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Tässä diplomityössä tutkitaan Andritz Oy:n toimittaman pölynerotukseen tarkoitetun lauh-

duttavan savukaasupesurin toimintaa esimerkkilaitoksen soodakattilalla tavoitteena selvittää 

pesurin todellinen pölynerotuskyky ja siihen vaikuttavat tekijät. Tähän asti savukaasupesurin 

toimintaa kuvaavia tietoja on saatu ainoastaan pesurin jälkeen tehdyistä mittauksista, eikä 

pesurin todellinen pölynerotuskyky ole ollut tiedossa. Työn kirjallisuusosassa käydään läpi 

pölyn muodostumisen teoriaa, tyypillisen savukaasupesurin toimintaperiaate sekä pölyn ero-

tuksen teoriaa. 

Soodakattilassa hiukkaspäästöjä syntyy pienhiukkasten, carryoverin ja keskikokoisten 

hiukkasten muodossa. Iso osuus soodakattilasta poistuvasta hiukkasmäärästä koostuu 

pienhiukkasista, joita syntyy erityisesti mustalipeän sisältämän kaliumin ja kloorin vai-

kutuksesta. Työn kohteena olevan savukaasupesurin kaltaisessa vastavirtapesurissa hiukka-

set sitoutuvat pisaraan eri mekanismeilla hiukkasen koosta riippuen, ja kirjallisuudessa 

on esitetty kattavat yhtälöt erotuskyvyn arviointiin erikokoisille hiukkasille. 

Työn kokeellinen osuus toteutettiin mittaamalla pölypäästö jokaisen sähkösuodattimen jäl-

keen ennen pesuria ja pesurin jälkeen piipusta, sekä teettämällä näytteistä hiukkaskokoja-

kauma-analyysit. Mittaukset tehtiin kolmella eri ajomallilla, joissa savukaasupesurin kierto-

vesivirtausta kasvatettiin ja alennettiin. Kokeellisen osion tulokset ja hiukkaskokojakauma-

analyysit osoittavat, että mittausten kohteena olevassa soodakattilassa sähkösuodattimien 

jälkeinen pölypäästö on hieman tavanomaista korkeampi ja hiukkasten keskikoko suh-

teellisen suuri. Mittausten perusteella pesurin kokonaispölynerotuskyvyksi saatiin 93 - 98 

% kiertovesivirtauksesta riippuen. 
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The aim of this Master’s Thesis was to examine the actual particulate matter collection effi-

ciency, and the factors affecting it, of Andritz Oy condensing flue gas scrubber that has been 

operating at a certain recovery boiler. Until now, all information about the flue gas scrubber 

has been obtained solely from the measurements produced after the scrubber thus the actual 

collection efficiency is not known. The literature review consists of the theory of dust for-

mation, operating principles of a typical flue gas scrubber and the theory behind particle col-

lection in a scrubber. 

Particles formed in a recovery boiler include fume, carryover and intermediate sized par-

ticles. Majority of the particles exiting the recovery boiler is fume that is formed espe-

cially by the presence of potassium and chlorine. In a countercurrent flue gas scrubber, as 

the one depicted in this thesis, the particles are adhered to the droplets of washing liquid by 

several mechanisms. These mechanisms are dependent on the particle diameter, and the lit-

erature  provides comprehensive equations for estimating the collection efficiency for 

particles of different sizes. 

The experimental part of this thesis was conducted by measuring the dust emissions both 

before and after the scrubber and analyzing the particle size distribution in each measuring 

point. Measurements were conducted with three different scrubbing liquid flow rates. The 

results show that the recovery boiler in question has a higher than usual dust emissions after 

electrostatic precipitators and the mean diameter of the particles is relatively high. According 

to the measurements, the collection efficiency of the flue gas scrubber is 93 - 98 % de-

pending on the liquid flow rate. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

a  kiihtyvyys   [m/s2] 

aeff  tehollinen pinta-ala  [m2/m3] 

A  pinta-ala   [m2] 

c  pitoisuus   [g/m3] 

cp  ominaislämpökapasiteetti  [J/kgK] 

D  halkaisija   [m] 

d32  Sauter-halkaisija  [m] 

e  osapaine   [Pa] 

e*  kyllästymispaine  [Pa] 

F  voima   [N] 

Fd  vastusvoima   [N] 

g  putoamiskiihtyvyys  [m/s2] 

h  korkeus   [m] 

k  Boltzmannin vakio  [J/K] 

kht  lämmönsiirtokerroin  [W/m2K] 

m  massa   [kg] 

�̇�  massavirta   [kg/s] 

M  moolimassa   [g/mol] 

N  lukumäärä   [-] 

p  paine   [Pa] 

P  läpäisyosuus   [%] 

r  vesihöyryn määrä savukaasuissa [kg/kgdg] 

s  matka   [m] 

t  aika   [s] 

T  lämpötila   [K] 

v  nopeus   [m/s] 

�̇�  tilavuusvirta   [m3/s] 

V  tilavuus   [m3] 

Vm  moolitilavuus  [m3/mol] 
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x  kosteuspitoisuus  [%] 

Kreikkalaiset aakkoset 

α  täytekappaleiden tilavuusosuus [-] 

γ  psykrometrivakio  [kPa/°C] 

ε  vesihöyryn ja kuivan ilman  

moolimassasuhde, ε = 0.622 [-] 

η  hyötysuhde   [-] 

ηt  osumahyötysuhde  [-] 

λ  molekyylien keskimääräinen 

matka törmäysten välillä  [m] 

μ  viskositeetti   [kg/m s] 

ρ  tiheys   [kg/m3] 

σ  viskositeettisuhde  [-] 

Φ  lämpöteho   [W] 

Dimensiottomat luvut 

A  kokeellisesti määritetty vakio pienille hiukkasille 

C  Cunninghamin korjauskerroin 

Cd  vastuskerroin 

Ddiff  diffuusiokerroin 

Fp  pakkaustekijä 

J  hydrodynaaminen tekijä 

K  hydrodynaaminen tekijä 

Ns  erotusluku 

Pe  Pecletin luku 

Rp  Reynoldsin luku 

R  interseptioparametri 

S∞  saturaatiosuhde 

Alaindeksit 

0  lähtötilanne 
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d  kuiva 

D  pisara 

da  päiväkeskiarvo 

dg  kuivat savukaasut 

G  kaasu 

jv  jäähdytysvesi 

L  neste 

mnr  maximum non-recurrent, maksimi ei-toistuva 

p  partikkeli 

t  raja(nopeus) 

w  kostea 

wg  kosteat savukaasut 

yk  yläkierto 

Lyhenteet 

ADt  Air dry tonne, tonni 90 % kuivaa sellua 

BAT  Best Available Techniques, paras käyttökelpoinen tekniikka 

BREF Best Available Techniques reference documents, BAT-

vertailuasiakirjat 

CAA Clean Air Act 

DCE Direct Contact Evaporator 

EIPPCB European Integrated Pollution Prevention and Control 

Bureau 

EPA U.S. Environmental Protection Agency 

FMT First Melting Temperature, ensimmäinen sulamislämpötila 

GF Gas Factor 

HAP Hazardous Air Pollutants, vaaraa aiheuttavat päästöt 

HTUH,OG lämmönsiirtoyksiköiden korkeus 

ISP Intermediate Sized Particles, keskikokoiset hiukkaset 

LL Liquid Load, permeaattivuo 

LMTD Logarithmic Mean Temperature Difference, logaritminen 

lämpötilaero 
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MACT Maximum Achievable Control Technology 

NAAQS National Ambient Air Quality Standards 

NDCE Nondirect Contact Evaporator 

NESHAP National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 

NPSHA Net Positive Suction Head Available 

NTUH,OG lämmönsiirtoyksiköiden lukumäärä 

PM2.5 Particulate Matter, halkaisija < 2.5 µm 

PM10 Particulate Matter, halkaisija < 10 µm 

TRS Total Reduced Sulphur, haisevat rikkiyhdisteet 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Sellutehtaalla ilmaan vapautuvia päästöjä syntyy hakkeen varastoinnissa, sellun keitossa 

ja pesussa, valkaisimossa, valkaisukemikaalien esikäsittelyssä, kemikaalien talteen-

otossa, haihduttamossa, kuorikattilassa, soodakattilassa, valkolipeän käsittelyssä, meesa-

uunissa, säiliöissä sekä sellun kuivatuksessa. Merkittävimpiä päästöjen lähteitä selluteh-

taalla ovat soodakattilat, joissa mustalipeän poltossa syntyvien savukaasujen mukana il-

maan vapautuu typen oksideja, hiukkasia, hiilimonoksidia, rikkidioksidia ja hajukaasuja. 

(Suhr et al. 2015, s. 234.) 

Soodakattilasta vapautuvat hiukkaset ovat tyypillisesti tulipesästä poistuvia mustalipeä-

pisaran jäänteitä ja epäorgaanisen aineksen haihtumisen seurauksena syntyneitä aero-

soleja. Hiukkasten, erityisesti halkaisijaltaan alle 10 µm, on havaittu aiheuttavan monia 

terveysongelmia ihmisille. Nämä pienet hiukkaset pääsevät keuhkoihin ja jopa verenkier-

toon aiheuttaen vakavia terveysongelmia, kuten sydämen ja keuhkojen toiminnan heik-

kenemistä. (Adams et al. 1997, s. 236; EPA 2018.) 

Maailmalla päästöjen määrää pyritään vähentämään jatkuvasti. Esimerkiksi EU:n alueella 

päästörajat on määritetty BAT-asiakirjoissa ja Suomessa kunkin sellutehtaan päästörajat 

ilmoitetaan ympäristöluvassa. Ympäristölupien tiukentuessa monien vanhojen kattiloiden 

ongelmaksi muodostuvat vanhat korkeasti kuormitetut sähkösuodattimet. Vanhojen säh-

kösuodattimien mittava uudelleenrakentaminen tai uusiminen on investointina suuri, jol-

loin sähkösuodattimien perään asennettava savukaasupesuri on varteenotettava vaihto-

ehto. Savukaasupesuri toimii parhaiten, kun sähkösuodattimilta tuleva hiukkasmäärä on 

suuri (50-150 mg/Nm3) ja näin ollen myös partikkelikoko on suuri. Savukaasupesuri voi-

daan varustaa myös lämmön talteenotolla, jolloin savukaasujen sisältämän vesihöyryn 

latenttilämpö voidaan ottaa talteen ja käyttää esimerkiksi kaukolämpöveden tai tehtaan 

käyttöveden lämmitykseen. 

1.2 Tavoite 

Savukaasupesuri on toiminut esimerkkilaitoksessa odotetusti ja hiukkaspäästöt on saatu 

selvästi viranomaisten määräämien rajojen alapuolelle. Tähän asti kerätyt tiedot pesurin 
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suorituskyvystä perustuvat kuitenkin ainoastaan jo puhdistetuista savukaasuista tehtäviin 

mittauksiin, eikä todellinen erotuskyky ole ollut tiedossa. 

Työn tavoitteena on selvittää käytännön mittausten avulla savukaasupesurin todellinen 

pölynerotuskyky ja siihen vaikuttavat tekijät, kun pesurilta lähtevän savukaasun hiukkas-

pitoisuudeksi halutaan alle 50 mg/Nm3. Työn avulla voidaan jatkossa tarkentaa savukaa-

supesurin mitoitusperusteita ja optimoida suunnittelua. 

1.3 Menetelmät 

Työ koostuu kirjallisuusosuudesta ja empiirisestä osuudesta. Kirjallisuusosuudessa kes-

kitytään pölyn erotuksen teoriaan sekä laitteistoihin, ja empiirisessä osuudessa analysoi-

daan esimerkkilaitoksella tehtyjen pölypäästömittausten tuloksia. 

Mittaukset suorittaa ulkopuolinen yritys viranomaishyväksynnän täyttävillä mittausme-

netelmillä. Prosessia säädetään mittausten aikana mahdollisimman kattavan lopputulok-

sen varmistamiseksi. Mittaukset tehdään viranomaisten velvoitemittauksista poiketen 

sekä ennen pesuria, että pesurin jälkeen. Mittaukset suoritetaan jokaisesta pisteestä sa-

manaikaisesti, jolloin saadaan tarkasti selvitettyä savukaasupesurin pölynerotuskyky. 
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2 SOODAKATTILA 

Soodakattila on osa sulfaattisellun valmistusprosessia. Sulfaattisellua saadaan keittämällä 

haketettua puuta keittokemikaaliseoksessa, joka koostuu natriumhydroksidista (NaOH) 

ja natriumsulfidista (Na2S). Tätä kemikaaliseosta kutsutaan valkolipeäksi. Keitossa puun 

sisältämä sidosaine, ligniini, liuotetaan keittokemikaalien avulla, jolloin jäljelle jää puun 

selluloosasta ja puun yhdisteitä sisältävästä mustalipeästä koostuva massa. Keitossa syn-

tynyt massa pestään, jolloin siitä erotetaan sekä selluloosa että mustalipeä jatkokäsitte-

lyyn. Mustalipeä poltetaan soodakattilassa, mutta ennen polttoa mustalipeän kuiva-ai-

nepitoisuutta kasvatetaan haihduttamossa poistamalla siitä vettä. Tämän lisäksi haihdut-

tamon tehtävänä on ottaa talteen mustalipeän sisältämä metanoli, tärpätti ja suopa. Mus-

talipeän poltossa syntyvä natriumsulfidia (Na2S), natriumkarbonaattia (Na2CO3) ja nat-

riumsulfaattia (Na2SO4) sisältävä sula sekoitetaan veteen tai laihavalkolipeään, jolloin 

syntyy viherlipeää. Kalkkikierrosta saatava kalkki sekoitetaan kaustisointiprosessissa vi-

herlipeään, jolloin saadaan keittoprosessiin tarvittavaa valkolipeää. (Knowpulp 2020.) 

Kuvassa 2.1 on esitetty sulfaattisellun valmistusprosessi. 

 

Kuva 2.1: Sulfaattisellun valmistusprosessi (Tran & Vakkilainen 2016, s. 1.1-1). 
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2.1 Toiminta ja tehtävät 

Soodakattila (kuva 2.2) on höyrykattila, jonka polttoaineena toimii selluloosan valmis-

tuksen sivutuotteena syntyvä mustalipeä. Tavanomaisesta höyrykattilasta poiketen soo-

dakattilan tärkein tehtävä ei ole höyryntuotanto, vaan mustalipeän sisältämän rikin (S) ja 

natriumin (Na) talteen ottaminen. (Raiko et al. 2002, s. 522-523.) 

 

Kuva 2.2: Tyypillisen nykyaikaisen soodakattilan leikkaus (Andritz Oy 2014). 

 

Rikki ja natrium otetaan talteen jatkokäsittelyyn soveltuvina yhdisteinä, käytännössä nat-

riumsulfidina, jota muodostuu natriumsulfaatin pelkistyessä. Natriumsulfidiksi pelkisty-

neen natriumsulfaatin määrän kertoo soodakattilan yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, 

reduktioaste, joka nykyajan soodakattiloissa on luokkaa 90 - 98 %. Pelkistymättä jääneet 

rikkiyhdisteet muodostavat hiilidioksidin kanssa natriumkarbonaattia tai poistuvat sulan 

mukana natriumsulfaattina. Pieni osa rikistä ja natriumista poistuu kattilasta savukaasujen 

mukana. Natriumsulfidia, natriumkarbonaattia ja natriumsulfaattia sisältävä sula liuote-

taan laihavalkolipeään, jolloin syntyvä viherlipeä voidaan prosessoida jälleen käytettä-

väksi sellunkeitossa. (Knowpulp 2020; Raiko et al. 2002, s. 540.) 

Soodakattilan höyryprosessi toimii kuten tavanomaisen luonnonkiertoon perustuvan höy-

rykattilan höyryprosessi. Mustalipeän sisältämä orgaaninen aines palaa vapauttaen läm-
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pöenergiaa, joka siirtyy kattilan lämpöpintoina toimivien putkien sisällä virtaavaan ve-

teen. Vesi höyrystyy korkeapaineiseksi höyryksi, joka syötetään höyryturbiiniin sähkön 

tuottamiseksi tai muualle prosessiin. (Knowpulp 2020.) 

2.2 Mustalipeä 

Mustalipeää syntyy sulfaattisellun keitossa, kun haketta käsitellään keittokemikaaleilla 

(natriumhydroksidi ja natriumsulfidi) korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Sellun kei-

tossa puuraaka-aineen kuidut erotetaan liuottamalla kuitua sitova orgaaninen aines keit-

toliuokseen. Kun kuidut erotellaan liuoksesta, jäljelle jää puun orgaanista ainesta, keiton 

epäorgaanisia kemikaaleja sekä vettä sisältävä mustalipeä. Lipeä ei ole suoraan keitosta 

polttoon kelpaavaa, sillä sen kuiva-ainepitoisuus on vain noin 15 %. Mustalipeän kuiva-

ainepitoisuus nostetaan haihduttamossa 60 - 85 prosenttiin. (Raiko et al. 2002, s. 522-

523.) 

2.2.1 Ominaisuudet 

Muihin polttoaineisiin verrattuna mustalipeä on ominaisuuksiltaan erittäin haastava polt-

toaine. Vielä haihduttamolta tullessaan mustalipeästä 20 - 40 % on vettä, ja kuiva-aineesta 

vain 60 % on palavaa ainesta. Näiden tekijöiden takia mustalipeän tehollinen lämpöarvo 

on vain 12-13 MJ/kgka. (Raiko et al. 2002, s. 525.) Alla olevassa taulukossa on esitetty 

esimerkki tyypillisen mustalipeän alkuainekoostumuksesta. 

Taulukko 2.1: Esimerkki mustalipeän alkuainekoostumuksesta prosentteina kuiva-aineesta 

(Raiko et al. 2002, s. 527). 

C 38.20 % 

H 3.40 % 

O 31.10 % 

N 0.10 % 

S 5.20 % 

Na 19.80 % 

K 1.90 % 

Cl 0.30 % 

Ca, Si, Fe, Mg, Al, Mn ym. 0.20 % 

 

Soodakattilaprosessin kannalta kiinnostavia alkuaineita ovat kalium ja kloori. Mustali-

peän kloori on peräisin puusta, prosessissa käytettävistä kemikaaleista tai mahdollisesti 
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talteenottoprosessiin tuodusta sellun valkaisun suodatteista. Kalium on luontaisesti 

puussa esiintyvä mineraali. Tyypillinen pitoisuus mustalipeän kloorille on 0.1 - 0.8 % ja 

kaliumille 1 - 3 %. Kalium ja kloori muodostavat tulipesässä yhdisteitä, jotka myöhem-

min savukaasujen jäähtyessä kondensoituvat pölyksi. Erityisesti sekä kaliumia, että kloo-

ria sisältävät yhdisteet alentavat pölyn sulamislämpötilaa, joka johtaa lisääntyvään likaan-

tumiseen. (Adams et al. 1997, s. 53-55.) 

Mustalipeän käyttöä polttoaineena hankaloittaa myös sen viskositeetti. Korkean visko-

siteetin vuoksi mustalipeän lämpötila on nostettava 110 - 140 °C:n lämpötilaan ennen 

tulipesään ruiskuttamista. Viskositeetti voi vaihdella hyvinkin paljon eri mustalipeiden 

välillä, ja lämpötilan ohella siihen vaikuttavat myös keittomenetelmät, lipeän koostumus 

ja lipeän kuiva-ainepitoisuus. (Koso, sähköpostikeskustelu 2.4.2020; Raiko et al. 2002, s. 

527-528.) 

2.2.2 Ruiskutus ja poltto 

Mustalipeä ruiskutetaan tulipesään tyypillisesti 5 - 6 metrin korkeudelta sekundääri-ilma-

tason yläpuolelta seinillä olevista lipeäsuuttimista (kuva 2.3). Ruiskutuksen tavoitteena 

on rikkoa mustalipeä verrattain suuriksi, halkaisijaltaan 0.5 - 5 mm oleviksi pisaroiksi. 

Lipeäsuuttimia on olemassa eri tyyppisiä, kuten lusikka- ja purkkisuuttimia, joista ensin 

mainittu on yleisin suutintyyppi. (Adams et al. 1997, s. 8-9.) 

 

Kuva 2.3: Tulipesän alaosa ja mustalipeän ruiskutus (Andritz Oy 2014). 
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Mustalipeän pisaroitumiseen vaikuttaa sen lämpötila, viskositeetti ja pintajännitys. Ku-

vassa 2.4 on esitetty pisaroitumismekanismi lusikkasuuttimella eri lämpötiloissa musta-

lipeän massavirralla 3.3 kg/s. Mustalipeä purkautuu suuttimesta levenevänä kalvona, joka 

kauempana suuttimesta repeää ohuiksi rihmoiksi. Rihmojen irtautuessa edelleen kauem-

mas suuttimesta, ne kuroutuvat pisaroiksi. Kuten alla olevasta kuvasta voidaan huomata, 

korkeammassa lämpötilassa kalvoa ei enää muodostu, vaan mustalipeä muodostaa heti 

suuttimen suulla rihmoja. (Raiko et al. 2002, s. 530.) 

 

Kuva 2.4: Mustalipeän pisaroituminen 3.3 kg/s massavirralla (Kankkunen 2018, s. 17). 

 

Mustalipeäpisaran koko on tärkeä ominaisuus sen palamisen kannalta. Pisaran on oltava 

riittävän suuri, jotta se ei tempaudu savukaasujen mukaan, mutta samalla niin pieni, että 

se ehtii syttyä ennen kekoon joutumista. Optimaalisessa tilanteessa pisarat kuivuvat tip-

puessaan ja varsinainen palaminen tapahtuu keon pinnalla. (Raiko et al. 2002, s. 530.) 

Kuvassa 2.5 on esitetty mustalipeän palamisen vaiheet sekä reaktiot tulipesän eri osissa. 
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Kuva 2.5: Tulipesässä tapahtuvat reaktiot (Andritz Oy 2014). 

2.3 Soodakattilan rakenne 

Soodakattila on luonnonkiertokattila. Soodakattiloita on olemassa yksi- ja kaksilieriöi-

sinä, mutta nykyaikainen soodakattila on rakenteeltaan poikkeuksetta yksilieriöinen. Yk-

silieriökattila on käytettävyydeltään parempi, rakenne on yksinkertaisempi ja sillä on 

mahdollista saavuttaa korkeampi kapasiteetti. (Knowpulp 2020.) Kuvassa 2.6 on esitetty 

nykyaikainen soodakattila ja sen tärkeimmät komponentit. 

 

Kuva 2.6: Nykyaikainen soodakattila ja sen komponentit (Andritz Oy 2017a). 
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2.3.1 Tulipesä 

Soodakattilan tulipesän - etenkin sen alaosan - olosuhteet ovat todella haastavat materi-

aalien keston suhteen. Korroosion ehkäisemiseksi tulipesän alaosan putkien on oltava ra-

kenteeltaan poikkeavia muuhun kattilaan verrattuna. Vaihtoehtoina tulipesän putkiraken-

teille ovat tapitettu putki, päälle hitsattu putki ja komposiittiputki. Tapitettu putki on kor-

roosiosuojaltaan erinomainen, mutta ylläpito- ja korjaustyöt muodostuvat haasteiksi. 

Edellä mainituista vaihtoehdoista komposiittiputki (kuva 2.7) on uusissa kattiloissa eniten 

käytetty. Komposiittiputki koostuu painetta kantavasta, yleensä hiiliteräksestä valmiste-

tusta sisäosasta ja korroosiota kestävästä pinnoitteesta. (Vakkilainen 2005, s. 10-7, 10-

13.) 

 

Kuva 2.7: Komposiittiputken poikkileikkaus (Andritz Oy 2010). 

 

Nykyaikana soodakattilassa käytetään dekantoivaa pohjarakennetta, jossa pohjaputket 

ovat 2.5 - 4° kulmassa vaakatasosta ylöspäin. Näin höyrykuplat pääsevät nousemaan ylös-

päin ja vältytään mahdolliselta höyryfilmin muodostumiselta putken yläpintaan, mikä 

huonontaa putkiseinämän jäähdytystä merkittävästi. (Koso, sähköpostikeskustelu 

2.4.2020.) 

2.3.2 Tulistimet 

Tulistimessa kylläistä höyryä lämmitetään edelleen suuremman tehon saavuttamiseksi. 

Suurimmissa kattiloissa tulistimet on jaettu 4 - 6 vaiheeseen ja tulistimien välissä höyryyn 

ruiskutetaan vettä halutun loppulämpötilan saavuttamiseksi. Kuvassa 2.8 esitetty tulistin 

on niin sanottu paneelitulistin, jota käytetään kaikista haastavimmissa olosuhteissa, kuten 

lähimpänä tulipesää. Paneelitulistin ei likaannu helposti ja se kestää suurenkin lämpövuon 

(Vakkilainen 2005, s. 6-2, 6-14.) 
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Kuva 2.8: Paneelitulistin (Vakkilainen 2005, s. 6-14). 

 

Tulistimet mitoitetaan halutun höyryn lämpötilan ja paineen mukaisesti. Oleellista on 

myös jäähdyttää savukaasut alle tuhkan tahmean lämpötilan (T15) ennen savukaasujen 

kulkeutumista tiheän putkijaon keittopinnalle. Tulistimen pinta-alaan vaikuttaa myös se, 

onko kyseessä myötä- vai vastavirtatulistin. Vastavirtatulistin on tulistuksen kannalta pa-

ras vaihtoehto, mutta putken seinämien lämpötila voi helposti kasvaa liian suureksi. Myö-

tävirtatulistimessa lämmönsiirto on heikompaa, mistä johtuen tulistimen koko kasvaa. 

Myötävirtatulistimella saavutetaan kuitenkin huomattavasti parempi korroosionkesto. 

(Adams et al. 1997, s. 354; Koso, sähköpostikeskustelu 2.4.2020.) 

2.3.3 Keittopinta 

Keittopinnalla (kuva 2.9) tuotetaan osuus höyrystä ja se on savukaasujen virtaussuun-

nassa tulistimien jälkeen seuraava lämpöpinta. Keittopinnan tarkoitus on ottaa talteen sa-

vukaasuissa oleva lämpö niin, ettei ekonomaisereissa tapahdu höyrystymistä. Savukaasut 

tulevat keittopinnalle sen yläosassa sijaitsevasta sisääntulosta, kulkevat pystysuoraan 

alaspäin ja poistuvat keittopinnan alaosasta (Adams et al. 1997, s. 352; Vakkilainen 2005, 

s. 6-15.) 
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Kuva 2.9: Pystysuora keittopinta (Vakkilainen 2005, s. 6-15). 

 

2.3.4 Ekonomaiserit 

Ekonomaiserin tehtävänä on lämmittää syöttövesi hieman alle kyllästyslämpötilan. 

Koska savukaasujen lämpötila on ekonomaiserien kohdalla jo melko matala, vaatii riit-

tävä lämmönsiirto hyvin suurta pinta-alaa. Suurin osa ekonomaisereista on kuvan 2.10 

mukaisia pystysuoria ekonomaisereita, joissa savukaasut tulevat ekonomaiseriin sen ylä-

osasta ja poistuvat alaosasta. Savukaasujen lämpötila sisääntulossa on 350 - 450 °C ja 

viimeisen ekonomaiserin ulostulossa vähintään 150 °C. Savukaasujen jäähtyessä liikaa 

alitetaan savukaasujen happokastepiste, mikä aiheuttaa korroosiota ekonomaiseriin ja 

sähkösuodattimiin (Adams et al. 1997, s. 355; Vakkilainen 2005, s. 6-15.) 

 

Kuva 2.10: Pystysuora ekonomaiseri (Vakkilainen 2005, s. 6-15). 
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2.3.5 Lipeäjärjestelmät 

Polttomustalipeä pumpataan säiliöstä kattilaa kiertävään mustalipeärenkaaseen, jonka 

tarkoituksena on jakaa lipeä tasaisesti kullekin suuttimelle. Ennen polttoa mustalipeä on 

lämmitettävä viskositeetin alentamiseksi. Lipeän esilämmitys toteutetaan joko suoraan 

höyryllä lämmittämällä tai epäsuorasti lämmönvaihtimella. (Vakkilainen 2005, s. 7-14 – 

7-15.) 

Sekoitussäiliössä mustalipeä sekoitetaan sähkösuodattimilta ja kattilan tuhkasuppiloista 

saatavan tuhkan kanssa. Sekoitussäiliön kytkennässä voidaan käyttää kahta eri menetel-

mää, joista nykyaikaisempi on tarkoitettu haihduttamon toiminnan tehostamiseksi. Ky-

seisessä kytkennässä mustalipeä pumpataan sekoitussäiliöstä haihduttamoon, jossa se se-

koitetaan viimeisen haihdutusvaiheen mustalipeään. Vanhoissa laitoksissa korkean 

kuiva-ainepitoisuuden omaava mustalipeä pumpataan tyypillisesti sekoitussäiliöstä suo-

raan polttoon. (Vakkilainen 2005, s. 7-19.) 

Mustalipeän poltossa syntyvä sula valuu sulakouruja pitkin kattilan alapuolella sijaitse-

vaan liuotussäiliöön. Liuotussäiliössä sula muodostaa heikkovalkolipeän kanssa viherli-

peää vapauttaen samalla suuren määrän ääntä, lämpöä ja värähtelyä. Nämä ilmiöt johtuvat 

sulan huonosta lämmönjohtavuudesta, mikä johtaa sulapisaran räjähtämiseen sen pinnan 

äkillisesti jäähtyessä samalla kun pisaran sisäosa pysyy sulana. Liuotussäiliössä muodos-

tuva höyry voidaan pesun jälkeen polttaa kattilassa tai vapauttaa ilmaan. (Vakkilainen 

2005, s. 7-16, 7-20.) 

2.3.6 Ilma- ja savukaasujärjestelmä 

Palamisreaktion parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi ilmajärjestelmä koostuu use-

asta eri korkeudella olevasta ilmatasosta. Nykyaikaisessa soodakattilassa on vähintään 

kolme ilmatasoa: primääri, sekundääri ja tertiääri. Isommissa kattiloissa sekundääri-ilma 

voidaan jakaa ala- ja yläsekundääriin ja vastaavasti tertiääri-ilma voidaan jakaa ala- ja 

ylätertiääriin (kuva 2.11). Jokaisella ilmatasolla on oma puhaltimensa ja kanavistonsa. 

(Andritz Oy 2017b; Vakkilainen 2005, 7-3.) 

Primääri-ilma-aukot sijoitetaan tyypillisesti jokaiselle seinälle. Primääri-ilman vaikutus 

itse palamistapahtumaan on pienempi kuin muilla ilmatasoilla ja sen pääasiallinen tehtävä 
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onkin pitää keko etäällä kattilan seinistä. Aukot asennetaan 10 - 45° kulmaan alaspäin, 

jotta sula ei pääse valumaan aukkoihin. Primääri-ilman toiminnallinen etäisyys on noin 1 

metri riippumatta kattilan koosta. (Vakkilainen 2005, s. 7-4.) 

Sekundääri-ilma on soodakattilan toiminnan kannalta tärkein ilmataso. Sekundääri-ilma 

syötetään pedin yläpuolelle, ja sillä hallitaan tulipesän alaosan lämpötilaa, joka puoles-

taan vaikuttaa päästöjen syntyyn ja reduktioon. Nykyaikaisissa kattiloissa sekundääriau-

kot ovat tyypillisesti kahdella seinällä ja tavoitteena on täyttää kattilan poikkileikkaus 

mahdollisimman hyvin. (Vakkilainen 2005, s. 7-5.) 

Tertiääri-ilman tehtävänä on saattaa loppuun jäljellä olevien palavien yhdisteiden poltta-

minen kattilan keskiosassa. Tertiääri-ilma-aukot sijoitetaan tyypillisesti etu- ja takasei-

nille, ja niitä voi olla eri määrä kullakin seinällä. Ilma-aukkojen määrä tai koko kasvaa 

kattilan koon kasvaessa, jotta saavutetaan tarvittava virtauspinta-ala. (Vakkilainen 2005, 

s- 7-5.) 

 

Kuva 2.11: Ilmajärjestelmän kanavat ja laitteet (Andritz Oy 2017b). 

 

Soodakattilan tyypillinen savukaasujärjestelmä (kuva 2.12) koostuu savukaasukanavista 

säätöpelteineen, sähkösuodattimista, savukaasupuhaltimista, savupiipusta ja tarvittaessa 
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savukaasupesurista. Nykyaikaisissa kattiloissa luonnonveto ei ole riittävä savukaasujen 

poistamiseen soodakattilasta, minkä takia tarvitaan savukaasupuhaltimia. Savukaasujär-

jestelmään kuuluvien puhdistuslaitteiden, kuten sähkösuodattimien ja pesureiden tarkoi-

tuksena on vähentää ilmaan vapautuvien päästöjen määrää. (Vakkilainen 2005, s. 7-7, 7-

8.) 

 

 

Kuva 2.12: Savukaasujärjestelmän kanavat ja laitteet (Andritz Oy 2017b). 
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3 SELLUTEOLLISUUDEN PÄÄSTÖIHIN LIITTYVÄT MÄÄ-

RÄYKSET 

Maailmalla ympäristönsuojelusta määrätään ja ohjeistetaan erilaisilla laeilla, direktii-

veillä ja standardeilla. EU:ssa teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin (2010/75/EU) 

mukaisesti parhaasta teknologiasta (BAT) ja niihin liittyvistä päästöjen raja-arvoista il-

moitetaan BAT-vertailuasiakirjoissa (BREF), joiden tarkoituksena on myös yhtenäistää 

ympäristölupakäytäntöjä EU:n sisällä. Vuonna 2018 OECD julkaisi raportin, jossa esite-

tään jäsenmaiden yhtenäistäminen BATiin ja sitä vastaaviin standardeihin. Tässä kappa-

leessa esitellään selluntuotannon kannalta merkittävien maiden ja alueiden ilmaan vapau-

tuviin päästöihin liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia. (OECD 2018; SYKE 2019.) 

3.1 BATia hyödyntävät maat ja alueet 

BREFit on jaettu teollisuuden toimialoittain. Niiden tärkein osa on BAT-päätelmät, jossa 

esitetään kuvaukset parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, tietoja tekniikan soveltuvuu-

desta, tekniikkaan liittyvistä päästötasoista, päästötasojen tarkkailusta ja kulutustasoista 

sekä mahdollisista laitoksen kunnostustoimista. (SYKE 2019.) 

Soodakattila on yksi merkittävä ilmaan vapautuvien päästöjen lähde sellutehtaalla. Sellu-

teollisuuden BREFissä määritellään tyypilliset arvot soodakattilan päästöille, jotka on esi-

tetty alla olevassa taulukossa vuosikeskiarvoina. 

Taulukko 3.1: Soodakattilan tyypilliset päästöt vuosikeskiarvona (Suhr et al. 2015, s. 235). 

Rikkidioksidi (S:nä) 

Vaihteleva mustalipeän kuiva-ainepitoisuus, pe-

surin kanssa tai ilman pesuria 

1 – 100 mg/Nm3 

<0.002 – 0.65 kg/ADt 

Rikkivety tai TRS 

Vuosikeskiarvo 0 – 50 mg/Nm3 

Vuosikeskiarvo 0.0007 – 0.4 kg/ADt 

Väliaikaisesti Korkeampi  

Typpioksidit (NO2:na) 

Vain ensisijaisilla toimenpiteillä 
120 – 250 mg/Nm3 

0.73 – 2.0 kg/ADt 

Hiukkaset 

Sähkösuodattimien jälkeen 
5 – 190 mg/Nm3 

0.02 – 1.6 kg/ADt 

Lähde: EIPPCB:n kysely Helmikuussa 2011 [33, COM 2011]; pitoisuudet: standar-

doitu O2-pitoisuus 6%. 
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BREFissä esitetään päästöjen vähentämistekniikat ja niihin liittyvät päästöraja-arvot. 

Hiukkaspäästöjen vähentämiseksi jokainen soodakattila on varustettu vähintään säh-

kösuodattimilla. Soodakattiloiden hiukkaspäästö vaihtelee EU:n alueella välillä 5 - 190 

mg/Nm3 riippuen sähkösuodattimien mitoituksesta ja kunnosta, lisäpuhdistuslaitteista 

(savukaasupesuri) ja prosessin hallinnasta. (Suhr et al. 2015, s. 241.) BAT-päätelmissä 

on ohjeistettu käyttämään hiukkaspäästöjen vähentämiseksi sähkösuodattimia tai säh-

kösuodattimien ja savukaasupesurin yhdistelmää. Näiden tekniikoiden mukaiset päästö-

rajat uusille ja olemassa oleville pölynpoistojärjestelmille on esitetty alla olevassa taulu-

kossa. 

Taulukko 3.2: Parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan liittyvät soodakattilan pölypäästön 

raja-arvot EU:n alueella. (Suhr et al. 2015, s. 795). 

Parametri Pölynpoistojärjestelmä 
Vuosikeskiarvo 

mg/Nm3, 6 % O2 

Vuosikeskiarvo 

kg pölyä/ADt 

Pöly 

Uusi tai merkittävä kun-

nostus 
10 – 25 0.02 – 0.20 

Olemassa oleva 10 – 40 (1) 0.02 – 0.3 

(1) Olemassa oleva soodakattila, joka on varustettu käyttöikänsä lopussa olevalla säh-

kösuodattimella, saa tuottaa maksimissaan 50 mg/Nm3 pölypäästön (vastaa 0.4 

kg/ADt). 

 

OECD-jäsenmaa Venäjä on ottanut käyttöön BAT-asiakirjat teollisuuden ympäristöön 

vapautuvien päästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2015 valmistunut selluteollisuuden 

BREF on sisällöltään hyvin samankaltainen EU:ssa voimassa olevan BREFin kanssa, jos-

kin päästörajoissa on eroja. Taulukossa 3.3 on esitetty Venäjällä voimassa olevat BREFin 

mukaiset päästörajat soodakattiloille: 

Taulukko 3.3: Parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan liittyvät soodakattilan pölypäästön 

raja-arvot Venäjällä (muokattu, Russian BAT Bureau, 2015). 

Parametri Pölynpoistojärjestelmä 
Vuosikeskiarvo 

mg/Nm3, 6 % O2 

Vuosikeskiarvo 

kg pölyä/ADt 

Pöly 

Uusi tai merkittävä kun-

nostus 
40 – 50 0.08 – 0.40 

Olemassa oleva 50 – 100 0.4 – 0.81) 

1) Olemassa oleva soodakattila, joka on varustettu käyttöikänsä lopussa olevalla säh-

kösuodattimella, saa tuottaa maksimissaan 150 mg/Nm3 pölypäästön (vastaa 1.2 

kg/ADt). 
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Kuten vastaavassa EU:n BREFissä, myös Venäjällä parhaaksi käyttökelpoiseksi teknii-

kaksi katsotaan sähkösuodattimet sekä sähkösuodattimen ja savukaasupesurin yhdistel-

mät (Russian BAT Bureau, 2015). 

Venäjän tapaan myös Etelä-Korea on ottanut käyttöön BAT-menetelmät. Etelä-Koreassa 

vuonna 2017 voimaan astunut määräys päästöjä synnyttävien laitosten valvonnasta (Act 

on the Integrated Control of Pollutan-Discharging Facilities) pitää sisällään kullekin te-

ollisuusryhmälle omat BAT-asiakirjansa. (OECD 2018.) 

Teollisuuden BAT-asiakirjat sisältävät parhaat käyttökelpoiset tekniikat sekä ohjeet pääs-

töraja-arvojen määrittämiselle. Etelä-Koreassa raja-arvot määritetään parhaan käyttökel-

poisen tekniikan valinnan jälkeen neljässä vaiheessa: (1) epätavallisen datan poissulke-

minen; (2) parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ryhmittely niihin liittyvien päästöjen 

mukaan; (3) ylemmän päästöraja-arvon määrittäminen Rosnerin testillä ja (4) alemman 

päästöraja-arvon määrittäminen. (OECD 2018.) 

3.2 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa Clean Air Act (CAA) -laki on määrännyt EPAn (U.S. Environmental Pro-

tection Acency) määrittämään rajat ja vähennystekniikat teollisuuden vaaraa aiheuttaville 

päästöille. MACT-standardeissa (Maximum Achievable Control Technology) esitetään 

minimivaatimukset puhdistustekniikoille ja ne sisältyvät toimitaloittain jakautuviin 

NESHAP-standardeihin (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants). 

(Chamberlain 2019.) 

Selluteollisuuden MACT-standardit on jaettu kolmeen osaan (Hanks & Holloway 2016, 

s. 10): 

 MACT I. Säätelee HAP-päästöjä (Hazardous Air Pollutants) selluntuotantoalu-

eilla ja kemiallisten sellutehtaiden valkaisutoimenpiteissä sekä valkaisutoimenpi-

teissä sellutehtailla, jotka käyttävät mekaanista kuidutusta, kierrätyskuitua ja 

muuta kuin puumassan kuidutusta. 

 MACT II. Säätelee HAP-päästöjä polttomenetelmin tapahtuvissa kemikaalien tal-

teenottoprosesseissa sellutehtaalla. 
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 MACT III. Säätelee HAP-päästöjä kaikissa mekaanista kuidutusta, kierrätyskui-

tua, muuta kuin puumassan kuidutusta ja paperinvalmistusjärjestelmiä käyttävissä 

sellutehtaissa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty standardinmukaiset HAP-päästörajat olemassa oleville 

ja uusille soodakattiloille. 

Taulukko 3.4: NESHAP-standardin mukaiset päästörajat uusille ja olemassa oleville soodakat-

tiloille (muokattu, Hanks & Holloway 2016, s. 12). 

Lähde 

MACT standardit 

Hiukkaset 
Kaasumainen orgaaninen 

HAP 

OLEMASSA OLEVAT LÄHTEET 

Soodakattila 0.044 gr/dscf, 8 % O2 NA 

UUDET LÄHTEET 

NDCE soodakattila/DCE 

soodakattila 
0.015 gr/dscf, 8 % O2 0.025 lb/ton BLS 

gr/dscf = grains per dry standard cubic foot 

lb/ton BLS = pounds per ton of black liquor solids 

 

Niin ikään NESHAP-standardeissa päästöjen vähentämistekniikoiksi ilmoitetaan säh-

kösuodattimet, savukaasupesurit ja näiden yhdistelmät. Selvästi suurin osa (96 %) Yh-

dysvaltojen sellutehtaiden soodakattiloista on varustettu ainoastaan sähkösuodattimilla, 

muiden vaihtoehtojen ollessa harvinaisempia. (Hanks & Holloway 2016, s. 20.) 

Toinen CAA:n alla olevista päästöihin liittyvistä standardeista on NAAQS (National Am-

bient Air Quality Standards), joissa kunkin päästön pitoisuudelle on määritetty aikape-

rusteiset raja-arvot. NAAQS-standardit on jaettu primaarisiin ja sekundaarisiin standar-

deihin. Primaaristen standardien tarkoituksena on suojella kansanterveyttä, kun taas se-

kundaariset standardit asetettiin suojelemaan julkista hyvinvointia, mukaan lukien eläi-

miin, maatalouteen, kasvillisuuteen ja rakennuksiin kohdistuvia haittoja. (Tarvainen et al. 

2011, s. 20.) Taulukossa 3.5 esitetään NAAQS-standardien mukaiset maksimipitoisuudet 

hiukkasille. 
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Taulukko 3.5: NAAQS-standardien mukaiset maksimipitoisuudet PM2.5 ja PM10 hiukkasille 

(muokattu, EPA 2016). 

Päästö 
Primaari / 

sekundaari 
Aika Raja-arvo Luokka 

Hiukkaset 

PM2.5 

Primaari 1 a 12.0 µg/m3 
Vuosikeskiarvo, ta-

soitettu 3 vuodelle 

Sekundaari 1 a 15.0 µg/m3 
Vuosikeskiarvo, ta-

soitettu 3 vuodelle 

PM10 

Primaari ja 

sekundaari 
24 h 35 µg/m3 

98. prosenttipiste, ta-

soitettu 3 vuodelle 

Primaari ja 

sekundaari 
24 h 150 µg/m3 

3 vuoden aikana ei 

saa ylittyä useammin 

kuin keskimäärin 1 

kerran vuodessa 

 

3.3 Kiina 

Kiinassa teollisuuden aiheuttamista päästöistä määrää Air Law, joka sisältää standardeja 

ilmaan vapautuvista päästöistä ja niihin liittyvistä hallintamenetelmistä. Uusien tuotanto-

laitoshankkeiden on tehtävä ympäristövaikutusarvio ja niiden on noudatettava laissa 

esiintyviä standardeja, mikäli niiden toiminnasta aiheutuu päästöjä. (Zhang 2018, s. 61.) 

Ilmassa olevien hiukkasten maksimipitoisuudet (taulukko 3.6) on jaettu kahteen luok-

kaan, ja ne on esitetty vuonna 2016 viimeistellyssä standardissa GB3095_2012 2012. 

Standardit määräytyvät alueen mukaan seuraavasti: 

 Taso I. Luonnonsuojelualueet yms. 

 Taso II. Kaupunkialueet. 

 

Taulukko 3.6: Standardinmukaiset hiukkasten maksimipitoisuudet Kiinassa (GB3095_2012, s. 

15). 

Päästö  Aika Taso I Taso II 

PM10 µg/m3 
1 a 40 70 

1 d 50 150 

PM2.5 µg/m3 
1 a 15 35 

1 d 35 75 

 

Selluteollisuuden päästöille ja päästöjen puhdistusmenetelmille julkaistiin ei-sitova oh-

jeistus HJ 2302-2018 vuonna 2018. Ohjeistuksessa ei ole määritelty ilmaan vapautuvien 
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päästöjen puhdistusmenetelmiin liittyviä päästörajoja, mutta pölypäästöjen vähentämis-

tekniikaksi on suositeltu sähkösuodatinta. (HJ 2302-2018 2108, s. 15.) 

Päästöjä aiheuttavien tuotantolaitosten on pitänyt vuodesta 2016 hakea lupia päästöjen 

tuottamiseen. Vuonna 2018 Kiina hylkäsi päästöjen sanktiomaksut ja korvasi sen lailla 

(Environmental Protection Tax Law), jonka perusteella tuotantolaitoksia verotetaan nii-

den tuottamien päästöjen mukaan. (Zhang 2018, s. 61-62.) 

3.4 Japani 

Japanissa ympäristön laatuun liittyvät standardit on määritetty niin sanotuille leijuville 

hiukkasille (aerodynaaminen halkaisija ≤ 10 µm) ja PM2.5-hiukkasille. Leijuvien hiuk-

kasten standardi otettiin käyttöön vuonna 1973 ja sen mukaisesti leijuvien hiukkasten pi-

toisuus ilmassa saa olla vuorokaudessa enintään 0.10 mg/m3 ja tunnissa enintään 0.20 

mg/m3. PM2.5-hiukkasia koskeva standardi perustettiin vuonna 2009. Standardissa anne-

taan pitoisuuden raja-arvoksi vuosikeskiarvona enintään 15.0 µg/m3 ja vuorokausikesiar-

vona 35 µg/m3. (Wakamatsu et al. 2013.) 
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4 PÄÄSTÖMITTAUSSTANDARDIT 

Päästöjen syntypaikalla tehtävät mittaukset toteutetaan savukaasukanavasta tai savupii-

pusta. Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi on otettava huomioon kaasuvirran epäta-

saisuus kanavassa, sillä mutkien lähellä tehtävät mittaukset antavat täysin erilaisia arvoja 

verrattuna paikkaan, jossa virtauksen tulosuunnassa on enemmän suoraa kanavaa. (de Ne-

vers 2000, s. 65.) 

Pölypäästöjen mittausmenetelmät paikallaan oleville päästölähteille on esitetty EPA- ja 

SFS-EN -standardeissa. EPA Method 5 ja Method 17 sekä SFS-EN 13284-1 mukaiset 

mittausmenetelmät perustuvat gravimetriseen analyysiin, jossa tutkittavasta aineesta val-

mistettu, jotakin tunnettua yhdistettä sisältävä liuos kuivataan ja punnitaan. Standardi 

SFS-EN 13284-1 sisältää sekä in-stack- että out-stack -mittaukset, kun taas EPA on mää-

rittänyt niille erilliset standardit: EPA Method 5 käsittelee out-stack -mittauksia ja Met-

hod 17 käsittelee in-stack -mittauksia. (EPA 2017; EPA 2019; SFS-EN 13284-1:2017 

2017.) 

In-stack -menetelmässä suodatus tapahtuu savukaasukanavan sisäpuolella ja suodatin si-

jaitsee heti näytteenottimen sisääntulon perässä. Koska in-stack -menetelmässä suodatus-

lämpötila on sama kuin kaasun lämpötila, suodatin voi tukkeutua, mikäli kaasu sisältää 

vesipisaroita. Kosteille savukaasuille soveltuu out-stack -menetelmä, jossa suodatin on 

sijoitettu savukaasukanavan ulkopuolelle ja näytteenottoputki on lämmitetty mahdollis-

ten vesipisaroiden höyrystämiseksi. Tyypillinen suodatuslämpötila out-stack -menetel-

mässä on 120 ± 14 °C. (SFS-EN 13284-1:2017 2017; FL Smidth Airtech N.d.) Periaate-

kuvat standardin SFS-EN 13284-1 mukaisista in-stack- ja out-stack-menetelmistä sekä 

EPA Method 5:stä ja Method 17:stä on esitetty liitteessä 2. 

Kaikissa mainituissa mittausmenetelmissä käytetään isokineettistä näytteenottoa (kuva 

4.1). Isokineettisyys tarkoittaa sitä, että kaasun nopeus on yhtä suuri kanavassa ja näyt-

teenottosondin sisällä. Mikäli nopeus 𝑣𝑛 sondin sisällä on pienempi kuin nopeus 𝑣𝑑, vir-

taviivat kääntyvät poispäin suuaukosta vieden pienet hiukkaset sondin ohi, kun suuret 

hiukkaset ajautuvat suodattimelle. Kyseisessä tilanteessa mitattu hiukkasmassa on suu-

rempi kuin todellinen massa johtuen suuresta hiukkaskoosta. Kun nopeus 𝑣𝑛 sondin si-

sällä on suurempi kuin nopeus 𝑣𝑑, virtaviivat kääntyvät suuaukkoon päin, jolloin pienet 
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hiukkaset ajautuvat sondiin ja suuret hiukkaset jatkavat inertian vaikutuksesta suoraa reit-

tiä. Koska suodattimelle ajautuu nyt pienempiä hiukkasia, on myös mitattu massa todel-

lista massaa pienempi. (SFS-EN 13284-1 2017.) 

 

Kuva 4.1: Isokineettisyyden vaikutus kerättyihin hiukkasiin (SFS-EN 13284-1 2017). 

 

Kaikki kaasuun kosketuksissa olevat mittauslaitteiston osat on valmistettava korroosion- 

ja tarvittaessa kuumuuden kestävästä materiaalista, kuten ruostumattomasta teräksestä, 

titaanista, kvartsista tai lasista. Suodatinmateriaaleja on useita erilaisia, ja niiden hyvät ja 

huonot puolet on esitetty taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1: Standardissa SFS-EN 13284-1 2017 esitetyt suodatinmateriaalit ja niiden omi-

naisuudet. 

Materiaali Vahvuudet Heikkoudet 

Selluloosa-nitraatti   ei sovellu käytettäväksi yli 

125 °C lämpötilassa 

 matala suodatuskapasi-

teetti pölylle 

PTFEa  todettu tehokkuus 

 ei taipuvainen kuitujen 

menetykselle 

 ei sovellu käytettäväksi yli 

230 °C lämpötilassa 

 mekaanisesti heikko 

 käyristyy herkästi uunikä-

sittelyssä 

 sähköstaattiset varaukset 

voivat vaikuttaa punnitse-

miseen 

Lasikuitu  vahvat mekaaniset 

ominaisuudet 

 reagoi happamien yhdis-

teiden, kuten SO3:n kanssa 

 ei sovellu käytettäväksi yli 

200 °C lämpötilassa 

Kvartsikuitu  termisesti stabiili 

 ei reagoi pakokaasuyhdis-

teiden, kuten HF, HCl, 

SO2, SO3, H2SO4, NO ja 

NO2 kanssa 

 kuitujen menetys mahdol-

lista 

 heikot mekaaniset 

ominaisuudet 

 ei sovellu käytettäväksi yli 

700 °C lämpötilassa 
a PTFE:tä voidaan käyttää maksimissaan 230 °C lämpötilassa, mutta joillakin valmis-

tajilla maksimilämpötilan raja on alhaisempi, jopa 120 °C. 
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5 SOODAKATTILAN PÖLYPÄÄSTÖT 

Soodakattilan hiukkaspäästöille on olemassa useita eri syntymekanismeja mustalipeän 

ominaisuuksista, kattilan ajotavasta ja kattilan kunnosta riippuen. Mustalipeän poltossa 

syntyneet hiukkaset voivat kulkeutua savukaasujen mukana ja likaannuttaa lämpöpintoja 

tai ne voivat edetä pidemmälle savukaasukanavassa, osa ulos asti. Soodakattilassa synty-

vät hiukkaset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 0.5 - 1.3 µm kokoiset pienhiukkaset, noin 

1 mm kokoiset carryover-partikkelit ja 3 - 250 µm halkaisijaltaan olevat keskikokoiset 

partikkelit. (Vakkilainen 2005, s. 8-6, 8-8 – 8-9.) Kuvassa 5.1 on esitetty eri kokoisten 

hiukkasten määrä savukaasuissa eri olosuhteissa mitattuna ennen sähkösuodatinta. 

 

Kuva 5.1: Savukaasujen hiukkaspitoisuus partikkelikoon funktiona, mitattu ennen sähkösuoda-

tinta (Vakkilainen 2005, s. 8-7). 

 

5.1 Ajotavan vaikutus pölypäästöihin 

Tulipesän olosuhteista suurin vaikutus pölypäästön syntyyn on tulipesän alaosan lämpö-

tilalla, joka määräytyy mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden ja tulipesän lämpökuormituk-

sen mukaan. Mitä suurempi on mustalipeän kuiva-ainepitoisuus, sitä suurempi on lämpö-

tila tulipesän alaosassa. Tulipesän alaosan lämpötilan nousu johtaa suurempaan kalium-

kloridin (KCl) ja natriumkloridin (NaCl) höyrystymiseen, ja samalla rikkidioksidin (SO2) 

muodostuminen vähenee. Kun vain pieni määrä SO2:ta reagoi KCl:n ja NaCl:n kanssa, 
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suurin osa muodostuneista KCl- ja NaCl-höyryistä poistuu tulipesästä ja tiivistyy myö-

hemmin aerosolipartikkeleiksi. (Adams et al. 1997, s. 236-237; Vakkilainen 2005, s. 11-

9.) Kuvassa 5.2 on esitetty pölyn määrän kasvu kuorman kasvaessa. 

 

Kuva 5.2: Pölyn määrä suhteessa tulipesän kuormitukseen (Vakkilainen 2005, s. 8-9). 
 

Carryoverin määrään voidaan vaikuttaa ilmajaolla, mustalipeän koostumuksella ja li-

peäsuuttimien käyttötavalla. Nykyaikaisella ilmajärjestelmällä carryoverin määrä on pys-

tytty puolittamaan vanhoihin kattiloihin verrattuna, mutta sen määrää voidaan edelleen 

vähentää esimerkiksi optimoimalla mustalipeän syöttöä ja hienosäätämällä ilmajakoa. 

Keittopinnan jälkeen carryoverin osuus ei ole enää merkittävä (Adams et al. 1997, s. 251; 

Vakkilainen 2005, s.8-8, 11-8 – 11-9.) 

5.2 Syntymekanismit 

5.2.1 Pienhiukkaset 

Mustalipeä sisältää haihtuvia epäorgaanisia aineita, kuten natriumia (Na), kaliumia (K), 

rikkiä (S), klooria (Cl) ja hiiltä (C), jotka muodostavat savukaasun jäähtyessä kondensoi-

tuvia yhdisteitä. Näitä kondensoituneita yhdisteitä kutsutaan pienhiukkasiksi (eng. fume) 

(kuva 5.3), jotka soodakattilassa koostuvat pääosin natriumsulfaatista. Muita yhdisteitä 

ovat natriumkloridi, kaliumsulfaatti (K2SO4) ja kaliumkloridi. Natriumia ja rikkiä sisäl-

tävien pienhiukkasten synty alkaa tertiääri-ilmatasolla, jossa rikkivety hapettuu rikkidi-

oksidiksi. Rikkidioksidi muodostaa natriumyhdisteiden kanssa ylempänä tulipesässä nat-

riumsulfaattia, joka tiivistyy savukaasujen jäähtyessä hiukkasiksi. (Adams et al. 1997, s. 

50-51; Mikkanen 2000, s. 20.) 
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Pienhiukkasten syntymekanismit voidaan jakaa kahteen tyyppiin, homogeeniseen ja he-

terogeeniseen nukleaatioon. Homogeenisessa nukleaatiossa kaksi höyrymolekyyliä taker-

tuvat toisiinsa muodostaen pienhiukkasen. Kyseinen ilmiö tapahtuu höyryn saturaatio-

suhteen ylittäessä arvon yksi, jolloin höyrystä tulee ylikylläistä. Saturaatiosuhde laske-

taan yhtälöllä (Mikkanen 2000, s. 23): 

𝑆∞ =
𝑝𝑣,∞

𝑝𝑠(𝑇∞)
 (5.1) 

missä 𝑆∞ on saturaatiosuhde, 𝑝𝑣,∞ on höyryn osapaine savukaasussa ja 𝑝𝑠(𝑇∞) on höyryn 

kyllästymispaine. 

Heterogeenisessä kondensoitumisessa nukleaation saa aikaan kaasujen sisältämät epä-

puhtaudet. Höyrystymismenetelmällä syntyneet partikkelit kattavat suurimman osan 

mustalipeän poltossa syntyneistä hiukkaspäästöistä. Pienhiukkaset ovat kooltaan keskimää-

rin 0.5 - 1.3 µm. (Vakkilainen 2005, s. 8-6.) 

 

Kuva 5.3: Soodakattilassa muodostuneita pienhiukkasia (Mikkanen 2000, s. 47). 

 

5.2.2 Carryover 

Toinen mekanismi hiukkaspäästöjen synnylle on niin sanottu carryover, mikä tarkoittaa 

savukaasujen mukana kulkeutuvia, noin 1 mm kokoisia palaneita ja palamattomia mus-

talipeäpartikkeleita (kuva 5.4). Carryoverin määrään vaikuttaa suuresti kattilan ajotapa, 
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etenkin mustalipeän pisarakoko. Hyvin pienet pisarat palavat nopeasti ja muuttuvat il-

massa nestemäiseksi sulaksi eivätkä ne joudu savukaasuihin. Suuret pisarat saavuttavat 

tulipesän seinät tai keon ennen kuin ne ehtivät savukaasuvirran tempaamaksi. Carryover 

aiheuttaa suurimman osan tulistinpintoihin muodostuvista kerrostumista. (Mikkanen 

2000, s. 19; Vakkilainen 2005, s. 8-6, 8-8.) 

 

Kuva 5.4: Carryover-partikkeleita ja keskikokoisia partikkeleita (Vakkilainen 2005, s. 8-10). 
 

5.2.3 Keskikokoiset partikkelit 

 

Keskikokoiset partikkelit (ISP) tarkoittavat partikkeleita, jotka ovat kooltaan suurempia 

kuin haihtuneista epäorgaanisista aineista syntyneet yksittäiset partikkelit, mutta pienem-

piä kuin carryover-partikkelit (Vakkilainen 2005, s. 8-8 – 8-9). Keskikokoisia partikke-

leita syntyy monin eri tavoin, mikä vaikuttaa niiden koostumukseen ja kokoon: 

1. Ensimmäiseen tyyppiin kuuluvat 0.3 - 0.7 µm halkaisijaltaan olevista pienhiukka-

sista agglomeroituneet hiukkaset. Ne voivat muodostua primäärihiukkasten tör-

mätessä toisiinsa tai kun primäärihiukkaset kerrostuvat lämpöpinnoille, sintraan-

tuvat ja tempautuvat savukaasujen mukaan. (Mikkanen 2000, s. 26; Vakkilainen 

2005, s. 8-8.) 
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2. Eksessiivistä sintraantumista voi tapahtua, kun lentotuhka ja agglomeroituneet 

hiukkaset kerrostuvat lämpöpinnoille. Kerrostumat voivat irrota ja tempautua sa-

vukaasujen mukaan esimerkiksi nuohouksen vaikutuksesta 30 - 250 µm kokoisina 

epäsäännöllisen muotoisina hiukkasina. Tämän tyyppiset hiukkaset eivät tyypilli-

sesti poistu kattilasta, vaan aiheuttavat edetessään lisää kerrostumia. (Mikkanen 

2000, s. 52; Vakkilainen 2005, s. 8-8 – 8-9.) 

3. Palavat carryover-partikkelien jäämät muodostavat pallomaisia 5 - 100 µm hal-

kaisijaltaan olevia hiukkasia, jotka ovat pinnalta tiiviitä ja sisältä huokoisia. Syn-

tytavan teoriaa tukee se, että tämän tyyppisten hiukkasten on huomattu olevan 

hyvin kaliumilla rikastettuja ja korkean Na/S suhteen omaavia, mikä tarkoittaa 

kaliumkarbonaatin (Ka2CO3) ja soodan (Na2CO3) läsnäoloa. (Mikkanen 2000, s. 

50; Vakkilainen 2005, s. 8-9.) 

4. Mustalipeäpisarat voivat muodostaa myös tiiviitä pallomaisia 5 - 250 µm kokoisia 

hiukkasia. Näiden hiukkasten alkuperäksi on ehdotettu myös mekaanisesti irron-

neita suolajäämiä, sillä ne ovat natriumin ja kaliumin rikastuttamia, mutta ehty-

neitä kloorista ja hiilestä. Hiukkaset ovat taipuvaisia kerrostumaan tulistinalueelle 

ja vain pienimpien voidaan havaita poistuvan kattilasta. (Mikkanen 2000, s. 50; 

Vakkilainen 2005, s. 8-9.) 

5. Viimeisenä tyyppinä ovat epäsäännölliset karkeat hiukkaset, jotka sisältävät piitä 

(Si), kalsiumia (Ca) ja magnesiumia (Mg). Näiden 3 - 40 µm kokoisten hiukkasten 

alkuperä on todennäköisesti mustalipeän sisältämät epäpuhtaudet ja osa hiukka-

sista on voinut syntyä jo haihduttamisen yhteydessä. (Mikkanen 2000, s. 51; Vak-

kilainen 2005, s. 8-9.) 

5.3 Pölyn koostumus 

Hiukkaset koostuvat pääosin natriumsulfaatista sekä pieniltä osin K3Na(SO4)2:sta ja nat-

riumkloridista. Jotkut hiukkaset voivat sisältää myös kalsiumia, piitä ja magnesiumia. 

(Mikkanen 2000, s. 41.) Taulukossa 5.1 on esitetty eräässä tutkimuksessa käytettyjen pö-

lynäytteiden elementaarianalyysi. Pölynäytteet on otettu eri soodakattiloiden säh-

kösuodattimista (Frederick Jr. et al. 2004, s. 1-2). 
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Taulukko 5.1: Pölynäytteiden elementaarianalyysi massaosuuksina (muokattu, Frederick Jr. et 

al. 2004, s. 2). 

Pölynäyte Na 

m-% 

K 

m-% 

Cl- 

m-% 

CO3
2- 

m-% 

SO4
2- 

m-% 

B 31.0 3.7 0.5 6.5 58.3 

C 31.0 4.0 12.4 0.6 52.0 

D 31.8 4.4 13.6 5.5 44.7 

E 31.9 4.7 2.4 13.5 47.5 

G 28.6 5.2 0.0 0.0 66.2 

L 28.4 6.5 2.0 2.5 60.6 

#3 26.1 9.9 2.2 3.1 58.7 

#4 30.6 5.9 13.5 4.9 45.1 

 

5.4 Pölyn ominaisuudet 

Pölyn ominaisuudet vaikuttavat soodakattilan likaantumiseen, mikä puolestaan voi johtaa 

tukkeutumiseen ja mahdollisesti lämpöpintojen korroosioon. Kovettuneet kerrostumat 

kuristavat savukaasuvirtausta, mutta esimerkiksi tulistinalueella putken pintalämpötila 

voi nousta paikoitellen niin korkeaksi, että tuhka on tulistinputken pinnalla sulana no-

peuttaen korroosiota merkittävästi. Tärkein pölyn ominaisuuksista on sen vahvuus, johon 

vaikuttavat hiukkasen sulamis- ja sintraantumiskäyttäytyminen. (Adams et al. 1997, s. 

247, 297-298; Vakkilainen 2005, s. 8-12.) 

Kattilan likaantuminen aiheutuu pölyn kiinnittyessä putken pinnalle. Pölyn kiinnittymi-

nen riippuu vallitsevasta lämpötilasta, sillä tietyssä lämpötilassa partikkeli muuttuu osit-

tain sulaksi ja näin ollen tarrautuu helposti tielle osuvaan kohteeseen muodostaen kerros-

tumia. Lämpötilaa, jossa pöly alkaa sulaa, kutsutaan ensimmäiseksi sulamislämpötilaksi 

(eng. first melting temperature, FMT). Pölyn sulamista kuvaavia lämpötiloja ovat T15 ja 

T70. T15 tarkoittaa lämpötilaa, jossa 15 m-% hiukkasesta on sulana ja se muuttuu tahme-

aksi. T70 tarkoittaa lämpötilaa, jossa hiukkasesta 70 m-% on sulana eikä se enää tartu. 

Pölyn sulamiskäyttäytymiseen vaikuttaa kloori- ja kaliumpitoisuus. Klooripitoisuuden 

kasvu esimerkiksi 1.5 mol-%:sta 9 mol-%:iin alentaa T15 lämpötilaa 700 °C:sta 560 

°C:een ja määrätyllä klooripitoisuudella kaliumin määrän nousu 0  mol-%.sta 20 mol-

%:iin voi johtaa enintään 150 °C pienempään T15-arvoon. (Adams et al. 1997, s. 258-259; 

Vakkilainen 2005, s. 8-12, 8-14.) 
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Pienhiukkasten sintraantuminen aiheuttaa vaikeasti poistettavia kovia kerrostumia läm-

pöpintoihin. Sintraantumisessa pienhiukkasten muodostamat isommat huokoiset hiukka-

set vähitellen tiivistyvät ja kovettuvat. Pienhiukkasten sintraantuminen alkaa noin 300 

°C:ssa ja ilmiö voimistuu nopeasti lämpötilan edelleen kasvaessa. Suuremmat hiukkaset 

sintraantuvat hitaammin kuin pienet hiukkaset. Sintraantumista on havaittu tapahtuvan 

kahdella eri menetelmällä: kiinteän olomuodon diffuusiolla ja haihtumis-tiivistymisil-

miön seurauksena (kuva 5.5). Sintraantumisessa hiukkasten välinen kaula tiivistyy ja kas-

vaa kunnes erillisiä hiukkasia on mahdoton enää erottaa. Lämpötilan ja koon lisäksi sint-

raantumisnopeuteen vaikuttaa muodostuvan kaulan olomuoto. Diffuusio on huomatta-

vasti nopeampaa aineessa, joka on nestemäisessä olomuodossa verrattuna kiinteässä olo-

muodossa olevaan aineeseen. (Adams et al. 1997, s. 262; Vakkilainen 2005, s. 8-14 – 8-

15.) 

 

Kuva 5.5: Pölyn sintraantumismenetelmät: (a) kiinteän olomuodon diffuusio; (b) haihtumis-tii-

vistymismenetelmä (Frederick Jr. et al. 2004, s. 3). 
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6 PÖLYPÄÄSTÖJEN PUHDISTUSMENETELMÄT 

Ilmaan vapautuvia hiukkaspäästöjä on mahdollista vähentää primäärisin ja sekundäärisin 

menetelmin. Primääriset menetelmät tarkoittavat päästöihin vaikuttamista eri polttotek-

niikoilla ja polttoaineilla. Tässä kappaleessa keskitytään sekundäärisiin menetelmiin, eli 

savukaasukanavaan asennettaviin laitteisiin, joissa savukaasut puhdistetaan ennen piip-

puun johtamista. Sekundääriset pölypäästöjen puhdistusmenetelmät voidaan jakaa dynaa-

misiin erottimiin, sähkösuodattimiin, kuitusuodattimiin ja pesureihin. (Ohlström et al. 

2005, s. 17.) 

Puhdistuslaitteiden on toimittava hankalissa olosuhteissa, erityisesti soodakattiloissa, 

joissa syntyvät hiukkaset ovat hygroskooppisia. Hygroskooppisuus aiheuttaa hiukkasten 

sintraantumisen kerrostumiksi puhdistuslaitteiden sisäpinnoille, mikä johtaa häiriöihin 

laitteiden toiminnassa. (Mikkanen 2000, s. 13-14.) 

6.1 Dynaamiset erottimet 

Dynaamisten erottimien toiminta perustuu hiukkasiin kohdistuviin voimiin, kuten paino-

voimaan, keskipakovoimaan ja hitausvoimiin. Yksinkertaisimmissa dynaamisissa erotti-

missa hiukkaset erotetaan savukaasuista painovoiman avulla savukaasujen kulkiessa 

kammion läpi suuntaa muuttamatta. Tämänkaltaisia erottimia ovat esimerkiksi sedimen-

taatiokammio ja lamellierotin, joilla on mahdollista poistaa vain kohtalaisen suuria (~ 100 

µm) hiukkasia. Painovoimaan perustuvan erottimen hyödyiksi voidaan katsoa yksinker-

tainen tekniikka, halvat investointikustannukset ja vähäinen huollontarve. (de Nevers 

2000, s. 250; Ohlström et al. 2005, s. 18.) 

Keskipakovoimaa ja hitausvoimia hyödyntävät dynaamiset erottimet ovat huomattavasti 

tehokkaampia hiukkasten erotuksessa kuin painovoimaan perustuvat erottimet. Verrat-

tuna saman kokoluokan painovoimaan perustuvaan erottimeen, hiukkasiin voi kohdistua 

kaksi kertaluokkaa suuremmat voimat keskipakovoimaan perustuvassa erottimessa alhai-

sillakin nopeuksilla. Syklonissa (kuva 6.1) savukaasut saatetaan pyörivään liikkeeseen, 

jolloin hiukkaset ohjautuvat virtauksen ulkoreunoille ja osuvat syklonin seinämiin. Hiuk-

kaset valuvat seiniä pitkin alaspäin syklonin pohjassa olevasta aukosta keräyssäiliöön. 

Syklonin alaosassa virtaus vaihtaa suuntaa ja kaasu poistuu puhdistuneena syklonin ylä-

osasta. (de Nevers 2000, s. 255, 257; Ohlström et al. 2005, s. 18.) 
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Kuva 6.1: Syklonin toimintaperiaate (Flagan & Seinfeld 1988, s. 403). 

 

Sykloneilla voidaan saavuttaa parhaimmillaan 98 %:n erotushyötysuhde yli 5 µm aero-

dynaamiselta halkaisijaltaan oleville hiukkasille tyypillisen erotuskyvyn ollessa noin 90 

% yli 10 µm kokoisille hiukkasille. Polttoprosesseissa syntyy kuitenkin myös paljon pie-

nempiä hiukkasia, jolloin näissä applikaatioissa hyötysuhteet jäävät huomattavasti alhai-

semmiksi. Pölyn erotusta voidaan tehostaa yhdistämällä useita pienempiä sykloneita sar-

jaan, niin kutsutuksi multisykloniksi, joskin niissä esiintyy helpommin tukkeutumison-

gelmia. Sykloneiden haittapuolena ovat korkeat painehäviöt, luokkaa 250 - 4000 Pa. Pai-

nehäviö myös kasvaa erotushyötysuhteen kasvaessa. Kuten painovoimaan perustuvat 

erottimet, myös syklonit ovat edullisia ja rakenteeltaan yksinkertaisia. (Ohlström et al. 

2005, s. 19-20.) 

6.2 Sähkösuodattimet 

Sähkösuodatin (kuva 6.2) on ensisijainen menetelmä hiukkasten poistoon voimalaitosko-

koluokassa. Sen etuja ovat alhainen painehäviö, hyvä erotuskyky myös pienille hiukka-

sille, kyky käsitellä suuria pölypitoisuuksia ja kaasumääriä sekä toimintakyky myös kor-

keissa lämpötiloissa.  Sähkösuodattimien investointikustannukset ovat kuitenkin korkeat 

ja ne vaativat paljon tilaa, mikä voi aiheuttaa ongelmia etenkin jälkiasennustoimenpi-

teissä. (Ohlström et al. 2005, s. 20.) 

Sähkösuodatin koostuu positiivisesti varautuneista keräyslevyistä, joiden välissä on ne-

gatiivisesti varautuneita elektrodilankoja. Savukaasu virtaa levyjen välissä, jolloin lan-

gasta levyihin päin kulkeva negatiivinen ionivirta kuljettaa negatiivisesti varautuneita 
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hiukkasia mukanaan. Yli 99.9 m-% suuremmista hiukkasista (>2 µm) varautuvat ko-

ronavarauksella, kun taas pienemmät hiukkaset varautuvat diffuusiovarauksella. Koska 

hiukkasten varautuminen on nopea tapahtuma, sähkösuodattimen koon määrittää lähinnä 

hiukkasten keräystapahtuma. Uuden sähkösuodattimen erotusaste voi olla jopa 99.9 %, 

mutta erotusasteen minimi asettuu hiukkasten kokoluokkaan 0.1 - 1 µm, josta yli 10 % 

voi läpäistä suodattimen. Soodakattilan savukaasuissa suuri osa hiukkasista kuuluu juu-

rikin 0.1-1 µm kokoluokkaan. (de Nevers 2000, s. 266; Mikkanen 2000, s. 13; Nicol 2013, 

s. 12; Ohlström et al. 2005, s. 20; Vakkilainen 2005, s. 7-18, 7-19.) 

Levyille kerääntyneet hiukkaset muodostavat ”kakun”, joka on poistettava säännöllisin 

väliajoin riittävän sähkökentän ylläpitämiseksi. Puhdistaminen toteutetaan erilaisilla ra-

vistimilla, jolloin hiukkaset putoavat sähkösuodattimen pohjasiiloihin. Puhdistuksessa 

osa hiukkasista joutuu takaisin savukaasuvirtaan, mikä alentaa hetkellisesti hyötysuh-

detta. Mikäli lentotuhkan ominaisvastus on pieni, eikä tuhka pysy keräinlevyllä, voidaan 

käyttää niin sanottua märkää sähkösuodatinta. Märässä sähkösuodattimessa keräinlevyjä 

huuhdellaan jatkuvasti vedellä. (de Nevers 2000, s. 267-268; Ohlström et al. 2005, s. 23.) 

 

Kuva 6.2: Soodakattilan sähkösuodattimet (FL Smidth 2020). 

 

6.3 Kuitusuodattimet 

Pölyn erotukseen käytettävät kuitusuodattimet ovat tyypillisesti kangassuodattimia, 

joissa savukaasujen sisältämät hiukkaset tarttuvat kankaaseen ja muodostuva ”kakku” 
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edelleen tehostaa suodattumista. Kuitusuodattimia käytetään tyypillisesti, kun savukaa-

sujen sisältämät hiukkaset eivät varautuisi kunnolla sähkösuodattimessa tai halutaan to-

della korkea erotushyötysuhde. (de Nevers 2000, s. 281-282; Ohlström et al. 2005, s. 23.) 

Voimalaitoskokoluokan kuitusuodattimet ovat yleensä niin sanottuja letkusuodattimia, 

joissa suodatinobjektina toimii jostakin kuitumateriaalista valmistetut letkut tai putket 

(kuva 6.3). Matalissa lämpötiloissa suodatinmateriaalina toimii villa, puuvilla, nylon ja 

polyesteri. Lasikuitu ja teflon kestävät 250 - 290 °C lämpötilan, mutta vielä korkeam-

massa lämpötilassa käytettävät kuitusuodattimet voidaan valmistaa esimerkiksi metalli- 

tai keraamikuiduista. Letkusuodattimia on kahta tyyppiä: savukaasut virtaavat letkujen 

sisäpuolelta ja kakku muodostuu sisäpuolelle tai savukaasut virtaavat letkujen ulkopuo-

lelta ja kakku muodostuu ulkopuolelle. Muodostuva kakku on poistettava ajoittain ravis-

tamalla tai paineilmalla. Suodattimia, joissa savukaasut virtaavat letkun sisäpuolelta ul-

kopuolelle, on puhdistettava ravistamalla eikä suodatin voi tällöin olla käytössä. Savu-

kaasujen virratessa letkun ulkopuolelta käytetään kakun irrottamiseen paineilmaa ja suo-

datin voi olla käytössä myös puhdistusprosessin aikana. (de Nevers 2000, s. 284-286; 

Ohlström et al. 2005, s. 24.) 

 

Kuva 6.3: Kaksi erilaista letkusuodatinta (Ohlström et al. 2005, s. 26). 

 

Kuitusuodattimien käytön haittapuolia ovat kuluminen, suuri painehäviö (1000 - 2000 

Pa), huollon tarve ja voimalaitoskokoluokassa suuri tilantarve. Etuja puolestaan ovat erin-

omainen erotuskyky kaikenkokoisille hiukkasille (99.9 %), verrattain yksinkertainen ra-

kenne ja matalat investointikustannukset. (Ohlström et al. 2005, s. 24.) 
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6.4 Pesurit 

Savukaasupesuri on märkäerotin, joka asennetaan savukaasujärjestelmään savukaasujen 

kulkusuunnassa yleensä jonkin muun erottimen, kuten sähkösuodattimen, jälkeen. Pesu-

rityypistä riippuen niillä voidaan erottaa kohtalaisesti jopa alle 1 µm halkaisijaltaan olevia 

hiukkasia, ja kokonaiserotusaste pesureilla on 80 - 99 %. Pesureiden haittapuoliksi voi-

daan katsoa suuri painehäviö, tarve jätevedenpuhdistukselle ja tilantarve (Ohlström 1998, 

s. 50; Ohlström et al. 2005, s. 27). 

6.4.1 Pesurityypit 

Savukaasupesurit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: rikinpoistoon tarkoitettuihin pesurei-

hin, teollisuuden lämmöntalteenottopesureihin ja hiukkasten poistoon tarkoitettuihin pe-

sureihin. Tässä työssä keskitytään hiukkasten poistoon tarkoitettuihin pesureihin, joskin 

ne voidaan kuitenkin samanaikaisesti toteuttaa lämpöä talteen ottavina pesureina. Läm-

möntalteenotolla saadaan kasvatettua laitoksen kokonaishyötysuhdetta, kun savukaasujen 

lauhtumisessa luovutettu lämpö käytetään esimerkiksi kaukolämpöveden lämmitykseen. 

(Ohlström et al. 2005, 26.) 

Pesurit voidaan jakaa ryhmiin myös pisaroiden ruiskutustavan perusteella pesutorneihin 

ja venturipesureihin (kuva 6.4). Pesutorneissa savukaasut virtaavat vaaka- tai pystysuo-

raan ja pesuliuos ruiskutetaan savukaasuun ruiskusuuttimilla vasta- tai myötävirtaan. 

Venturipesureissa savukaasut johdatetaan venturiputkeen, jonka kapeimpaan kohtaan 

ruiskutetaan matalapaineista vettä. Nopea, 30 - 130 m/s virtaava savukaasu sumuttaa ve-

den, jolloin kontakti veden ja savukaasun välillä on erinomainen. Lämmön talteenottoa 

varten pesuriin (pesutorni) lisätään yksi tai useampi täytekappalekerros, joka toimii läm-

mönsiirtopintana. (Järvenreuna & Nummila N.d., s. 2; Ohlström 1998, s. 51; Ohlström et 

al. 2005, s. 26.) 
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Kuva 6.4: Pesutorni (vas.) ja venturipesuri (kesk. ja oik.) (Ohlström 1998, s. 50-51). 

 

Tavanomaisella pesutornilla voidaan saavuttaa maksimissaan noin 80 %:n erotusaste ja 

tehokkain erotus saadaan hiukkasten ollessa halkaisijaltaan 10 - 25 µm. Pesutornissa pi-

sarakoko on 500 - 1000 µm ja mitä pienempi pisarakoko on, sitä tehokkaammaksi erotus 

on mahdollista saada. Erotuskykyä voidaan parantaa myös kasvattamalla pisaroiden ja 

hiukkasten nopeuseroa sekä lisäämällä pesuriin kosketuspintaa kasvattava elementti, eli 

täytekappalekerros. (Flagan & Seinfeld 1988, s. 470; Ohlström 1998, s. 50-51.) 

Venturipesurissa pisarat ovat hyvin pieniä ja savukaasun nopeus pisaroihin verrattuna al-

hainen. Lisäksi venturipesurissa tapahtuu vesihöyryn tiivistymistä hiukkasten pinnalle. 

Näiden ominaisuuksien avulla venturipesurilla voidaan erottaa jopa 99 % hiukkasista ja 

se toimii hyvin myös halkaisijaltaan alle 1 µm kokoisille hiukkasille (Flagan & Seinfeld 

1988, s. 470; Ohlström 1998, s. 51.) 

6.4.2 Toimintaperiaate ja rakenne 

Tämän työn kohteena oleva savukaasupesuri on pesutornimallinen hiukkasten poistoon 

tarkoitettu lauhduttava savukaasupesuri. Nykyaikaisen lämpöä talteen ottavan pesurin 

toiminta perustuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on varsinainen pesuvaihe, 

jossa savukaasuista poistetaan suurin osa sen sisältämistä hiukkasista savukaasujen sa-

malla jäähtyessä. Puhdistusvaihetta seuraa savukaasujen lauhtumisvaihe, joka tapahtuu 

yhdessä tai useammassa täytekappalekerroksessa (kuva 6.5). (Järvenreuna & Nummila 

N.d., s. 2.) 
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Kuva 6.5: Perinteisen lauhduttavan savukaasupesurin toimintaperiaate (Järvenreuna & Num-

mila N.d., s. 2). 

 

Savukaasujen lämpötila on pesurille tullessa yleensä 150 °C:sta ylöspäin ja pesuvaiheessa 

savukaasujen lämpötila laskee 60 - 70 °C:seen. Pesutorni on tyypillisesti vastavirtapesuri, 

mikä tarkoittaa, että pesuliuos ruiskutetaan suutinryhmästä ylhäältä alas savukaasujen 

noustessa pesurin alaosasta ylöspäin. Savukaasujen sisältämät hiukkaset sitoutuvat pisa-

roihin törmäämällä, interseptiolla tai pienimpien hiukkasten kohdalla diffuusiolla. Epä-

puhtauksia sisältävä pesuvesi valuu pesurin pohjalle, mistä se johdetaan hiukkasten ero-

tuksen kautta takaisin suuttimille (de Nevers 2000, s. 299; 303; Flagan & Seinfeld 1988, 

s. 457; Järvenreuna & Nummila N.d., s. 2; Mikkanen 2000, s. 18.) 

Pesuvaiheesta savukaasut nousevat täytekappalekerrokseen, joka toimii savukaasun lauh-

duttimena. Täytekappalekerroksen yläpuolelta ruiskutettu pesuliuos valuu täytekappalei-

den pinnalla savukaasujen noustessa vastavirtaan ja samalla savukaasujen sisältämä ve-

sihöyry tiivistyy lauhteeksi. Täytekappaleet on valmistettu metallista, muovista, poslii-

nista tai keraamisesta aineesta, ja ne on muotoiltu mahdollisimman suuren pinta-alan 

omaaviksi. Täytekappaleiden on myös oltava rakenteeltaan avoimia niin, ettei savukaa-

suvirtaukseen kohdistu suurta vastusta. (Järvenreuna & Nummila N.d., s. 2; Mendes 

2011, s. 41.) Kuvassa 6.6 on esitetty esimerkkejä täytekappaleista. 
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Kuva 6.6: Täytekappaleita: (a) muovinen pall-rengas. (b) metallinen pall-rengas. (c) Raschig-

rengas. (d) Intalox-satula. (e) muovinen Intalox-satula. (f) Intalox-satula (Mendes 2011, s. 44). 

 

Ennen pesurista poistumista savukaasut kulkeutuvat vielä pisaranerottimen läpi (Flagan 

& Seinfeld 1998, s. 458). Pisaranerottimessa savukaasuista erotellaan ylimääräiset vesi-

pisarat, jotka valuvat erottimesta takaisin kiertoon. 

6.4.3 Lämmön talteenotto 

Lämmön talteenotto on pesuvaihetta seuraava vaihe, jossa savukaasut lauhtuvat, eli jääh-

tyvät alle kastepistelämpötilan. Lauhtuminen tapahtuu yhdessä tai kahdessa täytekappa-

lekerroksessa, jotka toimivat lämmönsiirtopintoina. Savukaasu lauhtuu vastavirtaan kul-

kevaan kiertoveteen, joka lopulta johdetaan lämmönvaihtimen kautta takaisin pesuriin. 

Vesihöyryn tiivistyessä lämpöenergiaa siirtyy savukaasuista merkittävästi, noin 2350 

kJ/kg. Lauhteen lämpöenergia voidaan käyttää esimerkiksi kaukolämpöveteen. Mikäli sa-

vukaasun lämpötila jää selvästi kastepistelämpötilan yläpuolelle, ei lämmön talteenottoa 

tapahdu, vaan lisävesi höyrystyy savukaasuihin. (Järvenreuna & Nummila N.d., s. 2.) Ku-

vassa 6.7 on esitetty esimerkkinä hakkeen ja turpeen poltossa syntyneen savukaasun luo-

vuttama lämpöteho polttoainetehoon suhteutettuna savukaasujen jäähtyessä. 
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Kuva 6.7: Savukaasun luovuttama teho savukaasun jäähtyessä (Järvenreuna & Nummila N.d., 

s. 2). 

 

Jotta savukaasut voidaan jäähdyttää alle kastepisteen, on lämmönvaihtimen toisiopuolelle 

tulevan veden lämpötilan oltava selvästi alle savukaasujen kastepistelämpötilan. Kuivia 

polttoaineita poltettaessa tämä aiheuttaa ongelmia, sillä kuivilla savukaasuilla myös kas-

tepistelämpötila on matala. Mikäli paluuveden lämpötila jää korkeaksi, huononee pesurin 

lämmöntalteenotto huomattavasti. (Järvenreuna & Nummila N.d., s. 3.) Taulukossa 6.1 

on esitetty polttoaineen kosteuden vaikutus savukaasujen kastepistelämpötilaan. 

Taulukko 6.1: Savukaasujen kastepistelämpötila eri polttoaineen kosteuspitoisuuksilla (Pöyry 

Finland Oy 2010, s. 6). 

Polttoaineen kosteus 

[%] 

Kylläinen lämpötila 

[°C] 

60 68.4 

50 64.0 

40 60.0 

 

Pesurille menevän veden lämpötilaa voidaan alentaa lämpöpumppukytkennällä (kuva 

6.8). Lämpöpumpulla voidaan tehostaa lämmön talteenottoa 4 - 8 kertaiseksi tavanomai-

seen lämmönvaihtimella varustettuun pesuriin verrattuna laskemalla pesuveden lämpötila 

jopa 20 °C alemmalle tasolle. Paluuvedestä otettu lämpö siirretään pois lähtevään veteen. 

(Järvenreuna & Nummila N.d., s. 3.) 
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Kuva 6.8: Lämpöpumppukytkentä savukaasupesurissa (Järvenreuna & Nummila N.d., s. 3). 

 

6.5 Erotusasteet eri puhdistusmenetelmillä 

Taulukkoon 6.2 on koottu eri puhdistuslaitteiden hyötysuhteita sekä hyviä ja huonoja 

puolia. Tehokkaimpia puhdistuslaitteita ovat sähkösuodattimet ja kuitusuodattimet, mutta 

yleensä menetelmän valintaan vaikuttavat muutkin tekijät. Puhdistusmenetelmää vali-

tessa tulee ottaa huomioon pölyn ominaisuudet (kokojakauma, tarttuvuus, resistiivisyys), 

investointikustannukset sekä tarve esimerkiksi savukaasujen lämmön talteenotolle. (de 

Nevers 2000, s. 313; Ohlström et al. 2005, s. 29.) 

Taulukko 6.2: Puhdistusmenetelmien vertailua (muokattu, Ohlström et al. 2005, s. 28-29). 

Laite 

Minimi 

hiukkas-

koko 

[µm] 

Erotus-

aste 

[%] 

Etuja Haittoja 

Painovoima- 

erotinkammio 

>50 <50 pieni painehäviö, 

suunnittelun ja huol-

lon yksinkertaisuus 

tilaa vievä, huono 

keräystehokkuus, ei 

erota pienhiukkasia 

Syklonit 5-25 50-90 yksinkertaisuus, vä-

hän lattia-alaa vievä, 

kohtuullinen paine-

häviö,  

toimii suurilla pöly-

pitoisuuksilla, jat-

kuva kuiva kerätty-

jen hiukkasten 

poisto, poistaa suuret 

hiukkaset, lämpötila-

riippumaton 

korkeussuunnassa ti-

laa vievä, pieni ke-

räystehokkuus pie-

nille hiukkasille, 

herkkä vaihteleville 

pölykuormille ja vir-

tausnopeuksille 
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Multisyklonit 5  yksinkertainen, jat-

kuva hiukkasten 

poisto, kohtuullinen 

paine-häviö, poistaa 

suuret hiukkaset 

pieni keräystehok-

kuus pienille hiukka-

sille, tukkeutumis-

vaara suurilla savu-

kaasujen pöly- ja 

kosteuspitoisuuk-

silla, matalilla läm-

pötiloilla ja tarttu-

valla pölyllä 

Pesurit: 

Pesutornit 

Syklonipesurit 

Törmäyspesurit 

Venturipesurit 

 

>10 

>2.5 

>2.5 

>0.5 

 

<80 

<80 

<80 

<99 

yhtäaikainen kaasu- 

ja hiukkasmaisten 

päästöjen poisto, 

kyky jäähdyttää ja 

puhdistaa kuumat ja 

kosteat savukaasut 

sekä neutralisoida 

korrodoivat kaa-

sut/sumut, vähenty-

nyt pölyräjähdys-

riski, tehokkuuden 

säätö 

korroosio ja eroosio, 

lisääntyneet jäteve-

den käsittely-kustan-

nukset, huono ke-

räystehokkuus alle 1 

µm:n hiukkasille, 

mahdollisesti jopa li-

sää pienempiä hiuk-

kasia, jäätymisongel-

mat kylmässä, savu-

kaasun nostovoiman 

vähennys piipussa 

Sähkösuodatin <1 95-99+ >99 %:n tehokkuus, 

erottaa myös pieniä 

hiukkasia, märkä tai 

kuiva erotus, pai-

nehäviöt ja energian-

tarve pieniä verrat-

tuna muihin tehok-

kaisiin menetelmiin, 

vähän liikkuvia osia, 

vähäinen huollon-

tarve, toimii myös 

korkeissa lämpö-ti-

loissa (450 °C) 

herkkä vaihteleville 

pölykuormituksille 

ja virtausnopeuk-

sille, resistiivisyys 

aiheuttaa eräiden ai-

neiden kannattamat-

toman erottamisen, 

korkeajännite aiheut-

taa varotoimenpi-

teitä, keräys-tehok-

kuus voi huonontua 

vähitellen ja huo-

maamattomasti 

Kuitusuodatin 

(letkusuodatin) 

<1 

(nollasta 

lähtien) 

>99 kuiva keräys ja pien-

hiukkasten tehokas 

erotus mahdollista, 

korkeat hyötysuh-

teet, suorituskyvyn 

lasku on havaitta-

vissa, mahdollisuus 

myös tiettyjen kaasu-

jen poistoon aktiivi-

hiilellä 

herkkyys suodatus-

nopeudelle, kuumat 

kaasut jäähdytettävä, 

hehkuvat, tarttuvat 

tai suuret hiukkaset 

vaativat esierotti-

men, suhteellisen 

kosteuden vaikutus 

(tiivistyminen), ke-

mikaali-en vaikutus, 

ohitukset häiriötilan-

teissa, letkujen vaih-

dot ja huollon tarve 
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6.6 Puhdistusmenetelmien kustannukset 

Tässä kappaleessa vertaillaan sähkösuodattimen ja pesutornin kustannuksia EPAn (2003) 

esittämien kustannusarvioiden pohjalta. Pesurin osalta kustannukset on arvioitu ainoas-

taan tavanomaiselle, ei lämpöä talteen ottavalle, pesurille. Lämpöä talteen ottavan pesurin 

investointikustannusten voidaan olettaa olevan 30 % suuremmat tavanomaiseen pesuriin 

verrattuna, mutta myös vuosittaiset säästöt energiankulutuksessa ovat huomattavat ja ta-

kaisinmaksuaika lyhenee. Tässä työssä esimerkkinä oleva pesuri tuottaa keskimäärin 20 

MW:n lämpötehon normaalikuormalla, ja talteen otetulla lämmöllä voidaan pienentää 

energiakustannuksia esimerkiksi lämmittämällä tehtaan omassa käytössä olevaa vettä. 

Alla on esitetty sähkösuodattimen ja pesutornin kustannusarviot tapauksessa, jossa säh-

kösuodatin uusitaan kokonaan (EPA 2003a; EPA 2003b; Pirhonen 2014, s. 9, 11). Kus-

tannukset on muutettu USA:n dollareista euroiksi ja inflaatio on otettu huomioon. 

Sähkösuodatin 

 Pääomakustannus: 28,000 - 93,000 €/Nm3/s 

 Käyttö- ja huoltokustannukset: 8,500 - 98,000 €/Nm3/s, vuosittain 

 Kustannus vuositasolla: 12,000 - 107,000 €/Nm3/s, vuosittain 

 Kustannustehokkuus: 51 - 345 €/tpöly 

Pesutorni (ei lämmön talteenottoa) 

 Pääomakustannus: 5,500 to 17,500 €/Nm3/s 

 Käyttö- ja huoltokustannukset: 4,300 to 85,900 €/Nm3/s, vuosittain 

 Kustannus vuositasolla: 7,100 to 136,900 €/Nm3/s, vuosittain 

 Kustannustehokkuus: 67 to 1276 €/tpöly 

Mahdollisia lisäinvestointikuluja pesurin kohdalla aiheuttavat piippu ja savukaasupuhal-

timet. Piipun on oltava valmistettu märät savukaasut kestävästä materiaalista ja puhalti-

mien on kyettävä tuottamaan riittävä imu kasvaneen painehäviön vuoksi. Sähkösuodatti-

men kohdalla kustannuksia lisää huomattavasti vaadittavat muutokset laitoksen raken-

teissa tapauksessa, jossa sähkösuodatin on vaihdettava kokonaan, tai tarkoituksena on li-

sätä ylimääräinen sähkösuodatin. Joissakin kohteissa sähkösuodattimen asennus voi muo-
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dostua erityisen hankalaksi tilanpuutteen vuoksi. Sekä sähkösuodattimen että pesurin suh-

teelliset kustannukset kasvavat huomattavasti, kun siirrytään pienempään yksikkökokoon 

(EPA 2003a; EPA 2003b).  
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7 SAVUKAASUPESURIN EROTUSKYKY 

Hiukkasten erotus pesurissa voidaan jakaa neljään menetelmään hiukkaskoon mukaan: 

diffuusioon, interseptioon, inertiaaliseen törmäykseen (kuva 7.1) ja laskeutumiseen pai-

novoiman vaikutuksesta. Pienten hiukkasten (halkaisija < 1 µm) erotuksessa merkittävä 

ilmiö on diffuusio, ja suurten hiukkasten (halkaisija > 5 µm) erotuksessa inertiaalinen 

törmäys. Interseptiossa virtaviivan mukaisesti kulkeva hiukkanen imeytyy pisaraan, mi-

käli sen etäisyys pisarasta on vähemmän kuin hiukkasen halkaisija. (Kim et al. 2001, s. 

125-127.) 

 

Kuva 7.1: (a) Inertiaalinen törmäys. (b) Interseptio. (c) Diffuusio (Miller 2015). 

7.1.1 Stokesin laki 

Pölyn erotuskyvyn määrittäminen pohjautuu matemaattisiin lakeihin ja kokeellisten tu-

losten pohjalta tehtyihin korrelaatioihin. Yksi tärkeimmistä laeista on pallomaisen kap-

paleen rajanopeuden määrittävä Stokesin laki, joka kertoo kappaleeseen kohdistuvien 

voimien ja kappaleen koon perusteella vaaditun nopeuden, jolla kiihtyvyys on nolla. 

Stokesin laki perustuu Newtonin ensimmäiseen lakiin (de Nevers 2000, s. 216-218): 

𝑚𝑎 = 𝜌part. (
𝜋

6
) 𝐷3𝑔 − 𝜌𝐺 (

𝜋

6
) 𝐷3𝑔 − 𝐹𝑑  (7.1) 
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missä 𝑚 on massa [kg], 𝑎 on kiihtyvyys [m/s2], 𝜌part. on kappaleen tiheys [kg/m3], 𝐷 on 

halkaisija [m], 𝑔 on putoamiskiihtyvyys [m/s2], 𝜌𝐺  on väliaineen tiheys [kg/m3] ja 𝐹𝑑 on 

vastusvoima [N]. 

Rajanopeuden määritelmä on, että kappaleeseen kohdistuvien voimien summa on nolla. 

Tällöin kiihtyvyys asetetaan nollaksi ja yhtälö (7.1) voidaan muotoilla uudestaan: 

𝐹𝑑 = (
𝜋

6
) 𝐷3𝑔(𝜌part. − 𝜌𝐺) (7.2) 

Stokes muodosti muutamien oletusten avulla yhteyden vastusvoiman ja nopeuden välille: 

𝐹𝑑 = 3𝜋𝜇𝐺𝐷𝑣𝑡 (7.3) 

missä 𝜇𝐺 on väliaineen viskositeetti [kg/ms] ja 𝑣𝑡 on rajanopeus [m/s]. 

Kun yhtälö (7.3) yhdistetään yhtälöön (7.2), saadaan lopullinen Stokesin yhtälö: 

𝑣𝑡 = 𝑔𝐷2 (𝜌part.−𝜌𝐺)

18𝜇𝐺
 (7.4) 

7.1.2 Suuret kappaleet 

Stokesin laki toimii hyvin suurelle kokojakaumalle, mutta hyvin pienten ja hyvin suurten 

kappaleiden kohdalla yhtälöstä tulee epätarkka. Kun virhemarginaali on 1 %, Stokesin 

laki pätee kokojakaumalle 16 𝜇 ≤ 𝐷 ≤ 30 𝜇, ja 10 % virhemarginaalilla laki pätee jakau-

malle 1.6 𝜇 ≤ 𝐷 ≤ 70 𝜇. (de Nevers 2000, s. 225.) Suurille kappaleille on käytettävä vas-

tuskerrointa (de Nevers 2000, s. 219-220): 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑑

(𝜋/4)𝐷2𝜌𝐺(𝑣𝑡
2/2)

 (7.5) 

missä 𝐶𝑑  on vastuskerroin [-]. 

Vastuskertoimen lisäksi käytetään Reynoldsin lukua, joka lasketaan yhtälöllä: 

𝑅𝑝 =
𝐷𝑣𝑡𝜌𝐺

𝜇𝐺
 (7.6) 

missä 𝑅𝑝 on Reynoldsin luku [-]. 
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Stokesin laki toimii kohtalaisesti Reynoldsin luvuilla < 0.3, jolloin vastuskertoimen yh-

tälö voidaan kirjoittaa muodossa: 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑝
 (7.7) 

Muussa tapauksessa, kun 0.3 ≤ 𝑅𝑝 ≤ 1000, vastuskertoimen yhtälö saadaan muotoon: 

𝐶𝑑 =
24

𝑅𝑝
(1 + 0.14𝑅𝑝

0.7) (7.8) 

Mikäli todellinen Reynoldsin luku ei ole tiedossa, yhtälön (7.8) ratkaisu vaatii iterointia. 

Koska iterointi on työlästä, on helpompaa ja usein suositeltua käyttää kuvaajia, joista voi 

lukea terminaalinopeuden kappaleen koon funktiona. Eräs tämän kaltainen kuvaaja on 

esitetty liitteessä 1. 

7.1.3 Pienet kappaleet 

Stokesin laki olettaa, että väliaine on homogeenista. Hyvin pienten kappaleiden kohdalla 

oletus ei enää päde, vaan kappaleet alkavat törmäillä yksittäisten molekyylien kanssa. 

Tämän takia tarvitaan korjauskerrointa, joka on muotoa (de Nevers 2000, s. 222): 

𝐹𝑑 =
𝐹𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠

1+𝐴𝜆/𝐷
 (7.9) 

missä 𝐴 on kokeellisesti määritetty vakio, 𝜆 on molekyylien keskimääräinen matka tör-

mäysten välillä [m] ja 𝐹𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 on Stokesin lain vastusvoima [N]. 

Yhtälössä (7.9) esiintyvä (1 + 𝐴𝜆/𝐷) tunnetaan Cunnighamin korjauskertoimena. 

7.1.4 Stokesin pysähtymismatka 

Stokesin pysähtymismatka tarkoittaa matkaa, jonka tietyllä alkunopeudella liikkuva kap-

pale kulkee ennen kuin se pysähtyy viskoosien voimien johdosta. Kun kappaleeseen vai-

kuttaa ainoastaan liikettä vastaan oleva vastusvoima, saadaan yhtälö (7.3) muotoon (de 

Nevers 2000, s. 225-226): 

𝐹 = −3𝜋𝜇𝐺𝐷𝑣 = 𝑚𝑎 =
𝜋

6
𝐷3𝜌part.

𝑑𝑣

𝑑𝑡
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𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −

18𝜇𝑣

𝐷2𝜌part.
 (7.10) 

Nimetään 𝑑𝑡 = 𝑑𝑥/𝑣, sievennetään ja integroidaan yhtälö (7.10), niin saadaan: 

∫ 𝑑𝑣 = −
18𝜇𝑣

𝐷2𝜌part.
∫ 𝑑𝑥

𝑥=𝑥

𝑥=0

𝑣=0

𝑣=𝑣0
 (7.11) 

Näin ollen pysähtymismatkan yhtälöksi saadaan: 

𝑠Stokes stopping =
𝑣0𝐷2𝜌part.

18𝜇𝐺
 (7.12) 

missä 𝑠Stokes stopping on Stokesin pysähtymismatka [m]. 

Stokesin pysähtymismatka esiintyy puhdistusmenetelmien erotustehokkuuden laskuissa 

käytettävissä termeissä, jotka saadaan pysähtymismatkan ja jonkin muun dimension suh-

teesta. 

7.1.5 Vastavirtapesurin erotuskyky 

Tässä työssä käsitellään kappaleen 6.4.2 mukaista pesuria, jossa savukaasut kulkevat pe-

suliuokseen nähden vastavirtaan. Erotuskyvyn oleellisia tunnuslukuja ovat erotusluku 

(separation number) 𝑁𝑠 ja osumahyötysuhde (target efficiency) 𝜂𝑡. Erotusluku on kohteen 

halkaisijan - tässä tapauksessa pisaran - suhde Stokesin pysähtymismatkaan, ja osuma-

hyötysuhde kuvaa kohteeseen osuvien hiukkasten määrän suhdetta tilanteeseen, jossa 

kaikki hiukkaset kulkevat suoraa linjaa ilman, että yksikään ohittaa kohdetta virtauksen 

vaikutuksesta. (de Nevers 2000, s. 294.) Kuvassa 7.2 esitetään käyrästö erotusluvun ja 

osumahyötysuhteen yhteydestä. 
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Kuva 7.2: Osumahyötysuhde erotusluvun funktiona sylinterimäisille, nauhamaisille ja 

pallomaisille kappaleille (de Nevers 2000, s. 293.) 

 

Jos vastavirtapesurissa (kuva 7.3) pisara on rajanopeudessaan 𝑣𝑡 ympäröivään kaasuun 

nähden, ja kaasu kulkee ylöspäin nopeudella 𝑣𝐺 = 𝑄𝐺/∆𝑥∆𝑦, pisaran nopeus pesurin 

koordinaatteihin nähden on 𝑣𝐷−Fixed = 𝑣𝑡 − 𝑣𝐺  (de Nevers 2000, s. 303). 

 

Kuva 7.3: Vastavirtapesurin toimintaperiaate (de Nevers 2000, s. 304). 

 

Erotuskyvyn määrittäminen alkaa massataseen kirjoittamisella: 
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(

𝑃𝑖𝑠𝑎𝑟𝑜𝑖ℎ𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑦𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑢𝑘𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö

𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö
) 

=
− 𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑦𝑛𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑢𝑘𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö
 

= (𝑝𝑦𝑦ℎ𝑘ä𝑖𝑠𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠/𝑎𝑖𝑘𝑎)(ℎ𝑖𝑢𝑘𝑘𝑎𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠) × (𝑜𝑠𝑢𝑚𝑎ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒) 

= −(𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎) × (ℎ𝑖𝑢𝑘𝑘𝑎𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠) (7.13) 

Pesurissa on 𝑁𝐷 määrä pisaroita per aikayksikkö, ja kunkin pisaran tilavuus on (𝜋/6)𝐷𝐷
3. 

Jokainen pisara viettää pesurissa keskimääräisen ajan: 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑘𝑎 =
∆𝑧

(𝑣𝑡−𝑣𝐺)
 (7.14) 

missä 𝑣𝐺  on kaasun nopeus [m/s]. Pisaroiden määrä jokaisella ajanhetkellä on: 

𝑃𝑖𝑠𝑎𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑗𝑜𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑗𝑎𝑛ℎ𝑒𝑡𝑘𝑒𝑙𝑙ä =
𝑁𝐷∆𝑧

(𝑣𝑡−𝑣𝐺)
 (7.15) 

missä 𝑁𝐷 on pisaroiden määrä. Seuraavaksi määritetään pisaroiden pyyhkäisytilavuus 

ajan suhteen, joka saadaan yhtälöllä: 

𝑃𝑦𝑦ℎ𝑘ä𝑖𝑠𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠

𝐴𝑖𝑘𝑎
= (

𝑁𝐷∆𝑧

𝑣𝑡 − 𝑣𝐺
) (

𝜋𝐷𝐷
2

4
) 𝑣𝑡 

  = (
𝑄𝐿

𝜋𝐷𝐷
3/6

) (
∆𝑧𝜋

4
) (

𝐷𝐷
2𝑣𝑡

𝑣𝑡 − 𝑣𝐺
) 

  = 𝑄𝐿 (
1.5

𝐷𝐷
) (∆𝑧) (

𝑣𝑡

𝑣𝑡−𝑣𝐺
) (7.16) 

missä 𝐷𝐷on pisaran halkaisija [m] ja 𝑄𝐿 on pesuliuoksen tilavuusvirta [m3/s]. Kun yhtälö 

(7.16) yhdistetään yhtälöön (7.13) saadaan: 

𝑄𝐿 (
1.5

𝐷𝐷
) (∆𝑧) (

𝑣𝑡

𝑣𝑡−𝑣𝐺
) 𝑐𝜂𝑡 = −𝑄𝐺∆𝑐 (7.17) 



60 

 

missä 𝑐 on hiukkaspitoisuus pesurin jälkeen [μg/m3], 𝜂𝑡 on osumahyötysuhde, 𝑄𝐺 on kaa-

sun tilavuusvirta [m3/s] ja ∆𝑐 on hiukkasten pitoisuuden muutos. Kun pesurin korkeus on 

äärimmäisen pieni, voidaan ∆𝑧 muuttaa 𝑑𝑧:ksi ja ∆𝑐 𝑑𝑐:ksi. Näin ollen saadaan: 

𝑑𝑐

𝑐
= −1.5 ·

𝜂𝑡

𝐷𝐷
·

𝑄𝐿

𝑄𝐺
·

𝑣𝑡

(𝑣𝑡−𝑣𝐺)
𝑑𝑧  (7.18) 

ja lopulta pesurin läpäisevien hiukkasten osuus lasketaan yhtälöstä: 

ln 𝑃 = ln
𝑐

𝑐0
= − 1.5 ·

𝜂𝑡

𝐷𝐷
·

𝑄𝐿

𝑄𝐺
·

𝑣𝑡

(𝑣𝑡−𝑣𝐺)
∆𝑧 (7.19) 

missä 𝑃 on pesurin läpäisevien hiukkasten osuus ja 𝑐0 on hiukkaspitoisuus alussa [µg/m3]. 

 Vastavirtapesurin erotuskykyä rajoittaa rajanopeuden ja kaasun nopeuden erotus. Mikäli 

halutaan 100 % erotus hiukkasten osalta, pisaran rajanopeuden tulisi olla yhtä suuri kuin 

kaasun nopeus. Tällöin pesurissa oleva neste leijuisi paikallaan, ja nestemäärän kasvaessa 

pesuri tulvisi. Erotuskyvyn maksimoimiseksi pisaroiden halutaan olevan mahdollisim-

man pieniä, jolloin 𝑁𝑠 ja 𝜂𝑡 kasvavat. Vastavirtapesurissa pisaran minimikokoa kuitenkin 

rajoittaa juurikin rajanopeus, joka on pidettävä riittävän suurena. (de Nevers 2000, s. 304-

305.) 

De Neversin (2000) esittämä Stokesin erotuslukuun perustuva yhtälö (7.19) toimii luotet-

tavasti vain suuremmille hiukkasille, joiden erotus perustuu interseptioon ja törmäykseen. 

Yleisesti on ajateltu, ettei pesutornilla ole mahdollista poistaa pienempiä kuin halkaisijal-

taan 1 µm kokoisia hiukkasia. Kim et al. (2001, s. 125-136) ovat laatineet numeeriseen 

analyysiin perustuvan tutkielman pesutornin erotuskyvystä hiukkaskoon vaihdellessa. 

Ehdotetussa menetelmässä kokonaiserotuskyvyn laskennassa otetaan huomioon hiukkas-

ten diffuusio, interseptio ja törmäys. 

Yhden pisaran diffuusi erotuskyky voidaan määrittää yhtälöllä: 

𝜂diff = 0.7 {
4

√3
(

1−𝛼

𝐽+𝜎𝐾
)

1

2
𝑃𝑒−

1

2 + 2 (
√3𝜋

4𝑃𝑒
)

2

3
[

(1−𝛼)(3𝜎+4)

𝐽+𝜎𝐾
]

1

3
} (7.20) 

missä 𝜂diff on diffuusi erotuskyky [-], 𝛼 o täytekappaletilan tilavuusosuus [-], 𝜎 on veden 

ja ilman viskositeettisuhde [-], 𝐽 = 1 −
6

5
𝛼

1

3 +
1

5
𝛼2 (hydrodynaaminen tekijä), 𝐾 = 1 −
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9

5
𝛼

1

3 + 𝛼 +
1

5
𝛼2 (hydrodynaaminen tekijä) ja 𝑃𝑒 =

𝐷𝑉𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

𝐷diff
 (Pecletin luku). Täytekap-

paletilan tilavuusosuudelle annetaan arvo 0, kun lasketaan pesuvaiheen erotuskykyä. Pe-

cletin luvussa esiintyvä diffuusiokerroin on muotoa: 

𝐷diff =
𝑘𝑇𝐶

3𝜋𝜇𝐷𝑝
 (7.21) 

missä 𝐷diff on diffuusiokerroin [-], 𝑘 on Boltzmannin vakio [J/K], 𝑇 on absoluuttinen 

lämpötila [K], 𝜇 on ilman viskositeetti [kg/ms], 𝐷𝑝 on hiukkasen halkaisija [m] ja 𝐶 on 

Cunnighamin korjauskerroin. Cunnighamin korjauskerroin määrittyy hiukkasen 

halkaisijan perusteella seuraavasti: 

𝐶 =
2(1.664)𝜆

𝐷𝑝
 kun 𝐷𝑝 < 0.05 μm (7.22) 

𝐶 =
2.609√2𝜆

𝐷𝑝
1/2  kun 0.05 μm < 𝐷𝑝 < 1.0 μm (7.23) 

Myös Pecletin luvun määrää hiukkaskoko. Pecletin luku saadaan seuraavista yhtälöistä: 

𝑃𝑒 =
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2(1.664)𝑘𝑇𝜆
𝐷𝑝

2 kun 𝐷𝑝 < 0.05 μm (7.24) 

𝑃𝑒 =
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2.609𝑘𝑇√2𝜆
𝐷𝑝

3/2
 kun 0.05 μm < 𝐷𝑝 < 1.0 μm (7.25) 

Näin ollen diffuusin erotuskyvyn yhtälöiksi saadaan: 

𝜂diff =
2.8

√3
(

1 − 𝛼

𝐽 + 𝜎𝐾
)

1
2

(
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2(1.664)𝑘𝑇𝜆
)

−
1
2

𝐷𝑝
−1 

+1.4 (
√3𝜋

4
)

2
3

[
(1 − 𝛼)(3𝜎 + 4)

𝐽 + 𝜎𝐾
]

1
3

 

× (
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2(1.664)𝑘𝑇𝜆
)

−
2

3
𝐷𝑝

−
4

3 kun 𝐷𝑝 < 0.05 μm (7.26) 

𝜂diff =
2.8

√3
(

1 − 𝛼

𝐽 + 𝜎𝐾
)

1
2

(
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2.609𝑘𝑇√2𝜆
)

−
1
2

𝐷𝑝

−
3
4 
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+1.4 (
√3𝜋

4
)

2
3

[
(1 − 𝛼)(3𝜎 + 4)

𝐽 + 𝜎𝐾
]

1
3

 

× (
3𝜋𝜇𝐷𝐷𝑣𝐷−𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑

2.609𝑘𝑇√2𝜆
)

−
2

3
𝐷𝑝

−1 kun 0.05 μm < 𝐷𝑝 < 1.0 μm (7.27) 

Seuraavaksi määritetään yhden pisaran interseptiolla tapahtuva erotus yhtälöllä: 

𝜂int =
(1−𝛼)

(𝐽+𝜎𝐾)
[(

𝑅

1+𝑅
) +

1

2
(

𝑅

1+𝑅
)

2
(3𝜎 + 4)] (7.28) 

missä 𝜂int on interseptiolla tapahtuva erotus [-] ja 𝑅 (=
𝐷𝑝

𝐷𝐷
) on interseptioparametri [-]. 

Koska pisaran halkaisija on paljon suurempi kuin hiukkasen halkaisija, voidaan olettaa: 

𝑅 ≪ 1 tai 
𝑅

1 + 𝑅
≅ 𝑅 

Tällä olettamuksella yhtälö (7.28) voidaan kirjoittaa muotoon: 

𝜂int = [
(1−𝛼)

(𝐽+𝜎𝐾)

1

𝐷𝐷
] 𝐷𝑝 + [

(1−𝛼)

(𝐽+𝜎𝐾)

(3𝜎+4)

2𝐷𝐷
2 ] 𝐷𝑝

2 (7.29) 

Yhden pisaran erotuskyky törmäyksen vaikutuksesta voidaan määrittää yhtälöllä: 

𝜂imp = (
𝑁𝑠

𝑁𝑠+0.35
)

2

  (7.30) 

missä 𝜂imp on törmäyksen vaikutuksesta tapahtuva erotuskyky [-]. 

Yhtälö (7.30) voidaan approksimoida vastaavaan muotoon kuin yhtälöt (7.26), (7.27) ja 

(7.29): 

𝜂imp = 3.4 [
𝜌𝑝(𝑣𝑡−𝑣𝐺)

18𝜇𝐷𝐷
]

9

5
𝐷𝑝

18

5  kun 𝑁𝑠 ≤ 0.5 (7.31) 

𝜂imp = 1 kun 𝑁𝑠 > 0.5 (7.32) 

Kun tiedetään yhden pisaran erotuskyky, voidaan yhtälöt (7.26), (7.27), (7.29), (7.31) ja 

(7.32) sovittaa koskemaan koko pesurin hyötysuhdetta. Tämä onnistuu korvaamalla 𝜂t 
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yhtälöstä (7.19) hyötysuhteilla 𝜂diff, 𝜂int ja 𝜂imp määrätyn hiukkaskoon erotusta lasket-

taessa. 

Kuvasta 7.4 voidaan havaita, että hyvin pienten hiukkasten erotus pesurilla on aiemmin 

luultua paremmalla tasolla. Käyrän minimi on keskikokoisten hiukkasten alueella, alim-

man kohdan ollessa hiukkaskoolla ~ 1 µm. Tutkimuksessa saadut tulokset seuraavat hy-

vin Lichtin (1988) määrittämää hyötysuhdetta (laskettu hiukkaskoolla > 1 µm) aina 10 

µm asti, jonka jälkeen eroavaisuuden aiheuttaa laskennassa käytetyt oletukset. Erotusky-

vyn minimin sijaintiin kuvaajassa vaikuttavat kuitenkin pisaran nopeus kaasun nopeuteen 

nähden, pisaran halkaisija ja tilavuusosuus. (Kim et al. 2001, s. 128-130). 

 

Kuva 7.4: Kokonaiserotuskyvyn käyttäytymistä kuvaava log-normaalijakauma (Kim et al. 

2001, s. 128). 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty hiukkaskoon, kaasun nopeuden ja pisaran koon vai-

kutus erotuskykyyn eri erotusmekanismeilla. 

Taulukko 7.1: Erotusmekanismien vertailu (de Nevers 2000, s. 297). 

Kasvava suure Törmäys ja interseptio Diffuusio 

Hiukkaskoko Kasvaa Pienenee 

Kaasun nopeus Kasvaa Pienenee 

Pisaran koko Pienenee Pienenee 
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8 ANDRITZ OY SAVUKAASUPESURI 

8.1 Käyttökohteet 

Andritz Oy on kehittänyt viime vuosien aikana savukaasupesureita sooda- ja voimakatti-

lakäyttöön. Savukaasupesuri räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mutta pesurin 

pääpainona on yleensä hiukkasten poistaminen. Tätä työtä koskevalla soodakattilalla sa-

vukaasupesurin tarkoituksena on vähentää hiukkaspäästöjä niin, että päivitetyn ympäris-

töluvan vaatimukset hiukkasten enimmäismäärälle täyttyvät. Savukaasupesurin hyödyt 

voidaan huomata etenkin vanhoissa laitoksissa, joissa sähkösuodattimet ovat ylikuormi-

tettuja tai huonokuntoisia (Koso, sähköpostikeskustelu 14.10.2019). 

Hiukkaspäästöjen vähentämisen lisäksi pesurin avulla voidaan pienentää polttoaineenku-

lutusta ja sitä kautta CO2-päästöjä lämmön talteenoton avulla. Pesuri toimii myös happa-

mien ja emäksisten yhdisteiden (HCl, HF, SO3 ja NH3) erotuksessa. Näitä yhdisteitä on 

mahdollista poistaa tai neutralisoida jopa 95 prosenttisesti ja lisäksi SO2-päästöistä voi-

daan poistaa 90 %. (Andritz Oy 2016.)  

8.2 Toimintaperiaate ja rakenne 

8.2.1 Prosessikuvaus 

Tarkasteltava savukaasupesuri on pesutornimallinen vastavirtapesuri lämmön talteen-

otolla. Prosessikuvauksessa esitellään esimerkkilaitoksen pesurin toiminta-arvoja ryhmit-

täin ja normaalilla kattilan kuormituksella (~1100 t/d). 

Savukaasut saapuvat pesurille kolmesta sähkösuodattimesta noin 170-180 °C:n lämpöti-

lassa (kuva 8.1). Normaalikuormalla kosteiden savukaasujen tilavuusvirta on noin 57 

Nm3/s. Savukaasujärjestelmässä pesuri on myös mahdollista ohittaa tarpeen vaatiessa, 

jolloin savukaasut viedään sähkösuodattimilta suoraan piippuun. Savukaasukanavassa on 

seuraavat mittaukset: 

 Savukaasun lämpötila ennen sähkösuodattimia [°C] 

 Sähkösuodattimien painehäviöt [Pa] 

 Savukaasun tilavuusvirta pesurin jälkeen [Nm3/s] 

 Savukaasun paine pesurin jälkeen [Pa] 
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 Savukaasun lämpötila pesurin jälkeen [°C] 

 Jatkuvat päästömittaukset [mg/Nm3] 

o Pöly, NOx, SO2, TRS, CO 

 Happi [%] 

 

Kuva 8.1: Esimerkkilaitoksen savukaasujärjestelmä, kuva tehtaan DCS-näytöstä. 

 

Pesurin nestekierto koostuu kahdesta osasta, alakierrosta ja yläkierrosta. Alakierrossa 

(kuva 8.2) tapahtuu varsinainen hiukkasten poisto. Pesuliuos kiertää pesurin alaosasta 

kiertopumpun kautta suutinryhmille, joista pesuliuos ruiskutetaan alaspäin savukaasuihin 

nähden vastavirtaan. Pesuliuoksen pH pidetään noin arvossa 8 natriumhydroksidin 

(NaOH) avulla, mikäli on tarpeen poistaa myös SO2:ta. 
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Kuva 8.2: Pesurin alakierto, kuva tehtaan DCS-näytöstä. 

 

Alla olevissa taulukoissa on esitetty alakierron prosessiarvoja normaalissa ajotilanteessa 

sekä alakierron kiertopumpun mitoitusarvot. 

Taulukko 8.1: Alakierron prosessiarvot normaalissa ajotilanteessa. 

Alakierron paine ennen pesuria kPa 110 

Alakierron lämpötila pumpun jälkeen °C 65 

Alakierron virtaus ennen pesuria l/s 382 

 

Taulukko 8.2: Alakierron pumpun mitoitusarvot. 

 Alakierron pumppu 

Nostokorkeus m 35 

NPSHA m 12.3 

Virtaus max l/s 480 

Virtaus min l/s 260 

T max °C 70 

T norm °C 67 

 

Yläkierron (kuva 8.3) tehtävänä on ruiskuttaa pesuliuosta täytekappalekerrokseen. Ylä-

kiertoon kuuluu myös lämmönvaihdin, jossa savukaasujen luovuttama lämpö siirretään 

tehtaan käyttöveteen. Pesuliuos kiertää pesurin alaosasta kiertopumpun ja lämmönvaihti-

men kautta yläosan suuttimille ja pieni osa pesuliuoksesta ajetaan liuotussäiliöön. 
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Kuva 8.3: Pesurin yläkierto, kuva tehtaan DCS-näytöstä. 

 

Alla olevissa taulukossa on esitetty yläkierron prosessiarvoja normaalissa ajotilanteessa 

sekä yläkierron kiertopumpun mitoitusarvot. 

Taulukko 8.3: Yläkierron prosessiarvot normaalissa ajotilanteessa. 

Yläkierron lämpötila pumpun jälkeen °C 65 

Yläkierron paine pumpun jälkeen kPa 536 

Yläkierron paine ennen pesuria kPa 248 

Yläkierron lämpötila ennen pesuria °C 60 

Yläkierron virtaus ennen pesuria l/s 548 
 

Taulukko 8.4: Yläkierron pumpun mitoitusarvot. 

 Yläkierron pumppu 

Nostokorkeus m 55 

NPSHA m 8.8 

Virtaus max l/s 610 

Virtaus min l/s 350 

T max °C 70 

T norm °C 67 

 

Savukaasujen luovuttama lämpö otetaan talteen yläkierron levylämmönvaihtimessa 

(kuva 8.4). Lämmönvaihtimen kylmälle puolelle pintalauhduttimelta tulevan veden läm-
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pötila on 30-40 °C ja keskimäärin lauhteesta saatu lämpöteho on 20 MW. Lämmönvaih-

timesta lämmin vesi siirtyy lämminvesisäiliöön, josta se pumpataan muualle tehtaan käyt-

töön. 

 

Kuva 8.4: Pesurin lämmöntalteenotto, kuva tehtaan DCS-näytöstä. 

 

Taulukoissa 8.5 ja 8.6 on esitetty levylämmönvaihtimen ja lämminvesipumpun mitoitus-

arvot. 

Taulukko 8.5: Lämmönvaihtimen mitoitusarvot. 

Kapasiteetti Kuuma puoli Kylmä puoli 

Virtaus kg/s 550 300 

T sisään °C 63 40 

T ulos °C 52.1 60 

Virtausnopeus m/s 5.81 3.16 

Painehäviö kPa 99.41 38.66 

Lämpöteho kW 25075 

Termodynaamiset ominaisuudet Vesi Vesi 

Ominaistiheys kg/m3 984.65 988.09 

Ominaislämpö kJ/kgK 4.18 4.18 

Lämmönjohtavuus W/mK 0.65 0.64 

Viskositeetti mPa·s 0.51 0.56 

Seinämäviskositeetti mPa·s 0.56 0.51 

Likaantuminen m2K/kW 0.0101 0.0101 

Mitoituskerroin % 13.8 
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Taulukko 8.6: Lämminvesipumpun mitoitusarvot. 

 Lämminvesipumppu 

Nostokorkeus m 20 

NPSHA m 8.8 

Virtaus max l/s 360 

Virtaus min l/s 120 

T max °C 70 

T norm °C 60 

 

8.2.2 Hiukkasten poisto ja ruiskutussuuttimet 

Ennen pesuriin saapumista savukaasuille tehdään niin sanottu tulistuksenpoisto jäähdyt-

tämällä niitä vedellä pesurin sisääntulossa. Tulistuksenpoistossa vettä höyrystyy 3 - 5 

kg/s. Varsinaisessa pesuvaiheessa savukaasut nousevat pesurissa ylöspäin ja pesuliuos 

ruiskutetaan suutinrivistöillä alaspäin. Pesuvaiheessa savukaasujen lämpötila laskee niin 

sanottuun märkälämpötilaan, eli 60-70 °C:seen.  

Suuttimet ovat kuvan 8.5 mukaisia aksiaalivirtaussuuttimia. Ruiskutussuutin muodostaa 

kartiomaisen vesisuihkun jonka kulma riippuu käytetystä suutintyypistä ja paineesta. 

(Lechler GmbH N.d. s. 3.2.) 

 

Kuva 8.5: Ruiskutussuutin (Lechler GmbH N.d., s. 3.2). 

 

Pisarakoko kyseisillä suuttimilla voidaan laskea mitattujen arvojen avulla. Mittaustulok-

set tilavuusvirralle ja pisarakoolle eri paineissa on esitetty taulukossa 8.7 sekä graafisesti 

kuvissa 8.6 ja 8.7. Pisarakoko ilmaistaan Sauter-halkaisijana, mikä kuvaa keskimääräistä 
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pisaran halkaisijaa verrattuna todelliseen pisarakokojakaumaan tilavuuden ja pinta-alan 

suhteen avulla. (Pulkkila, sähköpostikeskustelu 8.1.2020, Kowalczuk & Drzymala 2015, 

s. 646.) Kyseisen suuttimen pisarakokoa ei ole mitattu suuremmilla painella, mutta ver-

rattuna vastaavanlaisen pienemmän suuttimen mittauksiin, voidaan olettaa pisarakoon 

pienenemisen hidastuvan paineen edelleen kasvaessa. 

Taulukko 8.7: Pisarakoko ja tilavuusvirta eri paineissa (Pulkkila, sähköpostikeskustelu 

8.1.2020). 

Paine bar 1 2 2.5 

Mittausetäisyys mm 500 500 300 

Tilavuusvirta m3/s 0.01208 0.01650 0.01767 

Sauter d32 µm 1826 1302 988 

 

 

Kuva 8.6: Paineen vaikutus tilavuusvirtaan. 

 

 

Kuva 8.7: Paineen vaikutus pisarakokoon 
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Normaalissa ajossa alakierron kunkin suuttimen tilavuusvirta on 0.01194 m3/s. Näin ollen 

suoran yhtälöstä voidaan laskea suutinkohtaiseksi paineeksi: 

𝑝suutin = 257.01 · 0.01194
m3

s
− 2.1288 

≈ 0.94 bar  (8.1) 

Pisarakoko pienenee paineen kasvaessa lähes lineaarisesti, mutta myös mittausetäisyy-

dellä on vaikutusta tulokseen. Pisarakokoa voidaan kuitenkin arvioida kuvaajan yhtälöstä: 

𝑑32 =
4.3058 − 0.94 bar

0.0018
 

≈ 1870 μm (8.2) 

Pesuvaiheessa poistetaan suurin osa hiukkasista ja savukaasujen sisältämästä SO2:sta, 

jotka kerätään pesuveteen liuenneena pesurin pohjalle ja kierrätetään takaisin suuttimille 

sekä soodakattilan liuotussäiliöön. 

8.2.3 Lämmöntalteenotto ja täytekappalekerros 

Pesuvaiheen jälkeen savukaasut virtaavat kyllästymislämpötilaan jäähtyneenä lämmön-

talteenottovaiheeseen pesurin täytekappaletilaan (kuva 8.8), jossa tapahtuu vielä jonkin 

verran myös savukaasujen puhdistumista. Savukaasujen ja veden kontakti täytekappale-

tilassa saa aikaan savukaasujen lauhtumisen ja alaspäin virtaavan veden lämpenemisen. 

 

Kuva 8.8: Täytekappaletila ja suuttimet (Andritz Oy 2016). 



72 

 

Täytekappaletilan yläpuolella on sama määrä ruiskutussuuttimia kuin pesuvaiheessa, 

mutta yläkierron virtaus on suurempi. Yhtälöiden (8.1) ja (8.2) mukaisesti laskettuna ylä-

kierron suutinkohtaiseksi paineeksi ja pisarakooksi saadaan: 

𝑝suutin ≈ 2.27 bar 

𝑑32 ≈ 1131 μm 

Täytekappaletilan korkeus on 2.5 metriä ja se koostuu kuvan 8.9 mukaisista ruostumatto-

masta teräksestä valmistetuista satulamallisista täytekappaleista. 

 

Kuva 8.9: Pesurin täytekappale (RVT N.d.). 

 

Täytekappaletilasta lämmin vesi virtaa pesurin pohjalle, josta se johdetaan lämmönvaih-

timen (kuva 8.10) kautta täytekappaletilan yläpuolisille suuttimille ja liuotussäiliöön. 

Työn kohteena olevassa tehtaassa savukaasuista talteen otettu lämpöenergia käytetään 

laitoksen lämpimään käyttöveteen. Lämmöntalteenottovaiheesta savukaasut virtaavat pi-

saranerottimen läpi piippuun 55 - 60 °C:n lämpötilassa. 
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Kuva 8.10: LTO-järjestelmän levylämmönsiirrin. 

8.3 Mitoitus 

Savukaasupesuri mitoitetaan halutun hiukkasten erotuksen ja talteen otettavan lämmön 

mukaan. Perusteellinen mitoitus vaatii kattavat tiedot savukaasujen ominaisuuksista, jotta 

pesuri voidaan optimoida juuri kyseisten savukaasujen puhdistukseen. 

8.3.1 Alkuarvot 

Pesurin mitoitus aloitetaan alkuarvojen määrittämisellä. Tarvittavia alkuarvoja ovat sa-

vukaasujen osalta kosteiden savukaasujen tilavuusvirta [m3n/s], lämpötila [°C], SO2- ja 

hiukkaspitoisuus [mg/m3n] sekä savukaasujen kosteus. Lämmön talteenottoa varten on 

tiedettävä lämmönvaihtimen kylmälle puolelle tulevan veden lämpötila ja haluttu lämpö-

teho. Näiden lisäksi laskuihin tarvitaan savukaasuille, vedelle ja vesihöyrylle ominaisia 

tunnuslukuja kuten tiheys, paine, ominaislämpökapasiteetti ja ominaishöyrystymislämpö. 

8.3.2 Tulistuksenpoisto 

Tulistuksenpoisto sijaitsee savukaasukanavassa pesurin sisääntulossa ja tarkoituksena on 

jäähdyttää savukaasut kastepistelämpötilaan tai lähelle sitä. Tarvittavan jäähdytysvesi-

määrän laskemiseen tarvitaan savukaasujen kastepistelämpötila, joka voidaan määrittää 

savukaasujen kosteuspitoisuuden avulla. Kastepistelämpötila saadaan iteroimalla niin, 

että savukaasujen kosteuspitoisuus saadaan vastaamaan todellista arvoa. Savukaasujen 

kosteuspitoisuus lasketaan yhtälöllä: 
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𝑥 = 𝑟 ·
�̇�𝑑𝑔

𝑀H2O
·

𝑉𝑚,H2O

�̇�𝑤𝑔
· 100 % (8.3) 

missä 𝑥 on kosteuspitoisuus [%], 𝑟 on vesihöyryn määrä [kg/kgdg], �̇�𝑑𝑔 on kuivien savu-

kaasujen massavirta [kg/s], 𝑀𝐻2𝑂 on veden moolimassa [g/mol], 𝑉𝑚,𝐻2𝑂 on veden moo-

litilavuus [l/mol] ja �̇�𝑤𝑔 on kosteiden savukaasujen tilavuusvirta [Nm3/s]. 

Yhtälössä (8.3) esiintyvä vesihöyryn määrä voidaan laskea vesihöyryn osapaineen avulla, 

joka puolestaan saadaan kyllästymispaineesta. Kyllästymispaine on riippuvainen kylläs-

tymislämpötilasta, minkä vuoksi ratkaisu vaatii iterointia. Vesihöyryn määrän yhtälö on 

(Rakhecha & Singh 2009, s. 7): 

𝑟 = 𝜀 ·
𝑒

𝑝−𝑒
= 0.622 ·

𝑒

𝑝−𝑒
 (8.4) 

missä 𝜀 = 0.622 on vesihöyryn ja kuivan ilman moolimassasuhde, 𝑒 on vesihöyryn osa-

paine [kPa] ja 𝑝 on pesurissa vallitseva paine [kPa]. 

Vesihöyryn osapaine voidaan approksimoida seuraavalla yhtälöllä (Campbell & Norman 

1998, s. 44): 

𝑒 = 𝑒∗ − 𝛾(𝑇𝑑 − 𝑇𝑤) (8.5) 

missä 𝑒∗ on kyllästymispaine [kPa], 𝛾 on psykrometrivakio [kPa/°C], 𝑇𝑑 on kuivan savu-

kaasun lämpötila [°C] ja 𝑇𝑤 on savukaasujen märkälämpötila [°C]. 

Vesihöyryn kyllästymispaine voidaan approksimoida esimerkiksi Buckin yhtälöllä (Buck 

Research Instruments L.L.C. 2012, s. 21): 

𝑒∗ = 0.61121𝑒
((18.678−

𝑇𝑤
234.5

)(
𝑇𝑤

257.14+𝑇𝑤
))

 (8.6) 

Tarvittava jäähdytysvesivirta voidaan laskea, kun tiedetään vesihöyryn määrä kylläisessä 

tilassa ja alkutilanteessa: 

�̇�𝑗𝑣 = �̇�𝑑𝑔(𝑟𝑠𝑎𝑡 − 𝑟𝑠𝑖𝑠ää𝑛) (8.7) 
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8.3.3 NaOH-syöttö 

Natriumhydroksidia syötetään pesuveteen tarvittaessa, eli kun savukaasuista halutaan 

poistaa myös rikkidioksidia. Tarvittavan natriumhydroksidin määrä lasketaan yhtälöllä: 

�̇�NaOH =
(𝑐SO2,alussa−𝑐SO2,lopussa)�̇�𝑑𝑔

1000
·

2·𝑀NaOH

𝑀SO2
  (8.8) 

missä �̇�𝑁𝑎𝑂𝐻 on natriumhydroksidin massavirta [g/s], 𝑐 on SO2-pitoisuus [mg/m3n], �̇�𝑑𝑔 

on kuivien savukaasujen tilavuusvirta [m3n/s], 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 on natriumhydroksidin mooli-

massa [g/mol] ja 𝑀𝑆𝑂2 on rikkidioksidin moolimassa [g/mol]. Tässä prosessissa loppu-

tuotteena syntyy natriumsulfiittia (Na2SO3). 

Syötettävän natriumhydroksidiliuoksen määrä voidaan laskea, kun tiedetään liuoksen 

NaOH-pitoisuus: 

�̇�NaOH−liuos =

�̇�NaOH
𝑐NaOH

·100

1000
· 3600 s (8.9) 

missä �̇�NaOH−liuos on natriumhydroksidiliuoksen massavirta [kg/h] ja 𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 on liuoksen 

NaOH-pitoisuus [m-%]. 

8.3.4 Pesuvaihe 

Pesuvaihe mitoitetaan kappaleessa 7 esitettyjen yhtälöiden perusteella. Hiukkasten ero-

tuskyky voidaan laskea, kun tiedetään hiukkassuodattimilta tuleva hiukkasten määrä. Tar-

kimmat tulokset saadaan kuitenkin silloin, kun laitoksella on tehty savukaasujen hiukkas-

kokojakauma-analyysi. Näin erotuskyky voidaan laskea jokaiselle hiukkaskoolle erik-

seen. 

Pesuvaihe on mitoitettava niin, että vaadittu erotuskyky saavutetaan. Tämä tarkoittaa pe-

suvaiheen korkeuden, suutintyypin ja suutinten lukumäärän määrittämistä. Yhtälöissä 

oletetaan, että pesurin poikkileikkaus on täynnä pisaroita, jolloin ruiskutussuuttimet on 

valittava niin, että saavutetaan mahdollisimman tasainen pisarajakauma koko poikkileik-

kauksen pinta-alalle. Suuttimien valintaan vaikuttaa pesuveden tilavuusvirta, mikä saa-

daan kiertovesi/savukaasu -suhteesta. Savukaasupesurissa tyypillinen arvo on 0.27 - 2.7 

l/m3, mutta se voi yltää jopa 10 l/m3:een (Flagan & Seinfeld 1988, s. 459; 462). 



76 

 

Myös täytekappaletilassa tapahtuu jonkin verran savukaasujen puhdistumista. Lee & Gie-

seke (1979) ovat määrittäneet yhtälön hiukkasten erotukselle pallomaisilla kappaleilla 

täytetyssä täytekappaletilassa: 

𝐸𝑖 = 1 − 𝑒

−3𝛼𝜂𝑡𝐿𝑡𝑘𝑡

4(1−𝛼)
𝐷𝑡𝑘

2  (8.10) 

missä 𝐸𝑖 on hiukkasen erotuskyky täytekappaletilassa [-], 𝐿𝑡𝑘𝑡 on täytekappaletilan kor-

keus [m] ja 𝐷𝑡𝑘 on täytekappaleen halkaisija [m]. 

Erotuskyky täytekappaletilassa lasketaan pesuvaiheesta poistuvien hiukkasten kokoja-

kaumalle ja lopullinen pesurista poistuva pölymäärä saadaan yhtälöllä: 

𝑐2 = ∑ 𝑐𝑖 (1 − 𝐸𝑖) (8.11) 

missä 𝑐2 on hiukkaspitoisuus täytekappaletilan jälkeen [mg/Nm3] ja 𝑐𝑖 on yksittäisen 

hiukkaskoon pitoisuus pesuvaiheen jälkeen [mg/Nm3]. 

8.3.5 Lämmön talteenotto 

Lämmön talteenoton mitoitus tarkoittaa täytekappaletilan, lämmönvaihtimen ja kiertove-

sivirtauksen mitoitusta halutun lämpötehon mukaan. Savukaasuista otetaan lämpöä tal-

teen lauhduttamalla niitä täytekappaletilassa ja viemällä lämmin lauhde lämmönvaihti-

meen. Lämmönvaihtimessa lämpö siirretään kylmän puolen kiertoveteen, joka voi olla 

esimerkiksi kaukolämpövettä tai lämmintä käyttövettä. 

Savukaasujen luovuttama lämpöteho saadaan pesurin energiataseesta. Pesuriin menee 

energiaa savukaasujen, jäähdytysveden ja NaOH-syötön mukana ja poistuu jäähtyneiden 

savukaasujen ja liuotussäiliöön menevän lauhteen mukana. Täytekappaletilasta poistuvan 

veden lämpötilana voidaan käyttää tyypillisesti lämpötilan arvoa 5 °C alle savukaasujen 

märkälämpötilan ja minimissään 15 °C enemmän kuin lämmönvaihtimen kylmälle puo-

lelle tulevan veden lämpötila. Täytekappaletilaan tulevan veden lämpötilan voidaan arvi-

oida olevan muutaman asteen pesurista poistuvan savukaasun lämpötilan alapuolella. 

Lämpötilojen määrittämisen jälkeen lasketaan lämmönvaihtimen logaritminen lämpötila-

ero: 



77 

 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇h,sisään−𝑇c,ulos)−(𝑇h,ulos−𝑇c,sisään)

ln(
𝑇h,sisään−𝑇c,ulos
𝑇h,ulos−𝑇c,sisään

)
 (8.12) 

missä 𝐿𝑀𝑇𝐷 on logaritminen lämpötilaero, 𝑇h,sisään on kuuman puolen sisään menevän 

veden lämpötila [°C], 𝑇c,ulos on kylmän puolen ulos lähtevän veden lämpötila [°C], 𝑇h,ulos 

on kuuman puolen ulos lähtevän veden lämpötila [°C] ja 𝑇c,sisään on kylmän puolen sisään 

menevän veden lämpötila [°C]. 

Logaritmisen lämpötilaeron, lämpötehon ja lämmönsiirtokertoimen avulla voidaan laskea 

lämmönvaihtimen pinta-ala (Alfa Laval 2004, s. 6): 

𝐴 =
𝛷

𝑘ℎ𝑡𝐿𝑀𝑇𝐷
 (8.13) 

missä 𝐴 on pinta-ala [m2], 𝛷 on lämmönvaihtimen lämpöteho [kW] ja 𝑘ℎ𝑡 on lämmön-

siirtokerroin [kW/m2K]. 

Lämpötehon ja kiertoveden massavirran välillä on yhteys, joka vaikuttaa myös täytekap-

paletilan toimintaan. Suurempi lämpöteho vaatii suuremman massavirran, joka puoles-

taan kasvattaa täytekappaletilan permeaattivuota, joka kuvaa täytekappaletilan läpäisevän 

veden massavirran ja pinta-alan suhdetta. Permeaattivuo on pesurissa välillä 15 - 80 

m3/m2h ja se lasketaan yhtälöllä: 

𝐿𝐿 =
(�̇�yk−�̇�kondens.)·3600 s

𝜌𝐿𝐴𝑝𝑒𝑠𝑢𝑟𝑖
 (8.14) 

missä 𝐿𝐿 on permeaattivuo (liquid load) [m3/m2h], �̇�𝑦𝑘 yläkierron massavirta [kg/s], 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠. on kierrosta poistettavan kondenssin massavirta [kg/s] ja 𝐴𝑝𝑒𝑠𝑢𝑟𝑖 on pesurin 

poikkileikkauksen pinta-ala [m2]. 

Täytekappaletilan mitoituksessa on otettava huomioon myös painehäviö, sillä painehä-

viön kasvaessa tietyn rajan yli täytekappaletila tulvii, eli normaalisti alaspäin virtaava 

neste vaihtaa suuntaa ja alkaa nousta ylöspäin täytekappaletilassa. Tulvimiseen vaikuttaa 

kaasun virtausnopeus sekä käytetyn täytekappaletyypin ominaisuudet. (McCabe et al. 

1993, s. 692.) McCabe et al. (1993, s. 693) ovat määrittäneet tulvimispainehäviön yhtä-

löksi: 
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∆𝑝flood = 0.115𝐹𝑝
0.7 (8.15) 

missä ∆𝑝flood on tulvimispainehäviö [in. H2O/ft] ja 𝐹𝑝 on pakkaustekijä [-]. 

Pakkaustekijä on jokaiselle täytekappaletyypille ja -koolle ominainen. Täytekappaleen 

koko valitaan pesurin halkaisijan mukaan (taulukko 8.8). 

Taulukko 8.8: Täytekappaleiden koon valinta (Tikrit University N.d., s. 592). 

Pesurin halkaisija [m] Täytekappaleen koko [mm] 

<0.3 <25 

0.3 - 0.9 25 - 38 

>0.9 50 - 75 

 

Painehäviö riippuu valitusta täytekappaleesta. Alla olevasta kuvasta voidaan katsoa omi-

naispainehäviö kuvan 8.9 mukaiselle 70 mm halkaisijaltaan olevalle täytekappaleelle. 

 

Kuva 8.11: Halkaisijaltaan 70 mm olevan RSMR-täytekappaleen painehäviökuvaaja (RVT 

N.d.). 
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Gas factor riippuu kaasun nopeudesta sekä tiheydestä ja se voidaan laskea yhtälöllä: 

𝐺𝐹 = 𝑣𝐺(𝜌𝐺)0.5 (8.16) 

missä 𝐺𝐹 on gas factor [m/s (kg/m3)0.5], 𝑣𝐺  on savukaasujen nopeus [m/s] ja 𝜌𝐺  on savu-

kaasujen tiheys [kg/m3]. 

Savukaasujen virtausnopeus on valittava niin, ettei laskettu tulvimispainehäviö ylity. 

Täytekappaletilan korkeudeksi valitaan tyypillisesti 2.5 m, sillä kustannus on verrattain 

pieni eikä systeemistä tule liian herkkä olosuhteiden muutoksille. Vaadittu täytekappale-

patjan korkeus voidaan kuitenkin laskea seuraavalla yhtälöllä (Solá Cervera et al. 2018, 

s. 867): 

ℎ𝐻 =
𝑉𝐻

𝐴
= 𝑁𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺𝐻𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺 (8.17) 

missä ℎ𝐻 on täytekappalepatjan korkeus [m], 𝑉𝐻 täytekappalepatjan tilavuus [m3], 𝐴 on 

pesurin poikkileikkauksen pinta-ala [m2], 𝑁𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺 on lämmönsiirtoyksiköiden luku-

määrä (number of heat transfer units) [-] ja 𝐻𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺 on lämmönsiirtoyksiköiden korkeus 

(height of a heat transfer unit) [m]. 

Lämmönsiirtoyksiköiden lukumäärä voidaan laskea kaasun lämpötilan muutoksen ja lo-

garitmisen lämpötilaeron avulla: 

𝑁𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺 = ∫
𝑑𝑇𝐺

𝑇𝐺 − 𝑇𝐿
=

𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠

∆𝑇𝑙𝑚

𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛

 

=
𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠

(𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇𝐿,𝑢𝑙𝑜𝑠)−(𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠−𝑇𝐿,𝑠𝑖𝑠ää𝑛)

ln
(𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛−𝑇𝐿,𝑢𝑙𝑜𝑠)

(𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠−𝑇𝐿,𝑠𝑖𝑠ää𝑛)

 (8.18) 

missä 𝑇𝐺,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 on kaasun lämpötila ennen täytekappalepatjaa [°C], 𝑇𝐺,𝑢𝑙𝑜𝑠 on kaasun läm-

pötila täytekappalepatjan jälkeen [°C], 𝑇𝐿,𝑠𝑖𝑠ää𝑛 on nesteen lämpötila ennen täytekappale-

patjaa [°C] ja 𝑇𝐿,𝑢𝑙𝑜𝑠 on nesteen lämpötila täytekappalepatjan jälkeen [°C]. 

Lämmönsiirtoyksiköiden korkeus saadaan yhtälöstä: 
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𝐻𝑇𝑈𝐻,𝑂𝐺 =
�̇�𝐺𝑐𝑝,𝐺

𝑘ℎ𝑡𝑎𝑒𝑓𝑓𝐴
 (8.19) 

missä �̇�𝐺 on savukaasun massavirta [kg/h], 𝑐𝑝,𝐺 on savukaasun ominaislämpökapasiteetti 

[kJ/kgK], 𝛼𝑂𝐺 on täytekappaleen lämmönsiirtokerroin [W/m2K] ja 𝑎𝑒𝑓𝑓 on täytekappa-

leen tehollinen pinta-ala [m2/m3]. 

8.3.6 Pesurin ulkomitat 

Pesurin ulkomitat määräytyvät edellä mainittujen pesuvaiheen sekä täytekappalekerrok-

sen korkeuksien lisäksi käytettävyyttä ja huollettavuutta lisäävien ominaisuuksien mu-

kaan. Pesurissa on eri kokoisia yhteitä ja miesluukkuja, jotka vaativat tilaa. Huollettavuus 

vaatii myös hoitotasoja pesurin eri tasoissa. 

Pesurin halkaisija lasketaan halutun savukaasun virtausnopeuden mukaan. Kun tiedetään 

savukaasun tilavuusvirta normitilassa sekä savukaasujen märkälämpötila, voidaan pesu-

rin halkaisija laskea yhtälöllä: 

𝐷𝑝𝑒𝑠𝑢𝑟𝑖 = 2
√

𝑇𝑤+273.15 K
273.15 K

·�̇�G,norm.

𝑣𝐺

𝜋
 (8.20) 

missä 𝐷𝑝𝑒𝑠𝑢𝑟𝑖 on pesurin halkaisija [m] ja �̇�G,norm. on savukaasun tilavuusvirta normiti-

lassa [m3n/s]. 

Pesurin pohja savukaasujen sisääntulon alapuolella toimii pesuveden puskurisäiliönä. 

Pohja on tehty kartion muotoiseksi ja siinä on yhteet ala- ja yläkierron pumpuille, ylivuo-

toputkelle, pinnanmittaukselle ja tyhjennykselle. Tarkasteltavassa pesurissa altaan vesiti-

lavuus on maksimissaan noin 50 m3. Pumpuille menevien putkien halkaisija voidaan las-

kea aiemmin määritettyjen massavirtojen avulla ja tulos pyöristetään ylöspäin seuraavaan 

nimellisputkikokoon. Halkaisija lasketaan yhtälöllä: 

𝐷𝑠 = √
4·�̇�

𝜋𝜌𝐿𝑣𝐿
 (8.21) 

missä 𝐷𝑠 on putken sisähalkaisija [m], 𝜌𝐿 on kiertoveden tiheys [kg/m3] ja 𝑣𝐿 on kierto-

veden virtausnopeus [m/s]. 
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Pohjakartion ja täytekappalepatjan välisen tilan korkeudessa on otettava huomioon pölyn 

erotuksen vaatima korkeus ja savukaasujen sisääntulokanavan koko. Sisääntulokanavan 

halkaisija lasketaan savukaasujen tilavuusvirran ja vaaditun virtausnopeuden avulla. Sa-

vukaasupesuriin tulevassa kanavassa suositeltava virtausnopeus on 13 m/s (Andritz Oy 

2020). Kanavan halkaisija lasketaan yhtälöllä: 

𝐷pesuri,sisään = 2√
�̇�𝐺,sisään

𝑣𝐺

𝜋
 (8.22) 

missä 𝐷pesuri,sisään on savukaasunkanavan halkaisija sisääntulossa [m] ja �̇�𝐺,sisään on sa-

vukaasujen tilavuusvirta tositilassa [m3/s]. 

Kun oletetaan kanavan ja sisääntulon olevan suorakulmion muotoinen, 𝐷pesuri,sisään on 

hydraulinen halkaisija 𝐷H. Kanavan korkeus saadaan laskettua, kun leveys päätetään en-

sin: 

ℎ =
𝐷𝐻𝑏

2𝑏−𝐷𝐻
 (8.23) 

missä h on kanavan korkeus [mm] ja 𝑏 on kanavan leveys [mm]. 

Täytekappaletilan ja savukaasujen ulostulon välille jätetään tilaa yläkierron putkistolle, 

miesluukulle ja pisaranerottimelle. Pisaranerotin on tyypillisesti ”siipimallinen”, jolloin 

kaasun virtausnopeus saa olla välillä 2 - 3.5 m/s. Tämän tyyppisellä pisaranerottimella 

voidaan poistaa 5 - 8 µm kokoisia pisaroita. (Wang et al. 2004, s. 467.) Ulostulokanavan 

mitat lasketaan samalla tavalla kuin sisääntulossa. Suositeltava virtausnopeus on jälleen 

13 m/s, mutta tositilainen tilavuusvirta on pienempi kuin sisääntulossa. 
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9 PÖLYPÄÄSTÖJEN MITTAUS 

Andritz Oy:n pesurista suoritettiin kattavat mittaukset pölypäästöjen osalta. Mittausten 

tarkoituksena oli todentaa pesurin toiminta eri ajotilanteissa ja määrittää tarkka pölynero-

tuskyky. Mittaukset suoritettiin Stora Enso Oyj Varkauden tehtaalla. 

9.1 Stora Enso Oyj Varkaus 

Stora Enso Oyj:n tehdas Varkaudessa valmistaa vuosittain 390 000 tonnia aaltopahvin 

raaka-ainetta (kraftlaineria) ja 310 000 tonnia sellua (Stora Enso Oyj N.d.). Soodakattilan 

kapasiteetti on noin 1100 tds/d ja höyrynkehitys maksimissaan 44 kg/s. Soodakattilan 

savukaasuja käsitellään kolmella sähkösuodattimella ja vuonna 2017 käyttöönotetulla sa-

vukaasupesurilla. 

9.2 Mittausohjelma 

9.2.1 Mittauspaikat 

Pölymittaukset suoritettiin neljästä mittauspisteestä, joista kolme sijaitsee ennen savukaa-

supesuria ja yksi savukaasupesurin jälkeen piipussa. Ennen pesuria olevat mittausyhteet 

on asennettu nimenomaisia mittauksia varten virtaussuunnassa kunkin sähkösuodattimen 

jälkeen savukaasupuhaltimen imukanavaan tai painekanavaan (kuva 9.1). Paikkojen va-

linnassa on otettu huomioon työskentelyolosuhteet ja virtausprofiilin tasaisuus. Vanhassa 

laitoksessa vaihtoehdot ovat kuitenkin rajalliset eikä täysin optimeja tai standardien aset-

tamia suosituksia täyttäviä mittauspisteitä voitu näin ollen saavuttaa. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Kuva 9.1: Mittauspaikat: (a) Savukaasupuhallin 1, imukanava, (b) Savukaasupuhallin 2, imuka-

nava, (c) Savukaasupuhallin 3, painekanava. 
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Piipun mittauspiste sijaitsee noin 30 metrin korkeudella maantasosta velvoitemittauksille 

tarkoitetulla tasanteella (kuva 9.2). Samassa tasossa on myös jatkuvat online-päästömit-

taukset. 

  

  

Kuva 9.2: Päästömittaustaso piipussa. 

9.2.2 Mittausmenetelmät 

Varsinaiset mittaukset suoritti kolmas osapuoli. Ennen pesuria hiukkaspäästö mitattiin in-

stack -menetelmällä SICK Gravimat -laitteistolla ja piipusta kosteista savukaasuista joh-

tuen out-stack -menetelmällä STL Metlab -laitteistolla. Mittaukset suoritettiin standardin 

SFS-EN 13284-1 mukaisesti.  Jokainen mittaus suoritettiin 3 × 60 minuutin jaksoissa 

kussakin mittauspisteessä ja kussakin mittausskenaariossa. Suodatinmateriaalina käytet-

tiin kvartsia. 

Hiukkasten lisäksi samanaikaisesti mitattiin O2-pitoisuus, CO-pitoisuus, CO2-pitoisuus, 

N2-pitoisuus, kosteus, virtausnopeus/tilavuusvirta sekä lämpötila. Kussakin mittauksessa 

jokaisesta mittauspisteestä otettiin näytteet hiukkaskokojakauma-analyysiin, ja tällöin 

suodatinmateriaalina käytettiin teflonia. 
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9.2.3 Kattilan ja pesurin ajotavat mittausten aikana 

Mahdollisimman kattavien tulosten saavuttamiseksi pesuria ajettiin mittausten aikana eri 

tavoin. Tehtaan tuotantotavoitteiden vuoksi soodakattilan ajotapaan ja näin ollen pesurille 

tulevan savukaasun määrään ei ollut mahdollista vaikuttaa. Mittausskenaarioiden toteuma 

on seuraava: 

 Mittaus 1. Soodakattilan höyryntuotto ~42 kg/s, ei muutoksia prosessiin, mit-

taukset jokaisesta mittauspisteestä. 

 Mittaus 2. Soodakattilan höyryntuotto ~42 kg/s, pesurin alakierron virtaus + 65 

l/s ja yläkierron virtaus + 50 l/s, mittaukset jokaisesta mittauspisteestä 

 Mittaus 3. Soodakattilan höyryntuotto ~41 kg/s, pesurin alakierron virtaus - 60 

l/s ja yläkierron virtaus - 25 l/s, mittaukset jokaisesta mittauspisteestä 

9.3 Tulokset 

Tuloksia käsitellään mittausfirman tuottaman raportin pohjalta. Mittausten ajalta pöly-

päästöjen kehitystä oli mahdollista seurata laitoksen järjestelmästä, jossa päästöjä mita-

taan piipusta jatkuvasti SICK-mittalaitteella. Online-mittaus on suuntaa antava, joskin 

sen avulla voidaan havaita selkeitä muutoksia ajotilanteiden vaihtuessa. Kuvassa 9.3 on 

esitetty tärkeimmät pisteet ja toimenpiteet mittausten suorituksen ajalta. 

 

Kuva 9.3: Tärkeimmät pisteet mittausten ajalta: 1.) mittaus 1 alkaa, 2.) mittaus 1 päättyy, 3.) 

kiertovesivirtauksen kasvatus, 4.) mittaus 2 alkaa, 5.) mittaus 2 päättyy, 6.) pumppujen testaus 

pölymäärää seuraten, 7.) kiertovesivirtauksen alentaminen, 8.) mittaus 3 alkaa, 9.) mittaus 3 

päättyy. 
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Kuten aiemmin on esitetty, tilavuusvirta vaikuttaa pisarakokoon ja sitä myöten erotusky-

kyyn. Mittauksissa keskityttiin muuttamaan pesurin kiertovesivirtauksia, sillä savukaasun 

määrään ei ollut mahdollista vaikuttaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty laskennalliset 

pisaran halkaisijat kussakin mittauksessa. 

Taulukko 9.1: Laskennalliset pisaroiden Sauter-halkaisijat kussakin mittausskenaariossa. 

 Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 

D32 (alakierto) µm 1768 1478 2035 

D32 (yläkierto) µm 1124 696 1301 

 

Mittaustulokset ennen pesuria esitetään keskiarvoina kunkin sähkösuodattimen jälkeen 

saaduista tuloksista ottaen huomioon eroavaisuudet savukaasuvirtauksissa. Tuloksia tar-

kastellessa on otettava huomioon ensimmäisen ja toisen sähkösuodattimen toiminnan 

epätasaisuus kolmen mittauspäivän aikana. Tarkemmat mittaustulokset sähkösuodatti-

mien arvojen kanssa on esitetty liitteessä 3. 

Mittaustuloksille on laskettu epävarmuudet 95 %:n luottamustasolla. Epävarmuuslasken-

nassa ei ole kuitenkaan otettu huomioon mittauspaikkojen olosuhteita. 

9.3.1 Pölypäästö perustilanteessa 

Perustilanteen mittaukset suoritettiin tekemättä mitään muutoksia soodakattilan tai savu-

kaasupesurin toimintaan. Soodakattilan höyryntuotto oli keskimäärin 42 kg/s ja prosessi 

pidettiin vakaana. Taulukossa 9.2 esitetään ensimmäisen mittauksen tulokset raaka-ar-

voina ja happikorjattuina arvoina (redusoitu pölypäästö 6 % O2). 
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Taulukko 9.2: Mittaustulokset perustilanteessa. 

Mittaus 1 Ennen pesuria Pesurin jälkeen 

Savukaasun tilavuusvirta 

(tositil.) 
m3/s 118 76 

Savukaasun tilavuusvirta 

(kuiva, NTP) 
Nm3/s 55 ± 3 53 ± 2 

Savukaasun kosteus % 23 ± 2 15 ± 2 

Savukaasun lämpötila °C 169 ± 2 56 ± 2 

Savukaasun O2, kuiva % 5.7 ± 0.2 5.7 ± 0.2 

Hiukkaset, kuiva NTP, kanavan O2 mg/Nm3 202 ± 9 12 ± 1 

Hiukkaset, kuiva NTP, 6 % O2 mg/Nm3 211 ± 10 11 ± 1 

Hiukkaset, PM10, 6 % O2 mg/Nm3 165 10 

Hiukkaset, PM2.5, 6 % O2 mg/Nm3 50 4 

Hiukkasten massavirta g/s 11.2 ± 0.9 0.6 ± 0.1 

 

Pölypäästön vertailu tehdään happikorjatuilla arvoilla. Kokonaispölynerotuskyky voi-

daan nyt laskea seuraavasti: 

𝜂 = 1 −
𝑐

𝑐0
 (9.1) 

= 1 −
11 mg/Nm3

211 mg/Nm3
= 0.948 ≈ 95 % 

Perustilanteen mittauksissa pesurille tuleva pöly on halkaisijaltaan hieman alle 0.1 µm:stä 

noin 70 µm:iin keskiarvon ollessa noin 8 µm. PM2.5 –hiukkasten osuus pesurille tulevasta 

pölymäärästä on 24 %. Pesurissa erottuu kaikki yli 30 µm:n hiukkaset, mutta hiukkasko-

kojakauma-analyysin perusteella pesurissa syntyy jonkin verran uusia pienhiukkasia. Pe-

surista poistuva pöly on halkaisijaltaan 0.07 µm:stä noin 27 µm:iin keskikoolla 4.2 µm. 

PM2.5 –hiukkasten osuus pesurilta poistuvasta pölystä on 36 %. Alla olevassa kuvaajassa 

on esitetty hiukkaskokojakaumat ennen pesuria ja pesurin jälkeen. 
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Kuva 9.4: Hiukkaskokojakaumat ennen ja jälkeen pesurin perustilanteen mittauksissa. 

 

Hiukkaskokojakauma-analyysin perusteella voidaan määrittää hiukkaskokokohtainen 

erotuskyky pesurille. Perustilanteen mittauksista saadaan erotuskyvyksi yli 54 % kaikille 

yli 0.112 µm halkaisijaltaan oleville hiukkasille. Erotuskyky ei nouse tasaisesti hiukkas-

koon kasvaessa vaan heittelehtii 90 %:n molemmin puolin aina noin 1.7 µm:iin asti, jonka 

jälkeen erotuskyky alkaa kasvaa tasaisemmin. Uusia, pesurissa syntyneitä halkaisijaltaan 

0.07 - 0.102 µm olevia hiukkasia poistui savukaasujen mukana noin 0.014 mg/Nm3. PM2.5 

-hiukkasille erotuskyvyksi saadaan 92 %.  Erotuskyky hiukkaskoon funktiona on esitetty 

kuvassa 9.5. 

 

Kuva 9.5: Erotuskyky hiukkaskoon funktiona perustilanteessa. 
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Mittaustulosten avulla voidaan tarkastella pisaroiden käyttäytymistä pesurissa. Taulu-

kossa 9.3 on esitetty kappaleiden 7 ja 8 avulla lasketut oleelliset savukaasuihin ja kierto-

veteen liittyvät arvot. 

Taulukko 9.3: Savukaasujen ja kiertoveden arvoja perustilanteessa. 

 Alakierto Yläkierto 

Savukaasujen virtausnopeus pesurissa m/s 2.33 

Pisaran terminaalinopeus m/s 7.30 4.90 

Pisaran nopeus pesurin koordinaatteihin 

nähden 
m/s 4.97 2.57 

Kiertovesi/savukaasu -suhde l/m3 5.33 7.2 

 

9.3.2 Kiertovesimäärän vaikutus pölypäästöön 

Seuraavaa mittausta varten pesurin alakierron virtausta nostettiin +65 l/s ja yläkierron 

virtausta +50 l/s. Savukaasun arvot pysyivät melko samoina, mutta pesurille tuleva hiuk-

kasmäärä laski hieman ensimmäiseen mittaukseen verrattuna. Taulukossa 9.4 on esitetty 

mittaustulokset korkeammalla pesurin kiertovesivirtauksella. 

Taulukko 9.4: Mittaustulokset korkeammalla kiertovesivirtauksella. 

Mittaus 2 Ennen pesuria Pesurin jälkeen 

Savukaasun tilavuusvirta 

(tositil.) 
m3/s 116 73 

Savukaasun tilavuusvirta 

(kuiva, NTP) 
Nm3/s 55 ± 3 51 ± 2 

Savukaasun kosteus % 23 ± 2 15 ± 2 

Savukaasun lämpötila °C 167 ± 2 56 ± 2 

Savukaasun O2, kuiva % 5.5 ± 0.2 5.3 ± 0.2 

Hiukkaset, kuiva NTP, kanavan O2 mg/Nm3 169 ± 6 4 ± 1 

Hiukkaset, kuiva NTP, 6 % O2 mg/Nm3 184 ± 9 4 ± 1 

Hiukkaset, PM10, 6 % O2 mg/Nm3 126 3 

Hiukkaset, PM2.5, 6 % O2 mg/Nm3 38 1 

Hiukkasten massavirta g/s 9.3 ± 0.8 0.2 ± 0.1 

 

Yhtälöllä (9.1) saadaan kokonaiserotuskyvyksi kiertovesivirtauksen kasvattamisen jäl-

keen ~98 %. Edellisiin mittauksiin verrattuna pesurille tuleva pöly on keskimäärin hie-

man suurempaa. Hiukkaskokojakauma-analyysin perusteella pesurille tulevien hiukkas-

ten halkaisija on välillä 0.084 - 282.1 µm keskiarvon ollessa noin 12 µm. PM2.5 –hiukkas-

ten osuus pesurille tulevasta pölymäärästä on 21 %. Kiertovesivirtauksen kasvattamisen 
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jälkeen suurin pesurin läpäisevä hiukkaskoko kasvoi 63 µm:iin ja syntyvät pienhiukkaset 

ovat halkaisijaltaan pienempiä kuin perustilanteessa. Pesurista poistuva pöly on halkai-

sijaltaan 0.04 µm:stä noin 63 µm:iin keskikoolla 6.8 µm. PM2.5 –hiukkasten osuus pesu-

rilta poistuvasta pölypäästöstä on 25 %. Kuvassa 9.6 on esitetty hiukkaskokojakaumat 

ennen pesuria ja pesurin jälkeen. 

 

Kuva 9.6: Hiukkaskokojakaumat ennen ja jälkeen pesurin kasvatetun kiertovesivirtauksen mit-

tauksissa. 

 

Kiertovesivirtauksen kasvattaminen nostaa erotuskykyä pienten hiukkasten osalta, ja yli 

90 % erotukseen päästään jo 0.134 µm hiukkaskoolla. Erotuskyky on hieman alhaisempi 

hiukkaskoolla 0.2 - 0.5 µm, mutta tasaantuu hiukkaskoon tästä kasvaessa. Pesurissa syn-

tyy 0.04 - 0.102 µm halkaisijaltaan olevia hiukkasia, joita poistuu savukaasujen mukana 

noin 0.008 mg/Nm3. PM2.5 -hiukkasille erotuskyvyksi saadaan 97 % kiertovesivirtauksen 

kasvatuksen jälkeen. Kuvassa 9.7 esitetään erotuskyky hiukkaskoon funktiona kasvate-

tulla kiertovesivirtauksella. 
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Kuva 9.7: Erotuskyky hiukkaskoon funktiona kasvatetulla kiertovesivirtauksella. 

 

Savukaasujen virtausnopeus pysyy lähes samana perustilanteeseen nähden. Kasvatta-

malla kiertovesivirtausta paine suuttimissa kasvaa ja pisarakoko pienenee, mikä johtaa 

pisaran terminaalinopeuden pienenemiseen. Taulukossa 9.5 on esitetty savukaasujen ja 

kiertoveden arvoja kasvatetulla kiertovesivirtauksella. 

Taulukko 9.5: Savukaasujen ja kiertoveden arvoja kasvatetulla kiertovesivirtauksella. 

 Alakierto Yläkierto 

Savukaasujen virtausnopeus pesurissa m/s 2.30 

Pisaran terminaalinopeus m/s 5.50 2.60 

Pisaran nopeus pesurin koordinaatteihin 

nähden 
m/s 3.20 0.30 

Kiertovesi/savukaasu -suhde l/m3 6.44 8.22 

 

Viimeiseen mittaukseen pesurin alakierron virtausta laskettiin ensimmäisen mittauksen 

tilanteeseen verrattuna -60 l/s ja yläkierron virtausta -25 l/s. Jälleen muutokset pesuriin 

tulevissa savukaasuissa ovat pieniä, mutta pölymäärä laski taas edellisiin mittauksiin ver-

rattuna. Viimeisen mittauksen tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. 
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Taulukko 9.6: Mittaustulokset matalammalla kiertovesivirtauksella. 

Mittaus 3 Ennen pesuria Pesurin jälkeen 

Savukaasun tilavuusvirta 

(tositil.) 
m3/s 115 74 

Savukaasun tilavuusvirta 

(kuiva, NTP) 
Nm3/s 55 ± 3 52 ± 2 

Savukaasun kosteus % 22 ± 2 15 ± 2 

Savukaasun lämpötila °C 170 ± 2 56 ± 2 

Savukaasun O2, kuiva % 5.6 ± 0.2 5.5 ± 0.2 

Hiukkaset, kuiva NTP, kanavan O2 mg/Nm3 151 ± 7 10 ± 1 

Hiukkaset, kuiva NTP, 6 % O2 mg/Nm3 146 ± 7 10 ± 1 

Hiukkaset, PM10, 6 % O2 mg/Nm3 99 5 

Hiukkaset, PM2.5, 6 % O2 mg/Nm3 29 1 

Hiukkasten massavirta g/s 8.3 ± 0.6 0.5 ± 0.1 

 

Kokonaiserotuskyky viimeisessä mittauksessa on yhtälöllä (9.1) laskettuna ~93 %. Edel-

lisiin mittauksiin verrattuna pesurille tuleva pöly on jälleen keskimäärin hieman suurem-

paa. Hiukkaskokojakauma-analyysin perusteella pesurille tulevien hiukkasten halkaisija 

on välillä 0.093 µm - 213.2 µm keskiarvon ollessa noin 13 µm. PM2.5 -hiukkasten osuus 

pesurille tulevasta pölymäärästä on 20 %. Hiukkaskokojakauma-analyysin perusteella 

kiertovesivirtauksen alentaminen johtaa uusien pienhiukkasten syntymisen lisäksi myös 

lisääntyneeseen suurien hiukkasten määrään kokoluokassa 76.4 - 309.6 µm. Pesurista 

poistuva pöly on halkaisijaltaan 0.04 µm:stä 309.6 µm:iin keskikoolla 20.7 µm. PM2.5 –

hiukkasten osuus pesurilta poistuvasta pölypäästöstä on 10 %. Kuvassa 9.8 on esitetty 

hiukkaskokojakaumat ennen pesuria ja pesurin jälkeen. Poikkeuksellisesti hiukkaskoko-

jakauma-analyysejä tehtiin vain yhdestä näytteestä per sähkösuodatin, kun aikaisemmissa 

mittauksissa näytteitä oli kaksi per sähkösuodatin. 
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Kuva 9.8: Hiukkaskokojakaumat ennen ja jälkeen pesurin alennetun kiertovesivirtauksen mit-

tauksissa. 

 

Erotuskyky hiukkaskoon kasvaessa nousee kiertovesivirtauksen alentamisesta huolimatta 

suhteellisen nopeasti yli 90 %:iin hiukkaskoolla 0.162 µm, joskin se kääntyy laskuun jo 

noin 3.5 µm:n kohdalla. Välillä 17 - 43 µm erotuskyky ylittää jälleen 90 %, mutta romah-

taa hiukkaskoon edelleen kasvaessa. Pesurissa syntyy 0.04 - 0.102 µm halkaisijaltaan ole-

via hiukkasia, joita poistuu savukaasujen mukana noin 0.007 mg/Nm3. PM2.5 -hiukkasille 

erotuskyvyksi saadaan 97 %. Alla olevassa kuvassa on esitetty erotuskyky hiukkaskoon 

funktiona alennetulla kiertovesivirtauksella. 

 

Kuva 9.9: Erotuskyky hiukkaskoon funktiona alennetulla kiertovesivirtauksella. 
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Suuremmasta pisarakoosta johtuen pisaran terminaalinopeus ja todellinen nopeus kasva-

vat. Alla olevassa taulukossa on esitetty savukaasujen ja kiertoveden arvoja alennetulla 

kiertovesivirtauksella. 

Taulukko 9.7: Savukaasujen ja kiertoveden arvoja alennetulla kiertovesivirtauksella. 

 Alakierto Yläkierto 

Savukaasujen virtausnopeus pesurissa m/s 2.27 

Pisaran terminaalinopeus m/s 7.60 5.30 

Pisaran nopeus pesurin koordinaatteihin 

nähden 
m/s 5.33 3.03 

Kiertovesi/savukaasu -suhde l/m3 4.66 7.09 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä esitetyt mittaustulokset vahvistavat kirjallisuudessa esitettyjen tietojen poh-

jalta muodostetut ennakkokäsitykset pesurin toiminnasta eri tilanteissa. Kirjallisuusosuu-

dessa mainittu pisarakoon vaikutus hiukkasten erotuskykyyn osoittautui mittausten pe-

rusteella oikeaksi: kiertovesivirtauksen ja sitä kautta pisarakoon pienentäminen kasvatti 

hiukkasten erotuskykyä, kun taas kiertovesivirtauksen alentamisen vaikutus oli päinvas-

tainen. Kokonaiserotuskyvyksi mitattiin 93 - 98 %, mikä ylittää kirjallisuudessa esitetyt 

maksimihyötysuhteet pesutornille. 

Kyseisessä pesurissa kiertovesi/savukaasu -suhde on jonkin verran tavanomaista korke-

ampi, mutta kuitenkin kirjallisuudessa esitettyjen rajojen sisällä. Savukaasujen ja pisaroi-

den nopeuksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että alakierron virtausta olisi vielä varaa 

nostaa ennen kuin pisarat tempautuisivat savukaasujen mukaan. Alakierron virtauksen 

nostaminen vaatisi kuitenkin rakenteellisia muutoksia pesurijärjestelmään. Yläkierrossa 

pisaroiden nopeus pesurin koordinaatteihin nähden laski jo lähelle nollaa, eikä kiertove-

sivirtauksen nostaminen korkeimmasta testatusta arvosta ylöspäin ole suositeltavaa tulvi-

misvaaran vuoksi. 

Tuloksista voidaan päätellä myös se, että kirjallisuudessa esitetyt yhtälöt hiukkasten ero-

tukselle eivät vastaa hyvin kokeellisia tuloksia. Kuvassa 10.1 on esitetty mitatut erotus-

kyvyt ja kappaleessa 7 esitettyjen yhtälöiden perusteella määritetyt erotuskyvyt kussakin 

mittaustilanteessa. Todellinen erotuskyky on selkeästi parempi alle 5 µm halkaisijaltaan 

oleville hiukkasille, kuin mitä kirjallisuuden esittämät yhtälöt antavat olettaa, ja pieniäkin 

hiukkasia voidaan pesutornissa erottaa tehokkaasti. Suurempien (> 5 µm) hiukkasten to-

dellinen erotuskyky käyttäytyy melko epäjohdonmukaisesti, mutta on kuitenkin verratta-

vissa laskettuihin arvoihin luotettavammin kuin pienten hiukkasten erotuskyky. Erittäin 

pienten hiukkasten mittaus luotettavasti on haastavaa etenkin märistä savukaasuista, ja 

vaatii erityiset mittalaiteet. Tästä syystä teoria pienten hiukkasten erotuskyvylle pesurissa 

ei ole ehtinyt täysin luotettavalle tasolle. 
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Kuva 10.1: Mitatun erotuskyvyn ja kirjallisuuden yhtälöihin perustuvan erotuskyvyn vertailu. 

 

Tuloksien epävarmuutta kasvattaa puutteet hiukkaskokojakauma-analyyseissä sekä säh-

kösuodattimien arvojen vaihtelu mittausten aikana. Viimeisestä mittaustilanteesta saatuja 

hiukkaskokojakauma-analyysin tuloksia sähkösuodattimien jälkeen ei voida pitää yhtä 

luotettavana kuin aiempien mittausten analyysituloksia, vaikkakaan tuloksissa ei ole näh-

tävissä merkittäviä poikkeavuuksia muiden mittaustilanteiden analyysituloksiin. 

Mittaustulosten perusteella savukaasupesurin voidaan todeta olevan varteenotettava vaih-

toehto pölynerotusteknologiaksi. Jokaisessa mittauksessa terveydelle haitallisten pien-

hiukkasten erotuskyvyksi saatiin vähintään 90 % ja pesurin jälkeinen pölymäärä alittaa 

viranomaisten asettamat raja-arvot selvästi. Tehokkaan pölynerotuskyvyn lisäksi savu-

kaasupesurin hyötyjä ovat kaasumaisten päästöjen vähentäminen sekä tehtaan kokonais-

hyötysuhdetta kasvattava lämmöntalteenotto. 
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11 YHTEENVETO  

Diplomityön tavoitteena oli selvittää käytännön mittausten avulla Andritz Oy:n savukaa-

supesurin todellinen pölynerotuskyky soodakattilalla, jonka sähkösuodattimet ovat van-

hoja ja korkeasti kuormitettuja. Korkeasti kuormitettujen sähkösuodattimien läpäisemä 

pölymäärä voi nousta hyvinkin korkeaksi, jolloin vaihtoehtoina on uusia sähkösuodatti-

met tai investoida savukaasupesuriin viranomaisten asettamien päästörajojen alitta-

miseksi. 

Soodakattilassa hiukkaspäästöjä syntyy pienhiukkasten, carryoverin ja keskikokoisten 

hiukkasten muodossa. Iso osuus soodakattilasta poistuvasta hiukkasmäärästä koostuu pie-

nistä hiukkasista, joita syntyy erityisesti mustalipeän sisältämän kaliumin ja kloorin vai-

kutuksesta. Vastavirtapesurissa hiukkaset sitoutuvat pisaraan eri mekanismeilla hiukka-

sen koosta riippuen, ja kirjallisuudessa on esitetty kattavat yhtälöt erotuskyvyn arvioin-

tiin. Andritz Oy:n lauhduttavan savukaasupesurin ensisijaisena tehtävänä on poistaa sa-

vukaasuista hiukkasia, joskin sillä voidaan ottaa talteen myös savukaasujen sisältämän 

vesihöyryn latenttilämpö ja käyttää se hyväksi tehtaan käyttöveden lämmittämiseen. 

Mittaukset suoritettiin Stora Enso Oyj Varkauden tehtaalla ulkopuolisen mittausfirman 

toimesta. Mittaukset tehtiin jokaisen sähkösuodattimen jälkeen ennen pesuria ja pesurin 

jälkeen piipusta mittaustarkoitukseen rakennetulta tasolta. Mittaukset suoritettiin päästö-

mittausstandardin SFS-EN 13284-1 mukaisesti. Jokaisesta mittaustilanteesta ja -pisteestä 

otettiin näytteet, joista tehtiin hiukkaskokojakauma-analyysit. 

Kokeellisessa osiossa todennettiin savukaasupesurin käyttäytyminen, kun säädetään sa-

vukaasupesurin kiertovesivirtausta ja näin ollen vaikutetaan pesuveden pisarakokoon. 

Kokeellisen osion tulokset ja hiukkaskokojakauma-analyysit osoittavat, että mittausten 

kohteena olevassa soodakattilassa sähkösuodattimien jälkeinen pölypäästö on hieman ta-

vanomaista korkeampi ja hiukkasten keskikoko suhteellisen suuri. Savukaasupesurin toi-

mintaa kuvaavia mittaussarjoja tehtiin kolme kappaletta kolmessa eri ajotilanteessa, ja 

saaduista tuloksista selvitettiin pesurin todellinen erotuskyky hiukkaskoon funktiona 

(kuva 11.1). Savukaasupesurin kokonaispölynerotuskyky on korkea, 93 - 98 %, ja ylittää 

selvästi kirjallisuudessa esitetyt maksimiarvot pesutornin pölynerotuskyvylle. Pölynero-
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tuskyky todellisuudessa ei käyttäydy hiukkaskoon mukaan samalla tavalla kuin teoreetti-

nen pölynerotuskyky, ja voidaan huomata, että todellisuudessa myös pieniä hiukkasia on 

mahdollista poistaa tehokkaasti pesutornilla.  

 

Kuva 11.1: Mitatut pölynerotuskyvyt hiukkaskoon funktiona. 
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