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Helen Oy:n Hanasaari B kivihiili CHP-laitos ei tällä hetkellä saavuta 1.7.2020 voimaan 

astuvaa IED-päästörajaa typen oksidipäästöjen osalta. Tämän työn tavoite on tutkia, 

voitaisiinko kattilan palamisilman vaiheistusta muuttamalla saavuttaa voimaan tuleva 

päästöraja. Tässä diplomityössä esitellään typen oksidipäästöjen muodostumista, 

menetelmiä typen oksidipäästöjen vähentämiseen ja poistamiseen yleisesti sekä 

Hanasaaren laitoksella. Lisäksi kuvataan tehty palamisilman vaiheistuksen 

muutosprojekti, saavutetut tulokset, johtopäätökset sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet 

laitoksella. 

Ilman vaiheistuksen muutos eli yläilmamuutos toteutettiin laitoksen toiselle blokille 

keväällä 2019. Muutoksen jälkeen suoritettiin koeajoja yläilmalla ja havaittiin, että 

yläilma laski typen oksidipäästöjä lähtötasolta 450 mg/Nm3 tasolle 235 mg/Nm3. Kun 

yläilma yhdistettiin laitoksella jo olevaan SNCR-järjestelmään, saavutettiin päästötaso 

180 mg/Nm3. 

Ilman vaiheistuksen muutoksella havaittiin olevan vaikutusta CO-tasoon, kattilan 

lämpötilaan ja tasaiseen palamiseen. Lisäksi mahdollinen lisääntynyt kuonaantuminen 

sekä korroosio kattilan seinillä ja polttimilla on todennäköistä. Muutoksella ei voitu 

todeta välttämättä olevan vaikutusta palamattoman hiilen määrään lentotuhkassa. 

Yläilma yhdistettynä SNCR-järjestelmään alittaa IED-päästörajan 200 mg/Nm3 blokilla. 

Lisäksi koska muita vaikutuksia voitiin pitää joko positiivisina tai vähäisinä laitoksen 

tehokkaan toiminnan kannalta, päätettiin myös Hanasaaren laitoksen toiselle blokille 

toteuttaa lähes vastaavanlainen ilman vaiheistusmuutos.  

Työssä esitettyjen tulosten perusteella voidaan olettaa, että ilman vaiheistusmuutoksen 

valmistuttua myös toiselle blokille, Hanasaaren laitos alittaa päästörajan yläilma- ja 

SNCR-järjestelmien avulla. Koska Hanasaaren laitos suljetaan vuoden 2024 lopussa, 

toimii IED-päästöraja laitoksella myös BAT-säädöksen rajana laitoksen sulkemiseen asti 

laitoksen tarkistetun ympäristöluvan mukaisesti. Näin ollen tässä työssä saavutetut 

tulokset tulevat palvelemaan Helen Oy:tä laitoksen sulkemiseen saakka.  
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At the moment the Hanasaari B coal-fired CHP plant, operated by Helen Oy, does not 

achieve the nitric oxide IED emission limits entering into force on 1st of July 2020. The 

aim of this master’s thesis is to study, if it is possible to achieve the entering emission 

limit by altering the boiler’s air staging. This master’s thesis presents the nitric oxide 

emission formation, nitric oxide emission control and reduction methods in general and 

in Hanasaari plant. Furthermore, the air staging altering project, achieved results, 

conclusions and possible further actions are described. 

The air staging also referred as OFA was built for one boiler block on the spring 2019. 

Then, experimental tests were done with OFA. OFA dropped the nitric oxide emissions 

from the start level of 450 mg/Nm3 to 235 mg/Nm3. Furthermore, when combined with 

already existing SNCR system, the emission level reached 180 mg/Nm3. 

The air staging had an impact on CO level, the temperature level and balanced combustion 

in the boiler. In addition, increased slagging and corrosion on the boiler’s walls and 

burners is possible. Air staging did not necessarily have an impact on the amount of 

unburnt material. 

OFA combined with SNCR goes under the IED emission limit of 200 mg/Nm3 in the 

block. Furthermore, because other results had positive or minor effect on the effective 

boiler process, it was also decided to build almost identical air staging system for the 

other block. 

Based on the results presented in this thesis, it is assumed that after the OFA is working 

on both blocks, Hanasaari power plant will work under the IED emission level when 

combining OFA and SNCR systems. Because Hanasaari plant will be shut down in the 

end of the year 2024, the IED emission limit will also work as BAT emission limit as 

decided in the revised environmental permit. Thus, the results obtained from this thesis 

will serve Helen Oy until the shutdown of the plant.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

bar  baari, paineen yksikkö 

C  Celsius, lämpötilan yksikkö 

h  tunti, ajan yksikkö 

kPa  kilo Pascal, paineen yksikkö 

l  litra, tilavuuden yksikkö 

m  metri, etäisyyden yksikkö 

mg  milligramma, massan yksikkö 

MW  megawatti, tehon yksikkö 

Nm3 normaalikuutiometri, kuutiometri kaasua ilmanpaineessa 

101,325 kPa bar ja 0 °C, tilavuuden yksikkö 

P  teho, [MW] 

ppm  parts per million, suhdeyksikkö 

Lyhenteet 

BAT Best Available Technology, paras käytettävissä oleva 

teknologia 

BREF  BAT Reference Document, BAT referenrssi dokumentti 

CHP  Compined heat and power, lämmön ja sähkön yhteistuotanto 

EKO  Ekonomaiseri, syöttövedenn esilämmitin 
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EU  Eupooran Unioini 

IED  Industrial Emissions Directive, teollisuuden päästö direktiivi 

Luvo  Luftvorwärmer. ilman esilämmitin 

OFA  Overfire air, yläilma 

PC   Pulverized coal, hiilipöly 

SCR Selective catalytic reduction, selektiivinen katalyytiinen 

pelkistäminen 

SNCR Selective non-catalytic reduction, selektiivinen ei-

katalyyttinen pelkistäminen 

SR  Stoichiometric ratio, ilmakerrroin 

TNP  Transitional National Plan, kansallinen siirtymäsuunnilma 

Kemialliset yhdisteet 

CH  hiilivety 

CO   hiilimonoksidi 

CO(NH2)2  urea 

CO2  hiilidioksidi 

CxHx  jokin hiilivety 

H  vety 
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H2O  vesi 

HCN  syaanivety 

HO2  vetyperoksyyliradikaali 

N  typpi 

N2  monekyylityypi 

N2O  dityppioksidi 

NCO  syaniitti 

NH  aminyleeniradikaali 

NH3  ammoniakki 

NO  typpimonoksidi 

NO2  typpidioksidi 

NOx  typen oksidit  

O  happi 

O2  monekyylihappi 

OH  hydroksyyliradikaali 
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1 JOHDANTO 

Maailmassa moni energialaitos käyttää kivihiiltä polttoaineena. Kansainvälisillä ilmas-

tonmuutosta hillitsevillä sopimuksilla ei saavuteta tavoitteita, ellei niihin sitouduta. Kivi-

hiilen käytön vähentäminen ja sen korvaaminen hiilineutraaleilla vaihtoehdoilla on teho-

kas toimi hiilidioksidin sekä rikkidioksidipäästöjen ja typen oksidipäästöjen vähentämi-

seen. Kivihiililaitosten tuottamat päästöt ja näiden päästöjen rajoittaminen tulevat ole-

maan kansainvälisesti merkittäviä tekijöitä ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä ja ym-

päristön monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Euroopan Unionissa ilmastonmuu-

tosta ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti. EU onkin sopinut päätöksistä ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi. Esimerkiksi kivihiilen käyttö on vähentynyt EU-tasolla vuosina 

2012–2016 (Tilastokeskus, 2017). 

Suomessa varsinkin pääkaupunkiseudun lämmöntuotanto on edelleen vahvasti riippuvai-

nen kivihiilellä tuotetusta kaukolämmöstä (Toivonen, 2017). Suomessa kivihiilen osuus 

sähköntuotannossa oli vuonna 2017 9 % ja kaukolämmöntuotannossa 23 %. Kivihiilen 

osuus on kuitenkin laskenut myös Suomessa edellisvuosiin verrattuna. (Suomen 

virallinen tilasto, 2017.) 

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2017 linjaa Suomen tavoitteeksi 

kivihiilestä luopumisen energiankäytössä 2020-luvun aikana (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2017, s. 33). Lisäksi Helsingin kaupunki on päättänyt sulkea Helen 

Oy:n Hanasaaren laitoksen vuonna 2024, mikä tulee merkittävästi vähentämään kivihii-

len käyttöä energiantuotannossa Suomessa sekä vähentämään kasvihuonekaasuja 

(Hanasaaren voimalaitos, 2017). 

Tämän työn tarkoitus on selvittää ja tutkia, miten typen oksidipäästöjä voidaan alentaa 

Hanasaaren voimalaitoksen blokin 4 kattilalla. Vuonna 2020 kansallisen siirtymäkauden 

loputtua astuvat voimaan EU:n IE-direktiivin päästörajoitukset, joita typen oksidipäästö-

jen osalta laitos ei tällä hetkellä saavuta. Tässä työssä perehdytään typen oksidipäästöjen 

muodostukseen sekä tutkitaan kattilalle rakennettavan palamisilman ilman vaiheistuksen 

muutosta sekä sen vaikutusta kattilan typen oksidipäästöihin. Typen oksidipäästöjä lai-

toksella voitaisiin vähentää myös esimerkiksi investoimalla selektiiviseen katalyyttiseen 

pelkistämiseen katalyytin avulla. Katalyytin ja ilman vaiheistuksen eroja ja mahdollisia 
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saavutettavia typen oksidipäästöjen tasoa on Helenillä selvitetty jo 2017 (Rynö & 

Grönroos, 2017). 

Diplomityön tavoite on tutkia, miten muutosprojekti, jossa palamisilma syötetään katti-

laan vaiheistetusti eli yläilmana (OFA), vaikuttaa blokin kattilan toimintaan. Diplomityön 

tarkoitus on esittää muutosprojektin vaiheet, vaikutukset sekä jatkotoimenpiteet. Projek-

tin onnistuessa samanlainen järjestelmä voitaisiin myös asentaa Hanasaaren blokin 3 kat-

tilalle ja tehokkaampaan katalysaattoriin ei investoitaisi. Kustannussäästöt elinkaarensa 

loppupäässä olevalla laitoksella olisivat näin merkittävät. 
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2 TYPEN OKSIDIPÄÄSTÖT POLTTOLAITOKSILLA 

Vuosina 2015–2018 Helenin yhteenlaskettu typen oksidipäästöjen määrä kaikilta laitok-

silta on pysynyt suunnilleen samalla tasolla eli noin 3600 tonnissa. Kuva 1 esittää typen 

ja rikkidioksidin päästöjen kehitystä Helenillä vuosina 2014–2018. Kuitenkin yhä tiuken-

tuva ympäristölainsäädäntö sekä Helenin omat arvot haastavat laitokset kehittämään te-

hokasta päästöjen hallintaa ja investoimaan kestävään vähäpäästöiseen teknologiaan. 

(Helen Oy, 2019b.) 

 

Kuva 1 Typen oksidinen- ja rikkidioksidi päästöt Helenillä vuosina 2014–2018 (Helen Oy, 

2019b). 

Hanasaaren voimalaitos on CHP-laitos eli se tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Laitos 

koostuu kahdesta identtisestä yksiköstä eli blokista, joita voidaan ajaa yhdessä tai erik-

seen. Laitos toimii pölypolttotekniikalla ja sen pääpolttoaineena on kivihiili. Lisäksi hii-

len seassa voidaan polttaa pellettiä noin 3 %:n osuudella. Hanasaaressa yhdellä blokilla 

kivihiiltä poltetaan 12 hiilipölypolttimella, jotka ovat neljällä eri poltintasolla. Polttimet 

sijaitsevat kattilan etuseinällä. Laitoksella on käytössä palamisilmanesilämmitin eli luvo. 

Kummallakin blokilla on kaksi luvoa, joiden jälkeisestä kuumakanavasta palamisilmaa 

erotetaan myllyille sekä polttimille. Palamisilmaa syötetään kattilaan polttimilla palamis-

ilmana sekä myllyjen kantoilmana, joka kulkeutuu polttimille hiilipölyn mukana. Myllyjä 
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on neljä ja niistä jokainen syöttää hiili-ilmaseosta yhdelle poltintasolle eli kolmelle polt-

timelle. Tämän lisäksi kattilan alaosaan voidaan syöttää kiertokaasupuhaltimilla jo kerran 

kattilassa kiertänyttä ilmaa. 

Yhden blokin sähköteho on 118 MW ja lämpöteho on 200 MW. Molemmilla blokeilla on 

yhteinen rikinpoistolaitos sekä piippu. Hanasaaren voimalaitoksen blokki 3 on rakennettu 

1973 ja blokki 4 valmistui 1977. (Helen Oy, 2019a.) Blokkien käyttötunnit vaihtelevat 

vuosittain noin 5000–8000 h/blokki välillä (Helen Oy, 2018). Hanasaaren voimalaitos on 

päätetty sulkea vuoden 2024 loppuun mennessä poliittisella päätöksellä (Hanasaaren 

voimalaitos, 2017). 

Typen oksidipäästöjen muodostumiseen voidaan esimerkiksi hiilipölypoltossa vaikuttaa 

kattilan designilla, kattilan ajotavalla sekä hiilenlaadulla. Kattilan suunnittelussa voidaan 

huomioida kattilatyyppi, kapasiteetti, polttimet ja niiden määrä, palamisen viiveaika ja 

palamisilmansyöttö. Kattilan ajotapa pitää sisällään muun muassa polttoainekuorman, 

käynnissä olevien myllyjen ja poltinten määrän sekä ilmaylimäärän. Hiilenlaadussa kiin-

nitetään huomiota esimerkiksi haihtuvien, typen ja palamattoman hiilen määrään sekä 

hiilen lämpöarvoon. (Miller, 2011, s. 414.) 

2.1 Typen oksidipäästöjen muodostuminen 

Suurimmat typen oksidipäästöjen aiheuttajat Suomessa ovat liikenne ja energiantuotanto 

(Finnish Environment Institute, 2018, s. 107). Polton yhteydessä syntyvistä typen oksi-

deista kaikista haitallisimpina päästöjä ovat typpimonoksidi (NO) sekä typpidioksidi 

(NO2). Näihin päästöihin viitataan yleisesti yhteisnimellä NOx, jossa suurin osa eli noin 

95 % on typpimonoksidia ja loput 5 % typpidioksidia. Koska ilmakehässä suurin osa typ-

pimonoksidista hapettuu lopulta typpidioksidiksi, ovat NO ja NO2 -päästöt ympäristövai-

kutuksiltaan lopulta hyvin samanlaiset. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-1.) 

Tyypillisimmät NOx-päästöjen vaikutukset ympäristölle ovat hapan laskeuma sekä kemi-

allisen saastesumun ja otsonin muodostuminen (Hickey et al., 2014, s. 18). Runsas hapan 

laskeuma voi vaarantaa muun muassa jokien ja järvien ekosysteemejä happamoittamalla, 

aiheuttaa rakennuksille korroosioita sekä heikentää näkyvyyttä. Altistuessaan otsonille 

ihmisen keuhkojen kudokset voivat vaurioitua sekä niiden toiminta voi heikentyä. Lisäksi 
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myös NO2 voi ärsyttää keuhkoja sekä heikentää ihmisen vastustuskykyä hengitysteiden 

infektioille. (Yeh & Chen, 2005, s. 113.) 

NOx-päästöjen lisäksi huomioitava typen oksidipäästö on myös dityppioksidi (N2O) eli 

ilokaasu. Dityppioksidi vaikuttaa ilmastonlämpenemiseen. Se säilyy ilmakehässä pitkään 

ja on osallisena ylemmän ilmakehän otsonituhoon. Polttoprosesseista dityppioksidia va-

pautuu runsaasti kuitenkin vain leijupoltossa. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, ss. 4-2–4-

3.) 

Typen oksidipäästöjen muodostumisen voi jakaa eri ryhmiin typen oksidipäästön sekä 

edelleen näiden päästöjen muodostumismekanismien mukaan. Dityppioksidin muodostu-

misesta ei käsitellä tarkemmin tässä työssä, koska sitä ei synny merkittäviä määriä hiili-

pölypoltossa korkean palamislämpötilan vuoksi. 

2.1.1 Typpimonoksidin (NO) muodostuminen 

Polton yhteydessä typpimonoksidi muodostuu polttoilman molekyylitypestä (N2) sekä or-

gaanisesta typestä (Npolttoaine), jota esiintyy polttoaineessa. NOx:n muodostumiseen vai-

kuttavat typen alkuperä sekä olosuhteet ja ympäristö, joissa typpi reagoi. (Lecomte et al., 

2017, ss. 20–21.) 

Typpimonoksidia muodostuu poltonyhteydessä niin kutsuttujen termisten reaktioiden 

kautta, jotka tapahtuvat ketjureaktioina. Reaktioita 1 ja 2 kutsutaan myös Zeldovichin 

mekanismiksi ja reaktioita 1–3 laajennetuksi Zeldovichin mekanismiksi. Ketjureaktio 

käynnistyy molekyylitypen ja happiatomin välisestä reaktiosta 1. On havaittu, että reaktio 

2 ei toteudu vähäisessä yli-ilmassa tai kokonaan ali-ilmaisissa eli pelkistävissä olosuh-

teissa. Tällöin reaktioketju tapahtuu reaktion 3 kautta ja happimolekyylin merkitys ty-

penatomien hapettajana vähenee. Reaktio 1 vaatii käynnistyäkseen korkean aktivaatio-

energian ja lämpötila onkin Zeldovichin mekanismin nopeutta rajoittava tekijä. 

(Zehenhoven & Kilpinen, 2004, ss. 4-1–4-14.) 

N2 + O → NO + N     (1) 

N + O2 → NO + O     (2) 
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N + OH → NO + H     (3) 

Koska reaktiot ovat riippuvaisia hapen määrästä, joka kasvaa lämpötilan noustessa, voi-

daan termisen NO:n muodostumista säädellä kattilan polttotekniikalla. Alle 1000 °C:en 

lämpötiloissa termisen NO:n muodostumisnopeus on käytännössä merkityksetöntä. Läm-

pötilan ylittäessä 1400 °C sen muodostuminen kiihtyy. (Tan, 2014, s. 211.) Termisen 

NO:n syntymistä kontrolloivia huippulämpötilaa alentavia ja savukaasujen viipymäaikaa 

korkeissa lämpötiloissa lyhentäviä NOx-vähennystekniikoita ovat esimerkiksi savukaasu-

jen esilämmityksen vähentäminen, poltintekniikan optimointi ja savukaasujen kierrätys. 

Myös alentamalla ilmaylimäärää kattilassa hapen osuus vähenee ja termistä NO:ta pääsee 

syntymään vähemmän. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-13.) 

Termisen NO:n lisäksi typpimonoksidia syntyy niin kutsuttujen nopeiden reaktioiden 

kautta. Näissä reaktioissa NO:ta muodostuu ensin reaktiosta hiilivetyradikaalin (CH) 

kanssa, jonka jälkeen happipitoisissa olosuhteissa edellisestä reaktiosta muodostunut sy-

aanivety (HCN) ja typpiatomi reagoivat edelleen typpimonoksidiksi useiden reaktiovai-

heiden kautta. Tyypillisin reaktioketju on esitetty kaavassa 5. (Zehenhoven & Kilpinen, 

2004, s. 4-14.) 

N2 + CH → HCN + N    (4) 

HCN
+𝑂
→ NCO

+𝐻
→ NH

+H
→ N

+𝑂2,   +𝑂𝐻
→       NO     (5) 

Nopea NO muodostuu vain liekin polttovyöhykkeessä, missä polttoaineen palaminen on 

vielä kesken ja reaktiossa tarvittavia hiilivetyradikaaleja esiintyy. Verrattua termiseen 

NO:n nopeaa NO:ta esiintyykin huomattavasti vähemmän normaaleissa käytännön pol-

tinpolton olosuhteissa eli vain noin alle viiden prosentin verran. (Zehenhoven & Kilpinen, 

2004, s. 4-14.) Muodostuminen tapahtuu hyvin nopeasti ja yleensä alemmassa lämpöti-

lassa lyhyellä viiveajalla (Tan, 2014, s. 214). 

Termisen ja nopean NO:n muodostumisen lisäksi typpimonoksidia muodostuu myös il-

makertoimen ja lämpötilan kasvaessa N2O-välituotteen kautta. Reaktio käynnistyy hap-

piatomin ja N2:n yhdistyessä ensin dityppioksidiksi. Reaktiossa 6 M merkitsee mitä ta-

hansa kaasukomponenttia. Muodostunut dityppioksidi voi reagoida takaisin joko mole-

kyylitypeksi tai typpimonoksidiksi, joista reaktio molekyylitypeksi on hallitsevampi. 
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Kuitenkin olosuhteissa, joissa ilmakerroin ja lämpötila nousevat ja ovat korkeammat, di-

typpioksidi reagoi typpimonoksidiksi reaktion 7 mukaisesti. (Tan, 2014, s. 214.) 

O + N2 +M → N2O +M    (6) 

N2O + O → 2NO     (7) 

Reaktioiden 6 ja 7 merkitystä normaalissa poltinpoltossa voidaan pitää vähäisenä, mutta 

niiden merkitys ei ole kokonaan selvillä. Normaalissa poltinpoltossa N2O-välituotteen 

kautta syntyvän typpimonoksidin määrää voidaan pitää noin nopean NO:n osuuden ko-

koisena. Kuitenkin polttotilanteissa, joissa ilmakerroin on korkea reaktioiden 6 ja 7 osuus 

muuttuu merkittäväksi, koska termisen ja nopean NO:n muodostus vähenee ilmakertoi-

men kasvaessa. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-15.) 

Edellä mainittujen reaktioiden 1–7 lisäksi polttoaineen sisältämä typpi (Npolttoaine) hapet-

tuu polton yhteydessä NO:ksi eli polttoaine NO:ksi. Eri polttoaineet sisältävät eri määrän 

typpeä ja polttoaineen valinnalla voidaankin vaikuttaa typen oksidipäästöjen muodostu-

miseen. Vaikka typen määrä polttoaineessa on vähäisempi kuin typen määrä palamisil-

massa, sen vaikutus päästöihin on suurempi, koska Npolttoaine on reaktiivisempaa. 

(Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-16.) Polttoaineen sisältämän typen osuus on jopa 75–

95 % muodostuneiden NO-päästöjen määrästä hiilipölypoltossa (Miller, 2011, s. 413). 

Kun polttoaineeseen sitoutuneet aineet haihtuvat polttoprosessissa, osa siihen sitoutu-

neesta typestä vapautuu. Vapautunut typpi muodostaa kaasumaisia syano- ja syanidiyh-

disteitä esimerkiksi syaanivetyä (HCN) sekä aminoyhdisteitä kuten ammoniakkia (NH3). 

Nämä yhdisteet hapettuvat happirikkaassa ympäristössä lopulta typpimonoksidiksi. Polt-

toaine NO on lievästi riippuvainen lämpötilasta ja sitä muodostuu helposti jo alhaisissakin 

lämpötiloissa. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, ss. 4-16–4-17.) 

Npolttoaine on hyvin herkkä polttoaineen ja polttoilman väliselle kanssakäymiselle eli stö-

kiometrille. Pelkistävässä ali-ilmaisessa ympäristössä HCN ja NH3 reagoivat molekyyli-

typeksi (N2) typpimonoksidin (NO) sijaan. Siksi polttoainetypestä vapautuviin päästöihin 

voidaan vaikuttaa luomalla kattilaan pelkistäviä alueita sekä polttimilla että kattilassa esi-

merkiksi ilman vaiheistuksella. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-17.) 
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Lisäksi, mikäli polttoaineen haihtuvien komponenttien määrä on pieni, polttoaineen si-

sältämä typpi ei haihdu, vaan jää jäljelle niin kutsuttuun koksijäännökseen, jossa haihtu-

vat komponentit ovat lähteneet. Koksityppi ei reagoi HCN:n ja NH3:n kautta, vaan voi 

hapettua typpimonoksidiksi tai pelkistyä molekyylitypeksi. NO:n muodostuminen kok-

sitypestä on pienempi hiililaaduilla, joissa on paljon haihtuvia ja polttoaine NO:n muo-

dostumisen konversio koksitypestä voi vaihdella 20–80 %:n välillä. Lämpötilalla sekä 

ilman vaiheistuksella ei ole merkittävää osuutta typpimonoksidin muodostumiseen kok-

sitypestä. Toisaalta Npolttoaine:sta vapautuu enemmän koksityppeä käytettäessä ilman vai-

heistusta. Lisäksi nostamalla lämpötilaan, jossa haihtuminen tapahtuu ja täten nostamalla 

haihtuvan typen määrää, koksiin sitoutuneen typen osuus vähenee. Kuva 2 esittää poltto-

ainetypen reaktioita. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-19.)  

 

Kuva 2 Polttoainetypen hapettuminen typpimonoksidiksi ja molekyylitypeksi hiilipoltossa 

(Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-19). 

Kuva 3 esittää lämpötilan vaikutuksen typen oksidipäästöjen muodostumiseen sekä muo-

dostumismekanismien osuudet. 
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Kuva 3 Lämpötilan vaikutus eri NOx:ien muodostumismekanismeihin (Tan, 2014, s. 215). 

Kuvasta voidaan havaita, että alhaisemmissa lämpötiloissa polttoaineeseen sitoutuneen 

typenmäärä on suurin yksittäinen typen oksidipäästö. Termisen typen määrä muuttuu 

merkittäväksi lämpötilan ylittäessä 1400 °C. 

2.1.2 Typpidioksidin (NO2) muodostuminen 

Polttoprosessin aikana typpimonoksidi reagoi myös typpidioksidiksi (NO2) hapen sekä 

vetyperoksyyliradikaalin (HO2) kautta (Tan, 2014, s. 217). 

NO +
1

2
O2 → NO2    (8) 

NO + HO2 → NO2 + OH    (9) 

Vetyperoksyyliradikaali on muodostunut tyypillisesti, kun happimolekyyli sekä vety-

atomi reagoivat jonkin kolmannen kaasukomponentin (M) kanssa. Vety reagoi myös suo-

raan molekyylihapen kanssa muodostaen hydroksyyliradikaalia (OH) ja happiatomin. 

(Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-23.) 

H + O2 +M → HO2 +M    (10) 

H + O2 → OH + O    (11) 

Tyypillisesti reaktio 11 on hallitsevampi kuin reaktio 10, mutta lämpötilan laskiessa re-

aktion 10 merkitys suurenee. Polttimen liekin kylmillä alueilla voikin esiintyä HO2-pitoi-

suuksia merkittävästi, jolloin reaktion 9 mukaan NO reagoi NO2:ksi. (Tan, 2014, s. 218.) 
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NO2:lle on tyypillistä nopea hajoaminen. Aikaisemmin matalammassa lämpötilassa muo-

dostunut typpidioksidi hajoaa yleensä takaisin NO:ksi joutuessaan liekin kuumempiin 

alueisiin. Tämän takia NO-määrä savukaasuissa on hallitseva. Suurempia NO2-osuuksia 

savukaasuissa voi esiintyä olosuhteissa, joissa kuumat ja kylmät virtaukset sekoittuvat 

hyvin nopeasti. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-23; Tan, 2014, s. 218.) 

2.2 Typen oksidipäästöjen vähennys- ja poistotekniikat 

Energiantuotannossa polttoa optimoidaan, jotta esimerkiksi energian muuntamisen te-

hokkuus kasvaisi ja saavutettaisiin maksimaalinen hyötysuhde laitoksilla. Polton opti-

mointiin kuuluu myös päästöjen vähentäminen. Näitä tavoitteita ei ole aina mahdollista 

saavuttaa yhtä aikaa ja polton optimoinnissa pyritään löytämään paras mahdollinen pala-

mistila esimerkiksi päästöjen, palamattoman hiilen osuuden sekä hyötysuhteen kannalta. 

Polton optimoinnin keinoja ovat muun muassa polttolaitteiston hyvä suunnittelu, lämpö-

tilan optimointi, viipymäajan kontrolli palamisvyöhykkeellä sekä kehittyneen valvonta-

järjestelmän käyttö (2017/1442/EU, s. 76).  

Typen oksideja voidaan poistaa primäärisillä sekä sekundaarisilla tekniikoilla. Primääri-

siällä keinoilla tarkoitetaan NOx-vähentämistekniikoita polttokammiossa ja NOx:n muo-

dostumisen vähentämistä polttoteknisillä ratkaisuilla. Sekundääriset tekniikat puolestaan 

keskittyvät muodostuneiden NOx-päästöjen vähentämiseen. (Lecomte et al., 2017, ss. 

108–110.) 

Primäärisiä keinoja ovat alhainen ilmakerroin (low excess air), alennettu ilman esiläm-

mitys (reduced air preheat), ilman vaiheistus (air staging), polttoainevaiheistus (fuel sta-

ging), Low NOx-polttimet (low NOx burners) sekä savukaasukierrätys (flue gas circula-

tion). Sekundäärisiä keinoja ovat selektiivinen ei-katalyyttinen pelkistys (SNCR) sekä se-

lektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) sekä näiden yhdistelmä. Kuva 4 esittää vähen-

nystekniikoiden sijainnit voimalaitoskattilassa. (Lecomte et al., 2017, ss. 108–111.) 
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Kuva 4 Typen oksidipäästöjen vähennys- ja poistotekniikoiden sijainnit laitospoltossa 

(Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-28). 

Edellä mainitut tekniikat ja varsinkin primääriset keinot ovat käytännössä lähes aina kat-

tilalaitosten ajotavoissa osana polton optimointia. Kuitenkin varsinkin primääriset keinot 

voivat alentaa kattilan hyötysuhdetta ja lisätä esimerkiksi CO ja CxHx–komponentteja sa-

vukaasuissa (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-14). Varsinkin jos primäärisiä keinoja 

hyödynnetään jälkiasennuksia, on erityistä huomiota kiinnitettävä muun muassa laitoksen 

turvallisuuteen, kattilan käytettävyyteen ja seurattava, esiintyykö korroosiota, eroosiota, 

kattilan likaantumista ja kuonaantumista sekä alhaisiin kunnossapito- ja käyttökustannuk-

siin (Lecomte et al., 2017, s. 108). Lisäksi menetelmien toimivuudelle ja tehokkuudelle 

on hankala asettaa takeita ja saavutetut tulokset ovat hyvin tapauskohtaisia, koska typen 

oksidipäästöjen vähentäminen ei ole ainoaa asia, mihin primääriset menetelmät vaikutta-

vat (Tan, 2014, s. 268). 
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Primäärisiä ja sekundäärisiä typen oksidipäästöjen vähennystekniikoita yleisesti, ja jotka 

ovat käytössä Hanasaaren laitoksella, ja joita on kokeiltu ja/tai on suunnitteilla laitoksella, 

käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa 2.2.1–2.2.8. Yleensä tarvitaan useampi 

kuin yksi vähennys- ja/tai poistotekniikka, jotta vaadittu raja-arvo typen oksidipäästöissä 

saavutetaan (Vega et al., 2019, s. 144). 

Muita mahdollisia typen oksidipäästöjä pienentäviä menetelmiä voimalaitoksilla ovat 

muun muassa typpipitoisuudeltaan erittäin matalan polttoaineen käyttö, sorbentin syöttö 

kattilaan, letkusuodattimen tai sähkösuodattimen kanavaan, palamisilman korvaaminen 

puhtaalla hapella sekä veden tai höyryn syöttö savukaasuihin lämpötilan hillitsemiseksi. 

(Miller, 2011, ss. 417–419.) 

2.2.1 Alhainen ilmakerroin  

Palamiseen tarvittavan hapen vähentäminen minimiin kattilan palamisvyöhykkeellä vä-

hentää termisen ja orgaanisen typen oksidipäästöjä. Menetelmässä hyödynnetään vuoto-

jen minimointia tulipesästä, tehokasta ilmansäätelyä sekä tulipesän huolellisista suunnit-

telua. Ilmakertoimen alentaminen on säätöteknisesti yksinkertainen ja helposti toteutetta-

vissa oleva keino typen oksidipäästöjen alentamiseen. Ilmakertoimen alentaminen myös 

vähentää tarvittavaa ilmamäärää, joten myös savukaasujen määrä vähenee. Näin ilma-

määrän osuus vaikuttaa laitosten puhaltimien tehon tarpeeseen. (Lecomte et al., 2017, ss. 

189–190.) 

Toisaalta alhainen ilmakerroin voi lisätä palamattoman hiilen määrään tuhkassa sekä kas-

vattaa muun muassa CO-päästöjä sekä lisätä kuonaantumista ja likaantumista. On ha-

vaittu, että ilman vaiheistuksella voidaan vähentää alhaisen ilmakertoimen aiheuttamia 

negatiivisia vaikutuksia. (Lecomte et al., 2017, s. 191.) Pelkästään ilmakertoimen alenta-

mista typen oksidipäästöjen vähennysmenetelmänä ei pidetä erityisen tehokkaana hiili-

kattiloissa, joissa sen tehokkuus saattaa olla vain noin 1-15 % (Miller, 2011, s. 421). 
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2.2.2 Alhainen ilman esilämmitys 

Alentamalla palamisilman esilämmitystä luvolla palamislämpötila kattilassa pienenee. 

Näin voidaan vähentää termisen NO:n syntymistä. Vaikka menetelmä sopii useille polt-

toaineille, se on tyypillisin laitoksilla, jotka käyttävät öljyä tai kaasua polttoaineena. 

(Lecomte et al., 2017, s. 198.) 

Kun ilman esilämmitystä alennetaan, ei välttämättä saavuteta tarpeeksi korkeaa palamis-

lämpötilaa, joka on tarpeellinen esimerkiksi kivihiilen tai biomassan optimaaliselle pol-

tolle. Lisäksi ilman esilämmityksen vähentyessä polttoaineen kulutus kasvaa, koska sa-

vukaasuista ei oteta lämpöenergiaa talteen, vaan se poistuu piipusta. Menetelmä laskee 

laitoksen hyötysuhdetta eikä se ole tyypillisesti käytössä hiilipölykattilalaitoksilla 

(Miller, 2011, s. 417). (Lecomte et al., 2017, s. 198.) 

2.2.3 Savukaasujen kierrätys 

Savukaasujen kierrätysmenetelmässä savukaasuja kierrätetään takaisin kattilaan korvaa-

maan puhdasta palamisilmaa. Savukaasut johdetaan takaisin liekkivyöhykkeelle, jotta lie-

kin happipitoisuus sekä lämpötila laskisivat ja NOx-päästöjä syntyisi siten vähemmän. 

(2017/1442/EU, s. 78.) 

Savukaasujen kierrätys on tyypillisintä poltettaessa kaasua tai öljyä, joissa menetelmä 

toimii tehokkaasti typen oksidipäästöjen alentamiskeinona. Sitä voidaan kuitenkin käyt-

tää myös hiilipölypoltossa, jossa noin 20 %:n reduktio on mahdollinen. Menetelmällä 

voidaan alentaa termisen NO:n syntymistä, mutta sillä ei ole juuri vaikutusta polttoaine 

NO:n syntymiseen. Savukaasujen kierrätys vaikuttaa muun muassa lämmönsiirtoon sekä 

puhaltimien kapasiteettiin. (Tan, 2014, s. 271; Miller, 2011, s. 417, 425.) 

2.2.4 Ilman vaiheistus 

Ilman vaiheistusta pidetään yhtenä tämän hetken tehokkaimpana typen oksidipäästöjen 

hillitsemiskeinona (Fan et al., 2017, s. 417). Ilman vaiheistuksessa palamisilmaa ohjataan 

eri tasoille kattilaa, jolloin poltinten kohdalle muodostuu ali-ilmainen palamisvyöhyke 

(Kuva 4).  
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Kuva 5 esittää ilman vaiheistuksen vaikutuksia typpiyhdisteiden muodostumiseen. Ku-

vassa Nfix on kaikkien typpiyhdisteiden summa, paitsi se ei kuvaa N2. Lisäksi on tehty 

oletus, että koksitypestä muodostuu sekundäärivaiheessa 40 % typpimonoksidia ja 60 % 

molekyylityppeä. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-18.) 

 

Kuva 5 Ilman vaiheistuksen vaikutus typpiyhdisteiden muodostumiseen (Raiko et al., 1995, s. 

249). 

Kuvasta havaitaan, että primäärivyöhykkeellä syntyneet typen oksidipäästöt lähtevät las-

keutumaan ja laskeutuvat edelleen saavuttaessaan sekundäärivyöhykkeen. Palamisen yh-

teydessä polttoaineesta vapautuneet HNC ja NH3 reagoivat pääosin molekyylitypeksi pel-

kistävässä ali-ilmaisessa ympäristössä. Kun loput palamisilmasta syötetään kattilaan 

yläilmana, syaanivetyä ja ammoniakkia on enää vähän jäljellä typpimonoksidin muodos-

tukseen. Ilman vaiheistuksen tehokkuus riippuu pitkälti polttoaine NO:n haihtuvien kom-

ponenttien ja koksitypen suhteesta, missä voi olla paljon eroja eri laatujen välillä. Ilman 

vaiheistus lisää polttoaineesta vapautuvaan koksityppeä ja pelkistävissä olosuhteissa kok-

sityppi säilyy pääosin reagoimattomana. Siirryttäessä yli-ilmaiseen ympäristöön koksi-

typpi lopulta reagoi joko molekyylitypeksi tai typpimonoksidiksi. (Zehenhoven & 

Kilpinen, 2004, ss. 4-18–4-19.) 

Käytännössä noin 70–90 % palamisilmasta ohjataan polttimille ja loput yläilmana poltin-

ten yläpuolelle. Polttimille muodostuu pelkistävä ympäristö, matalampi lämpötila ja polt-
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toainerikas ympäristö, joka vähentää polttoaine NO:ta. Myös sekundäärivyöhykkeellä pa-

laminen tapahtuu alemmassa lämpötilassa ja syntyy vähemmän termistä NO:ta. (Miller, 

2011, ss. 424–425.) 

Etäisyyden lisääminen polttimien ja yläilman syöttökohdan välillä auttaa pääsemään 

alempiin NOx -päästöarvoihin. Kuitenkin jos ilman vaiheistusaukot ovat liian lähellä kat-

tilan yläosaa hiilimonoksidipäästöt (CO) ja palamattoman hiilen osuus kasvavat. Ilman 

vaiheistusaukkojen lisääminen eritasoille, sen sijaan että syöttö tapahtuisi vaan yhdeltä 

korkeudelta, vähentää sekä NOx- että CO-päästöjä, koska pelkistävä alue kattilan sisällä 

kasvaa. (Ochi et al., 2009, s. 191.) 

Yläilmankäytön tiedetään voivan aiheuttaa kuumakorroosiota yläilman syöttöalueella 

sekä kuonaantumista polttimilla ja kattilan seinissä. Lisäksi yläilma voi aiheuttaa palami-

sen heikentymistä, mikä näkyy palamattoman hiilen lisääntymisessä pohjatuhkassa. (Ma 

et al., 2017, s. 866.) 

2.2.5 Polttoainevaiheistus 

Polttoaineen vaiheistusperiaate perustuu polttoaineen syöttämiseen eri tasoilta kattilaan, 

jolloin kattilan sisälle syntyy useita palamisvyöhykkeitä. Polttoainetta ja ilmaa syötetään 

kattilaan vaiheistetusti, jolloin jo muodostuneet typen oksidit muuttuvat takaisin typeksi 

(Kuva 6). (Lecomte et al., 2017, s. 205.) 

 

Kuva 6 Polttoaineen vaiheistus menetelmä polttimilla sekä kattilassa (Tan, 2014, s. 270). 

Tyypillisesti polttoainevaiheistuksessa sekundääripolttoaineena käytetään maakaasua. 

Kuvassa esitetyllä primäärivyöhykkeellä primääripolttoaine, hiili tai öljy, palaa ilmayli-
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määrisessä olotilassa. Vaiheistusvaiheessa sekundääripolttoaineen lisäys aiheuttaa ali-il-

maisen ympäristön ja pääpalamisvyöhykkeellä muodostunut typpidioksidi pelkistyy mo-

lekyylitypeksi. Polttoaineen vaiheistusta voidaan käyttää joko polttimella tai koko katti-

lassa. Kun tekniikkaa sovelletaan koko tulipesään yhden polttimen sijasta, primääri- ja 

sekundääripolttoaineet ovat tyypillisesti samat. (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, ss. 4-20–

4-22.) 

Vaikka polttoaineen vaiheistustekniikka on hyvin varteenotettava menetelmä uusissa 

polttolaitoksissa, menetelmä ei sovi erityisen hyvin muutettaessa jo olemassa olevaa kat-

tila- tai poltintekniikkaa polttoainevaiheistusta käyttäväksi. Koska kattilavolyymin tulee 

olla riittävän iso polttoainevaiheistustekniikkaa käytettäessä parhaalla mahdollisella ta-

valla, ei vanhoissa kattiloissa tavallisesti ole tarpeeksi tilavuutta riittävän viipymäajan 

saavuttamiseksi. (Lecomte et al., 2017, ss. 205–207.) 

2.2.6 Low-NOx-poltin 

Low-NOx-poltin voi toimia ilman vaiheistus-, savukaasujen uudelleen kierrätys- tai polt-

toaineen vaiheistustekniikalla. Polttoaineen vaiheistukseen perustuva poltintekniikka on 

tyypillinen ratkaisu kaasunpoltossa ja savukaasuja uudelleenkierrättäviä polttimia käyte-

tään yleensä nestemäisille polttoaineille. Kaikki kolme poltinteknologiaa sopivat kuiten-

kin kiinteälle tai pölymäiselle, nestemäiselle ja kaasumaiselle polttoaineelle. Nykyään 

markkinoilla on myös näitä kaikkia tekniikoita yhdisteleviä New Generation Low-Nox-

polttimia. (Lecomte et al., 2017, ss. 199–202.) 

Kuva 7 esittää ilman vaiheistukseen perustuvaa Low-NOx-poltinta, joka on muun muassa 

käytössä Hanasaaren laitoksella. Kuvassa esiintyvä P.C. -lyhenne tulee sanoista pulve-

rized coal. 
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Kuva 7 HT-NR2-poltin (Tsumura et al., 1998, s. 189). 

Kuvasta voidaan huomata, että ilman vaiheistustekniikassa primääripalamisilmaa syöte-

tään yhdessä polttoaineen kanssa polttimen keskeltä ja sekundäärinen ja tertiäärinen pa-

lamisilma johdetaan polttimen uloimmilta reunoilta, jossa matalampi lämpötila vähentää 

termistä NOx:a. HT-NR-sarjan polttimissa NOx:ien kemiallinen reaktio tapahtuu liekissä 

polttoainerikkaassa olotilassa hiilipölyn sytyttämisen jälkeen. Low-NOx-poltin alentaa 

myös polttoaine NO:ta, koska liekin alueelle syntyy pelkistävä alue, joissa HNC ja NH3 

reagoivat ilman vaiheistuksen periaatteen mukaan molekyylitypeksi. (Ochi et al., 2009, 

s. 189; Zehenhoven & Kilpinen, 2004, s. 4-18.) 

Kuva 8 esittää polttimen toimintaperiaatteen ja NOx-päästöjen määrää suhteessa liekin 

pituuteen. 
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Kuva 8 HT-NR-polttimen periaate (Ochi et al., 2009, s. 190). 

Kuvassa on esitetty kolme liekin aluetta A, B ja C, joista A-alueella tapahtuu pölyn syt-

tyminen. Alueella B tapahtuu NOx-kaasujen vähennys ja C-alueella kaasujen hapetus. 

Alemmasta kuvaajasta huomataan, että liekin pituuden kasvaessa NOx-päästöt vähenevät, 

koska tasapainoinen ja pitkä palamisvyöhyke edistää polttoaineesta haihtuvien kompo-

nenttien määrää ja pelkistymistä N2:ksi. 

Low-NOx-poltinten käyttö vaatii hiilen jauhatuksen tehostamista, mikä voi johtaa korke-

ampiin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin. Lisäksi Low-NOx-poltinten käyttöönotto 

voi lisätä palamattoman hiilen määrää tuhkassa, joten sen laatua on seurattava, jotta tuh-

kan jatkokäyttö olisi mahdollista esimerkiksi sementtiteollisuudessa. (Lecomte et al., 

2017, s. 203.) 

2.2.7 Selektiivinen ei-katalyyttinen pelkistys  

Selektiivinen ei-katalyyttinen pelkistys perustuu ammoniakin tai urean ruiskutukseen 

korkeassa lämpötilassa eli noin 800–1150 °C:ssa suoraan savukaasuihin. Savukaasuissa 

kemikaali reagoi hapen kanssa molekyylitypeksi ja vedeksi (Miller, 2011, s. 433).  
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4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2𝑂    (12) 

4NO + 2CO(NH2)2 + O2 → 4N2 + 2CO2 + 6H2𝑂   (13) 

Oikean lämpötilaikkunan löytäminen on tärkeää, koska korkeammissa lämpötiloissa NH3 

alkaa reagoida typpimonoksidiksi ja liian alhaisissa lämpötiloissa hajoaminen on hidasta 

ja savukaasuihin jää NH3-päästö (Kuva 9). NH3-päästön osuutta kuvataan nimellä slip 

factor ja sille voidaan asettaa oma päästörajansa. Lisäksi jäännösammoniakin osuus len-

totuhkassa voi vaikuttaa lentotuhkan jälleenkäytön mahdollisuuksiin. (Zehenhoven & 

Kilpinen, 2004, ss. 4-32–4-33; Lecomte et al., 2017, ss. 234–235.) 

 

Kuva 9 Lämpötilan vaikutus slip factorin ja NOx:ien syntymiseen (Zehenhoven & Kilpinen, 2004, 

s. 4-33). 

SNCR-järjestelmä koostuu kolmesta osasta eli pelkistyskemikaalin säiliöjärjestelmästä, 

pelkistyskemikaalin syöttöjärjestelmästä sekä järjestelmien automaatiosta. (Lecomte et 

al., 2017, ss. 230–231). 

SNCR-järjestelmän ongelmat liittyvät usein ruiskutusnesteen epätasaiseen jakautumiseen 

ja ruiskutuksen päätymiseen oikeaan kohtaan. Siksi SNCR-järjestymät tarvitsevat opti-

maalisesti toimiakseen ruiskutusta säätelevän laitteiston. Ruiskutusjärjestelmät rakenne-

taan yleensä usealle eri tasolle ja parhainten ne toimisivat, kun jokaista ruiskutuslanssia 

ohjattaisiin itsenäisesti. Näin myös kattilan eripuolille voitaisiin ruiskuttaa eri määriä pel-
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kistyskemikaalia eri polttotilanteiden mukaan. Järjestelmän toimivuuden kannalta on kes-

keistä löytää oikea ruiskutuslämpötila, paikka ja viipymäaika kattilan sisällä. (Lecomte et 

al., 2017, ss. 231–233.) 

Ureapohjaisten pelkistysaineiden käyttö suurissa polttolaitoksissa on lisääntynyt, koska 

jossain tapauksissa ammoniakki haihtuu liian nopeasti kattilassa ja koska urean käsittely 

on turvallisempaa. Ammoniakin käsittely vaatii erittäin huolellista kuljetusta, varastointia 

ja laitteistoa. Urean optimaalinen reaktiolämpötila on hivenen kuumempi kuin ammoni-

akin eli noin 1000–1150 °C verrattuna 900 °C:seen. Toisaalta ureajärjestelmä aiheuttaa 

helpommin NH3-slipin eikä poista NO2-päästöä. (Tan, 2014, s. 297; Miller, 2011, s. 433.) 

Ammoniakin ja urean ruiskutuksella voi olla vaikutuksia korroosioon tai kuonan muo-

dostukseen kattilan seinille ja luvoon. SNCR-järjestelmän hyvinä puolina voidaan pitää 

sen varsin helppoa asennusta, koska järjestelmä ei vaadi suurta lisätilaa kattilahallista eikä 

laitoksen laitteille ole tarvetta tehdä muutoksia ruiskutusjärjestelmän lisäämisen lisäksi. 

SNCR-järjestelmän kannattavuus riippuu ammoniakin tai urean hinnan kehityksestä, 

vaikka itse järjestelmä ei vaadi huomattavan suuria investointikustannuksia. SNCR-me-

netelmällä voidaan päästä 30–50 %:n vähennystehokkuuteen. (Lecomte et al., 2017, ss. 

232–234.) 

2.2.8 Selektiivinen katalyyttinen pelkistys  

Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen eli SCR poistaa typen oksidipäästöjä katalyyt-

tisellä pinnalla, jolla typpiyhdisteet reagoivat ammoniakin kanssa (reaktiot 12 ja 14). Ka-

talyyttimateriaalina käytetään tyypillisesti V2O5-WO3/TiO2-katalyyttia. SCR:ä pidetään 

yhtenä tehokkaimpana tapana poistaa typen oksidipäästöjä, sillä se voi saavuttaa jopa 90–

95 %:n reduktiotehokkuuden (Tan, 2014, s. 295).  

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2𝑂   (14) 

SCR toimii optimaalisesti 300–450 °C:een reaktiolämpötilassa, joten se sijoitetaan 

yleensä kattilan takavetoon ennen luvoa ja ekonomaiserin jälkeen (Kuva 4) (Zehenhoven 

& Kilpinen, 2004, s. 4-30). SCR-järjestelmälle on olemassa kolme eri kytkentätapaa: 

high-dust, low-dust sekä tail-end, joista high-dust -kytkentätapa on yleisin. Kuva 4 esi-
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tetty sijainti on high-dust -kytkentä. High-dust -sijoitus vähentää kustannuksia, koska sa-

vukaasut ovat tässä mallissa jo optimaalisessa lämpötilassa SCR:n toimivuudelle eikä 

erillistä savukaasujen lämmitystä tarvita. (Lecomte et al., 2017, ss. 221–223.) 

SCR-järjestelmän suurin hyöty on tekniikan tehokkuus typen oksidipäästöjen poistami-

seen. SCR-järjestelmän suurimmat haittapuolet ovat suuret investointikustannukset sekä 

katalyyttimateriaalin pelkistyskyvyn väheneminen, josta seuraa katalyyttimateriaalin uu-

siminen tai mahdollisen lisäkerroksen asentaminen. Lisäksi SCR-järjestelmä aiheuttaa 

myös slip factoria. (Lecomte et al., 2017, ss. 224, 226.) 

2.3 Typen oksidipäästöt Hanasaaressa 

Hanasaaren laitoksella ilmakerroin on optimoitu niin, että saavutetaan paras mahdollinen 

palamistilanne. Ilmakertoimen vaikutus typen oksidipäästöihin on myös otettu huomioon. 

Laitoksella savukaasujen kierrätystä käytetään lähinnä vain kattilan ylösajon aikana, jol-

loin polttoaineena toimii öljy. Laitoksen ajossa on havaittu, ettei savukaasujen kierrätys 

vaikuta NOx-päästöihin alentavasti. Lisäksi kierokaasupuhaltimien käytöllä on havaittu 

olevan negatiivista vaikutusta kattilan palamisen tasapainoon. Savukaasujen kierrätys ei 

kuulu normaaliajoon Hanasaaren laitoksella. (Rasila, 2019.) 

Hanasaareen asennettiin 1990-luvulla Low-NOx-polttimet. HT-NR2-poltin voi valmista-

jan tietojen mukaan vähentää typen oksidipäästöjä 50 % verrattuna perinteiseen poltti-

meen (Fukuda et al., 2013, s. 7). Low-NOx-polttimilla blokin 3 NOx-päästöt ovat olleet 

noin 450 mg/Nm3 ja blokin 4 tyypillisesti hieman enemmän eli 480 mg/Nm3. Lähtötaso 

ennen Low-NOx-polttimia 1990-luvulla oli noin 700–800 mg/Nm3. (Rasila, 2019.) 

Vuosihuollossa 2018 blokin 4 polttimille uusittiin ilmanohjausta pidentämällä tertiääri-

ilman ohjauskanavaa ja suuntaamalla ilman ohjausta liekistä ulospäin (Kuva 10). Muu-

toksella tertiääri-ilma ohjautuu paremmin liekin ympärille, mikä on tehostanut palamista 

ja laskenut NOx-päästöjä blokilla 4 480 mg/Nm3:stä 430–450 mg/Nm3:iin. Vuosihuol-

lossa 2019 myös blokin 3 poltinten ilmanohjausta muutettiin vastaavanlaiseksi. Blokin 3 

ja 4 polttimissa tertiääri-ilman ohjauskanavassa on hieman eroa. Blokilla 3 tertiääri-ilman 

ohjauksessa tapahtuu suurempi kuristus ja kanava on hieman pidempi. Tämä pieni ero 

polttimissa voi olla osa syy siihen, että blokin 3 päästöt ovat olleet hieman alhaisemmat. 
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Low-NOx-polttimen tertiääri-ilmanohjausmuutoksen jälkeen blokin 3 NOx-päästöt laski-

vat noin tasolle 400–420 mg/Nm3. (Rasila, 2019.) 

 

Kuva 10 Havainnekuva tertiääri-ilman ohjauksen muutoksesta polttimilla. Muutos ei ole mitta-

kaavassa. 

Kuvassa sinisellä havainnollistetaan muutosta tertiääri-ilmansyötössä. Lisätty rengas ka-

navan loppuun suuntaa ilmaa liekin ympärille ja samalla pidensi ilmakanavaa. 

Lisäksi laitoksella polttoaineensyöttö painotetaan alemmille myllylle eli ylimmältä tai 

kahdelta ylimmältä myllyltä syötetään vähemmän hiili-ilmaseosta. Kun hiilivirta keski-

tetään alemmaksi, on palamiseen pidempi viipymäaika ja myös ilman vaiheistus muuttuu. 

Ajotavalla on havaittu saavutettavan noin 10–20 mg/Nm3 reduktio typen oksidipääs-

töissä. (Rasila, 2019.) 
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Molemmilla blokeilla 3 ja 4 on käytössä SNCR-laitteisto, joka toimii urearuiskutuksella. 

Ympäristölain mukaan ammoniakin käyttö ei ole sallittua kaupunkiympäristössä. Blokille 

4 laitteisto asennettiin 2016 ja blokin 3 laitteisto asennettiin vuotta myöhemmin 2017. 

Laitteiston avulla typen oksidipäästöjä voidaan alentaa noin 100 mg/Nm3. Ureaa ruisku-

tetaan kattilan tulipesään ylätasolta urealansseilla. Järjestelmä mahdollistaa urean ruisku-

tuksen erikohtiin kattilaa, jolloin ureaa olisi periaatteessa mahdollista suunnata sinne, 

missä esiintyy eniten haitallisia NOx-päästöjä. Ureankulutusta seurataan tarkkaan laitok-

sella, koska sen määrä vaikuttaa suoraan ureajärjestelmän käyttökustannuksiin. (Rasila, 

2019.) 

Nykyisten käytössä olevien typen oksidipäästöjen vähennys- ja poistokeinojen lisäksi on 

harkittava, että Hanasaaren voimalaitokselle hankittaisiin SCR-järjestelmä. SCR-järjes-

telmä alentaisi huomattavasti typen oksidipäästöjä ja sillä voitaisiin saavuttaa jopa alle 

150 mg/Nm3 päästötaso. Kuitenkin kun otetaan huomioon Hanasaaren jäljellä oleva käyt-

töikä, SCR-järjestelmän haittapuoleksi nousee ylivoimaisesti sen suuret investointikus-

tannukset. (Lecomte et al., 2017, s. 228). Mahdollinen Hanasaaren laitokselle hankittava 

SRC-yksikkö kannattaisi mitoittaa mahdollisemman tarkkaan eikä välttämättä varata uu-

delle katalyyttikerrokselle tilaa katalyytti koteloon. Katalyytin koteloon jätetty varatila on 

yleistynyt käytäntö alalla, sillä katalyytin elinikää voidaan pidentää lisäämällä uusi kata-

lyyttikerros (Lecomte et al., 2017, s. 221). Kummallekin blokille rakennettaisiin omat 

katalyytit (Rynö & Grönroos, 2017, s. 11).  

2.4 Ympäristölainsäädäntö  

EU-direktiivi 2010/75/EU määrittelee muun muassa typen oksidipäästöjen raja-arvoksi 

kiinteää polttoainetta poltettavassa nimellislämpöteholtaan 100–300 MW laitoksessa 200 

mg/Nm3 (2010/75/EU, 2010, s. 60). Direktiivissä säädetään jäsenvaltioille mahdollisuus 

kansallisen siirtymäsuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen 1.1.2016–30.6.2020 ai-

kana (2010/75/EU, s. 36). 

Suomen valtioneuvosto on laatinut ympäristönsuojelunlain (527/2014) nojalla asetuksen 

(967/2014) suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta, joka noudattaa EU-direktii-
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viin 2010/75/EU päästörajoja eli muun muassa Hanasaaren polttolaitoksella typen oksi-

dipäästöjen raja-arvo on asetuksen voimaan tulon jälkeen 200 mg/Nm3 (27.6.2014/527; 

936/2014).  

Lisäksi vuonna 2016 ympäristöministeriö teki päätöksen kansallisesta siirtymäsuunnitel-

masta, joka määrittää muun muassa Hanasaaren laitoksella tapahtuvaa lineaarista päästö-

jen vähentymistä vuosina 2016–2019 sekä laitokselle suunnitellut alustavat päästöjen vä-

hennystoimet raja-arvojen kohtaamiseksi. Päätöksen liitteessä 6 Hanasaaren laitoksella 

typen oksidipäästöjen vähentämiseksi on alustavasti suunniteltu sekundäärisiä poistome-

netelmiä sekä polttotekniikan parantamista. Siirtymäkauden mukaisesti Hanasaaren lai-

toksen tulee saavuttaa päästöjen raja-arvot 30.6.2020 mennessä. (Ympäristöministeriö, 

2016.) 

Hanasaaren blokkeja 3 ja 4 käsitellään yhtenä laitoksena Euroopan Unionin direktiivin 

yhdistämissäännön eli niin kutsutun ”piippu-direktiivin” mukaan, joka määrittelee laitok-

sen yhdeksi polttolaitokseksi, koska savukaasut puhdistetaan ja ohjataan yhteiseen piip-

puun. (2010/75/EU, 2010, s. 34; 2017/1442/EU, 2017.) 

Vuonna 2017 voimaan tulleen BAT-direktiivin jälkeen Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

tarkasti Hanasaaren ympäristöluvan. Koska laitoksen elinikää on poliittisella päätöksellä 

lyhennetty, joulukuussa 2018 myönnetty laitoksen ympäristölupa mahdollistaa BAT-

päästöistä poikkeamisen. Hanasaaren laitokselle päästörajaksi säädettiin IED-rajan mu-

kaiset päästöarvot typen oksideille ja rikkidioksidille BAT-direktiivin voimaan astuessa 

eli 17.8.2021. Laitoksen ei tarvitse siis saavuttaa BAT raja-arvoa 150 mg/Nm3 typen ok-

sidien tai rikkidioksidin osalta, vaan raja-arvo 200 mg/Nm3 riittää. Hanasaaren laitoksen 

ympäristöluvan voimassaolo päättyy 31.12.2024. (Päätös Nro 258/2018/1, s. 47; 

2017/1442/EU, s. 30.) 
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3 ILMAN VAIHEISTUKSEN MUUTTAMINEN BLOKILLA 4 

Hanasaaren laitoksen SNCR-järjestelmä sekä käytössä olevat polton optimoinnin mene-

telmät eivät riitä saavuttamaan heinäkuussa 2020 voimaan astuvaa IED-päästöarvoa. 

Sama raja-arvo toimii Hanasaaren laitoksella päästörajana myös BAT-kaudella elokuusta 

2021 alkaen. Helenissä pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia raja-arvon saavuttamiseen ja 

vuonna 2017 tehdyn esiselvityksen mukaan ainoa varma keino alittaa 200 mg/Nm3 olisi 

asentaa laitokselle SCR-järjestelmä. Esiselvityksen mukaan raja-arvo olisi kenties mah-

dollista saavuttaa tehokkaammilla Low-NOx-polttimilla yhdistettynä palamisilman vai-

heistuksen muutokseen kattilassa.  Esiselvityksessä ilman vaiheistusmuutokselle eli yläil-

malle laskettiin huomattavasti katalysaattoria alemmat investointi- ja kokonaiskustannuk-

set. (Rynö & Grönroos, 2017, s. 44.) 

Osana esiselvitystä Teknologian tutkimuskeskus VTT (myöhemmin VTT) ja Fortum to-

teuttivat Hanasaaren kattilalle mallinnuksen, jossa tutkittiin NOx-päästöjen vähentymistä, 

jos polttimien yläpuolelle syötettäisiin yläilmaa. Mallinnuksesta saadut tulokset olivat lu-

paavia. Typen oksidipäästöjen sen hetkisestä 658 mg/Nm3 lähtotasosta päästiin 

mallinuksessa 241 mg/Nm3 arvoon. (Huttunen et al, 2017.)  

Esiselvityksen jälkeen katalysaattorin hankintaa selvitettiin. Hankintapäätös katalysaat-

torista pitäisi olla tehtynä noin vuosi ennen sen asennusta. Katalysaattorin asennukselle 

suunniteltiin ajankohdaksi vuosihuoltoa 2020. Esiselvityksen jälkeen myös poltonopti-

mointia laitoksella jatkettiin sekä tehtiin polttimien tertiääri-ilmaohjauksen muutos blo-

killa 4. 

VVT:n ja Fortumin mallinnuksen pohjalta talvella 2019 Hanasaaren voimalaitoksella teh-

tiin koeajoja, joissa tutkittiin typen oksidipäästöjen määrää kattilassa, kun myllyistä syö-

tettiin hiiltä ja palamisilmaa eri painotuksilla. Nykyinen typen oksidipäästöjen lähtötaso 

on noin 450 mg/Nm3. 

Taulukko 1 esittää koeajotilanteen tuloksia. Ajotilanteessa 1 blokkia 4 ajettiin osateholla 

myllyillä 1–3 ja myllyn 4 eli ylimmän myllyn kautta syötettiin vain ilmaa. Ajotilanteessa 
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2 ja 3 laitos toimi täydellä teholla, ilmaa painotettiin tasolle 4 ja hiiltä tasoille 1–3. Läh-

tötilanteiden arvojen vaihtelut johtuivat hiilenlaadusta, joka oli hyvin huonoa ja typpipi-

toista ajotilanteessa 3. 

Taulukko 1 NOx-kokeiden tulokset hiilensyötön painotuksella. 

 Sähköteho 
Lähtötaso   

NOx 

+Ilmansyöttö 

NOx 

+Ilmansyöttö                   

+SNCR-järjestelmä                 

NOx 

 [MW] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] 

Ajotilanne 1 100 420 370 270 

Ajotilanne 2 114 430 380 280 

Ajotilanne 3 116 560 460 - 

 

Tuloksista voidaan havaita, että ilman syötön painottuessa ylemmäs NOx-päästöt laskevat 

50–100 mg/Nm3. Lisäksi ureansyötöllä voidaan niiden arvoa alentaa entisestään noin 100 

mg/Nm3. Näiden kokeiden pohjalta sekä tarkentuneen yläilmamuutosprojektin kustan-

nuksen perusteella Helenissä tehtiin investointipäätös yläilmakanavasta blokille 4.  

Lisäksi, vaikka kattilan palamisilmansyötön muutoksella ei saavutettaisi tarvittavaa pääs-

törajaa, on ilman vaiheistus toimivaksi todettu ja laajasti käytetty menetelmä polttolaitok-

silla. Varmuus siitä, että typen oksidipäästöt vähenevät on varmaa. Näin ollen joka ta-

pauksessa SCR-katalyytin hankintakustannukset pienenisivät, koska tarvittava reduktio 

päästörajaan olisi pienempi. Aikataulullisesti yläilmamuutos ehdittäisiin toteuttaa ja yläil-

man vaikutuksesta typen oksidipäästöihin saataisiin tulokset ennen katalyytin hankinta-

päätöksen lopullista päivämäärää. 

3.1 Yläilmakanavan suunnittelu ja asennus 

Yläilmamuutosprojekti aloitettiin tammikuun 2019 lopussa, jonka jälkeen uusien yläil-

makanavien suunnittelu ja tilaukset alkoivat. Huhtikuussa kanavat asennettiin blokin 4 

käyttökatkoksen aikana. 
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VTT:n ja Fortumin vuonna 2017 toteuttamassa mallissa yläilmaa syötettiin yhdeltä tasolta 

kolmesta eri kohtaa kattilan seinän korkeudelta +26 metriä. Mallinnuksessa kattilan va-

semmalla ja oikealla sivuseinällä oli kaksi ilmansyöttöaukkoa sekä kattilan etuseinällä 

kolme (Kuva 11). Etäisyys ylimpään poltintasoon oli 4,5 metriä. (Huttunen et al, 2017.)  

 

Kuva 11 Havainnekuva mallinnuksessa, yläilma-aukot merkitty sinisellä värillä (Huttunen et al., 

2017). 

VTT:n ja Fortumin mallinnuksen pohjalta tilattiin tarkat ilmakanavan suunnitelmat yläil-

makanavista. Kanava koostuu kattilan vasemmalla puolella kulkevasta kanavasta sekä 

kattilan oikealla puolella kulkevasta kanavasta. Niiden lähtökohdat ovat palamisilman 

syöttökanavassa luvon yläpuolella ja ne päättyvät kattilan etuseinälle. Kattilan sivusei-

nillä on kaksi ilma-aukkoa samoin kuin myös etuseinällä eli suunnitelma poikkesi Fortu-

min mallinnuksen mukaisesta lukumäärästä, jossa etuseinällä oli kolme yläilma-aukkoa. 

Ilmakanava lähtee luvolta DN1000-paksuisena, mutta kattilaan johtavat putket ovat pie-

nemmät eli DN500 sivuilla ja DN450 etuseinällä.  
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Päätettiin, että etuseinän ilma-aukot sijoitetaan ylemmäs kuin sivuseinien ja samalla kau-

emmas viimeisimmästä poltintasosta. Sivuseinien ilma-aukot suunniteltiin jo kattilan sei-

nässä olemassa olevien tarkistusluukkujen kohdalle +26 metriin. Etuseinän ilma-aukkoja 

varten kattilan seinään oli puhkaistava uudet ilma-aukot +28 metriin. Lisäksi etuseinällä 

ilma ohjataan kattilan sisälle 25° kulmassa kohti kattilan keskustaa. Toteutuneeseen suun-

nitelmaan vaikuttivat tilaongelmat kattilahallissa ja suunnitelluilla tasoilla. Kuva 12 ha-

vainnollistaa suunniteltua yläilmakanavaa kattilan oikean seinän puolella. 

 

Kuva 12 Havainnekuva yläilmakanavasta kattilan oikealla sivuseinällä (Helen Oy, 2019c). 

Kuvassa näkyy punaisena kattila, sinisenä suunniteltu yläilmakanava ja vihreänä kuvan 

oikeassa alareunassa blokin 4 luvot.  

Yläilmaa ohjataan kattilaan ilmamäärää säätävillä sulkuventtiileillä ja ilmannopeutta sää-

tävillä säätöventtiileillä. Sulkuventtiilit ovat läppäventtiileitä, jotka sijaitsevat lähellä haa-

raa, josta yksittäinen ilmakanava eroaa kanavasta. Sulkuventtiileillä on säädöt 0–8, jossa 

0-asento on täysin kiinni ja asento 8 täysin auki. Säätöventtiili on putkeen asennettu oh-

jauspelti, joka sijaitsee sulkuventtiilin jälkeen kattilan kyljessä. Säätöventtiilillä voidaan 

säätää ilmavirtauksen nopeutta/kuristusta kattilaan yläilma-aukosta. Suurempi ilmavir-

tauksen nopeus saavuttaa suuremman tunkeuman kattilan sisälle. Säätöventtiilillä on 

kolme asentoa 1/3, 2/3 sekä 3/3, jossa asennossa 1/3 kuristus on suurin eli ilmavirran 

nopeus on suurin. Tilanteessa 3/3 säätöventtiili ei aiheuta kuristusta ja nopeus on alhaisin. 
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Aukot nimettiin vasemmalta oikealle numeroilla 1–6. Kuva 13 havainnollistaa aukkojen 

ja venttiileiden sijaintia kattilan seinissä. 

 

Kuva 13 Havainnekuva aukkojen sijainnista kattilanseinissä: Ei mittakaavassa. 

Liitteessä 1 on esitelty yläilmakanavan asennuksen aikaisia kuvia. 

3.2 Koeajot 

Ennen koeajojen aloittamista tehtiin koeajosuunnitelma. Koeajosuunnitelma löytyy liit-

teestä 2. Koeajot alkoivat suunnitelman mukaisesti. 

Koeajoissa tutkittiin ilman tunkeutumista, yläilman määrää sekä urean vaikutusta. Kokei-

den aikana seurattiin myös palamattoman hiilen määrää tehostetusti. Lisäksi suoritettiin 

koeajoja eri myllyjen hiilimäärän painotuksilla. Myllyjä ajetaan osana normaalia pol-

tonoptimointia alapainotteisesti ylämyllyillä 3 ja 4, sillä ajotavan tiedetään laskevan typen 

oksidipäästöjä. 

Koeajojakso muuttui poiketen koeajosuunnitelmasta noin kolmen viikon pituiseksi. Il-

mansyötölle eri aukoista oli monia mahdollisuuksia ja pienetkin muutokset vaikuttivat 

kattilan palamistasapainoon ja typen oksidipäästöihin. Lisäksi viikonloput, pääsiäinen 

sekä tehorajoitukset viivästyttivät koeajoja. Koeajoja tehtiin ensiksi pääasiallisesti päivi-
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sin, mutta myöhemmin siirryttiin myös yön yli jatkuviin ja useampien vuorokausien mit-

taisiin koeajoihin. Koeajoissa saatiin ilmaa syötettyä yhden puolen kanavasta 60 Nm3 eli 

yhdestä ilma-aukosta kulkeutui 20 Nm3 yläilmaa kattilaan. Koeajot suoritettiin 16.4.–

20.5.2019. 

Koeajojen aikana yläilmakanavan venttiileiden asentojen muutoksista pidettiin koeajo-

päiväkirjaa ja muutosten vaikutuksesta typen oksidipäästöihin, yläilman osuuteen, läm-

pötilaan, hiilimonoksidiin sekä SCR-järjestelmään kirjoitettiin havaintoja. Lisäksi seurat-

tiin kattilan kuonaantumista kattilan nielulla, palamista tulipesän kameroista sekä valvot-

tiin palamattoman hiilen määrää keräilynäyttein.  

Koeajojakson päätyttyä mittausdata kerättiin automaatiojärjestelmästä Excel-taulukkoon. 

Excel-taulukon mittausarvoista siivottiin pois NOx-mittarin kalibrointikohdat, joissa mit-

tausarvo näytti nollaa. Lisäksi typen oksidipäästöjen arvot jaettiin tuloksissa sen mukaan, 

olivatko ne saavutettu yläilmalla, urealla, yläilmalla ja urealla vai kuvasiko arvo NOx-

tasoa ilman kumpaakaan menetelmää. Koeajopäiväkirjat ja mittausdatataulukko tallen-

nettiin yhtiön sisäiseen tietokantaan. 

3.3 Tulokset 

3.3.1 Typen oksidipäästöt 

Koeajojen tuloksia on esitetty graafisesti liitteessä 3 (Kuva 27–Kuva 35). Tuloksista ha-

vaitaan, että laitoksen toimiessa täydellä teholla 115 MW typen oksidipäästöt laskivat 

noin lähtötasolta 450 mg/Nm3 noin tasolle 250 mg/Nm3. Tämän lisäksi ureansyöttö laski 

arvoja vielä noin 70 mg/Nm3 (Kuva 32 Koeajo 5.5–7.5.). Ajaessa hiiltä vähemmän ylä-

myllyillä 3 ja 4 NOx laski vielä noin 10–15 mg/Nm3 (Kuva 29 Koeajo 24.4. ei painotusta, 

Koeajo 25.4. alapainotus myllyt 3 & 4). Saavutetut NOx-arvot on esitetty ohessa (Tau-

lukko 2). 
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Taulukko 2 Yhteenveto typen oksidien vähenemisestä koeajojaksolla, P = 115 MW. 

 [mg/Nm3] 

Lähtötaso 450 

Yläilma 250 

Yläilma, Myllyjen 

painotus 
230–240 

Yläilma, Myllyjen 

painotus,         

SNCR-järjestelmä 

 

180 

 

Tuloksista havaitaan, että yläilmajärjestelmä laski NOx-päästöjä noin 200 mg/Nm3 ja 

ureansyöttö noin 70 mg/Nm3. Paras mahdollinen ajotilanne ilman ureaa saavutettiin, kun 

hiilensyöttö myllyihin 3 ja 4 alapainotettiin ja keskitettiin ilmasyöttöä etuseinälle. Muilla 

myllykombinaatioilla ei havaittu erityisen suurta negatiivista tai positiivista vaikutusta. 

Taulukko 3 esittää otteen koeajopäiväkirjasta, johon venttiileiden asennot on kirjattu. Pa-

ras mahdollinen säätötapa saavutettiin kello 16:13 alkavalla säädöllä. Tämä löydetty 

yläilman painotus on ollut toistaiseksi järkevin säätötapa NOx-päästöjen vähentämiseen 

sekä kattilan CO-tasoon ja tasapainoiseen palamiseen (Kuva 33 Koeajo 9.5.). 

Taulukko 3 Ote koeajopäiväkirjasta 9.5., P = 115 MW. 

 

 

Taulukossa 3 esitetyssä etuseinäpainotuksessa ilmaa syötettiin vähiten takaseinän au-

koista eli sulkuventtiilit olivat asennossa 5 aukoissa 1 ja 6, hieman enemmän seuraavista 

aukoista eli sulkuventtiilit asennossa 6 aukoissa 2 ja 5 sekä suurin ilmamäärä etuseinän 

aukoista 3 ja 4 eli sulkuventtiilit asennossa 8. Kaikki säätöventtiilit olivat asennossa 2/3. 

M4 M3 M2 M1

Urea NOx kello

sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö l/h [mg/Nm3] NOx mitattu

5 2/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 5 2/3 0 254,9 7:35 0,9 0,9 1 1

7:39 4 2/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 4 2/3 0 260,3 9:03 0,9 0,9 1 1

9:34 4 2/3 4 2/3 8 2/3 8 2/3 4 2/3 4 2/3 0 272,20 11:27 0,88 0,9 1 1

13:18 4 2/3 6 2/3 8 2/3 8 2/3 6 2/3 4 2/3 0 240,00 14:38 0,88 0,9 1 1

16:13 5 2/3 6 2/3 8 2/3 8 2/3 6 2/3 5 2/3 0 234,00 20:57 0,88 0,9 1 1

kello % % % %

1 2 3 4 5 6

aukko aukko aukko aukko aukko aukko
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Taulukossa esitetyt NOx-arvot ovat hetkellisiä ja kuvaavat tapahtuneen muutoksen suun-

taa. Taulukossa esitetyt mittaushetket eivät olleet välttämättä minimiarvoja, mutta koe-

ajotilanteelle tyypillisiä. 

Laitoksen tehon laskiessa alle 90 MW NOx-arvot alittavat 200 mg/Nm3 ilman ureaa 

(Kuva 29 Koeajot 26.4.–27.4., Kuva 34 & Kuva 35 Koeajot 16.5–17.5.). Alle 100 MW:n 

tehoilla yläilmaa ajettiin ainoastaan etuseinältä aukoista 3 ja 4. Poikkeuksena 15.5.–16.5, 

jolloin osateholla käytettiin myös aukkoja 2 ja 5. 

3.3.2 Yläilman määrä ja CO-päästöt 

Yläilman määrä muuttui maltillisemmaksi koeajojen edetessä, koska vaikka pienemmällä 

yläilman määrällä NOx ei laskenut yhtä paljon, suurempi yläilman määrä eli noin 20 % 

tai sitä enemmän, kuumensi kattilan yläosaa palamisalueen noustessa polttimilta yläilma-

tasolle. Lämpötilan noustessa ruiskutusveden määrä kasvoi. Kuva 14 esittää typen oksi-

dipäästöjen ja yläilman osuuden suhdetta. 

 

Kuva 14 Typen oksidipäästöt yläilman määrän kuvaajana. 

Kuvasta havaitaan, että huhtikuussa yläilman määrä oli suurempi ja saattoi olla jopa yli 

20 %. Lisäksi huomataan, että toukokuussa SCR-järjestelmän ollessa päällä yläilman 

osuus oli pienempi kuin käytettäessä pelkästään yläilmaa. Yläilmakanavassa tehtiin myös 
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virtausnopeusmittauksia, joita verrattiin tietokoneen mallintamiin virtausmääriin. Havait-

tiin, että laskennalliset arvot ilmamääristä eri haaroissa olivat varsin todenmukaisia to-

teutuneen ilmamäärän kanssa kanavassa. 

Lämpötilaa tulistimilla seurattiin tulistimien ruiskutusveden määrällä ja lämpötilamit-

tauksilla. Jäännöshappimittareita on viisi ja ne on asennettu verkkomittauksena savukaa-

sukanavaan ennen luvoa, joten niiden arvoista pystyttiin myös havaitsemaan yläilman 

tunkeuman ja määrän vaikutusta sekä kattilan tasaista palamista ruiskutusvesien lisäksi. 

Blokin 4 kattila on hieman vino vasemmalle, millä on ollut aikaisemmin vaikutusta epä-

tasaiseen palamiseen kattilassa. Vinoutuminen on näkynyt varsinkin ruiskutusvesien 

määrässä kattilan oikealla ja vasemmalla seinällä sekä jäännöshappimittareiden arvon 

erotuksena. Yläilmajärjestelmän ollessa päällä kattilan palaminen muuttui tasaisemmaksi 

ja lämpötilaerot sekä jäännöshapen määrät oikean ja vasemman seinän välillä pienenivät.  

Koeajojakson aikana kattilan nuohoustiheys kasvoi, koska sen avulla saatiin ruiskutusve-

den määrää vähennettyä. Nuohoaminen alensi myös aina hetkelliseksi NOx-päästöjä, vä-

hensi hään määrää sekä tasasi jäännöshappien eroja, koska osa nuohoamista toimii pai-

neilmalla, eli niillä on vaikutusta palamisstökiometriaan. 

Koeajoissa tutkittiin yläilman syöttöpaikan vaikutusta sekä yläilman tunkeutumista. Koe-

ajojen edetessä havaittiin, että aukolla 1/3 yläilmaa tarvitaan määrältään vähemmän, 

koska suuremmalla kuristuksella tunkema oli parempi. Havaittiin kuitenkin, että 1/3-ku-

ristuksen ollessa päällä kaikissa ilma-aukoissa kattilan jäännöshappimittareiden arvot er-

kaantuivat paljon sekä mittareiden arvot kasvoivat. Pelkkä 1/3-säädön tunkeuma yläilma-

aukoista ei siis riitä luomaan riittävää vaiheistusta alueelle. Lisäksi tämä säätö lisäsi CO:n 

määrää jopa tasolle 1000 ppm, mikä ei ole tavoiteltavaa. Lisäksi säädöllä 3/3 havaittiin 

ruiskutusvesien määrän erotuksen kasvavan eli kattilan epätasainen palaminen palasi. 

Näin ollen säätö 2/3 toimi parhaiten. 

Hään määrä oli hyvin herkkä happitason vaihteluille ja yläilmakanavan venttiileiden 

asentojen muutoksille. Huomattiin, että yläilman määrää vähentäessä, säädön tulisi olla 

hidasta, ettei CO:n tasossa tapahtuisi piikkejä. Lisäksi havaittiin, että koeajotilanteet, 
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joissa yläilmaa syötettiin sivuseiniltä ja erityisesti takaseinälle, laskivat CO-päästöjä ver-

rattuna tilanteisiin, joissa ilmansyöttö tapahtui vain aukoista 2, 3, 4 ja 5. Kuva 15 ja Kuva 

16 esittävät aukkojen 1 ja 6 vaikutusta hään piikkeihin.  

 

Kuva 15 NOx, yläilma ja häkä ajan kuvaajana 15.5 kello 6:00–16.5. kello 18:00. 

Yön aikana aukoista 2, 3, 4 ja 5 oli ajettu yläilmaa yhtä paljon eli venttiilin säädöllä 7. 

Kello 7:37 aukkojen 2 ja 5 virtausta vähennettiin venttiilin lukemaan 5, jolloin häkä las-

keutui alle 1000 ppm. Tilanneissa 15.5. kello 13:30–15:27 sekä 16.5. kello 8:14–11:15 

aukot 1 ja 6 avattiin muiden aukkojen lisäksi (Taulukko 4). 
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Taulukko 4 Ote koeajopäiväkirjasta 15.5.–16.6. 

 

 

Venttiileiden avaaminen takaseinällä 15.5. kello 13:20 vähensi CO-päästöjä alle 200 

ppm. Kun kello 15:27 ilmamäärää takaseinällä vähennettiin vaihtamalla säätöpelti asen-

nosta 2/3 asentoon 1/3, yläilman määrä väheni ja CO-taso nousi. Sulkuventtiilit olivat 

aukoilla 1 ja 6 asennossa 2, joten ilmavirtaus oli suhteellisen pieni takaseinällä etuseinän 

venttiileiden ollessa kokonaan auki ja sivuseinän etuseinän puoleisten venttiileiden ol-

lessa asennossa 5. Kuvasta havaitaan, että syötettäessä yläilmaa kaikista aukoista CO:ssa 

ei esiintynyt piikkejä tai suuria lukemia.  

M4 M3 M2 M1

Urea NOx kello

sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö sulku säätö l/h [mg/Nm3] NOx mitattu

0:17 7 2/3 8 2/3 8 2/3 7 2/3 62 192,7 4:36 0,9 0,9 1 1

5:06 7 2/3 8 2/3 8 2/3 7 2/3 158,00 208,20 7:29 0,9 0,9 1 1

7:37 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 268,40 228,70 9:53 0,9 0,9 1 1

10:16 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 2 2/3 195,70 211,70 12:07 0,9 0,9 1 1

12:16 2 2/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 258,60 202,00 13:21 0,9 0,9 1 1

13:20 2 2/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 2 2/3 270,40 203,90 15:20 0,9 0,9 1 1

15:27 2 1/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 2 1/3 145,90 246,00 17:00 0,9 0,9 1 1

17:04 8 2/3 8 2/3 120,20 212,70 18:41 0 1 1 1

18:49 2 2/3 8 2/3 8 2/3 2 2/3 55,2 192,2 19:48 0 1 1 1

19:50 3 2/3 8 2/3 8 2/3 3 2/3 42,90 193,70 21:55 0 1 1 1

22:15 3 2/3 8 2/3 8 2/3 3 2/3 33,70 235,90 23:49 0 1 1 1

0:18 3 2/3 8 2/3 8 2/3 3 2/3 70,9 192,2 4:08 0 1 1 1

5:34 3 2/3 8 2/3 8 2/3 3 2/3 77 248,1 6:34 0 1 1 1

7:24 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 124,20 212,70 8:10 0,9 1 1 1

8:14 2 1/3 5 2/3 8 2/3 8 2/3 5 2/3 2 1/3 161,70 214,20 10:43 0,9 0,9 1 1

11:15 8 2/3 8 2/3 126,90 210,90 12:50 0 1 1 1

13:07 8 2/3 8 2/3 98,80 195,70 14:18 0 1 1 1

14.34 8 2/3 8 2/3 15,60 196,60 16:04 0 1 1 1,1

16:20 8 2/3 8 2/3 0,00 172,20 21:43 0 1 1 1,1

22:09 8 2/3 8 2/3 81,20 199,00 23:40 0 1 1 1

kello % % % %

1 2 3 4 5 6

aukko aukko aukko aukko aukko aukko
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Kuva 16 NOx, yläilma ja häkä ajan kuvaajana 5.5 kello 6:00–18:00. 

Lähtötilanteessa CO-arvossa tapahtui säännöllisiä piikkejä, vaikka ne olivat huomattavan 

alhaisia. Kun kello 10:48 takaseinän venttiilit avattiin asennosta 5 asentoon 8, piikit pie-

nenivät. Samalla aukot 2 ja 5 säädetiin asennosta 8 asentoon 5 eli sivuseinien ilmasyötön 

kohtaa vaihdettiin. Kun venttiilit kello 13:42 säädettiin takaisin asentoon 5, yläilmamäärä 

pieneni ja CO-päästössä alkoi esiintyä hiljalleen uusia piikkejä. Etuseinälle oli tilanteessa 

syötetty koko ajan myös ilmaa. 

3.3.3 SNCR-järjestelmä 

Koeajoissa kokeiltiin syöttää ureaa sen normaalin syöttöjärjestelmän lisäksi vain vasem-

malta ja oikealta sivuseinältä lanssilla tulistimien väliin, suoraan yläilmakanavaan sekä 

luukusta kuudennesta kerroksesta. Näillä järjestelyillä ei havaittu NOx:a alentavaa vaiku-

tusta. Lisäksi ureaa syötettiin eri pitoisuuksilla, mutta suurta muutosta typen oksidipääs-

töissä tai slip factorissa eri urea-vesi-liuospitoisuuksilla ei havaittu ja raakaa ureaa kului 

suhteessa saman verran. Ureaa syötetään tyypillisesti noin 1:3-pitoisuudella sekoitettuna 

veteen. 
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Palavan urean osuus ureankulutuksesta oli suuri, välillä jopa puolet syötetystä ureasta 

paloi reagoimatta typen kanssa. Koeajojaksolla onnistuttiin havaitsemaan muutamia koh-

tia ja lansseja, jotka erityisesti nostattivat palavan urean määrää. Huhtikuussa ja touko-

kuun alussa ureaa ajettiin asetusarvolla 180–190 mg/Nm3 ja viimeisimpinä koeajopäivinä 

asetusarvolla 200 mg/Nm3, minkä vuoksi toukokuun typen oksidipäästöt ureaa käytettä-

essä olivat suuremmat (24.4.–26.4. ja 6.5–7.5, Kuva 29 & Kuva 32, 13.5.–20.5., Kuva 34 

& Kuva 35).  

Kuva 17 esittää ureankulusta 14.5.–17.5. 

 

Kuva 17 Typen oksidipäästöt, teho ja ureankulutus 14.5–17.5. ajan kuvaajana. 

Kuvasta havaitaan, että käytettäessä typen oksidipäästöille asetusarvoa 200 mg/Nm3 

ureankulutus oli noin 200–300 l/h. Vaikka NOx pysyy suhteellisen tasaisena, ureankulu-

tuksessa oli suurta vaihtelua. Lisäksi tehon vaihtelulla oli vaikutusta päästökäyrien käyt-

täytymiseen. 

Slip factor lähti aina nousuun SNCR-järjestelmän ollessa päälle ja se teki aaltoliikettä. 

Mittarissa havaittiin kuitenkin mahdollisesti hieman virhettä sen reaktionopeuden kanssa, 
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koska mittaus käynnistyi yleensä vasta tunnin kuluttua ureansyötön alettua ja sen laskeu-

tuminen kesti useita tunteja. Ureajärjestelmää ei ole käytetty useasti viime ajokaudella, 

mutta mittauksen tiedettiin toimineen ennen nopeammalla viiveellä. Voitiin kuitenkin 

olettaa, että mittari mittasi arvot oikein. Kuva 18 esittää ureankulutuksen ja slip factorin 

suhdetta.  

 

Kuva 18 Ureankulutus slip factorin kuvaajana. 

Kuvaajasta huomataan, että suurimmaksi osaksi slip factor liikkui noin 8–12 mg/Nm3. 

Lisäksi kuvasta havaitaan, että ureankulutusta saatiin optimoitua toukokuussa, jolloin 

ureaa kului vähemmän verrattuna huhtikuuhun sekä koska järjestelmän asetusarvoa nos-

tettiin. Koeajoissa onnistuttiin havaitsemaan eri urealansseja, joiden käytöllä oli suuri vai-

kutus slip factorin nousuun, sekä lansseja, jotka toimivat tehokkaimmin ja ureaa paloi 

vähiten. Esimerkiksi havaittiin, että poistamalla ureansyöttöä kattilan oikealta seinältä 

slip factor putosi. Slip factorin olisi hyvä pysyä maltillisena, koska jäännösammoniakin 

määrä lopputuotteessa vaikuttaa lopputuotteen jatkojalostusmahdollisuuksiin ja slip fac-

torilla on oma päästörajansa. Suurimman osan ajasta ureansyöttö kulki automaation va-

rassa. 
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3.3.4 Hiilenlaatu ja palamaton hiili 

Koeajojen aikana hiiltä otettiin Hanasaaren hiilikasalta tuotannollisista syistä eikä uusia 

laivoja saapunut. Hiilenlaadussa saattoi siis olla muutoksia. Koeajojaksolla lentotuhkasta 

otettiin tehostetusti näytteitä ja samana päivänä saatettiin ottaa useampi näyte eri koeajo-

tilanteiden jälkeen. Lentotuhkasta analysoitiin palamattoman hiilen osuus. Kuva 19 esit-

tää graafisesti palamattomien osuutta ennen yläilmaa ja koeajokaudelta. 

 

Kuva 19 Palamattomien määrä 1.3–21.5. ajan kuvaajana. 

Kuvasta havaitaan, että koeajoilla ei ole ollut radikaalia muutosta palamattomien määrään 

ja ne ovat hieman jopa laskeneet kokeita edeltävältä tasolta eli noin 7–8 %:in, vaikka 

joillekin päiville osui huippuja. Korkeammat arvot voivat johtua joko yläilmasta tai mah-

dollisesti hiilenlaadusta. Päivinä, jolloin huippuarvot saatiin, ei yläilmakokeissa tapahtu-

nut erityistä muutosta, joka voisivat selittää palamattoman hiilen nousua. 

3.3.5 Korroosio ja kuonaantuminen kattilassa 

Kattilassa kuumakorroosio on riski, joka voi lisääntyä yläilmankäytön yhteydessä, koska 

lämpötila kattilassa kohosi ja koska kattilaan luotiin eri ilmamääräisiä palamisalueita. 

Salmisaaren laitoksen kokemuksesta poltinalueella tiedetään, että kun luodaan pysyviä 

paikallisia pelkistäviä palamisalueita, kuumakorroosioriski pienenee merkittävästi. Mi-
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käli hapettavat ja pelkistävät alueet vaihtelevat samalla alueella, korroosio nopeutuu kat-

tilaputkissa. Koeajojaksolla hapettavat ja pelkistävät olosuhteet vaihtelivat useasti, koska 

ilmamäärässä tapahtui muutoksia ja se oli välillä kiinni kokonaan.  

Koeaikakautena kuonaantumista havaittiin kattilan seinissä, tulistimilla ja nielussa, 

minkä tiedetään voivan johtua yläilmasta tai myös hiilenlaadusta. Kattilan alasajon jäl-

keen havaittiin, että osa yläilma-aukoista oli lähes muurautunut umpeen ja niiden ympä-

rillä esiintyi paljon kuonaa (Kuva 21 & Kuva 20). Kuonaantuminen oli tukkinut erityisesti 

1/3 ilma-aukkoa. Aukko 1/3 oli vähimmällä käytöllä, josta voitiin päätellä, että kuonaan-

tumista esiintyy varsinkin silloin kun ilmavirtausta aukosta ei tapahtunut. Lisäksi koska 

koeaikajakson alussa yläilma ei ollut jatkuvasti päällä, kuonaantumista alkoi kertyä koko 

aukon ympärille: ilmavirtauksen ollessa päällä sulakuona alkoi kertyä kylmemmän put-

ken ympärille ja jähmettyi, kun aukosta ei tapahtunut ilmavirtausta yön tai viikonlopun 

aikana. Kuona irrotettiin vuosihuollossa kattilan sisäpuolelta. 

 

Kuva 20 Kuonaantumista kattilan oikealla seinällä ilma-aukkojen kohdalla. 
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Kuva 21 Havainnekuva sekundääritulistimien kuonaantumisesta. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yläilmakokeista voidaan todeta, että yläilma yhdistettynä SNCR-järjestelmään riittää 

saavuttamaan TNP-siirtymäkauden jälkeen kesällä 2020 voimaan tulevan 200 mg/Nm3 

IED-rajan HaB4-blokilla. Blokin tehon ollessa alle 90 MW NOx-arvot alittavat IED-raja-

arvot ilman ureaa. 

Hyviä yläilman säätötapoja tunnistettiin ja yläilmalla oli vaikutusta typen oksidipäästöi-

hin, CO-piikkeihin, lämpötilaan ja kattilan kuonaantumiseen. Lyhyen koeaikajakson ai-

kana onnistuttiin havaitsemaan tehokkaita ajotilanteita, mutta usein venttiileiden sää-

döillä saattoi olla typen oksidipäästöjä alentava, mutta toisaalta esimerkiksi CO-tasoa 

nostattava vaikutus. Hyvän palamistasapainon löytäminen kattilassa oli vaikeaa ja tulok-

sissa esitetyt tilanteet ja hyväksi havaitut toimintatavat tarvitsevat lisää tutkimusta. Pit-

källä aikavälillä onnistutaan vasta varmasti päättelemään yläilman vaikutukset kattilan-

toiminnalle. 

Ensi ajokaudella yläilman muuttuessa osaksi normaalia ajotapaa laitoksella, ilmansyötön 

muutoksen pitkäaikaisvaikutukset tulevat esille. Vaikka siirtymäkausi loppuu vasta kesä-

kuussa 2020, eikä ensikaudella raja-arvoa tarvitse vielä saavuttaa, on järkevää ottaa ylä-

ilma osaksi normaalia ajotilannetta sen kattilan tasaiseen palamiseen tuomien positiivis-

ten vaikutusten takia. Lisäksi ensi vuoden vuosihuollossa voidaan mahdolliset parannuk-

set blokin kanavalla toteuttaa, mikäli niitä havaitaan. Tulisi harkita, olisiko esimerkiksi 

järkevää lisätä etuseinälle ilma-aukkoja tai muuttaa säätöventtiileitä. Etuseinällä sijaitse-

vat aukot vähensivät typen oksidipäästöjä tehokkaimmin ja esimerkiksi kolmannen aukon 

lisääminen etuseinälle alentaisi päästöjä erittäin todennäköisesti. 

4.1 Jatkotoimenpiteet blokilla 4 

4.1.1 Typen oksidipäästöt 

Ensi ajokaudella voidaan tuloksissa esitettyjä ajotilanteita testata uudelleen ja varmistaa 

säätötapojen paikkansa pitävyys. On lisäksi mahdollista, että blokilla voidaan saavuttaa 

vielä hieman suurempi typen oksidipäästöjen reduktio yläilman avulla. 
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Yläilmakokeita on jatkettava blokilla 4 ensi ajokaudella, jotta saadaan aikaiseksi toimiva 

automaatiojärjestelmä blokille sekä tunnistetaan tarkemmin yläilman eri syöttömahdolli-

suudet eri tehoilla. Oikein toimiva automaatiojärjestelmä varmistaa riittävän yläilman 

osuuden laitoksen toimiessa muun muassa erilaisilla tehon suuruuksilla.  

Ajokaudella koeajoja tulisi jatkaa myös tutkimalla poltinten tertiäärisiipien kulman muu-

toksen vaikutusta NOx:n arvoihin. Koska ilmamäärät poltintasoilla ovat muuttuneet, voi-

daan olettaa, että myös muutokset ilmanohjaamisessa liekin ympärille voisivat saada ai-

kaiseksi muutosta päästöissä. Koska tertiääri-ilman pyörretystä liekin ympärille on suh-

teellisen helppo muuttaa siipien kulmaa säätämällä, on asia tutkimisen arvoinen.  

Myllyjä tulisi ajaa vastaisuudessa aina myös niin, että myllyjen 3 ja 4 kautta syötettäisiin 

vähemmän hiiltä, mikä onkin ollut käytössä useimmiten Hanasaaren laitoksella. 

Pelletin poltolla on typen oksideja vähentävä vaikutus, koska pelletti sisältää vähemmän 

orgaanista typpeä kuin hiili. Hanasaaren laitos on suunniteltu kivihiilen poltolle ja pelletin 

seospoltolla on vaikutusta varsinkin myllyjen toimintaan. Suuret investoinnit pelletin 

osuuden kasvattamiseksi eivät ole välttämättä taloudellisesti järkeviä laitoksen vähäisen 

eliniän takia, vaikka niillä saavutettaisiin alhaisempi NOx-päästötaso. Pelletin osuutta 

polttoainevirrassa on säädetty useiden vuosien ajan ja nykyisen osuuden on havaittu toi-

mivan laitoksen laitteiden kanssa parhaiten. Ensi ajokaudella tulisi tutkia, millainen vai-

kutus eri pellettiosuuksilla on NOx-arvoihin ja selvittää, onko nykyinen 3 %:n osuus edel-

leen paras mahdollinen määrä vai voisiko osuutta kenties nostaa merkittävästi. 

4.1.2 Yläilman määrä ja CO-päästöt 

Yläilman määrä vaihteli paljon koeaikajaksolla, mutta se johtui useasti testatuiden koe-

ajotilanteiden vaihtelusta. Hyväksi havaittu yläilman määrä oli noin 12–16 %. 

Yläilmalla tiedetään olevan häkään nostava vaikutus. Kuitenkin eri koeajotilanteissa on-

nistuttiin havaitsemaan suotuisia ilmansyötön asentoasetuksia, joissa hään arvo tippui 0–

500 ppm eikä suuria piikkejä ilmaantunut normaalissa yläilman ajotilanteessa. Voidaan 

todeta, että häkätaso ei noussut huomattavasti aikaisempaan verrattuna, ja että hään nou-
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sun syitä ja siten keinoja sen tasapainottamiseen onnistuttiin havaitsemaan. Häkäpitoi-

suudella on vaikutusta korroosioon kattilan sisäpuolella, joten hään kehitystä on seurat-

tava edelleen. 

4.1.3 SNCR-järjestelmä 

Varsinkin ureasyöttöä tulisi tutkia lisää. Ureaa paloi reagoimatta typen kanssa paljon ja 

slip factor oli välillä verrattavan suuri. Koeajoissa havaittiin, että ureansyötöllä eri kohtiin 

kattilaan on vaikutus slip factorin nousuun tai laskuun. Näin ollen jossain kohtaa kattilaa 

oli liian kuuma SNCR-järjestelmälle ja joissain kohdissa liian kylmä. Ureajärjestelmän 

asennuksen aikaisista kokeista tiedetään, että jotta lopputuotteen jatkohyödyntäminen py-

syisi mahdollisena, slip factor olisi hyvä saada alle 5 mg/Nm3: Hanasaaren laitoksen ym-

päristöluvan mukaan jäännösammoniakin määrä ennen rikinpoistolaitosta ei saa vuosi-

keskiarvona ylittää yli 10 mg/Nm3 1.1.2022 alkaen. Tulosten perusteella taso on saavu-

tettavissa. (Päätös Nro 258/2018/1, s. 44.) 

Tällä hetkellä blokin 4 SNCR-järjestelmällä ei ole mahdollista syöttää eripitoista urea-

vesiseosta eri kohtiin kattilaa. Ureansyöttöjärjestelmä, joka mahdollistaisi tämän, voisi 

olla järkevä toteuttaa, koska ureansyötöllä eri kohtiin oli vaikutuksia ureankulutukseen ja 

vaadittua typen oksidien raja-arvoa ei ole mahdollista saavuttaa ilman SNCR-järjestel-

mää. Lisäksi eri pitoisuuksilla voitaisiin myös kontrolloida slip factorin suuruutta samalla 

kuitenkin saavuttaen tehokas typen oksidipäästöjen reduktio.  

Lisäksi koska yläilma nostatti lämpötilaa kattilassa, on aikaisemmin kattilassa sijainnut 

optimaalinen lämpötilaikkuna ureansyötölle muuttunut. Vuosihuollossa 2019 tehtiin viisi 

uutta ureansyöttöreikää kattilan etuseinälle hieman korkeammalle kuin edelliset urealans-

sien sijainnit. On odotettavissa, että kenties uusista rei’istä syötetty urea reagoisi tehok-

kaammin typen oksidipäästöjen kanssa toimiessaan paremmassa lämpötilaikkunassa.  

SNCR-järjestelmän ajaessa oletusarvolla 200 mg/Nm3 päästöt liikkuivat 195–220 

mg/Nm3. Todennäköisesti järjestelmän asetusarvo tulisi olla 180–190 mg/Nm3, jotta ali-

tettaisiin tasaisesti 200 mg/Nm3. 
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4.1.4 Hiilenlaatu ja palamaton hiili 

Hiilenlaatua seurataan viikoittain sekä lisäksi laivoilla saapuville hiilikuormille tehdään 

laaduntarkastusta. Käyttökaudella, jolloin hiilenlaatu ja sen sisältämän typenmäärä tiede-

tään paremmin, voidaan polttoaineen vaikutusta typen oksidipäästöihin seurata tarkem-

min. 

1990-luvulla palamattomien osuus kasvoi Low-NOx-poltinten asennuksen jälkeen tasolta 

< 5 % tasolle < 15 %, jolloin poltinmuutoksella saavutettiin merkittävä ilman vaiheistuk-

sen muutos kattilassa. Koska kattilassa oli jo merkittävää ilmavaiheistusta eivätkä pala-

mattomat nousseet merkittävistä koeajojaksolla, ei ole odotettavissa, että palamattoman 

hiilen määrä lisääntyisi tulevina ajokausina. Kuitenkin myllyillä seulojen toimivuutta ja 

käytettävyyttä on seurattava. Myllyjen heikolla toimivuudella on suorayhteys palamatto-

man hiilen osuuden kasvuun. Seulojen kunnossapitoon ja käytettävyyteen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota jatkossa. 

4.1.5 Korroosio ja kuonaantuminen kattilassa 

Lisääntyvää kuumakorroosiota voidaan pitää todennäköisenä seurauksena yläilmajärjes-

telmästä. Kuitenkin koska laitoksen elinikää on enää viisi vuotta jäljellä, on seuraus ja 

siten riski verrattavan pieni. Kun yläilmalle saadaan luotua systemaattiset ajo-ohjeet ja 

automaatio, ei alueella tapahdu enää niin usein suurta vaihtelua yläilman määrässä sekä 

hapettavan ja pelkistävän alueen vaihtelussa. 

Kuitenkin koska myös kuonaantumista havaittiin ja korroosion mahdollisuus on riski, on 

jatkossa kattilan seinille ja polttimille tehtävä kohdistetusti tarkastukset vuosihuollon ai-

kana. Kattilan korroosioon voidaan varautua pinnoituksella polttimilla ja yläilma-alu-

eella, mikäli korroosiota havaitaan. Kuonaantumisen estämiseksi ilma-aukoille asenne-

taan lisäksi raussausyhteet, joiden avulla myös käytönaikainen ja kattilan ulkopuolelta 

tapahtuva aukkojen puhdistus on mahdollista. 

4.2 Jatkotoimenpiteet blokilla 3 

Koska blokki 3 on lähes identtinen blokin 4 kanssa, voidaan olettaa, että vastaavanlainen 

yläilmajärjestelmä yhdistettynä blokin 3 SNCR-järjestelmään riittäisi saavuttamaan 200 



55 

 

mg/Nm3 rajan myös kattilassa 3. Näin Hanasaaren koko laitos saavuttaisi IED-rajan. Koe-

ajojakson päätyttyä Helen Oy teki investointipäätöksen blokille 3 toteutettavasta vastaa-

vasta yläilmamuutoksesta. Samalla päätettiin toistaiseksi luopua katalyytin hankkimi-

sesta Hanasaaren laitokselle.  

Mikäli Hanasaaren laitoksen käyttöikä jatkuisi vuoden 2024 jälkeen ja blokeille astuisi 

voimaan LCP-BREF NOx-päästöraja 150 mg/Nm3, ei laitos tässä diplomityössä saavutet-

tujen tulosten perusteella saavuttaisi tätä raja-arvoa. 

Blokille 3 on tarkoitus asentaa lähes samanlainen yläilmakanava, mutta niin että etusei-

nällä on kolme aukkoa kahden sijaan ja kanava kiertää rengasmaisesti kattilan. Lisäksi 

sivuseinien etuseinän puoleisia aukkoja siirretään myös lähemmäksi etuseinää. Ilman-

kiihdyttimen jakoa muutetaan sekä sen kiihdytinosuutta pidennetään.  

Blokin 4 koeajoihin perustuen on odotettavissa, että ilmansyötön lisääminen etuseinälle 

mahdollistaa tehokkaamman NOx-reduktion blokilla 3 kuin mitä saavutettiin koeaikajak-

solla blokilla 4. Kun blokin 3 seitsemän ilmansyöttöaukon tehoa verrataan blokin 4 kuu-

den aukon toimintaan, voidaan päätellä, kannattaisiko blokille 4 ensi vuosien vuosihuol-

lossa lisätä vielä yksi ilma-aukko.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tutkittiin palamisilman vaiheistuksen muutosta typen oksidipäästöi-

hin Hanasaaren laitoksen blokin 4 hiilipölykattilassa. Laitoksen ympäristöluvan mukaan 

Hanasaaren hiilipölylaitoksen molempien blokkien tulee alittaa 1.7.2020 alkaen EU:n 

säätämän IED-mukaiset päästörajat 200 mg/Nm3 typen oksidipäästöjen osalta. Vielä al-

kuvuodesta 2019 laitos ei ollut saavuttanut päästörajaa. Yrityksessä pohdittiin ratkaisuksi 

SCR-järjestelmää ja ilman vaiheistuksen muuttamista, joista jälkimmäinen päätettiin to-

teuttaa Hanasaaren toiselle blokille.  

Blokille 4 rakennettiin kevään 2019 aikana ilman vaiheistus johtamalla palamisilmaa lu-

volta kattilaan poltinten yläpuolelle. Rakennetulla yläilmajärjestelmällä saatiin typen ok-

sidipäästöjä alennettua 450 mg/Nm3:stä 235 mg/Nm3:in eli noin 49 % ja yläilmamuutos 

yhdistettynä ureajärjestelmään vähensi typen oksidipäästöjä 60 % eli lähtötasolta 450 

mg/Nm3 tasolle 180 mg/Nm3. 

Tuloksista havaittiin, että optimaalinen yläilman osuus palamisen kokonaisilmamäärästä 

on noin 12–16 % Hanasaaren blokilla 4. Lisäksi havaittiin yläilman syötöllä olevan vai-

kutusta esimerkiksi CO-tasoon, kattilan lämpötilaan ja tasaiseen palamiseen. Lisäksi 

mahdollinen lisääntynyt kuonaantuminen sekä korroosio kattilan seinillä ja polttimilla on 

todennäköistä. Muutoksella ei voitu todeta olevan välttämättä suoraa vaikutusta palamat-

toman hiilen määrään lentotuhkassa.  

Tuloksista todettiin, että blokilla jo olemassa olevaa ureajärjestelmää kannattaisi paran-

taa, jotta urea reagoisi paremmin typen oksidipäästöjen kanssa, ja jotta ureankulutus vä-

henisi. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota laitoksella jo käytössä olevien typen oksidipääs-

töjen primääristen vähennysmenetelmien toimivuuteen esimerkiksi poltinten ilmanoh-

jaukseen. 

Koska tässä työssä esitettyjen tulosten perusteella saavutettiin blokilla 4 IED-raja, päätet-

tiin laitoksen toisellekin blokille rakentaa yläilmamuutos. SCR-järjestelmää ei päätetty 

toistaiseksi hankkia. Molempien blokkien ilman vaiheistusmuutosprojektin lopulliset 

kustannukset jäävät erittäin todennäköisesti katalyytti-investointia vähäisemmiksi. Li-

säksi Helen Oy tulee saavuttamaan typen oksidipäästöissä merkittävän vähennyksen jo 
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ennen kansallisen siirtymäkauden loppua, koska blokin 3 ilman vaiheistuksen muutos 

saataneen päätökseen vuoden 2019 aikana. 

Tulosten perusteella voidaan olettaa, että ilman vaiheistusmuutoksen valmistuttua myös 

toiselle blokille, Hanasaaren laitos alittaa päästörajan yläilma- ja SNCR-järjestelmien 

avulla. Laitoksen ympäristöluvan mukaisesti IED-päästöraja toimii Hanasaaren laitok-

sella myös BAT-säädöksen rajana laitoksen sulkemiseen asti. Näin ollen tässä työssä saa-

vutetut tulokset tulevat palvelemaan Helen Oy:tä Hanasaaren laitoksen elinkaaren pää-

hän. 
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LIITE 1 KUVIA YLÄILMAKANAVAN ASENNUKSESTA 

 

Kuva 22 Kanavanlähtö luvolta, oikean puoleinen kanava. 

 

Kuva 23 Vasemmanpuoleinen kanava tasolla +26 m.
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Kuva 24 Uusi putkipaketti kattilan oikeanpuoleisessa seinässä. 

 

Kuva 25 Kanavan sulkuventtiili kattilan vasempaan seinään johtavassa kanavassa.
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Kuva 26 Säätöventtiili asennuksen aikana noin asennossa 3/3, oikea seinä.
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LIITE 3 KOEAJOJEN TULOKSET 

 

Kuva 27 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 16.4.–18.4.2019.
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Kuva 28 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 19.4.–23.4.2019.  

Yläilma käytössä 23.4. kello 8.06–15.30, mutta laskenta sen osuudesta puuttui järjestel-

mästä. 
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Kuva 29 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 24.4.–27.4.2019 

Ajaessa hiiltä vähemmän ylämyllyillä 3 ja 4 NOx laski vielä noin 10–15 mg/Nm3 (Koeajo 

24.4. ei painotusta 25.4. alapainotus myllyt 3 & 4). Laitoksen tehon laskiessa 90 MW 

NOx-arvot alittavat ilman ureaa 200 mg/Nm3 (Koeajot 26.4.–27.4).
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Kuva 30 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 28.4.–30.4.2019. 

 

Kuva 31 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 1.5.–4.5.2.
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Kuva 32 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 5.5.–8.5.2019.  

Havaitaan, että laitoksen toimiessa täydellä teholla 115 MW typen oksidipäästöt laskivat 

tasolle 250 mg/Nm3 ja ureansyöttö laski arvoja tasolle 180–190 mg/Nm3. 
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Kuva 33 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 9.5.–12.5.2019. Tulosten 

dataa siivottu 10.5. 0.00–9.56. 

Paras mahdollinen ajotilanne ilman urea saavutettiin 9.5. iltapäivällä, kun myllyihin 3 ja 

4 alapainotettiin ja keskitettiin ilmasyöttö etuseinälle.
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Kuva 34 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 13.5.–16.5.2019. 

Laitoksen tehon laskiessa 90 MW NOx-arvot alittavat ilman ureaa 200 mg/Nm3 16.5. Ureaa ajet-

tiin asetusarvolla 200 mg/Nm3, minkä vuoksi toukokuun typen oksidipäästöt ureaa käytettäessä 

olivat suuremmat.

 



 

 

 

 

Kuva 35 Typen oksidipäästöt, teho ja yläilman määrä ajan kuvaajana 17.5.–20.5.2019. 

Laitoksen tehon laskiessa 90 MW NOx-arvot alittavat ilman ureaa 200 mg/Nm3 17.5. Ureaa ajet-

tiin asetusarvolla 200 mg/Nm3, minkä vuoksi toukokuun typen oksidipäästöt ureaa käytettäessä 

olivat suuremmat. 

 

 


