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SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO

Cr

kromi

Fe

rauta

H

vety

H₂SO₄

rikkihappo

Mn

mangaani

O

happi

S

rikki

SO₂

rikkidioksidi

SO₃

rikkitrioksidi

CFB

Circulating Fluidizes Bed, kiertopetikattila

ekonomaiseri

syöttöveden esilämmitin

LCC

Life Cycle Cost, elinkaariajattelumalli, joka kuvaa tuotteen
koko elinkaaren aikaisia kustannuksia

luvo

palamisilman esilämmitin, luftvorwärmer
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1 JOHDANTO

Diplomityön tarkoituksena on selvittää vauriosyitä ja tutkia korjaushistoriaa, jotta jatkossa
olisi mahdollista välttää uusien vaurioiden syntymistä. Lisäksi korjaushistorian tarkempi
tunteminen auttaa tunnistamaan mahdollisesti tulossa olevat vaurioitumiset. Rikkonainen
palamisilman esilämmitin rajoittaa kaukolämmön- ja sähköntuotantoa ja aiheuttaa häviöitä
kokonaishyötysuhteeseen. Tämän vuoksi selvitystyö on tärkeä työn toimeksiantajalle Oulun
Energia Oy:lle.

Tätä diplomityötä on tehty Oulun Energia Oy:n toimeksiantona. Oulun Energia Oy on
energiayhtiö, joka tuottaa vastuullisesti kodin, yritysten ja yhteiskunnan energiapalveluja.
Toiminta kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja
lämmöntuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten älykkäät
energiapalvelut, verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Henkilöstä on noin 400. (Oulun
energian www-sivut).

Diplomityön kohteena oleva palamisilman esilämmitin sijaitsee Oulun Energia Oy:n
omistamassa Toppila2 voimalaitoksen kattilassa savukaasukanavassa. Toppila2 voimalaitos
(kuva 1) on otettu käyttöön 1995. Voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä ja on tyypiltään
vastapainevoimalaitos. Polttoaineina ovat turve sekä puu. Polttoaineteho on 315MW,
sähköteho 120MW ja lämpöteho savukaasulauhduttimen kanssa noin 220MW. Toppila2
voimalaitoksen kattila on tyypiltään kiertopetikattila eli CFB-kattila (circulating fluidizes
bed). Tämän kattilan palamisilman esilämmittimessä, savukaasuluvossa, on ollut vuosien
mittaan paljon ongelmia
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Kuva 1. Oulun Energia Oy:n Toppilan voimalaitos

Tutkimustyön tuloksia hyödynnetään kesän 2019 vuosihuollossa. Työssä keskitytään
rekuperatiivisen

palamisilman

esilämmittimen

savukaasuputkiston

materiaaliominaisuuksiin, eroosion aiheuttamaan kulumiseen sekä ilman- ja savukaasun
lämpötiloista johtuviin kastepistekorroosio-ongelmiin. Tuotantoprosessin (kattilan käytön)
muutoksiin ei syvennytä tarkemmin.

1.1 Tutkimuksen tausta
Tutkimuksen kohteena on Oulun Energia Oy:n Toppila2 voimalaitoksen kattilan
palamisilman esilämmitin. Palamisilman esilämmitintä kutsutaan yleisesti nimellä luvo.
Tyypiltään Toppila2 voimalaitoksen palamisilman esilämmitin on rekuperatiivinen.
Vuotava

palamisilman

esilämmitin

aiheuttaa

tuotanto-ongelmia

ja

ylimääräisiä

kustannuksia.

Oulun Energia Oy:n Toppila2 voimalaitoksella kattilan palamisilman esilämmitin on
aiheuttanut ongelmia useina vuosina. Kattilan ollessa tuotannossa palamisilman
esilämmittimen tarkoituksena on lämmittää savukaasujen avulla kattilaan syötettävää
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palamisilmaa. Oikein toimiessaan ilma ja savukaasu eivät pääse sekoittumaan. Vuotavassa
palamisilman esilämmittimessä sekoittumista tapahtuu ja puhaltimien avulla tuotettua ilmaa
karkaa savukaasujen mukana pois palamisprosessista. Vuotava palamisilman esilämmitin
rajoittaa kattilan täyden tehon ajoa, koska tulipesään ei saada syötettyä riittävästi
palamisilmaa. Tällaisessa tilanteessa palamisilman lämpötila jää tavoiteltua lämpötilaa
alhaisemmaksi heikentäen palamisen hyötysuhdetta, lisäksi savukaasujen loppulämpötila
muuttuu ja savukaasulauhduttimelta ei saada kaikkea tehoa hyödyksi. Savukaasuihin
sekoittuva ilma aiheuttaa savukaasujen suhteellista kuivumista, jonka vuoksi lauhtuminen
heikkenee ja savukaasumäärä kasvaa. Suureksi kasvanut savukaasumäärä ei mahdu
lauhduttimeen

ja

lauhdutin

joudutaan

ohittamaan.

Tuotantokaudella

2017-2018

savukaasulauhduttimen teho jäi n.15MW/h tavoiteltua pienemmäksi palamisilman
esilämmittimessä olleiden putkivuotojen vuoksi. Vuositasolla tästä aiheutui todella
huomattava kustannustappio, koska tuottamatta jäänyt teho täytyi korvata polttamalla
enemmän polttoainetta

Palamisilman esilämmittimen rikkoutuminen näkyy tuotannossa siten, että happipitoisuus
savukaasuissa nousee. Toisena merkkinä rikkoutumisesta on kasvava kuormitus
ilmapuhaltimilla. Pahimmillaan palamisilman esilämmittimen putkiston rikkoutuminen
aiheuttaa tuotannon alasajon ja mittavan sekä kalliin kunnostustyön.

1.2 Tavoitteet
Vauriosyiden tutkimisen tavoitteena on selvittää rikkoutumista aiheuttavat tekijät.
Tutkittavan voimalaitoksen kattilan ajotavassa on tapahtunut muutoksia alkuperäiseen
tilanteeseen verrattuna, koska minimitehoa on saatu alkuperäistä pienemmäksi ja pienen
tehon ajoa on aiempaa enemmän. Lisäksi polttoaineissa on tapahtunut muutoksia puun
osuuden noustua lähes nollasta n. 40%: iin. Tutkimustyön tavoitteena on saada selville
todisteita siitä, mitkä eri tekijät voivat aiheuttaa vaurioita ja selvittää palamisilman
esilämmittimen rikkoutumisen syitä, jotta jatkossa palamisilman esilämmitin saataisiin
kestämään voimalaitoksen jäljellä olevan suunnitellun käyttöiän, noin 15-20 vuotta. Yhtenä
tavoitteena on myöskin saada tutkimuksen avulla tuotettua sellaista tietoa, jonka avulla
voitaisiin muuttaa työnantajan keskuudessa vallitsevaa yleistä käsitystä siitä, että
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palamisilman esilämmittimen olisi jatkuvasti rikki eikä sitä ole mahdollista saada
kestämään.

1.3 Tutkimuskysymykset
Tutkimustyön ongelmia tullaan lähestymään viidellä tutkimuskysymyksellä:
1. Mitkä mahdolliset tekijät ovat olleet syynä vaurioihin?
2. Miksi vaurioitumista tapahtuu?
3. Onko käytetty putkimateriaali ollut kohteeseen sopiva?
4. Minkälaisissa olosuhteissa happokastepiste aiheuttaa syöpymää?
5. Mistä kohdin putkistojen vaurioituminen alkaa?

1.4 Tutkimusmenetelmät
Tutkimustyön

tavoitteiden

saavuttamiseksi

tutkimusmetodeina

on

käytetty

kirjallisuustutkimusta, empiiristä tutkimusta, tarkastus- ja korjauskertomusten analysointia
sekä haastattelua. Tapauskohtaista tietoa tutkimuksen kohteena olevasta palamisilman
esilämmittimestä on haettu kohdeyrityksen omista tietokannoista. Toppila2 voimalaitoksen
palamisilman esilämmittimen vaurioiden tutkiminen on tyypiltään tapaustutkimusta, koska
tutkimus

kohdistuu

rajattuihin

havaintoihin

ja

sen

syvällisempään

kuvaukseen

(Metsämuuronen 2006, 64).

Oulun Energia Oy:n tietokannoista on etsitty aikaisempia korjauskertomuksia tutkittavasta
kohteesta. Lisäksi yrityksen prosessitietojärjestelmästä on etsitty tietoja eri ajokausilta
savukaasun lämpötiloista, jäännöshapen määrästä ja puhaltimien käyttöarvoista. Haastattelut
ovat olleet vapaamuotoisia suullisia keskusteluja pitkään Toppila2 voimalaitoksella
työskennelleiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi suullisia haastatteluja on käyty
voimalaitoskattilavalmistajien edustajien kanssa. Haastattelujen avulla on haettu lisätietoa
tehdyistä

toimenpiteistä

ja

yleisistä

käytännöistä,

koska

vanhimmat

kirjalliset

korjauskertomukset olivat tiedoiltaan vajaita. Eri tutkimusmenetelmien avulla saatua tietoa
on verrattu kirjallisuudesta saatuihin teoriatietoihin.
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1.5 Rajaukset
Tutkimus rajataan koskemaan rekuperatiivisen palamisilman esilämmittimen rakennetta,
materiaaliominaisuuksia, eroosion aiheuttamaa kulumista sekä happokastepistettä.
Höyrykäyttöisen palamisilman esilämmittimen tekninen suunnittelu, kattilan polttoprosessin
optimointi sekä muut kattilan käyttämiseen liittyvät asiat suljetaan tutkimuksen
ulkopuolelle.

1.6 Työn rakenne
Opinnäytetyön luku kaksi sisältää lyhyen kuvauksen käytetyistä tutkimusmenetelmistä.
Teoriaosuutta käsitellään luvuissa 3- 8. Luku kolme käsittelee kiertopetikattilan rakennetta
ja yleistä toimintaperiaatetta. Luvussa neljä keskitytään palamisilman esilämmittimen
rakenteeseen ja yleisiin ominaisuuksiin. Korroosion ja eroosion vaikutusta vaurioiden
syntymiseen on käsitelty luvussa viisi. Kuudennessa luvussa tutkitaan Toppila2
voimalaitoksen kiertopetikattilan palamisilman esilämmittimen vaurioitumishistoriaa.
Luvut seitsemän ja kahdeksan sisältävät palamisilman esilämmittimen savukaasukanavassa
olevien

teräsputkien

materiaaliominaisuuksien

vertailua.

Pohdintaosuus

sekä

tutkimustulokset on esitetty luvussa yhdeksän. Tutkimustyön yhteenveto on luvussa 10.
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2 MENETELMÄT ESILÄMMITTIMEN VAURIODATAN KOKOAMISEKSI JA
ANALYSOIMISEKSI

Tämän tutkimustyön tekemisessä käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kirjallisuustutkimus,
empiirinen tutkimus, tarkastus- ja korjauskertomusten tutkiminen sekä haastattelut.
Tapauskohtaista tietoa on haettu kohdeyrityksen omista tietokannoista. Kohdeyrityksen
tietokannoista löydettyä tietoa on sovellettu haettaessa ratkaisua tutkimuskysymyksiin.
Tutkimusmenetelmät ovat olleet sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia.

Kirjallisuustutkimuksen osalta tiedonhakua on tehty sähköisistä tietokannoista. Näitä
tietokantoja olivat esimerkiksi Scopus ja Elsevier. Näiden tietokantojen lisäksi
kirjallisuustietoa on saatu Oulun kaupungin kirjastoista lainatuista tieteellisistä teoksista.
Kirjallisuustutkimuksessa

on

etsitty

palamisilman

esilämmittimeen

liittyvän

yksityiskohtaisen tiedon lisäksi myös voimalaitoskattiloihin ja palamisprosesseihin sekä
materiaalitekniikkaan liittyvää teoriatietoa.

Empiiristä tutkimusta palamisilman esilämmittimen vaurioitumisesta on tehty useiden
vuosien ajan kirjaamalla ylös vauriotilanteita. Oulun Energia Oy:n Toppilan voimalaitoksilla
työskennelleiden henkilöiden havaintoja ja kokemuksia on saatu kerättyä useiden vuosien
ajalta. Tässä työssä empiirinen tutkimus perustuu omakohtaisiin kokemuksiin ja
havaintoihin sekä toisten työntekijöiden suullisiin kertomuksiin. Empiirisen tutkimuksen
painottuminen

on

kuitenkin

vuosien

2015-2018

käyttö-

ja

kunnossapitotöiden

toteutumisessa. Tarkastus- ja korjauskertomukset tukevat näitä empiirisen tutkimuksen
tuloksia.

Haastattelututkimuksia on tehty vapaamuotoisesti keskustelemalla sellaisten henkilöiden
kanssa, joilla lähtökohtaisesti olisi voinut olla konkreettista tietoa palamisilman
esilämmittimen toimimisesta sekä vaurioitumisista. Yksittäisiä haastatteluja on tehty
puhelimitse

sekä

kasvotusten.

Haastattelujen

kohdehenkilöinä

ovat

olleet

15

voimalaitoskattiloiden valmistajien edustajat sekä Oulun Energia Oy:ltä eläköitynyt
ylikonemestari. Haastattelukysymykset on valittu aikaisempien korjauskertomusten
perusteella ja haastatteluissa on pyritty saamaan lisätietoa korjauksista, koska kirjalliset
korjauskertomukset ovat varsin suppeita.

Tarkastus- ja korjauskertomukset on saatu kohdeyrityksen arkistoista. Lisäksi tarkastuksia
ja korjauksia suorittaneilta yrityksiltä on kysytty lisätietoa tehdyistä toimenpiteistä. Tämän
diplomityön tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta olennaista oli saada tietoa
seuraavista asioista:
-

Milloin palamisilman esilämmittimeen on täytynyt tehdä korjauksia?

-

Millä alueella vaurioita on ollut?

-

Miten vaurioitumista on havainnoitu?

Tietoa on haettu Toppila2 voimalaitoksen koko käyttöhistorian ajalta. Monella
voimalaitoksella työskentelevällä on ollut sellainen käsitys, että palamisilman esilämmitin
on lähes aina rikki ja vuosittain korjataan samoja kohtia. Korjaushistoriatietojen kerääminen
ja tietojen avaaminen on tämän vuoksi tehty laajasti. Yksittäiset korjauskertomukset ovat
aiemmin olleet pelkästään irrallisia kertomuksia, eikä niitä ole aikaisemmin yhdistetty
helposti luettavissa olevaksi kokonaisuudeksi.

Tutkimuksen luotettavuutta on varmistettu vertaamalla kirjallisten korjauskertomusten,
suullisen tiedon sekä kirjallisuudesta saatavan teoriatiedon keskinäistä yhteneväisyyttä.
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3 KIERTOPETIKATTILAN PÄÄJÄRJESTELMÄT

Palamisilman esilämmitin on yksi keskeinen osa kiertopetikattilaa. Esilämmittimen
vaurioitumisen aiheuttamien ongelmien ja vauriomekanismien syiden selvittäminen
edellyttää kiertopetikattilan toiminnan tuntemista. On tarpeen ymmärtää kattilan
pääjärjestelmät, jotta voidaan syventyä yksittäisen järjestelmän sisällä esiintyviin ongelmiin.

Höyrynkehitintä, joka tuottaa palamisen avulla höyryä, kutsutaan kattilaksi. Yleisesti
ajatellen höyrykattilaa voidaan kuvailla pitkänä putkena, jonka toisesta päästä syötetään
nestemäistä vettä ja toisesta päästä se tulee ulos tulistuneena vesihöyrynä. (Huhtinen,
Kettunen, Nurminen & Pakkanen 1993, 7-8) Kattiloita on tyypiltään useita erilaisia ja niiden
luokittelu tehdään tavallisesti paineosien asettelun mukaisesti, tuotantotyypin mukaisesti tai
polttotavan

mukaisesti

Leijukerroskattiloita

on

kuten

leijukerroskattilat.

olemassa

pääasiassa

kahta

(Vakkilainen
eri

2010,

tyyppiä,

1-18).

kuplapeti-

ja

kiertopetikattiloita. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kiertopetikattilaa, jota
nimitetään

yleisesti

CFB-kattilaksi

(circulating

fluidizes

bed).

Kuvassa

2

on

kiertopetikattilan leikkauskuva, josta näkyy savukaasujen virtausreitti tulipesästä
savupiippuun kattilavalmistajan numeroimana. Tutkimuksen kohteena oleva palamisilman
esilämmitin on kuvassa merkitty numerolla 11.

CFB- leijukerroskattila perustuu kiertopölyperiaatteeseen, jossa tulipesässä on kaasun
mukana liikkuvaa leijukerrosmateriaalia. Tätä materiaalia kutsutaan petimateriaaliksi.
Kaasun virtausnopeuden ollessa riittävän suuri, alkaa osa petimateriaalista kulkeutua kaasun
mukana ulos tulipesästä. Leijukerroksen ylläpitämiseksi on uloskulkeutuva petimateriaali
erotettava kaasusta ja palautettava takaisin petiin. Petimateriaalin erotus tapahtuu syklonissa.
Erotettu

petimateriaali

palautetaan

polvekkeen

materiaalivirta toimii lämpötilan tasaajana.

kautta

takaisin

petiin.

Kiertävä
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Polttoaine syötetään petimateriaalin joukkoon, jolloin yli 800°C:n lämpötilassa oleva
petimateriaali kuumentaa ja sytyttää sen nopeasti. Palamisessa polttoaineesta vapautuva
lämpö otetaan talteen tulipesän jäähdytetyissä paneeliseinissä, tulipesän katon yläpuolella
olevissa tulistinputkistoissa sekä takavedossa sijaitsevissa syöttöveden esilämmittimessä
ekonomaiserissa ja palamisilman esilämmittimen putkistoissa. (Ahlström 1992, 6).

Kuva 2. Kiertopetikattilan (CFB) leikkauskuva, jossa tutkimuksen kohteena oleva
palamisilman esilämmitin on merkitty numerolla 11 (Ahlström 1992, s.6).

Kiertopetikattilassa voidaan polttaa nestemäisiä, kiinteitä ja kaasumaisia polttoaineita joko
erikseen tai yhdessä. Polttoaineiden sekoittuminen ja jakautuminen tapahtuvat helposti ja
pitkän viipymäajan vuoksi palamishyötysuhde on hyvä.

Höyrykattila voidaan jakaa viiteen eri järjestelmään. Nämä järjestelmät ovat ilma-,
savukaasu-, vesihöyry-, tuhka- ja polttoainejärjestelmät.
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3.1 Ilmajärjestelmä
Yleensä

kiertopetikattilan

ilmajärjestelmään

kuuluu

primääri-

ja

sekundääri-

ilmajärjestelmät. Lisäksi voi olla mm. tuki-ilmajärjestelmiä, kuten esimerkiksi polviilmajärjestelmä. Ilmajärjestelmän tarkoituksena on jakaa ilmaa kattilan tulipesän eri tasoille
siten, että palamisprosessi voisi olla mahdollisimman tehokas ja syntyvät päästöt olisivat
mahdollisimman

pieniä.

Tyypillisesti

ilmajärjestelmä

koostuu

puhaltimista,

esilämmittimistä ja kanavistosta.

Primääri-ilmajärjestelmän tehtävänä on saada aikaan leijutus tulipesässä. Ennen tulipesään
syöttämistä primääri-ilma lämmitetään esilämmittimessä, yleensä savukaasuluvossa.
Kuvassa 3 näkyy periaate tutkimuksen kohteena olevasta palamisilman esilämmittimestä.
Lämmittämisen jälkeen ilma syötetään tulipesän alla olevaan arinailmakaappiin, josta ilma
puhalletaan arinailmasuuttimien läpi tulipesään. Tulipesän alapuolelta puhallettava ilma
leijuttaa arinan yllä olevaa hiekkapolttoaineseosta. (Ahlström 1992, 42).
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Kuva 3. Periaatekuva tutkimuksen kohteena olevasta rekuperatiivisesta palamisilman
esilämmittimestä (Ahlström 1992, s.41).

Myös sekundääri-ilma lämmitetään ennen kattilaan syöttämistä. Lämmitys tapahtuu
primääri-ilman tavoin savukaasuluvossa. Sekundääri-ilmaa syötetään tulipesään yleensä
vähintään kahdesta eri tasosta, ylemmästä ja alemmasta tasosta kiinteän polttoaineen
täydellisen palamisen varmistamiseksi. Nämä ilmansyöttötasot sijaitsevat hieman arinan
yläpuolella tulipesän seinämillä. Sekundääri-ilmapuhaltimen tuottamaa ilmaa käytetään
myös käynnistyspolttimissa, kiinteän polttoaineen tulipesään syötössä ja kuormapolttimissa.
(Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakkanen 1993, 241)
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3.2 Savukaasujärjestelmä
Savukaasujärjestelmän avulla kattilan tulipesästä poistetaan palamisprosessissa syntyneet
savukaasut. Tulipesästä savukaasut imetään savukaasupuhaltimien avulla takavedon kautta
puhdistukseen. Puhdistus tehdään tavallisimmin sähkö- tai pussisuodattimien avulla.
Tulipesästä poistuessaan savukaasut menevät kanaviston läpi ja luovuttavat lämpöään
tulistimiin sekä veden- ja ilmanesilämmittimiin. Lopuksi savukaasut ohjataan savupiipun
kautta ulos. Tulipesän jäähdytyksessä voidaan käyttää savukaasujen uudelleen kierrätystä.
Tätä kutsutaan kiertokaasujärjestelmäksi. Kiertokaasun käyttäminen vähentää hapen määrää
tulipesässä ja näin ollen palamisprosessi hidastuu ja lämpötila alenee. Yleensä kiertokaasu
otetaan savukanavasta ennen suodatusta ja se puhalletaan omalla puhaltimella primääriilmakanavaan. Kuvassa 4 on voimalaitoskattilan operointikuva, josta näkee ilma- ja
savukaasujärjestelmän toimintaperiaatteen.

Kuva 4. Ilma- ja savukaasujärjestelmän operointikuva Toppila2 kiertopetikattilasta.
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3.3 Vesihöyryjärjestelmä
Kiertopetikattiloiden vedenkierto toimii yleensä luonnonkiertoperiaatteella. Vesihöyrypiirin
tärkeimmät komponentit ovat vedenesilämmitin, lieriö, höyrystin ja tulistin (Huhtinen,
Kettunen, Nurminen & Pakkanen 1993, 113). Luonnonkiertoperiaatteella tarkoitetaan
putkikattilaa, jossa höyrystyvä vesi virtaa putkissa höyryn ja veden tiheyseron avulla eikä
erillistä

pumppua

tarvita.

Ainoastaan

syöttövesisäiliöstä

vettä

pumpataan

syöttövesipumpulla vedenesilämmittimien kautta lieriöön. Veden esilämmitintä kutsutaan
yleisesti ekonomaiseriksi. Lieriöstä kylläinen vesi virtaa alaspäin laskuputkissa, jonka
jälkeen se jakaantuu eri pinnoille jakoputkistossa ja kammioissa. Alaspäin laskeutuvaa vettä
lämmitetään ja kiehuva vesi nousee kattilan seinäputkia pitkin ylös. Höyryn muodostus
alkaa, kun lämpöä absorboituu putkiin. Lieriössä höyry ja vesi erotetaan toisistaan ja höyry
johdetaan tulistimille. (Vakkilainen, E. 2010). Toppila2 voimalaitoksen kiertopetikattilan
vesihöyrykiertoa ohjataan kuvan 5 operointikuvan avulla. Kuvasta näkyy prosessin
toiminnan kannalta tärkeimmät lämpötilat, paineet sekä virtausmäärät.

Kuva 5. Vesihöyrypiirin operointikuva Toppila2 kiertopetikattilasta.
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3.4 Tuhkajärjestelmä
Palamisprosessissa syntyy aina palamisjäännöksiä, joita kutsutaan tuhkaksi. Tuhkaa kertyy
höyrystin

putkistoihin,

tulistimiin,

syöttöveden

esilämmittimeen,

palamisilman

esilämmittimeen sekä kanavistoon. Kertynyttä tuhkaa irrotetaan nuohouksella. Tuhkaa
erotetaan savukaasuista esimerkiksi sähkösuodattimella. Tuhkan poistoon on olemassa
muutamia yleisesti käytössä olevia tapoja. Esimerkiksi kattilassa oleva tuhka ja muut sinne
kuulumattomat partikkelit, kuten raudat ja kivet, voidaan poistaa arinalla olevien
pohjatuhkatorvien avulla arinan alapuolella olevalle kuljettimelle. Kuljettimen avulla tuhka
ja kuona siirretään pois. Savukaasujen mukana sähkösuodattimelle kulkeutunut tuhka
erotetaan sähköisesti. Irronnut tuhka putoaa sähkösuodattimen alapuolisiin suppiloihin, josta
tuhka siirretään pneumaattisesti putkistoja pitkin tuhkasiiloon. (Huhtinen ym. 1993, 209)

3.5 Polttoainejärjestelmä
Polttoaineiden käsittelyyn voimalaitoksilla kuuluu tavallisesti vastaanotto, varastointi,
kuljetukset ja esikäsittely polttoa varten (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & Pakkanen 1993,
47). Kiertopetikattilassa poltetaan pääsääntöisesti kiinteitä polttoaineita, kuten turvetta ja
puuta. Öljypolttoa käytetään monesti ylös ja alasajoissa. Vastaanottopisteessä polttoaine
kipataan purkaustaskuun, josta se siirretään kuljettimien avulla seulomon ja murskaamon
kautta välivarastoon. Välivarastosta polttoaine siirretään kuljettimien avulla kattilalle.
Tulipesään polttoainetta syötetään tavallisesti etu- ja takaseinillä olevien syöttöpisteiden
kautta. Kiertopetikattilassa etuseinän puolella on erotussyklonit ja uusi polttoaine syötetään
syklonilta palaavan kattilahiekan sekaan. Takaseinällä on käytössä tunkijaruuvit, jotka
työntävät polttoainetta tulipesään. Yleensä kiertopetikattiloissa voidaan polttaa kosteaa ja
karkeaa polttoainetta, joten erillisiä kuivaimia ja myllyjä ei tarvita (Huhtinen ym. 1993, 66).

Höyrykattilan viiden pääjärjestelmän periaatteiden tunteminen auttaa ymmärtämään
tutkimuksen kohteena olevan palamisilman esilämmittimen vaurioihin liittyvien ongelmien
kokonaisvaikutusta. Erityisesti ilma- ja savukaasujärjestelmien toiminnan tunteminen on
tarpeellista, jotta palamisilman esilämmittimen tarkempi tutkiminen on mahdollista
toteuttaa. Palamisilman esilämmitin sijaitsee savukaasukanavassa ja se on keskeinen osa
sekä ilma- että savukaasujärjestelmää. Tutkimustyön painopistealueena on
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savukaasukanavassa sijaitseva putkisto, joten mainittujen järjestelmien merkitys
voimalaitoksen kokonaistoiminnalle on tärkeää ymmärtää.
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4 PALAMISILMAN ESILÄMMITTIMEN TOIMINTAPERIAATE JA RAKENNE

Palamisilman esilämmittimen toimintaperiaatteen ja rakenteen tunteminen on edellytys
tutkimuksen tekemiselle. Toimintaperiaatteeseen tutustuminen auttaa ymmärtämään
millainen

toiminta

on

normaalia.

Voimalaitoskattilan

ajotilanteet

vaihtelevat

tuotantotarpeesta riippuen ja tämän vuoksi yksittäisten laitteiden toiminnassa on eroja eri
tilanteissa. Tuotantoprosessin toiminnasta johtuvien vaurioiden tutkiminen edellyttää
kokonaisuuden ymmärtämistä. Palamisilman esilämmittimiä on rakenteeltaan erilaisia.
Tutkimuksen kohteena oleva esilämmitin on rekuperatiivinen. Tällaisen rakenteen
ominaisuuksiin tutustuminen on mielekästä tehdä ennen varsinaiseen tutkimustyöhön
ryhtymistä.

Palamisilman esilämmityksen tarkoituksena on kuivata polttoaineesta kosteutta, tehostaa
polttoaineen syttymistä ja nopeuttaa palamista. Vaikka polttoaine olisi alun perinkin helposti
syttyvää, lämmitetään palamisilmaa palamisreaktion

stabiiliuden varmistamiseksi.

Esilämmityksen tarve määrittyy käytettävän polttoaineen mukaan ja tyypillisesti tarvittava
palamisilman lämpötila on 100-400°C. (Huhtinen ym. 2004, 196).

Kiertopetikattilassa palamisilman esilämmitys tehdään tyypillisesti kattilan savukaasuilla.
Joissakin tapauksissa lämmitykseen käytetään myös höyryä. Palamisilman esilämmittimen
jälkeinen savukanavan lämpötila täytyy pitää happokastepistealueen yläpuolella, jotta
korroosiovaurioita ei pääsisi syntymään. Happokastepiste on riippuvainen käytetystä
polttoaineesta ja turvetta käytettäessä loppulämpötilan tulisi olla yli 140°C, jotta
korroosiovaaraa ei olisi. Savukaasuilla lämmitettävän palamisilman esilämmittimen lisäksi
tai rinnalla voidaan käyttää höyryesilämmitintä, jonka avulla savukaasujen loppulämpötilan
hallinta on helpompaa. (Huhtinen ym. 2004, 197). Voimalaitoskattiloiden valmistajat
käyttävät palamisilman esilämmittimestä nimitystä luvo. Nimitys tulee lyhenteenä
saksankielisestä sanasta luftvorwärmer.
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4.1 Palamisilman esilämmittimen rakenne
Palamisilman esilämmittimet voidaan jaotella toimintaperiaatteiden mukaisesti joko
rekuperatiivisiin tai regeneratiivisiin esilämmittimiin. Rekuperatiivisessa palamisilman
esilämmittimessä lämpö siirtyy savukaasuista palamisilmaan eli kuumemmasta ainevirrasta
kylmempään

ainevirtaan

lämmönsiirtopintojen

läpi

johtumalla.

Rekuparetiivisia

esilämmittimiä on luokiteltu materiaalin mukaan teräsputkisiin, valurautaisiin ja
lasiputkisiin esilämmittimiin. Regeneratiivisessa esilämmittimessä lämmönsiirto tapahtuu
lämpöä varaavien massojen välityksellä, kylmä ja kuuma ilma koskettavat vuorotellen
lämpöä siirtävää materiaalia. Regeneratiivisia esilämmittimiä on tyypiltään kahdenlaisia,
jotka molemmat ovat rakenteeltaan pyöriviä laitteistoja. Tyypillisesti regeneratiivinen
palamisilman esilämmitin on joko keraamikennosto tai metallikennosto. (Huhtinen ym.
2004, 196-200).

4.2 Rekuperatiivinen teräsputkinen palamisilman esilämmitin
Yleisimmin rekuperatiivinen palamisilman esilämmitin on tehty hiiliteräksisistä putkista,
esimerkiksi S235JRG2- materiaalista. Kuvassa 6 on tutkimuksen kohteena olevan
palamisilman

esilämmittimen

kokoonpanopiirustus.

Rekuperatiivisen

palamisilman

esilämmittimen putket ovat sileäpintaisia eikä rivoitus ole tarpeellista, koska lämmönsiirtoominaisuudet ovat sekä savukaasu-, että ilmapuolella samanlaiset. Kiertopetikattilankattilan
teräsputkisessa palamisilman esilämmittimessä lämmitetään yleensä erikseen primääri- ja
sekundääri-ilmoja. Ilma virtaa putkien sisäpuolella ja ulkopuolella virtaavat kuumat
savukaasut. Ilman ja savukaasun virtaussuunnat ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja tämän
vuoksi lämmönsiirtimessä on saatu aikaan ristivirtaus palamisilman ja savukaasun välille.
Joissakin tapauksissa on käytetty myös pystyputkirakennetta, jolloin savukaasut menevät
putken sisässä ja ilma ulkopuolella. Tällaisissa ratkaisuissa ongelmana on putken sisäpinnan
karstoittuminen. (Huhtinen ym. 2004, 197).
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Kuva 6. Tutkimuksen kohteena olevan palamisilman esilämmittimen kokoonpanopiirustus
(Ahlström 1992, s.44).

4.3 Teräsputkisen palamisilman esilämmittimen materiaalit
Sopivien materiaalien valintaa tehdään yleensä Life Cycle Cost (LCC) -elinkaariajattelun
mukaan. LCC kuvaa tuotteen koko elinkaaren aikaisia kustannuksia (Martikainen,
luentomoniste 2007). Savukaasukanavistossa sijitsevalle palamisilman esilämmittimelle
löytyisi nykyisistä materiaaleista sellainen putkimateriaali, joka varmuudella kestäisi
vaurioitumatta. Tällaisen materiaalin valmistuskustannukset ovat kuitenkin niin suuret, että
”perinteisistä” materiaaleista valmistetut putket ovat elinkaariajattelun perusteella
edullisempia, vaikka niitä jouduttaisiin uusimaan useitakin kertoja. Elinkaariajattelun
perusteella palamisilman esilämmittimen teräsputkimateriaaleiksi ovat valikoituneet
”perusmustat” ja ruostumattomat teräkset.

Teräsputkisen palamisilman esilämmittimen putkimateriaalina on yleensä normaali
hiiliteräs. Suurimmaksi osaksi käytössä on S235JR- materiaali. Joissakin tapauksissa,
lähinnä

palamisilman

esilämmittimen

kylmimmässä

päässä,

on

käytetty

myös

ruostumattomia materiaaleja, esimerkiksi austeniittista ruostumatonta terästä 1.4307.
Ilmakanavien materiaalina on lähes poikkeuksetta S235JR.
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Tutkimuksen kohteena olevan palamisilman esilämmittimen vaurioiden tutkimisen kannalta
on olennaista tietää, minkälainen alkuperäinen rakenne on ollut. Rakenteen tuntemisen
avulla tutkimuksen kohdistaminen oikeaan paikkaan helpottuu. Vaurioitumisen syiden
tutkimista helpottaa myös tieto siitä, mitä materiaaleja tutkittavassa kohteessa on käytetty.
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5 PALAMISILMAN ESILÄMMITTIMEN KORROOSION JA EROOSION
KESTÄVYYS

Suurella virtausnopeudella etenevä savukaasu aiheuttaa monenlaisia ongelmia palamisilman
esilämmittimen savukaasukanavassa olevalle putkistolle. Savukaasussa olevat kiinteät
partikkelit, esimerkiksi palamattomat polttoainejakeet, kuluttavat putkien pintoja osuessaan
suurella nopeudella putkien pintoihin. Tällaista kulumista kutsutaan eroosioksi.
Eroosionopeuteen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten esimerkiksi törmäysnopeus ja
törmäyskulma sekä partikkelien massa ja kovuus, putkimateriaalien ominaisuudet ja niin
edelleen. Eroosion lisäksi palamisilman esilämmittimessä ongelmia voi aiheuttaa korroosio,
koska happokastepisteen alittuminen aiheuttaa voimakasta korroosiota (Huhtinen ym. 2004,
210-213).

5.1 Palamisilman esilämmittimen korroosio
Yleisen määritelmän mukaan korroosiolla tarkoitetaan materiaalin tuhoutumista sen ja
ympäristön välisten kemiallisten ja sähkökemiallisten reaktioiden tuloksena. Metallialalla
korroosiolla tarkoitetaan metallien syöpymistä ympäristön vaikutuksesta (Rautaruukin
teräkset ääriolosuhteissa, s.69). Useimpien hyötymetallien suunnittelussa on pyritty saamaan
sellainen lopputulos, että metalli syöpyisi mahdollisimman vähän. Korroosiota pyritään
estämään metalleja kehittämällä, muuttamalla ympäristön olosuhteita korroosion kannalta
lievemmiksi sekä pinnoituksilla ja sähköisellä suojauksella. Metallien korroosio on jaettu
kolmeen päätyyppiin, suoraan liukenemiseen, korkean lämpötilan korroosioon ja
sähkökemialliseen korroosioon. (Lukkari ym. 2016, 109).

Teräsputkirakenteinen palamisilman esilämmitin altistuu monenlaiselle korroosiolle.
Korroosiota on sekä sisäpuolista että ulkopuolista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain
palamisilman esilämmittimen savukaasuputkiston ulkopuolista korroosiota.
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Ulkopuolista korroosioita aiheuttaa savukaasujen sisältämät korroosiota aiheuttavat
yhdisteet. Savukaasujen koostumus on riippuvaista palamisprosessin toimivuudesta ja
käytetyistä polttoaineista. Savukaasukanavassa olevan putkiston ulkopuolinen korroosio on
tyypiltään sähkökemiallista korroosiota. Sähkökemiallinen korroosio on määritelty
”märkäkorroosioksi”, johon kuuluu olennaisesti ionien siirtyminen elektrolyyttiliuoksessa ja
anodi-katodipari.

Palamisilman

esilämmittimen

savukaasuputkiston

tapauksessa

elektrolyyttiliuoksia muodostavat savukaasun sisältämät suolat, hapot ja emäkset sekä
kosteus lämpötilan ollessa kastepisteen alapuolella. Sähkökemiallista korroosiota esiintyy
monissa eri muodoissa, esimerkiksi yleinen syöpyminen, piste- ja rakokorroosio,
raerajakorroosio, eroosiokorroosio jne. (Lukkari ym. 2016, 109).

5.2 Savukaasun happokastepiste
Kiertopetikattilassa poltettavat polttoaineet ovat tyypillisesti turve ja puu eri muodoissaan.
Yhteistä näille polttoaineille on se, että ne sisältävät rikkiä. Polttoaineen sisältämästä rikistä
palamisessa

hapettuu

noin

95-99%:a

rikkidioksidiksi(SO₂)

ja

loput

1-5%:a

rikkitrioksidiksi(SO₃).

Rikkidioksidi ei ole haitallinen korroosiotekijä, koska se ei reagoi rikkihapoksi, vaan poistuu
sellaisenaan savukaasujen mukana savupiipun kautta ulos. Rikkitrioksidi sen sijaan on
vaarallisempi yhdiste, koska se alkaa muodostaa rikkihappoa noin 400°C lämpötilassa.
Savukaasun lauhtuessa 200°C:een toteutuu seuraava reaktioyhtälö lähes täydellisesti.
1

SO₃ (g) + 2 O2 (g) ↔ H₂SO₄ (g)

(1)

Yhtälössä 1 SO₃ on rikkitrioksidi, O₂ on happi ja H₂SO₄ on rikkihappo.
Turvetta

ja

puuta

poltettaessa

savukaasuissa

on

pieniä

määriä

höyrystyneitä

metalliyhdisteitä, jotka edesauttavat rikkitrioksidin muodostumista ja tällä tavoin
mahdollistavat voimakkaamman rikkihapporeaktion syntymistä. Näitä metalliyhdisteitä
ovat muun muassa alumiinioksidi(Al₂O₃) ja rautatrioksidi(Fe₂O₃). Kaasumaisessa
olomuodossa oleva rikkihappo poistuu savupiipusta savukaasujen mukana eikä siitä ole
haittaa lämmönsiirtopinnoille. Silloin kun savukaasuissa savutetaan happokastepiste, alkaa
muodostua korroosiota. (Ympäristöministeriö 2012, 18–19; Belo ym. 2014)
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Happokastepisteeksi kutsutaan sellaista tilaa, jossa rikkihappo alkaa tiivistyä kaasumaisesta
olomuodosta nestemäiseen olomuotoon. Suuntaa antava kastepistelämpötila voidaan
määrittää kuvan 7 mukaisesti. Määrittämisessä täytyy olla tiedossa savukaasun rikkidioksidi
ja kosteuspitoisuudet. Tutkimuksen kohteena olevassa palamisilman esilämmittimessä
kastepistelämpötilan muodostumisen alarajana on 135°C (Ahlström 1992, s.34) .
Polttoaineen kosteus ja rikkipitoisuus vaihtelevat käytettävän polttoaineen mukaan.
Vesihöyrypitoisuus

on

ilmoitettu

vesihöyryn

tilavuusosuutena

savukaasuista.

(Ympäristöministeriö 2012, 19).

Kuva 7. Kastepistelämpötila kosteuden ja rikkitrioksidipitoisuuden mukaan.
(Ympäristöministeriö 2012, 19)

Palamisilman esilämmittimessä happokastepistealueita voi muodostua, vaikka savukaasujen
loppulämpötila olisi yli 140°C mikäli teräsrakenteiden pintalämpötilat eivät ole kauttaaltaan
riittävän korkeat. Esimerkiksi esilämmittimelle tulevan ilman lämpötila voi olla niin
alhainen, että savukaasukanavassa oleviin teräsputkiin muodostuu paikallisia kylmiä alueita.
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5.3 Happokastepisteen aiheuttama vaurio kiertopetikattilan palamisilman esilämmittimessä
Tuotannossa ollessaan Toppila2 kiertopetikattilan savukaasun loppulämpötilat ovat
keskimäärin noin 150°C. Tällaisessa lämpötilassa rikkihappokastepistettä ei pääse
syntymään.

Kattilan

valmistajan

alkuperäisessä

käyttökäsikirjassa

savukaasujen

loppulämpötilan vakuutetaan pysyvän vesi- ja happokastepistealueen yläpuolella kattilan
kuormitusalueella

kaikilla

polttoaineyhdistelmillä.

Palamisilman

esilämmittimen

teräsputkiston mitoituksessa savukaasunlämpötila palamisilman esilämmittimen jälkeen on
alkuperäisten suunnitteluraporttien mukaan 134°C. (Ahlström 1992, 35).

Toppila2- kattila on otettu tuotantokäyttöön vuonna 1995. Historiatietojen perusteella
palamisilman esilämmittimen savukaasuputkistossa on ollut ongelmia myös ensimmäisenä
tuotantovuotena. Alimmainen teräsputkipatteristo, joka sijaitsee savukaasukanavassa
viimeisenä, on rikkoutunut varsin nopeasti ja havainnot vauriokohdista viittaavat liian
alhaisiin savukaasujen lämpötiloihin. Putkiston pinnoille oli kertynyt kosteaa tuhkaa ja
vauriomekanismi on ollut happokastepisteen aiheuttama. Alimmaiset savukanavassa olevat
teräsputket on uusittu ensimmäisen kerran kesällä 1998 ja samalla on asennettu
kiertoilmapuhallin primääri-ilmakanavaan (Kyllönen, A. 2019).

Kiertoilmapuhaltimen

tarkoituksena on uudelleen kierrättää kertaalleen lämmitettyä primääri-ilmaa ja tällä tavoin
saada

palamisilman

esilämmittimen

primääri-ilmaputkiston

lämpötila

pysymään

happokastepisteen yläpuolella (Raiko ym. 1995, 204).

5.4 Tuhkan aiheuttama eroosio
Savukaasujen mukana kulkeutuva tuhka ja palamattomat polttoainejakeet aiheuttavat
lämpöpintojen putkiin eroosiota, joka johtaa lopulta putken puhkikulumiseen. Tuhkavirtaus
kanavoituu

helposti

aiheuttaen

paikallista

kulumista.

Höyrykattilan

eri

osien

eroosiokulumista on vaikea käsitellä yleisellä tasolla, koska yksilölliset ominaisuudet
vaikuttavat eroosion voimakkuuteen. Esimerkiksi polttoaineen koostumuksen vähäinenkin
muuttuminen vaikuttaa tuhkan hiukkaskokojakaumaan sekä palamattomien aineiden
osuuteen ja tätä kautta kulumiseen. Tulipesässä ja savukanavassa leijailevan tuhkan
koostumus saattaa olennaisesti muuttua karbonaattien ja sulfaattien hajoamisen tuloksena
korkeissa lämpötiloissa. Muita kulumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa
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lämpötila,

savukaasun

nopeus,

tuhkan

hiukkaskokojakauma,

savukaasuvirtauksen

kanavoituminen ja savukaasukanavan muoto. (Raiko ym. 1995, 332)

Lentotuhkan pehmeys vaikuttaa voimakkaasti savukaasuvirtauksessa oleva putken
kulumiseen. Matalissa lämpötiloissa tuhkapartikkeli on kova ja sen reunat teräviä, jolloin
eroosiokulumista

aiheuttavat

ominaisuudet

korostuvat.

Lämpötilan

noustessa

tuhkapartikkeli pehmenee ja sen reunat pyöristyvät ja tämän vuoksi eroosiokuluminen ei ole
kovin voimakasta. Palamisilman esilämmitin sijaitsee savukanavassa viimeisenä, joten
eroosiota aiheuttava tuhkavirtaus on varsinkin alimmaisen teräsputkipaketin kohdalla varsin
kuluttavaa (Raiko ym.1995, 333). Yleensä tuhkan aiheuttamaa kulumista ei voida pitää
puhtaana

mekaanisena

kulumisprosessina,

vaan

kyse

on

monimutkaisemmasta

korroosiokulumisprosessista. Esimerkiksi neutraalin kaasun, kuten typen, läsnä ollessa
kuluminen

on

vähäisempää

kuin

korrodoivan

kaasun

(hapen)

ympäristössä.

Kulumisprosessiin liittyvät korroosioprosessit aiheuttavat ohuen korrosiokerroksen
syntymisen metallin pinnalle. Syntynyt kerros eroaa muusta metallista heikomman
kestävyytensä puolesta ja on sen vuoksi alttiimpi eroosiolle (Rautaruukin teräkset
ääriolosuhteissa 1999, 24).

Eroosion vaikutus ja korroosio-olosuhteiden muodostuminen ovat olennaisia asioita
palamisilman esilämmittimen vaurioitumisessa. Vaurioitumissyiden selvittämisen kannalta
on tärkeää ymmärtää minkälaisissa olosuhteissa eroosiota ja korroosiota voi syntyä ja mitkä
tekijät vaikuttavat tällaisten olosuhteiden syntymiseen. Vaurioitumiselle alttiiden
olosuhteiden tuntemisen kautta voidaan oppia välttämään uudelleen vaurioitumisia.
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6 PALAMISILMAN ESILÄMMITTIMEN VAURIOITUMISANALYYSIT
TOPPILA2 KIERTOPETIKATTILALLA

Oulun Energia Oy:n omistama kiertoleijukattila Toppila2 on otettu käyttöön 1995.
Ensimmäisinä vuosina palamisilman esilämmittimen alaosassa on ollut ongelmia.
Palamisilman esilämmittimen alapuolisesta tuhkasuppilosta on ajokausien aikana poistettu
paljon märkää tuhkaa. Kattilan takavedon normaalin toiminnan seurauksena poistettavan
tuhkan olisi pitänyt olla täysin kuivaa. Mittausten ja visuaalisten havaintojen perusteella
takavedon alueella ei ollut vesivuotoja, joten syöttöveden esilämmittimen, ekonomaiserin,
rikkoutuminen on voitu sulkea pois. Ainoaksi tuhkaa kostuttavaksi tekijäksi on voitu todeta
savukaasujen loppulämpötilan olleen kastepistealueella. Kosteaa tuhkaa oli tarttunut
palamisilman esilämmittimen alimpiin putkirivistöihin ja tämän vuoksi putkipatteristo oli
osittain tukkeentunut. Lisäksi kostea ja hapan tuhka on aiheuttanut putkistoon ja
ympäröivään kanavarakenteeseen korroosiovaurioita. Tutkimuksen kohteena oleva
palamisilman esilämmitin koostuu 156 putkirivistä ja jokaisessa rivissä on 160 putkea, eli
yhteensä savukaasukanavassa olevia putkia on 24960 kappaletta. Kertyneen tuhkan
aiheuttamia vauriojälkiä näkyy kuvassa 8.

6.1 Korjaustyöt Toppila2:n palamisilman esilämmittimellä
Monet

voimalaitoskattiloiden

valmistajat

antavat

uusien

voimalaitoskattiloiden

palamisilman esilämmittimille kahden vuoden rakenteellisen takuun. Palamisilman
esilämmittimen perusparannushankkeissa takuu on määritelty seuraavasti. ”Rakenteelliset
takuut ovat voimassa palamisilman esilämmittimen teräsputkistoille ja pintakäsittelyille
myös korroosion osalta takuu aikana seuraavien ehtojen ollessa voimassa. 1) Korroosion
aiheuttamilla palamisilman esilämmittimen teräsputkien vikaantumisilla tarkoitetaan
savukanavassa olevien teräsputkien puhkiruostumista. Termi puhkiruostuminen tarkoittaa
tässä yhteydessä sitä, että teräsputkeen tulee reikä, jonka kautta palamisilmaa pääsee
vuotamaan savukaasukanavaan. 2) Kattilaa ja ilman esilämmitystä tulee operoida siten, että
savukanavassa olevien teräsputkien pintalämpötilat ovat aina vähintään 125°C palamisilman
esilämmittimen kylmimmässä osassa. 3) Ilman lämpötila ennen sekundääri-ilman
esilämmitin 1:stä on aina vähintään 60°C 100% kuormalla, 75°C 60% kuormalla ja 80°C
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50% kuormalla. Kuormapisteiden välillä ilman lämpötilan on oltava edellä mainittujen
pisteiden välille piirrettyjen lineaaristen viivojen mukainen”. (Valmet, CFB18-00423).
Näiden palamisilman esilämmittimien valmistajan määrittelemien ehtojen täyttyessä
rakenteellisen takuun pituus on 24 kuukautta riippumatta siitä, mitä materiaalia käytetyt
putkistot ovat. Toppila2:n palamisilman esilämmittimellä on tehty koko käyttöhistorian
aikana paljon remonttia, mutta valmistajien myöntämiin rakenteellisiin kestävyystakuihin
verrattuna korjaustöiden määrä ei ole poikkeuksellisen suuri. Korjaushistoria uusittujen
putkien osalta näkyy taulukosta 1.

6.2 Korjaukset 1998
Toppila2 kiertopetikattilan palamisilman esilämmittimen teräsputkistolle on saatavissa
olevien historiatietojen perusteella tehty ensimmäinen korjaus kesällä 1998. Tuolloin kattila
on ollut käytössä kolme vuotta. Tässä ensimmäisessä korjauksessa on uusittu 3100 kpl putkia
tuhkasuppilon yläpuoliseen alueeseen. Vaihdetut uudet putket ovat olleet kooltaan 60.3 x
4.0 ja pituudeltaan 5450mm. Materiaalina on ollut FE 37 D. Lisäksi samalla kerralla on
uusittu yhden metrin pituudelta noin 4500 putkea.
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Kuva 8. Putkistoon kertyneen tuhkan aiheuttamaa korroosiota tutkimuksen kohteena olevan
palamisilman esilämmittimen teräsputkistossa.

Kesän 1998 vuosihuollon ja palamisilman esilämmittimen putkistoremontin yhteydessä on
asennettu myös kiertoilmapuhallin palamisilman esilämmittimen primääri-ilmakanavaan.
Puhaltimen tarkoituksena on vähentää korroosiota kierrättämällä primääri-ilmaputkistossa
virtaavaa ilmaa esilämmityksen lisäämiseksi. Tehostamalla esilämmitystä pyrkimyksenä on
ollut välttää happokastepistealueen muodostuminen. Kiertoilmapuhaltimen sijainti ilma- ja
savukaasujärjestelmässä

näkyy

kuvassa

9.

Kesällä

1998

tehdyn

remontin

ja

kiertoilmapuhaltimen asennuksen jälkeen palamisilman esilämmittimen toiminta on ollut
suhteellisen tasapainoista, eikä isoja ongelmia ole ollut havaittavissa ennen ajokautta 20022003. Tuolloin on ajokauden aikana havaittu palamisilman esilämmittimen alapuolella
sijaitsevassa tuhkasuppilossa ilmavuotoja ja poistettava tuhka on ollut kosteaa. Lisäksi
puhaltimien kasvaneesta kuormitusasteesta on päätelty, että alimmainen palamisilman
esilämmittimen savukanavassa sijaitseva teräsputkisto saattaisi olla osittain tukkeutunut.
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Kuva 9. Toppila2 voimalaitoksessa kiertoilmapuhaltimen avulla voidaan vähentää
happokastepistelämpötilan syntymistä ilma-savukaasujärjestelmässä.

6.3 Korjaukset 2003
Kesärevision yhteydessä kesällä 2003 palamisilman esilämmittimen putkistoon on uusittu
kuusi savukanavassa alimpana olevaa putkiriviä. Yhteensä kesällä 2003 on uusittu 960 kpl
putkia ja näiden putkien seinämävahvuutta on kasvatettu alkuperäisestä. Uusitut putket ovat
olleet 5mm:n seinämällä ja jokainen uusittu putki on myös holkitettu noin metrin pituudelta
ilman virtauksen tulosuunnasta katsottuna. Holkituksen tarkoituksena on siirtää putken ja
ilmakanavan rajapintaan muodostuvaa kylmää kohtaa kanavan keskikohtaa kohden, jossa
lämpötila on reuna-alueita korkeampi. Nämä mainitut kylmät kohdat ovat alttiita
happokastepisteen muodostumiselle. Putkien uusinnan lisäksi päätyjen reikälevyt on uusittu
2003.

Kesällä 2003 tehdyn remontin jäljiltä palamisilman esilämmittimessä olleet ongelmat eivät
kokonaan poistuneet. Pian tuotantokauden alettua mittauksissa oli havaittavissa normaalia
korkeampi savukaasujen happipitoisuus savupiipulla. Kesällä 2003 palamisilman
esilämmitin oli tarkastettu kauttaaltaan visuaalisesti, mutta putkistoille ei ollut tehty
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paksuusmittauksia. Paksuusmittausten avulla olisi saatu tietoa putkien jäljellä olevista
seinämävahvuuksista.

6.4 Korjaukset 2004
Kesän 2003 tarkastusten ja ajokaudella havaittujen ongelmien vuoksi kesärevisiossa 2004
päätettiin jälleen uusia palamisilman esilämmittimen teräsputkia. Kesällä 2004 on uusittu
3642 kpl teräsputkia. Uusittu alue on tuhkasuppilon yläpuolella putkirivit 10-34. Rivejä 10
ja 11 ei ole uusittu kokonaan asennusteknisistä syistä. Uusitut putket ovat olleet 5mm:n
seinämällä olevia S355J2H- teräsputkia. Jokainen uusituista putkista on lisäksi holkitettu
S355J2H- materiaalia olevilla 48.3 x 2.6 x 750 holkkiputkilla.

6.5 Korjaukset 2010
Useamman vuoden moitteettoman toiminnan jälkeen ajokaudella 2009-2010 alkoivat jälleen
ongelmat. Tuhkasuppilosta poistettava tuhka oli kosteaa ja puhaltimien kuormitusaste kasvoi
normaalitoimintaan verrattuna. Palamisilman esilämmittimen putkistoa tarkastettiin
visuaalisesti kesällä 2009. Rikkinäsiä putkia ei silloin havaittu, mutta alimmaisten putkien
välit olivat osittain tukossa ja putkien ulkopinnoissa oli havaittavissa korroosiovaurioita.
Kuvassa 10 näkyy korroosion vaurioittamaa putkistoa. Kesärevisiossa 2010 uusittiin 11
alinta putkiriviä eli yhteensä 1760 putkea. Uusittujen putkien materiaalina käytettiin
S235JRG2- terästä ja putkikoko oli 60.3 x 5 x 5480. Kaikki uusitut putket holkitettiin
S235JRG2- materiaalista tehdyillä 48.3 x 2.6 x 1500 putkiholkeilla. Holkkiputkien pituus
kaksinkertaistettiin 2004 vuoden holkituksiin verrattuna. Kuvassa 10 on nähtävissä
vaurioitunutta ja osittain tukossa olevaa savukanavassa sijaitsevaa putkistoa ennen kesän
2010 remonttia.
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Kuva 10. Korroosion vaurioittamia tutkimuksen kohteena olevan palamisilman
esilämmittimen teräsputkia.
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2010 tehty putkiremontti voitiin todeta jo remonttia tehdessä jäävän liian suppeaksi.
Vaurioituneen alaosan lisäksi silmämääräisesti oli havaittavissa myös ylempien
putkipattereiden

tukkeutumista

aikataulupaineiden

vuoksi

ja

vaurioitumista.

remonttilaajuutta

ei

Varaosien

voitu

saatavuuden

kasvattaa

ja

alkuperäisestä

suunnitelmasta. Kesärevision 2010 yhteydessä päätettiin tehdä laajempaa uusintaa kesällä
2011. Vaurioitumisen ja tukkeutumisen syitä mietittäessä yhdeksi todennäköiseksi syyksi
oletettiin ajokaudella tapahtuneen syöttöveden esilämmittimen vuotoa. Syöttöveden
esilämmittimen vuoto kasteli sen alapuolella sijaitsevan palamisilman esilämmittimen
putkistot ja savukaasujen mukana virtaava tuhka tarttui märkiin putkiin aiheuttaen tukoksia
ja

korroosiovaurioita.

Tukkeutuneella

palamisilman

esilämmittimellä

myös

eroosiovaurioiden riski kasvaa, koska sama savukaasumäärä virtaa tukkeutuneessa
kanavassa pienemmän avoinna olevan pinta-alan läpi.

6.6 Korjaukset 2011
Edellisen kesän tarkastusten ja ajokauden ongelmien vuoksi kesärevisiossa 2011 uusittiin
palamisilman esilämmittimelle alhaaltapäin laskettuna putkirivit 12-42. Uusittavia putkia oli
yhteensä 4800 kpl. Uusittavien putkien materiaalina oli S235JR- teräs ja putkikoko 60.3 x 5
x 5480. Uusitut putket holkitettiin S235JR- materiaalista tehdyillä 48.3 x 2.6 x 1500
teräsputkiholkeilla.

6.7 Korjaukset 2015
Kesärevisiossa 2015 palamisilman esilämmittimen teräsputkistoa uusittiin kahdeksan
putkirivin osalta. Uusitut putket sijaitsivat alimman nuohoinsolan yläpuolella ja
tuhkasuppilon suunnasta laskettuna kyseessä oli putkirivit 32-39. Yhteensä putkia uusittiin
1280 kpl. Uusittujen putkien materiaalina oli S235JR- teräs ja putkien koko oli 60.3 x 5 x
5480. Nämäkin uusitut putket holkitettiin. Holkkiputkena oli S235JR- teräksestä valmistetut
48.3 x 2.6 x 1500 holkit.
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6.8 Tarkastukset 2017
Toppila2:n palamisilman esilämmitin tarkastettiin kokonaisuudessaan kesärevisiossa 2017
eikä silloin löydetty vaurioituneita putkia. Tarkastuksessa oli mukana Dekra Industrial Oy
ja tarkastustyö tehtiin visuaalisesti. Syksyllä 2017 lokakuun puolesta välistä noin kuukauden
ajan tuotanto oli käynnissä ns. reduktioajomallilla ja kyseisenä ajankohtana savukaasujen
loppulämpötila oli keskimäärin 105°C. Tämän ajomallin aikana havaitsimme savukaasun
happipitoisuuden olevan normaalitasoa korkeammalla ja sekundääri-ilmapuhaltimen
tuottama ilmamäärä kasvoi verrattuna ilman kulutuspisteiden pyyntiarvoihin. Tämän vuoksi
päätettiin tehdä palamisilman esilämmittimelle happitasomittauksia, joiden avulla oli
tarkoitus saada selville, onko savukaasukanavassa sijaitsevassa putkistossa ilmavuotoja ja
missä kohdassa mahdolliset vuotoalueet sijaitsevat. Happitasomittaukset suoritti Nablabs Oy
(raportti liitteenä, liite 1). Mittauksissa selvisi, että palamisilman esilämmittimessä on
suurehko vuotokohta. Vuoto löytyi mittauspisteestä 5, jossa happitaso oli yli 10%. Muualla
happitasot olivat keskimäärin 3-4%. 9.2.2018 tuotannon ollessa alhaalla palamisilman
esilämmittimelle voitiin tehdä sisäpuolinen tarkastus. Tarkastuksen tekivät NDTInspection&Consulting Oy:n tarkastajat. Kuvassa 11 näkyy tarkastuksessa löytynyttä
vuotavaa putkistoa. Tarkastuksessa todennettiin happitasomittauksissa löytyneen alueen
vaurioituminen (raportti liite 2.).

Kuva 11. Vaurioitunutta palamisilman esilämmittimen putkistoa (Liite 2, s.2)
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Kesällä 2017 tehtyjen tarkastusten perusteella palamisilman esilämmitin oli täysin kunnossa.
Syystalvella 2017 tuotannosta johtuen savukaasujen loppulämpötila oli
rikkihappokastepisteen muodostumisen alueella noin kuukauden verran. Tehtyjen
havaintojen ja tarkastusten perusteella havaittiin, että happokastepistealueella oleminen tai
jokin muu mahdollinen syy on aiheuttanut palamisilman esilämmittimen rikkoutumisen.
Alimmaisessa putkipatteristossa näkyvät vauriot sopisivat happokastepisteen aiheuttamiksi.
Tätä teoriaa tukee myös mittauksissa näkyneet alhaiset savukaasun lämpötilat.
Keskimmäisissä ja yläosassa olevissa putkissa näkyvät vauriot eivät näyttäneet
happokastepistekorroosion aikaansaamilta. Nämä vauriot voisivat johtua mahdollisesta
kanavistossa olleesta ratkeamasta, josta on päässyt voimakkaita ilmavirtauksia putkiston
ulkopintoihin. Kuvissa 11 ja 12 näkyy sellaisia vaurioituneita kohtia, jotka voisivat johtua
ilmapuhalluksista. Nämä kohdat sijaitsevat palamisilman esilämmittimessä sellaisessa
kohdassa, jossa happokastepistelämpötilan alittuminen ei ole mahdollista.

Kuva 12. Vauriojälkiä palamisilman esilämmittimen putkistossa (Liite 2, s.2).
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Kuva 13. Happitasomittauspisteet palaisilman esilämmittimessä (Liite 1, s.6)
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6.9 Korjaukset 2018
2018 kesärevisiossa uusittiin niin sanotun ”kolmosvedon” alempipaketti kokonaan.
Putkikoko oli 60.3 x 2.9 ja materiaalina oli S235JR. Putkia uusittiin yhteensä 3520 kpl, josta
nuohoinsolan yläpuolella 2560 kpl ja alapuolella 960 kpl. Nämä uusitut putket sijaitsevat
takavedon kanavassa sen verran ylhäällä, että happokastepistelämpötilan alittuminen ei ole
käytännössä mahdollista. Tämän vuoksi uusittuja putkia ei holkitettu alempien
putkipattereiden tavoin. Rikkonaiset putket olivat pinnoiltaan sileitä ja kiiltäviä eikä niissä
havaittu olevan happokastepistekorroosion aiheuttamia vaurioita. Vauriot olivat ilma- ja
savukaasuvirtausten aiheuttaman eroosion aiheuttamia. Nämä uusitut putket olivat
alkuperäisiä ja ne olivat olleet käytössä 23 vuotta. Kuvassa 14 näkyy 2018 uusittua aluetta.

Kuva 14. Toppila2 voimalaitoksen palamisilman esilämmittimen osittainen uusinta kesällä
2018.
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6.10 Tarkastukset 2018
Kesällä 2018 jatkettiin edellisellä ajokaudella aloitettuja palamisilman esilämmittimen
kuntotutkimuksia. Kuntotutkimukseen sisältyi kaikki savukanavassa olevat palamisilman
esilämmittimen teräsputket sekä kanava- ja päätyrakenteet. Kuntotarkastusta tehtiin
silmämääräisesti endoskooppia sekä peilejä hyödyntämällä ja lisäksi paksuusmittauksia
tehtiin pistokoeluonteisesti. Tarkastuksia varten palamisilman esilämmittimen osat jaettiin
lohkoihin nuohoinsolien rajapintojen avulla. Alhaalta tuhkasuppilon päältä lohkot
numeroitiin yhdestä viiteen.

Ensimmäiselle lohkolle ei tehty paksuusmittauksia, koska yläpuolella oli kolmosvedon
osalla remonttityö menossa. Tarkastus tehtiin ilmakanavan puolelta endoskoopilla.
Havaintoina oli primääri-ilman esilämmittimen putkiston pitkittäissaumoissa syöpymää.
Sekundääriputkistosta löytyi yhteensä 295 putkea, joissa oli vähintään yksi reikä putken
sisäpinnalla (kuva 15). Putkissa oli runsaasti syöpyneitä kohtia sekä eroosion aiheuttamia
kulumia. Lisäksi useissa putkissa oli sisällä tuhkaa, vaikka putken sisäpinnalla ei havaittu
reikiä. Nämä kyseiset putket ovat holkitettuja ja oletukseksi jäi, että varsinaisen putken ja
holkkiputken välissä olisi reikiä, joista tuhkaa on voinut päästä putkien sisälle. Rikkinäisiä
putkia tulpattiin sekä tulo- että lähtöpäästä noin 300kpl. Tulppaukset tehtiin, jotta paikallinen
ilmavuoto saataisiin poistettua ja vuotoalueen laajeneminen estyisi.

Toisen lohkon teräsputket tarkastettiin kokonaan endoskoopilla. Paksuusmittauksia ei voitu
tehdä, koska suoraan yläpuolella oli polttoleikkaustyöt käynnissä, eikä putkipatteriston
savukaasupuolelle voinut turvallisesti mennä. Endoskooppitarkastuksessa ei havaittu reikiä
putkien sisäpinnoilla, mutta putkien pitkittäissaumoissa oli havaittavissa alkavaa
korroosiota.
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Kuva 15. Havainnekuva alimman sekundääri-ilman esilämmittimen putkivauriosta (Liite 3,
s.6).

Kolmannen lohkon osalta tehtiin paksuusmittauksia joka kymmenennen putken osalta.
Paksuusmittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa ja tulokset olivat tasaisesti 2.6-2.8
mm. Silmämääräinen tarkastus tehtiin jokaiselle putkelle, eikä havaittu vaurioita.
Neljännen lohkon osalta tehtiin visuaalinen tarkastus jokaiselle putkelle. Lisäksi paksuudet
mitattiin kymmenen putken välein. Endoskoopin avulla löydettiin reikiä kahdeksasta
putkesta. Näistä putkista neljästä puuttui puolet pienahitseistä. Myös ilmakanavan
rakenteeseen oli tuhka päässyt puhaltamaan reiän. Nämä vauriot näkyvät kuvassa 16.
Paksuusmittaustuloksissa ei havaittu mitään poikkeavaa ja tulokset olivat välillä 2.5- 3.1mm,
pois lukien putket vaurioalueen ympärillä. Näissä kohdin oli havaittavissa ohentumaa
vahvuuksien ollessa 2.0-2.2mm. Neljännen lohkon alimmissa putkissa ei havaittu reikiä,
mutta putkien sisäpinnoilla sekä putkien pitkittäissaumassa oli havaittavissa alkavaa
korroosiota.
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Kuva 16. Vaurioituneita alueita merkitty punaisella. Keltaisella merkatuista kohdista
puuttuu puolet pienahitseistä. (Liite 4, s.4).

Viidennen lohkon ylä- ja alaosille suoritettiin visuaalinen tarkastus teräsputkipakettien
välissä. Lisäksi mitattiin paksuudet kymmenen putken välein. Endoskoopilla tarkastettiin
joka viides putki ilmakanavan puolelta. Paksuusmittaustuloksissa ei havaittu mitään
poikkeavaa. Paksuudet olivat 2.6-3.0mm. Endoskooppitarkastuksessa ei havaittu reikiä
putkien sisäpinnoilla, mutta putkissa oli havaittavissa sisäpuolista korroosiota.

6.11 Toimenpidesuunnitelmat 2019 kesälle
Toistuvien palamisilman esilämmittimen ongelmien vuoksi jatkossa ei ole mielekästä tehdä
enää pelkästään vauriokorjauksia, vaan tavoitteena olisi estää vaurioiden syntyminen.
Eroosion osalta parantavia toimenpiteitä kohtuullisin kustannuksin ei ole mahdollista tehdä,
koska

kulutusteräksestä

valmistettavien

putkien

kokonaiskustannukset

olisivat

kohtuuttoman korkeat. Happokastepisteen aiheuttamaa korroosiota sen sijaan voidaan torjua
hallitsemalla

savukaasujen

loppulämpötilaa

ja

huolehtimalla

teräsrakenteiden

pintalämpötiloista. Happokastepistettä ei pääse syntymään missään tilanteessa, jos
savukaasujen loppulämpötila voidaan pitää happokastepistealueen

yläpuolella

ja
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teräsrakenteisiin ei pääse syntymään paikallisia kylmiä alueita. Tulevassa kesärevisiossa
päätettiin uusia palamisilman esilämmittimen alaosassa olevat rikkonaiset ja tulpatut putket.
Tämän lisäksi palamisilman esilämmittimelle tulevan ilman lämpötilaa nostetaan uuden
höyryvaihtimen avulla. Korottamalla tulevan ilman lämpötilaa voidaan hallita savukaasujen
loppulämpötilaa ja samalla vähentää paikallisia matalia teräsrakenteiden pintalämpötiloja.
Kokonaisuutena palamisilman esilämmittimelle tuleva remontti ja perusparannus sisältävät
alimman teräsputkipaketin uusinnan 21 putkirivin osalta, uusien sekundääri- ja primääriilman kaukolämpökäyttöisten esilämmittimien hankinnan, uuden kaukolämpöveden höyryvesi lämmönvaihtimen, tarvittavat vesi-, lauhde- ja höyryputkistot varusteineen sekä
muutokset ja lisäykset instrumentointiin ja sähköistykseen. Periaate tulevista muutoksista
näkyy kuvasta 17.

Kuva 17. Toppila2:n palamisilman esilämmittimen modifiointisuunnitelman PI-kaavio
(Valmet Technologies Oy).
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Taulukko 1. Tutkimuksen kohteena olevan palamisilman esilämmittimen vauriomekanismit,
vaurioalueet sekä korjauslaajuus.
vuosi
1998
2003
2004
2010
2011
2015
2018

vauriomekansmi
kastepistekorroosio
kastepistekorroosio
kastepistekorroosio
kastepistekorroosio
kastepistekorroosio
eroosio
eroosio

vaurioalue
putkirivit 1-20
putkirivit 1-6
putkirivit 10-34
putkirivit 1-11
putkirivit 12-42
putkirivit 32-39
putkirivit 54-76

korjauslaajuus,uusittu putkimäärä
3100
960
3642
1760
4800
32-39
3520

Tutkimuksen kohteena olevan palamisilman esilämmittimen vaurioitumisia on aiheuttanut
sekä kastepistekorroosio että eroosio. Kumpikaan mainituista vauriomekanismeista ei ole
toisiaan poissulkevia, vaan kyse on näiden yhteisvaikutuksesta. Vaurioituminen voi alkaa
eroosion tai korroosion vaikutuksesta ja yhteisvaikutus kiihdyttää vaurioitumista. Tämän
vuoksi palamisilman esilämmittimen materiaalivalintaa tehdessä täytyy huomiota kiinnittää
sekä seostamattomiin että seostettuihin materiaaleihin.
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7 RAKENNETERÄS S235JR-MATERIAALI PALAMISILMAN
ESILÄMMITTIMEN SAVUKAASUPUTKISTON MATERIAALINA

Voimalaitoskattiloiden

valmistajat

ovat

käyttäneet

palamisilman

esilämmittimen

savukaasuputkiston materiaalina pääasiassa seostamattomia teräksiä. Yleisin käytetty
materiaali on ollut nykyiseltä merkinnältään S235JR. Tutkimustyön kohteena olevan
palamisilman esilämmittimen savukaasuputkiston materiaali on vaurioitunut käyttöhistorian
aikana useita kertoja. Tämän vuoksi rakenneteräksen S235JR soveltuvuutta kyseiseen
käyttökohteeseen on kyseenalaistettu.

Puhtaat alkuainemetallit eivät yleensä riitä täyttämään käyttökohteiden asettamia
vaatimuksia. Lujuus, kovuus, korroosion kesto sekä monet muut ominaisuudet ovat liian
alhaisia puhtaissa alkuaineissa. Tämän vuoksi useimmat käyttömetallit ovat eri metallien tai
metallien ja epämetallien muodostamia metalliseoksia (Martikainen, 2007. Luentomoniste
4-1)

Erilaisia teräksiä on olemassa lukemattomia määriä. Kansallinen standardi SFS-EN
100200:200 on määritellyt teräksen seuraavasti: ”Teräs on materiaali, joka sisältää rautaa
enemmän kuin mitään muuta yksittäistä alkuainetta ja jonka hiilipitoisuus on yleensä alle
2,1% ja joka sisältää muitakin alkuaineita. Tutkimuksen kohteena olevan palamisilman
esilämmittimen

putkimateriaali

S235JR

kuuluu

seostamattomiin

rakenneteräksiin.

Seostamattomat rakenneteräkset ovat matalahiilisiä seostamattomia teräksiä, joissa on vain
hiiltä (C), piitä (Si) ja mangaania (Mn) standardin sallimina pitoisuuksina. (Lukkari ym.
2016, 40). Taulukossa 2 on esitelty S235JR- materiaalin kemialliset ominaisuudet.
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Taulukko 2. S235JR- teräksen mekaaniset ominaisuudet ja kemiallinen koostumus (SSAB,
data sheet EN 10210 2017).

Standardin SFS-EN 10027 (ryhmä 1) mukaan terästen merkintä on tehty käyttötarkoituksen
perusteella. S tarkoittaa rakenneteräksiä, P painelaiteteräksiä, L putkia ja E koneteräksiä.
Kirjaintunnuksen

perään

on

liitetty

ohuimman

paksuusalueen

myötölujuuden

vähimmäisarvo esimerkiksi S235JR tarkoittaa rakenneterästä, jonka myötölujuus on
235MPa. J kirjain tarkoittaa iskuenergiavaatimusta vähintään 27 J ja R kirjain tarkoittaa
testauslämpötilaa +20°C (huoneenlämpötila). S235JR-teräksen standardin mukainen
numeromerkintä on 1.0037 (SFS-Käsikirja 66-6, 42).

Terästen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa monin erin tavoin. Lisäaineseostuksilla,
valssaustekniikalla, lämpökäsittelyllä ja sulametallurgisilla toimenpiteillä voidaan saada
aikaan haluttuja ominaisuuksia. Perustan muodostaa kuitenkin teräksen kemiallinen
koostumus (Martikainen, J. Luentomoniste 11/2007. IWE/IWT20 -kurssi). Metalliseos
koostuu kahdesta tai useammasta alkuaineesta. Usein nämä alkuaineet ovat kaikki metalleja.
Seoksen ominaisuuksia eniten määräävä alkuaine on perusmetalli ja muut komponentit ovat
seosaineita. Tunnetuin ja tärkein alkuainemetallin ja epämetallin seos on teräs, joka koostuu
raudasta ja hiilestä. S235JR-materiaali sisältää raudan lisäksi 0,17-0,20% hiiltä ja 1,4%
mangaania ja mikrorakenteeltaan se on ferriittis-perliittinen teräs. Matalan hiilipitoisuuden
(≤0,2%) tätä materiaalia ei käytännössä voida karkaista. (Lukkari ym. 2016, 43).

Seosaineena mangaani (Mn) on edullinen. Sitä on kaikissa teräksissä vähintään 0,3% ja se
toimii tiivistysaineena poistaen happea ja sitoen rikkiä vähemmän haitalliseen
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sulkeumamuotoon. Mangaanin atomit liittyvät hiiliatomiin ja pyrkivät sementiittikiteisiin.
Mangaaniseostus lisää rakenteen kovuutta sekä parantaa kulumiskestävyyttä ja lujuutta.
Lisäksi karkenevuus paranee. (Sorsa, J. 2015, 33). Mangaanin avulla haurasmurtumavaara
pienenee, koska transitiolämpötila alenee. Mikäli mangaania on yli 12%:n pitoisuuksina,
teräs jää huoneenlämpötilassa austeniittiseksi. Mangaanin haittapuolena on päästöhaurauden
lisääntyminen.

Piitä (Si) on mangaanin tavoin kaikissa teräksissä, koska jo rautamalmit sisältävät piitä tietyn
määrän kulloisenkin koostumuksensa mukaan. Piiteräksiksi kutsutaan kuitenkin vasta
sellaisia teräksiä, joiden piipitoisuus on enemmän kuin 0,40%. Pii ei ole metalli, vaan se on
niin sanottu epämetalli. Pii lisää teräksen lujuutta ja tiheyttä teräsvaluissa, venymään sillä ei
ole juuri vaikutusta. Korkea piipitoisuus (noin 14%) saa teräksen vastustuskykyiseksi
kemiallisille vaikutuksille, mutta silloin muokkausominaisuudet ovat heikot. (Martikainen,
J. 2007. Luentomoniste).

Palamisilman esilämmittimen savukaasukanavassa sijaitsevien putkien materiaaliksi
S235JR sopii lähtökohtaisesti hyvin. Savukaasukanavassa putkilta ei vaadita suuria
lujuudellisia ominaisuuksia, koska putkisto on tuettu molemmista päistään eikä siihen
kohdistu suuria ulkopuolisia rasituksia. Suurimmat mekaaniset vaatimukset liittyvät
eroosion kestoon. Kiertopetikattilan savukaasut sisältävät aina palamatonta polttoainetta,
hiekkaa ja polttoainetoimitusten matkassa tulleita ylimääräisiä partikkeleita, jotka suurella
virtausnopeudella liikkuessaan kuluttavat putkistojen pintaa. Palamisilman esilämmittimen
oikealla tavalla toimiessaan putkistot eivät kärsi korroosiosta, mutta happokastepisteen
alittuessa

putkistojen

syöpyminen

on

voimakasta.

Palamisilman

esilämmittimen

suunnittelussa on oletusarvona, että savukaasujen lämpötila pysyy happokastepistealueen
yläpuolella. Tämän vuoksi putkistomateriaaliksi useimmiten valitaan jokin tavallinen
rakenneteräs. S235JR-teräs on helposti saatavilla oleva edullinen putkimateriaali ja se sopii
perusominaisuuksiensa puolesta hyvin palamisilman esilämmittimen teräsputkeksi. (Pietilä,
T. 2019)
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8 AUSTENIITTINEN RUOSTUMATON TERÄS 1.4307 PALAMISILMAN
ESILÄMMITTIMEN SAVUKAASUPUTKISTON PUTKIMATERIAALINA

Seostamattomien rakenneterästen lisäksi kattilavalmistajat ovat käyttäneet seostettuja
teräksiä palamisilman esilämmittimen savukaasuputkistojen materiaalina. Yleisin käytetty
seostettu materiaali on austeniittinen ruostumaton teräs 1.4307. Ruostumattoman teräksen
käyttämisellä

on

pyritty

saamaan

aikaan

seostamattomia

teräksiä

parempi

korroosionkestävyys.

Standardin SFS-EN 10088-1 mukaisesti ruostumattomaksi teräkseksi kutsutaan sellaisia
teräksiä, joissa on vähintään 10,5% kromia (Cr) ja 1,2% Hiiltä (C). Toisin sanottuna
kysymyksessä on rautapohjaiset seokset, joita on seostettu kromilla, jotta saataisiin parempi
korroosionkestävyys. Ruostumattomat teräkset on jaettu pääominaisuuksiensa perusteella
kolmeen ryhmään, korroosionkestäviin-, tulenkestäviin- ja kuumalujiin teräksiin. (Koli
2007, 3) Tässä työssä keskitytään korroosionkestäviin teräksiin.

Korroosionkestävän teräksen pintaan muodostuu kromin ja ilmassa olevan hapen
vaikutuksesta oksidikalvo. Tätä kalvoa kutsutaan myös passiivikalvoksi. Muodostunut kalvo
on kestävä ja helposti korjautuva. Vahvuudeltaan passiivikalvo on n. 2-5nm.
Ruostumattoman teräksen sanotaan olevan passiivitilassa silloin, kun oksidikalvo on
muodostunut. Korroosionkestävän teräksen kromipitoisuus on yleisesti vähintään 11-12%.
Kromipitoisuutta kasvattamalla esim. 18-19%:iin teräksen syöpymiskestävyys paranee
oleellisesti. Monet seosaineet, esimerkiksi nikkeli, molybdeeni, hiili, pii ja mangaani
vaikuttavat teräksen kemialliseen koostumukseen. Nikkeli ja molybdeeni vaikuttavat lisäksi
oksidikalvon korroosionkestävyyteen. Molybdeeniseostettuja teräksiä kutsutaan usein
haponkestäviksi teräksiksi, mutta nimitys ei takaa sitä, että ne olisivat kaikissa olosuhteissa
muita ruostumattomia teräksiä korroosionkestävämpiä. (Koli 2007, 3)
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Palamisilman

esilämmittimessä

käytettävä

putkimateriaali

1.4307

kuuluu

korroosionkestäviin austeniittisiin teräksiin ja tässä luvussa keskitytään käsittelemään tämän
teräslaadun ominaisuuksia. Taulukossa 3 on esitelty 1.4307 materiaalin kemiallisia ja
mekaanisia ominaisuuksia.

Austeniittinen korroosionkestävä teräslaji 1.4307 on matalahiilinen yleisteräs, ns. 18/8-teräs.
Standardin SFS-EN 10088-2:2014 mukainen kemiallinen koostumus 1.4307 teräkselle on
esitetty taulukossa 3. Yleisesti austeniittiset korroosionkestävät teräkset sisältävät 16-20%
kromia. Joissakin tapauksissa kromia voi olla jopa 24%. Lisäksi ne sisältävät nikkeliä ja
mangaania, jotka tasapainottavat mikrorakenteen huoneenlämpötilassa kokonaan tai lähes
kokonaan pkk-hilarakenteen omaavaksi austeniitiksi. Korroosionkestävyys paranee
austeniitissa kromin lisäksi myös molybdeeni- ja typpiseostuksen avulla. 1.4307-teräs ei
sisällä molybdeeniä ja se on keskimäärin hyvä hinta/korrosiokestävyydeltään.

Austeniittisten ruostumattomien korroosionkestävien terästen huonona puolena voidaan
mainita

herkkyys

jännityskorroosion

vaikutukselle.

Esimerkiksi

vetojännitys

ja

kloridipitoinen vesiliuos aiheuttavat vaurioita. Myös korroosioreaktioiden tuottama vety voi
aiheuttaa

jännityskorroosiota.

nikkeliseostuksella,

mutta

vasta

Jännityskorroosiokestävyyttä
35-45%

nikkeliä

antaa

voidaan
riittävän

parantaa
varmuuden

jännityskorroosiota vastaan. (Koli 2007, 24)

Hiiliteräksiin verrattuna austeniittisten korroosiokestävien terästen lämpölaajeneminen on
huomattavasti voimakkaampaa. Lämmönjohtavuus on sen sijaan hiiliteräksiä heikompaa,
joten palamisilman esilämmittimen putkimateriaalina 1.4307 ei ole lämmönsiirtoominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin esimerkiksi S253JR-teräs. (Koli 2007, 4)
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Taulukko 3. 1.4307 materiaalin ominaisuudet (http://www.metalcor.de/en/datenblatt/7/)

Austeniittista ruostumatonta terästä käytetään jonkin verran palamisilman esilämmittimen
putkimateriaalina. Yleisimmin käytetty ruostumaton teräslaatu on 1.4307. Tämä materiaali
kestää savukaasuolosuhteissa lähtökohtaisesti erittäin hyvin. Normaalisti toimiessaan
palamisilman esilämmittimessä ei synny korroosiota aiheuttavia olosuhteita eikä putkistolle
aseteta erityisvaatimuksia. Austeniittisen korroosionkestävän putkiston pintaan muodostuu
oksidikalvo,

joka

lämpötilahäiriöiden

suojaa

putkistoa

aiheuttamilta

palamisilman

esilämmittimessä

happokastepistesyöpymisiltä.

tapahtuvien

Korroosionkesto

on

riittävää, jotta putkiston eliniän voidaan olettaa olevan kaksinkertainen perinteisiin mustiin
putkiin verrattuna. Korroosiosuojana oleva oksidikalvo voi kuitenkin eroosion tai jonkin
muun syyn vuoksi rikkoutua ja silloin voi putkien pintaan syntyä paikallisia
korroosiovaurioita. Nämä syntyneet korrosiovauriokohdat taas aiheuttavat laajempia
vaurioita. Palamisilman esilämmittimen rakenteesta johtuen pienikin alkureikä putkistossa
voi aiheuttaa nopeasti leviävän vaurion. Tällaisessa tilanteessa ilmapuhalluksen ja
savukaasuvirtauksen yhteisvaikutus on voimakasta ja putkiston rikkoutuminen on erittäin
todennäköistä riippumatta käytetyistä materiaaleista. (Vainonen, H. 2019).
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9 POHDINTA

Tässä

tutkimustyössä

tarkasteltiin

kiertopetikattilan

palamisilman

esilämmittimen

kestävyyttä ja vaurioitumista. Tavoitteena oli etsiä juurisyitä palamisilman esilämmittimen
vaurioille ja oppia ymmärtämään miksi vaurioita tulee väistämättä tapahtumaan jatkossakin.
Yhtenä työtä ohjaavana asiana on ollut saada tuotettua lisä tietoa Oulun Energia Oy:lle
palamisilman

esilämmittimen

todellisista

vaurioista

ja

konkretisoida

vaurioiden

kokonaisvaikutuksia tuotantoon. Tämän vuoksi vuosikohtaista korjaushistoriaa on avattu
yksityiskohtaisesti. Vain tuntemalla korjaushistoriaa on mahdollista tietää, että vaikka
vaurioitumista on ollut paljon, vauriokohdat ja vauriosyyt eivät kuitenkaan ole olleet aina
samoja.

Tutkimustyössä ei luotu uuttaa teoriatietoa palamisilman esilämmittimistä, vaan
tarkoituksena oli ennemminkin kerätä olemassa olevaa teoriatietoa yhteen pakettiin ja
soveltaa tietoja palamisilman esilämmittimessä esiintyviin ongelmia aiheuttaviin asioihin.
Palamisilman esilämmitin on voimalaitoskattilassa sellainen komponentti, joka altistuu
kulutukselle joka tapauksessa. Korjaavilla ja parantavilla toimenpiteillä rikkoutumista
voidaan jokin verran estää ja hidastaa, mutta jossakin vaiheessa vaurioita silti syntyy.

9.1 Työn tulosten yhdenmukaisuus aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuustietoihin
verrattuna
Palamisilman esilämmittimien savukaasukanavassa sijaitsevien putkistojen ulkopuolista
vaurioitumista ei olemassa olevien sähköisten tietokantojen perusteella ole kovin laajasti
tutkittu aikaisemmin. Palamisilman esilämmittimen savukaasupuolella tapahtuvia vaurioita
käsitteleviä teoksia oli huonosti löydettävissä, joten savukaasun ominaisuuksien aiheuttamia
korroosio- ja eroosiotekijöitä jouduttiin etsimään muista lähteistä. Kirjallisuudesta
löytyneitä tietoja verrattiin todellisuudessa tapahtuneisiin asioihin ja selviä yhtäläisyyksiä
löytyi. Esimerkiksi rikkihappokastepisteen muodostuminen ja sen aiheuttamat ongelmat
ovat tapahtuneet myös käytännössä teoriatietojen mukaisesti.
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9.2 Tutkimuksen objektiivisuus ja luotettavuus
Käytetyt

kirjallisuuslähteet

ovat

olleet

käytössä

teknisen

alan

oppilaitoksissa

oppimateriaaleina ja ne olivat helposti löydettävissä. Kirjallisuus ja muut teorialähteet eivät
suoranaisesti käsitelleet tutkimuksessa esillä olleita eroosio- ja korroosiotekijöitä
voimalaitoksen savukanavistossa, mutta olemassa olevaa tietoa yhdistelemällä on saatu
selviä yhtymäkohtia tutkittavaan kohteeseen. Osa käytetystä kirjallisuudesta on ollut kauan
käytössä. Esimerkiksi keskeisenä lähdemateriaalina ollut Voimalaitostekniikka- kirja oli
julkaistu jo 1994. Tämänkin lähteen osalta luotettavuus on silti korkea, koska sama kirja on
edelleen oppikirjana voimalaitosinsinöörejä kouluttavissa oppilaitoksissa, esimerkiksi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMK:ssa. Sähköisistä tietokannoista löydetyt
materiaalit olivat sisällöltään edelleen samanlaisia kuin lähdemateriaalina käytetty
Voimalaitostekniikka- kirja.

Metallurgiaan ja materiaalitekniikkaan liittyvää teoriatietoa on etsitty tiedekirjaston
kokoelmien lisäksi myös materiaalien toimitusdokumenttien kautta. Lisäksi teräksen
valmistajan tekemät käsikirjat sekä Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen julkaisemat
teokset ovat laajalti tunnettuja teoksia. Rautaruukin teräkset ääriolosuhteissa- opas on
julkaistu jo 1999, mutta tutkimuksen kannalta tämä on vain hyvä asia, koska kohteena ollut
palamisilman esilämmitin on otettu käyttöön 1995. Käytetty materiaalikohtainen teoriatieto
on pyritty valitsemaan samalta aikakaudelta kuin käytössä olleet vaurioituneet putkistot on
valmistettu.

9.3 Keskeiset johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin
Ennen työn aloittamista määriteltiin viisi tutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena oli ohjata
tutkimuksen painopistealuetta. Tarkoituksena oli saada työn edetessä vastauksia
tutkimuskysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli:
Mitkä mahdolliset tekijät ovat olleet syynä palamisilman esilämmittimen vaurioihin?
Lähtöajatuksena oli, että savukaasukanavassa olevan teräsputkiston vaurioituminen johtuisi
happokastepisteen aiheuttamasta korroosiosta. Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten
perusteella

polttoaineessa

oleva

rikki

hapettuu

palamisessa

rikkidioksidiksi

ja

rikkitrioksidiksi. Rikkidioksidi muodostaa rikkihappoa noin 400°C:n lämpötilassa ja
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syntynyt rikkihappo voi tiivistyä kaasumaisesta olomuodosta nestemäiseksi. Nestemäistä
rikkihappoa voi syntyä silloin, kun happokastepisteen rajalämpötila saavutetaan.
Palamisilman

esilämmittimen

savukanavassa

sijaitsevassa

teräsputkistossa

happokastepisteen muodostuminen on mahdollista vain teräsputkilohkoissa 1 ja 2. Näissä
kahdessa lohkossa palamisilman esilämmittimelle tuleva ilma on vielä matalalämpöistä ja
tämän vuoksi savukaasuputkiston pintalämpötila on alhainen. Savukaasun mukana kulkeva
kaasumainen rikkihappo voi tiivistyä nestemäiseksi osuessaan kylmemmän pintalämpötilan
omaavaan teräsputkeen. Voimakkaasti syövyttävä rikkihappo käynnistää korroosioreaktion
ja putkiston vaurioituminen alkaa.

Vaurioitumista on ollut myös palamisilman esilämmittimen lohkoissa 3-5. näissä lohkoissa
sijaitsevien teräsputkien pintalämpötilat ovat kuitenkin poikkeuksetta yli 150°C ja
rikkihappokastepisteen muodostuminen ei ole mahdollista. Vaurioitumista näillä alueella on
aiheuttanut happokastepisteen sijaan eroosio. Näiden havaintojen perusteella ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen voidaan vastata, että palamisilman esilämmittimen vaurioitumista
aiheuttaa rikkihappokastepiste sekä eroosio. Vauriomekanismi on riippuvainen vaurioituvan
kohdan sijainnista savukanavistossa.

Toinen tutkimuskysymys liittyi oleellisesti palamisilman esilämmittimen toimintaan.
Kysymys oli
Miksi vaurioitumista tapahtuu?

Vauriojälkiä tarkastelemalla ja tutustumalla vanhoihin korjauskertomuksiin löydettiin
vastauksia kysymykseen. Myös kirjallisuudesta löydetyt teoriat tukevat saatuja tuloksia.
Vaurioitumista tapahtuu, koska palamisilman esilämmitin sijaitsee savukanavassa, jossa
kovalla nopeudella virtaava savukaasu aiheuttaa jatkuvaa kulumista. Lämpötila-alueista
riippuen myös rikkihappokastepisteen seurauksena syntyvä korroosio aiheuttaa vaurioita.
Savukaasuissa olevat partikkelit, esimerkiksi palamattomat polttoainejakeet sekä tuhka,
aiheuttavat kanavistossa oleviin putkiin eroosiota ja vähitellen putkien seinämät kuluvat
puhki. Putkiin syntyvän pienen alkureiän seurauksena vaurioalue laajenee nopeasti, koska
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vuotokohdassa ilma- ja savukaasun virtausnopeudet ovat korkeat ja virtaussuunnat
poikkeavat alkuperäisestä savukaasujen virtaussuunnasta. Tehdyn tutkimuksen perusteella
voidaan kumota alun perin yleisenä olettamuksena ollut käsitys siitä, että palamisilman
esilämmittimen vaurioituminen johtuisi aina samasta syystä.

Voimalaitoskattiloiden valmistajien kertomusten mukaan palamisilman esilämmittimen
putkistomateriaalina käytetään yleisimmin normaaleja hiiliteräksiä. Yksi eniten käytetyistä
materiaaleista on seostamattomiin rakenneteräksiin kuuluva S235JR. Kolmantena
tutkimuskysymyksenä oli materiaaleihin liittyvä kysymys:

Onko Käytetty putkimateriaali ollut kohteeseen sopiva?

S235JR- materiaalin käyttö on perusteltua, koska voimalaitoksen käyttöarvot on mitoitettu
sellaisiksi, että palamisilman esilämmittimen putkistoon ei kohdistu sellaisia tekijöitä, jotka
voisivat aiheuttaa korroosiota. Savukaasujen aiheuttama eroosio on lähtökohtaisesti ainoa
asia, joka suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon. Eroosion aiheuttamien vaurioiden
välttäminen vaihtamalla materiaali kulutusteräksiin ei ole kustannussyistä järkevää. Yksi
keskeinen eroosion aiheuttamien vaurioiden torjuntaan liittyvä asia on putken
seinämävahvuuden kasvattaminen.

Toinen palamisilman esilämmittimen putkistoissa käytetty materiaali on austeniittinen
ruostumaton teräs. Ruostumattoman teräksen käytöllä on pyritty vähentämään korroosion
aiheuttamia vaurioita. Palamisilman esilämmittimen putkistossa on käytetty yleisesti
austeniittisia ruostumattomia yleisteräksiä, kuten esimerkiksi teräslajia 1.4307. Tässä
materiaalissa korroosion kestävyyttä on parannettu kromiseostuksella pitoisuuden ollessa
noin 18-19%. Korroosion kesto on hyvä, koska putken ulkopintaa syntyy oksidikalvo, joka
suojaa putkea syöpymisiltä. Voimalaitoskattiloiden valmistajat antavat ruostumattomalle
teräkselle saman pituisen rakenteellisen takuun kuin seostamattomille teräksillekin.
Austeniittisten

ruostumattomien

terästen

korroosion

kesto

on

moninkertainen

seostamattomiin teräksiin verrattuna, mutta kulutuskestävyydessä ei ole oleellisia eroja.
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Samanlaisen rakenteellisen takuun puolesta puhuu savukaasujen aiheuttaman eroosion
vaikutukset. Ruostumattoman teräksen pintaan syntynyt oksidikalvo suojaa putkea, mutta
savukaasujen aiheuttama eroosio rikkoo oksidikalvon ja tämän seurauksena korrosiovauriot
pääsevät alkamaan. Näin ollen ruostumattoman teräksen käyttämiselle palamisilman
esilämmittimen savukaasuputkistoina ei ole riittäviä perusteita. Hinnaltaan ruostumaton
teräs on seostamattomia teräksiä kalliimpi, eikä ruostumatonta terästä käyttämällä voida
saavuttaa oleellisesti pitempää käyttöaikaa palamisilman esilämmittimelle.

Neljäs tutkimuskysymys oli
Minkälaisissa olosuhteissa happokastepiste aiheuttaa syöpymää?
Kysymykseen löytyi vastaus kirjallisuudesta. Happokastepisteeksi kutsutaan sellaista tilaa,
jossa rikkihappo alkaa tiivistyä kaasumaisesta olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.
Suuntaa antava kastepistelämpötila voidaan määrittää, kun tiedetään savukaasun
rikkidioksidi ja kosteuspitoisuudet. Lisäksi voimalaitoskattilan valmistajan toimittamassa
alkuperäisessä käyttöohjekirjassa on mainittu, että savukaasujen loppulämpötila pysyy
happokastepistealueen yläpuolella kaikissa tilanteissa. Loppulämpötilaksi on määritetty
suunnitteluraportissa 134°C. Vastauksena kysymykseen voidaan sanoa, että happokastepiste
aiheuttaa syöpymää sellaisissa olosuhteissa, joissa polttoaineen sisältämä rikki on hapettunut
rikkitrioksidiksi ja savukaasun loppulämpötila alittaa lämpötilan 134°C.

Viidentenä tutkimuskysymyksenä oli
Mistä

kohti

palamisilman

esilämmittimen

savukaasukanavassa

olevien

putkien

vaurioituminen alkaa?
Vastaus on riippuvainen vauriosyistä. Tehtyjen havaintojen perusteella happokastepisteen
aiheuttamat vauriot olivat lohkoissa 1 ja 2. Lohkojen sisällä ensimmäisten vauriokohtien
voitiin todeta sijaitsevan lähellä ilmakanavan tuloreunaa. Ilmakanavan tuloreunassa putkien
sisällä virtaava ilma on reilusti kylmempää kuin putkien ulkopuolella virtaava savukaasu.
Lämpötilaerosta johtuen rikkitrioksidi muuttuu kaasumaisesta nestemäiseksi ja aiheuttaa
korroosiovaurioita. Ensimmäisenä vaurioituvaa kohtaa on pyritty suojaamaan käyttämällä
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holkitettuja

putkia.

Syvemmällä

savukanavassa

lämpötilaerot

tasoittuvat

eikä

happokastepisteen todennäköisyys ole kovin suuri.

Eroosion aiheuttamien vaurioiden vauriokohdat ovat ennalta arvaamattomissa paikoissa.
Eroosion voimakkuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Esimerkiksi jonkin nuohoimen
toimimattomuus voi mahdollistaa putkiston osittaisen tukkeutumisen. Osittain tukkeutuneen
alueen vieressä olevassa avoinna olevassa kohdassa virtausnopeudet ja -määrät kasvavat.
Tällaisissa kohdissa eroosion voimakkuus voi olla hyvinkin suurta. Savukaasukanavan
reuna-alueilla savukaasun virtaus on pienempää kuin keskialueella. Tämän vuoksi
eroosiovaikutus on suurinta keskialueella. Vastaavasti tuhkan kertyminen putkipinnoille on
voimakkainta reuna-alueilla ja kertynyt tuhka aiheuttaa korroosioriskiä.

Historiatietojen mukaan palamisilman esilämmittimen lohkoa 1 on korjattu kaikkein eniten.
Happokastepisteen muodostumisen edellytykset ovat lohkossa 1 suurimmat ja virtaava
savukaasu on kylmintä lohkon 1 läpi virratessaan. Kylmässä savukaasussa tuhkan eroosiota
aiheuttavat tekijät korostuvat. Tämän tutkimuksen perusteella kuitenkaan voida todistaa, että
vaurioitumien alkaisi aina lohkosta 1.

9.4 Tulosten uutuusarvo
Tutkimustyössä ei luotu uuttaa teoriatietoa palamisilman esilämmittimistä, vaan
tarkoituksena oli hyödyntää olemassa olevaa teoriaa ja soveltaa sitä palamisilman
esilämmittimen vaurioitumisiin. Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan jatkossa ymmärtää
paremmin palamisilman esilämmittimen tavanomaisen toiminnan aiheuttamia ongelmia.
Tutkimustulosten perusteella tulevien vaurioiden ennakointi on aiempaa helpompaa. Lisäksi
tulosten perusteella on perusteltua kiinnittää jatkossa aiempaa enemmän huomiota
käytettävän polttoaineen rikki- ja kosteuspitoisuuksiin sekä rakenteiden oikeanlaisiin
lämpötiloihin.
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9.5 Tulosten hyödynnettävyys ja yleistettävyys
Tämän työn tuloksia voi yleisellä tasolla hyödyntää myös muiden kuin Toppila2
voimalaitoksen palamisilman esilämmittimen vaurioitumiseen ja käyttämiseen liittyvissä
asioissa. Kiertopetikattiloiden savukanavarakenteet ovat perusperiaatteeltaan yhteneviä
keskenään, vaikka kaikki kattilat ovat yksilöllisiä. Savukanavan toimintaperiaate ei
kuitenkaan oleellisesti eroa eri kattiloiden välillä. Jokaisessa savukanavassa virtaa
savukaasua, joka aiheuttaa eroosiota putkistoihin. Eroosiovoimakkuudessa on eroja, mutta
eroosiota ei voida kokonaan poistaa ja tämän vuoksi vaurioiden syntyminen on
väistämätöntä jollakin aikajänteellä. Savukaasujen lämpötiloissa on kattilakohtaisia eroja,
mutta rikkihappokastepisteen muodostumislämpötila on kuitenkin suhteellisen vakio.
Happokastepisteen

aiheuttamia

vaurioita

alkaa

ilmentyä

kaikissa

palamisilman

esilämmittimissä, mikäli savukaasujen loppulämpötila on polttoaineen koostumuksesta
riippumatta alle 134°C.

9.6 Jatkotutkimusaiheet
Palamisilman esilämmittimen kestävyyttä eroosion osalta olisi mahdollista tutkia jatkossa
käyttämällä suojaputkia savukaasukanavassa olevien teräsputkien suojana. Suojaputkien
sijaintia voisi kokeellisesti vaihdella nuohoinsolien alueella. Suojaputkien soveltuvuutta
tulisi tutkia tukkeutumisen ja lämmönsiirto-ominaisuuksien kautta.
Toppila2 voimalaitoksen palamisilman esilämmittimen perusparannuksessa tuloilman
lämpötilaa nostetaan käyttämällä ilman esilämmitykseen höyrylämmönvaihdinta. Tällä
ratkaisulla happokastepisteen muodostuminen voidaan teoriassa estää. Seuraavien
tuotantojaksojen aikana saadaan käytännön tietoa siitä, toimiiko uusi ratkaisu myös
käytännössä.
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10 YHTEENVETO

Tutkimustyön tavoitteena on saada selville todisteita siitä, mitkä eri tekijät voivat aiheuttaa
vaurioita ja selvittää palamisilman esilämmittimen rikkoutumisen syitä. Tavoitteena oli
myös tuottaa sellaista tietoa, jonka avulla voitaisiin muuttaa työnantajan keskuudessa
vallitsevaa yleistä käsitystä siitä, että palamisilman esilämmittimen olisi jatkuvasti rikki eikä
sitä ole mahdollista saada kestämään. Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1995
käyttöönotetun voimalaitoksen savukaasukanavassa oleva palamisilman esilämmitin, koska
tässä kohteessa on ollut käyttöhistorian aikana ongelmia lähes vuosittain. Putkipattereita on
rikkoutunut paljon ja rikkoutumisten vuoksi voimalaitoksen käyttäminen ei ole ollut
optimaalista.

Tutkimuksessa keskityttiin savukaasun aiheuttamiin eroosio- ja korroosiovaurioiden
vaikutusten selvittämiseen. Tulosten perusteella korroosiovaurioita voidaan estää
voimalaitoksen käyttöarvoja seuraamalla ja parantamalla. Pääasiallinen korroosiotekijä
palamisilman esilämmittimellä on rikkihappokastepiste. Välttämällä rikkihappokastepisteen
alittumista tämä korroosiotekijä voidaan eliminoida lähes kokonaan. Eroosion vaikutuksesta
palamisilman esilämmittimen savukaasuputkistot kuluvat ja jossakin vaiheessa putkistot
täytyy uusia. Eroosion vaikutuksia ei voida kokonaan estää.

Putkistojen

vaurioitumista

voidaan

jonkin

verran

torjua

materiaalivalinnoilla.

Kustannustehokkain tapa vähentää eroosion vaikutusta on käyttää paksumpi seinämäisiä
putkia. Seinämävahvuuden kasvattaminen esimerkiksi kahdella millimetrillä lisää putkien
käyttöikää

merkittävästi.

Materiaalin

vaihtaminen

ruostumattomaksi

korroosioriskiä, mutta eroosio-ongelmat eivät poistu materiaalien vaihdolla.

vähentää
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1 Yleistä
Nab Labs Oy:n päästömittausryhmä toteutti Oulun Energian toimeksiannosta toppila 2:n ilman esilämmittimen vuototarkistuksen 22.11.2017
Mittauksissa toimi yhteyshenkilönä tilaajan puolelta Jarkko Enbuske ja mittauksissa avusti Olli Hanhela.
Nab Labs Oy:stä mittauksista vastasi mittausryhmän johtaja Esko Ristinen. Tulosten raportoinnista
vastasivat Esko Ristinen ja Minna Levä.

2 Suoritetut mittaukset
Toppilan voimalaitoksella kakkosyksikön höyrykattilan palamisilman esilämmittimessä oli happivuoto, joka paikannettiin mittaamalla happitasoja eri kohdista savukaasukanavaa. Savukanavan sivuseinillä, joissa esilämmittimet sijaitsivat, oli 12 mittausyhdettä. Happitasot mitattiin näistä yhteistä
1, 2 ja 3 metrin päässä savukanavan seinistä. Mittaustulokset on esitetty kohdassa 4. Mittaukset on
tehty kuivasta kaasusta, mikä aiheuttaa noin 0,5-1,0 %-yksikön eron verrattuna kosteasta mitattuun
pitoisuuteen.

3 Mittausmenetelmät
Nab Labs Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointitunnus
T111), akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Mittauksissa käytetyt akkreditoidut menetelmät on merkitty tähdellä (*). Akkreditointi ei koske lausuntoja. Mittauksissa käytettiin taulukossa 1
mainittuja laitteistoja, menetelmiä ja standardeja.
Taulukko 1. Jatkuvatoimiset menetelmät
Komp
.
O2*

Laite

Menetelmä

Pätevyysalue

Sick GME 64
Laite 204

sähkökem.

0,5 - 21 %

Mittauksen
tila
kuiva

Standardi
SFS-EN 14789 ”Determination of volume concentration of oxygen”

Kalibr.
kaasu
20,9 %

Mittaustiedon keruu tapahtui Intab 2100 PC-loggerilla, tallennus 30 sekunnin välein.
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4 Mittaustulokset
Kuvassa 1. on esitetty mittauspisteiden paikat luvolla. Kuvassa 2. mittaustulokset mittauspisteittäin.
Jokaisesta mittauspisteestä on otettu näytettä kolmesta eri kanavan kohdasta 1, 2 ja 3 metrin etäisyydeltä kanavan seinästä.
Kaaviokuva mittauspisteistä 1-12.
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Kuva 2. Mittaustulokset
Mittauspiste

2.

Mittauspiste

3,5

14:12-14:23
4,1

4,8

450

klo
O2 (kuiva, %)

3,5

CO (kuiva, ppm)

14:25-14:41
2,7

3,4

3.

72,8

4.

5,2

5.

<5

Kerros 6

1.

3,4

13:58-14:11
3,9

4

300

6.

4,2

13:14-13:34
3,9
350

klo
O2 (kuiva, %)

5,5

CO (kuiva, ppm)

5,0

klo
O2 (kuiva, %)
CO (kuiva, ppm)
15:02-15:07 tarkistus O2

14:42-14:59
4,4
<5

5,2

12:51-13:11
10,7
<5
11,6

Kerros 5

7.

4,3

13:36-13:52
3,7
500

3,6

klo
O2 (kuiva, %)
CO (kuiva, ppm)

5

12:32-12:49
4
<5

2,4

9.

12.

4,5

11:43-11:55
4,6
200

5,1

klo
O2 (kuiva, %)
CO (kuiva, ppm)

9,5

11:58-12:11
7,5
<5

8,2

10.

4,7

12:13-12:28
2,9
<5

3,2

8.

Kerros 4

13.

4,3

11:28-11:41
3,9
480

3,8

klo
O2 (kuiva, %)
CO (kuiva, ppm)
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Työnro Work No.

Tarkastuspvm. Inspection date

Oulun energia Toppila

9.2.2018

Laitos Plant

Valmistaja tai asentaja Mfr. or installed by

Työnro Work No.

Toppilan voimalaitos

-

Tarkastuskohde ja -laajuus Object and extent of inspection

Pyroflow kattila Toppila 2
Savukaasu suoraputkiluvot
Piirustus nro Drawing No.

Osanro Item No.

-

-

Lämpökäsittely Heat treatment

Rakenneaine Base plate

Pinnan laatu Surface condition

St.

Ei puhdistusta

Lämpötila Temp

30 °C

Esivalmistelut Preparations:
Tarkastusmenetelmä Inspection method:
Tarkastuslaajuus Extent of inspection:

VT/PM
Vaurion etsintä

Tulokset Results:

Luvot.
Käynnin aikana tilaaja oli suorittanut luvopaketeille savukaasujen happitasomittauksia. Tarkastusaukosta no:5
luvopakettien 2 ja 3 välin mittaustulokset poikkesivat huomattavasti muihin mittauksiin verrattuna.
Helmikuussa 08.02.2018 kattila ajettiin alas seinäputkivaurion vuoksi, jonka aikana suoritettiin myös luvojen
tarkastus. Luvojen sisäpuolen visuaalisessa tarkastuksessa todettiin luvopakettien 2 ja 3 välissä takaseinällä
värimuutos pituudeltaan n.4 metriä oikean seinän puolella, tällä alueella pakettien päällimmäisten putkien
pinnalla oli nähtävillä syöpyneitä läpireikiä n. 1 metrin matkalla aivan takaseinän vieressä. Vaurioalueelle
ilmakanavan puolelle tehtiin aukko, josta päästiin tarkastamaan luvopakettien ns. reikäkenttää takaseinän
puolelta. Visuaalisessa tarkastuksessa todettiin luvoputkissa paikallinen vaurio läpivientien vieressä. Vaurioalue
n. 4 metriä pituudeltaan oikean seinän puolella. Osa putkista oli syöpynyt poikki ja putket roikkuivat irrallaan.
Syöpyneitä putkia tällä alueella oli putkipaketti no:2 yläosassa ja no:3 alaosassa. Voimakkain syöpymä oli
kohdistunut putkipaketti no: 3.n yläosaan. Läpisyöpyneitä putkia luvo 2 lla. 40 kpl. ja luvo 3 lla. 239 kpl.
Vaurioituneista putkista tulpattiin 1/3 osa kiireellisen aikataulun vuoksi.
Vaurioalue luvon sisäpuolelta katsottuna.

Vaurioalue ilmakanavasta katsottuna.

Tarkastaja(t) Inspector(s)

Pätevyys Qualification

Jarmo Hokkanen / Väinö Penttilä

SFS-EN 9712-2

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus Location, date and signature

Oulussa 08.02.2018
NDT Inspection & Consulting Oy

PL 079 07901 Loviisa

http://ndt-inspection.fi/

info@ndt-inspection.fi
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9.2.2018

Tulokset Results

Luvot 2-3.
Osa luvoputkista syöpynyt irti reikäkentästä. Tällä korkeudella putkien pinnalle syntyvä kondensoituva kosteus ei
pitäisi olla lämpötilan vuoksi mahdollista ?
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Luvo 5
Luvo 3 alaosa

Luvojen 2-3 ilmakanavan taittopuolelle tehtiin
kanavan oikeaan sivuun aukko, josta päästiin
rakentamaan telineet kanavan sisäpuolelle.
Telineet rakennettiin luvojen keskialueelle asti
oikeasta reunasta. Visuaalisen tarkastuksen
perusteella suoritettiin tälle alueelle luvoputkien
sisäpinnasta seinämävahvuusmittauksia
vaurioalueille ja joka viidennen ja kymmenennen
putken välein. Mittaustulokset ja reikäkartoitus
sivuilla 5 ja 6. Vaurion syntymiseen ei löytynyt
ilmakanavasta/ läpivientien alueelta näkyvää
ulkoista vuotoa. Seisokissa tulpattiin luvoputkia
reikäkentiltä molemmista päistä, rajallisesti
kiireellisen aikataulun vuoksi.

Luvo 4

Luvo 3

Vaurioalue

Luvo 2

Luvo 1

Luvo 2 yläosa

Ilmakanavaan tehty aukko.
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