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tavoitteena

oli
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sulakourujen

vikaantumismekanismeista, erilaisista sulakourujen jäähdytysjärjestelmistä sekä kuvata
toteutettu

muutostyö

sulakourujen

jäähdytysjärjestelmän

parantamisesta

varaosamyyntitiimille koulutusaineistoksi. Sulakouruja toimitetaan vuosittain sadoille
soodakattiloille ympäri maailmaa. Sulakourujen vikaantuminen voi johtaa sulavesiräjähdykseen, josta voi pahimmillaan aiheutua vahinkoa ihmisille sekä merkittävät
vahingot kattilan rakenteisiin.
Työn teoria osuudessa kuvataan soodakattilan rakennetta ja toimintaa yleisesti. Lisäksi
kuvataan erilaisia sulakourujärjestelmiä sekä yleisimpiä sulakouruvaurioita ja keinoja niiden
estämiseksi.
Lopuksi

kuvataan

erään

Suomessa

jäähdytysjärjestelmän parannustyö.

sijaitsevan

soodakattilan

sulakourujen
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The aim of this thesis was to collect data of smelt spout failure mechanisms, various smelt
spout cooling systems and to describe the upgrade of an existing smelt spout cooling
system for the spare parts sales team into training material. The smelt spouts are sold
annually to hundreds of recovery boilers around the world. Failure of the smelt spout can
lead to a smelt-water explosion, which at worst can cause injury to people as well as
significant damage to the boiler structures.
The theory section of the work describes the structure and operation of a recovery boiler in
general. In addition, various smelt spout cooling systems are described, as well as the most
common smelt spout failures and ways to prevent them.
Finally, the upgrade of the smelt spout cooling system for a recovery boiler located in
Finland is described.
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta

Tämä diplomityö on tehty ANDRITZ Oy:n Recovery and Power Boiler Services
divisioonalle. Työn tekijä on työskennellyt yrityksessä varaosamyynnissä soodakattiloiden,
voimakattiloiden sekä haihduttamoiden parissa. Työn aihe valikoitui tekijän mielenkiinnon
sekä sulakourujen vikaantumiseen johtaneiden syiden tarkemman tarkastelun tarpeesta.
Sulakouruja myydään vuosittain satoja soodakattiloille ympäri maailmaa. Lisäksi yhtenä
tavoitteena oli kerätä aineistoa sulakourujen vikaantumismekanismeista, erilaisista
sulakourujen jäähdytysjärjestelmistä sekä kuvata toteutettu muutostyö sulakourujen
jäähdytysjärjestelmän parantamisesta varaosamyyntitiimille koulutusaineistoksi.

Sulakourujen vikaantuminen voi aiheuttaa todellisia vaaratilanteita, jos jäähdytysvesi joutuu
kosketuksiin kemikaalisulan kanssa. Sulavesiräjähdykset tuhoavat kattilan rakenteita ja
aiheuttavat pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja. Sulakourut vaihdetaan uusiin
sulakouruihin normaaleissa vuosiseisokeissa tavallisesti 12 kk välein. Toisinaan
vuosiseisokkien välillä tapahtuu odottamattomia sulakouruvaurioita, jotka aiheuttavat
sellutehtaan pysähtymisen ja 1 – 2 päivän sellutuotannon menetyksen. Suurilla sellulinjoilla
tuotantotappiot voivat olla useita miljoonia euroja sulakouruvaurion vuoksi. Sulakourua
pidetäänkin yhtenä soodakattilan kriittisimpänä komponenttina, jonka suunnitteluun,
materiaaleihin, valmistukseen ja jäähdytysjärjestelmän toimintaan pitää kiinnittää erityisen
paljon huomiota.

Soodakattiloita ajetaan nykyisin varsin usein suuremmalla kuormalla kuin alkuperäinen
suunniteltu kuorma, jolloin sulakourujen jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä ole riittävän
tehokas. Lisäksi mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on noussut haihduttamojen uudistamisen
myötä.

Sulakouruvaurioita

tarkasteltaessa

ylikuumenemisesta aiheutuneita vaurioita.

on

havaittu,

että

kouruissa

näkyy
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Sulakourujen

jäähdytystarpeeseen

vaikuttavat

tekijät

ovat

tehdaskohtaisia.

Toimintaolosuhteet ovat usean vaikuttajan yhteissumma, kuten esimerkiksi kattilan ajotapa,
mustalipeän ominaisuudet ja kattilan rakenne.

1.2 Työn rakenne

Tässä työssä tarkastellaan soodakattilan rakennetta ja toimintaa yleisesti. Lisäksi kuvataan
erilaisia sulakourujärjestelmiä ja yleisimpiä sulakouruvaurioita. Lopuksi kuvataan erään
Suomessa sijaitsevan soodakattilan sulakourujen jäähdytysjärjestelmän parannustyö.

Työn teoriaosuus käydään läpi luvuissa 2-6. Luvussa 2 kuvataan soodakattilan rakennetta ja
osaprosesseja. Luvussa 3 käydään läpi mustalipeän palamisprosessia ja tulipesän reaktioita
sekä palamisesta muodostuneen kemikaalisulan ominaisuuksia. Luvussa 4 kuvataan erilaisia
markkinoilla olevia sulakourumalleja. Luvussa 5 käydään läpi sulakourujen vaurioita ja
niiden syntymekanismeja. Luvussa 6 kuvataan sulakourujen jäähdytysjärjestelmiä. Luvut 7
ja 8 kuvaavat erään sulakourujärjestelmän muutosprojektia, luku 7 tutkii olemassa olevaa
järjestelmää ja luku 8 kuvaa tehtyjä muutoksia ja tuloksia joita muutostyöllä saatiin aikaan.
Työssä

hyödynnettiin

Andritzin

aiemmin

toteuttamia

sulakourujärjestelmien

muutosratkaisuja ja yrityksen tuoteryhmä- ja suunnitteluasiantuntijoiden kommentteja ja
kokemuksia.
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2 SOODAKATTILA

Soodakattila on osa sellun valmistuksen suljettua kemikaalikiertoa. Soodakattilan tehtävänä
on ottaa talteen sellun keitossa käytetyt kemikaalit pelkistämällä mustalipeässä oleva
natriumsulfaatti (Na2SO4) natriumsulfidiksi (Na2S), sekä tuottaa mustalipeän polton
yhteydessä vapautuvasta lämpöenergiasta korkeapainehöyryä. Korkeapainehöyry käytetään
sähköntuotantoon ja lauhde erilaisiin prosesseihin muualla tehtaalla. Näiden lisäksi
soodakattilan yksi merkittävä tehtävä on ympäristövaikutusten minimointi käsittelemällä
jätevesivirtoja sekä kaasu- ja hiukkaspäästöjä ennen kuin ne pääsevät ilmaan. Aikaisemmin
keittovedet laskettiin suoraan vesistöön ja savukaasut kulkeutuivat sellaisenaan piipusta
ympäristöön. Kemikaalien talteenotto alkoi yleistyä 1930 – ja 1940 – luvulla kun
sellutehtaiden kannattavuuden parantamiseksi kalliit keittokemikaalit haluttiin kierrättää
uudelleen keittoprosessiin. (Vakkilainen 2005, 1-5)

Sellutehtaiden

tuotannon

lisääntyminen,

energiatehokkuuden

parantaminen

sekä

ympäristövaikutusten minimoiminen ajavat soodakattiloiden kehitystyötä eteenpäin.
Tärkeimpänä tekijänä pidetään soodakattilan käytettävyyttä ja käyttövarmuutta. Myös
soodakattiloiden ja tehtaitten koko ja kapasiteetti on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta.
1980-luvulla soodakattiloiden kapasiteetti oli noin 1700 tka/vrk. 1990 –luvulla kapasiteetti
nousi jo 2500 – 3000 tka/vrk. (Vakkilainen 2008, 86) Tällä hetkellä maailman suurimman
soodakattilan, OKI Pulp and Paper Indonesia, kapasiteetti on jo 11600 tka/vrk. (ANDRITZ)

Soodakattilan tärkeimmät suunnittelukriteerit ovat soodakattilan kapasiteetti, tuotetun
höyryn lämpötila ja paine sekä mustalipeän kuiva-ainepitoisuus. Kapasiteetin nostoon on
osaltaan vaikuttanut haihduttamoprosessien kehittyminen, jonka myötä mustalipeän kuivaainepitoisuutta on pystytty nostamaan 65 %:sta yli 80 % :iin. Mustalipeän sisältäessä
vähemmän vettä on tulipesän toiminta ja hyötysuhde on parantunut ja höyryntuotanto
lisääntynyt. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden nostamisella yli 75 % on rikkidioksidi (SO2)
ja rikkivety (H2S) päästöt saatu minimoitua. Korkeamman kuiva-aineen ansiosta tulipesän
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lämpötila kohoaa merkittävästi. Korkeampi tulipesän lämpötila vähentää savukaasujen
rikkidioksidimäärää. Rikkidioksidin väheneminen vaikuttaa myös tulipesän toimintaan sekä
savukaasujen ominaisuuksiin. Lämpöpintoihin tarttuvia hiukkasia on vähemmän.
Puupohjaisena polttoaineena mustalipeä on yksi tärkeimmistä biopolttoaineista Suomessa ja
Ruotsissa. (Hupa et al. 2002, Vakkilainen 2005)

2.1 Soodakattilan rakenne

Nykyiset soodakattilat ovat yksilieriöisiä luonnonkierto-kattiloita. Lämpöpinnat – tulipesä,
tulistimet, keittopinta sekä ekonomaiseri – ovat teräsputkirakenteisia (Vakkilainen 2005, 25). Kattilat rakennetaan riippuvarakenteisiksi, jolloin lämpöpinnat voivat laajeta alaspäin ja
sivusuuntiin, putkiseinä ja eristys laajenevat yhdessä. Kattilan ripustuksien mitoituksessa on
otettava huomioon veden, eristysmateriaalien ja kattilaan kiinnitettävien laitteiden lisäksi
tilapäisten lämpöpintojenkerrostumien ja tulipesä keon painot. (Seppälä et al. 2001, 159)

Kuva 1. Soodakattilan rakenne (Knowpulp 2017)
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Tulipesän pohja, katto, seinät ja verhoputket ovat kaasutiivistä eväputkirakennetta.
Vaihtoehtoisia korroosiolta suojaavia seinämämateriaaleja on esitetty kuvassa 2.
Vasemmalla kuvassa on kompoud -putki, jossa hiiliteräs on pinnoitettu austeniittisella
pinnoitteella. Keskimmäisessä kuvassa putket on päällehitsattu austeniittisella pinnoitteella.
Oikeanpuoleisessa kuvassa hiiliteräs putket on tapitettu sekä päälle valettu muurausmassa.
(Vakkilainen 2005, 10-13)

Kuva 2. Tulipesän seinämärakenteita (Vakkilainen, 2005)

Pohjaputkien materiaalina käytetään hiiliterästä tai compound –materiaalia. Tulipesän
seinämateriaalina käytetään useimmiten kompound -putkea ilmatason yläpuolelle saakka.
Yleisimmät tulipesässä käytettävät kompound -materiaalit ovat Sanicro 38 ja AISI 304L.
Tulipesän ja kattilan seinät jäykistetään tukikehyksillä, joihin tulipesän seinäputket
kiinnitetään. Tukikehykset sallivat seinärakenteiden lämpöliikkeet. Tulipesän pohjan putket
asennetaan kaltevaan kulmaan, jotta vedenkierto säilytetään olosuhteista riippumatta.
(Vakkilainen 2005, 2-5)

Soodakattila koostuu useasta erilaisesta osaprosessista, joita ovat palamisilmajärjestelmä,
savukaasujärjestelmä,

polttolipeäjärjestelmä,

viherlipeäjärjestelmä,

vesi-

ja

höyryjärjestelmä sekä tuhkankäsittelyjärjestelmä. (Knowpulp 2017; Vakkilainen 2005, 2-5)
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Kuva 3. Soodakattilan osaprosessit (Knowpulp 2017)

2.1.1 Polttolipeäjärjestelmä

Vahvamustalipeä pumpataan haihduttamolta sekoitussäiliöön. Sekoitussäiliöön tuodaan
myös tuhka, jota kerätään soodakattilan suppiloista sekä sähkösuodattimilta. Tuhka sisältää
pääasiassa natriumsulfaattia Na2SO4 ja natriumkarbonaattia Na2CO3. Kuuma tuhka
sekoitetaan mustalipeään sekoitussäiliössä pyörivien sekoittimien avulla. Sekoitussäiliön
pinnan korkeutta säädellään tuotavan lipeän määrää säätämällä. (Knowpulp 2017)

Sekoitussäiliössä muodostuu hönkää, jota ei voi rikkiyhdisteiden vuoksi päästää sellaisenaan
ympäristöön. Savukaasupuhaltimella kattilan- ja sähkösuodattimen suppiloita pidetään
alipaineessa, jolloin höngän pääsy suppiloihin estetään. Sekoitussäiliön ja liuotinsäiliön
höngät pestiin aiemmin erillisellä pesurilla, jossa vahvasti emäksisellä pesuliuoksella
höngän rikkiyhdisteet saatiin poistettua tehokkaasti. Nykyisin hönkäkaasut ohjataan
soodakattilaan poltettavaksi. (Knowpulp 2017)
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Haihduttamolla väkevöityä 60 – 85 % kuiva-aineeltaan olevaa mustalipeää kutsutaan
vahvalipeäksi. Polttolipeäksi kutsutaan vahvalipeää, johon on lisätty soodakattilan tuhka.
(Knowpulp 2017)

Polttolipeää esilämmitetään tavallisesti lämmönvaihtimella, jossa lämmönvaihtimen
putkistossa kulkeva höyry lämmittää putkien ulkopuolella kulkevaa lipeää. Polttolipeän
lämmityksellä saadaan lipeän viskositeettia laskettua jolloin lipeän ruiskuttaminen ja
pisarakoon

muodostaminen

ja

lopulta

lipeän

palaminen

onnistuvat.

Lipeän

ruiskutuslämpötila on normaalisti 115 – 130 ºC. Polttolipeän lämpötila on palamisprosessin
kannalta tärkeä säätösuure. (Knowpulp 2017)

Kuva 4. Paineistettu polttolipeäjärjestelmä (Knowpulp 2017)
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2.1.2 Viherlipeäjärjestelmä

Viherlipeäjärjestelmän muodostavat liuotinsäiliö, sulakourut, viherlipeäpumput ja -putkisto.
Liuotinsäiliö on suuri umpinainen säiliö, joka on valmistettu levystä ja vuorattu sisäpuolelta
betonilla tai haponkestävällä levyllä. Liuotinsäiliössä soodakattilasta sulakouruja pitkin
tullut sula liuotetaan heikkovalkolipeään vaaka- ja pystyakselisilla voimakkailla
sekoittimilla. Sulaa hajotetaan ennen liotinsäiliötä sulakourua ympäröivässä huuvassa
olevalla höyryhajoitussuuttimella, jotta liuotinsäiliössä sulan kohdatessa liuotinsäiliön
nesteen räjähdykset jäisivät mahdollisimman pieneksi. Liuotinsäiliön sisäpuolinen
betonointi toimii myös hyvänä äänieristyksenä näiden räjähdysten aikana. Sulan liuetessa
muodostuu hönkäkaasuja. Liuottajan hönkäkaasut ohjataan erilliseen pesuriin, jossa
rikkiyhdisteet pestään tai ohjataan soodakattilaan poltettavaksi. (Knowpulp 2017)

Viherlipeäjärjestelmässä on yleensä kaksi erillistä putkistolinjaa, toisella kuljetetaan
viherlipeää kaustisointiin ja toisella tuodaan heikkovalkolipeää liuotinsäiliöön. Putkilinjassa
on kaksi erillistä pumppua jotka kuljettavat joko viherlipeää tai heikkovalkolipeää.
Pumpuilla säädetään liuotinsäiliön pinnan korkeutta sekä säiliön konsentraatiota. Pumput
sekä putkisto on valmistettu haponkestävästä teräksestä. (Knowpulp 2017)

2.1.3 Palamisilmajärjestelmä

Täydellisen

palamisen

saavuttamiseksi

sekä

palamisen

aiheuttamien

päästöjen

minimoimiseksi palamisilmaa syötetään tulipesään usealta eri vaakasuuntaiselta tasolta.
Ilmavirtausta

säädellään

puhaltimilla ja

ilmakanavaan

sijoitetuilla

säätöpelleillä.

Palamisilman lämpötilaa säädetään lämmönvaihtimilla, jotka käyttävät lämmönlähteenä
höyryä tai soodakattilan savukaasuja. Esilämmitetty palamisilma nostaa tulipesän
lämpötilaa, jolloin lämpöä siirtyy enemmän höyryn tuottamiseen. (Vakkilainen 2005, 7-3)
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Kuva 5. Soodakattilan ilmakanavisto (Knowpulp 2017)

Palamisilma esilämmitetään ja tuodaan tulipesään primääri-ilmasuuttimista symmetrisesti
jokaiselta neljältä seinältä. Primääri-ilma tuodaan ylhäältä, jolloin tulipesän pohjalla oleva
sula ei pääse ilmakanavaan missään olosuhteissa. Sekundääri-ilmaa syötetään tulipesään
useasta eri tasosta kattilan etu- ja takaseinältä symmetrisesti. Suuttimien koot ja paineet
valitaan siten, että saavutetaan hyvä tunkeutuvuus, mutta pyritään välttämään
virtauskeskittymiä ja voimakkaita ylöspäin suuntautuvia pyörteitä. (Seppälä et al. 2001, 161)

Tertiääri- ja kvartiääri-ilmaa syötetään kattilaan sekundäärisuuttimien yläpuolelta kattilan
etu- ja takaseinältä. Suuttimet ovat suurikokoisia ja ilmaa syötetään suurella paineella.
Suuttimet on sijoiteltu harvaan ja lomittain, jotta saavutetaan tasainen ilmavirtaus ja
lämpötila tulipesän yläosaan. (Seppälä et al. 2001, 161)
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2.1.4 Vesi- ja höyryjärjestelmä

Soodakattilan vesi- ja höyrykierto toimii luonnonkierrolla, virtaukset saadaan aikaiseksi
lämpötila-, paine- ja korkeuserojen avulla. Vesi- ja höyryjärjestelmän tehtävänä on ottaa
mustalipeän poltosta syntyvä lämpöenergia talteen ja toisaalta jäähdyttää kattilan
kuumimpia osia. Lämpöenergian avulla tuotetaan vedestä höyryä sekä lisätään höyryn
lämpötilaa ja painetta. Korkeapaineisesta höyrystä saadaan turbiinin ja generaattorin avulla
tuotettua sähköä ja turbiinin jälkeen jäähtynyt matalapainehöyry käytetään esimerkiksi
haihduttamolla. (Knowpulp 2017)

Vesi-

ja

höyryjärjestelmän

lähtöpisteenä

on

syöttövesijärjestelmä.

Kattilan

toimintavarmuuden lähtökohtana on vähähappinen ja vähämineraalinen syöttövesi.
Syöttövesijärjestelmä

muodostuu

syöttövesisäiliöstä,

hapenpoistimesta,

syöttövesipumpuista sekä säätöventtiileistä ja putkistosta. Syöttövesi kierrätetään
ekonomaiserin läpi savukaasuista talteenotetun lämmön avulla. (Vakkilainen 2005, 7-8)

Kuva 6. Syöttövesijärjestelmä (Knowpulp 2017)
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Soodakattilan syöttöveden pitää olla erittäin puhdasta. Tehdasvedestä puhdistetaan karkeat
epäpuhtaudet ja kolloidiset yhdisteet suodattamalla ja ilmastamalla, sekä käytettävästä
lisävedestä poistetaan suolat ionivaihtimien avulla. Syöttövesisäiliöön palautuvasta
lauhteesta poistetaan putkistosta irronnut ruoste ja muut karkeat epäpuhtaudet suodattamalla.
Vesijärjestelmän vedestä palautuu suurin osa lauhteena takaisin lämmönvaihtimilta
syöttövesisäiliöön, lisävettä tarvitaan vain lauhdetappiota vastaava osuus, joka on syntynyt
esimerkiksi nuohoukseen käytetyn höyryn takia. (Knowpulp 2017)

Vedestä puhdistetaan kaasunpoistimessa happi ja hiilidioksidi, jotka ovat kattilaa ja
lauhdejärjestelmää syövyttäviä aineita. Kaasunpoistossa käytetään höyryä, jota johdetaan
syöttövesisäiliön

vesitilaan.

Höyry

nousee

syöttövesisäiliön

yläpuolella

olevan

kaasunpoistimen läpi ja ottaa samalla vedestä happea pois. Hapenpoiston riittävyys
varmistetaan vielä kemikaaleilla jotka poistavat vedestä lopun hapesta. Kaasupoistimesta
lauhde ja lisävesi johdetaan syöttövesisäiliöön. (Knowpulp 2017)

Puhdistettu

lisävesi

syöttövesisäiliölle.

sekä

lämmönvaihtimilta

Syöttövesisäiliössä

vesi

tulleet

pidetään

puhtaat

lauhteet

kiehumispisteessä,

ohjataan
joka

on

säiliönpaineesta riippuen 110-140°C, ilmanpainetta korkeammassa paineessa vesi ei
kuitenkaan kiehu. (Knowpulp 2017)

Syöttövesisäiliöstä vesi ohjataan syöttöveden esilämmittimelle (ekonomaiseri), jossa
savukaasuista saadulla lämmöllä vesi lämmitetään lähelle kiehumispistettä. Keittoputkisto
ja

ekonomaiseri

ovat

yleensä

pystysuoria

putkielementtejä,

jotka

sijaitsevat

primääritulistimien takana. Puhtailla savukaasuilla putkielementit voivat olla myös
vaakasuunnassa. Niiden sijoittelu suunnitellaan siten, että savukaasujen lämpö saadaan
mahdollisimman hyvin otettua talteen syöttöveden lämmittämiseksi ja savukaasujen mukana
kulkeutuva tuhka ei tukkisi lämpöpintoja. Lämpöpintoja puhdistetaan höyrynuohoimilla
(Seppälä et al. 2001, 161)
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Keittopinta sijaitsee tulistimien ja ekonomaiserin välissä. Keittopinta on osa soodakattilan
höyrystinpintaa.

Kuva 7. Keittopinnan rakenne. (Knowpulp 2017)

Kuva 8. Ekonomaiseri (Vakkilainen 2005)
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Ekonomaiserilla otetaan loppuosa savukaasujen lämmöstä talteen ja lämmitetään syöttövesi
lähelle

höyrystymislämpötilaa.

Ekonomaiserin

avulla

kohotetaan

höyryntuotannon hyötysuhdetta.

Kuva 9. Vesi- ja höyryjärjestelmä (Knowpulp 2017)

soodakattilan
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Lieriössä

tulipesässä

ja

keittopinnassa

syntynyt

höyry

erotetaan

ja

johdetaan

primääritulistimelle.

Kuva 10. Höyrylieriö (Knowpulp 2017)

Primääritulistin on sijoitettu savukaasujen virtaussuunnassa viimeiseksi ennen keittopintaa
ja ekonomaiseria. Höyry virtaa primääritulistimissa savukaasuihin nähden vastavirtaan.
Primääritulistimien

jälkeen

höyry

ohjataan

sekundääri-

ja

tertiääritulistimille.

Tertiääritulistimissa höyry kulkee savukaasuvirtaan nähden yleensä samansuuntaisesti.
Likaantumisen vähentämiseksi tulistimien jaossa otetaan huomioon savukaasujen
lämpötilajakauma sekä tuhkan tarttumisominaisuudet. (Seppälä et al. 2001)
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Kuva 11. Tulistimien sijoittelu (Knowpulp 2017)

2.1.5 Apupolttoainejärjestelmä

Apupolttoaineena käytetään raskasta- tai kevyttä polttoöljyä tai maakaasua. Polttolaitteisiin
kuuluu pumppausasema, esilämmittimet, putkistot sekä polttimet. Soodakattilassa on
kahdenlaisia

polttimia:

kuormapolttimia

sekä

starttipolttimia.

Kuormapolttimien

tarkoituksena on kattilan höyryntuotannon lisääminen ja starttipolttimien tehtävänä on
kattilan lämmitys käynnistystilanteissa sekä lipeänpolton tukeminen palamishäiriöiden
aikana sekä keon poispolttaminen alasajotilanteissa ennen. (Knowpulp 2017)

2.1.6 Tuhkankäsittelylaitteet

Soodakattilan palamistuhka kerätään keittopinnan, ekonomaiserin ja sähkösuodattimen
suppiloista

ja

sekoitetaan

lipeään

mustalipeän

sekoitussäiliössä

kemikaalien

talteenottamiseksi. Tuhka putoaa suppiloiden alapuolella olevien sulkusyöttimien kautta
kolakuljettimille. Sulkusyöttimillä estetään ilman ja sekoitussäiliön höngän kulkeutuminen
savukaasusolaan. Kolakuljetin on sijoitettu niin, ettei mahdollisessa lämpöpintojen vuodossa
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vesi pääse kulkeutumaan kuljettimen alemmasta lähtöpäästä sekoitussäiliöön ja mustalipeän
joukkoon. (Knowpulp 2017)

Kuva 12. Soodakattilan tuhkankuljetuslaitteisto (Knowpulp 2017)
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2.2 Mustalipeä

Mustalipeä syntyy sellun keitossa valkolipeän alkadien, natriumsulfidin (Na2S) ja
natriumhydroksidin (NaOH) sekä lämmön vaikuttaessa puuhun siten, että puukuitujen
sidosaineena oleva ligniini ja muut orgaaniset yhdisteet liukenevat keittoliemeen (Knowpulp
2017).
Keiton jälkeen sellu puhdistetaan pesemällä, jolloin sellusta erotetut keittokemikaalit ja
liuennut orgaaninen aines muodostavat laihamustalipeän. Laihamustalipeä sisältää noin
puolet puun kuiva-aineesta ja lähes kaiken keittoon käytetystä kemikaalimäärästä.
(Knowpulp 2017).

Kuva 13. Sellunvalmistusprosessi (Tran &Vakkilainen 2008)

Laihamustalipeä

johdetaan

haihduttamolle,

jossa

mustalipeästä

poistetaan

vettä

haihduttamalla useassa eri vaiheessa. Syntynyt vahva mustalipeä poltetaan soodakattilassa.
(Huhtinen 2000, 67). Sulfaattikeitossa laihaa mustalipeää syntyy noin 10 tonnia jokaista
sellu tonnia kohti, joka vastaa noin 1,5 tonnia polttolipeää soodakattilalle poltettavaksi.
(Tran &Vakkilainen 2008)
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Haihdutuksen jälkeen mustalipeän kuiva-ainepitoisuus on n. 60-85 %. Sularäjähdysvaaran
vuoksi poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus täytyy olla vähintään 58 %. Kuivaaineesta noin 60 % on orgaanista ainesta ja 40 % epäorgaanisia suoloja muodostavaa ainesta.
(Hupa & Hyöty 2002, 523)

Kuva 14. Mustalipeän polttoaineominaisuudet. (VTT 2016)
Kuva 14. Mustalipeän polttoaineominaisuudet. (VTT 2016)

Mustalipeä on polttoaineena varsin haastava, energiasisältö on alhainen ja viskositeetti on
korkea. Poltettavaan olomuotoon saaminen edellyttää lämmittämistä noin 100-120 °C
lämpötilaan, jotta lipeän pumppaaminen ja pisaroiden muodostaminen onnistuu.
Mustalipeää syötetään tulipesään yleensä lusikka- tai purkkimallisten lipeäruiskujen avulla
(Kuva 15), jotka hajottavat lipeävirtauksen pisaroiksi ja tasaiseksi leveäksi suihkuksi.
(Knowpulp 2017)
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Kuva 15. Lipeäruiskumalleja. Vasemmalla lusikkamallinen lipeäruisku, oikealla purkkimallinen
lipeäruisku. (ANDRITZ Docupedia)

Mustalipeän pisarakoko vaikuttaa suuresti palamiseen. Pisaroitumiseen vaikuttaa
mustalipeän

lämpötila,

viskositeetti,

lipeäsuuttimien

rakenne

sekä

syöttöpaine.

Optimaalinen pisarakoko on noin 1 – 3 mm, jolloin pisaroilla on aikaa kuivua ja osittain
palaa matkalla suuttimista kekoon. Liian pienet pisarat kulkeutuvat kattilassa savukaasujen
mukana ja takertuvat helposti lämpöpinnoille ja tukkivat kattilan.
Mustalipeän tärkeimmät seurattavat säätösuureet ovat lämpötila, kuiva-ainepitoisuus sekä
koostumus (Kuva 16), jotka vaikuttavat mustalipeän palamisominaisuuksiin. (Knowpulp
2017)
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Kuva 16. Mustalipeän ominaisuudet. (VTT 2016)

Taulukkoon 1 on listattu mustalipeän tyypillinen alku-ainekoostumus. Puupohjaisena
polttoaineena mustalipeä sisältää paljon hiiltä. Keittokemikaalien (natriumin ja rikin)
osuudet ovat myös merkittävät.
Taulukko 1. Mustalipeän tyypillinen kuiva-aineen alkuainekoostumus. (Hupa & Hyöty 2002, 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 %
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Mustalipeän kuiva-aineen nosto vaikuttaa kattilan tehokkuuteen sekä tuotetun höyryn
määrään. Kuivempi mustalipeä vähentää savukaasumäärää sekä tarvitsee vähemmän
kuivumiseen tarvittavaa lämpöä palamisprosessin aikana (Kuva 17).

Kuva 17. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden vaikutus lämmöntuotantoon ja tehokkuuteen
(Knowpulp 2017)
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3 SOODAKATTILAN TULIPESÄPROSESSIT

Soodakattila voidaan jakaa erilaisten prosessien mukaan pelkistysvyöhykkeeseen ja
hapetusvyöhykkeeseen. Kemikaalien regeneroituminen ja orgaanisen aineksen palaminen
vaativat erilaiset olosuhteet. Polttoaine syötetään tulipesään pelkistysvyöhykkeessä.
Matkalla tulipesän pohjalla olevaan kekoon polttoaine aluksi kuivuu. Kuvassa 20 on esitetty
mustalipeän palamisen eri vaiheet.

Kuva 18. Soodakattilan tulipesäprosessit (Knowpulp 2017)
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Kemikaalien regeneroituminen vaatii pelkistävät olosuhteet. Tulipesän alaosan toimintaa
säädetään polttolipeän ruiskutusta, lähinnä pisarakokoa sekä primääri- ja sekundääri-ilmaa
säätämällä. Tavoitteena on saavuttaa pelkistävät olosuhteet tulipesän alaosassa, korkea
lämpötila ja koksin palaminen keon pinnalla. Näin varmistetaan korkea reduktioaste sulassa
ja viherlipeässä ja vakaa tulipesän toiminta.

Kuva 19. Multi-ilmajärjestelmä (KnowPulp 2017)

Hapetusvyöhykkeessä palava-aines poltetaan loppuun. Palamisilmaa syötetään tertiääriilma-aukoista. Täydellisen palamisen varmistamiseksi palavien kaasujen sekä ilman on
sekoituttava mahdollisimman hyvin. Palamiseen tarvittavan ilman määrään vaikuttaa
polttolipeän laatu, puulaji ja lämpöarvo. (Vakkilainen 2005, 3-1)
Soodakattilan prosessiin ja suorituskykyyn vaikuttaa eniten tulipesän ja keon olosuhteet.
Palamisreaktioita pyritään optimoimaan niin, että saavutetaan mahdollisimman korkea
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reduktioaste. Reduktioasteeseen vaikuttavat keon oikea koko ja lämpötila, sekä mustalipeän
korkea kuiva-ainepitoisuus ja ruiskutustekniikka. Korkealla reduktioasteella päästään myös
pieniin rikkipäästöihin. (Seppälä et al. 2001, 158)

3.1 Mustalipeän palaminen ja tulipesäreaktiot

Mustalipeäpisaran palaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa (Kuva 20). Kuivumisvaiheen
alussa pisara hieman paisuu ja muoto vaihtelee veden haihtuessa pois. Kuivuminen kestää
noin 0,5 – 3 sekuntia pisarakoosta ja lämpötilasta riippuen. Kuivumisvaiheen lopussa pisaran
ympärille ilmestyy keltainen liekki, joka on merkki pyrolyysivaiheen alkamisesta.
(Knowpulp 2017)

Kuva 20. Mustalipeän palamisen vaiheet. (Knowpulp 2017)

Pyrolyysivaiheessa lipeäpisara paisuu tilavuudeltaan 20 – 30 – kertaiseksi. Orgaanisen
aineksen hajotessa vapautuu kaasumaisia hiilivetyjä ja muita palavia yhdisteitä jotka palavat
välittömästi pisaran ympärillä. Kuivuminen ja pyrolyysi tapahtuvat pääosin pisaroiden
pudotessa kekoon. Pyrolyysin jälkeen jäljelle jää koksi, joka koostuu huokoisesta
hiilirakenteesta ja sisältää mustalipeän epäorgaanisen aineksen. (Knowpulp 2017)
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Koksin

palamisen

aikana

tapahtuu

rikin

pelkistyminen

hiilen

vaikutuksesta

natriumsulfaatista natriumsulfidiksi. Pelkistyminen tapahtuu vähänhappisissa olosuhteissa.
Hapen vaikutuksesta koksijäännös palaa hiilidioksidiksi ja hiilimonoksidiksi. Koksin
palamisvaiheen lopussa koksihiukkanen muuttuu sulapisaraksi. (Knowpulp 2017; Hupa &
Hyöty 2002, 535)

Pelkistysmisreaktiot:
Na2SO4 + 2 C => Na2S + 2 CO2

(1)

Na2SO4 + 4 CO => Na2S + 4 CO2

(2)

Lipeän ruiskutuksessa pyritään optimoimaan lipeäpisaroiden koko niin, että liian pienet
pisarat eivät karkaa tulipesän yläosiin (carry-over) ja toisaalta liian suuret pisarat eivät
kasvata keon kokoa. Liian suuret pisarat eivät ehdi syttyä ennen kuin saavuttavat keon
osittain vielä märkänä, tällöin pelkistymisreaktiota ehdi tapahtua ennen kuin uutta koksia
tulee keon pinnalle. Tällaista liian hidasta palamisprosessia voidaan nopeuttaa pisara kokoa
pienentämällä. (Hupa & Hyöty 2002, 530)

Reduktioaste kuvaa pelkistymisreaktion toteutumisastetta, natriumsulfaatin pelkistymistä
natriumsulfidiksi. (Vakkilainen 2005)

Reduktioaste

=

Na2S

* 100 %

(3)

Na2S + Na2SO4

Reduktioaste 95 – 98 % saavutetaan usein hyvin toimivissa soodakattiloissa. Korkea
tulipesän lämpötila tehostaa reduktiota. (Vakkilainen 2005)
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3.2 Sula

Sula sisältää epäorgaanisen aineksen joka mustalipeän palamisesta jää jäljelle tulipesään.
Sula koostuu pääasiassa natriumsulfidista (Na2S) ja natriumkarbonaatista (Na2CO3), ja
sisältää lisäksi pieniä määriä natriumsulfaattia (Na2SO4) ja natriumhydroksidia (NaOH).
Sulan lämpötila on nykyaikaisissa korkeaa kuiva-ainepitoista mustalipeää polttavissa
soodakattiloissa noin 800 – 850 °C. Sulaa muodostuu keskimäärin 0,4 – 0,48 kg jokaista
tulipesään syötettyä mustalipeäkiloa kohti. (Vakkilainen 2005, 5-8)

Taulukko 2. Sulan tyypillinen koostumus eri puulajeilla (Vakkilainen 2005)

Havupuu

Lehtipuu

Na2S

%

25 – 28

19 – 21

Na2CO3

%

66 – 68

72 - 75

Na2SO4

%

0,4 – 1,0

0,6 – 1,4

Na2S2O3

%

0,3 – 0,4

0,2 – 0,4

Muut yhdisteet

%

5–6

3–5

Sulan viskositeetti vaikuttaa merkittävästi sen virtausominaisuuksiin. Kuvassa 21 on kuvattu
eri sulanäytteiden viskositeettikäyttäytymistä eri lämpötiloissa. Havaitaan, että 750 ℃ - 800
℃ lämpötilassa viskositeetti nousee jyrkästi, jolloin sula jähmettyy. Korkea viskositeetti
aiheuttaa sulan virtauksen hidastumisen liuotinsäiliöön joka edesauttaa sulakourujen
tukkeutumista. (Tran et al. 2006)
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Kuva 21. Sulanäytteiden viskositeetti vaihteluita eri lämpötiloissa. (Tran et al. 2006)
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4

SULAKOURUT

Kemikaalisula johdetaan tulipesän alaosassa sijaitsevia sulakouruja pitkin kattilan
alapuolella olevaan liuotussäiliöön. Sulan määrä sulakouruissa vaihtelee ajotilanteesta
riippuen, tukkeutuneet kourut aiheuttavat hetkellisesti suuremman sulavirtauksen muille
kouruille. Sulakourut jaetaan jäähdytettyihin sekä jäähdyttämättömiin kouruihin.
Kuvassa 22 on esitetty sulakourujärjestelmään kuuluvia laitteita.

Kuva 22. Sulankäsittelylaitteistoa. 1) Sulakouruohitus ja massakotelo 2) Sulakouru 3) Minihuuva 4)
Höyryhajoitussuutin. (ANDRITZ Docupedia)

Sulakouru on kiinnitetty soodakattilan tulipesän alaosassa olevaan sulakouruohitukseen.
Kourun ympärille asennetaan minihuuva suojaamaan sulakourun ja sulakourualueen
ympäristön suojaksi.
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Minihuuvien hyötyjä ovat:


Estää liuotinsäiliön hönkäkaasujen pääsy kattilahuoneeseen



Vähentää kosteuden tiivistymistä sulakourun pintaan



Estää vuotoilman pääsy hönkäjärjestelmään

Minihuuvan höyryhajoitussuuttimella sulaa hajoitetaan pienemmiksi pisaroiksi ennen sulan
kulkeutumista

liuotinsäiliöön.

Tällä

pyritään

pienentämään

riskiä

liuotinsäiliön

räjähdyksiltä.

Sulakourut sijoitetaan siten, että tulipesän pohjalla on aina sulakerros suojaamassa
pohjaputkia. (Seppälä et al. 2001)

Sulakourut joutuvat alttiiksi erilaisille olosuhteille, kuten voimakkaille lämpörasituksille
sekä virtausvaihteluille kourujen tukkeutumisesta tai sulasyöksyistä johtuen. Jäähdytettyjen
sulakourujen riittämätön jäähdytysveden virtaus tai jäähdytysveden kiehuminen aiheuttavat
myös lämpörasitusta. Lisäksi erilaiset huuvan sisällä olevat kemikaalihöngät liuotinsäiliöstä
aiheuttavat syöpymistä, myös höyryhajoitussuuttimien aiheuttamat räiskeet syövyttävät
kourun pintaa. (Singbeil et al. 2014)

Sulavirtaus tulipesästä on keskimäärin noin 1 l/s kourua kohti. Sulasyöksyjen aikana virtaus
voi nousta 3- 5 kertaiseksi ja pahimmillaan vielä suuremmaksi. Sulasyöksyjen syntyyn
vaikuttaa mm. tulipesän rakenne ja kattilan ajotapa. (Tran et al. 2014)

37

4.1 Jäähdytetty kouru

Jäähdytetyissä sulakouruissa kourujen vaipan sisällä kiertää jäähdyttävä aine, käytännössä
jäähdytykseen käytetään pääasiassa ionipuhdistettua vettä soodakattilan vedenkäsittelystä.

Kuva 23. Jäähdytysveden virtausreitit ylhäältä päin esitettynä, vasemmalla multipass- ja oikealla
once-through-kouru.

Multipass

-kouruissa

jäähdytysvesi

kierrätetään

useamman

pitkittäissuuntaisen

virtauskanavan läpi. Once-through -sulakouruissa vesi ohjataan kourun toisesta päästä
sisään ja tulee ulos kourun toisesta päästä. (Reid 2011)

Sulakourut suositellaan vaihdettavaksi vuosittain huoltoseisokkien yhteydessä. Käytössä
olleiden kourujen kunto on tarkistettava, mutta niitä ei saa korjata ja ottaa uudelleen
käyttöön. (BLRBAC 2016).
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Kuva 24. Jäähdytetty sulakouru. (ANDRITZ Docupedia)

4.2 Jäähdyttämätön kouru

Jäähdyttämättömiä sulakouruja alettiin kehitellä 90- luvulla korvaamaan vesijäähdytteiset
sulakourut. Kehitystyön lukuisten eri vaiheiden ja materiaalikokeilujen jälkeen on onnistuttu
kehittämään metallista valutekniikalla valmistettu jäähdyttämätön sulakouru (DrySpout TM).
(Hollenbach 2001)

Jäähdytettyyn sulakouruun verrattuna jäähdyttämättömällä sulakourulla on monia etuja.
Yksi tärkeimmistä on turvallisuus, sekä sulakourualueella operoiville henkilöille, että sula vesi

–räjähdysten

välttämisenä.

jäähdytysvesijärjestelmää,

jolloin

Jäähdyttämättömät

sulakourut

rakentamiskustannukset

ja

eivät

tarvitse

jäähdytysjärjestelmän

huoltotyöt pienentävät käyttökustannuksia. (Hollenbach 2001)

Jäähdyttämättömien sulakourujen käyttökokemukset ovat osoittaneet, että niiden käyttöikä
voi käyttöolosuhteista riippuen olla korkeampi kuin jäähdytettyjen sulakourujen.
Jäähdyttämättömille sulakouruille ei ole annettu käyttöikäsuositusta eikä niitä tarvitse
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vaihtaa vuosittain, toisin kuin jäähdytetyt sulakourut. Näissä kourutyypeissä esiintyy
jäähdytettyjen sulakourujen tavoin kulumista ja säröilyä. Valutekniikalla valmistetut
sulakourut

ovat

pääasiassa

valmistettu

Ni/Cr

materiaalista.

Jäähdyttämättömien

sulakourujen käyttöä rajoittaa vielä varsin vähäiset käyttökokemukset ja suhteellisen kallis
hinta verrattuna jäähdytettyihin sulakouruihin. (Hollenbach 2001)
Jäähdyttämättömien

kourujen

osuus

merkityksettömän

vähäinen

nykyisissä

soodakattiloissa. Niitä käytetään ainoastaan muutamissa hyvin pienissä soodakattiloissa,
joissa sulavirtaus ja lämpörasitus ovat merkittävästi pienempiä kuin isoissa soodakattiloissa.
Käyttökokemukset rasitetuissa soodakattiloissa ovat vähäisiä, mikä vaikuttaa tämän
kourutyypin suosioon. (Vihavainen 2020)

Kuva 25. Jäähdyttämätön sulakouru
2001)

(Hollenbach
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4.3 Kromipinnoitettu sulakouru

Sage of America aloitti 90 -luvulla kahden eri metallin yhdistämiseen liittyvän tutkimustyön
soodakattiloiden korroosion estämiseksi, ja nyt putkien kromaus on ollut käytössä
vuosikymmenen ajan. Käytännössä ja useissa testeissä hyväksi havaittua menetelmää on
edelleen kehitetty ja käytetään myös nykyään sulakourujen pinnoittamiseen.

Kromauksen etuna on yhtenäinen pinta, jossa perusmetalli ja kromipinta sulautuvat yhteen,
ilman että kromikerros kuoriutuisi pohjametallista irti. Perusmateriaali kestää hyvin
lämpörasitusta ja kromipinnoite taas erilaisten kemikaalien vaikutuksia. Kromattua kerrosta
voidaan paksuntaa käyttökohteen ja tarpeen mukaan. (Sage of America)

Valmistajan mukaan kromipinnoitetut kourut voivat kestävät kaksi kertaa pitempään kuin
ei-kromatut –sulakourut. Reid (2011) kertoi vaurioraportissaan myös kromipinnoitetuista
sulakouruista, joissa oli havaittu vikaantumista hyvin lyhyen käyttöajan jälkeen. Myös
kromipinnoitettujen kourujen käyttöikää lyhentävät sulakourujen jäähdytysongelmat.
Kromipinnoitettujen sulakourujen käyttö ei ole kovin yleistä tällä hetkellä.

Kuva 26. Kromipinnoitettu kouru (Sage of America).
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4.4 Jäähdytyksen järjestäminen kourussa

Sulakourujen jäähdytysjärjestelmälle on annettu seuraavat suunnittelukriteerit (BLRBAC
2016):


Jäähdytysjärjestelmä on toteutettava lappo- tai alipaineperiaatteella toimivaksi
suljetuksi järjestelmäksi, jossa käytetään puhdaslaatuista vettä korroosion
minimoimiseksi



Järjestelmässä on oltava kaksi erillistä pumppua, joista toinen on toiminnassa ja
toinen varalla. Varapumppu käynnistyy automaattisesti, jos toinen pumppu lakkaa
toimimasta



Järjestelmän veden riittävyys on varmistettava varavesijärjestelmällä, myös sähköja ilmakatkon aikana



Jokaisella sulakourulla tulee olla omat virtaus- ja vedenlämpötilamittarit, sekä
järjestelmässä tulee olla jäähdytysveden johtokyky- ja pH-mittaus



Järjestelmän tulee antaa hälytys, jos jäähdytysveden lämpötila on liian korkea,
jäähdytysveden virtaus on liian alhainen, jäähdytysvesisäiliön veden pinta on liian
matala sekä tieto jäähdytysvesipumpun pysähtymisestä



Jäähdytysvesisäiliön pintaa säädetään lisäämällä ionipuhdistettua vettä tai lauhdetta



Järjestelmä varustetaan lämmönvaihtimella, jolla ylläpidetään sulakouruvalmistajan
suosittelemaa jäähdytysveden tulolämpötilaa



Jokaisella sulakourulla tulee olla sulkuventtiili, jolla jäähdytysvesivirtaus saadaan
tarvittaessa suljettua. Venttiilit tulee merkitä kourukohtaisesti, jotta hätätilanteessa ei
vahingossa suljeta veden virtausta väärältä sulakourulta



Sulakouruihin tulee merkitä selvästi sisäänmeno- ja ulostuloliitännät



Sulakourujen toimintaa tulee seurata kameroiden välityksellä valvomosta



Jäähdytysvesiputkiston

materiaaliksi

suositellaan

ruostumatonta

terästä

ja

liitoskohdat tehdään hitsaamalla. Putkistossa tulee minimoida venttiilit ja
kierteelliset putkistonosat vuotojen minimoimiseksi
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5 SULAKOURUVAURIOT

Sulakourut joutuvat alttiiksi erilaisille olosuhteille, kuten kuuman sulan aiheuttama
lämpörasitus sekä voimakkaat virtausvaihtelut kourun tukkeutumisesta tai sulasyöksyistä
johtuen. Jäähdytettyjen sulakourujen riittämätön jäähdytysveden virtaus tai jäähdytysveden
kiehuminen aiheuttavat myös lämpörasitusta. Lisäksi erilaiset huuvan sisällä olevat
kemikaalihöngät liuotinsäiliöstä aiheuttavat syöpymistä, myös höyryhajoitussuuttimien
aiheuttamat räiskeet syövyttävät kourun pintaa. (Singbeil et al. 2014)

Sulakourun jäähdytysvesivuoto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Jäähdytysveden joutuessa
tulipesään ja kosketukseen sulan kanssa, voimakas ja nopea veden höyrystyminen ja
tulipesän paineen kasvu voi aiheuttaa vaarallisen räjähdyksen jolla voi olla vakavat
seuraukset

tulipesän

henkilövahinkoina.

rakenteiden
Sulakourujen

tuhoutumisena
vuoto

voi

ja

pahimmillaan

aiheutua

kourun

vakavina
kulumisen,

jäähdytysvedenvirtauksen katkeamisen, jäähdytysveden liiallisen lämpötilavaihtelun,
kourujen

vesipuolen

tukkeutumisen,

sulakourujen

valmistusvirheen,

virheellisen

asennuksen tai huollon takia. (Singbeil et al. 2014; Reid 2011; Busby 2014)

Kouruvuodon sattuessa soodakattila ajetaan alas, jotta uusi kouru voidaan vaihtaa
vioittuneen kourun tilalle. Vioittuneen kourun vesikierto suljetaan, jolla estetään veden
pääsy tulipesään ja liuotinsäiliöön. Viallista kourua ei saa korjata, vaan vioittuneen kourun
tilalle vaihdetaan aina uusi sulakouru, joka on testattu mahdollisten vuotojen varalta.
(BLRBAC 2016).

Seuraavissa kappaleissa kuvataan sulakourujen yleisimmät vauriomenkanismit ja keinoja
niiden ehkäisemiseksi.
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5.1 Valmistusvirheet

Yleisimmät valmistusvirheet johtuvat huonoista hitsaussaumoista. Valmistusvirheiden
havaitsemiseksi uudet sulakourut testataan valmistuksen jälkeen koeponnistamalla, sekä
hitsaussaumojen osalta tehdään silmämääräinen tarkastus (VT), tunkeumanestetarkastus
(PT) tai röntgentarkastus (RT). Jokaisesta sulakourusta tehdään tarkastusraportti, josta
nähdään tehdyt tarkastukset, käytetyt materiaalit sekä hitsaajan tiedot. (ANDRITZ sisäinen
materiaali)

Sulakourujen käyttöikää voidaan pidentää eri materiaalivalinnoilla:


sulakouru ja runko tehdään molemmat hiiliteräksestä (S235JR/P265GH),



sulakouru ja runko tehdään hiiliteräksestä, ja kouru päällehitsataan ruostumattomalla
teräksellä (304L) tai nikkelipohjaisella seoksella (625)



sulakouru ja runko tehdään hiiliteräksestä, ja kourulevy on compound-materiaalia,
jossa sulan kanssa kosketuksissa oleva materiaali on yleensä 304L tai San38

Sulakourujen käyttöikään vaikuttaa suurelta osin myös toimintaympäristö. Sulakourujen
käyttöikäsuositus on 12 kuukautta. (BLRBAC 2016).

5.2 Korroosio / eroosio

Sulakourun säröily, korroosio tai syöpyminen voi aiheutua jäähdytysveden liian korkeasta
lämpötilasta, jolloin jäähdytysvesi höyrystyy ja veden kierto lakkaa. Tästä aiheutuu
sulakourun kuumeneminen ja kourumateriaalin ylikuumeneminen.

Alipaineisessa

jäähdytysvesijärjestelmässä liian suuri alipaine voi aiheuttaa veden kiehumispisteen
alenemisen ja siten jäähdytysveden höyrystymisen. Myös liuotinsäiliöstä kulkeutuvien
hönkien kondensoituminen tai minihuuvan huuhtelussa käytettävän laihavalkolipeän
pääseminen sulakourun pinnoille voivat aiheuttaa korroosiota. Liuotinsäiliön pinnan
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laskeminen alemmaksi vähentää höngän kulkeutumista kouruille. (ANDRITZ sisäinen
materiaali)
Kuvassa 27 on sulakourun jättöreuna syöpynyt liuottajan hönkien tai puutteellisen kourun
pinnoituksen takia.

Kuva 27. Sulakourun jättöreunan syöpyminen. (ANDRITZ)
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Jäähdytysveden huono laatu voi aiheuttaa kerrostumia sulakourun jäähdytysvesiputkistoon
(Kuva 28). Kerrostumat heikentävät lämmönsiirtoa ja aiheuttavat kourulevyn säröilyä sekä
korroosiota. (ANDRITZ sisäinen materiaali)

Kuva 28 Jäähdytysveden epäpuhtauksien aiheuttama saostuminen sulakourun sisäpinnoille.

5.3 Terminen väsyminen

Termistä väsymistä aiheuttaa muun muassa suuret lämpötilavaihtelut, jotka aiheutuvat
tukkeutuneesta kourusta ja vastaavasti sulasyöksyjen aikana. Termistä väsymistä aiheuttaa
myös riittämätön sulakourun jäähdytys. Termistä väsymistä ilmenee sulakourun säröilynä ja
lopulta ylikuumennut kourulevy palaa puhki. (ANDRITZ sisäinen materiaali)
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5.4 Mekaaninen vaurioituminen

Sulakourun pinta voi vaurioitua varomattomilla huoltotoimenpiteillä, kuten esimerkiksi
tukkeutuneen kourun avaaminen mekaanisesti rassaimella huolimattomasti ja liiallista
voimaa käyttäen. Sulakourujen tukkeutumien avaamiseksi ja tukkeutumisten estämiseksi on
kehitelty sulakoururobotteja, jotka operoivat sulakourualueella pitäen huolen kourujen
puhtaudesta. Robotit lisäävät käyttöhenkilökunnan turvallisuutta, niiden toimintaa voidaan
seurata valvomosta käsin ja operaattoreiden ei tarvitse mennä kourualueelle avaamaan
tukkeutuneita kouruja manuaalisesti. Esimerkki sulakoururobotista kuvassa 29.

Kuva 29. Sulakoururobotti (ANDRITZ).
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5.5 Jäähdytysvesiongelmat

Jäähdytysveden lämpötila tulisi pitää mahdollisimman tasaisena. Suuret lämpötilavaihtelut,
johtuen esimerkiksi sulakourujen tukkeutumisesta tai voimakkaista sulavirtauksista
(sulasyöksyistä), aiheuttavat sulakourumateriaalin termisen väsymisen jolloin materiaali
alkaa säröillä. Kuvassa 30 on havainnollistettu sulasyöksyn vaikutus jäähdytysveden
lämpötilaan.
Alipaineisessa

jäähdytysvesijärjestelmässä

liiallinen

alipaine

aiheuttaa

veden

kiehumispisteen alenemisen ja siten jäähdytysveden höyrystymisen. Tämän seurauksena
virtaus heikkenee ja sulakouru ylikuumenee. (BLRBAC 2016)

Kuva 30. Sulasyöksyn aikainen vaikutus jäähdytysveden lämpötilaan (Tran et al. 2014)
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6 SULAKOURUJEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT

Sulakourujen

jäähdytysjärjestelmän

tarkoituksena

on

jäähdyttää

sulakouruja.

Jäähdytysjärjestelmä koostuu jäähdytysveden paisuntasäiliöstä, kahdesta vesipumpusta,
lämmönvaihtimesta

sekä

ejektoreista

tai

venttiileistä,

riippuen

järjestelmän

toimintaperiaatteesta. (BLRBAC 2016)

Kuva 31. Sulakourujen jäähdytysvesijärjestelmä (ANDRITZ)

Jäähdytysjärjestelmä on suljettu kierto, jossa jäähdytysvesipumppu siirtää vettä
paisuntasäiliöstä lämmönvaihtimen kautta jakotukille ja edelleen ejektoreiden kautta
sulakouruille. Ejektorit muodostavat hienoisen alipaineen joka imee jäähdytysveden
paisuntasäiliöstä sulakouruille ja sieltä edelleen takaisin paisuntasäiliöön. Ejektoreiden
muodostamalla alipaineella estetään jäähdytysveden pääsy kosketuksiin sulan kanssa
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sulakouruvuodon sattuessa. Paineistetussa järjestelmässä pumput hoitavat virtauksen, jolloin
järjestelmä on ylipaineinen. Kouruvuodon sattuessa jäähdytysvesi pääsee kosketuksiin sulan
kanssa,

jolloin

riskinä

on

henkilövahingot

sekä

mahdollinen

sulavesiräjähdys.

Jäähdytysveden virtausta seurataan kourukohtaisilla virtausmittareilla ja hälytysrajoilla.
(BLRBAC 2016)

Jos jäähdytysvesisäiliön pinta laskee liian alas, esimerkiksi höyrystymisen takia,
demineralisoitua jäähdytysvettä lisätään automaattisesti lisää. Jäähdytysveden tulee olla
kemiallisesti puhdistettua, jotta korroosio ja saostumien muodostuminen saadaan estettyä.
Sähkökatkoksen aikana lisävesisäiliöstä pystytään syöttämään jäähdytysvettä sulakouruille
vähintään kahden tunnin ajan. (BLRBAC 2016)

Sulakourujen jäähdytysjärjestelmän yksi tärkeimmistä turvallisuuteen ja toimintaan
vaikuttavista tekijöistä on jäähdytysjärjestelmässä käytetty vesi. BLRBAC on antanut
taulukon 3 mukaiset suositukset jäähdytysveden ominaisuuksista.

Taulukko 3. Sulakourujen jäähdytysvesisuositus (BLRBAC)

Veden laatuominaisuudet:
Puhtaus

Happipitoisuus

Suositellut jäähdytysvesivaihtoehdot


Ionipuhdistettu vesi



Höyrylauhde



Kemiallisesti puhdistettu vesi

Hapen määrä jäähdytysvedessä


Veteen liuenneen hapen määrä riippuu jäähdytysveden
lämpötilasta ja hapen osapaineesta.



Kylmässä vedessä hapen liukoisuus veteen on
korkeampi kuin kuumaan veteen.
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Hapen liukoisuus (paine 1 bar) puhtaaseen veteen 0 °C
on noin 15 mg / l ja 70 ° C: ssa noin 3,5 mg / l.



Liian

paljon

happea

jäähdytysvedessä



Hapettumiskorroosio
pH

pH:n vaikutus jäähdytysveden ominaisuuksiin:


pH 7.0 – 8.5 hapettumiskorroosio on erityisen voimakas



Hiiliteräksen korroosionopeus vedessä, jossa on vähän
happea, on minimissään pH: n ollessa 9,5.



Jos jäähdytysjärjestelmässä on kuparia tai pronssia
sisältäviä osia, suositellaan pH 9,0 - 9,5 kuparin tai
pronssin korroosion välttämiseksi.



Jos jäähdytysjärjestelmässä ei ole kuparia tai pronssia,
suositellaan pH 9,5 - 10,0.



Jos pH on yli 10,0, teräksellä on jännityskorroosion
vaara.

Lämpötila



Hapen liukoisuus jäähdytysveteen  hapettumiskorroosio



Sulakouruun sisään mennessä veden oikean lämpötilan
ylläpito on tärkeää, jotta vesi ei kondensoidu
sulakourun pintaan.



Liian alhainen jäähdytysveden lämpötila  vesi
kondensoituu sulakourun pintaan ja aiheuttaa räiskeitä
joutuessaan kosketuksiin sulan kanssa.



Liian

korkea

lämpötila

johtaa

jäähdytysveden

höyrystymiseen ja veden virtaus kourussa lakkaa.

Kuvassa 32 on esitetty pH: n vaikutus hiiliteräksen korroosionopeuteen vedessä, jonka
happipitoisuus on alhainen.
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Kuva 32. Jäähdytysveden pH:n vaikutus korroosionopeuteen. (ANDRITZ sisäinen materiaali)

Sulakourujen jäähdytysveden tulee olla laadukasta, joko lauhdetta tai kemiallisesti
puhdistettua

vettä.

Huonolaatuinen

vesipuolelle kerrostumia

(kuva

28)

vesi
jolloin

voi

aiheuttaa

heikentynyt

sulakourujen

lämmönsiirtokyky

tai

heikentynyt virtaus voi aiheuttaa kourun ylikuumenemisen ja säröilyn. (BLRBAC 2016)

Jäähdytysveden

lämpötila

on

yleensä

alipaineisessa

jäähdytysvesijärjestelmässä

sulakouruun mennessä 50 – 65 °C välillä ja ei alipaineissa järjestelmissä 75 – 80 °C välillä.
Suuret lämpötilavaihtelut aiheuttavat kourujen säröilyä, joten veden lämpötilan pitäminen
mahdollisimman tasaisena sekä sisään mennessä, että kourusta ulos tullessa on tärkeää. Liian
alhainen veden lämpötila taas voi aiheuttaa kondensoitumista kourujen sivuseinille, jolloin
kourun pintaan muodostuneet vesipisarat aiheuttavat sulan roiskumista ja pieniä
sulavesiräjähdyksiä ja vaurioittavat siten kourun pintaa. Roiskuva sula voi aiheuttaa
eroosiota kourun pintaan sekä kerrostumia kourun ympäröiville pinnoille kuten sulakourun
koteloon

sekä

huuvaan,

ja

työskenteleville. (BLRBAC 2016)

myös

henkilövahinkoja

sulakourujen

ympäristössä
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Liian korkea jäähdytysveden lämpötila voi aiheuttaa jäähdytysveden höyrystymistä
sulasyöksyjen ja voimakkaan sulavirran aikana. Höyrystyessään jäähdytysveden virtaus voi
hetkellisesti pysähtyä, jolloin sulakourun lämpötila nousee ja voi aiheuttaa kourun
ylikuumenemisen ja kouruvaurion. Sulakourun valmistaja antaa suosituksensa sulakourujen
jäähdytysveden lämpötilalle sekä minimivirtaukselle. Jokaisella sulakourulla tulee olla oma
lämpötila- ja virtausmittaus ja kourut on voitava yksittäin sulkea pois vesikierrosta
häiriötilanteissa. (BLRBAC 2016)

Kuva 33. Periaatekuva sulakourujen jäähdytysjärjestelmästä
(ANDRITZ / Smelt Spout Cooling System)
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Tulovesi jäähdytetään tavallisesti levylämmönsiirtimellä.

Kuva 34. Levylämmönsiirrin. (Alfa Laval)

Seuraavissa

kappaleissa

kuvataan

eri

jäähdytysjärjestelmien toimintaperiaatteita.

menetelmin

toteutettujen

sulakourujen
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6.1 Lappojärjestelmä

Lappojärjestelmässä ylemmän vesisäiliön veden pinta on 100 mm matalammalla kuin
sulakourun yläpään alareuna, jossa on vettä. Jos järjestelmään pääsee ilmaa, lappovirtaus
katkeaa ja yhtyvissä astioissa veden pinta erot tasaantuvat. Näin veden pääsy tulipesään
estyy. (ANDRITZ sisäinen materiaali)

Kuva 35. Lappojärjestelmä. (ANDRITZ)
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6.2 Alipainejärjestelmä

Alipainejärjestelmässä venttiileillä tai ejektoreilla muodostetaan alipaine sulakourun
jäähdytysvesivaipan sisälle. Jokaisella kourulla on omat lämpötila- ja virtausmittarit sekä
sulkuventtiilit. Sulakourun vuotaessa ilman tai sulan joutuessa sulakourun vaipan sisälle
veden pääsy ulos vaipasta estyy. (BLRBAC 2016)

Venttiileihin

perustuvassa

jäähdytysvesijärjestelmässä

vesi

pumpataan

jäähdytysvesisäiliöstä lämmönvaihtimen kautta sulakouruille. Ennen sulakouruja olevilla
venttiileillä säädetään sulakourujen alipaine ja sulakourun jättöpuolen venttiilillä virtaus
sulakourun läpi. (BLRBAC 2016)

Kuva 36. Venttiileihin perustuva alipainejärjestelmä. (ANDRITZ)
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Ejektoreihin perustuvassa jäähdytysvesijärjestelmässä vesi imetään jäähdytysvesisäiliöstä
sulakourujen kautta ejektoreille. Jäähdytysvesipumpulla vettä pumpataan lämmönvaihtimen
kautta ejektorille, jonka tuottamasta paineesta ejektori saa käyttövoimansa. Eri virtaukset
sekoittuvat ejektorissa ja virtaavat takaisin jäähdytysvesisäiliöön. (BLRBAC 2016)

Kuva 37. Ejektoreihin perustuva alipainejärjestelmä. (ANDRITZ)
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6.3 Paineellinen pumppujärjestelmä

Paineistetussa järjestelmässä vesikierto ohjataan pumpuilla. Jokaisella kourulla on omat
lämpötila- ja virtausmittarit sekä sulkuventtiilit. Paineistetusta järjestelmässä vuodon
sattuessa jäähdytysvesi voi joutua kosketuksiin sulan kanssa. (BLRBAC 2016)

Kuva 38. Paineellinen sulakourujen jäähdytysvesijärjestelmä (BLRBAC)
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7 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TUTKINTA

Tässä kappaleessa tutkitaan erään Suomessa sijaitsevan soodakattilan sulakourujen
jäähdytysjärjestelmää ja havaittuja ongelmia ja puutteita. Lisäksi kuvataan muutokset, jotka
tehtiin olemassa olevaan jäähdytysjärjestelmään.

Tehtaalla on kuvan 39 mukainen ejektoreihin perustuva alipaineinen
sulakourujen jäähdytysjärjestelmä.

Kuva 39. Sulakourujen jäähdytysjärjestelmä (DSC)
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Joulukuussa 2017 soodakattilalla oli havaittu vuoto sulakourulla numero 5, jonka
seurauksena kattila ajettiin alas ja kaikki sulakourut vaihdettiin. Vuotanutta kourua
tutkittaessa havaittiin merkkejä ylikuumenemisesta, kouru oli säröillyt ja palanut puhki
(Kuva 40 ja 41).

Kuva 40. Sulakouru no. 5 puhkipalanut alue. (ANDRITZ)

Kuva 41. Sulakouru no. 5 säröt (ANDRITZ)
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Tehtaan DCS järjestelmästä tutkittiin trendejä tarkastelujaksolla 6.6 – 12.12.2017. Aluksi
tarkasteltiin tulipesän pohjaputkien evien lämpötiloja (kuva 42).

Kuva 42. Tulipesän pohjaputkien evien lämpötilamittauspisteet. (Tehtaan DCS)

Pohjan lämpötilojen mittaustuloksista havaittiin, että mittauspisteessä numero 19 lämpötila
oli ylittänyt 330 ℃ 109 kertaa tarkastelujakson aikana (kuva 43). Kyseinen mittauspiste
sijaitsee sulakouru numero 5 läheisyydessä. Tällä kohtaa sulavirtaukset ovat olleet
voimakkaampia kuin muualla tulipesässä. Sama ilmiö havaitaan myös sulakourujen
lämpötiloissa.

Kuva 43. Tulipesän pohjan lämpötilojen 330 ℃ ylitykset. (Tehtaan DCS)
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Kuva 44. Jäähdytysveden virtausvaihtelut (DCS)

Sulakourujen jäähdytysveden lämpötiloista tutkittiin korkeimmat lämpötilalukemat ja niiden
esiintymiskerrat tarkastelujakson ajalta. Yli 68 ℃ asteen ylityksiä oli eniten kouruilla
numero 4 ja 5 (Kuva 45).

Kuva 45. Yli 68 ℃ ylitykset jäähdytysvedellä. (Tehtaan DCS)

Yli 70 ℃ lämpötiloja oli mitattu ainoastaan kouruilla 4 ja 5. Kourun 5 jäähdytysveden
lämpötila oli noussut yli 70 ℃ yhteensä 41 kertaa. Veden lämpötila oli saavuttanut
höyrystymislämpötilan

useita

kertoja,

jäähdytysvesivirtauksen heikentymisenä.

mikä

nähtiin

myös

merkittävänä
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Kuva 46. Yli 70 ℃ ylitykset jäähdytysvedellä. (Tehtaan DCS)

Kattilan

keskimääräinen

kuormitus

on

ollut

3553

tka/d.

Korkein

kuorma

tarkastelujakson aikana on ollut 4064 tka/d, joka on yli 12 % korkeampi kuin
keskimääräinen kuormitus.
Mittaustuloksia analysoimalla ja sulakouru 5 vaurioiden tarkastelun perusteella
voidaan todeta, että sulakourujen jäähdytysjärjestelmän tehoa pitää kohottaa vastaamaan
nykyistä kuormitusta. Jäähdytysveden lämpötila on nykyisessä järjestelmässä liian
korkea sekä jäähdytysvesivirtaus

liian

alhainen.

Jäähdytysveden

pitää nostaa jäähdytysjärjestelmään tehtävillä muutoksilla.

kiehumispistettä
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8 TOTEUTETUT KEHITYSEHDOTUKSET

Jäähdytysjärjestelmään vaihdettiin suuremmat ejektorit virtausmäärän kasvattamiseksi.
Ennen käyttöönottoa putkisto tarkistettiin vuotavien hitsaussaumojen ja laippaliitosten
osalta.

Olemassa olevien pumppujen teho katsottiin riittäväksi, samoin lämmönvaihtimen
kapasiteetti. Lisävesisäiliön pintaa nostettiin ylemmäs, siirtämällä säiliön sivulla oleva
ylivuotoputki säiliön päälle. Staattinen paine-ero säiliön ja kourujen välillä pienentyi, jolloin
jäähdytysveden kiehumispiste kohosi. Kourukohtaisten virtausmittareiden mittausrajat
olivat riittävät uudessakin järjestelmässä.

Kuva 47. Sulakourujen jäähdytysveden lämpötila ja virtausmäärä ennen ja jälkeen
muutostyön. (Tehtaan DCS)
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Muutostyö toteutettiin huhtikuussa 2018. Kuvasta 47 voidaan havaita, että jäähdytysveden
virtausta saatiin nostettua 1,8 – 1,9 l/s tasosta 2,2 – 2,4 l/s tasolle.
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9 YHTEENVETO

Diplomityön tavoitteena oli kerätä aineistoa sulakourujen vikaantumismekanismeista,
sulakourujen jäähdytysjärjestelmistä sekä dokumentoida toteutettu sulakourujärjestelmän
kapasiteetinnosto tuloksineen sulakourujen varaosatiimille koulutusaineistoksi.

Sulakourut vaihdetaan uusiin sulakouruihin normaaleissa vuosiseisokeissa tavallisesti 12 kk
välein. Toisinaan vuosiseisokkien välillä tapahtuu odottamattomia sulakouruvaurioita, jotka
aiheuttavat sellutehtaan pysähtymisen ja 1 – 2 päivän sellutuotannon menetyksen. Suurilla
sellulinjoilla tuotantotappiot voivat olla useita miljoonia euroja sulakouruvaurion vuoksi.
Sulakourua pidetäänkin yhtenä soodakattilan kriittisimpänä komponenttina, jonka
suunnitteluun, materiaaleihin, valmistukseen ja jäähdytysjärjestelmän toimintaan pitää
kiinnittää erityisen paljon huomiota.

Diplomityössä tutkittiin sulakourujen vauriomekanismeja sekä erilaisia sulakourujen
jäähdytysjärjestelmiä. Sulakourut joutuvat alttiiksi vaativille olosuhteille; kuuman sulan
aiheuttamat

lämpörasitukset

sekä

voimakkaat

sulan

virtausvaihtelut

kourun

tukkeutumisesta/avaamisesta ja sulasyöksyistä johtuen. Myös prosessin sisältämät
kemikaalit aiheuttavat korroosiota kourujen pinnoilla.

Erään Suomalaisen sellutehtaan sulakouruvaurio ja järjestelmän toiminta tarkasteltiin.
Tutkimukseen kerättiin dataa tehtaan automaatiojärjestelmästä. Ylikuumentunut ja
vaurioitunut sulakouru pilkottiin osiin, jotka tutkittiin tarkoin. Kyseessä oli selkeä
materiaalin ylikuumeneminen ja termisen väsymisen aiheuttama säröily. Soodakattilan
kapasiteettia oli kohotettu huomattavasti ja alkuperäisen jäähdytysjärjestelmän teho
osoittautui riittämättömäksi uudella kuormituksella.
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Jäähdytysjärjestelmään tehtiin tarvittavat muutokset. Tehtyjen testien perusteella uusitun
järjestelmän kapasiteetti kohosi selvästi. Uusitun järjestelmän teho on ollut riittävä myös
sulasyöksyjen aikana Jäähdytysveden lämpötilat eivät ole kohonneet liian korkeiksi ja eikä
ylikuumenemisesta aiheutuvaa säröilyä eikä korroosiota ole enää havaittu.

Tehtaitten ja soodakattiloiden kapasiteetteja kohotetaan huomattavasti käyttövuosien aikana.
Sulakourujärjestelmän kapasiteetti jää usein tarkastelematta. Sulakourujen kunto ja
järjestelmän toiminta vaativat jatkuvaa seurantaa. Sulakourujärjestelmiä, materiaaleja ja
sulakouruja

on

kehitetty

vuosien

varrella.

Sulakouruvaurioiden

välttämiseksi,

sulakourujärjestelmien toiminta pitäisi tarkastella kerran vuodessa. Erityinen huomio pitää
kiinnittää sulakourujen visuaalisiin tarkastuksiin ja niiden dokumentointiin vuosiseisokkien
yhteydessä. Mikäli säröilyä tai merkkejä ylikuumenemisista on nähtävissä, syyt niihin on
selvitettävä. Ne löytyvät lähes poikkeuksetta automaatiojärjestelmän historiatiedoista.

Sulakourujen jäähdytysjärjestelmien kapasiteetti on usein liian alhainen ja sulakourujen
materiaalit säröilyherkkiä. Tehtaita on syytä muistuttaa asian tärkeydestä. Sulakouruvauriot
ovat olleen liian yleisiä, myös Suomalaisilla sellutehtailla.
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