittimien lauhteet luokiteltiin yleiseen matalapaine- tai välipainehöyryn lauhteenpoistoputkistoon.
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Taulukko 3. WBS-luettelo, oheislaitteiden lauhdejärjestelmä.
OHEISLAITTEIDEN LAUHDEJÄRJESTELMÄ
MATALAPAINEHÖYRYN LAUHTEENPOISTOPUTKISTO, XXXBAR
VÄLIPAINEHÖYRYN LAUHTEENPOISTOPUTKISTO, XXXBAR
NUOHOUSHÖYRYN LAUHTEENPOISTOPUTKISTO
HAJUKAASUJEN LAUHDEPUTKISTO
SAVUKAASULAUHDUTTIMEN LAUHDEPUTKISTO

Paineilmailmaputkisto (taulukko 4) jaettiin yleiseen paine-ilmaan ja instrumenttiilmaputkistoon. Venttiiliryhmien ja polttimien välinen instrumentti-ilmaputkiston erotettiin
omaan alajaokseen, koska usein näistä pienistä putkista ei tehdä isometrejä. Eri järjestelmien putkistokustannuksia haluttiin seurata, joten paineilmaputkistoa jaettiin järjestelmiin,
kuten SNCR, SCR, Chlorout ja savukaasujen puhdistus letkusuotimella.

Taulukko 4. WBS-luettelo, paineilmajärjestelmä.
PAINEILMAJÄRJESTELMÄ
PAINEILMAPUTKISTO
INSTRUMENTTI-ILMAPUTKISTO
INSTRUMENTTI-ILMAPUTKISTO VENTTIILIRYHMIEN JA POLTTIMIEN VÄLILLÄ
PAINEILMAPUTKISTO SNCR/SCR-JÄRJESTELMÄÄN
PAINEILMAPUTKISTO CHLOROUT-JÄRJESTELMÄÄN
PAINEILMAPUTKISTO LETKUSUOTIMELLE

Ilmajärjestelmä (taulukko 5) jaettiin tiivistysilmaputkistoihin nuohoimille ja sulkusyöttimille, SNCR- ja Chlorout-järjestelmän sekundääri-ilmaan sekä kaukolämpöjärjestelmään
liittyvään tyhjiösysteemiin.

Taulukko 5. WBS-luettelo, ilmajärjestelmä.
ILMAJÄRJESTELMÄ
NUOHOIMIEN TIIVISTYSILMAPUTKISTO
SEKUNDÄÄRI-ILMA SNCR-JÄRJESTELMÄÄN
SULKUSYÖTTIMIEN TIIVISTYSILMAPUTKISTO
TYHJIÖSYSTEEMI
SEKUNDÄÄRI-ILMA CHLOROUT-JÄRJESTELMÄÄN

Vesijärjestelmään (taulukko 6) kuuluu tehdasveden päälinja. Jäähdytys- ja tiivistysvesiputkistot jaettiin omiin alajaoksiin. Palovesi- ja hätäsuihkuputkistot eroteltiin omiksi alajaok-
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siksi. Projekteissa on eri laatuisia vesiä, joten vesien lähteitä voi olla useita. Syöttövesisäiliölle menee käsiteltyä kattilavettä lisävedeksi. Näytteenottokeskusta on tarpeen jäähdyttää
jäähdytysvedellä. Vesijärjestelmään kuuluu yleinen kemikaalinsyöttöputkisto ja ammoniakki- ja ammoniakkisulfaattiputkistot. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistot kuuluvat
vesijärjestelmään. Suljettu jäähdytysvesikierto liittyy useimmiten pohjatuhkaruuvien jäähdytykseen. Cyclex-kiertovesiputkistolla lämmitetään joissain projekteissa syöttövettä ja
paloilmaa. Säilöntäputkisto liittyy kattilan ottamiseen pois käytöstä, jolloin kattila täytetään säilöntäaineilla. Savukaasulauhduttimeen menevä vesi erotettiin omaksi alajaokseksi.

Taulukko 6. WBS-luettelo, vesijärjestelmä.
VESIJÄRJESTELMÄ
TEHDASVESIPUTKISTO
LISÄVESI- JA LAUHDEPUTKISTO SYÖTTÖVESISÄILIÖLLE
JÄÄHDYTYSVESIPUTKISTO PUMPUILLE
TIIVISTYSVESIPUTKISTO PUMPUILLE JA SEKOITTIMILLE
PALOVESIPUTKISTO
HÄTÄSUIHKUPUTKISTO
NÄYTTEENOTTOKESKUKSEN JÄÄHDYTYSVESIPUTKISTO
KEMIKAALINSYÖTTÖPUTKISTO
AMMONIAKKISULFAATTIPUTKISTO
AMMONIAKKIPUTKISTO SNCR/SCR
KAUKOLÄMPÖPUTKISTO
KAUKOJÄÄHDYTYSPUTKISTO
SULJETTU JÄÄHDYTYSVESIKIERTO
CYCLEX KIERTOVESIPUTKISTO
SÄILÖNTÄPUTKISTO
VESI SAVUKAASULAUHDUTTIMEEN

Poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmään (taulukko 7) kuuluu ulospuhallussäiliön hönkäputki ja siihen liittyvät putkistot. Ulospuhallussäiliön hönkäputki reititetään säiliön yläosasta katolle ja siihen johdetaan lauhde- ja poistoputkia ulospuhallussäiliön kaavion mukaisesti. Syöttöveden tyhjennys- ja ylikaatoputkisto menevät ulospuhallussäiliöön. Lauhdesäiliön hönkäputki viedään ulospuhallussäiliön hönkäputkeen. Lauhdesäiliön tyhjennysputkisto menee säiliön alapuolella olevalle lauhdepumpulle. Jatkuvan ulospuhallussäiliön
hönkä- ja tyhjennysputkistot ovat tyypillisesti korkeapaineputkistoa, mutta niiden alajaokset on säilytetty myös prosessiputkistojen jaottelussa mahdollista tarvetta varten. Jos syöt-
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tövesisäiliössä on kaasunpoistin, sen hönkäputkelle on oma alajaos. Rakennukseen liittyvä
viemäriputkisto ei ole kattilalaitoksen putkistoa, mutta koska se usein suunnitellaan putkistosuunnittelussa, sille oli tarpeen olla oma alajaos. Maanalainen putkisto käsitellään omana
kokonaisuutena. Tyhjennysputkisto sisältää kokoojaputket eri kerroksista kerättäville tyhjennyksille. Pohjatuhkaruuvien toimintaan liittyvä hönkäputki on omassa alajaoksessa sen
erityistehtävän takia.

Taulukko 7. WBS-luettelo, poisto-, hönkä- ja ylivuotojärjestelmä järjestelmä.
POISTO-, HÖNKÄ- JA YLIVUOTOJÄRJESTELMÄ
ULOSPUHALLUSSÄILIÖN HÖNKÄPUTKI JA SIIHEN LIITTYVÄT PUTKISTOT
SYÖTTÖVESISÄILIÖN TYHJENNYS- JA YLIKAATOPUTKISTO
LAUHDESÄILIÖN HÖNKÄPUTKISTO
LAUHDESÄILIÖN TYHJENNYSPUTKISTO
JATKUVAN ULOSPUHALLUSSÄILIÖN HÖNKÄPUTKISTO
JATKUVAN ULOSPUHALLUSSÄILIÖN TYHJENNYSPUTKISTO
SYÖTTÖVESISÄILIÖN KAASUNPOISTIMEN HÖNKÄPUTKISTO
KATTO- JA TASOVIEMÄRIPUTKISTO
MAANALAINEN PUTKISTO
TYHJENNYSPUTKISTO
TUHKAJÄRJESTELMÄN HÖNKÄPUTKI

Mikäli aiempien WBS:n ulkopuolelle jää joitain tyhjennyksiä ja muita kuin höyryihin liittyviä lauhteita, luokiteltiin ne taulukon 8 alajaokseen. Tällaisia voi olla esimerkiksi kanavien tyhjennykset. Lisäjärjestelmiin listattiin LVI-putkistot, joita reititetään joissain projekteissa.

Taulukko 8. WBS-luettelo, muut tyhjennys- ja lauhdejärjestelmät ja lisäjärjestelmät.
MUUT TYHJENNYS- JA LAUHDEJÄRJESTELMÄT
MUUT TYHJENNYS- JA LAUHDEPUTKISTOT
LISÄJÄRJESTELMÄT
LVI-PUTKISTOT

Polttoainejärjestelmä (taulukko 9) sisältää tyypilliset apupolttoaineet kattilan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Tällaisia polttoaineita ovat kevytpolttoöljy, maakaasu ja bioöljy.
Sytytyskaasuna käytetään usein maakaasua. Kattilan pääpolttoaine, kuten hake, kuljetetaan
kattilaan kuljettimilla, joten se ei liity putkistojen jaotteluun. Joissain tapauksissa BFB-
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kattilassa voidaan polttaa hajukaasuja. Tällainen tilanne on tyypillisesti silloin, kun kattila
on osa sellutehdasta. Vahvat (CNCG) ja haihduttamon stripperiltä tulevat (SOG) hajukaasut poltetaan hajukaasupolttimella ja laimeat hajukaasut (DNCG) voidaan tuoda kattilaan
paloilman mukana. Järjestelmät vaihtelevat eri projekteissa.

Taulukko 9. WBS-luettelo, polttoainejärjestelmä ja hajukaasujärjestelmä.
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
ÖLJYPUTKISTO
SYTYTYSKAASUPUTKISTO
MAAKAASUPUTKISTO
BIOÖLJYPUTKISTO
HAJUKAASUJÄRJESTELMÄ
CNCG PUTKISTO
SOG PUTKISTO
DNCG PUTKISTO

7.2

Putkiston pääreititys

Putkiston esisuunnitteluun kuuluvaa esireititystä tutkittiin soveltamalla opittua. Suunnittelua tehtiin aiemmin toteutettuun BFB-kattilalaitokseen. Haluttiin kokeilla uusia tapoja tehdä karkeaa esireititystä ja selventää putkisillan rakennetta ja kokoa.

Vaihe 1.
Prosessiputkiston pääreititysideaa ja työkaluja kokeiltiin jo toteutettuun kattilalaitokseen.
Siinä putkiston tie-in piste oli 1-kerroksen alapuolella kattilan etuseinän puolella. Vaakasuorat tilavaraukset oli tehty kattilan etu- ja sivuseinien puolelle. Tilavaraukset näkyvät
kuvassa 24. Pystysuorat tilavaraukset oli tehty kattilalaitoksen oikeaan etunurkkaan ja vasempaan takanurkkaan. Tällaisilla tilavarauksilla saatiin putkistot kuljetettua 0-tasolla kattilan eri puolille. Pystysuorat tilavaraukset mahdollistivat reitin putkistolle, joka piti saada
kuljetettua laitoksen eri kerroksiin.
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Kuva 24. Esimerkki putkistotilavarauksista kattilalaitoksen 3D-mallissa (Andritz).

Vaihe 2.
Haluttiin kokeilla PDMS automaattireititystyökalun (Pipe Router) toimivuutta alustavan
putkistoreitityksen määrittämisessä. Alustava putkireititys tehtiin liitteeseen 1 merkityille
höyry-, lauhde-, ilma- ja vesilinjoille. Tilavarausten sisään määritettiin automaattireititystyökalun reititystasot (Routing Plane). Reititystasojen avulla voitiin antaa reititystystyökalulle putkistojen haluttu paikka ja suunta. Reititystasot näkyvät punaisina kuvassa 25.
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Kuva 25. Esimerkki malliin lisätyistä reititystasoista.

Vaihe 3.
Putkille määritettiin alku- ja loppupisteet. Ne määräytyivät laitteiden sijaintien, yleisten
putkien reitityssääntöjen ja putkistotilavarausten mukaisesti. Automaattireititystyökalussa
lisättiin putkilinjakohtaiset reititystasot. Näin annettiin putkelle käsky kulkea haluttuja reittejä pitkin. Kuvassa 26 on esimerkki ilma-linjaan lisätyistä reititystasoista.
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Kuva 26. PDMS Pipe Router valikko, jossa putkelle on lisätty reititystasot.

Kun reititystasot oli määritetty, voitiin antaa reititystyökalulle käsky reitittää putket. Muita
lisämäärityksiä putkien ryhmittelyyn tai tarkempaan sijoittamiseen ei tehty. Automaattireititys aiheutti päällekkäisiä putkireittejä ja putkien häviämistä kohdasta, jossa järjestelmä ei
löytänyt sopivaa reittiä. Reititys saattoi sisältää myös mutkikkaita reittejä, jos putken päätepiste oli vaikea saavuttaa ohjelmiston reitityslogiikan mukaisesti. Näiden ongelmien takia
oli tarpeen tehdä muutoksia putken alku- tai loppupisteeseen ja reititystasoihin. Nämä yksinkertaiset putkireitit saatiin reititettyä tällä työkalulla kuvan 27 mukaisesti.
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Kuva 27. Putkistojen esireititys reititystasojen mukaisesti.

Vaihe 4.
Putkistojen esireitityksen jälkeen mallinnettiin paikka putkisillan tukiteräksille. Automaattinen reititystyökalu reititti putken keskipisteen reititystasoa pitkin. Putkisillan teräsrakenteen taso oli sijoitettava kannakekorkeuden verran putken alapuolella. Kannakekorkeus
vaihtelee putken koon ja eristepaksuuden mukaisesti. Putket sijoitettiin putkisillalle niin,
että alimmalla tasolla ja lähimpänä pilarilinjaa oli painavat ja kylmät vesiputket. Toisella
tasolla oli kuumat höyry- ja lauhdeputket. Niiden reitittäminen vaatii laskua, joten niiden
kannakointi on hankalaa muiden putkisisältöjen kanssa saman kannake sekundääriteräksen
päälle. Ylimmälle tasolle reititettiin ilmaputket. Niiden sisältö on kevyt ja kylmä. Putkisillan paikka ja koko on hahmoteltu kuvassa 28.
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Kuva 28. Putkisilta eri sisältöisille putkille, merkitty punaisella.

Putkisillan korkeus riippuu tie-in pisteen korkeudesta ja kattilalaitoksen tasokorkeudesta.
Tyypillisen keskikokoisen tai pienen BFB-kattilalaitoksen putkikoot ovat melko pieniä,
alle DN 200, ja putkien määrä on perustilanteessa melko pieni. Putkien määrä kasvaa kattilalaitoksen järjestelmien lisääntyessä. Jos käytettävissä oleva tila on riittävän korkea, tällainen kolmekerroksinen putkisilta helpottaa putkien ryhmittelyä, reitittämistä ja kannakointia. Tutkimuksen esireititysmallissa reititystasojen korkoero oli 600 mm. Tämä riittää
pienille putkille, vaikka ne olisivat kuumia, eristettäviä putkia. Tällainen kolmikerroksinen,
pienehköille putkille tarkoitettu putkisilta vaatii korkeutta n. kaksi metriä. Putkikoon kasvaessa korkeutta on varattava lisää. Putkisillan yläpuolelle pitää saada mahtumaan myös
kaapelihyllyt. Kolmikerroksiselle kaapelihyllylle tilaa on varattava n. 800 mm. Putkisillan
korkeusvaatimus kokonaisuudessaan olisi n. 3 metriä. Tasokorkeuden ollessa usein n. 6,5-7
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metriä putkisillan alle jäisi vapaata tilaa n. 3,5 - 4 m. Putkisillan leveys on määritettävä
projektikohtaisesti putkien määrän mukaan. Kokoa arvioitaessa on syytä jättää tyhjää tilaa
mahdollisia tulevia putkilinjoja varten.
7.3

Putkistoliitännät laitteille

Pääputkireitityksen lisäksi tutkittiin liitäntöjä valituille laitteille. Tässä kappaleessa esitellään tehdyt laitelayout suunnitelmat ja mainitaan niiden suunnittelussa huomioidut asiat.
Ulospuhallussäiliö
Tutkimuksessa mallinnettiin esimerkki layout ulospuhallussäiliöstä ja sen putkistoreitityksestä. Mallissa oli sekä korkea- että matalapaineputket, jotta saatiin hahmotettua kokonaisuus. Malli tehtiin alustavaa suunnittelua varten, ilman yksityiskohtaista mallintamista.
Malli ei sisällä täsmällistä tietoa putkien koosta, määrästä ja kannakkeiden tyypistä, mutta
antaa ehdotuksen kannakkeisiin käytettävien teräsrakenteiden paikoista ja putkireitityksistä.

Suunniteltu malli näkyy kuvassa 29. Tästä tehty tekninen piirros löytyy liitteestä 6. Ulospuhallussäiliön kaavio löytyy liitteestä 2.

75

Kuva 29. Laitelayout ulospuhallussäiliölle ja sen putkistolle.

Tärkeimmät ratkaisut:
 Lisättiin säiliön viereen teräskehikko, jota käytettiin putkien kannakointiin. Teräskehikon avulla voitiin kannakoida putkistoja ryhmiin putkisillalta tultaessa sekä venttiilien
yläpuolelta. Teräskehikko toimii myös poikkeavasta suunnasta tulevan putken kanna-
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kointiin. Teräskehikko voidaan ottaa osaksi teräsrakennesuunnittelua, mikä helpottaa
asennustyötä työmaalla.
 Käännettiin korkea- ja matalapainetukit samaan suuntaan ja jätettiin huoltotaso niiden
väliin. Näin huoltotaso oli mahdollisimman pieni ja sieltä oli pääsy venttiileille. Esimerkissä putkitukkien välistä etäisyyttä levennettiin lisäämällä käyrät matalapainetukin
säiliöliitäntään.
 Teräskehikkoon jätettiin aukkoja varayhteisiin mahdollisesti myöhemmin lisättäville
putkille.
Lauhdesäiliö
Tutkimuksessa reititettiin esimerkki layout lauhdesäiliöstä ja sen putkistoreitityksestä.
Malli ei sisällä täsmällistä tietoa putkien koosta, määrästä ja kannakkeiden tyypistä, mutta
antaa ehdotuksen kannakkeisiin käytettävien teräsrakenteiden sijainnista ja putkireitityksistä. Suunniteltu malli näkyy kuvassa 30. Tästä tehty tekninen piirros löytyy liitteestä 7.
Lauhdesäiliön kaavio löytyy liitteestä 3.
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Kuva 30. Laitelayout lauhdesäiliölle ja sen putkistolle.

Tärkeimmät ratkaisut:
 Lisättiin säiliön alapuolelle säiliötä kannattavat teräkset pohjatasolle.
 Lisättiin huoltotaso säiliön eteen.
 Lisättiin teräskehikko säiliön viereen. Tätä teräskehikkoa käytettiin putkien kannakointiin. Kannaketeräksen sijoittelussa huomioitiin n. 100 mm eriste lauhdesäiliön ympärillä.
 Muodostettiin tiiviit venttiiliryhmät säiliön yläpuolelle. Venttiileille oli pääsy huoltotasolta. Lauhteenpoistimet sijoitettiin pystyputkeen säiliön yläpuolella.
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 Huomioitiin säiliön alapuolella olevien lauhdepumppujen putkiston kannakointi. Sekundääriteräksiä lisättiin yläpuolelta, niin ei tarvinnut kannakoida useita putkia laitoksen pohjatasosta. Pohjatasolle tuleva kannakointi edellyttää ankkuripultteja ja perustusten valamista.
Pohjatuhkaruuvien jäähdytysvesiputkisto
Tutkimuksessa reititettiin esimerkki pohjatuhkaruuvien jäähdytysputkistosta, kuva 31. Putkisto on merkitty kuvaan punaisella. Malli ei sisällä täsmällistä tietoa putkien koosta ja
kannakkeiden tyypistä, mutta antaa ehdotuksen kannakkeisiin käytettävistä teräsrakenteista
ja putkireitityksistä. Tästä tehty tekninen piirros löytyy liitteestä 7.

Ongelmakohdat, joihin haettiin ratkaisua:
 Venttiiliryhmien piti olla yksinkertaisia rakenteeltaan ja helposti saavutettavissa.
 Hallittu kannakointi kattilan teräsrakenteesta ja kattilan pohjapalkeista. Kattilan lämpöliikkeiden huomiointi letkuilla.
 Helposti asennettava rakenne.

Kuva 31. Laitelayout pohjatuhkaruuvien jäähdytysvesiputkistolle.
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Tärkeimmät ratkaisut:
 Pohjatuhkaruuvien jäähdytysvesiputkiston kannatusta varten lisättiin kattilapalkeista
riippuva teräskehikko. Kehikko liikkuu kattilan lämpöliikkeiden mukana.
 Venttiiliryhmät saatiin alas, n. 1,5 metrin korkeuteen ilman putkivetoja ylös ja alas.
 Lämpöliikkeet kattilapalkiston ja kattilarakennuksen teräsrakenteen välillä hallitaan
pääputkistoon lisätyillä metalliletkuilla.
 Runkoputkeen lisättiin liittimet pohjatuhkaruuvin letkuliitännöille, jolloin ei tarvittu
erillisiä putkireitityksiä näitä liitäntöjä varten.
 Alas kannakoitu putkisto sijoitettiin vain ruuvin toiselle puolelle, joten ruuvin toinen
puoli jäi avoimeksi huoltoa varten. Ei sijoitettu kannakkeita ruuvin moottorin eteen, joten moottoriin liittyvät huoltotoimet ovat mahdollisia. (Raatikainen suullisesti 2018).
Laitemoduulit putkistoreitityksen apuna
Tutkimuksessa suunniteltuja laitemoduuleita käytettiin putkisillan ja laitteiden sijoittamisen apuna. Kuvassa 32 on sijoitettuna ulospuhallussäiliön putkistomoduuli (merkitty punaisella) putkisillan (merkitty oranssilla, höyrylinja keltaisella) viereen. Moduulin avulla
voitiin etsiä säiliölle ideaali paikka laitoksen pohjatasolta ja putkisillan vierestä. Tästä kokeilusta nähtiin, että säiliömoduulin esireititetty putkisto nousi korkeammalle kuin suunniteltu putkisilta. Tämä on korjattava alentamalla säiliömoduulin ylimpiä putkia tai koko sekundääriteräskehikkoa. Usein ulospuhallussäiliö sijoitetaan suoraan putkisillan alapuolelle.
Moduulin avulla voi nähdä, että sellainen sijoittelu hankaloittaa ohikulkevien ja säiliölle
tulevien putkien reitittämistä. Putkisillan viereen sijoitettu säiliö antaa paremmin tilaa
ryhmitellä putkia ja järjestellä ne ennen putkisillalle tuloa.
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Kuva 32. Ulospuhallussäiliömoduulin sijoitus putkisiltaan nähden.

Kuvassa 33 lauhdesäiliömoduuli (merkitty punaisella) on sijoitettu putkisillan (merkitty
oranssilla) viereen. Putkisillalle reititettiin malliksi kaksi ilman esilämmittimiltä tulevaa
lauhdelinjaa (merkitty keltaisella). Moduulin avulla voitiin sijoitella säiliö ja sen teräsrakenteet mahdollisimman edulliseen paikkaan putkireititysten suhteen. Tämä säiliö oli edullista sijoittaa putkireitti laitteen viereen. Huoltotason koko ja tikkaiden sijainti on muokattava kuhunkin projektiin sopivaksi.
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Kuva 33. Lauhdesäiliömoduulin sijoittaminen putkisiltaan nähden.

Kuvassa 34 on kuva pohjatuhkaruuveista ja niiden jäähdytysvesiputkistosta kannakkeineen. Kuvassa pohjatuhkaruuvit on merkitty punaisella, putkisto ja kannakkeet vihreällä ja
putkisilta oranssilla. Putkisillalla oleva tehdasveden runkolinja on merkitty kuvassa keltaisella. Tässä projektissa jäähdytysvesi tuli haarana tehdasveden runkolinjasta. Tässä ratkaisussa putkisillan sijainnilla ei ollut merkitystä pohjatuhkaruuvien jäähdytysvesiputkiston
suunnittelulle. Tässä tapauksessa oli järkevää kuljettaa vesiputkiston runkolinja kattilalaitoksen keskellä ja jakaa siitä vettä tarvittaviin kohteisiin. Kattilarakennuksen teräsrakennetta kannattaa hyödyntää putkien kannakointiin putkisillan läheisyydessä. Kattilan lämpöliike pohjatuhkaruuvien yläpuolella oli huomioitava lisäämällä letkut joustoa varten putkilinjoihin ennen niiden kannakointia kattilapalkeista.
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Kuva 34. Pohjatuhkaruuvin jäähdytysvesiputkiston ja kannakkeiden sijoittaminen laitteeseen ja
putkisiltaan nähden.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Andritzin tavoitteena oli vähentää kattilalaitoksen prosessiputkiston suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen liittyviä kustannuksia. Diplomityön tavoitteena oli biopolttoainetta
käyttävän BFB-kattilalaitoksen prosessiputkiston esisuunnittelun kehittäminen. Työssä etsittiin konkreettisia keinoja ja välineitä näiden suunnittelun osa-alueiden parantamiseksi,
mitä pidettiin prosessiputkiston esisuunnittelun kehittämisenä. Konkreettisesti kehittäminen sisälsi luetteloiden muokkaamista, järjestelmien tutkimista kaavioista, mallintamista,
teknisten kuvien tekemistä ja mallinnustyövälineiden kokeilemista. Tässä työssä esisuunnittelu sisälsi BFB-kattilan putkiston jakamisen järjestelmiin, putkiston pääreitityksen ja
liitännät päälaitteille.

Voidaan todeta, että kehitystä saatiin tehtyä valituilla, rajatuilla putkiston esisuunnittelun
alueilla. Tärkeää on, että kehitystyö on aloitettu, sillä sen avulla prosessiputkiston suunnitteluprosessi ja siihen liittyvät ongelmakohdat ovat tulleet näkyviksi. Yrityksessä on tämän
jälkeen helpompi viedä kehityshankkeita eteenpäin ja sitä kautta saavuttaa tavoiteltuja
säästöjä. Kattilalaitoksen putkistosuunnitteluprosessi on kokonaisuudessaan laaja ja kehitystyötä on vielä paljon tehtävänä. Tässä työssä kehitetyillä asioilla voidaan helpottaa esisuunnittelua, mutta koko prosessin näkökannalta kyse on vasta pienistä askeleista. Kehitystyön tulisi olla jatkuvaa, koko suunnitteluprosessin huomioivaa.

Putkiston esisuunnittelun onnistuminen tekee sujuvan putkistosuunnittelun mahdolliseksi.
Putkiston esisuunnittelu sisältää paljon tehtäviä ja käytettävä aika on lyhyt. Onnistunut esisuunnittelu antaa mahdollisuuden putkistosuunnittelulle onnistua, mutta ei takaa sitä. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi työssä kehitettyjä esisuunnittelun osa-alueita ja niihin
liittyviä päätelmiä.
8.1

Putkiston WBS-luettelo

WBS-luettelon päivittäminen ja tiedon lisääminen Comoksen 0-kantaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen tavoitteeseen vähentää kattilalaitoksen suunnitteluun liittyviä kustannuksia.
WBS-luetteloon liittyvien tietojen lisääminen projektin tietoihin liittyy projektin alkuvai-
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heeseen, jolloin putkiston esisuunnittelu tehdään rajoitetussa ajassa. Vähentämällä rutiininomaiseen WBS-luokitteluun käytettävää aikaa samassa ajassa voidaan tehdä muita tärkeämpiä esisuunnittelutöitä. Päivitetty WBS-luettelo otetaan käyttöön uusissa projekteissa
projektissa.

WBS-luettelon päivitys selkeytti luetteloa BFB-kattilaprojektien sisällön mukaiseksi. BFBkattilan järjestelmiä kehitetään, lisätään ja muutetaan, joten luettelo ei säily käyttökelpoisena ilman vastaavia päivityksiä myös jatkossa. Uusien järjestelmien lisääminen luetteloon
oli luettelon päivittämisessä tärkeää. Luokitteluja on käytetty projekteissa eri tavoin, kun
tietoa ei ole luettelossa ollut valmiina.

Jaosten määrä pohjaa aiempaan ja myös toisessa tuoteryhmässä käytettyyn lajitteluun. Tärkeää oli jättää pois sellaisia alajaoksia, joita BFB-kattiloissa ei käytetty. Samoin joitain
erittäin pieniä alajaoksia jätettiin pois listalta, jottei järjestelmäkuvia tarvitse jatkossa tehdä
muutamalle putkelle. Päivityksestä huolimatta käyttöön jäi jaoksia, joissa on tyypillisesti
vain yksi putki. Logiikkaa oli tässä päivityksessä vaikea muuttaa niin paljon, että niistä
kaikista olisi päästy tässä vaiheessa eroon.

Tärkeää oli huomioida kustannuslaskennan tarpeet. Päivitetyn luettelon alajaoksia jaettiin
niin, että putkistoja pystyttiin jakamaan järjestelmille aiempaa selvemmin. Tavoitteena oli,
että yrityksessä voidaan laskea hinta eri järjestelmien materiaali- ja suunnittelukustannuksista. Tyypillinen tällainen järjestelmä on SNCR-järjestelmä tai Cyclex- järjestelmä. Nämä
järjestelmät sisältävät paljon eri sisältöisiä putkistoja, eikä todellisia suunnittelu- ja materiaalikustannuksia ole tiedetty. Tarkemman jaottelun avulla voidaan jatkossa hinnoitella järjestelmät realistisemmin kulujen mukaisesti. Kustannustietoa voidaan myös hyödyntää
suunnittelutyön kehittymisen seurannassa. Voidaan seurata järjestelmien kustannuskehitystä tulevina vuosina eri projektien välillä.

WBS-numerointi lisättiin Comoksen 0-kantaan linjakohtaisesti. Tämä tieto on käytettävissä uusissa projekteissa aikaisempaa helpommin ja systemaattisemmin. Aiemmin tieto täytettiin käsin linjaluetteloon jokaisessa projektissa. Kun tieto on valmiina tietokannassa ja
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määrittelyt ovat selvempiä, numerointi ei vaihtele projektien välillä. Huomioitavaa on, ettei
0-pohjia ole tehty kaikille käytössä oleville järjestelmille. Niiltä osin ei putkiston WBSnumerointia ole voitu täyttää 0-pohjiin. Jatkossa on välttämätöntä, että 0-pohjien määrää
lisätään ja täytetään putkiston WBS-numerointi. Ilman tätä näiden järjestelmien täyttäminen putkilinjoille on manuaalista työtä projektin alussa.
8.2

Putkiston pääreititys

Putkiston pääreititystä esisuunnitteluvaiheessa on BFB-projekteissa tehty vaihtelevassa
määrin. Se täytyy tehdä projektin alkuvaiheessa esisuunnitteluvaiheessa, joten siihen on
usein jäänyt liian vähän aikaa. Sitä on tehty jossain määrissä PDMS laitossuunnitteluohjelmassa ja lisäksi merkittyinä tasokuviin reitteinä. PDMS:n putkireititystyökalut ovat kankeita ja hitaita käyttää, joten esireititys on usein ollut vähäistä. Jos esireititystä ei tehdä,
putkistosuunnittelijat etsivät mielestään parhaat reitit aloittaessaan suunnittelutyön. Tästä
on ollut seurauksena putkistoreittejä, joissa ei ole huomioitu yhteiskannakointeja ja yhteisiä putkireittejä. On ajateltu, että suunnittelijat osaavat tehdä harkittuja ja käytännöllisiä
putkireitityksiä, eikä putkistojen esireititystä tarvita. Vaikeutena on projektikokonaisuuden
näkeminen. Useita projekteja on aloitettu niin, että reitittäminen on aloitettu esimerkiksi
Intiassa ja putkiston suunnittelusta vastaava insinööri on osallistunut suunnitteluun vasta
myöhäisemmässä vaiheessa. Silloin on menetetty alkuvaiheen mahdollisuudet tehdä muutoksia laitokseen ja jouduttu etenemään valitulla tavalla projektin loppuun asti.

Diplomityössä etsittiin käytännönläheisiä suunnittelun työvälineitä ja keinoja tehdä tärkeää
putkiston esireititystä. Myös putkisiltaa ja sen rakennetta tutkittiin. Putkisiltoja on tehty
melko vähän BFB-projekteissa ja niiden suunnitteluun tarvittiin lisäohjeita. Putkien pääreititystä varten laitoksesta oli tunnistettava pääjärjestelmät ja niiden välillä kulkevat putkistot, laitoksen tie-in pisteet ja laitteiden sijainnit. Putkiston pääreitit voitiin merkitä malliin
suorakulmaisilla tilavarauksilla. Niillä varattiin reitti pääputkisillalle ja merkittävimmille
reiteille kattilan eri osiin 0-tasolla ja ylempiin kerroksiin. Tilavaraukset oli tehtävä putkiston tarpeita varten, mutta huomioiden myös muiden laitteiden, nostokuilujen ja huoltotilojen tarve.
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Seuraavaksi lisättiin reititystasoja valituille putkistojärjestelmille. Diplomityössä tarkasteltiin vain muutamia tyypillisiä linjoja, jotta työ pystyttiin käsittelemään diplomityölle varatussa ajassa. Todellisessa projektissa täytyy huomioida koko laitoksen putkisto, mikä on
monitahoinen ja suuri työ. Reititystasoja voitiin hyödyntää PDMS automaattisen reititystyökalun käytössä. Reititystasot lisättiin ensin putkistotilavarauksien sisään. Niiden avulla
saatiin luotua paikat putkisilloille. Kaikki putkistot eivät kulje pääputkistoreittejä pitkin.
Myös niitä varten luotiin omia reititystasoja. Kun putkella oli alku- ja päätepiste ja sille oli
määritetty halutut reititystasot, se voitiin reitittää automaattisen reititystyökalun avulla.
Työtä voitiin tehdä osin manuaalisesti, esimerkiksi venttiiliryhmien sijainti tai muuten vaativa reitityskohta voitiin lukita ja automaattireititys ei tehnyt niihin muutoksia. Automaattireititystyökalu oli kömpelö ja putkien ryhmittely onnistui vaihtelevasti. Jotta työkalua voitaisiin käyttää esisuunnittelun työkaluna, pitäisi siihen lisätä suunnittelusääntöjä, joita yrityksessä halutaan noudattaa. Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi kannakkeiden korkeudet
eristepaksuuden mukaan, putkien ryhmittely putken koon ja sisällön mukaan ja putkien
päällekkäisen mallintamisen estäminen. Malliin voidaan myös määrittää alueita, jonne ei
saa tulla putkireititystä tai alueita, joissa putkireititys saa edetä vain rajoitettuun suuntaan.

Putkisiltaa kokeiltiin niin, että eri sisältöiset putket kulkivat putkisillan eri tasoilla. Isommat ja painavammat putket sijoitettiin omalla tasollaan lähimmäksi pilarilinjaa. Alimmalle
tasolle sijoitettiin painavat vesiputket, keskitasolle sijoitettiin höyry- ja lauhdelinjat ja
ylimmälle tasolle sijoitettiin kevyimmät ilmalinjat. Putkien järjestys putkisillalla oli suunniteltava niin, että haaroitukset ja käännökset saatiin tehtyä mahdollisimman sujuvasti.
Höyry- ja lauhdelinjojen mahdolliset lämpöliikekäyrät voidaan sijoittaa tarvittaessa ryhmänä putkisillalle, kun ne on reititetty omalle tasolle.

Tutkimuksessa putkisiltaa kokeiltiin pienehköillä, DN 200 ja alle, putkilla. Tällaista putkisiltaa varten piti varata korkeutta noin kaksi metriä ja leveyttä putkien tarvitsema tila sekä
ylimääräistä tilaa tulevaisuuden putkille. Mikäli putkikoko on selvästi suurempi, pitää putkisillan korkeutta lisätä. Putkisillan yläpuolelle piti varata tilaa noin metrin verran kaapelihyllyille.
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Tehdyllä työllä voidaan helpottaa putkiston esireitityksen aloittamista. Kokonaisen laitoksen putkireitityskokonaisuus on monimutkainen kokonaisuus, jonka tekemiseen tarvitaan
kokemusta ja näkemystä järjestelmien toiminnasta ja laitteiden yhteyksistä toisiinsa. Tehty
työ on karkea yksinkertaistus monimutkaisesta aiheesta. Työn hyöty liittyy siihen, että putkireititystä on tutkittu kokonaisuutena, annettu alustavia ohjeistuksia kokonaisuuden suunnitteluun ja kehitysideoita on syntynyt tulevalle kehitystyölle.
8.3

Putkireititys laitteille

Tutkimuksessa tehtiin laite- ja putkimalleja BFB-kattilan valituista laitteista. Valitut laitteet
olivat ulospuhallussäiliö, lauhdesäiliö ja pohjatuhkaruuvit. Nämä laitteet valittiin niille tulevan suuren putkimäärän takia ja putkireitityksen vaikeuden takia. Näiden laitteiden osalta
oli aiemmin tehdyissä projekteissa lukuisia erilaisia putkireititysratkaisuja.

Diplomityössä mallinnettiin laitteet sisältäen niiden esimerkkiputkistot ja -kannakoinnin.
Laitteet eivät ole samankokoisia kaikissa projekteissa, mutta ne ovat usein samankaltaisia.
Putkien määrät, koot ja suunnat vaihtelevat projektin mukaisesti. Laitemallit eivät toimi
suoraan projektin laitteina, mutta niiden periaatteet ovat sovellettavissa. Mallintamalla tehty ohjeistus on tehokas, koska se voidaan liittää uuden projektin 3D-malliin blokkina. Putkien esireititystä tutkittaessa laitemoduulit sijoitettiin esimerkkikattilalaitokseen sopivalle
paikalle huomioiden teräsrakenteen, muiden laitteiden sijainnit ja putkisillan. Laitteiden
putkireititysmoduulit helpottivat putkiston esireitittämistä, koska putkien paikat oli havainnollistettu malliin. Havaittiin myös, että paljon putkia sisältävien laitteen, kuten ulospuhallussäiliön, ei pitäisi olla sijoitettuina suoraan putkisillan alapuolelle. Putkien reititys ja
kannakointi oli helpompi toteuttaa, jos putkisilta oli laitteen vieressä.

Tämä kokeilu laitemoduuleista antoi hyvän esimerkin siitä, miten putkistoratkaisuja voidaan standardoida. Standardoinnilla tarkoitetaan tässä karkeaa periaatetta, miten suunnittelu tehdään, yksityiskohdat joudutaan tekemään projektikohtaisesti. Laitemoduuli helpottaa
ja nopeuttaa putkistosuunnittelua, kun voidaan tehdä ratkaisut malliratkaisun mukaisesti.
Tämä vähentää tarvetta tarkistaa suunniteltuja ratkaisuja aikaisemmista projekteista, kommentoida ja korjata putkistosuunnittelua. Mallien avulla kannakointiperiaate on suunniteltu
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etukäteen. Sekundääriteräksiä voidaan sisällyttää terästoimitukseen, mikä helpottaa ja vähentää asennustyötä työmaalla. Sekundäärikannakkeita tarvitsee rakentaa lukumääräisesti
vähemmän, mikä vähentää telineiden ja asennustyön tarvetta. Laitemalleja olisi hyvä tehdä
useampiinkin laitteisiin, sillä se helpottaisi sekä esisuunnittelua että varsinaista suunnittelutyötä. Laitemallit tullaan ottamaan välittömästi käyttöön uusiin projekteihin. Niiden toimivuus tulee testattua todellisissa projekteissa ja niitä kehitetään edelleen saatujen kokemusten mukaan.
8.4

Jatkotutkimusaiheet

Putkistosuunnittelu on niin laaja kokonaisuus, että siinä voi edetä pidemmälle hyvin erilaisiin aiheisiin.

Mekaanisen suunnittelun kehittäminen voisi edetä laitemoduulien osalta pidemmälle. Laitteita putkistoineen voitaisiin standardoida ja suunnitella etukäteen niin pitkälle, että ne voitaisiin valmistaa moduuleina etukäteen ja tuoda työmaalle valmiiksi asennettuina. Tällaiset
moduulit kytkettäisiin putkistoihin työmaalla. Tämä edellyttäisi standardoituja ratkaisuja
eri kokoisiin ja erilaisilla järjestelmillä varustettuihin kattiloihin. Tähän voisi soveltua modulaarinen malli, jossa muuttujia muuttamalla saataisiin haluttu malli.

Putkistoreitittämistä voisi kehittää automaattisia reititystyökaluja käyttäen. Tämä vaatii
putkistosuunnittelijan ja ohjelmoijan yhteistyötä erilaisten reititysten, suunnittelusääntöjen
ja väistämisperiaatteiden suhteen. Automaattista putkistoreititystä on tutkittu paljon ja sen
toteuttaminen on edelleen vaikeaa ei-standardimuotoisessa laitoksessa. Karkeastakin tasosta olisi hyötyä, jos sitä pystyttäisiin tuottamaan helposti.

Tässä työssä päivitettiin WBS-luettelo ajan tasalle. Laitteiden ja järjestelmien jakaminen
järjestelmiin voitaisiin toteuttaa muullakin logiikalla. Yksi yleisesti projekteissa käytetty
järjestelmä on KKS-koodaus. KKS-järjestelmässä kaikki laitteet, putket, venttiilit ja instrumentit nimetään kirjainyhdistelmillä, jotka kertovat järjestelmästä ja sisällöstä. KKSkoodauksen etuna on sen yleinen käyttö ja selkeät jakoperusteet. Tulevaisuuden kehityshankkeissa WBS-järjestelmän korvaaminen KKS-järjestelmällä kannattaisi ottaa tarkaste-
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luun. Voitaisiin selvittää, miten hyvin se soveltuu putkien luokitteluun, kustannusten seuraamiseen ja kuvanumeroiden hallintaan.

PDMS:n putkistospesifikaatiot sisältävät putkiston mitta-, standardi- ja materiaalitiedon.
Niitä pitäisi olla saatavilla kaikkiin putkistosuunnittelun tarpeisiin. Tarvittavia spesifikaatioita ei löydy järjestelmällisesti ja niitä joudutaan tekemään ja etsimään projektin aikana.
Tämä työ on mittava joissain projekteissa ja se kuluttaa arvokasta esisuunnitteluaikaa. Spesifikaatioiden kehittämistyö vaatii järjestelmällistä otetta tarvittavien spesifikaatioiden tarpeesta, lujuuslaskentaa tarvittaessa, sopimuksia tavarantoimittajien kanssa sekä päätöksiä
standardiratkaisuista. Spesifikaatioilla on vaikutusta materiaalihankintaan, putkistokuvien
teksteihin ja tavaroiden löytymiseen työmaalla.

Putkistokomponenttien ostoprosessissa olisi paljon kehitettäviä osa-alueita. Suunnitteluohjelmista tuleva materiaalilista tarvitsee kehittämistä listattavien komponenttien osalta ja
ostoa varten tarvittavien ylimääräisten materiaalimäärien määrittämistä varten. PDMS listoihin liittyy tällä hetkellä paljon manuaalista työtä, mikä tehdään projekteissa. Yhteistyö
putkistokomponenttien toimittajien kanssa helpottaisi tarjousten ja tilausten kanssa tehtävää kommentointityötä. Yhteistyö sisältäisi vuosisopimukset, putkistomateriaalit toiminnanohjausjärjestelmään ja tilaustiedot standardikuviin. PDMS putkispesifikaatioihin tallennettavien tekstitietojen tulisi olla yhdenmukaisia toimittajatiedon kanssa. Tätä kehittämällä säästettäisiin suunnittelussa ostotoimen kanssa käytettävää aikaa ja pystyttäisiin toimimaan aiempaa hallitummin, manuaalisia virheitä välttäen tulevissa projekteissa.

90

9 YHTEENVETO
Työ on tehty Andritz Oy:lle. Diplomityön tekijä on ollut yrityksen palveluksessa layout- ja
putkistosuunnittelijana neljä vuotta, josta viimeisen puolentoista vuoden ajan osana voimakattilaosastolla. Tämä osasto suunnittelee ja toteuttaa BFB-laitosprojekteja. Putkistosuunnittelun merkitys kattilalaitosprojektissa on merkittävä suunnittelu- ja asennustuntien sekä
materiaalien ja kustannusten näkökannalta.

Yrityksen tavoitteena oli vähentää kattilalaitoksen prosessiputkiston suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen liittyviä kustannuksia. Diplomityön tavoitteena oli biopolttoainetta
käyttävän BFB-kattilalaitoksen prosessiputkiston esisuunnittelun kehittäminen. Tässä työssä esisuunnittelu sisälsi BFB-kattilan putkiston jakamisen järjestelmiin, putkiston pääreitityksen ja liitännät päälaitteille.

Esisuunnittelu tehdään aivan projektin alussa. Esisuunnittelua kehittämällä projektin putkistosuunnittelusta vastaava insinööri ehtii tehdä aiempaa paremmin hänelle kuuluvia tehtäviä, minkä uskotaan tuovan säästöjä suunnittelu- ja asennustunteihin. Esisuunnittelun kehittäminen tuli tehdä mahdollisimman havainnollisin ja konkreettisin keinoin, jotta tuloksia
pystyttiin hyödyntämään todellisessa suunnittelutyössä. Kehityskohteita etsittäessä käytiin
läpi kattilalaitosprojektin putkistosuunnitteluprosessia. Työssä nostettiin esille osa-alueet,
joiden suunnitteluohjeet, -materiaalit tai -työvälineet havaittiin puutteellisiksi ja projektin
kulkua hidastaviksi tai huonoa laatua tuottaviksi. Tässä työssä kehittämisellä tarkoitettiin
konkreettisia keinoja ja välineitä suunnittelun osa-alueiden parantamiseksi. Konkreettiset
kehityskeinot ja -välineet sisälsivät luetteloiden muokkaamista, järjestelmien tutkimista
kaavioista, mallintamista, teknisten kuvien tekemistä ja mallinnustyövälineiden kokeilemista.

Voidaan todeta, että kehitystä saatiin tehtyä valituilla, rajatuilla putkiston esisuunnittelun
alueilla. Tärkeää on, että kehitystyö on aloitettu, sillä sen avulla prosessiputkiston suunnitteluprosessi ja siihen liittyvät ongelmakohdat ovat tulleet näkyviksi. Yrityksessä on tämän
jälkeen helpompi viedä kehityshankkeita eteenpäin ja sitä kautta saavuttaa tavoiteltuja
säästöjä. Kattilalaitoksen putkistosuunnitteluprosessi on kokonaisuudessaan laaja ja työtä
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on vielä paljon tehtävänä. Tässä työssä kehitetyillä asioilla voidaan helpottaa esisuunnittelua, mutta koko prosessin näkökannalta kyse on vasta pienistä askeleista. Kehitystyön tulisi
olla jatkuvaa, koko suunnitteluprosessin huomioivaa.

Diplomityön keskeinen tutkimusongelma oli mahdollisimman pitkälle vakioitujen ratkaisujen, suunnittelusääntöjen ja -välineiden luonti yksilöllisen kattilalaitoksen prosessiputkistosuunnitteluun. Yritys sai tutkimuksesta BFB-kattilalaitosten prosessiputkiston suunnittelun
tueksi konkreettisina tuloksina päivitetyn WBS-prosessiputkistoluettelon, putkistosuunnittelu- ja laitesijoitteluohjeita sekä valittujen laitteiden putkistolayout mallit.

Tässä työssä päivitettiin BFB-kattiloiden WBS-luettelo. WBS-luettelo sisältää BFBkattilan järjestelmät ja niiden alajaokset. Osa aiemmin käytössä olleista alajaoksista jätettiin pois käytöstä niiden tarpeettomuuden tai putkimäärän vähäisyyden takia ja joitain uusia alajaoksia otettiin käyttöön uusien järjestelmien takia. BFB-kattiloissa on kiristyvien
energiansäästö- ja ympäristövaatimusten takia aiempaa enemmän erilaisia järjestelmiä.
Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi SNCR- ja SCR-järjestelmät. Syöttövettä ja paloilmaa lämmitetään esilämmittimien ja lukuisien lämmönsiirtimiä ja pumppuja sisältävien
järjestelmien avulla. Projekteissa voi olla kaukolämpöön tai -jäähdytykseen liittyviä järjestelmiä. Apupolttoaineisiin oli tarpeen lisätä uusi polttoaine. Vähentämällä rutiininomaiseen
WBS-luokitteluun käytettävää aikaa voidaan samassa ajassa tehdä muita tärkeitä esisuunnittelutöitä.

Diplomityössä etsittiin käytännönläheisiä suunnittelun työvälineitä ja keinoja tehdä tärkeää
putkiston esireititystä. Putkiston pääreititystä havainnollistettiin 3D-mallissa tilavarauksilla, reititystasoilla ja putkisilloilla. Putkiston pääreitityksen havainnollistamiseen valittiin
eri sisältöisiä putkia ja laitteita. Tässä tutkimuksessa valittiin reititettäväksi BFBkattilalaitoksen paineilman ja veden runkolinjat, matalapainehöyryn päälinja ja lauhdesäiliölle menevät merkittävimmät lauhdelinjat. Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä runkolinjoista erilaisilla putkisisällöillä.
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Putkien pääreititystä varten laitoksesta tuli tunnistaa pääjärjestelmät ja niiden välillä kulkevat putkistot, laitoksen tie-pisteet ja laitteiden sijainnit. Esimerkkireitityksen avulla havainnollistettiin putkitilavarausten tekeminen, putkiston esireitittäminen ja putkisillan periaate. Pohjana käytettiin olemassa olevaa kattilalaitosta. Putkien mallintamiseen suunniteltujen putkitilavarausten sisään kokeiltiin PDMS automaattista reititystyökalua. Työkalun
käyttökelpoisuutta tutkittiin esireititettävän putken mallintamiseen. Työkalu oli kömpelö ja
tarvitsee lisämäärityksiä, jotta sitä voisi hyödyntää karkeiden reititysten tekemiseen. Putkisiltaa kokeiltiin niin, että eri sisältöiset putket kulkivat putkisillan eri tasoilla. Isommat ja
painavammat putket sijoitettiin omalla tasollaan lähimmäksi pilarilinjaa tai muuten putkisillan kestävämpään reunaan. Alimmalle tasolle sijoitettiin painavat vesiputket, keskitasolle sijoitettiin höyry- ja lauhdelinjat ja ylimmälle tasolle sijoitettiin kevyimmät ilmalinjat.

Tehdyllä työllä voidaan helpottaa putkiston esireitityksen aloittamista. Kokonaisen laitoksen putkireitityskokonaisuus on monimutkainen kokonaisuus, jonka tekemiseen tarvitaan
kokemusta ja näkemystä järjestelmien toiminnasta ja laitteiden yhteyksistä toisiinsa. Tehty
työ on karkea yksinkertaistus monimutkaisesta aiheesta.

Tutkimuksessa tehtiin laitteiden putkimalleja BFB-kattilan valituista laitteista. Valitut laitteet olivat ulospuhallussäiliö, lauhdesäiliö ja pohjatuhkaruuvit. Nämä laitteet valittiin niille
tulevan suuren putkimäärän takia ja putkireitityksen vaikeuden takia. Näiden laitteiden
osalta on aiemmin tehdyissä projekteissa lukuisia erilaisia putkitusratkaisuja. Diplomityössä mallinnettiin laitteet sisältäen niiden esimerkkiputkistot ja -kannakoinnin. Laitteet eivät
ole samankokoisia kaikissa projekteissa, mutta ne ovat usein samankaltaisia. Putkien määrät, koot ja suunnat vaihtelevat projektin mukaisesti. Laitemallit eivät toimi suoraan projektin laitteina, mutta niiden periaatteet ovat sovellettavissa projektiin sopiviksi. Laitemallit otetaan käyttöön uusiin projekteihin ja kehitetään niitä eteenpäin saatujen kokemusten
perusteella. Mallintamalla tehty ohjeistus on tehokas, koska se voidaan liittää uuden projektin 3D-malliin blokkina. Putkien esireititystä tutkittaessa laitemoduulit sijoitettiin esimerkkikattilalaitokseen sopivalle paikalle huomioiden teräsrakenteen, muiden laitteiden
sijainnit ja putkisillan. Laitteiden putkireititysmoduulit helpottivat putkiston esireitittämistä, koska putkien paikat oli havainnollistettu malliin. Havaittiin myös, että paljon putkia
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sisältävien laitteen, kuten ulospuhallussäiliön, ei pitäisi olla sijoitettuina suoraan putkisillan
alapuolelle. Putkien reititys ja kannakointi oli helpompi toteuttaa, jos putkisilta oli laitteen
vieressä. Laitemallit tullaan ottamaan välittömästi käyttöön uusiin projekteihin. Niiden
toimivuus tulee testattua todellisissa projekteissa ja niitä täytyy kehittää saatujen kokemusten mukaan.

Tulevat kehityshankkeet voisivat liittyä laitemoduulien kehittämiseen pidemmälle,
PDMS:n putkistospesifikaatioiden kehittämiseen, putkien luokitteluun KKS-koodauksen
mukaisesti tai ostokomponenttien hallintaan järjestelmätasolla.
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