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Tässä diplomityössä tutkitaan Metsä Board Oyj:n toimeksiannosta polttoaineseoksen
vaikutusta savukaasupäästöjen koostumukseen leijukerroskattilassa. Työ tehtiin
Simpeleen tehtaan voimalaitokselle, joka käyttää polttoaineenaan useita
ominaisuuksiltaan toisistaan eroavia jakeita. Työn tarkoituksena oli selvittää, että
voidaanko polttoaineseosta muuttamalla vaikuttaa oleellisesti päästöihin, joille annetut
päästörajat tiukkenevat vuonna 2020. Työn pääpaino on typenoksidi- ja
rikkidioksidipäästöissä.
Työssä
määritettiin
laskennallisesti
savukaasupäästöjen
koostumus
eri
polttoaineseoksilla. Laskennan tuloksien perusteella suoritettiin koeajoja, jotta nähtiin eri
polttoaineiden todellinen vaikutus päästöjen muodostumiseen. Työssä havaittiin, että
polttoaineen kemiallisen koostumuksen lisäksi myös muilla ominaisuuksilla oli selvä
vaikutus.
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In this master’s thesis fuel properties of different biomasses and peat are studied in order
to identify their effects on flue gas emissions in fluidized bed combustion. The study is
done by the request of Metsä Board Oyj at paper board mill’s power plant in Simpele.
The power plant uses fuels that differs from each other considerably. The purpose of this
thesis is to find out whether it is possible to remarkably affect to flue gas emissions by
changing the fuel mix.
To reach the goal of this study all solid fuels were analyzed. In addition, theoretical
calculations of combustion were made for different mixes. According to results of
calculations these mixes were tested in practice. It was found that not only the chemical
composition of the fuel, but also other fuel properties defined the composition of flue
gases.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset aakkoset
C

vakio

[-]

d

halkaisija

[m]

E

energia

[MWh]

g

gravitaatiovakio

[m/s2]

h

korkeus

[m]

I

sähkövirta

[mA]

M

moolimassa

[g/mol]

m

massa

[kg]

n

ainemäärä

[mol]

P

teho

[MW]

p

paine

[bar]

Q

lämpöarvo

[MJ/kg]

qm

massavirta

[kg/s]

qv

tilavuusvirta

[Nm3/s]

R

resistanssi

[Ω]

T

lämpötila

[℃]

U

jännite

[kV]

v

nopeus

[m/s]

Kreikkalaiset aakkoset
λ

ilmakerroin

ρ

tiheys

Alaindeksit
ar

saapumistila (as-received)

d

kuiva-aine

pa

polttoaine

s

staattinen

th

lämpö- (thermal)

tot

kokonais-

[kg/m3]
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yli

yli-ilma

Lyhenteet
BFB

kuplapetikattila (Bubbling fluidized bed)

CHN

hiili-vety-typpi

CHP

sähkön ja lämmön yhteistuotanto (Combined heat and power)

daf.

tuhkaton kuiva-aine

K6

pääkattila (Kattila 6)

K7

varakattila (Kattila 7)

NTP

normaalitila (Normal temperature and pressure)

PAH

polysykliset aromaattiset hiilivedyt (Polycyclic aromatic hydrocarbons)

ppm

miljoonasosa (parts per million)

REF

kierrätyspolttoaine (Recovered fuel)

VOC

haihtuvat hiilivedyt (Volatile organic compound)
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1
1.1

JOHDANTO
Taustaa

Energiantuotannon seurauksena syntyy ilmansaasteita, jotka aiheuttavat ihmiselle ja
ympäristölle haittoja. Merkittävimpänä haittana pidetään ilmaston nopeaa lämpenemistä,
joka on seurausta ilmansaasteiden aiheuttamasta kasvihuoneilmiöstä. Muun muassa
hiilidioksidi

on

tällainen

kasvihuonekaasu.

Kasvihuonekaasut

läpäisevät

auringonsäteilyn, mutta maasta heijastunut säteily ei enää kykene läpäisemään kaasujen
muodostamaa kerrosta. Lämpöenergiaa tulee ilmakehään, mutta ei poistu samalla teholla.
Seuraa ilmakehän lämpötilannousu. Lämpötilannousulla on todettu olevan lukuisia
haittavaikutuksia. Ilmansaasteiden tiedetään aiheuttavan merkittävää haittaa myös
ihmisten terveydelle, muun muassa hengitystiesairauksien muodossa. Luonnolle haittaa
syntyy esimerkiksi happosateiden vaurioittamana kasvustona.
Päästöjä pyritään rajoittamaan kansallisilla ja kansainvälisillä säädöksillä ja laeilla.
Keinoina käytetään usein rajoittavia lakeja, mutta myös talousperusteisia ja kannustimiin
perustuvia ohjauskeinoja käytetään. Esimerkkinä päästökauppajärjestelmä, joka
kannustaa puhtaampaan teknologiaan ja päästöjen vähentämiseen. Tämän työn taustalla
on ympäristönsuojelulain muuttamiseksi annetussa laissa mainitun valtioneuvoston
asetuksen mukaan laitokselle määrätyt päästörajat, joita ei tämän työn aikaisilla
päästöarvoilla saavuteta.

1.2

Tavoite

Työn tavoitteena on selvittää käytössä olevien kiinteiden polttoainejakeiden
ominaisuudet ja niiden perusteella määrittää jakeiden vaikutus savukaasujen
ilmapäästöihin. Ilmapäästöjen lähteen yksilöiminen polttoainejakeille mahdollistaa
päästöihin vaikuttamisen polttoainevalinnoilla. Osana tämän työn tavoitteita on selvittää
voimalaitoksella jo käytössä olevien polttoainejakeiden mahdollisuuksia pienempiin
päästöihin muokkaamalla käytettyjen jakeiden suhteita.
Osa käytettävistä polttoaineista on erittäin huonolaatuisia ja niiden polttamisen
pääasiallinen tarkoitus on enemmänkin kyseisten jakeiden hävittäminen, kuin
energiantuotanto. Toisaalta, voimalaitoksella käytetään hyvälaatuisia polttoaineita
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kompensoimaan polttoaineseoksen laatua. Palamisen kannalta hyvälaatuiset polttoaineet
eivät välttämättä ole päästöjen kannalta parhaita mahdollisia polttoaineita. Myös tätä
ristiriitaisuutta tutkitaan ja pyritään löytämään työn kohteena olevalle voimalaitokselle
sopiva ratkaisu.
Tavoitteeseen

pääsemiseksi

kaikkien

polttoaineiden

kemiallinen

koostumus

analysoidaan. Analyysien perusteella muodostetaan laskennallisesti palamisessa syntyvät
savukaasujen komponentit. Savukaasujen koostumukset lasketaan muutamalle eri
vaihtoehdolle, joiden mukaan suoritetaan koeajoja. Koeajojen ja laskentaa vertailemalla
voidaan muodostaa johtopäätökset.

1.3

Rajaukset

Työssä perehdytään kiinteiden polttoaineiden vaikutuksiin päästöarvoissa, joten tästä
syystä ainoastaan kattila K6:n päästölupaan, -rajoihin ja -arvoihin perehdytään.
Varakattilana toimivan kattila K7:n toimintaan viitataan ainoastaan yleisellä tasolla. K7:n
polttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä, eikä kattilaa käynnistetä kuin ainoastaan
pidemmissä K6:n pysäytyksissä. Päästöjen tutkimisessa pääpaino on typen oksideissa.
Typen oksidien päästöt ovat lähimpänä tulevia päästöraja-arvoja, joten luonnollisesti
niiden vähentämiseen annetaan enemmän painoarvoa. Typen oksidien muodostuminen
on hyvin monimutkaista, joten myös tästä syystä aihetta käsitellään eniten. Myös
rikkipäästöihin perehdytään. Hiilimonoksidi- ja hiukkaspäästöihin viitataan ainoastaan
päällisin puolin.
Aiheen teoriaa ja tekniikkaa esitetään palamisen ja polttotekniikoiden osalta sekä
muutamien eri tyyppisten kattiloiden ja voimalaitosten osalta. Työn voimalaitoksen
kuvaus esitetään painottaen polttoaineen käsittelyä ja kattilan tärkeimpiä laitteita. Samoin
tehdään myös mittausten osalta, jotka ovat merkittävässä osassa työn tuloksien
tarkastelun kannalta. Voimalaitokset sisältävät lukemattomia määriä monimutkaisia
säätöpiirejä kaskadikytkentöineen, jotka sisältävät mittauksia valtavan määrän. Tästä
syystä työssä avataan ainoastaan päästöjen kannalta oleellisiin säätöihin kuten
happisäätöön ja paineensäätöön sekä mittauksiin kuten lämpötila-, savukaasu- ja
virtausmittauksiin.
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2

HÖYRYVOIMALAITOKSEN TOIMINTA

Höyryvoimalaitoksessa palaminen tapahtuu tulipesässä, jonne poltettava polttoaine
syötetään. Polttoaineen kemiallinen sidosenergia muuttuu palamisessa savukaasuihin
sitoutuneeksi lämpöenergiaksi. Lämpö siirtyy säteilyn ja konvektion vaikutuksesta
tulipesää ympäröivien putkien sisältämään veden höyrystämiseen. Kuuman ja
korkeapaineisen höyryn lämpöenergia muutetaan turbiinissa mekaaniseksi liikeenergiaksi, jonka jälkeen generaattori muodostaa liike-energiasta sähköenergiaa.
(Spliethoff H. 2010) Tässä kappaleessa perehdytään palamisen teoriaan sekä tyypillisen
höyryvoimalaitoksen toimintaan sekä teknisiin ratkaisuihin.

2.1

Kiinteiden polttoaineiden polttotekniikat

Polttoaineen palaminen on monivaiheinen prosessi, jossa eri kemialliset reaktiot
kilpailevat keskenään saavuttaen lopulta tasapainon. Ensimmäiseksi vaiheeksi voidaan
luokitella kuivuminen. Kuivumisen jälkeen tapahtuu pyrolyysi, jossa polttoaineen
haihtuvat kaasut vapautuvat ja palavat. Pyrolyysin jälkeen polttoaineesta on jäljellä enää
kiinteä jäännöshiili, jonka palamisen kinetiikka poikkeaa kaasujen palamisesta
oleellisesti

Kuva 1 Halkopanoksen palamisen vaiheet yksinkertaistettuna. Todellisessa tilanteessa useat
vaiheet ovat käynnissä samaan aikaan

Edellä mainittujen vaiheiden reaktionopeuteen vaikuttavat lukuisat tekijät. Kemiallisina
tekijöinä

mainittakoon

reaktiivisuus,

pyrolysoitumislämpö

sekä

lämpöarvo.

Rakenteellisina tekijöinä voidaan pitää muun muassa polttoainepartikkelin kokoa,
tiheyttä ja huokoisuutta. Palamiseen vaikuttavat myös fysikaaliset ominaisuudet kuten
ominaislämpö ja lämmönjohtavuus. Näistä syistä yhdessä polttoainepartikkelissa voi
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tapahtua kaikki palamisen vaiheet samaan aikaan. Paksun partikkelin pinta palaa, vaikka
keskiosassa on vielä kuivuminen käynnissä. Kiinteitä puupolttoaineita poltettaessa ilma
ja polttoaine eivät pääse sekoittumaan täydellisesti, mikä on tyypillisesti palamista
rajoittavin tekijä.
Polttotekniikka vaikuttaa oleellisesti kiinteiden polttoaineiden kemiallisen sidosenergian
muuttamiseen lämmöksi. Palamisessa ilman on päästävä kosketuksiin polttoaineen
kanssa niin tehokkaasti, että ylijäämäilmaa ei synny liikaa ja polttoaine palaa
mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti.

Tyypillisiä

kiinteiden

polttoaineiden

polttotekniikoita ovat arinapoltto sekä leijukerrospoltto.

2.1.1

Arinapoltto

Nykyaikaisessa arinakattilassa polttoaine syötetään mekaanisesti liikkuvalle arinalle.
Arina on jaoteltu eri tahtiin liikkuviin osiin, jolloin polttoaine leviää tasaisesti arinalle.
Liikkuvilla osilla pyritään tehostamaan polttoaineen ja ilman sekoittuvuutta. Muun
muassa pyöreäkehäisen kekoarinakattilan toiminta perustuu eri suuntiin pyöriviin kehiin,
jotka hitaasti pyöriessään levittävät polttoainetta arinalle. Polttoainetta syötetään altapäin
arinan keskeltä, josta se valuu säteittäisesti arinalle. (Huhtinen et al. 2011)
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Kuva 2 Havainnekuva kekotyyppisestä arinapolton ratkaisusta (KPA Unicon, 2018)

Arinapolton ongelmat liittyvät juuri polttoaineen epätasaiseen jakautumiseen sekä
palamiseen, jotka johtavat hallittavuusongelmiin ja kasvaneisiin päästöihin. Tästä syystä
polttoaineen tasalaatuisuudella on suuri merkitys. Arinakattiloita käytetään yleisesti
pienemmissä voima- ja lämpölaitoksissa. (Huhtinen et al. 2011)

2.1.2

Leijukerrospoltto

Leijukerrospoltossa palaminen tapahtuu leijutettavan hiekkakerroksen päällä sekä
hiekkaan sekoittuneena. Petimateriaalina voidaan käyttää muutakin ainetta kuin hiekkaa,
mutta hiekan käytön yleisyydestä johtuen tässä kappaleessa puhutaan hiekasta. Hiekan
tarkoituksena

on

toimia

lämpövarastona

olosuhteiden

tasaamiseksi.

Korkea

lämpökapasiteetti mahdollistaa kosteamman polttoaineen polttamisen prosessin
hallittavuuden pysyessä riittävän hyvänä. Tasalaatuiset olosuhteet, hyvä sekoittuvuus ja
ilman vaiheistaminen alentavat palamislämpötilaa, mikä näkyy myös pienentyneissä
päästöissä.
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Leijupoltto

voidaan

leijutusilman

nopeuden

perusteella

jakaa

kuplivaan

leijukerrospolttoon ja kiertoleijupolttoon. Kuplivassa leijukerrospoltossa hiekka pysyy
tulipesän alueella ja muodostaa kerroksen, jolla on selkeä pinta. Primääri-ilma syötetään
alhaalta pedin läpi. Kulkeutuessaan pedin läpi ilma leijuttaa hiekkakerrosta, jolloin hiekka
alkaa käyttäytyä nesteen tavoin.

Ilmiöstä käytetään termiä fluidisoituminen.

Fluidisoitumisella saadaan aikaan hyvä polttoaineen ja ilman sekoittuvuus. Myös
polttoaineen jauhautuminen hiekan seassa on edullinen tilanne leijukerrospoltossa.
Sekundääri-ilma puhalletaan suoraan pedin päälle ja loput tarvittavasta ilmamäärästä
puhalletaan tertiääri-ilmana aivan tulipesän yläosiin. Tertiääri-ilma mahdollistaa palavien
kaasujen loppuun palamisen.
Kiertoleijupoltossa sen sijaan leijutuskaasun virtaus on huomattavasti suurempi, 8-10
m/s. Tällöin tulipesän pohjalle ei synny enää selvää kerrosta, vaan hiekkapartikkelit
virtaavat savukaasun mukana. Tulipesän jälkeen hiekkapartikkelit erotetaan savukaasusta
ja palautetaan pohjan kautta takaisin palotilaan. Samalla savukaasuista erottuu myös
karkeat palamattomat hiukkaset sekä karkea tuhka. Kiertoleijukattiloilla saavutetaan
kuplapetikattiloihin verrattuna pienempi palamattomien määrä, matalammat typen ja
rikin oksidien päästöt sekä monilaatuisempien polttoaineiden käyttö (Hyppänen & Raiko,
2002).
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Kuva 3 Leijutilat. Kiinteä peti (a) muuttuu minimileijutilaksi (b) kun partikkelit liikkuvat
toisiinsa nähden. Kupliva tila (d) alkaa ylimääräisen ilman muodostaessa ilmakuplia. Kuplinta
voimistuu tulppamaiseksi (e & d). Terminaalinopeuden saavutettuaan leijunta muuttuu
turbulentiksi (g) ja lopulta pneumaattiseksi kuljetukseksi (h). (Siedlecki M. et al. 2011)

Leijupetikattiloiden hiekan leijumista voidaan kuvailla leijutuskaasun virtausnopeuteen
verrannollisilla leijutiloilla (kuva 3). Virtausnopeutta, jossa paikallaan pysyvät
petihiukkaset alkavat liikkua toisiinsa nähden kutsutaan minimileijutusnopeudeksi.
Nopeuden kasvaessa minimileijutusnopeutta suuremmaksi, pedin läpi alkaa virrata
ilmakuplia. Kuplien koko kasvaa nopeutta kasvatettaessa. Kun virtausnopeutta
kasvatetaan partikkelien vapaan pudotusnopeuden tasolle, saavutetaan toinen prosessin
kannalta oleellinen referenssinopeus, terminaalinopeus. Terminaalinopeuden jälkeen
kuplinta lakkaa ja leijunnan tila muuttuu turbulenttiseksi. Tällöin pedin pinta häviää
liukuvasti kattilan korkeussuunnassa ja osa hiukkasista alkaa tempautua savukaasujen
mukaan. Vastaavasti leijutuskaasun virtausta lisättäessä savukaasujen mukana häviävien
hiukkasten määrä kasvaa ja kiintoainetiheyksien ero tulipesän yläosan ja alaosan välillä
pienenee. Ylitettäessä terminaalinopeus tulee tulipesästä poistuvasta savukaasusta erottaa
hiukkaset erillisellä erottimella, kuten syklonilla.
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Kupliva leijupetikattila toimii minimileijutusnopeuden ja terminaalinopeuden välisellä
alueella. Tavoitteellinen tila on puhaltaa primääri-ilmaa ainoastaan riittävän leijunnan
takaamiseksi. Tällöin pedistä on havaittavissa tasaisesti nousevia, selvästi erotettavia
kuplia. Kuplivan pedin käyttäytymistä kuvataan yleisesti kaksifaasimallilla, jossa ilma
kulkee pedin läpi kahdessa eri osavirtauksessa; hiukkasfaasissa ilma kulkee samoin kuin
minimileijutilassa hiukkasten lomassa ja ylimääräinen ilma kulkee pedin läpi kuplina.
Sen sijaan kiertoleijupedissä petimateriaali virtaa selkeästi terminaalinopeuden
yläpuolella, jolloin kiintoainestiheyden muutos tulipesän korkeussuunnassa on pieni.
(Hyppänen & Raiko, 2002)

2.2

Kattilatyypit

Kattiloissa palamisessa syntyvä lämpö tulee siirtää johonkin väliaineeseen. Tyypillisesti
väliaine on vettä, jota pumpataan tulipesää ympäröiviin putkiin tai kanaviin. Tässä työssä
puhutaan vesiputkikattiloista. Tulipesä on yksi yhtenäinen tila, jota ympäröi putkista
valmistetut seinät. Näissä putkissa syntyneen höyryn lämpötilan nostamiseksi
savukaasukanavaan on sijoitettu tulistimet. Voimalaitoksien kattilat ovat lähestulkoon
aina vesiputkikattiloita, sillä niillä päästään korkeisiin paineisiin. Toinen pääluokka on
suurvesitilakattilat, joissa tuli pidetään tulitorvessa, josta savukaasut virtaavat tuliputkiin.
Tulitorven ja tuliputkien ympäröivä tila on täytetty vedellä, joka höyrystyy tulitorvessa
poltettavan polttoaineen ja putkissa virtaavan savukaasun lämmöstä. Tällaiset kattilat
sopivat lähinnä matalapaineisen höyryn tuotantoon. Tästä syystä tässä työssä
paneudutaan vesiputkikattiloihin.
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Kuva 4 Läpivirtauskattila (a), pakkokiertokattila (b) ja luonnonkiertokattila (c) ovat rakenteeltaan
vesiputkikattiloita, joissa tulipesää ympäröivä vesitilavuus on suhteellisen alhainen (Huhtinen et
al. 2000)

2.2.1

Luonnonkiertokattila

Luonnonkiertokattilan toiminta perustuu nestemäisen veden ja kaasumaisen vesihöyryn
väliseen tiheyseroon. Aluksi syöttövesi pumpataan lieriöön syöttöveden esilämmittimen
kautta. Esilämmittimessä savukaasujen lämpöenergia lämmittää veden lähelle kylläistä
pistettä. Lieriöstä vesi laskeutuu laskuputkia pitkin kattilan pohjan jakotukkien kautta
höyrystinputkiin. Palamisessa vapautuva energia höyrystää tulipesää ympäröivissä
höyrystinputkissa virtaavan veden. Höyryn tiheys on alhaisempi kuin laskuputkien veden,
näin ollen laskuputkissa virtaava vesi ikään kuin syrjäyttää höyryn lieriöön. Lieriön
tarkoituksena on erottaa kylläinen höyry kylläisestä vedestä. Tyypillisin ratkaisu on
rinnakkain

asennetut

syklonierottimet,

joissa

vesipisarat

erottuvat

höyrystä

keskipakoisilmiön vaikutuksesta. Vesi jatkaa takaisin kattilaan, kun taas höyry virtaa
tulistinosaan. Veden virtaus luonnonkiertokattilassa on esitetty kuvassa 4.
Höyrynpaineen noustessa kriittiseksi (221 bar) luonnonkiertokattila ei voi enää toimia.
Syynä on se, että kriittisessä paineessa sekä veden että vesihöyryn tiheys on sama 315
kg/m3. Tällöin kattilassa ei esiinny tarvittavaa paine-eroa virtauksen muodostamiseksi.
Käytännössä luonnonkiertokattiloiden höyrynpaineen raja on 170 bar. Alle sen
luonnonkiertoilmiö

on

riittävä.

Luonnonkierron

voimakkuutta

voidaan

lisätä

rakentamalla korkea kattila, jolloin hydrostaattisen paineen vaikutus on suurempi.
(Huhtinen et al. 2000). Eräs luonnonkiertokattiloiden vahvuuksista on lieriö, jolla on
tärkeä osa myös vesikemiassa. Kattilaveteen väkevöityvät haihtumattomat epäpuhtaudet
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voidaan poistaa vesi-höyrykierrosta lieriön ulospuhalluksen avulla. ulospuhallusvesi
korvataan puhtaalla lisävedellä.
Luonnonkiertokattilan väljät höyrystinputket lisäävät höyrystimessä olevan veden
massaa, mikä tekee luonnonkiertokattiloista hitaan ylös- ja alasajoissa. Myös kattilan
säätäminen on hitaampaa kuin pakkokierto ja läpivirtauskattiloissa. Toisaalta, äkillisten
kuormanmuutosten varalta suuri vesitilavuus toimii hyvänä puskurina. Paineen laskiessa
äkillisesti keitinputket tuottavat enemmän höyryä ennen kuin paineenlaskua seuranneen
paineen höyrystymislämpötila on saavutettu.

2.2.2

Pakkokiertokattila

Pakkokiertokattilan rakenne on hyvin samantyyppinen luonnonkiertokattilaan verrattuna.
Merkittävä ero on se, että vesi pumpataan lieriöstä kattilaan. Pumppauksen johdosta
pakkokiertokattiloilla voidaan tuottaa korkeampi paineista höyryä. Käytännössä
pakkokiertokattiloiden höyrynpaineen yläraja on 190 bar, sillä siirryttäessä korkeampiin
paineisiin, veden ja vesihöyryn tiheyseroon toimivat lieriön syklonit eivät enää erota vettä
tehokkaasti.
Pakkokierto mahdollistaa myös monimutkaisemman höyrystinputkiston rakenteen.
Luonnonkierrossa kattilan putkiston aiheuttama painehäviö ei saa olla kovin suurin veden
ja höyryn kiertämisen ylläpitämiseksi. Sen sijaan pakkokiertokattilassa painehäviö voi
olla suurempi, sillä painetta saadaan ylläpidettyä pumpulla. Näin putkista voidaan tehdä
halkaisijaltaan pienempiä ja niiden asennusmahdollisuudet ovat laajemmat. Tällöin myös
kiertoluku on pakkokiertokattiloissa pienempi, noin 3-8. (Huhtinen et al. 2000)

2.2.3

Läpivirtauskattila

Läpivirtauskattilassa syöttövesi virtaa suoraan kattilan putkiston läpi lämmeten,
höyrystyen ja tulistuen. Syöttövesipumppu pumppaa veden aluksi syöttöveden
esilämmittimeen,

joka

sijaitsee

muihin

kattiloihin

verraten

samoin

tavoin

savukaasukanavassa. Höyrystimeen vesi virtaa suoraan esilämmittimen jälkeen. Tulistus
tapahtuu samoin suoraan höyrystymisen jälkeen.
Merkittävin ero luonnonkierto ja pakkokiertokattiloihin verrattuna on lieriön
puuttuminen. Läpivirtauskattiloissa vesikemian merkitys korostuu, sillä kaikki kattilaan
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syötetty vesi höyrystyy eli kiertoluku on yksi. Näin ollen vedessä olevat epäpuhtaudet
kerrostuvat putkien pinnalle. Veden tulee olla siis lieriökattilan vettä puhtaampaa.
Toisaalta lieriön puuttuminen mahdollistaa toimimisen ylikriittisen paineen alueella,
mikä lisää voimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhdetta.
Syöttöveden läpivirtaus höyrystimen kautta tulistimiin aiheuttaa myös prosessiteknisen
eron lieriökattiloihin verrattuna. Normaalitilanteessa aineen virratessa putkessa, paine
nousee

putken

painehäviön

vaikutuksesta

eksponentiaalisesti

virtausnopeuteen

verrattuna. Veden ja vesihöyryn kaksifaasisuus muuttaa putkivirtauksen painehäviön
käyttäytymistä,

mikä

ilmenee

läpivirtauskattiloissa.

Syntyy

tilanne,

jolloin

virtausnopeuden kasvaessa painehäviö voi pienentyä. Veden höyrystyessä ja tulistuessa
voimakkaasti paine kasvaa massavirtaa lisättäessä. Kun massavirtaa lisätään,
höyrystymisen tehokkuus heikkenee ja osa vedestä ei höyrysty. Tällöin painehäviö voi
pienentyä. Kun höyrystyminen on lakannut kokonaan ja putkessa virtaa pelkkää vettä,
painehäviö alkaa taas kasvaa, kun veden massavirtaa kasvatetaan.

2.3

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Höyryvoimalaitokset jaetaan turbiinista ulos tulevan höyryn paineen mukaan kahteen eri
tyyppiin, lauhdevoimalaitoksiin sekä vastapainevoimalaitoksiin. Lauhdevoimalaitoksissa
tuorehöyryn paine lauhdutetaan turbiinissa niin alhaiseksi, että turbiinin jälkeistä höyryä
ei voida enää käyttää muuhun tarkoitukseen. (Huhtinen et al. 2011) Näin ollen
lauhdutusvoimalaitoksessa tuotetaan pelkästään sähköä.
Sekä lämpöä että sähköä tuottavaa voimalaitosta kutsutaan vastapainevoimalaitokseksi
tai CHP-laitokseksi (engl. combined heat and power). Vastapainevoimalaitoksessa
turbiinin

jälkeisen

höyrynpaineen

lauhtumislämpötila

on

riittävän

korkea

lämmitystarkoituksiin. Höyryn loppukäytön tehontarve määrää tuotetun höyryvirran,
jolloin turbiinin läpi virtaa ainoastaan loppukäytön tarvitsema höyrymäärä. Tästä syystä
vastapainevoimalaitoksessa

tuotettu

sähkö

on

verrannollinen

vastapainehöyryn

kulutukseen. Vastapainevoimalaitokset jaotellaan tyypillisesti höyryn loppukäytön
mukaan kaukolämpövoimalaitoksiksi sekä teollisuuden vastapainevoimalaitoksiksi.
Yleistä on, että ne ovat myös näitä molempia.
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2.3.1

Kaukolämpövoimalaitos

Kaukolämpövoimalaitoksen tehon tuotannon määrittelee pääasiassa ulkolämpötila.
Kylminä pakkaspäivinä tehontarve on suurin, kun taas kesällä tehoa tarvitaan lähinnä
käyttöveden

lämmittämiseen.

Tästä

syystä

kaukolämpövoimalaitoksen

sähköntuotantokin on minimissään kesällä ja suurinta talvella. Tuotetun sähkön suhdetta
lämpötehoon,

eli

voimalaitoksen

rakennusastetta

voidaan

kasvattaa

turbiinin

lauhdeperällä tai erillisellä lauhdeturbiinilla, jolloin voimalaitokselle saadaan enemmän
kuormaa esimerkiksi kesän minimiajoilla. Verrattuna prosessitehtaiden voimalaitoksiin,
kuorman muutokset ovat tyypillisesti loivempia ja polttoaineina käytetään usein
ostopolttoaineita, jotka ovat laadultaan teollisuuden tähteitä parempia.
Kaukolämpövoimalaitoksen tehtävänä on pitää laitokselta lähtevän veden lämpötila
vakiona ja asetetussa arvossa. Voimalaitoksen kaukolämmönvaihtimelle tuleva
kaukolämpövesi

lauhduttaa

lämmityshöyryn

vedeksi,

jolloin

lämpö

siirtyy

kaukolämpöveteen.
Lisäveden kulutus kaukolämpövoimalaitoksissa on usein huomattavasti pienempi kuin
teollisuuden vastapainevoimalaitoksessa, sillä prosessi on huomattavasti suljetumpi eikä
höyryn käyttöä tapahdu yleensä voimalaitoksen ulkopuolella. (Huhtinen et al. 2011)

2.3.2

Teollisuuden vastapainevoimalaitos

Teollisuuden vastapainevoimalaitoksien pääasiallinen tarkoitus on tuottaa lämpöä
prosessien käytettäväksi. Lämmön lisäksi energiantuotantoon voidaan suunnitella myös
sähköntuotantoa. Usea teollisuuden vastapainevoimalaitos tuottaa energiaa myös
läheisten alueiden kaukolämmitykseen. Varsinkin metsäteollisuudessa, missä energiaa
syntyy useasti yli tehtaan omien tarpeiden, ylimääräinen lämpöenergia voidaan myydä
kaukolämpöverkkoon.

Tämä

on

hyvin

tyypillinen

ratkaisu,

sillä

Suomessa

metsäteollisuutta on paljon.
Poikkeavuuksia kaukolämpövoimalaitokseen löytyy useita. Turbiinista otetaan yleensä
höyryä useammassa painetasossa riippuen siitä, kuinka korkeassa lämpötilassa eri
prosessit toimivat. Vastapaine voi myös olla korkeampi loppukäytön korkeammasta
lämmöntarpeesta johtuen. Lisävedenkulutus on huomattavasti suurempaa kuin
kaukolämpövoimalaitoksella. Syitä tähän ovat usein lauhteiden likaantuminen sekä
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suoran lämmityksen käyttö, jolloin lauhdetta ei voi palauttaa. Polttoaineena tällaisissa
voimalaitoksissa käytetään yleensä teollisuuden puutähteitä ja sivuvirtoja, jotka ovat
laadultaan ostopolttoaineita huonompia. (Huhtinen et al. 2011)
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3

HAITALLISTEN PÄÄSTÖJEN MUODOSTUMINEN

Tässä kappaleessa esitetään tavanomaisesta polttolaitoksesta ilmaan pääseviä päästöjä,
joiden vähennykseen uudet päästörajat tähtäävät. Näiden päästöjen syntymekanismeja,
vähennyskeinoja sekä muita tyypillisiä ominaisuuksia tarkastellaan teoreettisesta
näkökulmasta.

3.1

Typen oksidit

Haitallisia typen oksideja ovat typpimonoksidi (NO), typpidioksidi (NO2) sekä
dityppioksidi eli ilokaasu (N2O). NO- ja NO2-päästöjä kutsutaan yhteisesti NOxpäästöiksi, sillä suurin osa typpimonoksidista hapettuu ilmakehässä typpidioksidiksi.
Näin ollen niiden ympäristövaikutukset ovat hyvin samanlaiset. Palamistilassa NOx päästöistä n. 95 % on typpimonoksidia.

3.1.1

Terminen NO

Korkeassa lämpötilassa typpi hapettuu suoraan muodostaen typpimonoksidia. Tällöin
reaktiosta käytetään nimitystä terminen NO. Terminen NO muodostuu sekä polttoaineen
sisältämästä typestä (N) sekä ilman sisältämästä molekyylinä esiintyvästä typestä (N2).
Hapettimena reaktioissa voi olla joko happimolekyyli (O2) tai happiatomi (O).
𝑁2 + 𝑂 → 𝑁𝑂 + 𝑁

(1)

𝑁 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝑂

(2)

𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻

(3)

Edellä mainitut yhtälöt 1-3 ovat termisten NO -päästöjen taustalla. Yhtälön 1 mukainen
reaktio on termisten NO-päästöjen muodostumista rajoittava tekijä. Syynä on reaktion
vaatimien

happiatomien

alhainen

määrä.

Yksittäisten

happiatomien

määrä

kaasuseoksessa on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Alhaisissa lämpötiloissa
happiatomeja on palamisympäristössä vain hyvin nopean ajan. Lämpötilan noustessa
myös happiatomien pitoisuus kasvaa. Alle 1400 ℃:n termisen NO:n muodostumien on
lähes olematonta. Yli 1400 ℃:n termisen NO:n vaikutus on selvästi havaittavaa ja yli
1600 ℃:n lämpötiloissa termisen typpimonoksidin muodostuminen on jo voimakkaasti
kiihtyvää (Kilpinen, 2002). Öljypoltto tapahtuu tyypillisesti erittäin kuumassa liekissä.
Terminen

muodostuminen

onkin

yksi

öljypolton

typen

oksidien
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muodostumismekanismeista. Leijukerrospolton lämpötilat harvoin nousevat riittävän
korkealle tasolle termisten NOx-päästöjen muodostumiselle.

3.1.2

Nopea NO

Typen oksidien muodostuminen ei selity pelkästään termisen NO:n muodostumisella. On
todettu, että NOx-päästöjen taustalla on myös muita mekanismeja. Eräs reaktio
käynnistyy, kun palamisen aikana palamistilassa on läsnä hiilivetyradikaaleja sekä
happipitoisia

komponentteja.

Polttoaineen

kaasuuntuneet

hiilivedyt

reagoivat

palamisilman typen kanssa muodostaen syaanivetyä (HCN). Syaanivety reagoi hapen ja
vedyn kanssa monimutkaisen ketjun läpi muodostaen lopuksi NO:ta (Jones et al. 2014).
Edellä mainitut reaktiot ovat esitetty yhtälöissä 4 ja 5. (Kilpinen 2002). Reaktiot ovat
hyvin nopeita ja ne tapahtuvat polttoaineen palamisen välittömässä läheisyydessä. Tästä
syystä niitä kutsutaan nimellä nopea NO.
N2 + CH → HCN + N
+O

+H

+H

+O2 ,+OH

HCN → NCO → NH → N →

3.1.3

(4)
NO

(5)

Polttoaine NO

Merkittävin tekijä typen oksidien muodostumisessa leijupoltossa on polttoaineen
typpipitoisuus. Polttoaineesta peräisin olevan typpiyhdisteet ovat paljon reaktiivisempia
kuin palamisilman typpi. Tämä näkyy selkeästi typpipitoisempien polttoaineiden
korkeammasta NO-päästöstä verrattuna typettömään polttoaineeseen.
Polttoaine NO:n muodostumisen taustalla on pyrolyysin vaiheessa vapautuva typpi ja sen
muodostamat ammoniakki (NH3) sekä syaanivety (HCN). Hapettavassa ympäristössä
yhdisteet hapettuvat typpimonoksidiksi. Ilmamäärällä on todettu olevan selvä vaikutus
(Jones et al. 2014). Toisaalta, Vainion (2011) mukaan myös lämpötilalla on selvä
merkitys polttoaineen typen reagoimiseen. Mikäli polttoaine-NO:ta haluttaisiin vähentää,
tulisi pyrolyysin tapahtua hieman ali-ilmaisena, jolloin syaanivety ja ammoniakki
muodostaisivat molekyylityppeä typpimonoksidin sijaan.

23
Edellä mainitut ilmiöt pätevät vain pyrolyysissä vapautuneisiin typpiyhdisteisiin. Koksin
palaessa typpi ei reagoi samalla tavalla. Pelkistävissä olosuhteissa koksityppi ei muodosta
molekyylityppeä vaan pysyy lähes reagoimattomana. Ilman läsnäolo aiheuttaa typen
vapautumisen, jolloin typpimonoksidia ja molekyylityppeä muodostuu polttoaineen
koksista riippuen. Tästä syystä reilu koksin määrä voi johtaa siihen, että paljon typpeä
sisältävän polttoaineen NOx-päästö voi olla alhaisempi kuin vähemmän typpeä sisältävän
polttoaineen.
Typen

oksidien

päästöt

ovat

siis

monimutkaisten

reaktioiden

summa.

Muodostumismekanismit ovat riippuvaisia mm. lämpötilasta, yli-ilmamäärästä,
ilmanvaiheistuksesta, palakoosta ja siitä, kuinka typpi on sitoutunut polttoaineeseen.
Vaikka suurin osa NOx-päästöistä on peräisin polttoaineen typestä, vain osa polttoaineen
kokonaistyppimäärästä reagoi. Esimerkiksi eräässä leijupolttolaitoksessa tehdyn kokeen
mukaan 6-10 % polttoaineen kokonaistypestä reagoi typen oksideiksi. Polttoaineena
käytettiin kuorta, kierrätyspuuta ja lietettä (Vainio, 2011). Kuvassa 5 on esitetty kuinka
polttoaineen typpi reagoi eri vaiheissa tulipesää. Kuten kuvasta nähdään, niin pedissä iso
osa typestä on typpimonoksidina. Polttoaineen syötön ja sekundääri-ilman syötön välissä
typpimonoksidin määrä vähenee ja typpi on pääasiassa ammoniakin muodossa. Tässä
vaiheessa suurin osa polttoaineen typestä on vapautunut ja reagoinut joko
typpimonoksidiksi, ammoniakiksi tai syaanivedyksi. Sekundääri-ilman syötön jälkeen
typpiyhdisteiden määrä vähenee ja yhä suurempi osa typpiyhdisteistä hajoaa
molekyylitypeksi. Typpimonoksidin määrä kasvaa taas tertiääri-ilmatasossa, kun loput
tarvittavasta palamisilmasta syötetään tulipesään.
Typen oksidien vähentäminen vaiheistuksella ei kuitenkaan ole täysin haitatonta.
Haittapuolia ovat muun muassa kiinteän palamattoman polttoaineen sekä hiilimonoksidin
ja hiilivetykaasujen määrien kasvu, mikä osaltaan heikentää kokonaishyötysuhdetta.
Lisäksi haittapuolena on korkeampi liekki, joka kuormittaa kattilan yläosia ja lisää
likaantumista ja korroosiota.
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Kuva 5 Typpimonoksidin (NO), ammoniakin (NH3) ja syaanivedyn (HCN) pitoisuudet eri
vaiheissa tulipesää poltettaessa kuorta, kierrätyspuuta ja lietettä.

Muodostuneita typen oksideja voidaan vähentää pääasiassa kahdella kaupallisella
menetelmällä. Selektiivinen katalyyttinen menetelmä on keinoista tehokkain. Sillä
voidaan saavuttaa jopa 90 %:n päästövähennys. Menetelmä perustuu ammoniakin
syöttämiseen savukaasuihin, joiden lämpötila on n. 250-500 ℃. Lisäksi menetelmässä
tarvitaan katalyytti, joka pelkistää typen oksidit molekyylitypeksi ja vedeksi.
Selektiivisessä ei-katalyyttisessä menetelmässä kattilan savukaasukanavaan asennetaan
ruiskutusjärjestelmä, joka syöttää savukaasujen joukkoon ammoniakkia merkittävästi
enemmän katalyyttiseen menetelmään verrattuna. Savukaasujen lämpötilan on oltava
juuri oikea, että halutut reaktiot tapahtuvat. Päästövähennys on selkeästi pienempi, 40-80
%. Kapea lämpötilaikkuna ja suurempi ammoniakin määrä antaa menetelmälle omat
haasteensa, mutta toisaalta erillistä katalyyttiä ei tarvita. (Kilpinen, 2002)

3.2

Rikin oksidit

Rikkidioksidi (SO2) ja rikkitrioksidi (SO3) ovat haitallisia rikin oksideja, joita syntyy
rikkipitoisen polttoaineen poltosta. Rikin oksidien tiedetään aiheuttavan hengitysteiden
sairauksia sekä elolliselle luonnolle haitallista happosadetta.
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Rikki voi olla polttoaineessa epäorgaanisena molekyylinä tai orgaanisesti sitoutuneena.
Biopolttoaineissa rikki on tyypillisesti orgaanisessa muodossa. Rikki vapautuu useassa
eri vaiheessa pilkkoutuen ensin raskaammista molekyyleistä pienemmiksi molekyyleiksi
kuten rikkivedyksi ja karbonyylisulfidiksi, jotka hapettuvat lopulta rikkidioksidiksi. Pieni
osa rikistä poistuu tuhkan mukana maa-alkali- ja alkalimetallien yhdisteinä. Näin ollen
rikkiä voidaan pitää myös tuhkaa muodostavana aineena. Suurin osa poltossa
vapautuneesta rikistä kuitenkin hapettuu muodostaen rikkidioksidia. Molempia rikin
oksideista voidaan pitää yhtä haitallisina, sillä rikkidioksidi hapettuu ilmakehässä
rikkitrioksidiksi.
Ilmapäästöjen lisäksi rikin oksideilla on myös muita haitallisia puolia. Varsinkin
rikkitrioksidilla, jonka osuus palotilassa syntyneistä rikin oksideista on vain muutaman
prosentin luokkaa. Syynä on rikkitrioksidin korroosioiva vaikutus alhaisissa
lämpötiloissa. Rikkitrioksidi muodostaa savukaasukanavan alhaisissa lämpötiloissa
kaasumaisessa muodossa olevaa rikkihappoa yhtälön 6 mukaisesti
𝑆𝑂3 + 𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝑆𝑂4

(6)

Mikäli savukaasujen lämpötila laskee alle savukaasujen rikkihappokastepisteen, voi
lämmönsiirtopinnoille tiivistyä rikkihappoa. Rikkihappo aiheuttaa pintojen korroosiota.
Rikkihapon vaikutukselle alttiita paikkoja ovat tyypillisesti savupiiput, joissa
savukaasujen lämpötila on alimmillaan. Myös savukaasujen virtaussuunnassa viimeisin
lämmönsiirrin, luvo, pyritään pitämään niin korkeassa lämpötilassa, että paikallisia
rikkihappokastepisteen alittavia kohtia ei synny. Rikkihappokastepisteeseen vaikuttaa
muun muassa rikkitrioksidin ja vesihöyryn pitoisuus savukaasuissa.
Rikkipäästöihin ei voida polttoteknisesti vaikuttaa. Ainoat päästöjen vähentämiskeinot
ovat vähemmän rikkiä sisältävien polttoaineiden käyttö tai rikinpoisto savukaasuista.
Rikinpoistoon on markkinoilla muutamia eri tekniikoita. Tyypillisesti rikkipäästöjä
pyritään

vähentämään

kalsiumyhdisteitä

hyödyntäen

joko

märkäpesurilla

tai

puolikuivapesurilla. Märkäpesurissa savukaasut johdetaan kalsiumpohjaisen lietteen
sekaan, jolloin rikki saadaan poistettua savukaasuista. Puolikuivassa menetelmässä liete
kuivuu rikinpoiston aikana, jolloin kuivaa lopputuotetta on helppo käsitellä. (Iisa et al.
2002)
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3.3

Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidi (CO) on ihmisen terveydelle haitallinen kaasu, jota syntyy kaikissa
polttoprosesseissa. Täydellisessä palamisessa hiilimonoksidi hapettuu hiilidioksidiksi,
joten

hiilimonoksidia voidaan

pitää

epätäydellisen

palamisen

lopputuotteena.

Savukaasujen korkea CO-päästö viittaa vähäiseen ilmamäärään ja huonoon polttoaineen
ja ilman sekoittuvuuteen.

Käytännössä

tämä näkyy savukaasujen alhaisessa

jäännöshapessa. Liian suuri happipitoisuus sen sijaan kasvattaa NO-päästöjä, kuten
kappaleessa 3.1 kerrottiin. Hiilimonoksidi- ja NO-pitoisuudet ovatkin usein kääntäen
verrannollisia. Alhainen happipitoisuus lisää hiilimonoksidia ja korkea happipitoisuus
kasvattaa NO-päästöjä. Oikean ilmamäärän lisäksi tulipesän korkea lämpötila ja
polttoaineen pitkä viipymäaika vähentävät CO-päästöjä (Vakkilainen, 2017). COpäästöjä voidaan vähentää ainoastaan polttoteknisin keinoin.

3.4

Pienhiukkaspäästöt

Pienhiukkaspäästöt ovat savukaasujen mukana ilmakehään pääseviä hiukkasia, jotka
voivat olla syntyperältään sekä hiiliperäisiä että epäorgaanisia. Koostumus riippuu
polttoaineen

kemiallisesta

koostumuksesta

sekä

palamisen

olosuhteista.

Pienhiukkaspäästöt ovat ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niitä ei luokitella
kasvihuonekaasuiksi.
Hiiliperäiset pienhiukkaset syntyvät epäpuhtaan palamisen seurauksena. Muun muassa
haihtuvien kaasujen epätäydellisessä palamisessa syntyneet VOC-yhdisteet (engl.
volatile organic compound) voivat aiheuttaa tällaisia hiukkasia. Varsinkin PAHyhdisteiden (engl. Polycyclic aromatic hydrocarbon) päästöihin on kiinnitetty runsaasti
huomiota. PAH-yhdisteet ovat kemialliselta rakenteeltaan monirenkaisia aromaattisia
hiilivetyjä, jotka koostuvat bentseenirenkaista (Jones et al. 2014). PAH-yhdisteiden
todettu olevan karsinogeenisiä. (Huotari, 2002)
Epäorgaaniset pienhiukkaset syntyvät polttoaineen palamisen seurauksena syntyneen
hienojakoisen tuhkan virratessa savukaasujen mukaan. Tällaista tuhkaa kutsutaan
lentotuhkaksi. Lentotuhka syntyy usean eri mekanismin kautta. Valmiiksi kiinteitä
hiukkasia jää jäljelle palamisen seurauksena. Nukleaatiossa kaasumaisessa muodossa
olevan aineen kemiallinen reaktio synnyttää kiinteässä muodossa olevan hiukkasen, joka
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on kooltaan tyypillisesti erittäin pieni (10-100 nm). Nukleaatio vaatii kaasun ylikylläisen
tilan. Kaasumaiset aineet voivat myös kondensoitua, jolloin olemassa täytyy olla jokin
hiukkanen, jonka pinnalle kondensoituminen voi tapahtua. (Lind, 1999)
Pienhiukkaspäästöjä vähennetään pääasiassa hiukkassuodattimilla. Esimerkiksi syklonit,
sähkösuodattimet ja kuitusuodattimet ovat hiukkasten erottamiseen käytettyjä tekniikoita.
Näistä yleisimmässä käytössä on sähkösuodattimet. Sähkösuodattimien erotuskyvyssä
päästään jopa yli 99 %:n arvoihin. Erotuskyky heikkenee hiukkaskoon pienentyessä alle
1 µm:n ( > 95,8 %). Kuitusuodattimilla voidaan päästä vielä suurempiin lukemiin,
varsinkin hyvin pienten ( < 1 µm) hiukkasten osalta. (Ohlström et al. 2005. s.29). Näin
ollen polttoaineella ja palamisella ei juurikaan ole merkitystä lopullisen päästön kannalta.
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4

METSÄ BOARD SIMPELEEN VOIMALAITOS

Metsä Board Simpeleen voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä kartonkitehtaan
tarpeisiin. Tehdas koostuu pääosin massaosastosta, kartonkikoneesta, arkittamosta sekä
voimalaitoksesta. Massaosastolla valmistetaan hioketta sekä pulpperoidaan tehtaalla
käytettävä sellulaadut. Kartonkikoneella valmistetaan tehtaan päätuote, kolmikerroksinen
taivekartonki, FBB Classic. Suurin osa valmistettavasta kartongista arkitetaan tehtaan
arkittamossa. Voimalaitoksella tuotetaan myös kaukolämpöä Simpeleen taajamaan.
Sähköä tuotetaan voimalaitoksen vastapaineturbiinilla, jonka nimellisteho on 19,6 MW.
Lisäksi tehtaan alueella toimii Juankosken vesivoimalaitos. Suurin osa tehtaan
kuluttamasta sähköstä ostetaan ulkopuolelta. Voimalaitoksen energialukuja on esitetty
taulukossa 1.
Taulukko 1 Höyryn käyttö ja sähkön hankinta vuosilta 2016-2018
Höyrynkäyttö
[MWh]

Sähkön hankinta
[MWh]

Vuosi Prosessihöyry Kaukolämpö Omakäyttö Vastapainesähkö Vesivoima Ostosähkö
2018

384998

14964

59252

77695

3492

154400

2017

383971

14714

58669

71324

4527

168624

2016

366943

15170

59553

74394

3913

161369

Voimalaitoksella

käytetään

polttoaineina

turvetta,

metsähaketta

sekä

puunjalostusteollisuuden eri sivujakeita kuten kuorta. Kattilassa poltetaan myös tehtaan
jätevesistä erotettu sekaliete. Aiemmin polttoon tuli myös kierrätyspolttoainetta eli
REF:iä (Engl. Recovered fuel), mutta sen poltosta on luovuttu.

4.1

Polttoainejärjestelmä

Voimalaitoksella poltettavia polttoaineita otetaan vastaan ja käsitellään käytännössä
kolmella eri linjastolla. Puuperäiset polttoaineet otetaan vastaan omalla linjastollaan ja
varastoidaan omaan varastosiiloon. Turpeen käsittely tapahtuu vastaavanlaisesti omalla
linjastollaan. Tehtaan jätevedenkäsittelylaitokselta tuleva sekalietteen käsittely on oma
prosessi.
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4.1.1

Puupolttoaineiden vastaanotto ja käsittely

Puupolttoaineet otetaan vastaan polttoainekentälle joko suoraan linjastolle purettuna tai
ulos kentälle purettuna. Päätöksen purkamispaikasta tekee voimalaitosoperaattori siiloon
aiemmin purettujen kuormien perusteella. Näin operaattori vaikuttaa siilossa olevan
polttoaineseokseen. Tällä pyritään vaikuttamaan lähinnä käytettävän polttoaineen
kosteuteen. Kentälle puretut polttoainekuormat on jaoteltu kolmen kasaan; kuoriin,
metsähakkeisiin ja muihin jakeisiin. Jaotteluun vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
polttoaineiden laadulliset tekijät, toimitusmäärät sekä polttoaineen varastoinnin
selkeyttäminen. Kuoret sisältävät eri puulajien kuoria vaihtelevilla ominaisuuksilla, kun
taas metsäpolttoaineet ovat kokonaisuutena tasalaatuista. Muut jakeet sisältävät
pääasiassa puunjalostusteollisuudesta tulevaa kuivaa sivutuotetta, seula-alitetta, jota
voidaan pitää hyvänä polttoaineena. Tehtaan tuottama oma kuori puristetaan ja revitään
kuorimossa, josta se kuljetetaan pneumaattisesti suoraan puupolttoainesiiloon. Tarkempi
kuvaus polttoaineista ja niiden ominaisuuksista on esitetty kappaleessa 5.
Linjastolle purettu polttoaine seulotaan kiekkoseulalla, jonka erottelema suurempi jae
ohjataan murskaimeen. Murskaimen läpäissyt polttoaine siirretään jälleen seulalle
menevään polttoainevirtaan. Menettelyllä taataan raekooltaan riittävän laadukas
polttoaine. Magneetti erottelee käsitellystä polttoaineesta magneettiset metallit ennen
siiloon varastointia.
Kartonkitehtaan puunkäsittelyssä syntyy myös omia poltettavia jakeita, joita ovat
pääasiassa oma kuori, sahauksessa syntyneet tasauspätkät sekä sahanpuru. Tasauspätkät,
prosessista karanneet kuoret sekä sahanpuru viedään polttoainekentälle ja puretaan
murskaimeen. Kaikki tehtaalla syntyvät omat polttoon kelpaavat jakeet ajetaan
murskaimen kautta, kun taas kaikki ulkopuoliset polttoaineet ajetaan pääsääntöisesti
suoraan purkupaikan kautta.

4.1.2

Turpeen vastaanotto ja käsittely

Turpeen tapauksessa purku tapahtuu aina varastosiiloon, sillä turpeen toimitusmäärät ovat
pienemmät eikä sekoitustarvetta muuhun polttoaineeseen ole. Myöskään pölyhaittojen
takia pihavarastointi ei ole käytännöllisesti katsoen järkevää. Turpeen käsittelylinjasto on
vastaavanlainen puupolttoaineiden linjastoon verrattuna. Purkauksen jälkeen turpeen
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seasta erotetaan magneetin avulla sinne kuulumattomat rautakappaleet, joita saattaa
päätyä turpeen sekaan aina turpeen jyrsimisestä alkaen. Turvekuorman mukana saattaa
tulla myös turvesoilta peräisin olevia kantoja ja juurakoita. Kannot ja juuret murskataan
omassa murskaimessaan. Murske sekoittuu kiekkoseulan läpäisseeseen turpeeseen.
Käsittelyn jälkeen turve kuljetetaan omaan varastosiiloonsa.

4.1.3

Lietteen käsittely

Osa tehtaan jätevedenkäsittelyn jätevirtojen hallintaa on syntyneen sekalietteen
sekoittaminen polttoaineen sekaan ja polttaminen kattilassa. Jätevedenpuhdistamolla
syntynyt

sekaliete

kuivatettavaksi.

pumpataan

polttoainekentällä

sijaitsevalle

lieteasemalle

Liete pumpataan lieteaseman välisäiliöstä flokkulaattoriin, jonne

syötetään myös polymeeriä sakeutumien eli flokkien aikaansaamiseksi. Flokkulaattorista
liete virtaa esivedenerottimelle, jossa suurin osa vedestä valuu viiran läpi lietteen
kulkiessa hiljaa viiran mukana. Esivedenerottimelta liete valuu hieman kuivaneena
suodatuspuristimen valutusosalle. Suodatuspuristimessa liete puristetaan kahden viiran
väliin, jolloin paineen vaikutuksesta vesi suotautuu lietteestä. Puristimen jälkeen liete
syötetään puupolttoaine- ja turvesiilon jälkeiseen polttoainevirtaan. Vaihtoehtoisesti
lietevirta voidaan kääntää myös ulos.
Kuivatulle lietteelle ei siis ole omaa varastoa, vaan kuivattua lietettä syötetään jatkuvasti
polttoon. Näin ollen lietteen virtaus ei ole riippuvainen polttoaineen kulutuksesta vaan
jätevesien muodostumisesta.

4.1.4

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Kattilarakennuksessa sijaitseva polttoainesiilo toimii ns. päiväsiilona. Kattilasiilo
mahdollistaa polttoaineen tasaisen purkamisen syöttökuljettimille sekä toimii lyhyenä
puskurina polttoaineen käsittelyn häiriöiden varalta. Kattilasiilon polttoaine riittää
muutamiksi tunneiksi riippuen polttoaineen kulutuksesta. Kattilasiiloon syötetty
polttoaine

on

määritelty

turvesiilon

ja

puupolttoainesiilon

purkausruuvien

kierrosnopeuksien suhteella. Puupolttoaineessa tapahtuvia laatuvaihteluita voidaan
kompensoida turpeen syötöllä. Lisäksi puupolttoainesiilon sisältöön vaikutetaan
päättämällä mitä kuormia puretaan ulos ja mitä siiloon.
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Kattilasiilosta polttoaine puretaan siirtoruuville, joka vie polttoaineen kattilan ympärillä
oleville kuljettimille. Polttoaine syötetään kattilaan neljän pudotusputken kautta, kaksi
vasemmalla seinustalla ja kaksi oikealla. Siirtoruuvin jälkeinen kolakuljetin jakaa
halutulla suhteella polttoaineen vasemmalle ja oikealle seinustalle. Syöttöruuvit syöttävät
polttoainetta kohti kattilan takaseinää ja ryöstöruuvit ottavat etuseinustalle määritellyn
määrän polttoainetta syöttöruuveilta. Näin jokaisen sulkusyöttimen polttoainemäärää
voidaan muuttaa ja kattilan poikki- ja pituussuuntaista lämpötilajakaumaa saadaan
säädeltyä riittävällä tarkkuudella.

4.2

Kattila K6

Tehtaan pääkattila on vuonna 1976, alun perin turpeen pölypolttoon valmistettu kattila.
Vuonna 1997 kattilan pohja uusittiin ja kattila muutettiin kuplivaksi leijupetikattilaksi
(BFB). Tuolloin kattilan tuorehöyryarvoiksi annettiin 40 kg/s, 112 bar, 525 ℃,
113MWth. Nykyisin kattilan tuorehöyryn paine on laskettu 90 baariin. Tulipesän alaosa
on hieman pidempi kuin tulipesän yläosa. Arinan leveys on n. 6,9 m ja syvyys 7,0 m,
jolloin arinan pinta-alaksi tulee 48,9 m2. Sivuleikkaus kattila K6:sta on esitetty kuvassa
6.

4.2.1

Vesi-höyrykierto

Voimalaitoksen tarvitsema kattilavesi tuotetaan omassa vesilaitoksessa. Vesilaitoksen
kokoonpanoon kuuluu humussuodatin, raakaveden esilämmitin, hiekkasuodin sekä
täyssuolanpoistojärjestelmä. Suolanpoistoon kuulu kationivaihdin, heikko ja vahva
anionivaihdin sekä sekavaihdin. Puhdas lisävesi pumpataan lisävesisäiliöön. Lisäveden
kulutus määräytyy suureksi osin kartonkikoneen lauhteenpalautuksen tehokkuudesta.
Teollisuuden höyrynkulutuskohteissa lauhdetta usein häviää enemmän kaukolämpö- tai
lauhdutusvoimalaitoksiin verrattuna. Siksi lisävettä joudutaan tekemään enemmän.
Lisävettä tehdään tilanteesta riippuen 1-5 kg/s. Lauhteet ja lisävesi palautetaan ja
pumpataan syöttövesisäiliöön, josta vesi pumpataan syöttövesipumpulla kattilan vesihöyryjärjestelmään.
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Kuva 6 Sivuleikkauskuva Metsä Board Simpeleen leijupetikattilasta

Kattilassa vesi lämpenee kolmessa eri vaiheessa. Ekonomaiseri lämmittää veden noin
250-270 ℃:een. Vaihteluun vaikuttavat mm. savukaasujen lämpötila, tiheys ja
virtausnopeus.

Myös

syöttövesivirtauksen

muutokset

aiheuttavat

heiluntaa

ekonomaiserin jälkeisessä veden lämpötilassa. Lieriössä vesi lämpenee, sillä kylläisessä
tilassa n. 90 baarin paineessa lieriön lämpötila on n. 300 ℃. Alijäähtyneestä vedestä
johtuen kattilan kiertoluku kasvaa hieman.
Höyrystin höyrystää veden ja pitää lieriön kylläisessä tilassa. Kylläinen höyry tulistetaan
n. 500 ℃:een. Tulistukseen käytetään kolmea tulistinta. I-tulistin on jaettu kahteen osaan,
joista ensimmäinen on takavetoon sijoitettu vaakatulistin ja toinen osa on riipputulistin.
II- ja III-tulistimet ovat myös riipputulistimia. Tulistimien välillä höyryä voidaan
jäähdyttää ruiskutusventtiilien avulla. I- ja II-tulistimen välillä lämpötilaa voidaan säätää
yhdellä ruiskulla, kun taas II- ja III-tulistimien välillä sekä vasemman, että oikean reunan
lämpötilaa voidaan säätää erikseen. Tuorehöyry ohjataan turbiiniin, joka tuottaa sähköä
lauhduttamalla höyryn prosessien vaatimaan vastapaineeseen. Höyrynkulutuskohteissa
höyry lauhtuu, jonka jälkeen vesi palaa mekaanisesti puhdistavan patruunasuodattimen
jälkeen syöttövesisäiliöön.

33

4.2.2

Palamisilma ja savukaasut

Kattilan pääilmapuhaltimena toimii siipikulmasäätöinen aksiaalipuhallin, jonka
maksimituotto on 45 m3n/s. Pääilmapuhallin puhaltaa palamisilmajärjestelmään
palamiseen tarvittavan ilmamäärän. Pääilmapuhaltimen jälkeen ilmaa lämmitetään ensin
n. 60 ℃:en kuumavesiluvolla, jonka jälkeen savukaasukanavan luvolla n. 250 ℃:een.
Luvon jälkeen ilmamäärä jakautuu primääri- eli leijutusilmaksi sekä sekundääri-ilmaksi.
Leijutusilma

virtaa

leijukaasupuhaltimelle,

joka

lisää

virtauksen

painetta

leijutussuuttimien toimimiseksi. Kattilan leijukaasupuhallin on johdesiipisäätöinen
radiaalipuhallin, jonka mitoitustuotto täydellä kuormalla on 23 m3n/s. Loput ilmasta
virtaa tulipesään pääasiassa kolmeen eri kerrokseen: Sekundääri-ilman alailmatasoon,
sekundääri-ilman yläilmatasoon ja tertiääri-ilmaksi. Ilmansyöttöä voidaan jakaa
säätöpeltien avulla. Mitattavia suureita ovat palamisilman virtaus, lämpötila ja paine.
Tulipesän pedin lämpötilan noustessa haitallisen korkeaksi, voidaan lämpötilan nousua
rajoittaa puhaltamalla leijutusilman sekaan savukaasua. Siksi usein puhutaankin
leijukaasusta tai leijukaasupuhaltimesta. Leijukaasu sisältää vähemmän happea, mikä
hidastaa polttoaineen palamista. Savukaasu otetaan sähkösuodattimen jälkeisestä
savukaasukanavasta ja puhalletaan ilman sekaan erillisellä kiertokaasupuhaltimella.
Kiertokaasupuhaltimen

maksimituotto

on

8

m3n/s.

Tyypiltään

puhallin

on

radiaalipuhallin, jonka virtausta säädetään johdesiivillä.
Savukaasut poistetaan kattilasta savukaasupuhaltimella, jonka maksimivirtaus on 66
m3n/s. Savukaasupuhaltimia on kaksi rinnakkain, mutta puhaltimia ajetaan yhtä
kerrallaan. Molemmat puhaltimista ovat taajuusmuuttajasäätöisiä. Puhaltimien tehtävänä
on luoda kattilaan lievä alipaine. Normaalitilanteessa alipaine on luokkaa -1 mbar.
Asetusta saadaan säädeltyä alueella -4 - +6 mbar. Savukaasujen lämpötila savupiipussa
vaihtelee 145-180 ℃:n välillä riippuen polttoaineesta ja kuormasta.

4.2.3

Tuhkanpoistojärjestelmät

Savukaasujen hiukkaset poistetaan kolmikenttäisellä sähkösuodattimella. Jokaisella
kentällä on 100kV/1000mA:n muuntaja/tasasuuntaajayksikkö, joka toimii 500V
jännitteellä. Normaalitilanteessa kenttien jännite vaihtelee välillä 25-70kV. Kukin kenttä
sisältää yhden elektrodijärjestelmän. Elektrodijärjestelmä sisältää erotuselektrodeja,
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emissioelektrodeja sekä ravistuslaitteiston. Erotuselektrodit ovat pystysuoria levyjä, jotka
ovat varautuneet positiivisesti. Emissioelektronit sen sijaan ovat spiraalimaisia lankoja,
jotka sijaitsevat erotuslevyjen välissä. Negatiivisesti varautuneet emissioelektrodit
ionisoivat

savukaasujen

pienhiukkaset,

jotka

tarttuvat

erotuselektrodeihin.

Sähkösuodattimen elektrodijärjestelmä on esitetty kuvassa 7. Ravistuslaitteisto irrottaa
elektrodilevyistä

lentotuhkahiukkaset

pohjasuppiloon,

josta

tuhka

kuljetetaan

pneumaattisesti tuhkasiiloon.

Kuva 7 Yleiskuva sähkösuodattimen elektrodijärjestelmästä (ABB, 1997)

Karkea, leijumaton tuhka poistetaan kattilan pohjalta. Normaalissa tilanteessa pohjalta
poistettu materiaali seulotaan, jolloin karkea tuhka saadaan poistettua petimateriaalin
joukosta ja petimateriaali voidaan palauttaa takaisin petiin. Mikäli petiin päätyy
palamatonta kiintoainesta reiluja määriä, pyritään kattilan hallintaa pitämään yllä
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pohjatuhkan suoralla poistolla ilman seulontaa. Tällöin tuoretta petimateriaalia tulee
lisätä kattilaan. Pedin korkeutta tarkkaillaan pedin läpi mitattavan paine-eron avulla.

4.3

Mittaukset

Työssä esitettävä data päästöistä ja päästöihin vaikuttavista suureista ovat kerätty talteen
prosessijärjestelmän mittaustietojen keruulla. Oleellisimmat mittaukset työn kannalta
ovat päästömittaukset, joiden perusteella työn tuloksia arvioidaan. Päästöihin vaikuttaa
joukko muita suureita, jotka kuvastavat prosessiolosuhteita. Näistä tärkeimpinä voidaan
pitää lämpötiloja tulipesän alueella sekä palamisilman virtausmäärät eri kohtiin tulipesää.
Näin ollen käsiteltäviä mittauksia ovat virtausmittaukset, lämpötilanmittaukset sekä
päästömittaukset.

4.3.1

Virtausmittaukset

Virtausmittaukset perustuvat Bernoullin lakiin, jota sovellettaessa tulee selvittää
virtauksen nopeus. Nopeuden ja putken poikkipinta-alan perusteella tilavuusvirtaus
voidaan laskea jatkuvuusyhtälön (7) mukaisesti. Nopeuden määrittämiseen käytetään
Bernoullin yhtälöön (8) perustuvia ratkaisuja, joissa määritetään virtauksen nopeuteen
verrannollinen paine-ero. (Yamaguchi, 2008)
Q = vA = C

(7)

1 2
ρv + P + ρgh = C
2

(8)

Esimerkiksi kaasuille tyypillinen, Bernoullin yhtälöön perustuva mittaustapa on
pitotputki. Pitotputkella voidaan mitata virtauksen kokonaispaine Ptot sekä staattinen
paine Ps . Edellä mainitut suuret tuntien voidaan yhtälöistä 9 ja 10 ratkaista virtauksen
nopeus v.
1 2
ρv + Ps
2

(9)

2(Ptot − Ps )
ρ

(10)

Ptot =

v=√
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Olosuhteet virtauksessa voidaan myös luoda sellaisiksi, että Bernoullin lakia voidaan
hyödyntää. Mittalaippaa käytettäessä putkeen asennetaan kuristuslaippa, jolloin
kokonaispaine muuttuu kahden tunnetun halkaisijan välillä. Mittalaippa on tyypillinen
mittaustekniikka varsinkin nesteille. (Yamaguchi, 2008)
Voimalaitoksella savukaasujen tilavuusvirtausmittaus on toteutettu pitotputkella.
Savukaasujen tiheyttä ei tunneta kuitenkaan samoin kuin ilman. Tästä syystä tiheyden
laskennassa käytetään apuna savukaasujen koostumuksen mittausta, jolloin savukaasujen
tilavuusvirtaus voidaan tarkasti määrittää. Muut virtausmittaukset ovat toteutettu
mittalaipoin tai muuta kuristavaa menetelmää käyttäen.

4.3.2

Lämpötilanmittaukset

Tärkeimpiä lämpötilan mittauskohteita ovat höyryn ja syöttöveden lämpötilat eri pisteissä
sekä lämpötilat pedissä, tulipesässä sekä eri vaiheissa savukaasukanavaa. Tämän työn
kannalta varsinkin pedin ja tulipesän lämpötiloilla on suurin merkitys, sillä ne vaikuttavat
ilmapäästöihin sekä suoraan, että epäsuorasti. Petilämpötilanmittauksia Simpeleen
kattilan käytössä on yhteensä 12 kappaletta, joista 9 on sijoitettu kattilan arinaan ja 4
kappaletta seinille pedin korkeudelle. Arinan lämpötilanmittauksien mukaan ohjataan
polttoaineen syöttöä, jonka lisäksi ne myös indikoivat leijutuksen tilaa sekä pedin kuntoa.
Tästä syystä petilämpötilan mittauksilla on suuri rooli palamisprosessin hallinnassa.
Tulipesän seinustoihin on asennettu lämpötilanmittauksia pedin yläpuolelle sekundäärisekä tertiääri-ilmojen syötön korkeuksille sekä etuseinälle kattilan nokan korkeudelle.
Lämpötilanmittauksiin käytetään monissa kohteissa vastusantureita, joiden toiminta
perustuu anturimateriaalin sähköisen vastuksen muutokseen lämpötilan funktiona.
Anturimateriaaleina käytetään tyypillisesti kupari- (Cu), nikkeli- (Ni) ja platina- (Pt)
antureita. Näistä viimeisin on selkeästi yleisin. Yleisin platina-anturi on pt-100 lämpötilaanturi, jonka vastusarvo 100 Ω tarkoittaa 0 ℃:n lämpötilaa. Vastusmittauksilla
mittausalue on -260…850 ℃. Kohdissa, joissa lämpötilat ovat huomattavasti
korkeammat, käytetään usein termoelementtejä. Mittauksen perustana on kahden eri
metallin aiheuttama jännite-ero, joka on verrannollinen referenssilämpötilan sekä
mitattavan lämpötilan eroon. Termoelementtejä on useaa eri tyyppiä, jotka eroavat
toisistaan

lämpötila-alueen,

hinnan,

kestävyyden

ja

luotettavuuden

mukaan.
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Termoelementti -mittauksia ovat muun muassa kattilan petilämpötilanmittaukset.
(Sivonen, 2008)

4.3.3

Päästömittaukset

Merkittävimpinä mitattavina savukaasujen päästöinä voimalaitoksella pidetään CO-,
SO2-, NOx- sekä hiukkaspäästöjä. Niiden jatkuvatoiminen mittaus ja valvonta kuuluu
valtioneuvoston asetuksessa (936/2014) määrättyjen päästörajojen noudattamiseen.
Lisäksi savukaasuista mitataan vesihöyrypitoisuutta, happipitoisuutta, orgaanisia
hiilivetyjä, vetykloridia, vetyfluoridia sekä hiilidioksidia. Kaikki edellä mainitut päästöt
hiukkaspäästöjä ja happimittausta lukuun ottamatta mitataan FTIR-menetelmään (engl.
Fourier transform infrared) perustuvalla monikaasumittauksella. Hiukkasmittaus
tehdään valon sirontaan perustuvalla mittarilla ja happimittaus zirkonium kennoon
perustuvalla mittauksella. (Metsä Board, 2012)

Kuva 8 Esimerkki tietyn aineen infrapunalähettimen spektristä. Piikkien perusteella voidaan
selvittää kyseisten aineiden pitoisuus seoksessa. (Kontram)

FTIR-Mittaus perustuu infrapunasäteilyn kullekin kaasulle ominaisen aallonpituuden
absorptioon, jonka perusteella voidaan laskennallisesti määrittää savukaasujen
koostumus sekä komponenttien pitoisuus. Monikaasuanalysaattorin IR-lähde lähettää
laajakaistaista infrapunasäteilyä, josta interferometrillä voidaan kuvantaa kaikki
aallonpituudet. Kaasut absorboivat osan säteilystä, jolloin infrapunasäteilyn spektriin
saadaan piikkejä. Spektrin sisältämien absorptiopiikkien määrien perusteella voidaan
savukaasuista

määrittää

mitä

komponentteja

savukaasu

sisältää.

Kunkin
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savukaasukomponentin

absorptiopiikin

voimakkuudesta

määritellään

kyseisen

komponentin määrä. Kuvassa 8 on esimerkki absorptiospektristä.
FTIR -tekniikan vahvuuksina voidaan pitää myös sitä, että eräitä kertanäytteenottoon
perustuvia analyyseja, kuten vetykloridi eli HCl, voidaan mitata jatkuvatoimisella
menetelmällä. (VTT, 2007)

4.4

Päästöraja-arvot

Tehtaan ympäristöluvassa on annettu määräykset mm. voimalaitoksen toiminnasta
aiheutuvista

päästöistä,

päästöraja-arvoista

sekä

päästöjen

ehkäisemisestä

ja

rajoittamisesta. Päästöt ja raja-arvot ovat määritelty lupamääräyksillä, jotka antavat
yksiselitteiset rajat voimalaitoksen päästöille. Taulukossa 2 on esitetty kattila K6:lle
annetut raja-arvot rikkidioksidille, typen oksideille, pienhiukkasille ja hiilimonoksidille,
kun kattila toimii SUPO-laitoksena. SUPO-laitos tarkoittaa ympäristönsuojelulain
527/2014 97 §:n mukaista suurta polttolaitosta.
Raja-arvoja sovelletaan normaalin käytön aikana. Normaali käyttö on määritelty erikseen
voimalaitoksen ilmasuojelun tarkkailusuunnitelmassa. Kun polttolaitos on normaalista
ajotilanteesta poikkeavassa tilassa, raja-arvoja ei sovelleta. Tarkkailusuunnitelmassa
määritellyssä normaalitilassa kattilan leijupedin lämpötilan tulee olla yli 800 ℃. Myös
generaattorin tulee olla käynnissä tai tuorehöyryn virtauksen tulee olla yli 15 kg/s. (Metsä
Board, 2012)
Savukaasupäästöistä 1.1.2016 voimaan astunut lupamääräys katsotaan noudatetuksi, jos
kuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. Lisäksi rikkidioksidista ja hiukkasista on
määrätty siten, että 48 tunnin jaksolta, tunnin keskiarvoista 97 % tulisi olla alle 110 %
raja-arvosta. Typen oksideille ja hiilimonoksidille vastaava luku on 95 %.
Lupamääräysten noudatetuksi tulemiseen liittyvät ehdot muuttuvat 1.7.2020 siten, että
raja-arvoon verrattavien päästöarvojen kuukausittaisen keskiarvon tulee olla alle annetun
raja-arvon. Lisäksi vuorokauden keskiarvojen tulee olla alle 110 % raja-arvosta. Myös
tunnin keskiarvoista on mainittu määräyksessä niin, että 95 prosenttia rikkidioksidi-,
typpioksidi ja hiukkaspäästöistä tulee olla alle 200 % päästöjen raja-arvoista.
Hiilimonoksidin osalta raja-arvo muuttuu 1.7.2020 alkaen tavoitteelliseksi arvoksi.
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Hiilimonoksidin arvo ei siis ole ehdoton. Syynä tähän on hiilimonoksidin määrän oletettu
kasvu, kun typen oksidipäästöjä pyritään vähentämään polttoteknisin keinoin. (Vaasan
hallinto-oikeus, 2016)
Taulukko 2 Ympäristöluvassa mainittujen ilmapäästöjen raja-arvot ennen siirtymäaikaa,
siirtymäaikana ja vuodesta 2020 alkaen

Päästö (mg/m3n)

Ennen 1.1.2016

1.1.2016-1.7.2020

1.7.2020 alkaen

Rikkidioksidi, SO2

600

538

250

Typen oksidit, NOx

450

450

250

Hiukkaset

50

50

20

Hiilimonoksidi, CO

250

250

250

Jotta voimalaitoksen päästöjen tulokset ovat vertailukelpoisia tulee ne muuttaa
normaalitilaan (NTP: 0 ℃, 101,3 kPa). Lisäksi savukaasujen kosteus ja happipitoisuus
tulee ottaa huomioon. Savukaasujen todellinen happipitoisuus saattaa vaihdella, joten
päästöt täytyy laskennallisesti redusoida tiettyyn arvoon. Taulukossa esitetyt raja-arvot
ovat redusoitu savukaasujen 6 %:n happipitoisuuteen. Lisäksi päästörajat pätevät kuiville
savukaasuille. (Aunela-Tapola et al. 1996)
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5

POLTTOAINEET

Tämä luku käsittelee voimalaitoksella käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia sekä
antaa pohjan työn tarkoituksen ymmärtämiseksi. Polttoaineiden kemiallinen koostumus
määrittelee syntyneiden savukaasujen ominaisuudet yhdessä palamisilman sekä
palamistilan olosuhteiden kanssa. On olennaista tietää mitä polttoaineita poltetaan ja
millaisena seoksena.
Suomessa käytössä oleva kiinteiden puupolttoaineiden laatuohje on määritelty
eurooppalaisten kiinteiden biopolttoaineiden standardien mukaan. Laatuohjeessa kiinteät
puupolttoaineet

jaotellaan

pääluokkiin

seuraavasti:

luonnon-

ja

istutusmetsän

puubiomassa sekä muu luonnon puu, puunjalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet sekä
käytöstä poistettu puu tai puutuote (Alakangas & Impola, 2014). Laatuohjetta käytetään
yleisesti tilaajien ja toimittajien yhteisymmärryksen edistämiseksi ja kiinteiden
polttoaineiden yksiselitteisen ja selvän luokittelun perustaksi.
Taulukko 3 Voimalaitoksella käytettyjen polttoaineryhmien määrät 1.10.2017-30.9.2018
välisenä aikana

Mar

Qnet,d

Qnet,ar

Netto

Energia

Aine

(%)

(MJ/kg)

(MJ/kg)

(t)

(MWh)

Turve

44,8

20,85

10,42

80318

232576

Metsäpolttoaine, puu

43,3

19,20

9,83

28132

76841

Teollisuuden puutähde

59,1

18,86

6,27

135316

235738

sivu- ja jätetuotteet

70,4

17,24

3,34

34500

32014

Kierrätyspuu

12,0

18,10

13,03

1268

4588

Yhteensä

53,3

19,37

7,83

279535

581757

Puunjalostusteollisuuden

Taulukossa 3 on esitetty kattilassa K6 vuoden aikana käytetyt kiinteät polttoaineet.
Taulukon arvot ovat kerätty liitteestä 1 ja jaoteltu polttoaineryhmiin. Taulukkoon 3 on
lisätty myös turve, jota ei Suomessa luokitella uusiutuvaksi biopolttoaineeksi.
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5.1

Polttoaineille tyypillisiä ominaisuuksia

Partikkelien koolla ja kokojakaumalla on huomattava merkitys

polttoaineen

ominaisuuksiin. Puupolttoaineiden osalta palakokoon ja muotoon vaikuttaa biomassan
tyyppi ja se, kuinka polttoaine on korjattu talteen tai jalostettu. Joissain tapauksissa
polttoainetta tulee lisäksi jauhaa tai muutoin käsitellä siten, että sen kuljetus ja syöttö
toimii ongelmattomasti. Biomassojen kanssa niin ei yleensä tarvitse tehdä ja jauhaminen
onkin

yleensä

tarpeellista

hiilen

polton

yhteydessä.

Toisaalta,

biomassan

partikkelikokojakauma on hyvin vaihteleva ja muotojakauma epäsäännöllinen (Nikku,
2015). Tämä johtuu siitä, että polttoaineina käytettävät sivuvirrat syntyvät eri vaiheissa
puunjalostusta. Metsähake sisältää usein tähteinä metsään jääneitä pienoksia, lehvistöä
sekä latvuspuuta. Tällöin tähteistä haketettu polttoaine on tyypillisesti epäsäännöllisen
kokoista. Puuaineksesta haketettu polttoaine sen sijaan voi olla täysin tasalaatuista. Kuori
irtoaa yleensä pitkinä suikaleina, jolloin jälkikäsittelyn merkitys kasvaa. Palakoko
vaikuttaa myös itse palamiseen. Kuten kappaleessa 2.1 mainittiin, suuressa
polttoainepalasessa kaikki palamisen vaiheet voivat olla käynnissä yhtä aikaa. Kun
polttoaineen viipymäaika on pitkä, ehtii polttoaine palaa pedissä. Jauhautunut polttoaine
taas palaa nopeasti eikä välttämättä ehdi petiin laisinkaan. Polttoaineiden viipymäajalla
on vaikutusta myös päästöjen muodostumiseen.
Käytännössä polttoaineen tärkein ominaisuus on kuitenkin polttoaineen lämpöarvo.
Lämpöarvo kertoo, kuinka paljon polttoaineesta on saatavissa energiaa yhtä kiloa kohden.
Polttoaineelle voidaan määrittää kolme eri lämpöarvoa. Kalorimetrinen lämpöarvo eli
ylempi lämpöarvo kertoo polttoaineesta saatavan lämmön määrän, mikäli kaikki
palamistuotteet jäähdytetään 25 ℃:n lämpötilaan. Kalorimetrinen lämpöarvo määritetään
polttamalla

ilmakuivaa

polttoainetta

veteen

upotetussa

kalorimetripommissa.

Palamisessa vapautunut energia höyrystää ympäröivää vettä, jonka lämpömäärä voidaan
helposti mitata. Kun analyysinäytteen kosteus tunnetaan, voidaan lämpöarvo muuttaa
vastaamaan täysin kuivan polttoaineen lämpöarvoa. (Alakangas et al. 2016)
Alemman eli tehollisen lämpöarvon määrittämisessä otetaan huomioon vedyn
palamisessa syntyneen vesihöyryn sisältämän energian määrä. Kuiva-aineen tehollisen
lämpöarvon, q net,d , laskennassa käytetään yhtälöä 11. Kalorimetrisestä lämpöarvosta,
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q gr,d , vähennetään vedyn w(H)d , hapen w(O)d ja typen w(N)d vaikutus lämpöarvoon
(Alakangas et al. 2016). Suomessa yleensä käytetään kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa.
q net,d = q gr,d − 212,2 ∙ w(H)d

(11)

−0,8 ∙ (w(O)d + w(N)d )
100 − Mar
q net,ar = q p,net,d ∙ (
) − 0,02443 ∙ Mar
100

(12)

Mikäli halutaan määrittää tehollinen lämpöarvo saapumistilassa q net,ar , tulee ottaa
huomioon polttoaineen kosteus Mar . Vesi höyrystyessään vaatii energiaa ja näin ollen
vähentää hyödynnettävän energian määrää, mikäli höyryä ei lauhduteta. Kosteuden
vaikutus teholliseen lämpöarvoon voidaan laskea yhtälön 12 mukaisesti. Jos polttoaineen
kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa on 18 MJ/kg, saadaan kuvan 11
mukainen sovite polttoaineen kosteuden suhteen. Kuten kuvasta, nähdään polttoaineen
tehollinen lämpöarvo saapumiskosteudessa 55 % ei ole enää kuin hieman alle 7 MJ/kg.
Palamisen ylläpitämiseksi vaadittavan lämpöarvon on todettu olevan minimissään
luokkaa 5 MJ/kg. (Alakangas et al. 2016)
20
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Kuva 9 Polttoaineen kosteuden vaikutus teholliseen lämpöarvoon saapumistilassa.
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Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi polttoaineen laatuun vaikuttaa myös
tuhkapitoisuus. Tuhkaksi luokitellaan polttoaineessa itsessään oleva epäorgaaninen aines
sekä polttoaineeseen takertuneet ulkoiset palamattomat aineet, kuten hiekka.
Tuhkapitoisuus vaihtelee puunosittain ja lajeittain. Biopolttoaineiden tuhkapitoisuus on
pienempi kuin esimerkiksi turpeella, jonka biologinen ikä on huomattavasti suurempi
kuin puupolttoaineilla. Lisäksi tuhkan kemiallinen koostumus on erilainen eri
polttoaineilla. Tuhka aiheuttaa polttoprosessissa ongelmia muun muassa likaantumisen
muodossa. Tuhkan sulaminen voi aiheuttaa likaantumisen lisäksi petipartikkelien yhteen
liimaantumista eli agglomeroitumista (Werkelin, 2002).

5.2

Simpeleen voimalaitoksella käytetyt polttoaineet

Simpeleen voimalaitoksella käytetään normaalin käynnin aikana turvetta lukuun
ottamatta uusiutuvia biopolttoaineita. Valtaosa käytetyistä polttoaineista on siis kuorta ja
turvetta. Hakkeet kattavat polttoaineista 15 %, joista metsäpolttoaineiden osuus on 10
prosenttiyksikköä. Lietteisiin on sisällytetty myös lähialueiden tehtailta polttoon tuotavat
rejektimassat, joiden kosteudet ovat lietteen tasolla. Metsäpolttoaineet toimitetaan
lähialueiden hakkuualueilta. Näytteitä eri polttoainejakeista on esitetty kuvassa 10.
Simpeleellä käytettävä polttoaine koostuu jakeista, jotka saattavat olla kuivaa, märkää,
hienojakoista tai tikkumaista. Fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi myös polttoaineiden
kemialliset ominaisuudet vaihtelevat.

44

Kuva 10 Simpeleellä käytettäviä polttoaineita. Kuori (a), sekaliete (b), turve (c), metsätähdehake
(d), kokopuu- ja rankahake (e), teollisuuden puutähde (seula-alite)(f).

5.2.1

Metsäpolttoaineet

Metsäpolttoaineita ovat kaikki metsästä polttoon tuotavat jakeet. Polttoainetta
valmistetaan

eri

osista

puuta,

joten

laatuominaisuudet

voivat

vaihdella.

Metsätähdehakkeeksi tai hakkuutähdehakkeeksi kutsutaan polttoainetta, joka syntyy
ainespuun hakkuusta jäljelle jääneistä latvuksista, oksista, neulasista ja hylkypölkyistä.
Hakkuutähteen koostumukseen vaikuttaa huomattavasti puun laji ja ikä. Koivupuun
ensiharvennuksessa puusta jää jäljelle lähinnä ainespuuksi liian pienet latvat ja niiden
vähäiset oksat. Kuusen päätehakkuusta jää jäljelle huomattava määrä oksia ja neulasia.
Kuvassa 13 on esitetty kuusen, männyn ja koivun latvusmassojen ja runkomassojen
kertymät uudistuskypsästä puustosta. Männyn latvusmassan määrä jää kuusen ja koivun
välille.
Hakkuutähteiden kosteus on hyvin vaihteleva. Tuoreen puun kosteus on noin 50-60 %
puun massasta. Hakkuutähdettä saatetaan kuivata palstalla, jolloin kosteudessa voidaan
päästä jopa alle 30 %:n arvoihin. Pitkä varastointi ei kuitenkaan ole aina mahdollista,
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joten hakkuutähteiden kosteusvaihtelut ovat hyvin suuria (Alakangas et al. 2016).
Hakkuutähteiden vihreät osat ja nuori kasvusto voivat sisältää huomattavan määrän
alkaleja ja klooria, joiden tiedetään alentavan tuhkan sulamispistettä ja aiheuttavan
tuhkasidonnaisia ongelmia. Siinä mielessä on myös hyvä, että polttoaine kuivahtaa
palstalla neulasten ja lehvistön pudottamiseksi. (Werkelin, 2002)

Kuva 11 Latvusmassa- ja runkomassakertymät uudistuskypsästä puubiomassasta

Polttoaineeksi voidaan hakettaa myös ainespuuksi kelpaamattomia kokonaisia puita sekä
pelkkiä

rankoja.

ensiharvennuspuuta

Raaka-aineena
ja

käytetään

hukkarunkopuuta.

vajaatuottoisien

Tällaisia

hakkeita

metsien

puuta,

myydään

nimillä

kokopuuhake ja rankahake. Ranka- ja kokopuuhakkeen laatuominaisuudet ovat
huomattavasti paremmat kuin metsätähdehakkeella ja niitä käytetäänkin yleensä
polttoaineena pienissä lämpö- ja voimalaitoksissa, joissa polttoaineen laadun tulee olla
hyvä. Puuaineksesta koostuvat polttoaineet ovat myös hyviä siinä mielessä, että niiden
tuhkapitoisuus on hyvin alhainen.

5.2.2

Teollisuuden puutähde

Teollisuuden puutähteet ovat puupolttoaineiden luokka, johon kuuluvat puun jalostuksen
aikana syntyneet tähteet. Muun muassa kuori, tasauspätkät ja sahanpuru kuuluvat tähän
ryhmään. Näistä tähteistä kuorta poltetaan Simpeleen voimalaitoksella selvästi eniten.
Kuoressa on paljon ligniiniä, mikä nostaa sen lämpöarvoa. Koivun kuorella on
suhteellisen korkea lämpöarvo 22,7 MJ/kg, kun taas havupuista kuusella lämpöarvo on
18,6 MJ/kg ja männyllä 20,0 MJ/kg. Kuoren hyviä ominaisuuksia rajoittaa kuitenkin
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korkea kosteuspitoisuus. Kuorinnassa käytetään yleensä apuna vettä. Kuorinnan jälkeen
kuori tyypillisesti revitään ja kuivataan puristamalla. Käsittelystä huolimatta kuoren
kosteus on usein luokkaa 60 %. Kuoren tuhkapitoisuus, 1,6-2,8 % kuiva-aineesta, on
myös huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi puuaineksella. Tästä syystä kuori likaa
kattilaa puuainesta enemmän.
Sahauksen tasauspätkät murskataan pienemmiksi palasiksi syöttämisen ja palamisen
helpottamiseksi. Tasauspätkät ovat kuorellista rankapuuta, joten ominaisuudet ovat hyvin
samanlaiset rankahakkeen kanssa. Hake tuotetaan teräväreunaisilla hakkureilla, kun taas
murskaus tapahtuu tylppäkulmaisilla murskaimilla. Haketuksessa palakoko on yleensä
pienempi ja säännöllisempi. Murskatun puun palakoko taas vaihtelee enemmän ja on
selvästi suurempi. (Alakangas et al. 2016)
Teollisuuden puutähteisiin kuuluu myös seula-alitteeksi kutsuttu jae, jota myös
Simpeleen voimalaitoksella käytetään. Seula-alitteet ovat muuhun hyötykäyttöön
kelpaamattomia seulonnasta yli jääneitä jakeita. Seula-alitetta tuodaan voimalaitokselle
kahdessa eri kosteudessa. Kuivan jakeen kosteus on keskimääräisesti noin 10 %, kun
märän jakeen kosteus on noin 55 %. Varsinkin kuiva jae on erinomainen polttoaine. Sen
lämpöarvo käyttökosteudessa on korkea, se ei likaa kattilaa ja sen tasainen
palakokojakauma helpottaa sen käsittelyä.

5.2.3

Turve

Turve on polttoaine, jota syntyy kuolleiden kasvien maatuessa hapettomissa olosuhteissa.
Turvetta syntyy hyvin hitaasti, mutta kosteat ja hapettomat olosuhteet tuottavat turvetta
jatkuvasti. Lopullisen koostumuksensa turve saa jalostuksen myötä, kun turve jyrsitään
suosta, käännetään ja karhetaan kosteuden haihduttamiseksi ja kerätään varastoitavaksi.
Varastoitu turve on yleensä hyvin hienojakoista, mutta saattaa sisältää myös vain osittain
maatuneita kasveja ja juuria, jotka voivat olla palakooltaan suuria. Isoista aumavarastoista
turve kuljetetaan poltettavaksi. (Alakangas et al. 2016)
Polttoturpeen kosteus on tyypillisesti 45-50 %. Haihtuvia aineita on vähemmän kuin
puussa, noin 66-70 % kuiva-aineesta. Vastaavasti haihtumattomia hiiltä ja tuhkaa
turpeessa on enemmän. Hiilipitoisuus vaihtelee 20-30 % välillä ja tuhkaa turpeessa on 410 % kuiva-aineesta. Kemialliseen koostumukseen vaikuttaa turpeen maatumisaste.
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Haihtumattomien aineiden määrä kasvaa turpeen iän myötä. Myös lämpöarvo kasvaa
maatumisasteen kasvun myötä. Tupeen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo vaihtelee 1922,6 %:n välillä.
Turve on polttoaineena erittäin hyvä. Sen tasalaatuisuus ja korkeampi lämpöarvo tasoittaa
eri puupolttoainejakeiden laadun heiluntaa. Haittapuolina turpeella on sen korkeampi
rikki- ja typpipitoisuus. Alakankaan (2016) mukaan turpeen typpipitoisuus on
maatumisasteesta riippuen 0,2 %:sta jopa 3,1 %:iin. Tyypillinen rikkipitoisuus on alle 0,3
%. Verrattuna esimerkiksi metsätähdehakkeeseen arvot ovat selvästi suuremmat.
Metsätähdehakkeelle normaali typpipitoisuus on keskimääräisesti 0,4 % ja rikkipitoisuus
0,02 %.
Kattilan puhtauden kannalta turpeella on edistävä vaikutus. Turpeen tuhka sisältää
vähemmän alemman sulamispisteen alkaleja ja lisäksi turpeen rikki muodostaa sulfaatteja
sellaisten alkuaineiden kanssa, jotka muutoin muodostaisivat likaavia ja korrosoivia
klorideja. Puupolttoaineiden osalta haitallisin alkali on kalium (K), sen suuresta
pitoisuudesta johtuen. Mikäli klooria on läsnä, kalium vapautuu polttoaineesta helposti
kaliumkloridina (KCl). Kaliumkloridi on tällöin kaasumaisessa muodossa ja
kondensoituu lämmönsiirtopinnoille. Rikin muodostama rikkidioksidi (SO2) sekä
rikkitrioksidi (SO3) mahdollistavat alkalikloridien sulfatoitumisen, jolloin kloori
vapautuu vetykloridina (HCl) ja kalium muodostaa haitattomampaa kaliumsulfaattia
(K2SO4). (Kassman et al. 2010)

5.2.1

Lietteet

Puunjalostuksen lietteet ovat tehtaiden jätevedenpuhdistamolla jätevedestä erotettua
kiintoainesta,

joka

pyritään

loppusijoittamaan

mahdollisimman

haitattomasti.

Useimmiten lietteet poltetaan, mutta joissain tapauksissa lietteitä voidaan hyödyntää
lannoitteina. Polttoaineena lietteet ovat hyvin huonoja, sillä veden poistaminen vaatii
energiaa eikä lietteen kuiva-ainepitoisuutta saada korkeaksi kohtuullisen pienellä
työmäärällä.

Lisäksi lietteet sisältävät paljon tuhkaa sekä mahdollisesti haitallisia

vierasaineita.

Lietteen

polttaminen

onkin

ainoastaan

tehokas

keino

lietteen

hävittämiseksi. Puunjalostuksen lietteet ovat myös maanparannusaineena kyseenalaisia.
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Lietteet saattavat sisältää pieniä määriä terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita,
jolloin se ei sovi maanparannustarkoituksiin.
Jätevedenpuhdistamon esiselkeytyksessä syntyy saostamalla primäärilietettä, jota
kutsutaan usein myös kuitulietteeksi. Primääriliete sisältää erisuuruisia määriä
hienojakoista kuorta, puun kuituja sekä täyte- ja lisäaineita. Primäärilietteen
tuhkapitoisuus on vaihtelevaa. Esimerkiksi hienopaperien valmistuksessa syntynyt
primääriliete voi sisältää jopa 50-60 % tuhkaa, kun taas sellun valmistuksessa luku voi
olla vain 5-20 %. Tuhkapitoisuuteen vaikuttaa lähinnä lopputuotteen täyteaineiden määrä.
Esiselkeytyksen lisäksi jätevettä puhdistetaan biologisesti. Biologisessa puhdistuksessa
syntyy ns. biolietettä eli aktiivilietettä. Bioliete sisältää mikrobimassaa, puun uuteaineita
sekä ligniiniyhdisteitä. Bioliete on koostumukseltaan liejumaista eikä sisällä niin karkeaa
kiintoainesta kuin primääriliete. Biolietteen kosteus on tästä syystä korkeampi, jopa 85
%. Lisäksi biolietteen typpi ja rikkipitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat
primäärilietteeseen verrattuna. (Alakangas et al. 2016)
Lietteet sekoitetaan usein yhdeksi sekalietteeksi, jonka koostumus on voimakkaasti
riippuvainen biolietteen ja primäärilietteen määristä. Biolietteen suurempi määrä johtaa
suurempaan loppukosteuteen sillä vesi suotautuu tehokkaammin primäärilietteestä.
Sekalietteen ravinnepitoisuus kasvaa myös biolietteen myötä. Tämä voidaan nähdä mm.
taulukon 4 sekalietteen ja kuitu- sekä pesurejektien typpi- ja rikkipitoisuuksista. Rejektit
ovat ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia primäärilietteen kanssa.
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6

TEOREETTISET SAVUKAASULASKELMAT

Tässä luvussa on esitetty laskennalliset savukaasupäästöt, kun poltetaan Simpeleen
voimalaitoksella

käytettyä

keskimääräistä

polttoainetta.

Laskenta

on

tehty

polttoainejakeiden kemiallisten koostumuksien perusteella.

6.1

Näytteiden analysointi

Polttoainekuormista otetaan näytteet useasta eri kohtaa kuormasta. Näytteet suljetaan
kuljettajan toimesta ilmatiiviiseen pussiin ja laitetaan kullekin polttoainejakeelle
varattuun laatikkoon. Kunkin polttoainejakeen vuorokauden näytteistä tehdään
kokoomanäytteet, joiden perusteella tuoduille polttoaineille määritellään kosteus.
Kosteus on tärkein mitattava suure, sillä jo muutaman prosenttiyksikön muutoksella on
selvä vaikutus polttoaineen lämpöarvoon.
Jokaisesta kokoomanäytteistä kerätään vielä kuukausittainen keräilynäyte, josta
määritetään sekä tehollinen että kalorimetrinen lämpöarvo ja tuhkapitoisuus.
Polttoturpeen keräilynäytteistä määritetään samalla rikkipitoisuus sekä tehollinen ja
saapumistilan päästökerroin.
Taulukko 4 Simpeleen voimalaitoksella käytettyjen polttoaineiden alkuaineanalyysi
Aine
C [%,Daf.] H [%,daf.] N [%,daf.] O [%,daf.] S [%,daf.]
Kuori, mänty
52,70
5,83
0,41
41,03
0,031
Kuori, koivu
55,03
6,28
0,46
38,21
0,020
Kuori, kuusi
54,10
5,71
0,33
43,70
0,031
Kuori, kuusi (oma)
51,14
5,82
0,44
42,57
0,031
Syrjä
51,34
6,00
0,16
42,49
0,010
Puru
51,17
6,11
0,15
42,56
0,010
Seula-Alite
51,12
6,01
0,16
42,70
0,010
Metsähake (Pientoim.)
51,69
6,04
0,48
41,76
0,031
Metsätähdehake
51,01
5,92
0,18
42,88
0,010
Kokopuuhake
50,79
6,00
0,31
42,89
0,010
Rankahake
50,49
5,90
0,31
43,28
0,020
Turve A
57,07
5,66
1,48
35,58
0,216
Turve B
55,49
5,50
1,37
36,99
0,645
Kuiturejekti
48,79
5,78
0,29
44,97
0,164
Pesurejekti
48,79
5,78
0,29
44,97
0,164
Sekaliete
51,42
6,12
1,63
40,47
0,365
Kierrätyspuu
49,12
5,99
1,95
42,93
0,020
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Edellä mainitut toimenpiteet kuuluvat voimalaitoksen normaaleihin käytön aikaisiin
toimenpiteisiin.

Tämän

työn

toteuttamiseksi

polttoaineiden

kuukausittaisista

keräilynäytteistä määriteltiin lisäksi hiili-, vety- sekä typpipitoisuudet (CHN-analyysi).
Pitoisuuksien

avulla

myöhemmin

tässä

luvussa

määritellään

keskimääräisen

polttoaineseoksen savukaasujen koostumus laskennallisesti. Polttoainejakeiden suhteita
muuttamalla voidaan mallintaa savukaasujen koostumuksen muutosta ja näin saada
viitteitä siitä onko polttoaineseoksen muuttamisella kuinka suuri merkitys ja kuinka
polttoaineseosta tulisi muuttaa. Laskennan tuloksena saadaan myös hyödyllistä tietoa eri
kuormatilanteiden ilma- ja savukaasuvirtauksista. Analyysien tulokset ovat esitetty
taulukossa 4. Alkuainepitoisuudet ovat prosentteina kuivasta ja tuhkattomasta
polttoaineesta.
Esitetyt arvot ovat otettu vuoden 2018 syys- ja lokakuun polttoaineiden keräilynäytteistä.
Koko vuoden keskiarvoja varten tulisi määrittää joka kuukauden polttoaineiden CHNanalyysi. Sitä, että kuinka hyvin tulokset vastaavat vuoden yli käytettyjen polttoaineiden
todellisia arvoja, voidaan kyseenalaistaa. Kirjallisuudessa esiintyviin arvoihin verrattuna
tulokset ovat kuitenkin oikeaa kokoluokkaa, eikä arvoissa tapahdu kovin suurta muutosta
eri vuodenaikoina (Alakangas et al. 2016). Tuhka- ja kosteuspitoisuuksista on kuitenkin
analyysit koko vuoden polttoaineista, joten niissä tapahtuneet muutoksen eri
vuodenaikojen välillä ovat huomioitu. Lisäksi kosteudet ja tuhkapitoisuudet ovat useiden
näytteiden ansiosta luotettavampia.

6.2

Savukaasujen laskenta

Savukaasujen koostumuksen määrittämisen perustana on tietää pääasialliset palamiseen
liittyvät reaktiot sekä poltettavan polttoaineen alkuainekoostumus. Yhtälöissä 13-15 on
esitetty hiilen, vedyn ja rikin hapettumisen reaktiot. Laskennassa oletetaan, että kaikki
hiili palaa hiilidioksidiksi, vety hapettuu kokonaan vedeksi ja rikki rikkidioksidiksi.
Typen ei tässä laskennassa oleteta reagoivan vielä laisinkaan.
𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

(13)

1
𝐻2 + 𝑂2 → 𝐻2 𝑂
2

(14)
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𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2

(15)

Taulukkoon 5 on koottu Simpeleen voimalaitoksella käytetyn keskimääräisen
polttoaineen

kemiallinen

koostumus.

Alkuainepitoisuudet

on

laskettu

alkuaineanalyyseistä käytettyjen polttoaineiden kuiva-aineiden painotetulla keskiarvolla.
Käytetyt polttoainemäärät ovat esitetty liitteessä 1 ja kunkin polttoainejakeen
alkuaineanalyysit taulukossa 4.
Taulukko 5 Keskimääräisen polttoaineen kemiallinen koostumus ja palamisreaktioiden
hapentarve
m [%, daf.]
M [g/mol]
m [g]
n [mol]
O2-tarve [mol]
C
52,97
12
222,20
18,52
18,52
H2
5,79
2
24,30
12,15
6,08
N2
0,77
28
3,25
0,12
O2
40,26
32
168,89
5,28
-5,28
S
0,22
32
0,91
0,03
0,03
H20
54,69
18
546,88
30,38
Tuhka
3,36
33,62

Massaosuuksien avulla on laskettu kunkin aineen massa, m, yhdessä kilossa polttoainetta.
Kunkin aineen ainemäärä n voidaan selvittää, kun aineiden moolimassa M tiedetään
(Yhtälö 16). Reaktioyhtälöiden 13-15 avulla saadaan hapen tarve palamisreaktioihin.
n=
Palamisen

seurauksena

syntyneet

m
M

reaktiotuotteet

(16)

ovat

esitetty

taulukossa

6.

Palamistuotteet ovat stökiömetrisen palamisen tuotteita eli sisältävät ainoastaan sen
määrän ilmaa, joka teoreettiseen palamiseen tarvitaan.
nO2 ,yli = (λ − 1)nO2

(17)

nN2 = λ ∙ 3,77 ∙ nO2

(18)

Normaalisti ilmaa tulee olla kuitenkin hieman enemmän. Yli-ilma otetaan huomioon
kertomalla hapen tarve ilmakertoimella λ, joka on tyypillisesti 1,1-1,3. Ylijäämäilman
laskentaan käytetään yhtälöä 17. Tässä työssä käytetään ilmakerrointa 1,25, joka vastaa
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3,2 %:n jäännöshappea savukaasuissa. Edellä mainittu jäännöshappi on hyvin lähellä
Simpeleen voimalaitoksen keskimääräistä jäännöshappea. Palamisilman typpi on laskettu
yhtälöllä 18 ilman koostumuksen ja hapen tarpeen avulla. Kerrottuna ilmakertoimella
saadaan palamisilman kokonaistyppi.
Taulukko 6 Savukaasujen pääkomponenttien määrät poltettaessa kilo keskimääräistä
polttoainetta
H20
CO2
N2
SO2
O2
yht.
C
18,52
H2
12,15
N2
0,12
O2
S
0,03
H2O
30,38
Ylijäämähappi
4,84
Typpi ilmasta
91,15
42,53
18,52
91,27
0,03
4,84
157,18
mol
765,60
814,72 2555,53
1,83
154,74 4292,42
g

Taulukossa 6 esitetyistä tuloksista voidaan sanoa, että polttoaineesta peräisin olevan
typen osuus kuivista savukaasuissa on noin 1047 ppm. Automaatiojärjestelmästä kerätyn
datan perusteella keskimääräinen NOx-päästö vuonna 2018 oli 195 mg/m3n.
Voimalaitoksen savukaasuanalysaattori mittaa savukaasuja yksikössä ppm, mutta
tiedonkeruuseen ne muutetaan yksikköön mg/m3n kertoimella 2,05. Tällöin mitattu
keskimääräinen NOx-päästö on ollut noin 95 ppm. Nyt vuotuista mitattua arvoa ja
laskennallista arvoa voidaan keskenään vertailla.
Laskelman perusteella voidaan todeta, että polttoainetypestä noin 9 % reagoi typen
oksideiksi, mikä on yleisesti ottaen normaali osuus. Muun muassa Vainion (2011)
tutkimuksessa vastaavat lukemat olivat alle 10 %.

6.3

Savukaasujen koostumus eri polttoaineseoksilla

Kappaleessa 6.2 esitetyt laskelmat tehtiin neljälle eri polttoaineseokselle. Laskennan
lähtöarvoja muutettiin siten, että kuoren osuus nostettiin aluksi 85 %:iin ja turpeen
osuudeksi määritettiin 15 %. Laskennassa otettiin huomioon lietteiden määrä, joka
sisällytettiin kuorien 85 %:iin. Vastaavat laskelmat tehtiin siten, että kuoren sijaan
turpeen lisäksi poltettaisiin metsähakkeita sekä teollisuuden puutähdehakkeita. Tulokset
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ovat esitetty kuvassa 12, jossa oletuksena on, että polttoainetypen ainemäärästä 8 %
muuttuu

typen

oksideiksi.

Laskennallisesti

määritetyt

NOx-pitoisuudet

ovat

keskimääräisesti 15 % pienemmät poltettaessa hakkeita kuorten sijaan. Vastaavasti
turpeen osuutta vähennettäessä 40 %:sta 15 %:iin NOx-pitoisuus laski keskimääräisesti
31 %.
ppm 100
90

Hakkeet

80

Kuoret

70
60
50
40
30
20
10
0
Turve 15 %

Turve 40 %

Kuva 12 Laskennallisesti määritetyt NOx-pitoisuudet kuivissa savukaasussa 3 %:n
happipitoisuudessa neljällä eri polttoaineseoksella, jos oletetaan että polttoaineen typestä 8 %
hapettuu NO-yhdisteiksi

Laskennan tuloksiin voi saada viitteitä jo taulukossa 4 esitetyistä alkuaineanalyyseistä.
Puuainesta olevat polttoaineet, kuten syrjähake, puru ja seula-alitteet eivät sisällä typpeä
eikä rikkiä lähes ollenkaan. Metsästä peräisin olevat hakkeet, jotka sisältävät myös
hieman kuorta ja vihreitä osia, sisältävät myös enemmän typpeä. Kuoren typpipitoisuus
on tätäkin suurempi. Turpeen osalta typpipitoisuus on jo kuoreenkin verraten
kolminkertainen. Rikkipitoisuudet kasvavat samoin tavoin. Turpeella ja sekalietteellä
määrä, 0,2-0,6 %, on jopa enemmän kuin kymmenkertainen kuoren 0,03 %:iin verrattuna.
Lietteen vaikutus päästöihin on tehty tässä työssä ainoastaan laskennallisesti. Lietteen
syntyminen on sidoksissa jätevedenpuhdistusprosessiin, joka määrittelee millä
massavirralla lietettä syötetään polttoon. Yleensä lietteenvirtausmäärä on suhteellisen
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vakio. Tästä johtuen pienellä kuormalla lietteen osuus on suurempi ja näin ollen
tarkastellaan ainoastaan kesä ajan päästöjä.

ppm 88
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Kuva 13 Lietteen määrä prosentteina kuiva-aineesta verrattuna savukaasujen NOx-pitoisuuteen
olettaen että 8 % polttoaineen typestä reagoi NOx-päästöiksi

Vuoden 2018 kesä-elokuu välillä lietteen netto-osuus käytetyistä polttoainetonneista oli
11,4 %. Kuiva-ainetonneina lietteen osuus oli 6,4 %. Ottaen huomioon, että sekalietteen
typpipitoisuus on n. kolminkertainen kuoreen verrattuna, voidaan sekalietettä pitää
merkittävänä typen lähteenä. Kuvassa 13 on esitetty lietteen laskennallinen vaikutus NOxpäästöihin oletuksella, että polttoaineen kokonaistypestä 8 % reagoi typen oksideiksi. Jos
lietteestä luovuttaisiin kokonaan, typen oksidit vähentyisivät laskennallisesti 76,9
ppm:stä 72,5 ppm:ään. Suhteellisena vähennyksenä tämä tarkoittaisi 5,7 %.
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7

POLTTOAINESEOKSIEN KOEAJO

Tässä luvussa esitetään työn käytännön osio. Aiheen teoreettisessa käsittelyssä joudutaan
tekemään yleensä hyvin karkeita oletuksia. Tästä syystä käytössä olevia polttoaineita
poltettiin kokeellisessa mielessä turpeen, metsäpolttoaineiden ja kuoren osalta kuten
kappaleessa 6.3 laskettiin. Koeajoa ennen pyrittiin ottamaan huomioon tuloksiin
vaikuttavia tekijöitä ja niiden mukaan muodostettiin suunnitelma. Koeajojen aikana
kirjattiin tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia huomioita ja koeajon jälkeen tuloksia
tarkasteltiin. Tässä luvussa on esitetty myös voimalaitoksen keskimääräiset NOx- ja SO2päästöt, jotta koeajoja voidaan verrata ns. normaaliin tilanteeseen.

7.1

Normaalikäynnin päästötasot

Simpeleen voimalaitoksen rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöt vuodelta 2018 ovat esitetty
kuvissa 14 ja 15. Päästöt ovat vaihtelevasti tulevan raja-arvon molemmin puolin.
Keskiarvoisesti päästöt ovat riittävällä tasolla ja parantuneet vuoden 2018 loppua kohden.
Huomiota

herättävää

päästöjen

trendeissä

on

suuri

keskihajonta.

Automaatiojärjestelmästä kerätyn datan mukaan vuoden 2018 keskimääräinen
rikkidioksidipäästö oli 173 mg/m3n. Keskimääräinen NOx-päästö oli 195 mg/m3n
keskihajonnan ollessa 63,8 mg/m3n.
Mittausdatan perusteella rajoihin pääsyn esteenä on voimakas keskihajonta päästöissä.
Jos keskihajontaan vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan prosessin taserajojen yli menevien
virtojen näkökulmasta, eniten vaihtelua tapahtuu höyrynkulutuksessa ja polttoaineen
laadussa, pääasiassa tehollisessa lämpöarvossa käyttökosteudessa. Höyrynkulutus on
luonteeltaan vaihtelevaa, mutta pysyy jaksoittain kuitenkin vakiona. Tämän sulkee pois
höyrynkulutuskohteen tasaisen käynnin aikaiset heilahtelut voimalaitoksella. Polttoaine
sen sijaan vaihtelee reilusti ja täysin tasalaatuisen polttoainevirran aikaan saaminen on
hyvin haasteellista. Lisäksi keskihajontaan vaikuttaa se, kuinka prosessia ohjataan.
Säätöjärjestelmän toimivuudella on erittäin suuri merkitys siihen, kuinka taserajojen yli
menevien virtojen muutosten aiheuttamat poikkeamat prosessissa saadaan korjattua.
Myös voimalaitoksen käyttötottumuksilla on merkitystä. On yleistä, että eri vuoroilla on
toisistaan eroavia ajotapoja.
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Kuva 14 Rikkidioksidipäästöt vuodelta 2018. Punainen viiva esittää vuoden 2020 Päästörajaa

Kuva 15 NOx-päästöt vuodelta 2018. Punainen viiva esittää vuoden 2020 Päästörajaa

7.2

Koeajon esisuunnitelma

Käytännöllisistä syistä johtuen koeajon aikataulu tuli järjestää polttoainekentän
varastotilan ja polttoainetoimituksien mukaan. Käytettävien polttoainejakeiden määrä
voimalaitoksella on huomattavan suuri, mutta selvästi merkittävimmässä asemassa ovat
kuoret ja turve. Lisäksi koeajossa otetaan huomioon metsähakkeet, joiden käytön
määrään voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa. Koeajo päätettiin suorittaa neljässä
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vaiheessa; kuoren poltto alhaisella turvesuhteella, kuoren poltto korkeammalla
turvesuhteella,

metsäpolttoaineiden

poltto

alhaisella

turvesuhteella

ja

metsäpolttoaineiden poltto korkealla turvesuhteella.
Koeajon

tuloksien

kannalta

NOx

-päästöjen

muutosta

voidaan

pitää

mielenkiintoisimpana, sillä typen oksidit tuottavat eniten ongelmia päästörajoihin
pääsemiseksi. Lisäksi typen oksidien muodostumiseen vaikuttavat monet muut tekijät,
kuten prosessiolosuhteet. Esisuunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon näitä tekijöitä,
jotta polttoaineiden vaihtamisesta odotettu muutos typen oksideissa ei hukkuisi itse
prosessissa esiintyviin muutoksiin. Muun muassa ilmanjaon kertoimet aseteltiin
vakioiksi, jotta ilman vaiheistus pysyisi mahdollisimman vakiona koeajon yli. Lisäksi
happisäätimen käsikorjaus pidettiin vakiona.
Päästöjen mittaukseen käytettiin voimalaitoksen savukaasuanalysaattoria. Mittauksen
raakadataa muokattiin siten, että kaikkien mittausten tulokset muodostettiin 10 minuutin
keskiarvoista. Näin eri päästöjen datapisteistä saatiin yhtäläiset ja tietojen vertailu oli
huomattavasti helpompaa.

7.3

Toteutus ja ajon aikaiset huomiot

Koeajo aloitettiin polttamalla kuorta ja turvetta. Puupolttoaineen varastosiilon
polttoaineen oletettiin vaihtuvan n. kahden vuorokauden aikana, jolloin siiloon ei syötetty
muuta kuin kuorta. Polttoainesuhde määriteltiin siten että kuoren suhde tilavuusvirrasta
oli 85 % ja turpeen 15 %. Polttoainesuhteet koeajojen eri vaiheissa on esitetty taulukossa
7. Lisäksi polttoon syötettiin puunjalostuksessa syntyvät rejektit, joita ei voida
käytännöllisistä syistä varastoida kentän polttoainekasoihin. 85 %:n kuorisuhteella
ajettiin neljän päivän ajan, jonka jälkeen kuoren osuus muutettiin 60 %:iin ja turpeen
osuus 40 %:iin. Muutos tapahtuu varastosiilojen jälkeen, jolloin sen voidaan olettaa
näkyvän tunnissa tai kahdessa, joten kyseistä aikaa ei poistettu mittaustiedoista. Toista
ajoa ajettiin myös neljä päivää.
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Taulukko 7 Koeajojakson aikana tehdyt muutokset ja tuloksiin oletetusti vaikuttaneet
tapahtumat

Päivämäärä

Tapahtuma

9.11.

klo 07.00 Kuori 85 %, Turve 15 %

13.11.

klo 07.00 Kuori 60 %, Turve 40 %

14.11.

klo 06.00 Kartonkikoneen pysäytys, yli 8h
klo 08.30 Öljypoltto, alle 1h

15.11.

Happisäätimen viritys

17.11.

Hakkeet 85 %, Turve 15 %
Polttoaine hyvin huonolaatuista

18.11.

Polttoaine hyvin huonolaatuista

19.11.

Polttoaineen laatu hyvä

22.11.

Hakkeet 60 %, turve 40 %

23.11.

Pedin laadun alkava heikkeneminen

24.11.

Reilusti öljypolttoa, Pedissä laajoja sintraantumia. Koeajo
päättyy

Hakkeiden koeajo aloitettiin 17.11. polttamalla metsähakkeita, purua, seula-alitetta,
rejektiä sekä turvetta. Puupolttoaineiden varastosiilon sisällön oletettiin taas vaihtuvan
kahdessa päivässä. Lisäksi käytännön syistä johtuen tehtiin oletus, että polttoaine vaihtuu
siilon läpi kerralla. Todellisuudessa polttoaineen voidaan olettaa sekoittuvan siilossa ja
näin ollen vaihtuvan liukuvasti. Hakkeiden osuus polttoaineseoksessa oli aluksi 85 % ja
turpeen 15 %. Tämän jälkeen hakkeiden osuutta laskettiin 60 %:iin ja turpeen osuus
nostettiin 40 %:iin.

7.4

Tulokset

Koeajon aikana esiintyi huomattava määrä tuloksiin vaikuttavia haittatekijöitä, joiden
eliminoiminen oli käytännöllisesti katsoen haastavaa. Lyhyen aikavälin haittoja olivat
muun muassa kartonkikoneen lyhyet katkot tai äkilliset kuorman nousut, joihin
voimalaitoksen eri säätöpiirit voivat vastata varsin hitaasti. Nopeat kuormanvaihtelut
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aiheuttavat piikkejä päästöissä. Koeajojakson aikana prosessissa tapahtui myös
pidempiaikaisempia muutoksia, jotka vaikuttivat mittaustuloksiin. Polttoaineessa
tapahtuvat kosteusvaihtelut olivat merkittävin tekijä, kun mietitään tasaista ajoa haittaavia
tekijöitä. Polttoaineen kosteuteen verrannollinen kiertokaasun puhaltaminen oli hyvin
jaksottaista, mikä todennäköisesti vaikutti päästöihin. Myös pidemmät pysäytykset
höyrynkulutuksessa aiheuttivat minimikuorma-ajoa, jolloin ilmanjaon painoa jouduttiin
siirtämään enemmän primääri-ilmalle. Tuloksiin vaikuttavista epävarmuustekijöistä on
kerrottu enemmän kappaleessa 8.
Koeajon aikaisten päästöjen keskiarvot ovat esitetty kuvassa 16. Koeajot ovat numeroitu
seuraavasti:
1. Kuori 85 %, Turve 15 %
2. Kuori 60 %, turve 40 %
3. Metsä- ja puutähdehakkeet 85 %, turve 15 %
4. Metsä- ja puutähdehakkeet 60 %, turve 40 %
NOx -päästöjen osalta voidaan todeta, että turpeen osuus selvästi nostaa päästöä.
Huomiota herättävää keskiarvoissa on hakkeiden suurempi NOx -päästö verrattuna
kuoreen, vaikka laskennallisesti tilanne on toisin päin. Lisäksi palamisen osalta on
todettu, että varsinkin biopolttoaineen typpipitoisuus on suuressa roolissa typen oksidien
muodostumisessa (Kilpinen, 2002). Syynä hakkeiden korkeaan NOx-päästöön voi olla se,
että koeajon aikana tulleet polttoaineet ovat poikenneet keskimääräisestä polttoaineesta,
joiden mukaan laskennallinen päästö on määritetty.
SO2 -päästö on oletetusti ollut myös suurempi turpeella. Toisaalta toisen ja kolmannen
koeajon välillä on ollut hyvin pieni lasku rikkipäästöissä, vaikka lähtökohtaisesti
oletettiin, että ero olisi koeajoista suurin. Neljännen koeajon aikana jouduttiin polttamaan
reilusti öljyä johtuen kiinteän polttoaineen erittäin huonosta laadusta. Tämä näkyy
selvästi korkeammissa NOx- ja SO2-päästöissä. Myös CO-päästö on ollut selvästi
alhaisempi, mikä johtunee öljypolton suuremmasta ilmakertoimesta.
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Kuva 16 Keskiarvoiset päästömäärät typen oksidien, rikkidioksidin ja hiilimonoksidin osalta
koeajojen aikana.

Kuvassa 17 on esitetty yksityiskohtaisemmin NOx-päästöjen mittaustulokset koeajojen
aikana. Mittaustulokset ovat esitetty koeajon aikaisessa järjestyksessä vasemmalta
oikealle. Kaksi ensimmäistä trendiä esittävät siis kuoren polton koeajon kahdella eri
turvesuhteella. Kuten kuvasta voidaan nähdä, muutos ei ole ollut johdonmukainen
turveosuuden nopeaan muutokseen nähden, vaan muutos on tapahtunut liukuvasti
pidemmän ajanjakson kuluttua. Toisen koeajon aikana jouduttiin käyttämään
öljypolttimia, mikä selittää piikin NOx-päästöissä. Öljypoltossa syntyy termistä NO:ta,
mikä näkyy trendissä selvästi. Myös keskihajonnan nousu päästössä kahden eri
turvesuhteen välillä on tuloksien kannalta mielenkiintoinen ilmiö, jonka syihin
perehdytään kappaleessa 8.
Hakkeiden koeajoa esittävät kuvan 17 kaksi oikeanpuoleista trendiä. Oletetusti pienempi
turpeen määrä hakkeiden kanssa johti pienempiin NOx-päästöihin. Suuremmalla turpeen
määrällä prosessin hallinta kuitenkin meni niin haasteelliseksi, että apuna jouduttiin
käyttämään öljypolttimia.
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Kuva 17 NOx-päästöt koeajojaksossa, jossa poltettiin kuorta kahdella eri turvesuhteella ja
hakkeita kahdella eri turvesuhteella.

Rikkidioksidipäästöt mukailivat NOx-päästöjä, kuten kuvia 17 ja 18 vertailemalla
voidaan havaita. Tämän voidaan olettaa johtuvat siitä, että koeajon aikana käytetyt paljon
typpeä sisältävät polttoaineet sisältävät myös paljon rikkiä. Näitä polttoaineita ovat
käytännössä koeajoon kuulunut turve ja poikkeustilanteissa käytetty öljy. Öljypolton
aiheuttamat piikit ovat nähtävissä toisessa ja neljännessä koeajossa. Trendeissä on
kuitenkin selkeästi havaittavissa päästötasojen muutos eri polttoaineseoksien välillä.
Lisäksi keskellä koeajoja, jolloin polttoaine on pyritty pitämään vakiona, on tapahtunut
selviä muutoksia rikkipäästöjen tasossa. Ensimmäisessä koeajossa keskiarvoinen
rikkipäästö on noussut lineaarisesti loppua kohden. Toisessa koeajossa on ollut
huomattavan suuri keskihajonta. Kolmannessa koeajossa keskiarvo on noussut
suhteellisen korkeaksi, vaikka teoreettisesti tarkasteltuna päästöjen olisi täytynyt olla
selvästi alhaisemmat. Toimitetun turpeen laadussa tapahtuu yleensä muutoksia, mikä voi
selittää hajonnan. Rikkipitoisuus on sidonnainen turpeen ikään sekä maantieteelliseen
sijaintiin. Näin ollen se voi vaihdella turvesoiden välillä sekä suon syvyyssuunnassa.
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Lisäksi todellisen suhteen ja operointipäätteeltä asetetun suhteen välillä on todettu olevan
eroa eri suuruisilla kuormilla. Lähtökohtaisesti suurilla kuormilla asetettu suhde on
lähellä todellista suhdetta, mutta lähestyessä minimikuormaa suhde alkaa vääristyä, mikä
voi selittää epäloogisuutta rikkipäästöissä. Puupolttoaine- ja turvesiilon purkausruuvit
ovat mitoitettu saman kokoisiksi. Kun polttoaineen kulutus alkaa lähestyä minimiä, alkaa
puupolttoaineen ja turpeen kulutusmäärät lähestyä toisiaan asetetusta kertoimesta
huolimatta. Kolmannen koeajon tason nousun voi selittää siis myös pienempi kuorma. Ja
kuten myös lietteestä aiemmin mainittiin, sen suhteellinen määrä kasvaa polttoaineen
kulutuksen pienentyessä. Tällöin sekalietteen suuri rikkipitoisuus saa enemmän
painoarvoa.
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Kuva 18 SO2-päästöt koeajojakson ajalta.

Hiilimonoksidi- ja hiukkaspäästöjen vertailu eri polttoaineilla on hyvin haasteellista.
Hiilimonoksidin määrää pyritään minimoimaan jatkuvasti, joten sen keskimääräisen
tason mittaaminen ja vertaaminen eri polttoaineisiin on turhaa. Sen sijaan
hiilimonoksidipäästön käyttäytyminen ja keskihajonta voi kertoa jotain polttoaineen
laadusta

ja

sen

palamisen

hallittavuudesta.

Kuten

kuvasta

19

nähdään,

hiilimonoksidipäästön trendi on käyttäytynyt eri tavalla eri vaiheissa koeajoja. Päästön
taso on kuitenkin pysynyt keskiarvoisesti tavoitearvon rajoissa. Hiukkaspäästöistä
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voidaan todeta, että päästö on selvästi tulevan raja-arvon alapuolella, eikä polttoaineilla
ole juurikaan merkitystä (kuva 20). Siihen vaikutta vahvasti sähkösuodattimen tehokas
toiminta.
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Kuva 19 Hiilimonoksidipitoisuudet savukaasuissa koeajojen aikana
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Kuva 20 Koeajojen aikaiset hiukkaspäästöt sähkösuodattimen jälkeisissä savukaasuissa
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8

EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN ARVIOINTI

Tässä luvussa tulkitaan koeajon tuloksien luotettavuutta mm. kiertokaasuvirtauksien,
kuormanmuutoksien, happijäännöksen ja lämpötilojen perusteella. Tarkoituksena on
mahdollisimman perustavalaatuisesti sulkea pois muita päästöihin vaikuttavia tekijöitä
kuin polttoaineen laadussa tapahtuvat muutokset.

8.1

Kiertokaasu ja minimikuorma

Kuten kappaleessa 3 mainittiin, pelkistävien olosuhteiden on todettu voimistavan NOxpäästöjen redusoitumista. Kiertokaasun avulla petiin saadaan luotua pelkistävät
olosuhteet, jolloin palaminen pedissä hidastuu ja pedin lämpötila laskee. Kuvassa 21 on
esitetty eräältä kahdelta vuorokaudelta NOx-päästöjen (punainen käyrä) suhde
kiertokaasun määrään (sininen käyrä). Kiertokaasun määrän lisääminen on selkeästi
laskenut NOx-päästöjä.

Kuva 21 Kiertokaasun vaikutus NOx-päästöihin eräiden kahden vuorokauden aikana

Minimikuormatilanteessa, jossa petilämpötilat ovat alhaiset, kattilan toiminta menee
normaalin säätöalueen ulkopuolelle. Tällöin primääri-ilman määrä suhteessa sekundäärija tertiääri-ilmaan voi nousta suureksi, sillä pedin leijuttamista täytyy pitää yllä ja alhaisen
petilämpötilan vuoksi petiin täytyy puhaltaa puhdasta ilmaa. Muutos vaiheistuksessa
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näkyy typen oksidien päästöissä. Tällainen muutos prosessissa ei ole sidoksissa
polttoaineen kemialliseen koostumukseen.
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Kuva 22. Kiertokaasun vaikutus NOx-päästöihin koeajojakson ajalta

Kiertokaasun käynnistyminen aiheuttaa muutoksen palamisilman vaiheistukseen
kiertokaasun määrän mukaan. Leijutuskaasun virtauksen säätö pyrkii pitämään
virtauksen asetusarvossaan. Tällöin kiertokaasun lisääminen vähentää vastaavan määrän
ilmaa leijutuskaasusta. Palamisilmamäärän täydentämiseksi tämä ilmamäärä siirtyy
sekundääri-

ja

tertiääri-ilmoihin.

Tässä

tapauksessa

muutoksesta

seuranneen

vaiheistuksen kasvun voidaan olettaa vaikuttavan NOx-päästöihin vähentävästi.
Vastaavasti pedin jäähtyessä kiertokaasua vähennetään, jolloin vaiheistus vähenee ja
NOx-päästöt nousevat.
Tilanne pysyy kuitenkin vakaana, jos lämpötila on riittävän korkea kiertokaasun
käynnissä pitämiseksi ja polttoaineen ominaisuudet suhteellisen vakiona. Lämpötilat
pysyvät hallinnassa pienehköillä kiertokaasun virtauksen muutoksilla. Säädön kannalta
tilanne menee ongelmalliseksi, kun polttoaineen kosteus on niin korkea, että
kiertokaasupuhallinta käytetään minimikierroksilla. Tällöin kiertokaasu jäähdyttää pedin
lämpötilaan, jolloin kiertokaasupuhaltimen on määrä pysähtyä. Ilman kiertokaasua
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polttoaine kykenee kuitenkin lämmittämään pedin lämpötilaan, jossa kiertokaasupuhallin
käynnistyy. Prosessiin syntyy näin heiluntaa.
Kuvassa 22 on esitetty kiertokaasun käyttö koeajojen ajalta. Kolmas koeajo hakkeilla ja
pienellä turpeen osuudella on kuvan perusteella ollut petilämmöiltään korkein, sillä
kiertokaasupuhallin on käynyt yhtäjaksoisesti pitkän ajan ja noussut jopa minimimäärän
yläpuolelle. Liukuva NOx-vähennys voi osaltaan selittyä tällä. Kuoren koeajossa
kiertokaasupuhallin on käynyt pätkittäin. Tällöin polttoaineen kosteus on oletettavasti
ollut juuri sellainen, että kiertokaasun minimimäärä jäähdyttää petiä ja puhdas primääriilma riittää nostamaan lämpötilaa. Reilu kiertokaasun määrä hakkeiden koeajossa antaa
siis olettaa, että hakkeiden NOx-muodostuminen on vieläkin suurempaa, mitä kuvan 17
perusteella voi lähtökohtaisesti olettaa.

8.2

Jäännöshappi

Jäännöshapen vaikutusta päästöihin voidaan arvioida hiilimonoksidin ja typen oksidien
osalta. Jäännöshapen määrä on esitetty prosentteina savukaasuista kuvassa 23.
Ensimmäisen koeajon aikana jäännöshapessa ei tapahtunut suuria muutoksia. Keskiarvo
pysyi vakiona hajonnan ollessa maltillinen. Toisen koeajon alkupuolella jäännöshapessa
tapahtuu muutos öljypolton kohdalla. Öljypoltto tapahtuu selvästi yli-ilmaisena, mutta
öljypolton päätyttyä jäännöshapen hajonnassa on tapahtunut selvä muutos. Hajonta
pienenee jälleen kolmannen koeajon puolessa välissä, kunnes neljännen koeajon
ongelmien jälkeen jäännöshapessa on havaittavissa selvästi kasvanutta hajontaa.
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Kuva 23 Jäännöshapen määrä koeajojakson aikana. Sininen käyrä kuvastaa ensimmäistä koeajoa,
punainen toista, vihreä kolmatta ja violetti neljättä.

Kattilan happisäädintä viritettiin toisen koeajon aikana, mikä aiheutti muutoksen
prosessin

säätöön.

Säätimen

virityksellä

pyritään

hallitsemaan

säätimen

asetusarvomuutostilannetta tai kompensoida kuormitushäiriötilanteita (Harju &
Marttinen, s.107, 2000). Tässä tapauksessa pyrkimyksenä oli hillitä CO-päästön
voimakasta heiluntaa happisäätimen virityksellä. Sitä, että onko viritys vaikuttanut
kuvassa 23 havaittavaan muutokseen voidaan kyseenalaistaa. Mittaustulosten perusteella
keskihajonnassa tapahtunut muutos alkoi kuitenkin melkein päivää ennen happisäätimen
viritystä, öljypolton jälkeen.
Jäännöshapen säätyminen olosuhteisiin sopiviksi ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista,
sillä säätö ottaa huomioon useita jäännöshapen arvoon vaikuttavia tekijöitä. Muun
muassa CO-päästöarvo vaikuttaa säätimen toimintaan. Säätimessä on ns. itseoppivia
piirteitä, jolloin asetusarvoon vaikuttavat parametrit päivittyvät pidemmällä aikajanalla.
Kun tämä otetaan huomioon koeajon toteutuksessa, on polttoaineen muuttamisesta
seurannut hapen tarpeen muutos hitaasti korjautuva. Tätä ei otettu huomioon
esisuunnittelussa. Se voi näkyä tuloksissa niin, että edellisen koeajon polttoaineen
aiheuttamat muutokset palamisilman säädössä näkyy vielä seuraavan koeajon aikana ja
näin ollen heikentää tuloksien luotettavuutta. Kuvassa 17 havaittavat pidemmät
muutosajat koeajojen välillä voivat selittyä säädön pitkällä mukautumisajalla.
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8.3

Pedin laatu

Pedin laadun vaikutus päästöjen muodostukseen nousi kysymykseksi koeajon aikana,
jolloin huomattiin, että öljypolton jälkeen lämpötilajakauma pedissä on huomattavasti
suurempi ja jäännöshapessa tapahtuu suurempaa heiluntaa. Pedissä havaittiin suurehkoja
leijumattomia alueita ja pohjatuhkan mukana pedistä poistui suuria sintraantumia.
Öljyn palaminen tapahtuu erittäin kuumassa liekissä. Lisäksi kattilan käynnistyspolttimet
ovat kohdennettu petiin, mikä edesauttaa pedin nopeaa lämpenemistä ylösajossa. Kuuma
lämpötila voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, kun se kohdentuu pienelle alueelle.
Biomassan tuhkassa on yhdisteitä, jotka sulavat osittain. Osittain sulanut tuhka on
tahmaista, mikä aiheuttaa agglomeroitumista ja petimateriaalin yhteen liimaantumista
(Werkelin, 2002). Fluidisoituminen heikentyy, minkä seurauksena ilman kulku pedin läpi
kanavoituu ja polttoaineen ja ilman sekoittuvuus heikkenee. Tällöin palamisessa syntyy
enemmän heiluntaa. Kuva 14 tukee tätä väittämää öljynpolton aiheuttamien piikkien
jälkeisen heilunnan muodossa. Petiä vaihdettiin runsaasti haastavasta operoinnista
johtuen, jolloin kattilan ajettavuus parani ja palamista kontrolloivat säätöpiirit
rauhoittuivat.

8.4

Polttoaineen kosteus

Tarkasteltaessa prosessin taseen tulo- ja lähtövirtoja, niin huomattava osa huojunnasta ja
ongelmista saa alkunsa polttoaineen kosteusvaihteluista. Polttoaineen tehollinen
lämpöarvo laskee kosteuden kasvaessa, kuten kuvassa 11 esitettiin. Kun kuvassa 24
esitetty polttoaineen kosteuden vaihtelu otetaan huomioon, on kattilaan syötettävän
polttoaineen lämpöarvon vaihtelu huomattavaa. Vaikka kuorma olisi tasainen, joutuu
tehon säätö tekemään työtä kosteudesta johtuvan lämpöarvon muutoksien tasaamiseksi.
Kosteaa polttoainetta joudutaan syöttämään samaan tehoon enemmän kuin kuivaa
polttoainetta. Tällöin petilämpötilat, kiertokaasun määrä, happisäätö ja kasvaneen
savukaasuvirran myötä myös tulistuksen säätö alkavat heitellä. Säätöpiirit eivät kykene
tasoittamaan muutoksia niin nopeasti, mistä seuraa myös päästöjen heilunta. Kattilan
säätöjen mukautumisen kannalta on tärkeää, että polttoaine olisi jatkuvasti samanlaista.
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Kuva 24 Polttoaineen kosteuden vaihtelu koeajon aikana.

Lisäksi polttoaineen kosteus jäähdyttää petiä tehokkaasti. Jäähtymistä pyritään
välttämään leijutusilman virtausta kasvattamalla, jolloin palaminen pedissä tehostuu ja
lämpötila alkaa nousta. Ilmanvaiheistuksen kannalta primääri-ilman suhteellinen osuus
kasvaa näin liian suureksi.
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9

YHTEENVETO

Ottaen huomioon, että Simpeleen voimalaitoksella käytetään huomattava määrä erilaisia
polttoainejakeita, on kattilaan syötettävä polttoaine altis suurille laatuvaihteluille.
Kemialliset tekijät, jotka suoraan vaikuttavat päästöihin, vaihtelevat voimakkaasti
polttoaineseoksen muuttuessa jatkuvasti.
Kemiallisen koostumuksen ja käytettyjen määrien perusteella voidaan todeta, että turpeen
käytön vähentämisellä voitaisiin saada aikaan suurin vaikutus sekä NOx-päästöjen että
SO2-päästöjen

vähentämisessä.

Lisäksi

sekalietettä

voidaan

pitää

haitallisena

polttoaineena typen oksidipäästöjä ajatellen. Keskiarvoisesti sekalietteen käyttömäärät
eivät olleet kovinkaan suuria, mutta korkea typpipitoisuus nostaa polttoainetypen määrää
merkittävästi. Pienen kuorman aikaan määrät voivat nousta merkittävälle tasolle lietteen
vakiotuotannosta johtuen. Ongelmallista lietteen käytöstä poistamisessa on se, että sen
loppusijoittaminen on hyvin haastavaa ja polttaminen toimii käytännöllisimpänä
ratkaisuna.
Puupolttoaineista kuori on typpipitoisinta, mutta suoritetun koeajon perusteella kuori
osoittautui

hyväksi

polttoaineeksi.

Kuoren

tasainen

kokojakauma

ja

pienet

kosteusvaihtelut tasapainottavat palamisprosessia tehden päästöjenhallinasta vakaampaa.
Kuorella päästään riittävän hyviin tuloksiin, mutta tällöin kuoren kosteuden tulisi olla
selvästi alempi. Lisäksi suuri kuoren määrä lisää likaantumista, mikä on käyttömäärien
lisäämisen kannalta ongelmallista.
Teoreettisella tasolla puuainesta sisältävät hakkeet ovat polttoainejakeiden parhaasta
päästä. Koeajojen mukaan hakkeiden päästövaikutukset olivat kuitenkin huonommat kuin
laskennallisesti oli odotettavissa. NOx-päästöt olivat keskimääräisesti korkeammat
kuoreen verrattuna ja päästöjen hajonta oli myös suurempaa. Toisaalta koeajossa
käytettyjen hakkeiden laadusta ei ollut takeita.
Polttoaineiden muut ominaisuudet vaikuttavat välillisesti päästöjen muodostumiseen.
Kosteuden todettiin olevan eniten vaikuttava ominaisuus. Kosteusvaihtelut haittaavat
operointia

ja

polttoteknisten

päästöjenvähennyskeinojen

toimivuutta.

Lisäksi

polttoaineen mukana tulevat vierasaineet ja haitalliset tuhkakomponentit hankaloittavat
leijupedin toimintaa, mikä näkyy päästöjen kasvussa.
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Korvaavina polttoaineina voidaan pitää vähätuhkaisia ja kemialliselta koostumukseltaan
neutraaleja polttoaineita, joiden typpipitoisuus on alhainen. Käytännössä parhaiten tähän
kuvaukseen sopii puhtaasta puuaineksesta valmistettu hake, jonka rikki-, typpi- ja
tuhkapitoisuudet olivat verrattavista puupolttoaineista selvästi alhaisimmat. Lisäksi
puuhakkeen palakokojakauma on tasainen. Kysymykseksi herää kyseisen polttoaineen
saatavuus ja hinta.
Kun otetaan huomioon yleisesti voimalaitoksen ilmapäästöjen syntyminen, voidaan
todeta, että jo käytössä olevat polttoainejakeet ovat riittävän hyvällä tasolla kemiallisten
ominaisuuksien osalta, mutta niiden oikeanlainen hyödyntäminen ja sekoittaminen tekee
päästöjen hallinasta haastavaa. Osakseen tämä näkyy päästöjen suuressa keskihajonnassa.
Tehokkain

keino

päästöjen vähentämiseksi

polttoaineiden näkökulmasta olisi

polttoaineseoksen yhdenmukaistaminen yhdistettynä vähätyppisten ja -rikkisten
polttoaineiden käytön lisäämiseen. Yhdenmukaistaminen ja lisääminen kohdistuu
varsinkin hakkeisiin, joita on käytössä laadultaan monenlaisia. Lisäksi niiden määrään
voitaisiin kohtuullisin seurauksin vaikuttaa.
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LIITTEET

Liite 1 Simpeleen voimalaitoksella 1.10.2017-30.9.2018 käytetyt polttoaineet
M,ar
Qnet,d
Qnet,ar
Netto
Energia
Aine
(%)
(MJ/kg)
(MJ/kg)
(t)
(MWh)
Turve
44,8
20,85
10,42 80318,35
232575,65
Jyrsinturve (21100)
44,8
20,85
10,42 80318,35
232575,65
Metsäpolttoaine, puu
42,9
19,20
9,90 28710,28
78980,82
Metsähake (31137)
43,4
18,77
9,56
3230,60
8579,35
Metsätähdehake (31130)
44,1
19,44
9,80
7629,38
20763,92
Kantomurske (31138)
27,0
19,06
13,26
794,38
2924,95
Kokopuuhake (31120)
45,1
19,09
9,38
2015,72
5249,97
Metsätähdehake (31130)
40,7
19,22
10,41 10150,18
29351,59
Rankahake (31121)
47,3
19,11
8,92
4890,02
12111,04
Teollisuuden puutähde
57,6
18,99
6,66 100216,53
185344,54
Omat polttoon kelpaavat jakeet
(31293)
50,0
15,00
6,28
866,80
1511,72
Tasauspätkät (31281)
50,0
15,00
6,28
4124,86
7193,87
Kuori, koivu (31215)
44,5
22,61
11,46
4855,38
15452,66
Kuori, kuusi (31214)
60,5
18,81
5,96
2064,72
3417,10
Kuori, mänty (31213)
62,1
19,04
5,70 75440,71
119435,78
Omat polttoon kelpaavat jakeet
(31293)
50,0
15,00
6,28
282,98
493,52
Puru (31224)
54,8
19,14
7,32
2083,10
4237,76
Puutähdehake tai -murske (31235)
44,0
18,91
9,52
2455,70
6495,98
Seula-alite, Kuiva (31292)
10,3
18,97
16,76
4115,84
19161,79
Seula-alite, Märkä (31291)
54,6
18,98
7,28
3926,44
7944,35
Puunjalostusteollisuuden sivu- ja
jätetuotteet
70,4
17,27
3,35 34500,02
32118,72
Hylsyt (31413)
8,0
17,52
15,92
128,94
570,31
Kuiturejekti (31412)
63,4
15,98
4,31
7991,18
9569,82
Pesurejekti (31411)
70,1
12,86
2,14
3556,72
2115,40
Sekaliete (31491)
73,3
18,41
3,13 22823,18
19863,20
Kierrätyspuu
12,0
18,10
13,03
1268,00
4588,42
Kierrätyspuu (31500)
12,0
18,10
13,03
1268,00
4588,42
Yhteensä
53,2
19,38
7,84 245013,18
533608,14

