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Savukaasujen jäähdytin on soodakattilalle asennettava ylimääräinen lämmönsiirrin, jolla 

pyritään laskemaan savukaasujen poistumislämpötilaa. Jäähdyttimen sisällä virtaa 

kiertovettä, jolla tavanomaisesti lämmitetään joko soodakattilalle tulevaa lisävettä tai 

palamisilmaa. Rakenteeltaan jäähdyttimet ovat rivoitettuja ristivirtalämmönsiirtimiä. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia prosessidatan avulla savukaasujen jäähdyttimien 

suorituskykyä sekä suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä neljällä soodakattilalla. 

Prosessidatan tutkimuksessa hyödynnettiin data-analyysiä, jonka avulla suuresta joukosta 

dataa pyritään luomaan tietoa päätöksenteon tueksi. Työssä myös kehitettiin laskentatyökalu, 

jonka avulla jäähdyttimien suorituskyky voidaan määrittää rakennepiirustusten perusteella. 

Jäähdyttimien suorituskyky toimitetuilla laitoksilla todettiin vastaavan virhemarginaalin 

rajoissa laitevalmistajan ilmoittamia arvoja. Tosin laskentamallin ja data-analyysin 

perusteella laitevalmistajat eivät ole huomioineet lämmönsiirtopintojen likaantumista 

riittävällä tarkkuudella. Tutkimuksen perusteella jäähdyttimien likaantumiseen vaikuttaa 

ripojen pinnan lämpötila sekä mahdollinen vuotoilma, mutta jäähdyttimen rakenteen 

vaikutuksia likaantumiseen ei pystytty todentamaan tässä työssä. Referenssikattiloiden 

lukumäärä tulisi tuplata, jotta jäähdyttimien likaantumista voitaisiin analysoida tarpeeksi 

kattavasti. Jäähdyttimen toimintaan vaikuttaa oleellisesti myös jäähdyttimeen kytketyn 

lämmönsiirtimen suorituskyky.   
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Performance evaluation for flue gas cooler in recovery boiler 
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Flue gas cooler is an additional heat transfer surface, that is installed to a recovery boiler in 

order to decrease the outlet temperature of the flue gases. Circulating water is flowing inside 

the cooler and the water is used to heat demi-water or burning air, that are coming to the 

recovery boiler. The structure of the flue gas coolers is resembling to a finned cross-flow heat 

exchangers. 

The objective of this Master’s Thesis was to study performance for four flue gas coolers in 

recovery boilers and factors, that are affecting to the performance, with process data. Data-

analysis was utilized in the research and it is used, when information is wanted to produce 

from large amount of data to support decision making. A calculating method was also 

developed in this study to estimate the performance of the flue gas coolers based on structure 

drawings.  

During the research the performance was detected to match manufactures’ values with 

acceptable error margin. On other hand, fouling resistances were higher than the 

manufactures had assumed based on the calculating method and data-analysis. Based on the 

research, the surface temperature of the fins and leaking air have great impacts to the fouling, 

but the fouling couldn’t be linked to the structure of the cooler in this study. The number of 

the reference boilers should be doubled, in order to have wider understanding from 

phenomena behind the fouling in the flue gas coolers. The other heat exchanger, that is linked 

to the flue gas cooler, has also effects to the performance of the flue gas cooler.  
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1 JOHDANTO 

Soodakattila on selluteollisuuden laitos, jonka päätehtävänä on ottaa talteen sellunkeiton 

kemikaalit ja hyödyntää kemikaalien talteenotossa syntyvä lämpö höyryn tuotannossa 

(KnowPulp 2020). Ennen soodakattiloita kemikaalien kierrätyksen pääsyynä oli 

kustannusten pienentäminen tehtaalla. Aikaisimmat menetelmät ulottuvat 1800 –luvun 

loppuun, jolloin kemikaalien talteenoton hyötysuhde oli yleisellä tasolla huono, noin 60 

%. (Vakkilainen 2005, s. 11 – 12) Yli sata vuotta myöhemmin teknologia on kehittynyt 

huimasti ja moderneilla soodakattiloilla voidaan käyttää jopa 90 % saatavilla olevasta 

energiasta höyryn tuotantoon (Vakkilainen 2005, s. 41). Arviolta 75 % mustalipeän 

sisältämästä energiasta kuluu höyryn tuotantoon, 15 % kemikaalien talteenottoon ja loput 

muuttuvat kattilan häviöiksi mustalipeän kuiva-aineen ollessa 70 – 85 % (Gullicbsen & 

Fogelbolm 2000, s. 316). 

Vaikka soodakattilat ovat vanhaa tekniikkaa, niin niiden kehitys ei ole suinkaan 

pysähtynyt. Viimeisen 20 vuoden aikana soodakattiloiden kapasiteetti on peräti 

nelinkertaistunut ja maailman suurimman soodakattilan kapasiteetti on tällä hetkellä noin 

12 000 𝑡𝐷𝑆/d (Andritz 2019, s. 4). Soodakattiloiden kapasiteetin kehitystä on 

havainnollistettu kuvassa 1.1. 

 

Kuva 1.1. Andritzin toimittamien soodakattiloiden kapasiteetin kehitys (Andritz 2019, s. 4). 

Soodakattilan kapasiteetin kasvaessa huomio on keskittynyt yhä enemmän ja enemmän 

matalalämpötilaisten lämpölähteiden hyödyntämiseen sekä kattilahäviöiden 

minimoimiseen. Soodakattilan häviöistä suurimmat ovat savukaasuhäviöt, jotka 

vastaavat yli 50 % kaikista häviöistä (Vakkilainen 2005, s. 40). 
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1.1 Työn tavoite 

Kasvaneen kysynnän takia laitevalmistajien on pystyttävä tarjoamaan energiatehokkuutta 

parantavia vaihtoehtoja asiakkailleen. Andritzin toimittama soodakattilan 

savukaasujäähdytin on rivoitettu ristivirta (cross-flow) lämmönsiirrin, jonka tehtävänä on 

tiputtaa savukaasujen lämpötilaa ja näin ollen parantaa soodakattilan hyötysuhdetta. Tällä 

hetkellä Andritz ei itse vielä valmista jäähdyttimiä, vaan jäähdyttimet ostetaan 

ulkopuoliselta laitevalmistajalta. Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida 

laitevalmistajien savukaasujäähdyttimien suorituskykyä toimitettujen laitteiden sekä 

lämmönsiirron teorian perusteella. Lämmönsiirtimen suorituskyky koostuu monesta 

tekijästä ja tässä työssä sillä viitataan ensisijaisesti siirtyvän lämmön määrään, 

ulostulolämpötiloihin, lämmönsiirtolukuun sekä lämmönsiirtopintojen aiheuttamaan 

painehäviöön. 

Työn käytännönosuus voidaan karkeasti jakaa jäähdyttimien prosessidatan esitykseen ja 

arviointiin sekä jäähdyttimien laskentamallin kehitykseen. Prosessidatan keräämisessä 

hyödynnetään tässä työssä data-analyysiä, jossa olemassa olevalla datalla pyritään 

kuvaamaan tiettyä ongelmaa sekä kehittämään ratkaisua sille. Työssä data-analyysiin 

osallistuu kaikkiaan neljä soodakattilaa. Aikaisempien laitetoimitusten sekä 

käyttökokemusten perusteella data-analyysin tavoitteet työssä ovat: 

1. Selvittää savukaasujen jäähdyttimien suorituskyky suunnittelupisteissä 

sekä muutamassa osakuormatilanteessa 

2. Arvioida jäähdyttimen rakenteen sekä kytkennän vaikutuksia 

jäähdyttimen toimintaan 

3. Tarkastella ajan sekä likaantumisen vaikutusta suorituskykyyn 

Laskentamallin kehityksessä tavoitteena on saavuttaa laskentatarkkuudeltaan vähintään 

tyydyttävä laskentatapa, jolla puhtaan sekä likaisen savukaasujen jäähdyttimien 

rakennetta voidaan suunnitella ja suorituskykyä arvioida. Laskentamallin tarkoituksena 

on kehittää jäähdyttimien esisuunnittelua tulevaisuuden projekteja varten ja parantamaan 

ymmärrystä jäähdyttimien toimintaan liittyen. 

1.2 Työn rakenne 

Diplomityön kirjallisuusosan tarkoituksena on esitellä teoriaa, jota voidaan myöhemmin 

hyödyntää itse työn käytännönosuudessa. Kirjallisuusosassa tutustutaan mm. 
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soodakattilan rakenteeseen, lämmönsiirtimen lämpötekniseen mitoittamiseen sekä 

lämmönsiirtimien likaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lämpöteknisessä mitoituksessa 

pääpainona on esittää lämmönsiirron yleinen teoria sekä laskentamenetelmät, mutta jättää 

korrelaatiopohjainen tarkastelu työn käytännönosuutta varten. 

Kirjallisuusosuuden jälkeen työssä pyritään kuvailemaan tarkemmin työn kohdetta, eli 

Andritzin savukaasujen jäähdyttimiä. Kappaleessa perehdytään jäähdyttimien 

rakenteeseen ja kytkentään sekä jäähdyttimien esisuunnittelu- ja hankintaprosessiin. 

Työn kohteen esittelyn jälkeen työssä käydään läpi keskeisimmät mittausjärjestelmät 

voimalaitoksella. Työn kannalta oleellisimmat mittaukset tullaan käsittelemään ja data-

analyysin metodeja selvennetään työn käytännönosuutta varten. 

Käytännönosuudessa esitetään data-analyysin tulokset sekä verrataan niitä 

laitetoimittajien suunnitteluarvoihin. Työssä pyritään miettimään myös potentiaalisia 

syitä jäähdyttimien vajaatoimintaan toiminta-arvojen perusteella. Tuloksia verratessa on 

kuitenkin huomioitava tutkimuksessa hyödynnetyn data-analyysin ominaispiirteet; eli 

johtuuko tulosten variaatio mahdollisesta suunnitteluvirheestä vai voisiko variaatiota 

selittää esim. mittausvirheiden tai likaantumisen avulla. Tämän takia työssä tutkitaan 

myös muutoksia lämmönsiirrossa ajan suhteen. Tutkimuksessa halutaan myös tarkastella 

eri jäähdytinrakenteiden vaikutuksia suorituskykyyn sekä likaantumiseen data-analyysin 

avulla.    

Työn myöhäisemmissä kappaleissa kehitetään kirjallisuuden ja kerätyn datan avulla 

laskentatyökalu, jonka avulla voidaan verrata paremmin laitetoimittajien jäähdyttimiä 

keskenään ja tehostaa jäähdyttimien esisuunnittelua Andritzilla. Laskentatyökalu 

suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää sekä jäähdyttimien rakenteen suunnittelussa 

että suorituskyvyn arvioinnissa. Kappaleissa esitetään laskentatyökalun toimintaperiaate 

sekä valitaan jäähdyttimille sopivimmat lämmönsiirron korrelaatiot. Laskentatyökalun 

sekä data-analyysin tuloksia verrataan keskenään, minkä perusteella arvioidaan 

laskentatyökalun toimivuutta jäähdyttimien esisuunnittelussa.  
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2 SOODAKATTILA 

Soodakattila on yksi kemikaalikierron laitoksista sulfaattisellun valmistuksessa. 

Soodakattila on tärkeä osa kemikaalikierrossa, sillä se ottaa talteen keittokemikaalit 

mustalipeästä, tuottaa höyryä polttamalla orgaanista ainesta sekä hävittää selluprosessin 

hajukaasuja (Vakkilainen & Kivistö, s. 69 – 70) Kemikaalien talteenotolla soodakattila 

muuttaa tulevan mustalipeän viherlipeäksi. Sellutehtaan kemikaalikiertoa ja sen 

osaprosesseja on havainnollistettu tarkemmin kuvassa 2.1. 

 

Kuva 2.1. Sulfaattisellutehtaan kemikaalikierto (muokattu lähteestä KnowPulp 2020). 

Kuvassa 2.1 soodakattilalta tuleva viherlipeä muutetaan kaustistamossa valkolipeäksi, 

jota taas käytetään kuitulinjalla sellun valmistuksessa. Valkolipeän vaikuttavat kemikaalit 

ovat natriumhydroksidi (NaOH) sekä natriumsulfidi (𝑁𝑎2𝑆). Kuitulinjan keittämössä 

valkolipeällä ja lämmöllä kuiduista poistetaan osa sitovasta ligniinistä, jotta hake 

kuituuntuisi helpommin. Keittämössä reagoinutta valkolipeää kutsutaan laihalipeäksi, 

jonka alkalin värjäämät ligniiniyhdisteet muuttavat mustan väriseksi. Laihalipeän kuiva-

ainepitoisuus on noin 15 – 16 %. Haihduttamossa laihalipeän kuiva-ainepitoisuutta 

nostetaan haihduttamalla vettä lipeästä pois. Haihduttamon jälkeistä lipeää kutsutaan 

mustalipeäksi, jonka kuiva-ainepitoisuuden tavoitearvo on 80 – 85 % ennen polttoa 

soodakattilassa. (KnowPulp 2020) 
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Tässä kappaleessa tutustutaan tarkemmin itse soodakattilan keittokemikaalien 

talteenottoon. Lisäksi soodakattilan eri lämmönsiirtopinnat ja rakenne tullaan 

selventämään ja niiden merkitystä soodakattilan toiminnassa pohditaan tarkemmin. 

Kappaleessa tarkastellaan pääsääntöisesti modernin soodakattilan rakennetta. 

2.1 Kattilan lämmönsiirtopinnat 

Soodakattila käyttää kemikaalien talteenotossa syntyvää lämpöä hyväkseen ja höyrystää 

sillä vettä. Veden muuttaminen höyryksi on jaettu monelle eri lämmönsiirtopinnalle, jotka 

ovat savukaasujen suunnasta katsottuna keittoputkisto, tulistimet ja ekonomaiseri eli 

syöttöveden esilämmitin. Modernin soodakattilan lämmönsiirtopinnat sekä tärkeimmät 

komponentit ovat koottuna kuvassa 2.2. 

 

Kuva 2.2. Soodakattilan lämmönsiirtopinnat ja lämpötilaprofiili (muokattu lähteestä Andritz 2016, s. 6) & 

(Mikkanen 2000, s. 18). 

Kuvan 2.2 höyrylieriötä sekä syöttö-, liuotus- ja sekoitussäiliötä ei käsitellä tarkemmin 

tässä kappaleessa, vaan kappaleen pääpainona on käydä kuvan 2.2 lihavoidut 

lämmönsiirtopinnat läpi. Soodakattilan polttoaineella mustalipeällä on suuri 

tuhkapitoisuus, joka voi olla jopa 40 – 50 % kuiva-aineesta. Suuren tuhkapitoisuuden 

takia mustalipeän poltto aiheuttaa yleensä ongelmia soodakattilan lämmönsiirtopinnoilla. 

Alhaisen sulamispisteen takia lentotuhkaa alkaa kerääntymään putkien pinnoille ja voivat 
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pahimmissa tapauksissa johtaa lämmönsiirtopintojen tukkeutumiseen. Lämmönsiirtojen 

likaantumista ja tukkeutumista voidaan ehkäistä nuohouksella ja putkien sijoittelulla. 

(Adams et al. 1997, s. 247) Seuraavissa kappaleissa tullaan käsittelemään kuvan 2.2 

osoittamien lämmönsiirtopintojen käyttötarkoitus, keskeisimmät toimintaperiaatteet sekä 

tyypillisimmät rakenteet. 

2.1.1 Keittoputkisto 

Keittoputkisto alkaa soodakattilan tulipesästä ja se kohoaa suoraan ylöspäin ympäröiden 

soodakattilan sisäpinnat. Keittoputkistoon saapuu ekonomaiserista lähes kylläistä vettä, 

josta keittoputkiston on tarkoitus höyrystää kylläistä höyryä. Keittoputkistossa ja 

tulistimissa tapahtuvan painehäviön takia ekonomaiserilta saapuvan syöttöveden paine on 

suurempi kuin tuorehöyryn paine.  (Huhtinen et al. 2000, s. 187) Vesikierto keittoputkissa 

perustuu vapaaseen kiertoon, jossa veden liike tapahtuu höyrystyksen aikaansaamasta 

paine-erosta. Tämän vapaan kierron aikana kaikki vesi ei kuitenkaan höyrysty 

keittoputkistoissa, vaan tuloksena saadaan vesi-höyry seosta. (Vakkilainen 2005, s. 84) 

Tästä syystä keittoputkistossa virtaavan veden määrä on suurempi kuin, mitä 

ekonomaiserilta saapuu höyrylieriöön. Vapaata virtausta soodakattilan keittoputkistoissa 

on havainnollistettu kuvissa 2.3 ja 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.4. Vapaan kierron järjestely soodakattilassa 

(Vakkilainen 2005, s. 85) 

Kuva 2.3. Vapaan kierron teoria (muokattu 

lähteestä Vakkilainen 2005, s. 84). 
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Kuvassa 2.4 keittoputkistossa on myös erillinen keittopinta, joka muistuttaa rakenteeltaan 

ensimmäisiä tulistimia. Putkilevyt ovat keittopinnassa lähempänä toisiaan, mikä 

mahdollistaa tehokkaamman tilankäytön esikeittopinnalla, mutta samalla lisää 

likaantumis- ja tukkeutumisriskiä. Esikeittopinta höyrystää osan syöttövedestä höyryksi 

savukaasun lämpötilan olleessa 600 – 650 ℃. (Adams et al. 1997, s. 352 – 353)   

Keittoputkiston tarkoituksena on myös jäähdyttää savukaasuja ja suojata näin ollen 

kattilan ulkopuolisia rakenteita kuumuudelta (Huhtinen et al. 2000, s. 187). Tulipesässä 

savukaasujen lämpötilat voivat olla jopa 950 – 1050 ℃, mutta keittoputkiston pinnan 

lämpötila jää lähelle veden kylläistä lämpötilaa (Vakkilainen 2005, s. 88). Tulipesän 

pohjalla pelkistymisreaktiot luovat haastavat olosuhteet tulipesän pohjamateriaalille, 

minkä takia alimmat keittoputket ovat yleensä komposiittiputkea. Komposiittiputkessa 

sisempi hiiliteräsputki päällystetään ruostumattomalla teräksellä. Ylemmät keittoputket 

voivat olla hiiliterästä. (Adams et al. 1997, s. 12 – 13) Keittoputkiston keskeisimpiä 

rakenteita on esitetty kuvissa 2.5 ja 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvista 2.5 ja 2.6 nähdään, että keittoputket muodostavat ripojen kanssa tiiviin 

putkiseinämän. Keittoputket ovat yleensä halkaisijaltaan 6.4 – 7.6 cm ja putkien välitys 

toisiinsa nähden on noin 1.25 – 2.5 cm (Adams et al. 1997, s. 13).  

Kuva 2.6. Keittoputkiston nurkka (Andritz 2010, 

s. 19). 

Kuva 2.5. Keittoputkilla eristetty tulipesän pohja ja 

sulakourujen putkiohitukset (Andritz 2010, s. 19). 
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2.1.2 Tulistimet 

Tulistimien tehtävä on nostaa höyrylieriöstä tulevan kylläisen höyryn lämpötilaa, joka voi 

olla tulistimien jälkeen maksimissaan 550 ℃ materiaalien kestävyyksien takia (Huhtinen 

et al. 2000, s. 188). Tulipesän säteilylämmönsiirto altistaa tulistimet ylikuumenemiselle, 

minkä takia tulistimet sijoitetaan soodakattilassa nokan jälkeen. Nokalla pystytään myös 

paremmin säätelemään savukaasujen virtausjakaumaa lämmönsiirtopintojen yli.  (Adams 

et al. 1997, s. 13) Suurten lämpötilojen takia tulistimet rakennetaan yleensä kestävästä 

materiaalista, kuten seostetusta teräksestä (Vakkilainen 2005, s. 91). Tulistimien 

sijoittelua ja rakennetta on tarkemmin havainnollistettu kuvissa 2.7 ja 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 2.7 kylläinen höyry syötetään savukaasujen suunnassa viimeiselle tulistimelle 

eli tulistin 1A:lle, josta höyry jatkaa numerosuunnassa eteenpäin. Höyry ja savukaasut 

kulkevat siis vastavirrassa toisiinsa nähden. Yleensä viimeisin tulistinpaketti siirtää 15 – 

33 % koko tulistimen lämpöenergiasta (Vakkilainen 2005, s. 91). Soodakattilan tulistimet 

jaetaan yleensä putki- ja paneelitulistimiin. Näiden tulistintyyppien suurin ero keskenään 

on vierekkäisten putkien etäisyys toisistaan. Paneelitulistimessa putket ovat kiinni 

toisissaan, kun taas putkitulistimessa putkien välille jää väli. (Adams et al. 1997, s. 14) 

Paneelitulistimien rakenteen takia se likaantuu hitaammin kuin putkitulistin. Hyvän 

likaantumiseston ja lämmönkestävyyden takia paneelitulistimia käytetään yleensä 

ensimmäisinä tulistinpaketteina savukaasujen suunnassa. (Vakkilainen 2005, s. 93) 

Tulistimien tyypillisiä asetteluita on selvennetty tarkemmin kuvassa 2.9. 

Kuva 2.8. Putki- ja paneelitulsitimen rakenteet 

(muokattu lähteestä Andritz 2010, s. 35). 

Kuva 2.7. Tulistimien sijoittelu soodakattilassa 

(Andritz 2010, s. 39). 
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Kuva 2.9. Soodakattilan tulistimien välitys (muokattu lähteestä Vakkilainen 2005, s. 92). 

Kuten kuvasta 2.9 nähdään, tulistimien kuumin alue on haavoittuvaisin likaantumiselle, 

minkä takia tulistimien välitys on suuri ja paneelitulistimia on suositeltavaa käyttää. Kun 

savukaasujen lämpötila laskee, niin tulistimia voidaan sijoittaa paljon tiiviimmin toisiinsa 

nähden. Väljemmän välityksen ja säteilevän tulipesän takia ensimmäisillä tulistimilla 

säteilylämmönsiirrolla on paljon suurempi merkitys kuin jälkeisimmillä tulistimilla. 

Tulistinlevyjen välitys on kuitenkin tyypillisesti noin 300 – 400 mm. (Vakkilainen 2005, 

s. 91 – 93) 

2.1.3 Ekonomaiseri 

Ekonomaiseri, eli syöttöveden esilämmitin, lämmittää soodakattilalle tulevaa syöttövettä. 

Syöttöveden lämpötila tulee olla ekonomaiserin jälkeen yli 20 ℃ alhaisempi, kuin veden 

kylläinen lämpötila, kiehumisen ehkäisemiseksi. (Huhtinen et al. 2000, s. 194) 

Rakenteeltaan ekonomaiserit voivat olla joko pystysuoria rivoitettuja putkipaneeleita tai 

ristivirtalämmönsiirtimiä. Pystysuoralla ekonomaiserilla on pienempi riski tukkeutua ja 

likaantua kuin ristivirralla, minkä takia pystysuora ekonomaiseri on yleisempi vaihtoehto 

syöttöveden esilämmittimeksi soodakattiloilla. (Adams et al. 1997, s. 212) Soodakattilan 

ekonomaiserin rakenteita on esitetty kuvissa 2.10 ja 2.11. 
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Kuvassa 2.10 pystysuorassa ekonomaiserissa savukaasut virtaavat ylhäältä alas ja 

syöttövesi päinvastaiseen suuntaan eli alhaalta ylös. Tyypillisesti savukaasut saapuvat 

ekonomaiserille tulistimista 350 – 450 ℃:n lämpötilassa ja alle 30 m/s nopeudessa 

Pystysuoraekonomaiserissa putkien tyypillinen välitys vaihtelee 110 – 180 mm väliltä. 

(Vakkilainen 2005, s. 94 – 95) Alhaisten lämpötilatasojen takia ekonomaiserin 

materiaaliksi soveltuu hiiliteräs. (Adams et al. 1997, s. 290)  

2.1.4 Ilman esilämmittimet 

Ilman esilämmittimellä, toiselta nimeltään LUVO (luftvorwärmer), nostetaan 

soodakattilalle tulevan palamisilman lämpötilaa 125 – 200 ℃:een. Yleensä sekä primääri- 

että sekundääri-ilmalle on varattu omat esilämmittimet. (Adams et al. 1997, s. 186) Ilman 

esilämmityksellä pyritään nostattamaan tulipesän lämpötilaa ja näin ollen tehostaa 

lämmön siirtymistä höyryyn. Biomassaa polttavassa voimakattilassa savukaasut ovat 

suhteellisen puhtaita, minkä takia palamisilmaa voidaan lämmittää ekonomaiserin 

jälkeisillä savukaasuilla. Soodakattilassa savukaasut ovat paljon likaavampia, minkä 

takia palamisilmaa on lämmitettävä höyryllä tai syöttövedellä. (Vakkilainen 2005, s. 105 

– 106) Höyryluvon rakennetta on havainnollistettu tarkemmin kuvassa 2.12. 

Kuva 2.11. Pystysuoraekonomaiseri rivoitetulla 

putkipaneelilla (Vakkilainen 2005, s. 94). 

Kuva 2.10. Pystysuora- ja ristivirtaekonomaiseri (muakattu 

lähteestä Adams et al. 1997, s. 212) 
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Kuva 2.12. Soodakattilan höyryluvon rakenne (Adams et al. 1997, s. 186). 

Höyryluvoa lämmitetään matalapaineisella höyryllä, jonka paine vaihtelee välillä 4 – 10 

bar. Kuvasta 2.12 poiketen, höyryluvon rakenteessa voidaan käyttää myös rivoitettuja 

putkia lämmönsiirron tehostamiseksi. (Huhtinen et al. 2000, s. 201) 

2.1.5 Savukaasujen jäähdytin 

Savukaasujen lämpötilat ovat usein yli 200 ℃:tta ekonomaiserin jälkeen (Adams et al. 

1997, s. 18). Ekonomaiserin jälkeen savukaasuista poistetaan suurin osa hiukkas- ja 

pölypäästöistä sähkösuodattimella. Puhtaista savukaasuista voidaan edelleen ottaa 

lämpöä talteen savukaasujen jäähdyttimellä parantaen soodakattilan hyötysuhdetta. 

Jäähdytin on normaalisti rivoitettu ristivirtalämmönsiirrin, jossa kuumilla savukaasuilla 

lämmitetään vettä. Lämmennyttä vettä voidaan sen jälkeen käyttää mm. palamisilman ja 

lisäveden lämmitykseen. (Andritz 2019a) Jäähdyttimen rakennekuvaa on 

havainnollistettu kuvassa 2.13. 

 

Kuva 2.13. Savukaasujen jäähdytin soodakattilalle (Ekströms). 
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Kiertovesi virtaa suljetussa systeemissä, joten sen paineen ei tarvitse olla kovin korkea. 

Tästä syystä jäähdyttimen putket voivat olla ohuempia ja näin ollen 

valmistuskustannukset myös alhaisempia, kuin esim. ekonomaiserilla. (Andritz 2019a) 

Kiertovesi saapuu lämmönvaihtimelle usein 100 ℃:na ja poistuu 150 – 160 ℃:na 

(Suomen soodakattilayhdistys 2014, s. 58). Putkien korroosion välttämiseksi 

savukaasujen loppulämpötila ei saisi laskea alle happokastepisteen. 

2.2 Reaktiot tulipesässä 

Soodakattilalle saapuva mustalipeä koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä. 

Orgaanisista yhdisteistä noin puolet on ligniiniä ja toiset puolet alifaattisia 

karboksyylihappoja. Epäorgaaninen aines koostuu taas pääsääntöisesti natriumin ja rikin 

yhdisteistä. Arviolta puolet mustalipeän kuiva-aineesta on tuhkaa ja loput mustalipeästä 

ns. palavaa ainesta. (Alakangas et al. 2016, s. 109 – 112) Mustalipeän tyypillinen 

alkuainekoostumus on esitettynä taulukossa 2.1. 

Taulukko 2.1. Tyypillinen mustalipeän alkuainekoostumus (Adams et al. 1997, s. 41). 

Elementti Osuus [% -KA] 

C 38.2 

H 3.4 

O 31.1 

N 0.1 

S 5.2 

Na 19.8 

K 1.9 

Cl 0.1 

Muut 0.2 

Taulukon 2.1 mukaan mustalipeä koostuu suurimmaksi osaksi hiilestä, hapesta ja 

natriumista. Mustalipeän orgaaninen aines palaa soodakattilan tulipesässä, kun taas 

epäorgaanisesta aineksesta muodostuu sulaa tulipesän pohjalle. Epäorgaanisten 

reaktioiden myötä soodakattilan sula sisältää natriumsulfiidia (𝑁𝑎2𝑆), 

natriumkarbonaattia (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) sekä natriumsulfaattia (𝑁𝑎2𝑆𝑂4). Sula poistetaan 

tulipesän pohjalta sulakourujen kautta liuotussäiliöön. (Adams et al. 1997, s. 42 – 43) 

Soodakattilan tulipesän reaktioita on havainnollistettu kuvassa 2.1. 
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Kuva 2.14. Tyypillisimmät reaktiot soodakattilan tulipesässä (muokattu lähteestä Suhr et al. 2015, s. 236). 

Kuvasta 2.14 pystytään erottamaan kolme eri aluetta tulipesässä; reduktio-, kuivumis- ja 

hapettumisalue. Soodakattilan tarvitsema palamisilma syötetään useammasta tasosta 

täydellisen palamisen ja alhaisten päästöjen takaamiseksi. Suurin osa ilmasta tuodaan 

kuitenkin tulipesän alimmasta tasosta savukaasujen korkean lämpötilan ja yhtenäisen 

nopeusjakauman varmistamiseksi. Ylempien tasojen tarkoitus on säätää savukaasujen 

painetta sekä virtausaluetta soodakattilan kuorman muuttuessa. Arviolta 80 – 90 % 

palamisilmasta tuodaan primääri- ja sekundääri-ilmana tulipesän alaosaan, loput tuodaan 

tertiääri-ilmana tulipesän yläosaan tehokkaan hapettumisalueen muodostamiseksi. 

(Vakkilainen 2005, s. 106) 

Tulipesän reduktioalueella rikki pelkistyy, jota kutsutaan yleisesti ”rikin reduktioksi”. 

Rikin reduktiota kuvastaa seuraavat yhtälöt (Vakkilainen 2005, s. 49) 

𝑁𝑎2𝑆 + 2𝑂2→ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4    (2.1) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2C → 𝑁𝑎2𝑆 + 2𝐶𝑂2   (2.2) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4C → 𝑁𝑎2𝑆 + 4CO   (2.3) 
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Muussa muodossa oleva natrium reagoi tulipesässä muodostuvan hiilidioksidin kanssa 

muodostaen natriumkarbonaattia (KnowPulp 2020). Ideaalisessa soodakattilassa kaikki 

rikki ja natrium reagoisivat natriumsulfidiksi ja natriumkarbonaatiksi. Rikin reduktio on 

todellisuudessa noin 90 – 95 %. (Adams et al. 1997, s. 42 – 45) Rikin reduktio voidaan 

laskea mooliosuuksina yhtälöllä (Vakkilainen 2005, s. 65) 

 Reduktio = 
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎2𝑆+𝑁𝑎2𝑆𝑂4
    (2.4) 

Reduktion lisäksi toinen soodakattilan toimintaa kuvastava suure on sulfiditeetti. 

Sulfiditeetti kuvastaa natriumsulfidin suhdetta kaikkiin alkalleihin ja se voidaan laskea 

yhtälöllä (Vakkilainen 2005, s. 66) 

Sulfiditeetti = 
𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑁𝑎2+𝐾2
    (2.5) 

Sulfiditeetti vaikuttaa soodakattilan höyryn tuotantoon ja savukaasupäästöihin. Liian 

korkea sulfiditeetti johtaa mm. korkeisiin 𝑆𝑂2- ja TRS (Total Reduced Sulfur) -

päästöihin. (Vakkialinen 2005, s. 66) Taulukko 2.2 esittää tyypillisimpiä sulan 

koostumuksia eri sellutyypeille. 

Taulukko 2.2. Soodakattilan sulan koostumuksia eri sellutyypeille (Vakkilainen 2005, s. 67). 

Yhdiste Havupuu [%] Jalopuu [%] 

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 5 - 6 3 - 5 

Taulukosta 2.2 nähdään, että suurin osa sulasta on joko natriumsulfidia tai –karbonaattia. 

Natriumkarbonaattia käytetään myöhemmin kaustisointilaitoksessa natriumhydroksidin 

tuottamiseen kalsiumoksidilla (CaO) (KnowPulp 2020).   
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3 LÄMMÖNSIIRTIMEN MITOITUS 

Lämmönsiirtimen tehtävä on siirtää lämpöä kahden tai useamman eri lämpötiloissa 

olevan ainevirran välillä tai siirtää lämpöä kiinteän aineen ja kaasumaisen tai nestemäisen 

aineen kanssa. Lämmönsiirtimen taseet rajataan yleensä niin, että ulkoiset lämmönlähteet 

ja työ rajautuvat lämmönsiirtimen ulkopuolelle. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 1) 

Lämmönsiirtimen toiminnan arvioimiseksi on tärkeää ymmärtää teoria itse 

lämmönsiirtimen suunnittelun takana. Lämmönsiirtimen mitoitus aloitetaan yleensä 

lämmönsiirtimen tyypin valinnalla. Tämän jälkeen lämmönsiirtimelle hahmotellaan sen 

suorituskyky, eli kuuman ja kylmän virtauksen lämpötilat ja massavirrat 

lämmönvaihtimessa. Lämmönvaihtimelta vaadittava lämmönsiirtopinta-ala arvioidaan 

lämmönvaihtimen suorituskyvyn ja geometrian mukaan. Lopuksi lämmönvaihtimessa 

tapahtuva painehäviö voidaan arvioida geometrian ja tarvittavan lämmönsiirtopinnan 

avulla. (Saari 2010, s. 10).  

3.1 Lämmönsiirtimen tyyppejä 

Lämmönsiirtimiä voidaan luokitella monin eri perustein. Lämmönsiirtimet voidaan jakaa 

mm. siirtymismekanismin, ainevirtojen määrän, kompaktisuuden, rakenteensa sekä 

virtausjärjestelyjen mukaan moniin eri alaluokkiin. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 2) 

Tavallisesti lämmönsiirtokorrelaatiot ovat ilmoitettu kirjallisuudessa joko rakenteen tai 

virtausten mukaan eri lämmönsiirtimille. Rakenteen mukaista jaottelua on selvennetty 

kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1. Lämmönsiirtimien luokittelu rakenteen mukaan (muokattu lähteestä Shah & Sekuli�́� 2003, s. 2).  
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Kuten kappaleessa 2 todettiin, suurin osa soodakattilan lämmönsiirtopinnoista on joko 

tavallisia putkilämmönsiirtimiä tai rivoitettuja putkilämmönsiirtimiä. Voimakattilassa 

ilman esilämmitin voi olla myös regenatiivinen (Huhtinen 2000, s. 199). Kuva 3.2 

havainnollistaa lämmönsiirtimien tyypillistä jaottelua virtausjärjestelyjen kannalta. 

 

Kuva 3.2. Lämmönsiirtimien luokittelu virtausjärjestelyjen mukaan (muokattu lähteestä Shah & Sekuli�́� 

2003, s. 2). 

Kuvan 3.2 virtaustyypeistä vasta-, myötä- ja ristivirtaus ovat tyypillisimmät jakoperusteet 

lämmönsiirtimille. Myötä- ja vastavirtalämmönsiirtimen toimintaperiaate on näytettynä 

kuvassa 3.3. 

 

Kuva 3.3. Myötä ja vastalämmönsiirtimen periaate (muokattu Incropera & DeWitt 2002, s. 642). 

Kuten kuvasta 3.3 nähdään, niin myötävirtalämmönsiirtimessä kylmä ja kuuma virtaus 

kulkevat samaan suuntaan ja vastavirtalämmönsiirtimessä eri suuntiin. 

Ristivirtalämmönsiirtimen toimintamalli on esitettynä kuvassa 3.4. 
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Kuva 3.4. Ristivirtalämmönsiirtimen toiminta (muokattu Incropera & DeWitt 2002, s. 643). 

Lämmönsiirtimen tyyppi vaikuttaa itse geometrian lisäksi suuresti lämmönsiirtimen 

lämmönsiirto-ominaisuuksiin; kuten lämmönsiirtimen tehokkuuteen, lämpötiloihin ja 

lämpörasituksiin (Thulukkanam 2013, s. 18). Esimerkiksi myötä- ja 

vastavirtalämmönsiirtimen lämpötilajakauman rajoitukset ovat esitettynä kuvissa 3.5 ja 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

Kuten kuvasta 3.5 nähdään, niin myötävirtalämmönsiirtimellä on suuri lämpötilaero 

lämmönsiirtimen sisääntulossa, kun taas ulostulossa lämpötilaero on paljon pienempi. 

Tämän johdosta lämmönsiirto on epätehokasta myötävirtalämmönsiirtimessä ja 

lämpörasituksia voi esiintyä paljonkin sen alkupäässä.  Myötävirtalämmönsiirrin on 

edellisitä lämmönsiirtimistä harvemmin käytetty vaihtoehto, mutta sitä suositaan 

varsinkin silloin, kun virtaavan aineen lämpövahingoilta halutaan välttyä ja kun 

Kuva 3.5. Myötävirtalämmönsiirtimen 

lämpötilaprofiili (Incropera & DeWitt 2002, s. 649). 

Kuva 3.6. Vastavirtalämmönsiirtimen 

lämpötilaprofiili (Incropera & DeWitt 2002, s. 651). 
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lämpötilasta riippuvaa korroosiota halutaan kontrolloida tehokkaammin. (Thulukkanam 

2013, s. 18 – 19)  

Virtausolosuhteet ovat yleensä paljon monimutkaisempia ristivirtalämmönsiirtimessä, 

minkä takia kyseisen lämmönsiirtimien lämpötilaprofiilia ei voida yhtä selkeästi esittää, 

kuin kuvissa 3.5 ja 3.6 on esitetty. Tämän takia ristivirtalämmönsiirtimen 

lämpötilaprofiili vaatii erillisen korrelaatiokertoimen lämpöteknistä mitoitusta varten. 

Tähän korrelaatiokertoimeen vaikuttaa erityisesti lämmönsiirtimen geometria ja 

läpivirtausten lukumäärä. (Incropera & DeWitt 2002, s. 652) 

3.2 Energiataseet 

Lämmönsiirtimen mitoitus aloitetaan määrittelemällä systeemille energiataseet. Usein 

energiataseet perustuvat termodynamiikan ensimmäiseen pääsääntöön ja massan 

häviämättömyyteen. Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan energiaa ei voi 

syntyä tai hävitä, vaan se muuttaa vain omaa muotoaan. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 735 – 

736) Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö on yhtälönä esitettynä (Schmidt 2019, s. 

153) 

 dΩ = dQ + dW    (3.1) 

missä Ω sisäenergia, J 

 Q lämpöenergia, J 

 W tehty työ, J 

Lämmönsiirtimien tapauksessa työ rajataan usein systeemin taseen ulkopuolelle, minkä 

johdosta energiataseet esitetään kahden ainevirran välillä muodossa (Thulukkanam 2013, 

s. 41) 

 q = 𝑚ℎ̇  ∙ 𝑐𝑝,ℎ ∙ (𝑇ℎ,𝑖 – 𝑇ℎ,𝑜) = 𝑚𝑐̇  ∙ 𝑐𝑝,𝑐 ∙ (𝑇𝑐,𝑜 – 𝑇𝑐,𝑖)  (3.2) 

missä q lämpöteho, W 

�̇� massavirta, kg/s 

 𝑐𝑝 ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, kJ/kg∙℃ 

 T lämpötila, ℃ 
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Mikäli paine ei ole systeemissä vakio, niin lämpökapasiteettien ja lämpötilojen siasta 

voidaan käyttää ainevirtojen entalpioita. Yhtälön 3.2 mukaisesti lämmönsiirtimelle 

voidaan muodostaa tasetilavuudet, joita on havainnollistettu kuvassa 3.7. 

 

Kuva 3.7. Vastavirtauslämmönsiirtimen tasetilavuudet yksiulotteisessa lämmönsiirrossa (muokattu 

lähteestä Shah & Sekuli�́� 2003, s. 739). 

Kuvassa 3.7 lämpövuon muutos dq on riippuvainen tasetilavuuden pituudesta eli dx. 

Siirtyvä lämpöenergia voidaankin esittää lämpövuon ja pinta-alan avulla yhtälönä (VDI 

2010, s. 33) 

 q = ∫ 𝑞′′ ∙ 𝑑𝐴
−

𝐴
    (3.3) 

missä 𝑞′′ lämpövuo, W/𝑚2 

 A lämmönsiirtopinta-ala, 𝑚2 

Yhtälössä 3.3 lämpöteho saadaan siis integroimalla lämpövuo lämmönsiirtopinnan yli. 

Lämmönsiirtimen lämpöteho riippuu siis oleellisesti lämmönsiirtimen pinta-alasta, minkä 

takia lämpöteho voidaan laskea myös yhtälöllä (VDI 2010, s. 33) 

 q = U ∙ A ∙ ∆𝑇𝑚    (3.4) 

missä U lämmönsiirtimen lämmönsiirtokerroin, W/𝑚2∙℃ 

 ∆𝑇𝑚 keskimääräinen lämpötilaero lämmönvaihtimessa, ℃ 

Seuraavassa kappaleessa tutustutaan yhtälön 3.4 lämmönsiirtokertoimen U laskemiseen 

ja perehdytään tarkemmin ilmiöihin, jotka ovat lämmönsiirtymisen takana.   
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3.3 Lämmönsiirtokerroin 

Lämmönsiirtimen lämmönsiirtokerroin kuvaa lämmönsiirron ja lämpöpintojen 

lämpövastuksen suhdetta toisiinsa (Inropera & DeWitt 2002, s. 645). Siirtyvä 

lämpöenergia voidaan esittää siis yhtälöllä (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 108) 

 q = 
∆𝑇

𝑅𝑡𝑜𝑡
 = U ∙ A ∙ ∆𝑇𝑚    (3.5) 

missä 𝑅𝑡𝑜𝑡 lämmönsiirtimen kokonaislämpövastus, ℃/W 

Yhtälön 3.5 perusteella voidaan todeta, että lämmönsiirtokerroin on lämmönsiirtimen 

lämpövastusten käänteisluku. Lämmönsiirtimen suuri lämmönsiirtokerroin tarkoittaa siis 

pieniä lämpövastuksia lämmönsiirtimessä. Mitä pienemmät lämpövastukset ovat, sitä 

tehokkaampaa lämmönsiirto on lämmönsiirtimessä. Taulukkoon 3.1 on koottu 

tyypillisimpiä lämmönsiirtokertoimia eri lämmönsiirtimille. 

Taulukko 3.1. Lämmönsiirtokertoimia eri lämmönsiirtimille (VDI 2010, s. 75 – 78) 

Lämmönsiirtimen tyyppi Lämmönsiirtokerroin U [W/𝑚2∙℃] 

Rivoitettu putki (vesi ja kaasu) pakotetulla virtauksella 12 – 50 

Vaippa-putki (vesi ja vesi) 150 – 1200 

Vaippa-putki (vesi ja kaasu) 15 – 70 

Vaippa-putki (kaasu-kaasu) 5 – 35 

Levy (neste ja vesi) 350 – 1200 

Levy (kaasu ja vesi) 20 – 60 

Kierrelevy (neste ja neste) 700 – 2500 

 Taulukon 3.1 perusteella lämmönsiirto on tehokkaampaa, jos sekä lämmönlähde että 

lämmitettävä virtaus ovat nesteitä. Virtausten aineominaisuudet vaikuttavat siis 

oleellisesti lämmönsiirtokertoimeen sekä lämpövastuksiin. Lämmönsiirrin kannattaakin 

ajatella eräänlaisena piirinä, joka muodostuu monesta eri lämpövastuksesta. 

Lämmönsiirtimen terminen piiri on esitetty kuvassa 3.8. 
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Kuva 3.8. Lämmönsiirtimen terminen piiri (muokattu lähteestä Thulukkanam 2013, s. 40). 

Kuvan 3.8 perusteella voidaan todeta, että itse lämmönsiirtopinta sekä likakerrokset 

pinnan molemmin puolin luovat lämpövastuksia lämmönsiirtimeen. Lisäksi virtausten ja 

lämmönsiirtopinnan rajapinnat heikentävät lämmönsiirtoa. Näin ollen yhtälö 3.5 voidaan 

esittää kuvan 3.8 avulla (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 109) 

 
1

𝑈∙𝐴
 = 𝑅ℎ + 𝑅ℎ,𝑓 + 𝑅𝑤 + 𝑅𝑐,𝑓 + 𝑅𝑐   (3.6) 

Jos lämmönsiirtopinta-alat ovat jakautuneet tasaisesti virtausten välille, niin yhtälö 3.6 

voidaan edelleen esittää muodossa (VDI 2010, s. 80) 

 
1

𝑈∙𝐴
 = 

1

(ℎ∙𝐴)ℎ
 + 

𝑅𝑓,ℎ
′′

𝐴ℎ
 + 𝑅𝑤 +  

𝑅𝑓,𝑐
′′

𝐴𝑐
 + 

1

(ℎ∙𝐴)𝑐
  (3.7) 

missä h konvektiokerroin, W/𝑚2∙℃ 

 𝑅𝑓
′′ likavastuskerroin, 𝑚2∙℃/W 

Yhtälössä 3.7 likavastuskerroin 𝑅𝑓
′′ arvioi kuvassa 3.8 esitettyjen likakerrosten luomia 

lämpövastuksia. Likavastuskertoimeen vaikuttaa mm. virtaava aine, putkimateriaali, 

virtausnopeudet ja lämpötilat. Esimerkiksi rivoitetussa lämmönsiirtimessä savukaasujen 

likavastus vaihtelee välillä 0.09 – 0.53 𝑚2∙℃/kW polttoaineen ollessa maakaasu. 

Likavastuskerroin kasvaa kuitenkin merkittävästi polttoaineen tuhkapitoisuuden 

kasvaessa. Hiilelle likavastus vaihtelee tyypillisesti välillä 0.89 – 8.89 𝑚2∙℃/kW 

rivoitetussa lämmönsiirtimessä.  (VDI 2010, s. 80 – 84) Konvektiokerroin h riippuu 

pitkälti virtaus- ja aineominaisuuksista. Nesteelle h vaihtelee tyypillisesti välillä 100 – 

40 000 W/𝑚2∙℃ ja kaasulle 25 – 300 W/𝑚2∙℃ pakotetussa virtauksessa. (Nuclear Power 

2020) 
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Seinämän lämpövastus 𝑅𝑤 kuvaa seinämän lämmönjohtavuuden vaikutusta 

lämmönsiirtoon. Putken seinämän lämpövastus voidaan laskea yhtälöllä (VDI 2010, s. 

21) 

 𝑅𝑤 = 
ln (𝐷𝑜/𝐷𝑖)

2∙𝜋∙𝑘∙𝐿
    (3.8) 

missä D putken halkaisija, m 

 k lämmönjohtavuus, W/m∙℃ 

 L putken pituus, m 

Yhtälöistä 3.7 ja 3.8 nähdään, että lämmönsiirtimen toimintaan vaikuttaa oleellisesti 

putken sisällä ja ulkopuolella tapahtuva konvektio sekä lämmönsiirtimen materiaalin 

lämmönjohtavuus. Lämmönsiirtokertoimeen vaikuttaviin ilmiöihin perehdytään 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

3.3.1 Sisäpuolinen lämmönsiirto 

Nykyisissä lämmönsiirtimissä sisäpuolisella lämmönsiirrolla tarkoitetaan yleensä putken 

sisällä tapahtuvaa lämmönsiirtoa. Sisäpuolisessa lämmönsiirrossa lämpöä siirtyy putken 

sisäpinnan ja virtauksen rajapinnan välillä. Rajakerroksessa lämmenneet molekyylit 

lähtevät virtauksen mukaan samalla johtaen lämpöä viereisiin molekyyleihin. Tätä 

lämmönsiirtoa, jossa lämpöä siirtyy rajapinnan ja molekyylien välillä sekä virtauksen 

liikkeestä, kutsutaan konvektioksi. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 438 – 439) 

Konvektiolämmönsiirrossa siirtyvää lämpöä voidaan kuvailla yhtälöllä (VDI 2010, s. 18) 

 𝑞′′ = h ∙ (𝑇𝑠 – 𝑇∞)    (3.9) 

Yhtälössä 3.9 konvektiokerroin h riippuu oleellisesti virtauksen ja seinämän rajapinnasta 

sekä virtauksen ominaisuuksista. Perinteisesti konvektiokerroin ratkaistaan 

dimensiottomilla luvuilla. Dimensiottomista luvuista Nusseltin luku on riippuvainen 

konvektiokertoimesta ja putkivirtauksessa se määritellään seuraavan yhtälön mukaisesti 

(VDI 2010, s. 694) 

 Nu = 
ℎ∙𝐷

𝜆
     (3.10) 
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Toisaalta Nusseltin luku voidaan ratkaista myös omilla korrelaatioillaan, jotka esitetään 

yleensä muiden dimensiottomien lukujen avulla. Putkivirtauksessa 

konvektiolämmönsiirto on pakotettua konventiota, eli virtauksen aiheuttaa joku 

ulkopuolinen lähde, kuten pumppu tai puhallin. Pakotetun konvektion tapauksessa 

Nusseltin luku esitetään yleensä seuraavassa muodossa (VDI 2010, s. 20) 

 Nu = f(Re,Pr)    (3.11) 

missä Re Reynoldsin luku, - 

 Pr Prandtlin luku, - 

Yhtälön 3.11 mukaan Nusseltin luku on siis riippuvainen kahdesta muusta 

dimensiottomasta luvusta, Reynoldsin ja Prandtlin luvusta. Putkivirtauksessa Reynoldsin 

luku lasketaan yhtälöllä (VDI 2010, s. 694) 

 Re = 
𝑤∙𝐷∙𝜌

𝜇
     (3.12) 

missä w nopeus, m/s 

 ρ tiheys, kg/𝑚3 

 μ dynaaminen viskositeetti, kg/s∙m 

ja Prandtlin luku yhtälöllä (VDI 2010, s. 20) 

 Pr = 
𝜇∙𝑐𝑝

𝑘
     (3.13) 

Nusseltin luvun korrelaatio riippuu siis suuresti itse putkivirtauksesta. Korrelaation 

valintaan vaikuttaa oleellisesti, onko virtaus mm. laminaarista vai turbulenttista, mutta 

myös itse virtausjakauma putken sisällä vaikuttaa valittavaan korrelaatioon. Virtaus 

putken sisällä oletetaan olevan laminaarinen, kun Re < 2300 (Inroprea & DeWitt 2002, s. 

467). Nopeusjakauman kehitys laminaariselle virtaukselle putken sisällä on esitettynä 

kuvassa 3.9. 
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Kuva 3.9. Laminaarisen rajapinnan ja nopeusjakauman kehitys putkivirtauksessa (muokattu lähteestä 

Incroprea & DeWitt 2002, s. 466). 

Kuvassa 3.9 virtauksen rajapinta lähenee putken keskilinjaa putken molemmilta puolilta 

virtauksen muuttuessa täysin kehittyneeksi virtaukseksi. Täysin kehittyneessä 

laminaarisessa virtauksessa nopeusjakauma on paraboolinen, mutta turbulenttisessa 

virtauksessa nopeusjakauma on litteämpi turbulenttisen sekoittumisen johdosta 

(Incroprea & Dewitt 2002, s. 467).       

3.3.2 Ulkopuolinen lämmönsiirto 

Ulkopuolisessa lämmönsiirrossa lämpöä siirtyy lämmönsiirtimen ulkopinnan, kuten 

putken ulkopinnan, ja virtauksen rajapinnan välillä. Ulkopuolisessa lämmönsiirrossa on 

siis kyse myös konvektiolämmönsiirrosta, jossa kuitenkin rajakerros ja Nusseltin luvun 

korrelaatiot eroavat edellisen kappaleen teorioista. Rajapinnan kehitystä ulkopuolisessa 

virtauksessa on havainnollistettu kuvassa 3.10. 

 

Kuva 3.10. Rajapinnan kehitys putken ulkopinnalla (muokattu lähteestä Incroprea & DeWitt 2002, s. 407). 
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Kuten kuvasta 3.10 nähdään, niin virtauksen ja putken rajapinta ei ole symmetrinen 

putken ympärillä. Stagnaatiopisteestä eteenpäin virtauksen paine putken pinnalla laskee, 

minkä seurauksena rajapintaa alkaa muodostumaan painegradientin ollessa suotuisa. 

Painegradientti on suotuisa, kun dp/dx < 0, ja epäsuotuisa, kun dp/dx > 0. Suotuisan 

painegradientin takia myös virtauksen nopeus rajapinnalla kasvaa, mutta tämä nopeus 

alkaa laskemaan myöhemmin epäsuotuisan painegradientin ollessa voimassa. Rajapinta 

alkaa irtoamaan putken pinnalta erkaantumispisteessä, eli kun virtauksen nopeus putken 

pinnalla laskee nollaan. Rajapinnan irtoamisen seurauksena virtaukseen syntyy pieniä 

pyörteitä sekä vana. (Incroprea & Dewitt 2002, s. 407)  

Lämmönsiirtimen putket muodostavat ns. putkipaketin ja lämmönsiirtimen mitoituksessa 

keskitytäänkin tämän putkipaketin lämmönsiirron tarkasteluun. Nusseltin luvun 

korrelaatioita tosin löytyy kirjallisuudesta sekä yksittäisille putkiriveille että erilaisille 

putkipaketeille (VDI 2010, s. 725). Putkipaketit voidaan jakaa putkisijoittelunsa mukaan 

kahteen ryhmään, linja- ja porrasmalliin. Virtauksen käyttäytymistä sekä linja- että 

porrasmallissa on esitetty kuvissa 3.11 ja 3.12. 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 3.11 linjassa olevien putkien ensimmäinen rivi aiheuttaa turbulenttivanoja 

myöhäisempiin putkiin, mikä tehostaa konvektiolämmönsiirtoa kyseisten putkien 

pinnalla. Ensimmäinen putkirivi voi kuitenkin peittää myöhäisempiä putkirivejä tulevalta 

virtaukselta heikentäen myöhäisempää lämmönsiirtoa, jos putkirivien välitys on liian 

tiheä. Porrastetussa mallissa putkirivit ovat paremmin kosketuksissa tulevan virtauksen 

kanssa, minkä takia putkien porrastettua sijoittelua suositaan varsinkin pienillä 

Reynoldsin luvun arvoilla. (Incroprea & Dewitt 2002, s. 422) 

Kuva 3.11. Virtauksen käyttäytyminen 

putkipaketissa, kun putket ovat linjassa 

(Incropera & DeWitt 2002, s. 422). 

Kuva 3.12. Virtauksen käyttäytyminen 

putkipaketissa, kun putket ovat porrastettu 

(Incropera & DeWitt 2002, s. 422). 



37 

 

3.3.3 Johtuminen 

Lämmönsiirtoa, jossa energiaa siirtyy aineen sisällä hiukkasten vuorovaikutusten 

seurauksena korkeammasta lämpötilasta matalampaan, kutsutaan johtumiseksi. Aineen 

sisäiset hiukkaset alkavat värähtelemään, kun niihin tuodaan energiaa. Värähtelevä 

hiukkanen siirtää energiaa eteenpäin, kun se osuu muihin hiukkasiin. Tämä hiukkasten 

värähtely aineessa saa aikaan lämmön johtumisen. Lämmön johtumiseen vaikuttaa 

oleellisesti aineen olomuoto, eli onko kyseessä neste, kaasu vai kiinteä kappale, mutta 

myös vapaiden elektronien määrä. (Incroprea & DeWitt 2002, s. 3 – 4) Aineen läpi 

virtaavaa lämpövuota voidaan kuvata yhtälöllä (Incroprea & DeWitt 2002, s. 5) 

 𝑞,, = k ∙ 
∆T

∆𝑥
     (3.14) 

Yhtälössä 3.14 lämmönjohtavuus k osoittaa, kuinka tehokkaasti lämpöä siirtyy 

johtumisessa. Lämmönjohtavuus on ainekohtainen suure, johon vaikuttaa mm. aineen 

fyysinen rakenne ja lämpötila. (Incroprea & DeWitt 2002, s. 54) 

3.3.4 Säteily 

Säteilyssä lämpöenergiaa siirtyy sähkömagneettisten aaltojen mukana. Säteily ei tarvitse 

materiaalia väliaineeksi lämmönsiirtoa varten ja se on tehokkainta tyhjiössä. (Incroprea 

& DeWitt 2002, s. 9) Säteilylämmönsiirron periaatetta on havainnollistettu kuvassa 3.13. 

 

Kuva 3.13. Säteilylämmönsiirto kappaleen pinnalla (muokattu lähteestä Incroprea & DeWitt 2002, s. 9). 

Kuvan 3.13 perusteella kaasuun saapuu säteilyä samalla kun kaasu itse säteilee seinään. 

Saapuvaa säteilyä G kutsutaan säteilytykseksi ja osa siitä absorboituu kaasuun. 

Absorboituvan säteilyn osuutta kuvataan absorptiosuhteella α. Mustan kappaleen 
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oletetaan absorboivan kaiken siihen tulevan säteilyn, jolloin α = 1. Harmaan kappaleen 

tapauksessa oletetaan, että absorptiosuhde on yhtä suuri kuin emissiivisyys 𝜖.  

Kuvassa 3.13 kaasu säteilee seinään enemmän lämpöä kuin seinä kaasuun, mutta riippuen 

lämpötilasta tilanne voi olla myös toisin. Höyrykattilaprosesseissa kaasun lämpötilat ovat 

kuitenkin merkittävästi seinämän lämpötiloja korkeammat. Kaasun säteilemä 

lämpöenergia mustaan kappaleeseen on siis lähtevän säteilyn E ja kaasun hiukkasiin 

saapuvan säteilyn G erotus ja se voidaan laskea yhtälöllä (Incroprea & DeWitt 2002, s. 

826)  

 𝑞𝑟𝑎𝑑
,,

 = 𝜖𝑔 ∙ E  – 𝛼𝑔 ∙ G = σ ∙ (𝜖𝑔 ∙𝑇𝑔
4 – 𝛼𝑔 ∙ 𝑇𝑠

4)  (3.15) 

missä σ Stefan-Bolzmannin vakio, 5.67 ∙ 10−8 W/𝑚2∙𝐾4 

Kuten yhtälöstä 3.15 nähdään, niin säteilylämmönsiirto riippuu oleellisesti sekä virtaavan 

aineen että seinämän lämpötiloista. Säteilylämmönsiirto kasvaa virtaavan aineen 

lämpötilan kasvaessa tai seinämän lämpötilan pienentyessä. Säteilylämmönsiirtoa ei 

välttämättä tarvitse tapahtua esim. kaasun ja kiinteän kappaleen välillä, vaan 

säteilylämmönsiirtoa voi tapahtua myös kahden kiinteän kappaleen välillä, jolloin 

näkyvyyskerroin F on huomioitava laskuissa (Incropera & DeWitt 2002, s. 790). Jos 

systeemin lämpötilat ovat alhaiset, niin säteilylämmönsiirto oletetaan yleensä 

merkityksettömäksi lämmönsiirtimen mitoituksen kannalta. Jos säteilylämmönsiirto on 

merkittävää, niin se voidaan huomioida yhtälössä 3.7 summaamalla 

lämmönsiirtokertoimet ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 537 – 540) Säteily 

tapahtuu kappaleen pinnalla, joten säteilykerroin ℎ𝑟𝑎𝑑 voidaan laskea hyödyntämällä 

yhtälöä 3.15 ja yhtälöä (Incropera & DeWitt 2002, s. 10) 

 𝑞𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑟𝑎𝑑 ∙ A ∙ (𝑇𝑔 – 𝑇𝑠)    (3.16) 

Säteilylämmönsiirrossa ongelmaksi muodostuu yleensä todellisuuden 

yksinkertaistaminen. Säteilylämmönsiirtoa on vaikea kuvata vain kahden kappaleen 

välisenä lämmönsiirtona, minkä takia monimutkaisissa systeemeissä 

säteilylämmönsiirtoa pitääkin arvioida suurena kokonaisuutena. 
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3.4 Lämpöpinnan arviointi 

Lämmönsiirtimen mitoituksessa ja valinnassa oleelliseksi suureeksi nousee 

lämmönsiirtimeltä vaadittava lämmönsiirtopinta-ala, koska tämä pinta-ala vaikuttaa 

suuresti lämmönsiirtimen kustannuksiin sekä tilavaatimuksiin. Lämpöteknisessä 

laskennassa ongelmaksi muodostuu lämmönsiirtopinnan vaikutus moneen eri 

muuttujaan. Esim. yhtälössä 3.4 pinta-alaa käytetään lämmönsiirtimen lämpötehon 

laskentaan, kun taas yhtälössä 3.7 sitä käytetään lämmönsiirtimen 

lämmönsiirtokertoimen määrityksessä. Molemmissa yhtälöissä lämmönsiirtopinta 

esiintyy yhdessä lämmönsiirtokertoimen kanssa muodossa U∙A.  

Lämmönsiirtopinta-alaan vaikuttaa usein mm. putkien halkaisijat ja välitykset, jotka taas 

määrittelevät lämmönsiirtimen virtausdynaamisia ominaisuuksia. Virtausdynaamiset 

ominaisuudet, kuten virtausnopeudet, ovat taas oleellisessa asemassa lämpöteknisen 

laskennan kannalta. Voidaan siis todeta, että lämmönsiirtokerroin U on itsekin 

riippuvainen lämmönsiirtopinta-alasta, kun esim. konvektiokertoimia ollaan 

määrittelemässä ulko- ja sisäpuolisille virtauksille. Lämpöpinnan arviointi on siis 

eräänlaista yhtälöryhmän ratkaisua, jossa monet muuttujat vaikuttavat toisiinsa. 

Lämpöpinnan arviointia varten on kehitelty monia eri menetelmiä, joista kaksi yleisintä 

metodia käydään seuraavaksi läpi. 

3.4.1 LMTD –menetelmä 

Yhtälössä 3.4 lämmönsiirtimen lämpötilaero on kuvattu keskimääräisenä lämpötilaerona 

∆𝑇𝑚. Lämpötilaero kylmän ja kuuman virtauksen välillä vaihtelee kuitenkin merkittävästi 

lämmönsiirtimen eri osissa, minkä takia lämpötilaero on esitettävä yksinkertaisessa 

muodossa (Incropera & DeWitt 2002, s. 649). LMTD –menetelmässä (Logaritmic Mean 

Temperature Difference) keskimääräinen lämpötilaero korvataan logaritmisella 

lämpötilaerolla. Kokonaislämmönsiirtokertoimen U ollessa vakio yhtälön 3.4 lämpötila-

ero voidaan esittää muodossa (VDI 2010, s. 38) 

 ∆𝑇𝑙𝑚 = 
∆𝑇2−∆𝑇1

ln (
∆𝑇2
∆𝑇1

)
    (3.17) 
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Yhtälössä lämpötilaerot voidaan määritellä kuvien 3.5 ja 3.6 avulla myötä- ja 

vastavirtalämmönsiirtimille seuraavasti 

• Myötävirtalämmönsiirrin 

∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖 – 𝑇𝑐,𝑖 

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜 – 𝑇𝑐,𝑜 

• Vastavirtalämmönsiirrin 

∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖 – 𝑇𝑐,𝑜 

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜 – 𝑇𝑐,𝑖 

LMTD –menetelmää suositaan varsinkin silloin, kun lämmönsiirtimen sisään- ja 

ulostulolämpötilat tiedetään tai ne voidaan ratkaista virtausten energiataseista (Incropera 

& DeWitt 2002, s. 659). Yhtälö 3.17 on kuitenkin sellaisenaan voimassa vain myötä- ja 

vastavirtalämmönsiirtimille. Ristivirta- ja moniläpäisylämmönsiirtimille logaritminen 

lämpötilaero joudutaan laskemaan yhtälöllä (VDI 2010, s. 37) 

 ∆𝑇𝑙𝑚 = F ∙ ∆𝑇𝑙𝑚,𝐶𝐹    (3.18) 

missä F korrelaatiokerroin eri lämmönsiirtimille, - 

Yhtälön 3.18 korrelaatiokerroin F pystytään määrittämään eri lämmönsiirtimille mm. 

kirjallisuuden taulukoista tai kuvaajista. 

3.4.2 𝛆-NTU –menetelmä 

LMTD –menetelmää on helppo käyttää, kun virtausten lämpötilat ovat tiedossa. 

Virtausten energiataseet sekä lämpötilat ovat varsinkin silloin tiedossa, kun uutta 

lämmönsiirrintä aletaan suunnittelemaan. Lämmönsiirtimen osakuormatilanteissa vain 

virtausten sisääntulolämpötilat ovat saatavilla, minkä takia LMTD –menetelmä vaatii 

tässä tapauksessa paljon iteroimista. Tässä tilanteessa ε-NTU –menetelmä (effectiveness 

– Number of Transfer Units) on paljon suoraviivaisempi menetelmä lämmönsiirtimen 

suorituskyvyn arvioimiseksi. (Incroprea & DeWitt 2002, s. 659 – 660) 
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ε-NTU –menetelmässä lämmönsiirtimen tehokkuus määritellään yhtälöllä (Incroprea & 

DeWitt 2002, s. 660) 

 ε = 
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
     (3.19) 

Lämmönsiirtimen tehokkuus ε kuvaa siis todellisen siirtyvän lämmön ja teoreettisen 

maksimin välistä suhdetta. Maksimi lämpöenergia saadaan yhtälöllä (Incroprea & DeWitt 

2002, s. 660) 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑇ℎ,𝑖 – 𝑇𝑐,𝑖)    (3.20) 

missä C lämpökapasiteetti, W/K 

Yhtälön 3.20 lämpökapasiteetti saadaan yhtälöllä 

C = �̇� ∙ 𝑐𝑝     (3.21) 

Minimi lämpökapasiteetti 𝐶𝑚𝑖𝑛 määritellään seuraavasti (Incroprea & DeWitt 2002, s. 

660) 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑐 jos 𝐶𝑐 < 𝐶ℎ 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶ℎ jos 𝐶ℎ < 𝐶𝑐 

Sen virtauksen lämpökapasiteetti, joka on suurempi, kutsutaan 𝐶𝑚𝑎𝑥. Menetelmän toinen 

dimensioton luku NTU lasketaan yhtälöllä (Incroprea & DeWitt 2002, s. 661) 

 NTU = 
𝑈∙𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
     (3.22) 

ε-NTU –menetelmän peruskulmakivi on, että dimensiottomat luvut ε ja NTU riippuvat 

toisistaan. Sekä ε että NTU voidaan esittää muodossa (Incroprea & DeWitt 2002, s. 661 

– 663) 

 ε = f(NTU, 
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
)    (3.23) 

NTU = f(𝜀, 
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
)    (3.24) 
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Kirjallisuudesta löytyy yhtälöille 3.23 ja 3.24 korrelaatioita, jotka riippuvat mm. 

lämmönsiirtimen tyypistä. ε-NTU –menetelmää voidaankin käyttää moneen eri 

tarkoitukseen, riippuen kumpaa yhtälöä käytetään. Jos laskennan tarkoituksena on 

ratkaista siirtyvä lämpöenergia osakuormatilanteessa, niin NTU lasketaan ensiksi 

yhtälöllä 3.22, minkä jälkeen ε lasketaan yhtälöllä 3.23. Lopuksi lämpöenergia 

ratkaistaan yhtälöillä 3.19 ja 3.20. Menetelmää voidaan myös käyttää lämmönsiirtimien 

suunnitteluun, mutta tässä tapauksessa ainakin toinen ulostulolämpötiloista on oltava 

tiedossa. Tässä tapauksessa ε määritellään yhtälöillä 3.19 ja 3.20. Tämän jälkeen yhtälöllä 

3.24 voidaan arvioida NTU, jota käytetään yhtälössä 3.22 mm. lämmönsiirtopinta-alan 

laskemiseksi. 

3.5 Lämmönsiirtimen rivat 

Lämmönsiirtimen rivoilla kasvatetaan lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinta-alaa sekä 

samalla tehostetaan itse lämmönsiirtoa. Rivan lämpötila on joko suurempi tai pienempi, 

kuin varsinaisen lämmönsiirtopinnan lämpötila, riippuen halutaanko rivoilla tuoda vai 

poistaa lämpöä pinnalta. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 258) Esim. soodakattilan 

lämmönsiirtopinnoilla tämä tarkoittaa sitä, että ripojen lämpötila on suurempi kuin itse 

putken lämpötila. Tällöin lämpöä siirtyy konvektiolla kuumista savukaasuista rivan 

pinnalle, mistä se johtuu rivan sisällä putken pinnalle (Incroprea & DeWitt 2002, s. 129). 

Perinteisiä putkiripoja on esitetty kuvassa 3.14. 

 

Kuva 3.14. Putkilämmönsiirtimen ripoja (VDI 2010, s. 1274). 
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Kuten kappaleessa 3.3 todettiin, niin ulkopuolinen lämmönsiirto riippuu suuresti 

virtausnopeuksista. Rivat lisäävätkin ulkopuolisen virtauksen nopeutta kaventamalla 

virtauskanavaa samalla tehostaen ulkopuolista konvektiota. Yhtälössä 3.7 rivat on 

huomioitava ulkopuolisessa konvektiokertoimessa yhtälöllä (VDI 2010, s. 1273) 

 ℎ𝑜,𝑓𝑖𝑛 = ℎ𝑜 ∙ (1 – (1 – 𝜂𝑓𝑖𝑛) ∙ 
𝐴𝑓𝑖𝑛

𝐴𝑡𝑜𝑡
)   (3.25) 

missä η hyötysuhde, - 

Lämmönsiirto ei ole rivoissa häviötöntä, minkä takia rivan hyötysuhdetta 𝜂𝑓𝑖𝑛 on 

käytettävä yhtälössä 3.25. Rivan hyötysuhde kuvaa kuinka hyvin ripa pystyy siirtämään 

lämpöä ideaalisesta tilanteesta, eli jos ripa olisi pinnan lämpötilassa (Incroprea & DeWitt 

2002, s. 137). Rivan hyötysuhde voidaan tosin määrittää rivan geometrian avulla yhtälöllä 

(VDI 2010, s. 1273) 

 𝜂𝑓𝑖𝑛 = 
tanh (𝑋)

𝑋
    (3.26) 

missä X ripavakio, - 

Yhtälön dimensiottomalle luvulle X on kehitelty kirjallisuudessa sovitteita, jotka 

riippuvat rivan geometriasta. 

3.6 Painehäviö 

Lämmönsiirtimissä on yleensä pumppuja ja puhaltimia, jotka saavat virtaukset aikaiseksi. 

Lämmönsiirtimen suunnittelussa joudutaan siis huomioimaan myös pumppujen ja 

puhaltimien tehontarpeet, jotka riippuvat lämmönsiirtimessä tapahtuvasta painehäviöistä. 

(Shah & Sekuli�́� 2003, s. 378) Perinteisessä putkilämmönsiirtimessä painehäviöitä 

tapahtuu sekä putken sisällä että sen ulkopuolella. Painehäviöt voidaan jakaa 

syntytapansa mukaan neljään luokkaan (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 388) 

1. Virtauksen sisääntulon painehäviö 

2. Momentista johtuva painehäviö 

3. Lämmönsiirtopinnan kitka 

4. Virtauksen ulostulon painehäviö 
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Lämmönsiirtopinnan kitka aiheuttaa yleensä suurimman painehäviön lämmönsiirtimessä. 

Esim. kaasuvirtauksessa lämmönsiirtopinnan kitkan painehäviö voi olla yli 90 % koko 

painehäviöstä. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 388) Putken sisäpuolisessa virtauksessa putken 

taivutukset ja mutkat aiheuttavat enemmän painehäviötä lämmönsiirtimessä, kuin suorat 

putket, suurempien kitkavastusten takia (VDI 2010, s. 1070). Kitkasta johtuvaan 

painehäviöön vaikuttaa oleellisesti pinnan karheus sekä virtausnopeudet. 

Lämmönsiirtimen painehäviö voidaan esittää normalisoituna Eulerin luvulla Eu, joka 

lasketaan seuraavalla yhtälöllä (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 442) 

 Eu = 
∆𝑝

𝜌∙𝑤2
     (3.27) 

missä p paine, Pa 

Yhtälön 3.27 Eulerin luku kuvastaa siis painehäviön suhdetta kineettisen energiaan ja 

virtauksessa tapahtuvia häviöitä.  
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4 LÄMMÖNSIIRTIMEN LIKAANTUMINEN 

Lämmönsiirtimen likaantuminen on tilanne, jossa ei toivottuja materiaaleja, kuten kiteitä 

ja suoloja, kerääntyy lämmönsiirtopinnalle. Likaantumisongelmat jaotellaan yleensä 

kuonaantumiseen, eli ”slagging”, ja likaantumiseen, eli ”fouling”. Kuonaantumista 

tapahtuu säteilylämmönsiirtopinnoilla ja kertymäkerrokset ovat tällöin paksuja ja usein 

ulkopinnaltaan osin sulaneita. Likaantumisella yleensä viitataan 

konvektiolämmönsiirtimissä tapahtuvaan likaantumiseen, jolloin kertymä on kiinteässä 

muodossa. (Raiko et al. 2002, s. 275)  

Likaantuminen heikentää lämmönsiirtoa ja kasvattaa painehäviöitä lämmönsiirtimessä. 

Likaantuminen voi myös kasvattaa korroosiolle altistumista ja johtaa pahimmassa 

tapauksessa lämmönsiirtimen tukkeutumiseen. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 863) 

Lämmönsiirtimen tukkeutumisessa lämmönsiirtimen virtauskanavat menevät umpeen, 

jolloin virtaus ei enää pääse kulkemaan lämmönsiirtimen läpi. Likaantumisen ja 

tukkeutumisen ehkäisemiseksi lämmönsiirtopintoja nuohotaan ja huolletaan säännöllisin 

väliajoin.  

4.1 Yleistä lämmönsiirtimen likaantumisesta 

Lämmönsiirtimen likaantuminen voidaan jakaa kuuteen ryhmään likaantumisen 

aiheuttajan perusteella (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 867) 

1. kiteytyminen 

2. hiukkaset 

3. kemialliset reaktiot 

4. korroosio 

5. bioperäinen 

6. jäätyminen 

Kiteytymisen aikaansaamassa likaantumisessa liuenneet suolat saostuvat 

lämmönsiirtopinnalle, kun suolan pitoisuus ylittää tasapainoisen liukoisuutensa. 

Hiukkaslikaantumisessa taas virtaukseen saostuneet kiinteät aineet kerääntyvät pinnalle 

esim. gravitaation tai diffuusion vaikutuksesta. Virtaavan aineen hiukkasten välillä voi 

tapahtua myös kemiallisia reaktioita, joiden seurauksena likaa alkaa kerääntymään 

lämmönsiirtopinnalla. Lämmönsiirtopinta itsessään voi toimia katalyyttinä näissä 

reaktioissa. Korroosiolikaantuminen on taas tämän vastakohta, eli lämpöpinta itse reagoi 
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virtauksen kanssa muodostaen pinnalle korroosiotuotteita sähkökemiallisten reaktioiden 

seurauksena. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 867 – 869)  

Lämmönsiirtimen vesipuolella varsinkin bioperäisen ja jäätymisen aiheuttama 

likaantuminen ovat pääsyitä likakerroksen syntymiseen. Bioperäisessä likaantumisessa 

macro- ja micro-organismit alkavat kerääntymään ja kasvamaan lämmönsiirtopinnalla. 

Jäätymiskorroosiossa joko kiertoneste tai ilman kosteus jäätyy lämmönsiirtopinnalla, kun 

virtausten lämpötilat ovat tarpeeksi alhaisia lämmönsiirtimessä. (Shah & Sekuli�́� 2003, s. 

869)  

Lämmönsiirtimen likaantumisprosessi voidaan jakaa useaan seuraaviin vaiheisiin 

(Katsikis 2012, s. 60) 

1. Likaantumisen alkaminen, jolloin pieniä määriä kertymiä voi 

ilmaantua lämmönsiirtopinnalle. Lämmönsiirtymisen heikkeneminen 

ei näy vielä tässä vaiheessa. 

2. Hiukkasten muodostuminen ja kerääntyminen lämmönsiirtopinnalle. 

3. Kertymän kiinnittyminen pinnalle. 

4. Osa kertymästä irtoaa. 

5. Jäljelle jääneen kertymän kasvu, ikääntyminen ja vahvistuminen. 

Likaantumisprosessia on havainnollistettu kuvassa 4.1. 

 

Kuva 4.1. Pinnan likaantumisen eri vaiheet (muokattu lähteestä Thulukkanam 2013, s. 469). 

Kuvan 4.1 perusteella likaantumisnopeus on siis kiinnittyneen ja irronneen kertymän 

erotus. Likaantuminen riippuukin suuresti kuluneesta ajasta. Mitä enemmän aikaa on 

kulunut, sitä suurempi kerros likaa on kertynyt pinnalle. Likakerroksen kasvaessa myös 

likaantumisnopeus laskee, koska kertymää irtoaa helpommin likakerroksen pinnasta. 

(Thulukkanam 2013, s. 468) Erilaisia malleja on kehitetty likavastuksen kehittymisen 

arvioimiseksi ajan suhteen, joista tyypillisimmät on esitetty kuvassa 4.2. 
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Kuva 4.2. Eri malleja likavastuksien kehittymiselle ajan suhteen. (muokattu lähteestä Belmiloudi 2011, s. 

512) 

Kuvassa 4.2 laskeva ja asymptoottinen malli olettavat, että likaantumisnopeus laskee ajan 

kasvaessa, kun taas lineaarinen malli olettaa nopeuden pysyvän vakiona. Edellisistä 

malleista asymptoottinen malli on lähimpänä tilannetta, jossa likakerroksen 

muodostuminen selvästi hidastuu kerroksen paksuuden kasvaessa. Asymptoottista mallia 

käytetään varsinkin teollisuusprosesseissa, joissa hiukkaset ovat likaantumisen 

pääaiheuttaja. Asymptoottisessa mallissa likavastus 𝑅𝑓 ei enää kasva tietyn ajanjakson 

jälkeen. Kyseisen ajanjakso voi vaihdella prosessista sekä olosuhteista riippuen 

minuuteista kuukausiin. (Belmiloudi 2011, s. 513) Edellisten mallien lisäksi on olemassa 

myös ”saha” –malli, joka huomioi likaantumisessa muuttuvat olosuhteet, kuten 

vaihtelevan kuorman sekä nuohouksen. Saha –mallissa likavastuskerroin kasvaa kuten 

asymptoottinen, mutta suuremmalla variaatiolla. (VDI 2010, s. 84) 

Likaantuminen on siis monimutkainen prosessi, jonka pääsyytä ei voida yksiselitteisesti 

selittää. On kuitenkin todettu, että lämmönsiirtimen likaantumiseen vaikuttaa mm. 

lämmönsiirtimen tyyppi ja rakenne, virtaavien aineiden ominaisuudet, pinnan ja 

virtausten lämpötilat, virtausnopeudet, materiaalit sekä pinnan karheus (Thulukkanam 

2013, s. 469). Lämmönsiirtimistä vaippa-putki ja kompaktit lämmönsiirtimet ovat 

alttiimpia likaantumiselle, kun taas levylämmönsiirtimillä on paras sietokyky 

likaantumista vastaan (Katsikis 2012, s. 76). Taulukko 4.1 esittää yleisimpiä muuttujia, 

jotka vaikuttavat lämmönsiirtimen kaasupuolen likaantumiseen. 
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Taulukko 4.1. Lämmönsiirtimen parametrien vaikutus kaasupuoleiseen likaantumiseen (Shah & Sekuli�́� 

2003, s. 872) 

Parametri Hiukkaset Jäätyminen Kemikaaliset reaktiot Korroosio 

Lämpötila +/- - + +/- 

Nopeus +/- - +/- + 

Epäpuhtaudet  -   
Karheus +   + 

Happipitoisuus   +  
Rikkipitoisuus   + + 

Taulukossa 4.1 + tarkoittaa, että parametrin nostaminen altistaa likaantumiselle, kun taas 

-, että parametrin kasvattaminen ehkäisee likaantumista. Tyhjä kohta merkitsee, että 

parametrilla ei ole vaikutusta tiettyyn likaantumiseen tai siitä ei ole dataa saatavilla. Neste 

kiertoaineena lisää omia riskejä likaantumisen kannalta. Esim. nesteen pH ja paine 

altistaa lämmönsiirtimen varsinkin bioperäiselle ja korroosion aiheuttamalle 

likaantumiselle. Parametreista virtausnopeudella ja pinnan lämpötilalla on kuitenkin 

merkittävimmät vaikutukset lämpöpintojen likaantumiseen kiertoaineesta riippumatta. 

Pääsääntöisesti suuri virtausnopeus ehkäisee kerrostuman muodostumista pinnalle, mutta 

lisää samalla pinnan korroosiota. Pinnan korkea lämpötila taas edesauttaa kiteytymistä, 

korroosiota ja kemikaalista aktiivisuutta, mutta ehkäisee pintojen jäätymistä. (Shah & 

Sekuli�́� 2003, s. 870 – 871) 

4.2 Likaantumisen todentaminen lämmönsiirtopinnalla 

Lämmönsiirtopintojen likaantumista voidaan seurata laitosdatan avulla pääsääntöisesti 

kahdella menetelmällä, suorilla mittauksilla ja likavastuksella. Soodakattilassa suorilla 

mittauksilla likaantuminen voidaan havaita joko savukaasujen ulostulolämpötilojen sekä 

painehäviön kasvulla tai veden/höyryn ulostulolämpötilojen laskulla (Vakkilainen 2005, 

s. 130). Savukaasupuolen painehäviö on riippuvainen oleellisesti myös 

virtausnopeuksista, minkä takia painehäviö joudutaan yleensä skaalaamaan kuorman 

mukaan likaantumisen aikaansaaman painehäviön todentamiseksi. Höyrymittaukset ovat 

soodakattilan luotettavimpia kuorman indikaattoreita, minkä takia painehäviö skaalataan 

yleensä seuraavalla yhtälöllä kuormaa vastaavaksi (Vakkilainen 2005, s. 130) 

 ∆𝑝∗ = ∆𝑝𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 ∙ (
𝑞𝑚,𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚(𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢)

𝑞𝑚,𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚(𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢)
)2  (4.1) 
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Yhtälössä 3.7 lämmönsiirtimen lämmönsiirtoluku U on suoraan riippuvainen molempien 

virtausten likavastuskertoimista 𝑅𝑓
.. . Jos sisäpuolinen virtaus on suhteellisen puhdasta, 

kuten prosessivettä, niin putkien sisäpuolinen likavastuskerroin voidaan olettaa 

merkityksettömäksi. Ulkopuolinen likavastus voidaan tällöin arvioida kokeellisesti 

seuraavalla yhtälöllä (Belmiloudi 2011, s. 525) 

 𝑅𝑓,ℎ
..  = 

1

𝑈𝑓
 – 

1

𝑈𝑐
    (4.2) 

Yhtälössä 4.2 puhtaan lämmönsiirtimen lämmönsiirtoluku 𝑈𝑐 on lämmönsiirtoluku 

viimeisimmän seisokin jälkeen, kun t ≈ 0. 𝑈𝑓 kuvastaa taas lämmönsiirtolukua seisokin 

jälkeen, jolloin t >> 0. Yhtälö 4.2 soveltuu siis tilanteisiin, jossa likavastuksen kehitys 

seisokista seisokkiin halutaan selvittää. Seisokkien aikana voidaan olettaa, että ainakin 

pahimmat epäpuhtaudet poistetaan lämmönsiirtopinnoilta, jolloin likavastus 

”nollaantuu”. Ajanhetkenä t = 0 𝑈𝑐 voidaan laskea joko yhtälöllä 3.7 tai sitten 

logaritmisen lämpötilaeron avulla yhtälöllä 3.4. Yhtälöä 3.4 käytettäessä 

lämmönsiirtimeen tulevien virtausten sisääntulolämpötilojen sekä virtausmäärien on 

pysyttävä vakiona eri laskentahetkien välillä. Muuten likaantumisesta sekä 

prosessiarvojen vaihtelusta johtuvia U arvon muutoksia ei voida erotella toisistaan. 

Kappaleessa 4.1 tarkasteltiin erilaisia malleja likavastuksen kehittymiselle ajan suhteen. 

Jos likaantumisen pääsyynä ovat virtauksen hiukkaset, niin likavastus voidaan arvioida 

asymptoottisesti ajan funktiona yhtälöllä (Belmiloudi 2011, s. 524) 

 𝑅𝑓 = 𝑅𝑓
∗  ∙ (1 −  𝑒

−
𝑡

𝑡𝑐)     (4.3) 

missä  𝑅𝑓
∗ asymptoottinen likavastus, 𝑚2∙℃/W 

 𝑡𝑐 aikavakio, s 

Yhtälön 4.3 aikavakio 𝑡𝑐 on se aika, mikä kuluu, kunnes likavastus saavuttaa 63 % 

asymptotoottisesta arvosta (Belmiloudi 2011, s. 526). Symbolit 𝑅𝑓
∗ ja 𝑡𝑐 on paremmin 

havainnollistettu kuvassa 4.2. 
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4.3 Soodakattilalle tyypillistä likaantumista 

Mustalipeä on yksi ongelmallisimmista teollisuuden polttoaineista, sillä sen 

tuhkapitoisuus kuiva-aineessa on arviolta 40 – 50 %. Tällä tuhkalla on alhainen 

sulamispiste ja osa tästä tuhkasta kulkeutuu lentotuhkana savukaasujen mukana. Alhaisen 

sulamispisteen takia lentotuhka voi alkaa kertymään soodakattilan lämmönsiirtopinnoille 

heikentäen lämmönsiirtoa ja pahimmassa tapauksessa tukkia lämmönsiirtokanavia. 

Soodakattilassa lentotuhkaa esiintyy kahdessa eri muodossa, ”carryoverina” ja ”fumena”. 

Carryoveria syntyy mustalipeän pisaroiden mekaanisesta kulkeutumasta savukaasuihin, 

kun taas fumea haihtuvien epäorgaanisten suolojen tiivistyessä. Carryover -hiukkasten 

koko on tyypillisesti 20 μm – 3 mm ja fume -hiukkasten 0.1 – 1 μm (Adams et al. 1997, 

s. 247 – 249). Savukaasujen aiheuttaman kertymän koostumuksia soodakattilan eri 

lämmönsiirtopinnoilla on esitetty kuvassa 4.3 

 

Kuva 4.3. Soodakattilan kertymän tyypillisiä koostumuksia kattilan eri osissa (muokattu lähteestä Tran 

2018, s. 4) 

Kuvasta 4.3 nähdään, että lämmönsiirtimien kertymä koostuu pääsääntöisesti 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ja 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3. Savukaasujen virratessa eteenpäin 𝑁𝑎2𝐶𝑂3:n osuus kuitenkin laskee 

myöhäisemmillä pinnoilla. Tulistimissa kertymän koostumus on lähempänä carryoverin 

koostumusta, mutta myöhemmillä pinnoilla koostumus muistuttaa enemmän fumen 

vastaavaa. Suurin osa carryoverista saadaan otettua talteen tulistimissa ja tiputettua 

takaisin tulipesän sulaan. Vain hienoin carryover etenee myöhäisemmille 

lämmönsiirtopinnoille, minkä takia kertymän koostumus muistuttaa enemmän fumea 

tulistimen jälkeen. (Tran 2018, s. 4)  
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Sähkösuodattimien talteen ottama pöly on koostumukseltaan arviolta 95 % fumea ja loput 

5 % carryoveria (Adams et al. 1997, s. 257).  Sähkösuodattimen pölyhiukkaset ovat 

tyypillisesti kooltaan noin 1 – 2 μm. Sähkösuodattimen pölyhiukkaset muodostuvat usein 

useammasta yhteen liittyneestä fume -hiukkasesta. Sähkösuodattimien jälkeen 

soodakattilan savukaasujen hiukkaspitoisuus vaihtelee 10 – 30 mg/𝑚3𝑛𝑑𝑟𝑦 riippuen 

mustalipeän kiintoainepitoisuudesta. (Vakkilainen 2005, s. 132 – 133 & 138) 

Soodakattilassa kerrostumaa voi muodostua lämmönsiirtopinnoille kolmesta syystä; 

tarttuvasta carryoverista, fumen sintrauksesta tai happamien sulfaattien takia (Raiko et al. 

2002, s. 289). Mustalipeän lentotuhkan tarttumista kuvaa tarttumislämpötila, joka on 

lämpötila, jonka jälkeen tuhka muuttuu tarttuvaiseksi ja voi alkaa tarttua 

lämmönsiirtopintoihin. Lentotuhkan tarttumislämpötila on noin 800 – 560 ℃ riippuen 

kloorin, natriumin ja kaliumin suhteesta. (Adams et al. 1997, s. 258) 

Fumen sintrauksessa lämmönsiirtopinnalle jääneet pölyhiukkaset kiinteytyvät ja niiden 

vahvuus kasvaa. Sintrauksen jälkeen hiukkasia on paljon vaikeampi poistaa 

lämmönsiirtopinnalta. Fumen sintrausta tapahtuu pääsääntöisesti yli 300 ℃:n 

lämpötiloissa ja sintrausnopeus kasvaa lämpötilojen kasvaessa. Sintrausnopeuteen 

vaikuttaa myös savukaasujen sekä pölyn koostumus. (Vakkilainen 2005, s. 139 – 140) 

 Ekonomaiserissa suurin osa carryoverista on saatu kerättyä jo talteen ja lämpötilat ovat 

alle tarttumislämpötilan, minkä takia carryoverin tarttumista ei pitäisi enää tapahtua 

ekonomaiserissa tai sen jälkeen. Ekonomaiserissa esiintyy kuitenkin kerrostumaa, joka 

johtuu pääsääntöisesti happamista sulfaateista. Kyseisessä tilanteessa natriumsulfaatti 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 reagoi savukaasujen rikkidioksidin ja vesihöyryn kanssa muodostaen 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4. 

𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 on happama sulffaatti, joka saa savukaasujen pölyn, joka on tässä vaiheessa 

suurimmaksi osaksi fumea, tarttumaan lämmönsiirtopinnoille. (Adams et al. 1997, s. 271 

– 272) Pölyn tarttumista ekonomaiserissa voidaan ehkäistä pitämällä tuhkan pH > 10, 

joka onnistuu lisäämällä 𝐶𝑂3 -osuutta tuhkassa. 𝐶𝑂3 -osuus kasvaa mustalipeän 

kiintoainepitoisuuden kasvaessa. (Vakkilainen 2005, s. 128 – 129) Fumen tarttumista 

voidaan myös kontrolloida pienentämällä rikkidioksidin osuutta savukaasuissa ja 

laskemalla savukaasujen virtausnopeuksia (Adams et al. 1997, s. 279).  
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5 TOIMITETUT JÄÄHDYTTIMET 

Kasvaneen kysynnän ja uusien ympäristötavoitteiden takia soodakattiloiden 

laitevalmistajien on kyettävä tarjoamaan energiatehokkuutta parantavia vaihtoehtoja. 

Näistä vaihtoehdoista savukaasujen jäähdytin on tehokas tapa kasvattaa soodakattilan 

hyötysuhdetta pienentämällä savukaasuhäviöitä. Tällä hetkellä Andritz ei itse valmista 

jäähdyttimiä, vaan jäähdyttimet tilataan tarjouskyselynä lämmönsiirtimien valmistajilta. 

Takuukoemittauksissa on kuitenkin huomattu, että jäähdyttimien suunnittelu- ja toiminta-

arvot eroavat toisistaan. Tässä kappaleessa on tarkoitus esittää työssä tarkasteltavien 

jäähdyttimien rakenne sekä hankintaprosessi.  

5.1 Jäähdyttimien rakenne 

Savukaasujen jäähdytin sijoitetaan sähkösuodattimen jälkeen, jotta lämmönsiirtopintojen 

likaantumiselta ja tukkeutumiselta voitaisiin ehkäistä. Jäähdyttimessä lämmönlähteenä 

toimii sähkösuodattimen jälkeiset savukaasut ja lämmitettävänä virtauksena kiertovesi. 

Jäähdyttimen rakennetta ja toimintaa on havainnollistettu kuvassa 5.1. 

 

Kuva 5.1. Savukaasujen jäähdyttimen rakenne (muokattu lähteestä Andritz 2011, s. 2). 

Kuvan 5.1 perusteella varsinaisten lämmönsiirtopintojen lisäksi savukaasujen 

jäähdytinjärjestelmään kuuluu siis savukaasujen puhallin, kiertovesipumppu sekä 

säätöventtiileitä. Jäähdyttimen lämmönsiirtopintoja puhdistetaan myös aika ajoin 

nuohoushöyryllä lämmönsiirron tehostamiseksi sekä tukkeutumisen estämiseksi. 

Kuvassa 5.1 säätöventtiilin tarkoitus on estää savukaasujen lämpötilaa tippumasta alle 

happokastepisteen. Säätöventtiili syöttää osan lämmenneestä kiertovedestä takaisin 
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kylmään veteen, kun savukaasujen ulostulolämpötila on alle happokastepisteen, 

nostattaen sekä sisään tulevan kiertoveden että poistuvien savukaasujen lämpötilaa. 

Jäähdyttimen käyttämä kiertovesi otetaan sellaisenaan syöttövesisäiliöstä. Lämmennyttä 

kiertovettä voidaan käyttää mm. lisäveden ja palamisilman lämmitykseen tai polttoaineen 

kuivaukseen erillisellä lämmönsiirtimellä. (Pynnönen 2018, s. 3) 

Tavanomaisesti kiertovesi saapuu jäähdyttimeen noin 100 – 110 ℃:na. 

Sisääntulolämpötila on nostettava vähintään 130 ℃:een, jos happamoitumisen 

aiheuttavaa korroosiota epäillään mahdolliseksi mm. savukaasujen suurten 𝑆𝑂2 –

pitoisuuksien takia. Kiertoveden paine on tyypillisesti noin 15 – 20 bar jäähdyttimessä. 

(Pynnönen 2018, s. 3) Tällä hetkellä Andritzin toimittamat jäähdyttimet ovat rivoitettuja 

ristivirtalämmönsiirtimiä, joissa rivat muodostavat savukaasuille omat kanavat. Sekä 

kiertovesi että savukaasut ovat siis sekoittumattomia virtauksia jäähdyttimessä. Putken 

rivat ovat olleet jäähdyttimissä tyypillisesti tupla H –tyypin ripoja. H –tyypin rivoitettuja 

putkia on esitetty tarkemmin kuvassa 5.2. 

 

Kuva 5.2. H –tyypin ja tupla H –tyypin putkiripoja (Simcan 2019). 

Putkien ja ripojen rakennusmateriaalina käytetään hiiliterästä.   

5.2 Nykyinen hankintaprosessi jäähdyttimille 

Uusissa projekteissa Andritz kilpailuttaa jäähdyttimien hankinnan eri laitevalmistajilla, 

minkä takia jäähdyttimien rakenne voi erota huomattavasti eri projektien välillä. 

Jäähdyttimien suunnittelussa keskitytään Andritzin päässä jäähdyttimen tarpeen 

määritykseen, ei niinkään itse lämmönsiirtopintojen rakenteen suunnitteluun. Andritzin 

ja laitevalmistajien vastuualueita jäähdyttimien hankinnassa on esitetty tarkemmin 

taulukossa 5.1. 
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Taulukko 5.1. Eri osapuolten vastuualueet savukaasujen jäähdyttimien hankinnassa.  

Andritz Laitevalmistajat 

materiaali rakenne 

lämpötilat lämmönsiirtopinta-ala 

massavirrat painehäviöt 

Taulukon 5.1 perusteella Andritz siis määrittää jäähdyttimen lämpötehon ja raja-arvot 

virtausten lämpötiloille. Näiden tietojen perusteella laitevalmistajat suunnittelevat 

lämmönsiirtopintojen rakenteen, joka täyttää Andritzin asettamat vaatimukset. 

Lämmönsiirtimen rakenteen suunnitteluun kuuluu mm. putkien ja ripojen dimensioiden 

määritys. Laitevalmistajat eivät kuitenkaan selvennä likaantumisen vaikutuksia 

lämmönsiirtoon omissa dokumenteissaan. Rakenteen suunnittelussa Andritz voi antaa 

laitevalmistajille myös ohjearvoja, jotka vaikuttavat jäähdyttimen toimintaan. Näitä 

ohjearvoja voi olla esim. ripojen välitys toisiinsa nähden lämmönsiirtopintojen 

tukkeutumisen sekä likaantumisen ehkäisemiseksi. Eri projekteissa käytetyt 

laitevalmistajat sekä jäähdyttimien keskeisimmät rakenneominaisuudet ovat kerätty 

taulukkoon 5.2. 

Taulukko 5.2. Savukaasujäähdyttimien laitevalmistajat eri soodakattiloiden projekteissa. 

Kattila Jäähdyttimen 

laitevalmistaja 

Jäähdyttimien lkm 

[kpl] 

𝐴ℎ𝑒𝑎𝑡      

[𝑚2] 

Putkien lkm 

[kpl] 

Ripojen välitys 

[mm] 

A Toimittaja 1 2 3512 1152 15 

B Toimittaja 1 4 4500 1184 20 

C Toimittaja 2 6 6770 1536 13.8 

D Toimittaja 1 5 9820 1700 16 

E Toimittaja 3 2 4065 936 12 

Jäähdyttimen lämmönsiirtokerrointa ei määritellä hankinnan missään vaiheessa 

kummankaan tahon puolesta. Tämä vaikeuttaa huomattavasti jäähdyttimien vertailua 

keskenään. Lämmönsiirtokerroin voidaan tosin määrittää logaritmisen lämpötilaeron 

avulla yhtälöillä 3.4 ja 3.17, mutta tämä jättää aukon jäähdyttimien lämpöteknisen 

tarkastelun kannalta. Kaikki laitevalmistajat lupaavat kuitenkin, että Andritzin 

jäähdyttimelle asettamat vaatimukset täyttyvät, minkä takia jäähdyttimet valitaan tällä 

hetkellä pitkälti hintansa perusteella. Soodakattilan toimituksissa Andritzin omille 

asiakkaille taataan yleensä joko savukaasujen ulostulolämpötila tai savukaasujen 

lämpötilaero jäähdyttimessä, joten vielä tähän asti Andritz on saavuttanut omat 

takuuarvonsa. 
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6 PROSESSIDATAN KERÄÄMINEN 

Prosessidatan keräämisessä hyödynnetään data-analyysiä, jonka tarkoituksena on kerätä 

olemassa olevaa dataa päätöksenteon tueksi. Data-analyysi voidaan jakaa seuraavin 

vaiheisiin (Import.io 2019) 

1. Tavoitteiden määrittäminen 

2. Datan kerääminen 

3. Datan siistiminen 

4. Datan analysointi 

5. Datan hyödyntäminen 

Data-analyysin ensimmäisessä vaiheessa analyysille asetetaan tavoitteet, joihin halutaan 

saada vastaukset. Kerättyä dataa voidaan harvoin sellaisenaan hyödyntää analysoinnissa, 

minkä takia datasta joudutaan yleensä poistamaan virheitä sekä suodattamaan analyysin 

tavoitteiden kannalta tarpeettomat arvot pois. (Import.io 2019) Dataa kerätään tässä 

työssä teollisuuden laitoksilta, minkä takia automaatiojärjestelmien sekä eri 

prosessimittausten tuntemus on perusedellytys data-analyysin onnistumisen kannalta.  

6.1 Automaatiojärjestelmän toimintaperiaate 

Jäähdyttimien suorituskyvyn arvioimiseksi prosessidataa kerätään Andritzin ACD 

(Advanced Condition Diagnostics)–työkalulla. Työkalulla pystytään tarkastelemaan 

samoja prosessiarvoja etänä, jotka näkyvät paikallisesti operaattoreille. Prosessiarvot 

saadaan mittalaitteilta digitaaliseen muotoon automaatiojärjestelmien avulla. 

Yksinkertaisen automaatiojärjestelmän toimintaperiaate on havainnollistettu kuvassa 6.1. 

 

Kuva 6.1. Automaatiojärjestelmän toimintaperiaate (muokattu lähteestä Palazoglu & Romagnoli 2012, s. 

478). 

Kuvassa 6.1 sensori lähettää prosessidataa analogisina signaaleina joko sähkövirtana tai 

-jännitteenä digitaaliselle ohjauspaneelille. Ohjauspaneeli muuttaa sitten tämän 

analogisen signaalin digitaaliseen muotoon ja lähettää sen prosessiasemalle. 
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Ohjauspaneeli muuttaa myös prosessiasemalta tulevan digitaalisen datan analogiseksi 

prosessilaitteistoa varten. Prosessiasemalta digitaalinen data saapuu sitten valvomon 

näytöille, jossa se voi esiintyä esim. numeroarvoina tai erilaisina hälytyksinä. (Palazoglu 

& Romagnoli 2012, s. 479 – 478) 

Automaatiojärjestelmä siis kertoo käyttäjille prosessin toiminnasta, mutta sillä säädetään 

myös itse prosessia. Automaatiojärjestelmästä saatava digitaalinen data voidaan jakaa 

tyyppinsä mukaan kolmeen luokkaan (dataPARC 2019):  

1. PV (Process Variable) = sensoreiden mittaama arvo halutusta 

prosessiarvosta, kuten lämpötilasta tai paineesta 

2. SP (Setpoint Value) = asetettu tavoitearvo PV:lle 

3. OP (Output) = prosessiasemalta lähetetty arvo toiselle asemalle tai 

laitteelle prosessisäädösten tekemiseksi 

Datan keräämisvaiheessa on siis oltava tarkkana, mitä arvoja ollaan keräämässä ACD –

työkalulla. Pääsääntöisesti PV arvot ovat sitä dataa, mitä haluttaisiin hyödyntää 

jäähdyttimien suorituskyvyn arvioinnissa.  

6.2 Voimalaitosprosessin mittausjärjestelmät 

Tyypillisimpiä voimalaitosprosessin mittausjärjestelmiä ovat virtaus-, lämpötila ja 

painemittaukset. Kyseisiin mittauksiin liittyy aina mittausvirheitä, jotka puolestaan 

vaikuttavat data-analyysin tuloksiin. Tyypillisimpiä virtausmittauksia on esitetty 

taulukossa 6.1. 

Taulukko 6.1. Lauhteen virtausmittauksen mittaustapoja sekä niiden ominaisuuksia (Motiva 2012, s. 22). 

Mittaustapa Ultraääni Magneettinen Paine-ero Vortex 

Painehäviö Pieni Pieni Kohtalainen Kohtalainen 

𝑇𝑚𝑎𝑥 200 ℃ 120 ℃ 550 ℃ 300 ℃ 

Mittausalue 120:1 50:1 20:1 40:1 

Tarkkuus <+-0.5 % <+-0.5 % <+-3-4 % <+-1 % 

Virtaussuunta Kaksisuuntainen Kaksisuuntainen Yksisuuntainen Yksisuuntainen 

Kuten taulukosta 6.1 nähdään, niin virtausmittarit voidaan jakaa mittaustapansa 

perusteella neljään luokkaan; ultraääni, magneettinen, Vortex ja paine-eroon perustuvaan. 

Paine-ero virtausmittareissa kuristuslaippa luo laipan yli paine-eron, jolla virtaukselle 

määritellään tilavuusvirtaus. Myös Vortex –mittaus määrittää virtauksen tilavuusvirran, 

mutta paine-eron sijaan se mittaa virtausnopeuden, jonka se kertoo sitten putken 
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poikkipinta-alalla. Sekä paine-eroon perustuva että Vortex mittaus pystyvät muuttamaan 

laskemansa tilavuusvirran massavirraksi tiheyden avulla. Kyseiset mittaukset soveltuvat 

höyryn virtausmittauksiin, mutta ultraääni ja magneettiset mittaukset soveltuvat vain 

nestemäisen veden mittauksiin. (Motiva 2012, s. 21) 

Lämpötilaa ei voida suoraan mitata, vaan se arvioidaan jonkin muun suureen tai ilmiön 

avulla. Lämpötilamittarit voivat hyödyntää mm. resistanssia, paisumista tai kaasun 

painetta lämpötilan määrityksessä. Lämpötilamittarit voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

pääluokkaan; invasiivisiin, pinnoitettuihin ja etämittareihin. Invasiiviset lämpötilamittarit 

ovat suorassa kontaktissa virtausten kanssa ja näitä mittareita ovat mm. termopari- sekä 

vastuslämpötila-anturi. Pinnoitetuissa mittareissa mittari pinnoitetaan esim. nestekiteillä 

tai lämpöherkillä maaleilla. Etämittauksista yleisin on infrapunalämpötilamittaus, jossa 

mitataan elektromagneettista säteilyä. (Childs 2001, s. 6 – 10) 

Painemittauksella voidaan määrittää myös muitakin suureita, kuten aikaisemmin todettiin 

jo virtausmittausten kohdalla. Varsinaiset paineen mittausmenetelmät voivat perustua 

mekaaniseen muodonmuutokseen, painevaaitukseen sekä nestepaineen muutoksiin. 

Tavallisin paineanturi teollisuusprosesseissa on mekaaniseen muodonmuutokseen 

perustuva kalvomittaus. Paineen mittaus perustuu kuitenkin aina vertailuun, vertailupaine 

voi olla esim. tyhjiö, ilmanpaine tai prosessin toinen paine. Paineantureiden tarkkuutta 

heikentää mm. putkien likaantuminen, paineiskut, tärinä sekä virheellinen vertailupaine. 

(Motiva 2012, s. 29) 

Prosessimittauksissa esiintyy luontaisesti aina virheitä, joiden suuruuksia käsiteltiin mm. 

taulukossa 6.1. Sekä virtaus-, lämpötila- että painemittauksissa tulosten tarkkuuteen 

vaikuttaa oleellisesti mittareiden sijoittelu prosessissa. Virtausmittaus vaatii ns. 

rauhoittumisetäisyyden vakaan virtausprofiilin aikaansaamiseksi, minkä takia 

virtausmittarit tulee asentaa tarpeeksi kauas mutkista. Lämpötilamittauksissa mittarin 

sijoitukseen vaikuttaa oleellisesti taas virtaava aine. Höyryn tapauksessa 

lämpötilanmittari asennetaan putken yläosaan, jottei mahdollinen lauhde häiritsisi 

mittauksia. Lämpötilamittari asennetaan putken alaosaan, kun lauhteen lämpötila on 

kiinnostuksen kohteena. (Motiva 2012, s. 26 – 28) Savukaasujen lämpötilamittauksessa 

sensorista voi siirtyä lämpöä sensorin ympärillä oleviin kylmiin vesi-höyry putkiin, 

minkä takia savukaasujen lämpötilamittaus voi näyttää todellisia lämpötiloja alhaisempia 
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arvoja. Savukaasujen lämpötilanmittauksen asennuksesta aiheutuvaa virhettä voidaan 

ehkäistä eristämällä putket sensorin ympäriltä. (SFS-EN 12952-15: 2003, s. 74)  

Paineen mittauksessa mittarit asennetaan ohuiden putkien päihin. Nämä putket ovat 

täytetty lauhteella ja näitä nimitetään myös ns. impulssiputkiksi, jotka suojaavat mittareita 

paineiskuilta. Impulssiputkien sijoittamisessa joudutaan myös huomioimaan ilmataskut, 

joita voidaan ehkäistä impulssiputkien asennoilla, jotka on esitetty kuvassa 6.2. (Motiva 

2012, s. 26 – 30) 

 

Kuva 6.2. Painemittareiden sijoitus höyrylle sekä nesteelle tai lauhteelle (muokattu lähteestä Motiva 2012, 

s. 30). 

Antureiden asettelun lisäksi höyryn virtausmittauksiin vaikuttaa mm. höyryn 

ominaisuudet, kuten höyryn kosteus, sekä prosessiolosuhteet, kuten höyryn paine ja 

lämpötila (Motiva 2012, s. 23). Aikaisemmin todettiin, että sekä paine-eroon perustuvat 

että Vortex –mittarit määrittävät virtauksen massavirran tiheyden avulla laskennallisesti. 

Tiheyden suuruuteen vaikuttaa taas oleellisesti höyryn kosteus, paine sekä lämpötila. 

Paine-eromittarit ovat mitoitettu tietylle tiheydelle, joten paineen ja lämpötilan muutos 

mittauspisteestä vääristää todellisia mittaustuloksia (Motiva 2012, s. 33). Tämän takia 

kerättyjä mittaustuloksia joudutaan usein kompensoimaan jälkikäteen. 

Tiheyskompensointi voidaan toteuttaa yhtälöllä (Motiva 2012, s. 33) 

 �̇� = √
𝜌

𝜌0
 ∙ �̇�0    (6.1) 

Yhtälössä 6.1 todellinen massavirta lasketaan mitatun tiheyden ρ ja mitoitustiheyden 𝜌0 

suhteen avulla. Noin 84 % höyryn virtausmittauksista perustuu paine-eroon. 

Paineheilahtelut ovat yleisiä höyrylle, minkä takia tiheyskompensointia tarvitaan usein 

höyryn virtausmittauksissa. Lauhdemittauksissa noin puolet mittauksista perustuu paine-

eroon, mutta hyvin usein lauhteen tiheys on lähellä mitoitustiheyttä, minkä takia 

tiheyskompensointia ei välttämättä tarvita. (Motiva 2012, s. 32 – 33) 
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6.3 Datan kerääminen jäähdyttimiltä  

Edellisissä kappaleissa käsiteltiin itse automaatio- ja mittausjärjestelmien teoriaa. Näiden 

tietojen perusteella soodakattilalta sekä savukaasujen jäähdyttimeltä voidaan valita 

sopivat mittaukset data-analyysin suorittamiseksi. Kuva 6.3 havainnollistaa soodakattilan 

mittauksia, joilta dataa on kerättävä kattilan kuorman sekä toiminnan määrittämiseksi. 

 

Kuva 6.3. Data-analyysissä hyödynnettävät mittaukset soodakattilalla (muokattu lähteestä KnowPulp 

2020). 

Kuvassa 6.4 esitetään itse savukaasujen jäähdyttimiltä vaaditut mittaukset niiden 

suorituskyvyn arvioimiseksi. 

 

Kuva 6.4. Jäähdyttimien mittaukset data-analyysissä. 
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Kuten kuvasta 6.4 nähdään, niin data-analyysissä sekä jäähdyttimelle että lisäveden 

lämmittimelle määritellään omat tasetilavuudet. Tässä kahden lämmönsiirtimen 

systeemissä lämmintä kiertovettä voidaan ohjata takaisin jäähdyttimen sisääntuloon, 

tuoda uutta kiertovettä syöttövesisäiliöstä sekä kierrättää jäähtynyttä vettä joko takaisin 

syöttövesi- tai lauhdesäiliöön. Näille kolmelle virtaukselle ei löydy mittauksia kattilalta, 

minkä takia niiden vaikutusta lisäveden lämmittimeen ei voida arvioida. Lisäveden 

lämmittimeltä voidaan vain laskea lisäveden vastaanottama lämpöteho ja verrata sitä 

kiertoveden saamaan lämpötehoon jäähdyttimessä. Yleisenä oletuksena voidaan pitää, 

että 𝑄𝐶𝑊 ≥ 𝑄𝑑𝑒𝑚𝑖.   

Eräs tutkimuksen toteuttamisen ongelmista on datan paljous. Koska dataa on niin paljon, 

niin datan joukkoon mahtuu paljon myös virheellistä dataa. Lämmönsiirtimen toimintaan 

vaikuttaa oleellisesti sekä kylmän että kuuman virtauksen tulevat massavirrat ja 

lämpötilat, mikä tekee lämmönsiirtimen suorituskyvyn arvioimisesta haastavaa. Eri 

ajanhetkillä lämmönsiirtimen reunaehtojen on oltava samat, jotta kerättyä dataa voitaisiin 

verrata toisiinsa.  Kyseisen tehtävän helpottamiseksi datan keräämistä joudutaan 

organisoimaan. Kuva 6.5 esittää datan keräämisen kulusta tässä työssä. 

 

Kuva 6.5. Havainnekuva datan keräämisen kulusta. 

Emme pysty entuudestaan tietämään prosessin tilaa, minkä takia sopivien ajanhetkien 

löytäminen data-analyysiä varten on vaikeaa. Tämän takia prosessidataa kerätään 

ensimmäiseksi vuositasolla, jotta prosessin olosuhteet voidaan arvioida nopeasti 

jokaisena ajanhetkenä tunnin tarkkuudella. Vuositasolla dataa kerätään tunnin 

pistonäytteinä, koska ACD -työkalu ei pysty laskemaan prosessiarvoille keskiarvoja, kun 

kyseessä on suuri joukko dataa. Raakadataa siistitään myös ennen syvällisempää 

tutkimusta tuntitasolla, jotta potentiaalisilta virheiltä vältyttäisiin myöhemmin. Datan 

siistimisellä tarkoitetaan tässä tapauksessa selvästi virheellisten arvojen poistamista. 

Kuvassa 6.6 on esimerkki datan keräämisessä ilmaantuvasta virheestä. 
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Kuva 6.6. Savukaasujen ulostulolämpötila neljän eri jäähdyttimen jälkeen kattilalla B yhden kuukauden 

ajalta. 

Kuten kuvasta 6.6 nähdään, niin jäähdyttimen 4 savukaasujen lämpötila eroaa selkeästi 

muista lämpötiloista, minkä takia kyseisen jäähdyttimen lämpötilamittaus voidaan olettaa 

virheelliseksi. Kyseiset ajanhetket tai koko aikaväli joudutaan poistamaan tarkastelusta 

virheiden välttämiseksi. Ajanjakson poistamisen sijasta virheitä voitaisiin myös tasoittaa 

automaattisesti esim. Matlabilla tai Pythonilla erilaisilla data-analytiikan menetelmillä.  

Kuvan 6.5 kohdassa kolme aikaisemmin siistitystä datasta valitaan tyypillisesti 6 – 24 h 

mittainen ajanjakso, jolloin jäähdyttimien lähtötiedot eivät paljon heilahtele keskenään. 

Tällöin jäähdytin voidaan olettaa olevan lähellä stationääritilaa. Tähän valintaan vaikuttaa 

oleellisesti lämmönsiirtimen tilaa kuvaavien reunaehtojen päättäminen. Prosessin 

reunaehtoja on esim. soodakattilan kuorma, eli mustalipeän, höyryn, ja savukaasujen 

määrä, kiertoveden massavirta sekä kiertoveden ja savukaasujen lämpötilat jäähdyttimen 

sisääntulossa. Minuuttitasolla kerättyä dataa voidaan joutua siistimään vielä lisää, jos 

mittareissa osoittautuu lisää virheitä datan keräämisen aikana.  

Data-analyysissä rajattujen reunaehtojen lisäksi tuloksiin vaikuttaa oleellisesti myös 

kulunut aika ennen tarkasteltavaa ajanhetkeä. Koska tutkimuksen kohteena on 

lämmönsiirrin, niin lämmönsiirtopintojen likaantumisella tulee olemaan vaikutuksia 

saatuihin tuloksiin. Tämän takia dataa kannattaa kerätä seisokkien jälkeen, jolloin 

lämmönsiirtopinnat voidaan olettaa olevan puhdistettu. Todennäköisesti kaikki halutut 

reunaehdot eivät täyty lähellä seisokkien päättymistä, minkä takia myös likaantumisen 

vaikutuksia lämmönsiirtoon joudutaan arvioimaan data-analyysissä.   
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7 JÄÄHDYTTIMIEN TOIMINTA LAITOKSILLA 

Andritz on toimittanut savukaasujen jäähdyttimiä usealle soodakattilalle, mutta vain 

kolmelle jäähdyttimellä varustetulle kattilalle on olemassa yhteydet ACD –työkalua 

varten. Jokaiselta kattilalta on päätetty valita kolme ajanhetkeä, joilta prosessidataa 

kerätään jäähdyttimien suorituskyvyn arvioimiseksi suunnittelupisteessä. Kyseisillä 

ajanhetkillä soodakattilaa on oltava ajettu mahdollisimman tasaisesti ja jäähdyttimen 

lähtötietojen, eli sisään tulevien virtausten ja lämpötilojen, on oltava mahdollisimman 

lähellä ostovaiheen suunnitteluarvoja. Suunnitteluvaiheen ajanhetkien pitäisi myös 

sijoittua mieluiten seisokin jälkeen, jotta lämmönsiirtopinnat olisivat puhtaita eikä 

likaantuminen vaikuttaisi lopputuloksiin. Data-analyysissä käytetyt ajanhetket on koottu 

taulukkoon 7.1. 

Taulukko 7.1. Valitut ajanhetket prosessidatan keräämistä varten. 

Kattila Päivä Aika 
Suun. KA 

[%] 

Mitattu KA 

[%] 

Suun. kuorma 

[𝑡𝐷𝑆/d] 

Las. kuorma 

[𝑡𝐷𝑆/d] 

A 

2.10.2017 08.00 - 15.00 

84 

77 

Kuorma 1 

- 

8.10.2017 01.00 - 09.00 79 - 

16.11.2017 17.30 - 24.00 82 - 

B 

28.12.2014 01.00 - 16.00 

80 

81 

Kuorma 2 

- 

10.1.2015 15.00 - 23.00 81 - 

11.3.2015 01.00 - 16.00 78 - 

 21.4.2020 03.20 - 11.00  78  - 

C 22.5.2020 00.00 - 15.40  80 Kuorma 3 - 

 23.5.2020 00.00 - 15.40  80  - 

 1.6.2020 17.40 - 23.40  80  - 

 13.11.2019 00.00 - 23.00  78  - 

D 16.11.2019 00.00 - 23.00 80 79 Kuorma 4 - 

 20.11.2019 08.00 - 24.00  82  - 

E 
3.12.2015   

79 
  

Kuorma 5 
- 

18.10.2017 08.00 - 20.00 78 - 

Taulukossa 7.1 kattilan C prosessidata on saatu suoraan asiakkaalta ja kattilan E 

takuukoeajon raportista. Soodakattilan kuormana on käytetty taulukossa 7.1 poltettavan 

mustalipeän määrää, joka voidaan laskea yhtälöllä 

 Kuorma = �̇�𝐵𝐿 ∙ 𝜌𝐵𝐿(T,KA) ∙ KA   (7.1) 

missä �̇� tilavuusvirta, 𝑚3/s 
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Yhtälö 7.1 antaa soodakattilan kuorman yksikössä 𝑘𝑔𝐷𝑆/s, minkä takia se pitää muutta 

yksikkömuunnoksilla vielä muotoon 𝑡𝐷𝑆/d. Jotta kattilan energiataseita voitaisiin laskea, 

niin kattilan on oltava stationääritilassa eli prosessiarvot ei saisi radikaalisesti heilahdella. 

Stationääritilan olisi suotavaa kestää useamman tunnin, minimissään kuitenkin 6 tuntia. 

Stationääritilassa seuraavat prosessiarvot on pysyttävä mahdollisimman tasaisina; 

mustalipeän virtaus kattilaan, höyryn tuotanto, savukaasujen lämpötila ekonomaiserien 

jälkeen, kiertoveden lämpötila ennen jäähdytintä sekä kiertoveden massavirta. Kuvassa 

7.1 on esimerkkinä kattilan A edelliset prosessiarvot ajan funktiona.   

 

Kuva 7.1. Stationääritilaa kuvaavat prosessiarvot kattilalle A 16.1.2017. 

Kuten kuvasta 7.1 nähdään, niin prosessiarvot pysyvät lähes muuttumattomina koko 

tarkastelujakson ajan. Kuvassa ”CW” on lyhenne sanasta Circulating Water eli kiertovesi, 

”FG” sanasta Flue Gas eli savukaasut ja ”FGC” sanasta Flue Gas Cooler eli savukaasujen 

jäähdytin. Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkemmin prosessin tilaa enne jäähdyttimiä 

sekä itse jäähdyttimien toiminta suhteutettuna suunnitteluarvoihin. Tulevissa kappaleissa 

perehdytään myös, miten osakuormatilanteet, kulunut aika sekä lisäveden lämmitin 

vaikuttavat jäähdyttimien suorituskykyyn.  



64 

 

7.1 Kattiloiden kuorma 

Taulukossa 7.1 soodakattilan kuormalla viitattiin poltettavan mustalipeän määrään. 

Pelkkä mustalipeän määrä ei kuitenkaan kerro kattilan toiminnasta kaikkea oleellista. 

Mustalipeän määrän lisäksi myös höyryn tuotanto, savukaasumäärät sekä savukaasujen 

happipitoisuus kuvastavat kattilan toimintaa. Myyntivaiheessa kattilalle luvataan tietty 

höyryntuotantokapasiteetti ja savukaasumäärät suunnittelupisteessä. Data-analyysin 

onnistumisen kannalta on oleellista, että kattilan kuorma vastaa suurin piirtein 

suunnittelupistettä. Soodakattilan massa- ja energiatase suunnitellaan Andritzilla Anita –

ohjelmalla, jota käytetään myös tässä työssä referenssinä. Soodakattilan höyryn tuotantoa 

eri tehtailla on verrattu suunnitteluarvoihin kuvassa 7.2. 

 

Kuva 7.2. Höyryn tuotantoarvoja eri soodakattiloilla. 

Kuvassa 7.2 sekä kattila A että B näyttäisi tuottavan höyryä niin kuin on suunniteltu. 

Soodakattila D taas tuottaa keskimääräisesti noin 7 % vähemmän höyryä mitä on oletettu. 

On tärkeää kuitenkin huomioida, että osa syöttövedestä voidaan ulospuhaltaa lieriöstä 

epäpuhtauksien poistamiseksi, mikä pienentää höyryn tuotantoa. Yleensä 

myyntivaiheessa ulospuhallus on oletettu nollaksi. Andritz ei ole toimittanut kattilaa C, 

minkä takia höyryn tuotannon referenssiarvoja ei ole saatavilla kyseiselle kattilalle. 

Yhtälön 6.1 mukaista tiheyskompensointia ei myöskään suoritettu, koska massavirran 

mittareiden referenssitiheyksiä ei ollut saatavilla.  



65 

 

Savukaasujen jäähdyttimen toimintaan vaikuttaa oleellisesti savukaasujen tilavuusvirta. 

Savukaasuille ei yleensä ole omaa virtausmittausta soodakattilalla. Jos kyseinen 

virtausmittaus sattuukin löytymään, niin se sijaitsee kattilan savupiipussa ja on 

tarkkuudeltaan epäluotettava. Tämän takia savukaasujen tilavuusvirtaus joudutaan 

laskemaan muiden mittausten avulla. Loogisin tapa selvittää tilavuusvirtaus on 

ekonomaiserin taseesta. Tilavuusvirtausten laskennassa on kannattavaa käyttää 

ekonomaiseri II:lle tulevia ja ekonomaiseri I:ltä lähteviä virtausten arvoja. Jos 

ekonomaiserien välissä on höyryllä toimivia syöttöveden esilämmittimiä, niin 

savukaasujen tilavuusvirtaus on suositeltavaa laskea molempien ekonomaiserien taseilla 

ja laskea niistä keskiarvo. Kuvaan 7.3 on kerätty savukaasujen tilavuusvirtauksia eri 

soodakattiloille. 

 

Kuva 7.3. Savukaasujen tilavuusvirtaus eri soodakattiloilla. 

Kuvaan 7.3 on merkattu tilavuusvirtausten lisäksi myös savukaasujen happipitoisuus 

ekonomiserien jälkeen kyseisellä kuormalla. Savukaasujen tilavuusvirtaukseen vaikuttaa 

oleellisesti kattilan ilmakertoimen λ suuruus, joka voidaan päätellä savukaasujen 

happipitoisuuden perusteella. Jotta savukaasumääriä voidaan verrata suunnitteluarvoihin, 

niin suunnitellut savukaasumäärät on ilmoitettava samalla happipitoisuudella kuin 

mittausten tulokset.  
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Kattilassa C mitatut tilavuusvirrat poikkeavat kuvassa 7.3 muiden kattiloiden 

muodostamasta lineaarisesta suorasta. Jäähdytin otettiin käyttöön 1.1.2020, joten 

prosessidataa oli vain rajoitetusti saatavilla, eikä laajamittaista datan etsintää voitu 

suorittaa. Lisäksi ekonomaisereille suihkutettavan syöttöveden määrän mittauksissa oli 

puitteita, minkä takia savukaasujen tilavuusvirtaukset jouduttiin laskemaan suoraan 

jäähdyttimen taseesta. 

Kuvan 7.3 happipitoisuudet on mitattu ekonomaiseri I:n jälkeen. Soodakattiloilla on 

happipitoisuuden mittari myös savupiipussa päästömittauksia varten. Ekonomaiserin 

jälkeen ennen savukaasupuhallinta savukaasukanavassa hallitsee alipaine. Ilmaa voi 

vuotaa siis ulkopäin savukaasujen joukkoon, jos savukaasukanavassa on mm. 

rikkoutumia tai luukkuja auki. Vuotoilma on matalammassa lämpötilassa kuin kuumat 

savukaasut, minkä takia vuotoilma aiheuttaa häviöitä soodakattilalle. Jos savupiipussa 

oleva happimittaus on selvästi suurempi kuin ekonomaiserien jälkeinen, esim. 

kaksinkertainen, niin silloin vuotoilmalla on selviä vaikutuksia jäähdyttimien toimintaan. 

Kuva 7.4 esittää savukaasujen happimittausten suhdetta toisiinsa. 

 

Kuva 7.4. Savukaasujen happipitoisuus savukaasukanavan eri kohdissa. 

Kuten kuvasta 7.4 nähdään, niin happimittaukset ekonomaiserin jälkeen ja savupiipussa 

ovat sekä kattilassa B, C sekä D lähellä toisiaan. Kattilassa A taas päästömittausten 

happipitoisuus on peräti kaksinkertainen verrattuna ekonomaiserien jälkeiseen, joten 
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vuotoilmaa voidaan olettaa virtaavan savukaasujen joukkoon. Vuotoilman vaikutuksia 

jäähdyttimen toimintaan arvioidaan myöhäisemmissä kappaleissa.   

7.2 Sisään tulevat virtaukset 

Kuten aikaisemmin todettiin, niin jäähdyttimelle tulevien virtausten prosessiarvojen on 

oltava samat kuin suunnitteluvaiheessa, jotta jäähdyttimien toimintaa voidaan arvioida 

suhteessa suunnitteluarvoihin. Data-analyysin aikana tulevien virtausten prosessiarvojen 

sallittiin poiketa +/- 5 % suunnitelluista. Edellisessä kappaleessa savukaasujen 

tilavuusvirta esitettiin vastaavan suunnitteluarvoja. Jäähdyttimen toisen virtauksen eli 

kiertoveden massavirran arvot on kerätty kuvaan 7.5. 

 

Kuva 7.5. Kiertoveden massavirta eri soodakattiloilla. 

Kuvasta 7.5 nähdään, että kattilassa A mitattu kiertoveden massavirta vastaa 

suunnitteluarvoa. Kattilassa B ja D massavirrat ovat noin 10 % korkeammat 

suunnitelluista, kun taas kattilassa C ja E ero on jopa 25 %. Kiertoveden massavirtaa 

ohjataan kaikilla soodakattiloilla automaatioajolla eli operaattorit voivat itse päättää 

kiertovesipumpun tuotannon oletusarvolla. Data-analyysin aikana kattilasta B, C sekä D 

ei löytynyt yhtään ajanhetkeä, jolloin massavirrat vastaisivat suunnitteluarvoja alle +/- 5 

%:n virheellä samaan aikaan, kun muut reunaehdot täyttyivät. Kattilassa D kiertoveden 

massavirran mittaus näyttää muutenkin suurimman osan ajasta yli mittauslukeman. 
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Soodakattilan höyryntuotanto sekä mustalipeän määrä vaikuttavat savukaasujen 

lämpötilaan ennen jäähdytintä. Kiertoveden sisääntulolämpötilaan vaikuttaa taas 

jäähdyttimeen kytketyn lämmönsiirtimen toiminta sekä savukaasujen poistumislämpötila 

jäähdyttimeltä. Kuva 7.6 havainnollistaa saapuvien virtausten lämpötiloja jäähdyttimelle. 

 

Kuva 7.6. Savukaasujen ja kiertoveden lämpötilat ennen jäähdytintä. 

Kuvassa 7.6 sekä savukaasujen että kiertoveden lämpötilat vastaavat virhemarginaalin 

rajoissa suunnitteluarvoja. Kaikilla kattiloilla kiertovettä käytetään kattilan lisäveden 

lämmitykseen, minkä takia kiertoveden sisääntulolämpötilaa rajoittaa haluttu lisäveden 

ulostulolämpötila, joka taas riippuu syöttövesisäiliön lämpötilasta. Lämmitetyn lisäveden 

ja syöttövesisäiliön välille on jäätävä noin 20 ℃ lämpötilaero lisäveden kaasuuntumisen 

ehkäisemiseksi.  

Kuvasta 7.6 on tärkeää huomioida, että savukaasujen lämpötila mitataan heti 

ekonomaiseri I:n jälkeen ennen sähkösuodattimia kuten myyntivaiheessa on ilmoitettu. 

Todellisuudessa savukaasujen lämpötila on hieman alhaisempi erilaisten häviöiden takia. 

Vain kattiloilla B ja C on erillinen lämpötilamittaus sähkösuodattimien jälkeen ennen 

jäähdyttimiä. Sähkösuotimessa jäähdytysilmaa ajetaan normaalisti savukaasuihin 

elektroniikan suojelemiseksi. Jäähdytysilman määrät ovat vähäiset ja vaikutus 

savukaasujen happipitoisuuteen alle yhden prosentin. (Vakkilainen 2020) Paljon 

suurempia lämpöhäviötä ekonomaiserin ja jäähdyttimen välillä aiheutuu vuotoilmasta 
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savukaasukanavassa (Storm 2005, s. 3). Yleisimmät syyt kattilan jälkeiselle vuotoilmalle 

ovat savukaasukanavan rikkoutumat sekä avoinna olevat luukut (Liu & Bansal 2016, s. 

57). Kuvassa 7.4 kattilassa A ilmaa vuotaa selvästi savukaasujen joukkoon ennen 

puhallinta, minkä takia vuotoilma joudutaan huomioimaan savukaasujen lämpötilan 

arvioinnissa. Kuva 7.7 arvioi savukaasujen lämpötiloja ennen jäähdyttimiä. 

 

Kuva 7.7. Mitatut ja korjatut savukaasujen lämpötilat.  

Lämpötilamittausten mukaan soodakattiloilla B ja C savukaasujen lämpötila laskee 0 – 5 

℃ savukaasukanavassa ennen jäähdyttimiä kuvassa 7.7. Koska kattilassa D vuotoilman 

osuus on vähäistä, niin lämpötilan lasku voidaan olettaa samansuuruiseksi kuin kattilassa 

B. Kattilassa A lämpötilanlaskuksi on arvioitu noin 20 ℃ johtuen vuotoilmasta. Kosteaa 

vuotoilmaa pääsee savukaasukanavaan arviolta 11.7 – 14.0 𝑚3𝑛/s, joka kasvattaa 

savukaasuvirtausta noin 10 %. Vertailun vuoksi eräässä 210 MW:n hiilikattilassa 

happipitoisuuden kaksinkertaistuminen savukaasukanavassa vastaa noin 15 𝑚3/𝑠 

vuotoilmaa (Liu & Bansal 2016, s. 56). Savukaasujen luovuttaman lämmön ja 

kiertoveden vastaanottaman lämmön suhdetta havainnollistetaan tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa.     
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7.3 Jäähdyttimien suorituskyky 

Seuraavissa kappaleissa määritellään jäähdyttimien suorituskyky prosessidatan avulla. 

Tärkeimmät lämmönsiirtimen suorituskykyä kuvaavat suureet ovat virtausten 

ulostulolämpötilat, siirretty lämpö, lämmönsiirtokerroin sekä painehäviö. Suorituskykyä 

arvioidessa ei vielä huomioida lämmönsiirtopintojen likaantumisen vaikutuksia 

suorituskykyyn.  

7.3.1 Virtausten ulostulolämpötilat 

Virtausten ulostulolämpötilat on kerätty kuvaan 7.8. 

 

Kuva 7.8. Savukaasujen ja kiertoveden ulostulolämpötilat jäähdyttimien jälkeen. 

Kuten kuvasta 7.8 nähdään, niin sisääntulolämpötiloista poiketen ulostulolämpötiloissa 

tapahtuu merkittäviä heilahteluja. Tämä osittain siksi, että data-analyysin ajanhetket 

valittiin sisääntulolämpötilojen perusteella. Savukaasujen ulostulolämpötilat näyttäisivät 

kuitenkin suurimmalta osin täyttävän asetetut tavoitearvot noin 5 %:n virhemarginaalilla. 

Savukaasujen ulostulolämpötilat ovat kaikilla ajanhetkillä > 120 ℃, joten 

matalalämpötilakorroosiota ei tapahdu jäähdyttimissä eikä kuvassa 5.1 esitettyä 
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säätöventtiiliä tarvita käyttää korroosion ehkäisemiseksi. Savukaasujen lämpötila nousee 

vielä savukaasupuhaltimissa arviolta 6 – 12 ℃:tta puhaltimen tekemän mekaanisen työn 

johdosta. Kattilassa A sekä C mitattu kiertoveden lämpötila on sama kuin 

suunnitteluarvo, mutta kattilassa B ja D ero todellisten ja suunnitteluarvojen välillä voi 

olla jopa 10 ℃. 

7.3.2 Siirtyvät lämpövirrat 

Savukaasujäähdyttimien siirtyvät lämpövirrat voidaan laskea aikaisemmin esitetyllä 

yhtälöllä 3.2. Lämpövirtoja arvioidessa on suositeltavaa laskea sekä kiertoveden 

vastaanottama että savukaasujen luovuttama lämpö. Reunaehtona voidaan olettaa, että 

molempien lämpövirtojen on oltava suurin piirtein yhtä suuria, jotta stationääritila 

toteutuu. Virtauksista kiertoveden energiatase on luotettavampi, koska joudumme 

arvioimaan savukaasujen tilavuusvirtauksen muiden mittausten avulla. Energiataseiden 

virhemarginaalina on käytetty data-analyysissa +/- 10 %. Jäähdyttimissä siirtyvät 

lämpövirrat ovat esitettynä kuvassa 7.9. 

 

Kuva 7.9. Kiertoveteen siirtyvä ja savukaasuista poistuva lämpövirta eri soodakattiloilla. 

Kuvassa 7.9 lämpöenergiaa siirtyy jäähdyttimissä 8 – 53 MW riippuen kattilasta. 

Kiertoveden ja savukaasupuolen energiataseet ovat alle 5 %:n tarkkuudella toisistaan, 

joten kuvan 7.9 tilanteet voidaan olettaa olevan stationääritilassa. Kattilassa A ja C 

lämpöä siirtyy arviolta 15 % vähemmän veteen, mitä on alun alkaen suunniteltu. Samalla 
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kuvassa 7.6 sisään tulevan kiertoveden lämpötila on myös 10 ℃ suurempi, mikä selittää 

osittain suurta eroavaisuutta energiataseiden välillä. Kattilassa C savukaasumäärät ovat 

myös suunniteltua alhaisemmat kuvassa 7.3. Kattilassa B ja D mitatut lämpövirrat eroavat 

1 – 8 % suunnitelluista. Taulukosta 5.2 nähdään, että kattiloilla on eri määrä jäähdyttimiä, 

minkä takia talteen otettu lämpö on suotavaa esittää myös yksittäiselle jäähdytinyksikölle. 

Lämpövirtojen suuruutta yksittäiselle jäähdyttimelle on havainnollistettu kuvassa 7.10. 

 

Kuva 7.10. Jäähdyttimen lämpövirrat yksittäisille jäähdyttimille tilavuusvirran funktiona. 

Kuvaan 7.10 on merkitty lämpömäärien lisäksi myös savukaasujen sisääntulolämpötilat. 

Kuvien 7.9 ja 7.10 perusteella yksittäisen jäähdyttimen siirtämä lämpömäärä ei 

välttämättä kasva kattilan kuorman mukaan, vaan lämpömäärän suuruuteen vaikuttaa 

paljon voimakkaammin savukaasujen tilavuusvirta ja lämpötila. Kuvasta 7.10 voidaan 

todeta yksittäisen jäähdyttimen lämpömäärän kasvavan lähes lineaarisesti tilavuusvirran 

mukaan, kun savukaasujen sisääntulolämpötila pysyy vakiona. Kuvan 7.9 erot mitattujen 

sekä suunniteltujen lämpömäärien välillä voidaan todeta johtuvan kuvassa 7.10 liian 

alhaisista tilavuusvirroista tai lämpötiloista.  
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7.3.3 Jäähdyttimien lämmönsiirtokerroin 

Lämmönvaihtimen lämmönsiirtokerroin U voidaan helposti laskea jäähdyttimille 

yhtälöillä 3.4 ja 3.17. Kaikki jäähdyttimet ovat kuitenkin rivoitettuja 

ristivirtalämmönsiirtimiä, joten yhtälön 3.18 mukaan logaritmista lämpötilaeroa ∆𝑇𝑙𝑚 ei 

voida suoraan käyttää jäähdyttimille. On kuitenkin yleisesti todettu, että 

ristivirtalämmönsiirtimen ∆𝑇𝑙𝑚 lähestyy puhtaan vastavirtalämmönsiirtimen lukemaa 

virtausten vetojen kasvaessa. Jos vetojen määrä ylittää 20, niin korjauskertoimen F 

voidaan olettaa olevan 1. (VDI 2010, s. 41) Vetojen määrä vaihtelee jäähdytin kohtaisesti 

26 – 48 välillä, joten voimme olettaa F:n olevan yksi kaikissa tapauksissa ja käyttää 

yhtälöitä 3.4 ja 3.17 suoraan lämmönsiirtokertoimen U ratkaisemiseksi.  

Yhtälössä 3.7 todettiin lämmönsiirtokertoimen olevan riippuvainen konvektiokertoimesta 

h sekä lämmönsiirtopinta-alasta A. Yleensä konvektiokerroin on nesteelle paljon 

suurempi kuin kaasulle, minkä takia rivoitetuissa lämmönsiirtimissä U riippuu pääosin 

savukaasujen virtauksesta. Tästä syystä tutkitaan lämmönsiirtoluvun U:n käyttäytymistä 

savukaasujen maksimivirtausnopeuden 𝑤𝑚𝑎𝑥 mukaan. Maksimivirtausnopeudella 

tarkoitetaan virtauksen nopeutta lämmönsiirtimen kapeimmassa kohdassa ja sen 

laskennassa on hyödynnettävä massan säilymislakia.  Lämmönsiirtokerroin on esitettynä 

suunnittelupisteessään eri soodakattiloille kuvassa 7.11. 

 

Kuva 7.11. Jäähdyttimien lämmönsiirtokerroin eri soodakattiloilla virtausnopeuden mukaan.  
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Kuvassa 7.11 lämmönsiirtokerroin vaihtelee välillä 30 – 50 W/𝑚2∙℃. Savukaasujen 

maksiminopeus on kuvassa 8 – 22 m/s ja kuvan 7.11 perusteella voidaan todeta, että 

nopeudella ei ole suuria vaikutuksia lämmönsiirtolukuun U eri laitosten välillä. 

Taulukossa 3.1 rivoitetulle kaasu-vesilämmönsiirtimelle kerroin on 12 – 50 W/𝑚2∙℃. 

Jäähdyttimien lämmönsiirtokerroin on siis lukuarvoltaan varsin hyvä. Lähes kaikki 

mitatut arvot ovat kuitenkin alhaisempia, mitä suunnitteluvaiheessa on laskettu. Yhtälöä 

3.4 käytettäessä U arvon laskentaan vaikuttaa siirtyvä lämpö sekä virtausten lämpötilat. 

Kuvassa 7.9 mitatut lämpövirrat vastasivat suurin piirtein suunnitteluarvoja, mutta 

kuvissa 7.6 – 7.8 virtausten lämpötilat eivät vastanneet täysin suunnitteluarvoja, osittain 

data-analyysissä tehtyjen oletusten sekä vuotoilman takia. On myös tärkeää huomioida, 

että U on sisäisen ja ulkopuolisen virtauksen virtausnopeuksien, lämpötilojen sekä 

jäähdyttimen rakenteen funktio. Tästä syystä kuvan 7.11 lukuja ei voida suoraan verrata 

toisiinsa eri laitoksilla. Kuva ei myöskään huomioi likaantumisen vaikutuksia 

lämmönsiirtolukuun. 

7.3.4 Lämmönsiirtopintojen painehäviö 

Data-analyysin aikana vain savukaasupuolen painehäviötä tutkittiin, koska kiertoveden 

puolella ei ollut tarvittavia paineen mittauksia. Kirjallisuudessa lämmönsiirtimen 

ulkopuolista painehäviötä kuvataan yleensä maksimivirtausnopeuden 𝑤𝑚𝑎𝑥 sekä 

kitkavastuksen f funktiona. Savukaasupuolen painehäviöt ovat koottuna laitoskohtaisesti 

kuvaan 7.12 virtausnopeuden mukaan. 

 

Kuva 7.12. Savukaasupuolen painehäviö eri jäähdyttimillä ja Eulerin luku suunnitteluarvoilla. 
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Kuten kuvasta 7.12 nähdään, niin savukaasuissa tapahtuu arviolta 400 – 1100 Pa:n 

painehäviö, joka kasvaa maksiminopeuden kasvaessa suoraviivaisesti. Kattilan A, B sekä 

D suunnittelutilanteessa painehäviö on noin 20 % todellisuutta pienempi. 

Suunnittelutilanteessa kattiloille A, C ja D on oletettu sama painehäviö, vaikka 

jäähdyttimet toimivat eri nopeusalueella. Suunnittelupisteisiin on siis suotavaa laskea 

Eulerin luku Eu, jotta laitevalmistajien ilmoittamia painehäviöitä olisi helpompi verrata 

keskenään. Eulerin luku on laskettu kuvassa 7.12 yhtälöllä 3.27 ja sen voidaan todeta 

laskevan eri suunnittelupisteiden välillä virtausnopeuden kasvaessa. Näin ollen 

virtauksen kineettinen energia kasvaa suhteessa painehäviöön, eli virtauksessa pitäisi 

tapahtua vähemmän häviöitä. Jos Eu on tosin liian alhainen, niin tällöin on syytä epäillä 

painehäviön alimitoitusta. Kuvassa 7.12 hyvänä esimerkkinä on kattilan B jäähdytin, 

jossa ero lasketun ja suunnitellun painehäviön välillä on suurin ja Eulerin numero kaikista 

pienin eli ns. ”ideaalisin” savukaasuvirtaus.  

Kuvassa 7.12 kattilan B painehäviö on alhaisempi kuin kattilan D, vaikka virtausnopeudet 

ovat lähes identtiset kattiloiden välillä. Kuten aikaisemmin todettiin, niin painehäviöön 

vaikuttaa virtausnopeuden lisäksi myös pinnan kitkavastus f, johon taas vaikuttaa 

lämmönsiirtimen rakenne, materiaali sekä likakerroksen paksuus. Likakerroksen 

suuruutta emme pysty vielä tässä vaiheessa ennustamaan, mutta jäähdyttimien 

rakenteiden välillä voidaan havaita selkeitä eroavaisuuksia. Esim. taulukossa 5.2 kattilan 

A sekä D ripojen välitys on 15 ja 16 mm, kun kattilan B välitys on 20 mm ja kattilan C 

13.8 mm. Kattilassa D on siis tiheämpi riparakenne kuin kattilassa B, minkä takia 

savukaasupuolen painehäviö on myös suurempi samoilla virtausnopeuksilla. Kuvassa 

7.12 vuotoilma kasvattaa kattilan A savukaasuvirtausta, minkä johdosta myös painehäviö 

on suunniteltua isompi. 

7.4 Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät 

Edellisessä kappaleessa suorituskyky määritettiin savukaasujen jäähdyttimille 

mitoituspisteissä. Mitoituspisteessä jäähdyttimien lähtötiedot ovat lähellä 

suunnitteluarvoja ja stationääritilassa. Todellisuudessa jäähdyttimen lähtötiedoissa 

tapahtuu vaihtelua ja tätä vaihtelua voi esiintyä mm. massa- ja tilavuusvirroissa, 

lämpötiloissa sekä kuluneessa ajassa. Selvitetään seuraavaksi, minkälaisia vaikutuksia 

edellisillä muuttujilla on jäähdyttimien suorituskykyyn.    
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7.4.1 Jäähdyttimien osakuormatilanteet 

Savukaasujen jäähdyttimet mitoitetaan soodakattilan suunnittelukuormaa vastaavaksi ja 

sen takuuarvot luvataan juuri suunnittelupisteessä. Jäähdyttimien toiminnan optimoinnin 

sekä mahdollisten ongelmien selvityksen kannalta on kuitenkin oleellista tietää, miten 

tietyn parametrin muutos vaikuttaa jäähdyttimen toimintaan. Jäähdytinsysteemissä on 

myös kiertoveden säätöventtiili, joka pitäisi olla täysin kiinni suunnittelutilanteessa, 

mutta joka voi aueta osakuormatilanteessa. Tämän takia perehdytään seuraavaksi 

tarkemmin kattilan A sekä B jäähdyttimien toimintaan osakuormatilanteessa. 

Osakuorma-analyysi on rajoitettu vain kahteen kattilaan, koska kattilassa C ei ollut 

tarpeeksi dataa saatavilla ja kattilassa D oli taas liikaa virheitä kiertoveden mittauksissa. 

Kattilan A osakuormatilanteessa päätettiin tutkia sisään tulevan mustalipeän sekä 

savukaasujen tilavuusvirran vaikutuksia jäähdyttimiin, kun taas kattilassa B tutkimuksen 

kohteena oli kiertoveden massavirran merkitys jäähdyttimien suorituskyvylle. Kattilan B 

jäähdyttimien suorituskyky osakuormatilanteessa on tiivistetty taulukkoon 7.2. 

Taulukko 7.2. Kattilan B jäähdyttimien suorituskyky eri kiertoveden massavirroilla.  

   Off-design 1    Off-design 2  
Parametri 26.11.2014 27.11.2014 3.12.2014 19.10.2015 20.11.2015 20.1.2016 

Kuorma, % 109 111 119 98 94 104 

𝑂2, % 3.3 3.1 3.3 3.8 4.0 2.6 

�̇�𝐹𝐺, 𝑚3𝑛/s 301 296 297 310 314 305 

�̇�𝐶𝑊, kg/s 186 186 190 236 234 235 

𝑇𝐹𝐺,𝑖𝑛, ℃ 215 211 205 214 210 211 

𝑇𝐶𝑊,𝑖𝑛, ℃ 99 97 98 100 98 103 

𝑇𝐹𝐺,𝑜𝑢𝑡, ℃ 137 134 132 134 131 137 

𝑇𝐶𝑊,𝑜𝑢𝑡, ℃ 140 138 135 132 130 134 

q, MW 32.8 32.1 29.8 32.3 31.4 31.0 

U, W/𝑚2℃ 34.6 34.4 34.3 34.3 34.3 33.4 

∆p, Pa 933 830 800 926 888 1002 

Off-design 1 kuormat ovat merkitty punaisena taulukkoon 7.2, koska kyseiset kuormat 

ovat liian suuria vastaaville savukaasumäärille. Vuonna 2014 on myös yleisesti 

havaittavissa, että mustalipeämäärät eivät täsmää höyryn tuotannon kanssa. Taulukon 7.2 

perusteella kiertoveden massavirralla ei ole vaikutuksia jäähdyttimen 

lämmönsiirtolukuun tai siirtyvään lämpömäärään. On tärkeää muistaa, että rivoitetussa 

lämmönsiirtimessä nesteen konvektiokerroin on erittäin suuri, minkä takia yhtälön 3.7 

mukaisesti kiertoveden virtauksella ei ole suuria vaikutuksia lämmönsiirtolukuun U. 
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Taulukossa 7.2 kiertoveden ulostulolämpötila tosin laskee massavirran kasvaessa, koska 

siirtyvä lämpömäärä ei ole riippuvainen kiertoveden massavirrasta, vaan savukaasujen 

tilavuusvirrasta sekä lämpötiloista. Savukaasujen vaikutuksia jäähdyttimen toimintaan on 

havainnollistettu kattilan A osakuormatilanteissa taulukossa 7.3. 

Taulukko 7.3. Kattilan A jäähdyttimien suorituskyky 90 ja 110 %:n mustalipeämäärillä. 

  Off-design 1   Off-design 2  

Parametri 4.11.2017 5.8.2018 10.8.2018 24.1.2017 16.8.2017 1.9.2017 

Kuorma, % 92 94 90 112 112 111 

𝑂2, % 3.6 (6.3) 3.3 (5.8) 3.5 (6.0) 3.3 (6.1) 3.5 (6.2) 3.3 (6.1) 

�̇�𝐹𝐺, 𝑚3𝑛/s 87 (98) 92 (101)  92 (102) 100 (111) 100 (109) 102 (112) 

�̇�𝐶𝑊, kg/s 44 46 46 43 46 46 

𝑇𝐹𝐺,𝑖𝑛, ℃ 196 (176) 193 (176) 193 (175) 201 (183) 202 (186) 201 (184) 

𝑇𝐶𝑊,𝑖𝑛, ℃ 123 121 121 140 137 138 

𝑇𝐹𝐺,𝑜𝑢𝑡, ℃ 140 139 138 156 155 155 

𝑇𝐶𝑊,𝑜𝑢𝑡, ℃ 150 148 147 165 162 162 

q, MW 5.1 5.2 5.0 4.5 4.9 4.8 

U, W/𝑚2℃ 34.6 32.5 32.5 38.2 33.6 35.7 

∆p, Pa 794 1048 999 1149 1233 1211 

Taulukossa 7.3 vuotoilman vaikutukset ovat merkitty sulkuihin. Taulukon 7.3 perusteella 

soodakattilan savukaasujen tilavuusvirta sekä lämpötila laskevat mustalipeän määrän 

laskiessa suhteutettuna kuviin 7.3 ja 7.6. Kirjallisuudessa todetaan, että soodakattilalla 

kuorman, eli mustalipeän määrän, laskeminen mitoitustilanteesta laskee savukaasujen 

tilavuusvirtaa sekä lämpötilaa kaikilla lämmönsiirtopinnoilla. Esim. kuorman tippuessa 

120 → 70 %:n mitoitustilanteesta, savukaasujen lämpötila voi laskea 200 ℃:tta tulipesän 

jälkeen, kun taas ekonomaiserin jälkeen lämpötilan muutos on vain parikymmentä astetta. 

(Vakkilainen 2005, s. 92) Kattilalla A on todettu myös vuotoilmaa, jolla on vaikutuksia 

savukaasujen lämpötilaan ennen jäähdyttimiä. 

Edellisistä muutoksista huolimatta jäähdyttimen lämmönsiirtoluku U on lähellä kuvan 

7.11 arvoa 37 W/𝑚2℃, joka on todennäköisesti lähimpänä likaista lämmönsiirrintä. U 

arvoon vaikuttaa oleellisesti yhtälön 3.7 mukaan ulko- ja sisäpuolinen 

virtauskäyttäytyminen. Taulukon 7.3 osakuormatilanteissa virtaukset eivät paljon 

poikkea mitoituksesta osittain vuotoilman seurauksena, minkä takia lämmönsiirtoluku ei 

muutu dramaattisesti osakuormatilanteissa.  

Vaikka savukaasupuolella muutokset tilavuusvirroissa ja sisääntulolämpötiloissa ovat 

suhteellisen pieniä, alle 5 %, verrattuna mitoituspisteeseen, niin taulukossa 7.3 
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osakuormalla on paljon suuremmat vaikutukset muihin lämpötiloihin. Kiertoveden 

sisääntulolämpötilat ja savukaasujen ulostulolämpötilat nousevat arviolta 10 – 25 % 

suhteessa mitoituspisteeseen. Tämän seurauksena talteen otetun lämmön määrä laskee n. 

40 %, vaikka kuormamuutokset ovat pieniä. Nousevat lämpötilat viittaavat vahvasti, että 

jäähdyttimien säätöventtiili on auki. Kaikissa tilanteissa 𝑇𝐹𝐺,𝑜𝑢𝑡 > 120 ℃, joten 

savukaasujen lämpötila ei ainakaan avaa säätöventtiiliä. Lisäveden lämmittimen 

vaikutuksia jäähdyttimen toimintaan tutkitaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

7.4.2 Seisokista kulunut aika 

Aikaisemmissa kappaleissa savukaasujen jäähdyttimien suorituskykyä arvioitiin 

stationääritilassa. Todellisuudessa soodakattila sekä jäähdyttimet eivät toimi 

stationääritilassa, vaan ajalla on välttämättä vaikutuksia niihin. Lämmönsiirtimen 

toimintaan vaikuttaa oleellisesti likakerroksen paksuus lämmönsiirtopinnalla. Kerroksen 

paksuuteen taas vaikuttaa merkittävästi kulunut aika, kuten kuvassa 4.2 näytettiin.  

Yhtälön 3.7 mukaan likavastus taas heikentää jäähdyttimen lämmönsiirtokertoimen U 

arvoa. Kuvassa 7.11 eri kattiloiden lämmönsiirtokertoimissa esiintyy pientä heilahtelua 

samalla kuormalla. Tätä ilmiötä voidaan ehkä selittää likaantumisen avulla. Soodakattilan 

seisokissa jäähdyttimen lämmönsiirtopinnat puhdistetaan, joten pintojen voidaan olettaa 

olevan lähes puhtaita seisokkien jälkeen. Jäähdyttimille saapuvat savukaasut ovat 

kuitenkin suhteellisen puhtaita, sillä niiden hiukkaspitoisuus vaihtelee tutkimuksen 

soodakattiloille 10 – 20 mg/𝑚3𝑛 välillä sähkösuotimien jälkeen. Jäähdyttimien 

lämmönsiirtokertoimien kehitystä kuluneen ajan suhteen on havainnollistettu kuvassa 

7.13. 
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Kuva 7.13. Jäähdyttimien lämmönsiirtokertoimen U muutos seisokista kuluneen ajan suhteen eri 

soodakattiloilla.  

Kuten kuvasta 7.13 nähdään, niin kuormakohtaisesti lämmönsiirtoluku pääsääntöisesti 

laskee kuluneen ajan kasvaessa. Lasku on jyrkintä ajanhetkillä 0 – 1000 tuntia. 

Normaalisti soodakattilan savukaasujen lämpötilat ja painehäviöt eivät enää muutu 30 – 

60 päivän jälkeen seisokista, minkä takia voidaan olettaa, ettei likakerroksen paksuus 

enää kasva tämän jälkeen (Vakkilainen 2005, s. 129). Näin ollen kuvan 7.13 tulokset 

vastaavat soodakattilan tyypillisen likaantumisen käyttäytymistä. Kuvasta 7.13 on 

tärkeää huomioida, että eri kuormien U arvoja ei voida verrata toisiinsa, koska 

jäähdyttimille saapuvien virtausten suuruuksilla sekä jäähdyttimien rakenteella on 

vaikutuksia lämmönsiirtokertoimen arvoon. 

Kappaleessa 4 kerrottiin, että lämmönsiirtopinnan likaantuminen voidaan todentaa 

savukaasujen lämpötilojen sekä painehäviön muutoksista. Kattilakohtaisesti 

likaantumista voidaan tutkia edellisten prosessiarvojen avulla, mutta tällöin dataa 

tarvitaan paljon enemmän kuin vain pari tilapistettä. Kattilakohtainen 

likaantumistutkimus on myös haasteellisempaa suurille kattiloille, sillä pienempiä 

kattiloita pystytään ajamaan paljon tasaisemmin kuin suuria.  
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7.4.3 Jäähdyttimen lämpötilaprofiili 

Kuvassa 7.13 lämmönsiirtokertoimet heilahtelevat hieman jopa yli 1000 tunnin jälkeen 

eri kuormilla. Kuvista 7.3, 7.5 ja 7.6 sekä taulukoista 7.2 ja 7.3 nähdään, että 

jäähdyttimille saapuvien virtausten lämpötilat ja virtausmäärät eroavat toisistaan eri 

tilapisteiden välillä. Näillä eroavaisuuksilla on vaikutuksia myös lämmönsiirtokertoimen 

arvoon eikä kuvan 7.13 tuloksia voida suoraan päätellä kuluneen ajan perusteella. Tämän 

takia esitetään suorituskyky savukaasujen jäähdyttimille vielä muodossa q/A, eli siirtyvän 

lämmön määrä yhtä neliömetriä kohden, kuvassa 7.14. 

 

Kuva 7.14. Siirtyvän lämmön kehitys yksikössä 𝑊/𝑚2 logaritmisen lämpötilaeron mukaan eri kattiloilla. 

Kuvassa 7.14 x- ja y-akselin arvot perustuvat edellä esitettyyn mittausdataan sekä 

taulukon 5.2 lämmönsiirtopinta-aloihin. Kuvaan on myös piirretty yhtälön 3.5 mukaan 

piirretty suora, kun U on 35 W/𝑚2℃. Mittauspisteiden arvot asettuvan likaantuneiden 

jäähdyttimien kohdalla kyseiselle suoralle, koska niiden U arvot vaihtelevat kuvassa 7.13 

30 – 40 W/𝑚2℃ välillä. Kuvassa 7.14 jäähdyttimet siirtävät lämpöä arviolta 600 – 1800 

W/𝑚2 riippuen kattilasta. Neliömetrikohtainen lämmönmäärä kasvaa kuvassa 7.14 

lineaarisesti logaritmisen lämpötilaeron kasvaessa. Kattilan B jäähdyttimellä on 

luonnostaan suurin ∆𝑇𝑙𝑚, minkä takia se on ”tehokkain” jäähdytin kuvassa 7.14, vaikka 

kaikilla jäähdyttimillä on lähes sama lämmönsiirtoluku. Kattilalla B on suurin ∆𝑇𝑙𝑚, 

koska savukaasujen sisääntulolämpötila on kattilan B jäähdyttimillä > 200 ℃, kun taas 

muilla kattiloilla < 190 ℃. Näin ollen jäähdyttimien suorituskyky sekä ”tehokkuus” ovat 

riippuvaisia jäähdyttimen rakenteen sekä kuluneen ajan lisäksi virtausten lämpötiloista. 
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7.5 Lisäveden lämmitin 

Savukaasujen jäähdytin on kytketty yleensä joko lisäveden tai palamisilman 

lämmittimeen. Tässä työssä soodakattiloilla kiertovettä käytettiin lämmittämään kattilalle 

tulevaa lisävettä tai lisävettä sekä prosessilauhdetta. Kattilakohtaisesti kiertovettä 

käytettiin lämmittämään: 

• Kattila A: lisävesi, lauhde lisätään lisäveden sekaan ennen syöttövesisäiliötä 

• Kattila B: lisävesi + lauhde 

• Kattila C: lisävesi + lauhde 

• Kattila D: lisävesi, lauhde ohjataan suoraan syöttövesisäiliöön 

Lämmittimille saapuvan veden määrä on havainnollistettu kattilakohtaisesti kuvassa 

7.15. 

  

Kuva 7.15. Lisävesilämmittimelle saapuvan veden massavirta suhteessa höyryn tuotantoon eri 

soodakattiloilla. 

Kuvasta 7.15 nähdään, että lisäveden lämmittimelle saapuvan veden määrä on vahvasti 

riippuvainen soodakattilan höyryn tuotannosta. Kattilassa D veden massavirta on noin 

120 kg/s pienempi kuin höyryn tuotanto, koska prosessilauhde ohjataan suoraan 

syöttövesisäiliöön lämmittimen ohi.  

7.5.1 Systeemin lämpötilatasot 

Lisäveden vastaanottama lämpö voidaan laskea, kun veden massavirran lisäksi sisään- 

sekä ulostulolämpötilat ovat tiedossa. Jäähdytinjärjestelmän keskeisempiä lämpötiloja on 

koottu kuvaan 7.16 eri soodakattiloille. 
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Kuva 7.16. Veden lämpötila ennen ja jälkeen lisäveden lämmitintä sekä syöttövesisäiliön ja 

säätöjärjestelmän lämpötilat eri soodakattiloilla.  

𝑇𝑠ää𝑡ö viitataan kuvassa 7.16 syöttövesisäiliön ja lisäveden lämmittimen jälkeisen veden 

lämpötilaeroon, joka säätää kiertoveden säätöventtiiliä. Lämpötilaeron on oltava 

vähintään 20 ℃, ettei vesi kaasuunnu syöttövesisäiliössä. Kuten kuvasta 7.16 nähdään, 

niin sekä kattilassa A että C lämpötilaero on ainakin jossain vaiheessa < 20 ℃, mikä 

vahvistaa taulukon 7.3 tuloksia säätöventtiilin toiminnasta. Lisäksi kuvan 7.16 perusteella 

lisäveden lämmittimelle saapuvan veden lämpötila vaihtelee pääsääntöisesti 60 – 80 ℃:n 

välillä, mutta kattilassa A kyseinen lämpötila liikkuu 75 – 115 ℃:n lämpötila-alueella. 

Kattilassa A lisävettä lämmitetään ennen lisäveden lämmitintä haihduttamon viimeisen 

vaiheen lauhduttimella. Viimeisessä vaiheessa mustalipeästä haihdutetaan vettä 

keskipainehöyryllä, eli MP höyryllä, ja haihtunutta sekundäärihöyryä lauhdutetaan 

lisävedellä lauhduttimessa. Kyseisen lauhduttimen vaikutuksia kattilan A lisäveden 

lämpötilaan on havainnollistettu kuvassa 7.17. 
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Kuva 7.17. Haihduttamon viimeisen vaiheen lauhduttimen vaikutus lisäveden lämpötilaan tehtaassa A.  

Kuvan 7.17 perusteella lisäveden lämpötila on siis 50 – 90 ℃ ennen lauhdutinta. 

Taulukossa 7.3 jäähdyttimen lämpökuormat ovat odotettua alhaisemmat, kun kuvassa 

7.17 lisäveden sisääntulolämpötila on > 75 ℃ ja ulostulolämpötila > 100 ℃. Lisäveden 

lämpötilannousu lauhduttimessa on, riippuen tilanteesta, noin 20 – 30 ℃ ja 

lauhduttimessa siirtyvän lämmön määrä kasvaa 6.0 → 9.0 MW keskipainehöyryn määrän 

kasvaessa. Höyryn lisäksi lauhduttimessa talteen otetun lämmön suuruuteen vaikuttaa 

myös haihduttamolle saapuvan mustalipeän määrä sekä mustalipeän kuiva-aine pitoisuus.  

Kiertoveteen siirtyy noin 40 % vähemmän lämpöä taulukon 7.3 osakuormatilanteissa, 

vaikka savukaasupuolen muutokset ovat vähäisiä. Syynä tähän ovat kiertoveden 

kohonneet sisääntulolämpötilat. Odotettua korkeampi lisäveden sisääntulolämpötila 

nostaa myös kiertoveden lämpötilaa ennen jäähdytintä, mutta saman aikaan 𝑇𝑠ää𝑡ö voi 

alittua alle 20 ℃:n. Tarkkoja energiataseita ei voida kattilassa A laskea lisäveden 

lämmittimelle, joten säätöventtiilin toiminta jää arvuuttelun varaan.  

7.5.2 Vaikutus jäähdyttimen toimintaan 

Kattiloista vain B ja C on tarpeeksi mittauksia lisäveden lämmittimen energiataseen 

muodostamiseksi. Tämän takia rajataan lämmittimen vaikutusten tutkimus vain edellisiin 

kattiloihin. Kuvassa 6.4 systeemiin saapuvia virtauksia ovat savukaasut sekä lisäveden ja 

lauhteen muodostama seos. Tarkastelua varten rajataan siis seuraavat reunaehdot syy-

seuraussuhteiden selvittämiseksi: 
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• Kattila B 

�̇�𝐹𝐺 : 300 – 320 𝑚3𝑛/𝑠 

𝑇𝐹𝐺  : 200 – 210 ℃ 

�̇�𝐶𝑊 : 230 – 240 kg/s 

�̇�𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 : 220 – 270 kg/s 

 

• Kattila C 

�̇�𝐹𝐺 : 340 – 360 𝑚3𝑛/𝑠 

𝑇𝐹𝐺  : 175 – 185 ℃ 

�̇�𝐶𝑊 : 320 – 330 kg/s 

�̇�𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 : 285 – 300 kg/s 

Edellisillä reunaehdoilla vain savukaasujen sisääntulolämpötila on vakio ja systeemin 

muut lämpötilat voivat muuttua vapaasti. Savukaasujen ulostulolämpötilaa sekä 

kiertoveden saapumislämpötilaa itse jäähdyttimille on havainnollistettu kuvassa 7.18 

lisäveden lämpötilan funktiona. 

 

Kuva 7.18. Kiertoveden sisääntulolämpötilan sekä savukaasujen ulostulolämpötilan riippuvuus lisäveden 

lämpötilasta kattilassa B ja C. 
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Savukaasujen sekä kiertoveden suunnitteluvaiheen lämpötilat ovat merkitty mustilla 

rasteilla kuvaan 7.18. Kuvassa 7.18 lisäveden sisääntulolämpötilan kasvattaminen 

kasvattaa siis jäähdyttimelle saapuvan kiertoveden lämpötilaa. Koska savukaasujen 

ulostulolämpötila on riippuvainen kiertoveden sisääntulolämpötilasta, niin voidaan 

todeta, että savukaasujen lämpötila on myös riippuvainen lisäveden lämpötilasta. 

Kattilassa C mitatut lämpötilat näyttäisivät vastaavan suunnitteluvaiheen arvoja, kun 

lisäveden sisääntulolämpötila vastaa suunnitteluarvoa. Kuvassa 7.16 todettiin tosin, että 

kattilan C säätölämpötila on data-analyysin jokaisessa vaiheessa ≤ 20 ℃, joten kuvassa 

7.18 kiertoveden lämpötilaa voi kasvattaa myös auki oleva säätöventtiili. Säätölämpötilan 

sekä lisäveden sisääntulolämpötilan suhdetta on kuvattu tarkemmin kuvassa 7.19.  

 

Kuva 7.19. Lisäveden sisääntulolämpötilan vaikutus ulostulolämpötiloihin sekä systeemin 

säätölämpötilaan. 

Kuten kuvasta 7.19 nähdään, niin lämpötilaero lämmenneen lisäveden ja 

syöttövesisäiliön välillä vähenee, kun lisäveden sisääntulolämpötila kasvaa. 

Syöttövesisäiliön lämpötila ei muutu, joten lämpötilaeron lasku johtuu suoraan lisäveden 

ulostulolämpötilan kasvusta. Kuvassa 7.19 kattilassa B lämpötilaero ei ole koskaan < 20 

℃, mutta kattilassa C lämpötilaero tippuu alle säätörajan melkein heti, kun lisäveden 

lämpötila ylittää suunnitteluarvonsa. Toisin sanoen, säätöventtiili pitäisi olla täysin kiinni 

kattilassa B ja C aueta lisäveden lämpötilan kasvaessa, kun savukaasujen 

ulostulolämpötila on molemmilla kattiloilla > 120 ℃ kuvassa 7.18.  
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Säätöventtiilin toimintaa voidaan tutkia tarkemmin lämmittimen ja jäähdyttimen 

energiataseesta. Lisävesi tulisi vastaanottaa saman verran lämpöä, mitä kiertoveteen 

siirtyy savukaasujen jäähdyttimessä. Muussa tapauksessa osa kiertovedestä ohjataan 

lisäveden lämmittimen ohi jäähdyttimen sisääntuloon. Lisäveteen siirtyvä lämpömäärä 

sekä ero jäähdyttimen taseen välillä ovat esitetty kuvassa 7.20. 

 

Kuva 7.20. Lisäveden lämmittimen lämpökuorman riippuvuus lisäveden lämpötilasta. 

Kuvan 7.20 perusteella voidaan siis todeta, että lisäveden siirtämä lämpömäärä vähenee 

lisäveden sisääntulolämpötilan kasvaessa. Kattilassa B lämpömäärä vastaa 5 %:n 

tarkkuudella savukaasujen jäähdyttimen tasetta kaikilla lämpötiloilla, mutta kattilassa C 

ero voi kasvaa jopa 45 %:iin. Mitä suurempi ero, sitä aukinaisempi kiertoveden 

säätöventtiili on. Voidaan siis todeta, että kuva 7.20 korreloi hyvin kuvan 7.19 kanssa. 
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8 LASKENTAMALLIN PERIAATTEET 

Edellisessä kappaleessa esitettiin jäähdyttimien prosessidatan sekä mitoitusarvojen 

eroavaisuuksia keskenään. Kuten tuloksista nähtiin, niin laitteiden suorituskyky ei aina 

vastannut sitä, mitä laitevalmistajat olivat ilmoittaneet. Tämän takia tässä työssä 

kehitellään myös laskentamalli, joka arvioi jäähdyttimen suorituskykyä jäähdyttimen 

rakenteen sekä tulevien virtausten perusteella. Tässä kappaleessa esitetään mallin 

laskentaprosessi, sen käyttämät korrelaatiot sekä laskentatarkkuus kappaleessa 7 

esitetyissä tilapisteissä.  

8.1 Laskentaprosessi 

Lämmönsiirtimiin liittyvät laskut voidaan karkeasti jakaa lämpöpinnan mitoitukseen sekä 

suorituskyvyn arviointiin. Lämpöpinnan mitoituksessa virtausten massa- ja tilavuusvirrat 

sekä lämpötilat ovat tiedossa, jolloin laskennan tarkoituksena on arvioida tarvittava 

lämmönsiirtopinta-ala. Suorituskyky laskuissa taas lämmönsiirtimen geometria on 

tiedossa, mutta vain virtausten sisääntulolämpötilat sekä virtausmäärät ovat tiedossa. 

Tällöin laskennan tarkoituksena on määrittää siirtyvä lämpömäärä, ulostulolämpötilat 

sekä painehäviö.  Työn tavoitteena on luoda työkalu savukaasujen jäähdyttimen 

suorituskyvyn arvioimiseksi, minkä takia laskentametodit jäähdyttimien lämpöpinnan 

arvioimiseksi voidaan sivuttaa tässä työssä. Kuva 8.1 havainnollistaa laskentaprosessia 

jäähdyttimien suorituskyvyn laskemiseksi. 

 

Kuva 8.1. Laskentaprosessi jäähdyttimien suorituskyvyn ratkaisemiseksi. 

Lämmönsiirtimen suorituskykylaskuissa ulostulolämpötilat joudutaan yleensä 

arvaamaan, jolloin alkuarvaus joudutaan laskennan lopussa tarkistamaan. Kuvassa 8.1 

kiertoveden ulostulolämpötila arvataan ja kyseinen arvaus tarkistetaan kuvan 8.1 

kohdassa 6 logaritmisen lämpötilaeron avulla. LMTD -menetelmää päätettiin käyttää 
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suorituskykylaskuissa, koska ε-NTU –menetelmän korrelaatioita on vain rajatusti 

saatavilla kirjallisuudessa.  

8.2 Käytetyt korrelaatiot 

Tässä luvussa määritellään laskentamallin käyttämät korrelaatiot lämpöteknistä laskentaa 

varten. Laskentamalli vaatii korrelaatioita Nusseltin luvulle, painehäviölle sekä 

laskentatulosten täsmäystä varten. Laskentamalli pyrkii hyödyntämään sekä 

kirjallisuudessa esitettäviä korrelaatioita, että kappaleen 7 mittausarvojen perusteella 

luotuja empiirisiä korrelaatioita juuri savukaasujen jäähdyttimille.  

8.2.1 Nusseltin luku 

Lämmönsiirtimen lämpöpinnan sekä suorituskyvyn arvioinnissa oleellisin tekijä on 

lämmönsiirtimen lämmönsiirtoluku U. Lämpöteknisessä mitoituksessa U -arvo lasketaan 

yhtälön 3.7 mukaisesti sisä- ja ulkopuolisilla konvektiokertoimilla h. 

Konvektiokertoimien määritykseen tarvitaan taas yhtälön 3.10 mukaan Nusseltin luvun 

arvoja.  Nusseltin luvun arvot määritellään erilaisilla korrelaatioilla, jotka riippuvat 

pitkälti lämmönsiirtimen rakenteesta sekä virtauksesta. Täysin kehittyneelle 

turbulenttiselle virtaukselle putken sisällä Nusseltin luvun korrelaatio on (VDI 2010, s. 

696) 

 Nu = 
(𝑓/8)∙𝑅𝑒∙𝑃𝑟

1+12.7∙√𝑓/8∙(𝑃𝑟2/3−1)
 ∙ (1+ (

𝐷𝑖

𝐿
)2/3)  (8.1) 

missä f kitkavastus, - 

Yhtälö 8.1 on voimassa, kun 

 104 ≤ Re ≤ 106 

 0.1 ≤ Pr ≤ 1000 

 𝐷𝑖 / L ≤ 1 

Yhtälön 8.1 kitkavastus voidaan taas laskea yhtälöllä (VDI 2010, s. 696) 

 f = (1.8 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑒) − 1.5)−2   (8.2) 
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Rivoitetuilla putkilla varustetulle ristivirtaukselle, jossa putket ovat samassa linjassa, 

Nusseltin luvun korrelaatio on muotoa (VDI 2010, s. 1275) 

 Nu = 0.22 ∙ 𝑅𝑒0.6 ∙ (
𝐴𝑜

𝐴𝑡,𝑜
)−0.15 ∙ 𝑃𝑟1/3   (8.3) 

missä 𝐴𝑜/𝐴𝑡 ulkopuolisen pinta-alan suhde putkien ulkopinta-alaan, - 

Yhtälö 8.3 on voimassa, kun 

 putkivetoja > 4 

 103 < Re < 105 

 5 ≤ 𝐴𝑜/𝐴𝑡 ≤ 30 

Yhtälön 8.3 Nusseltin luvun korrelaatiolle on ilmoitettu virhemarginaaliksi ∓10 → ∓ 25 

%, koska se on empiirinen yhtälö, joka perustuu teollisuuden dataan (VDI 2010, s. 1275). 

Yhtälössä 3.25 rivoitetun lämmönsiirtimen ulkopuolinen konvektiokerroin skaalataan 

vielä rivan hyötysuhteella 𝜂𝑓𝑖𝑛 lähemmäksi todellisuutta. Hyötysuhdetta varten tarvitaan 

ripavakio X, joka voidaan laskea yhtälöllä (VDI 2010, s. 1273) 

 X = 𝜁 ∙ 
𝐷𝑜

2
 ∙ √

2∙ℎ𝑜

𝑘𝑓𝑖𝑛∙𝜑
    (8.4)  

missä 𝜁 rivan geometriasta riippuva luku, - 

 φ rivan paksuus, m 

Savukaasujen jäähdyttimen rivat ovat suorakulmioita, joille 𝜁 voidaan ratkaista yhtälöillä 

(VDI 2010, s. 1274) 

 𝜁 = (𝜁′ − 1) ∙ (1 + 0.35 ∙ ln(𝜁′))   (8.5) 

 𝜁′ = 1.28 ∙ 
𝐻𝑓𝑖𝑛

𝐷𝑜
 ∙ √(

𝐿𝑓𝑖𝑛

𝐻𝑓𝑖𝑛
− 0.2)   (8.6) 

missä H korkeus, m 

Erillistä yhtälön 3.18 korrelaatiokerrointa F ei tarvita ristivirtauksen logaritmiselle 

lämpötilaerolle, koska kaikissa jäähdyttimissä putkivetoja on > 20. 
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8.2.2 Painehäviö 

Jäähdyttimessä painehäviöitä syntyy sisäpuoliseen kiertoveteen sekä savukaasuihin. 

Kiertovedelle ei ole jäähdyttimessä painemittauksia, johon verrata laskennan tuloksia. 

Tästä syystä tässä työssä keskitytään laskemaan vain savukaasupuolen painehäviö. 

Kuvassa 7.12 painehäviö esitettiin maksiminopeuden 𝑤𝑚𝑎𝑥 funktiona. Monissa 

tutkimuksissa sekä kirjallisuudessa painehäviö tosin esitetään Reynoldsin luvun mukaan. 

Kuvan 8.2 havainnollistaa painehäviön käyttäytymistä Reynoldsin luvun funktiona eri 

soodakattiloilla. 

 

Kuva 8.2. Jäähdyttimien painehäviö Reynoldsin luvun mukaan eri soodakattiloilla. 

Kuvassa 8.2 mittauspisteet näyttäisivät suurimmalta osin muodostavan lineaarisesti 

kasvavan suoran, jonka pohjalta voidaan muodostaa sovite painehäviön laskemiseksi. On 

tärkeää huomioida, että suurin osa mittauspisteistä ovat likaantuneille jäähdyttimille, 

joten sovite kuvaa likaantuneen lämmönsiirtopinnan aiheuttamaa painehäviötä. Kuten 

kappaleessa 7.4 todettiin, niin kattilan A ja D suunnittelupisteet ovat ajallisesti valittu 

läheltä seisokin päättymistä. Näin ollen jäähdyttimet eivät välttämättä ole täysin 

likaantuneita kyseisinä ajanhetkinä, minkä takia painehäviö on alhaisempi näissä pisteissä 

kuvassa 8.2. 

 Kirjallisuudessa esitettiin varsin vähän yhtälöitä rivoitetun lämmönsiirtimen painehäviön 

laskemiseksi. Eräs lähde esittää lämmönsiirtopinnan aiheuttaman painehäviön 

ratkaisemiseksi yhtälöä (Incropera & DeWitt 2002, s. 675) 
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 ∆p = 
�̇�∙𝑣𝑖

2
 ∙ ((1 + (

𝐴𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑖𝑛
)2) ∙ (

𝑣𝑜

𝑣𝑖
 – 1) + f ∙ 

𝐴𝑜

𝐴𝑚𝑖𝑛
 ∙ 

𝑣𝑚

𝑣𝑖
)  (8.7) 

missä �̇� maksimi massanopeus, kg/(s∙𝑚2) 

v ominaistilavuus, 𝑚3/kg 

Massanopeus �̇� voidaan ratkaista yhtälöllä (Incropera & DeWitt 2002, s. 675) 

 �̇�  = 
�̇�

𝐴𝑚𝑖𝑛
     (8.8) 

Yhtälö 8.7 ei huomioi virtauksen sisään- tai ulostulosta aiheutuvia painehäviöitä, mutta 

kyseiset painehäviöt ovat suhteellisen pieniä verrattuna itse lämmönsiirtopinnan 

aiheuttamaan painehäviöön. Yhtälössä 8.7 ainut tuntematon muuttuja on pinnan 

kitkavastus f, jota ei voida suoraan päätellä mittausdatasta. Kirjallisuudessa rivoitetun 

lämmönsiirtimen f esitetään usein Colburnin j kertoimen kanssa (Incropera & DeWitt 

2002, s. 675). Suhdetta j/f on julkisesti vain rajoitetusti saatavilla, joten kitkavastukselle 

ei löydy kirjallisuudesta sopivaa sovitetta. Toisaalta kitkavastukselle voidaan muodostaa 

oma sovite aikaisemmin kuvatun mittausdatan sekä yhtälön 8.7 avulla. Kitkavastus f on 

ratkaistu kuvaan 8.3 eri soodakattiloiden jäähdyttimille. 

 

Kuva 8.3. Jäähdyttimien kitkavastus f eri soodakattiloilla. 
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Kuvassa 8.3 pystytään havaitsemaan lineaarisuutta pisteiden välillä, kuten kuvassa 8.2. 

Toisin kuin painehäviö, kitkavastus laskee Reynoldsin luvun kasvaessa. Kuvan 8.2 

suoran sovitteen sekä yhtälöllä 8.7 laskettavan painehäviön eroavaisuuksia kuvan 7.12 

mitattuihin painehäviöihin on verrattu kuvassa 8.4. 

 

Kuva 8.4. Absoluuttiset virheet painehäviön sovitteissa. 

Kuten kuvasta 8.4 nähdään, niin sekä painehäviön suoralla sovitteella että yhtälöllä 8.7 

pystytään pääsemään 15 %:n laskentatarkkuuteen. Kuvassa 7.12 laitevalmistajat olivat 

arvioineet painehäviön noin 20 % todellisuudesta poikkeavaksi. Voidaan siis todeta, että 

sekä suora sovite että yhtälö 8.7 ovat molemmat tasaväkisiä tapoja jäähdyttimen 

painehäviön arvioimiseksi. Absoluuttinen virhe kasvaa kuvassa 8.4 jopa 45 %:iin 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 

ollessa yli 24 000, koska kyseisissä pisteissä aikaa on kulunut < 1000 h viimeisimmästä 

seisokista kuvassa 8.2. Kattilassa C painehäviön heilahtelu on paljon pienempää kuin 

muilla kattiloilla, joten kyseiset pinnat ovat mitä todennäköisemmin myös vähiten 

likaisia.  

8.2.3 Korjauskerroin 

Kappaleessa 8.1 esitetyt Nusseltin luvun korrelaatiot ovat yleensä suoritettu laboratorio-

olosuhteissa puhtaille lämmönsiirtopinnoille. Tämän takia ideaalisilla yhtälöillä 

suunniteltu jäähdytin saattaa poiketa merkittävästi toimitetuista laitteista. Tästä syystä 

kehitellään korjauskerroin, jolla pystytään mukauttamaan laskettuja tuloksia lähemmäksi 

mitattuja. Korjauskerroin lasketaan yhtälöllä 
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Kuva 8.6. Savukaasujen lämpötilan vaikutus 

korjauskertoimeen. 

Kuva 8.5. Savukaasujen virtausnopeuden vaikutus 

korjauskertoimeen. 

 K = 
𝑈𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢

𝑈𝑙𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢
     (8.9) 

Kuvasta 7.13 nähdään, kuinka likaantuminen vaikuttaa mm. jäähdyttimen 

lämmönsiirtoluvun kehittymiseen. Taulukossa 4.1 todettiin, että virtausnopeuden 

kasvattaminen ehkäisee hiukkaslikaantumista, kun taas korkea pinnan lämpötila altistaa 

likaantumiselle. Perinteisessä putkilämmönsiirtimessä savukaasupuolisen putken pinnan 

lämpötila on lähellä sisällä virtaavan veden lämpötilaa. Tässä työssä tarkastelun kohteena 

on kuitenkin rivoitetut lämmönsiirtimet, joissa levyrivat ovat vain parin millimetrin 

alueelta kosketuksissa putken pinnan kanssa. Näin ollen itse rivat ovat lähempänä 

savukaasujen lämpötilaa kuin kiertoveden. Jäähdyttimissä 𝐴𝑓𝑖𝑛𝑠 >> 𝐴𝑡𝑢𝑏𝑒,𝑜, joten 

savukaasujen lämpötilalla on suurempi vaikutus savukaasupuoliseen likaantumiseen kuin 

kiertoveden lämpötilalla.  Kuvat 8.5 ja 8.6 havainnollistavat korjauskerrointa K kappaleen 

7 ajanhetkillä savukaasujen maksimivirtausnopeuden ja keskilämpötilan funktiona. 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 8.5 korjauskerroin K pienenee savukaasujen maksimivirtausnopeuden 

kasvaessa, vaikka kappaleessa 4 todettiin likaantumisen heikkenevän virtausnopeuden 

kasvaessa. Kuvassa 8.6 K laskee savukaasujen lämpötilan kasvaessa. On tärkeää muistaa, 

että kuvissa 8.5 ja 8.6 vertaillaan savukaasujen jäähdyttimiä eri soodakattiloilla, joten 

likaantumista ei voida suoraan verrata rakenteeltaan erilaisten jäähdyttimien välillä. 

Kuvien perusteella on vaikea todeta yhtä ainoata syytä likaantumiselle, koska 

virtausnopeudet sekä lämpötilat muuttuvat samanaikaisesti eri kattiloiden välillä. Kuvasta 

8.6 nähdään tosin vuotoilman vaikutus likaantumiseen, sillä korjauskerroin on kattilassa 

A kaikista alhaisin. Vuotoilma altistaa lämmönsiirtimet mm. korroosiolle, joka taas lisää 

korroosioperäistä likaantumista.  
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Virtausnopeuden sekä pinnan lämpötilan lisäksi lämmönsiirtopintojen likaantumiseen 

vaikuttaa myös moni muu seikka. Soodakattiloilla mm. mustalipeän kiintoaineen 

osuudella, savukaasujen pH:lla sekä lämpötilalla on suuria vaikutuksia likaantumiseen. 

Mustalipeän kuiva-aine on yleisesti ottaen korkea kaikilla tutkimuksen soodakattiloilla, 

noin 75 – 85 %, joten sillä ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia korjauskertoimen K 

arvoon.  Savukaasujen pH:lle ei löydy mittauksia ja savukaasujen lämpötila on lähes aina 

> 120 ℃ säätöjärjestelmän takia, joten savukaasut ovat happokastepisteen yläpuolella. 

Pitää kuitenkin muistaa, että likaantumista ei tapahdu hetkessä. Seisokin jälkeen 

jäähdyttimien likaantumiseen vaikuttaa oleellisesti soodakattilan sekä jäähdyttimien 

ajotavat, kuten kuorma, lämpötilat sekä nuohouksen ajanjaksot. 

Kuvissa 8.5 ja 8.6 korjauskertoimen K suuruutta tutkittiin pitkälti likaantumisen 

näkökulmasta. Korjauskertoimen määrityksessä käytettään tosin edellä esitettyä 

laskentamallia, joka perustuu ideaalisiin yhtälöihin. Jo ulkopuoliselle Nusseltin luvun 

korrelaatiolle on ilmoitettu ∓ 10 → ∓ 25 % virhemarginaali, jolla on varmasti vaikutuksia 

korjauskertoimen suuruuteen. Lisäksi on yleisesti havaittu, että Nusseltin luvun 

korrelaatioiden tarkkuus heikkenee kuorman laskiessa alle mitoituspisteen (Hottinen 

2020). Savukaasujen tilavuusvirrat liikkuvat arviolta 85 – 115 % välillä mitoituksesta, 

joten kuorman muutoksella ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia K arvoon tässä 

tutkimuksessa.  

Kaiken kaikkiaan yksinkertaisin tapa määrittää korjauskerroin on jäähdyttimen rakenteen 

perusteella. Tällöin K voitaisiin muokata yleispäteväksi usealle eri jäähdyttimelle. 

Ripojen sekä putkien välitystä kasvattamalla savukaasujen virtausala kasvaa, jolloin 

savukaasujen virtausnopeudet laskevat. Kyseisellä ajattelutavalla korjauskerroin siis 

pienenee virtauspinta-alan kasvaessa. Kuvien 8.5 ja 8.6 pisteistä vain kattilan B ja C 

tapaukset voidaan olettaa olevan täysin likaantuneita ja likaantumisen pääsyynä 

hiukkaslikaantuminen. Kyseisillä kattiloilla putkien väliin jää 50.5 ja 52 mm tyhjää, kun 

samanaikaisesti ripojen välitys on 20 ja 13.8 mm. Kuvissa 8.5 ja 8.6 korjauskertoimet 

ovat kyseisten soodakattiloiden jäähdyttimille 0.85 ja 0.93. Suuremmalla poikkipinta-

alalla korjauskerroin siis pienenee. Samanaikaisesti kuvassa 7.10 savukaasujen 

tilavuusvirta on tosin suurempi kattilan B jäähdyttimillä kuin kattilan C.  Rakenteeseen 

perustuvan korjauskertoimen määritys vaatii siis tarkentavia tutkimuksia tämän työn 

lisäksi.  
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8.3 Laskentamallin tarkkuus 

Edellä esitetyllä laskentamallilla voidaan arvioida savukaasujen jäähdyttimen 

suorituskykyä sekä jäähdyttimiltä vaadittua lämmönsiirtopinta-alaa. Laskettuja tuloksia 

korjataan vielä kuvissa 8.5 ja 8.6 esitetyllä korjauskertoimella K. Laskentamallin 

tarkkuutta joudutaan tosin arvioimaan mallin soveltuvuuden varmistamiseksi tulevia 

projekteja varten. Seuraavissa kappaleissa laskentamallilla laskettuja tuloksia verrataan 

kappaleen 7 mittausarvoihin sekä laitevalmistajan dokumentteihin. 

8.3.1 Jäähdyttimien suorituskyky 

Laskentamallin laskemia prosessiarvoja voidaan verrata suoraan kappaleessa 7 

esitettyihin mittausarvoihin. Tässä tilanteessa mallin tarkkuus voidaan määritellä 

mitattujen sekä laskettujen arvojen erona seuraavalla yhtälöllä 

 Ero = 
𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢−𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡𝑢

𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢
 ∙ 100 %   (8.10) 

Tarkkuus voidaan olettaa olevan hyvä, kun ero on maksimissaan |5| %, tyydyttyvä, kun 

ero on |5| – |10| %, ja huono eron ollessa > |10| %. Taulukko 8.1 tiivistää laskentamallin 

toimivuuden jäähdyttimien suunnittelupisteissä. 

Taulukko 8.1. Laskentamallin tarkkuus jäähdyttimien suorituskyvylle suunnittelupisteissä. 

     ∆𝑇𝐶𝑊 ∆𝑇𝐹𝐺 q / FGC U ∆𝑝𝐹𝐺 

Kattila Tilapiste  K [-] 

Lask. 

[℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[MW] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[W/𝑚2℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[Pa] 

Ero 

[%] 

A 

2.10.2017 1 42 -5.1 52 5.1 4.3 -5.7 49.6 -3.1 753 25.1 

8.10.2017 1 43 -8.1 53 5.3 4.3 -6.9 49.3 -6.6 829 17.8 

16.11.2017 0.72 39 -1.4 49 7.4 3.9 -0.9 35.4 5.2 939 7.8 

Suunnittelu 1 50 -0.8 80 -1.0 4.9 -0.5 43.6 -2.7 1056 -32.0 

B 

28.12.2014 0.85 33 1.9 67 5.1 7.1 2.5 33.9 7.7 763 2.4 

10.1.2015 0.85 37 1.9 68 3.1 7.7 2.1 34.9 5.3 778 13.7 

11.3.2015 0.85 38 -3.7 70 -0.5 8.0 -4.3 35.2 -5.6 793 15.8 

Suunnittelu 1 38 4.5 70 3.3 7.3 2.8 40.2 6.3 784 -30.7 

C 

21.4.2020 0.93 22 -2.8 54 -0.2 4.5 -1.1 32.6 -3.3 770 -1.4 

22.5.2020 0.93 21 -0.7 52 0.4 4.4 -0.4 32.7 1.1 771 -1.8 

23.5.2020 0.93 21 -1.0 52 0.5 4.5 -0.7 32.8 0.1 776 -1.4 

1.6.2020 0.93 21 -0.6 53 0.5 4.5 0.3 32.8 0.3 775 -3.3 

Suunnittelu 1 30 1.0 54 1.1 5.1 1.3 36.6 4.0 773 3.4 

D 

13.11.2019 1 32 -0.2 56 -3.2 9.9 0.0 38.7 -4.8 558 42.2 

16.11.2019 1 32 1.5 57 -5.7 10.1 1.0 38.6 -5.6 556 42.3 

20.11.2019 1 34 -0.8 59 -6.9 10.7 -0.6 39.4 -11.0 507 51.2 

Suunnittelu 1 38 4.5 65 4.3 10.9 2.9 38.0 11.8 684 14.5 
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Taulukosta 8.1 nähdään, että laskentamalli pystyy arvioimaan virtausten 

lämpötilamuutokset, siirtyvän lämmön määrän sekä jäähdyttimen lämmönsiirtokertoimen 

hyvän ja tyydyttävän rajoilla. Varsinkin kattilalla A likaantumisen sivuuttaminen lisää 

eroja tulosten välillä. Savukaasupuolen painehäviötä laskentamalli ei pysty tarkasti 

arvioimaan ja ero mitattujen sekä laskettujen arvojen välillä voi olla jopa 40 %. 

Painehäviö lasketaan tosin sovitteen avulla, joka ei pysty arvioimaan painehäviötä 

kuvassa 8.2 oikein kattilalle D, jolla on suurimmat eroavaisuudet taulukossa 8.1. 

Taulukko 8.2 esittää laskentamallin tuloksia jäähdyttimien osakuormatilanteessa. 

Taulukko 8.2. Laskentamallin tarkkuus jäähdyttimien suorituskyvylle osakuormatilanteissa. 

     ∆𝑇𝐶𝑊 ∆𝑇𝐹𝐺 q / FGC U ∆𝑝𝐹𝐺 

Kattila  Tilapiste K [-] 

Lask. 

[℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[MW] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[W/𝑚2℃] 

Ero 

[%] 

Lask. 

[Pa] 

Ero 

[%] 

A           

Off-design 1 

4.11.2017 0.72 27 1.8 36 2.2 2.5 2.5 32.9 5.0 1153 -45.2 

5.8.2018 0.72 27 -0.6 37 0.1 2.7 -3.4 33.4 -2.8 1122 -7.0 

10.8.2018 0.72 27 -3.4 35 2.2 2.6 -4.3 33.5 -3.1 1110 -11.1 

A           

Off-design 2 

24.1.2017 0.72 23 5.0 27 -0.1 2.2 3.7 35.0 8.4 1150 -12.9 

16.8.2017 0.72 26 -2.2 31 -1.9 2.5 -0.8 34.9 -3.9 1166 -14.9 

1.9.2017 0.72 23 5.4 30 -5.4 2.3 5.1 34.1 4.4 1219 -19.1 

B            

Off-design 1 

26.11.2014 0.85 41 0.3 75 -0.1 8.1 1.0 34.4 0.6 774 17.1 

27.11.2014 0.85 40 0.7 74 -0.2 8.0 0.8 34.1 0.9 758 8.7 

3.12.2014 0.85 37 0.3 69 0.4 7.4 0.8 34.0 0.8 754 5.8 

B            

Off-design 2 

19.10.2015 0.85 33 -1.6 73 -0.1 8.2 -1.0 35.0 -2.1 769 16.9 

20.11.2015 0.85 33 -3.5 72 2.0 8.1 -3.4 35.1 -2.5 760 14.5 

20.1.2016 0.85 32 -1.9 71 -2.5 7.8 -0.1 34.7 -3.8 776 22.6 

C            

Off-design 

1.3.2020 0.93 20 -0.3 54 0.6 4.5 -0.3 32.3 2.1 750 1.3 

15.3.2020 0.93 20 -1.2 56 0.1 4.6 -0.7 32.4 -1.2 748 -2.1 

1.4.2020 0.93 22 -0.3 63 -1.0 5.2 -0.8 32.6 -3.5 743 -0.1 

Taulukon 8.2 tulokset osakuormatilanteille muistuttavat tarkkuudeltaan taulukon 8.1 

tuloksia. 

8.3.2 Tarvittava lämmönsiirtopinta-ala 

Aikaisemmin savukaasujen jäähdyttimille keskityttiin arvioimaan vain suorituskykyä ja 

lämmönsiirtopinta-alan uskottiin olevan mitä laitevalmistaja on ilmoittanut. Jos 

laskennan lähtökohtana on arvioida lämmönsiirtimeltä vaadittava lämmönsiirtopinta-ala, 

niin poiketen kuvasta 8.1, ainakin toisen virtauksen ulostulolämpötila on tiedossa ja 

toisen virtauksen lämpötilan voi ratkaista energiataseesta. Tällöin vain siirtimen rakenne 

on tuntematon. Lämpöpinnan arvioinnissa tarkoituksena on siis määrittää 
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lämmönsiirtimelle rakenne, joka täyttää siirtimelle asetetut vaatimukset. Laskenta muuten 

noudattaa samoja periaatteita ja korrelaatioita, joita on aikaisemmin esitetty. Lasketaan 

seuraavaksi tutkimuksen jäähdyttimille ulkopuolinen lämmönsiirtopinta-ala 

laskentatyökalulla, kun korjauskerroin K = 1. Pidetään jäähdyttimien poikkileikkaus sekä 

riparakenne samanlaisena kuin rakennekuvissa, mutta iteroidaan jäähdyttimien 

putkivetojen määrää, kunnes virtausten energiatase sekä yhtälö 3.5 täsmäävät. 

Jäähdyttimien lämmönsiirtopinta-aloja on verrattu kuvassa 8.7. 

 

Kuva 8.7. Tarvittavat lämmönsiirtopinta-alat eri jäähdyttimille. 

Kuvassa 8.7 laitevalmistajien ilmoittamat lämmönsiirtopinta-alat näyttäisivät täsmäävän 

tarkasti pinta-aloja, jotka voidaan laskea rakennepiirrosten perusteella. 

Laskentatyökalulla lasketut pinta-alat eroavat 2 – 12 % laitevalmistajan vastaavista. 

Vetojen määrä eroaa 2 – 4 kpl rakennepiirroksesta lämpöteknisen mitoituksen perusteella. 

Kattilassa D suuri ero voi johtua joko laskentatyökalun omasta virheestä tai sitten 

savukaasujen jäähdytin on alimitoitettu laitevalmistajan toimesta. Kuva 8.7 ei huomioi 

vielä likaantumista tai mahdollista virhettä Nusseltin luvussa. Näin ollen kuvien 8.5 ja 

8.6 perusteella jäähdyttimien lämmönsiirtopinta-alat pitäisivät olla 5 – 30 % ilmoitettua 

suuremmat, jotta jäähdyttimien suorituskyky vastaisi suunniteltua kaikilla ajanhetkillä.    
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Seuraavissa kappaleissa tiivistetään työn keskeisimmät tulokset ja vastataan työlle 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tuloksia tullaan arvioimaan kriittisesti ja 

tuloksille pyritään esittämään johdonmukaiset selitykset. Kappaleen lopussa esitetään 

jatkokehitysideoita savukaasujen jäähdyttimien suorituskyvyn arvioimiseksi sekä 

esisuunnittelun tehostamiseksi. 

9.1 Jäähdyttimien suorituskyky laitoksilla 

Kappaleessa 7 esitettiin savukaasujäähdyttimien suorituskykyä kuvaavat suureet. Näistä 

savukaasujen ulostulolämpötilat liikkuivat kuvassa 7.8 120 – 140 ℃ alueella ja 

kiertoveden vastaava 135 – 150 ℃. Savukaasujen ulostulolämpötila on yleensä oletettua 

suurempi ja kiertoveden taas pienempi, vaikka sisääntulolämpötilat vastaavat 

virhemarginaalin rajoissa suunniteltuja. Ero mitattujen ja suunniteltujen 

ulostulolämpötilojen välillä on noin 5 %. Karkeasti voidaan tosin todeta, että 

savukaasujen lämpötila on suunnittelupisteessä lähes aina > 120 ℃, joten happokastepiste 

ei ylity jäähdyttimien toimiessa normaalisti.  

Jäähdyttimien lämpökuorma vaihtelee riippuen kattilasta noin 8 – 50 MW. Suorituskyvyn 

indikaattoreista lämpökuorma vastaa suurin piirtein suunniteltua, paitsi kattilassa C, jossa 

ero on noin 8 %. Kattilassa C savukaasumäärät ovat suunniteltua alhaisemmat kuvassa 

7.3, joten luontaisesti lämpöä myös siirtyy vähemmän. 

Lämmönsiirtoluku U on informatiivisin jäähdyttimen suorituskykyä kuvastava suure, 

joka yhdistää jäähdyttimen lämpökuorman, lämpötilat sekä rakenteen. Tämän takia U 

myös muuttuu kaikista helpoiten jäähdyttimen kuorman muuttuessa. Lämmönsiirtoluku 

vaihtelee 30 – 50 W/𝑚2℃ välillä suunnittelupisteessä, mutta kaikki arvot ovat 10 – 15 % 

laitevalmistajan arvoja alhaisemmat. Tutkimuksen osakuormatilanteet on valittu siten, 

että kaikki jäähdyttimet ovat likaantuneita. Tällöin U on 30 – 40 W/𝑚2℃  ja ero voi olla 

jopa 30 % laitevalmistajan arvoista. Taulukossa 3.1 todettiin lämmönsiirtoluvun 

vaihtelevan rivoitetulle vesi-kaasu lämmönsiirtimelle 12 – 50 W/𝑚2℃ välillä, joten 

tutkimuksen jäähdyttimet toimivat suhteutettuna tehokkaasti jopa likaantuneina. 
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Jäähdyttimien savukaasupuoleinen painehäviö on suunnittelupisteessä noin 400 – 1000 

Pa kuvan 7.12 perusteella. Laitevalmistajien ilmoittamat painehäviöt ovat arviolta 20 % 

mitattuja alhaisemmat. Lämmönsiirtimen painehäviö kasvaa tosin savukaasujen 

nopeuksien kasvaessa. Nopeudet ovat data-analyysin aikana lähes aina mitoitusarvoja 

suurempia, joten myös painehäviöt ovat luontaisesti oletettua suurempia. Painehäviötä 

kasvattaa myös likakerros jäähdyttimen lämmönsiirtopinnoilla. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vaikka jäähdyttimet eivät vastaa täysin 

suunniteltua, niin niiden tämänhetkinen suorituskyky on silti varsin hyvä. 

Suorituskyvyssä havaittavia eroavaisuuksia voidaan perustella jäähdyttimen 

ulkopuolisilla tekijöillä, kuten lisäveden lämpötilalla tai vuotoilmalla, johon itse 

jäähdyttimellä ei ole vaikutuksia. Kuvan 7.13 sekä taulukon 8.1 perusteella näyttäisi 

kuitenkin siltä, että laitevalmistajat eivät ole huomioineet likaantumista riittävällä 

tarkkuudella jäähdyttimiä suunniteltaessa.  

9.2 Jäähdyttimien esisuunnittelussa huomioitavat seikat 

Savukaasujen jäähdyttimien esisuunnittelussa määritellään jäähdyttimiltä vaaditut 

toiminta-arvot sekä valitaan jäähdyttimille rakenne laitevalmistajien esittämistä 

tarjouksista. Tarjousten välillä jäähdyttimien rakenne ja lämmönsiirtopinta-ala voivat 

vaihdella reilusti, minkä takia esisuunnittelussa pitää pystyä erottamaan jäähdyttimen 

rakenteeseen vaikuttavat tekijät. Esisuunnittelun aikana tärkeimmät mielenkiinnon 

kohteet keskittyvät jäähdyttimen rakenteellisten erojen vertailuun sekä ulkopuolisten 

tekijöiden ja likaantumisen arviointiin.  

9.2.1 Jäähdyttimen geometria 

Savukaasujen jäähdyttimien esisuunnittelussa suurimpana ongelmana on jäähdyttimen 

rakenteen määritys sekä sen vaikutusten arviointi jäähdyttimen suorituskykyyn. 

Tutkimuksen jäähdyttimistä on vaikeaa erotella ”huonointa” ja ”parasta”, sillä kaikki 

jäähdyttimet loistavat jollain suorituskyvyn osa-alueella paremmin kuin toiset. 

Tutkimuksen data on peräisin oikeilta laitoksilta eikä testilaitoksilta, minkä takia 

jäähdyttimien suorituskykyyn vaikuttaa itse rakenteen lisäksi mm. vaihtelevat reunaehdot 

sekä likaantuminen. 
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Laitetoimittajien jäähdyttimet eroavat rakenteeltaan paljon toisistaan ja ehkäpä 

selvimpänä erona on ripojen välitys, jotka vaihtelevat tutkimuksen jäähdyttimille 12 – 20 

mm välillä. Pelkän ripavälityksen perusteella on tosin mahdotonta vertailla jäähdyttimiä 

keskenään, minkä takia jäähdyttimiä tulisi vertailla kuin ristivirtalämmönsiirtimiä. 

Ripavälityksen sijasta kiinnostuksen kohteena pitäisi olla minimi poikkileikkauspinta-ala 

savukaasuvirtauksessa, 𝑤𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐺 ja 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐺, sillä juuri näillä on vaikutuksia 

jäähdyttimien suorituskykyyn, kuten lämmönsiirtolukuun U, painehäviöön ja 

likaantumiseen. Poikkileikkauspinta-alaan vaikuttaa ripavälityksen lisäksi mm. putkien 

pituus ja putkien välitys toisiinsa nähden. Putkien vaakasuuntainen välitys suhteessa 

putken halkaisijaan vaihtelee tutkimuksen jäähdyttimillä 2.1 – 2.6 välillä, kun sama mitta 

pystysuunnassa on 2.0 – 2.9.  

Tutkimuksen jäähdyttimille savukaasujen 𝑤𝑚𝑎𝑥 vaihtelee kuvassa 7.11 välillä 8 – 20 m/s. 

Ongelmana on, että 𝑤𝑚𝑎𝑥 ei välttämättä ole suurempi pienemmän ripavälityksen 

omaavalla jäähdyttimellä, sillä jäähdyttimille saapuvien savukaasujen tilavuusvirta ei 

kasva lineaarisesti, kuten soodakattiloiden tapauksessa kuvassa 7.3. Jäähdytinyksiköiden 

määrää ohjaa soodakattiloiden sähkösuotimien määrä, joka ei välttämättä kasva 

lineaarisesti tutkimuksen kattiloilla mustalipeämäärän kasvaessa. Sähkösuotimien 

lukumäärää ohjaa soodakattilan mustalipeän kuiva-ainepitoisuus sekä alueen 

lainsäädökset. Myös savukaasujen sisääntulolämpötilalla on vaikutuksia savukaasujen 

nopeuteen, mikä vaikeuttaa jäähdyttimien rakenteen vaikutusten arviointia.  

Kaikissa jäähdyttimissä laitevalmistajat ovat pyrkineet pitämään kiertoveden 

sisääntulonopeuden 𝑤𝑖 1 – 1.7 m/s nopeusalueella muuttamalla putken halkaisijaa eri 

projekteissa tai käyttämällä tuplaputki rakennetta. Kasvattamalla putken halkaisijaa tai 

hyödyntämällä tuplaputki rakennetta, kiertoveden virtausnopeutta voidaan pienentää, kun 

kiertoveden massavirta on suuri. Kyseiset toimenpiteet vähentävät myös poikittaisten 

putkien lukumäärää ja näin ollen jäähdyttimien leveyttä.  

9.2.2 Jäähdyttimen ulkopuoliset tekijät 

Jäähdyttimien ulkopuolisilla tekijöillä viitataan tässä yhteydessä kattilalaitoksen muihin 

laitteisiin, joilla on vaikutuksia jäähdyttimien toimintaan itse soodakattilan toimiessa 

odotetusti. Tutkimuksessa kattilan A savukaasuihin havaittiin pääsevän vuotoilmaa. 
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Kuvassa 7.4 savukaasujen happipitoisuus peräti tuplaantuu ekonomaiserien ja savupiipun 

happimittausten välillä kattilassa A, kun muilla soodakattiloilla happipitoisuus kasvaa 0 

– 1 %. Ekonomaiserien jälkeen savukaasukanavassa hallitsee alipaine, joten kanavan 

ulkopuolelta vuotaa ilmaa kanavan sisään, jos kanavassa on reikiä tai rikkoutumia. Myös 

mahdolliset auki olevat luukut ja rikkoumat sähkösuotimissa kasvattavat savukaasujen 

happipitoisuutta.  

Tutkimuksessa vuotoilmalla havaittiin olevan monia vaikutuksia kattilan A 

jäähdyttimeen. Kuvassa 7.7 vuotoilma laskee savukaasujen lämpötilaa arviolta 20 ℃, 

mutta samanaikaisesti vuotoilma nostaa savukaasujen tilavuusvirtaa ja näin tehostaa 

lämmönsiirtoa sekä kasvattaa painehäviötä. Suoranaiset vuotoilman vaikutukset 

lämmönsiirtoon ovat siis vähäisiä. Vuotoilma tosin vaikeuttaa prosessidatan analysointia 

huomattavasti, varsinkin silloin, kun savukaasuille ei ole ennen jokaista jäähdytintä omaa 

lämpötilanmittausta. Tutkimuksessa on tosin osoittautunut, että vuotoilma altistaa 

jäähdyttimen lämmönsiirtopinnat korroosiolle ja näin ollen lisää korroosioperäistä 

likaantumista pinnoilla. Kuvassa 8.6 nähdään, että kattilassa A jäähdyttimien 

korjauskerroin K on huomattavasti muita jäähdyttimiä alhaisempi ja kuvassa 7.13 

lämmönsiirtokerroin U tippuu kattilassa A jopa 20 % seisokin jälkeisestä arvosta. 

Toinen ulkopuolinen tekijä, jolla on todistetusti vaikutuksia jäähdyttimen 

suorituskyykyyn, on jäähdyttimeen kytketty lisäveden lämmitin. Lisäveden lämpötila 

ennen lämmitintä voi vaihdella normaalisti 60 – 80 ℃ välillä, eli huomattavasti enemmän, 

mitä esisuunnittelun aikana on yleensä oletettu. Kattilassa A lisävettä lämmitetään vielä 

haihduttamon viimeisen vaiheen lauhduttimella ennen lisäveden lämmitintä, joten 

kyseisellä kattilalla lisäveden lämpötila vaihtelee 80 – 120 ℃ välillä ennen lämmitintä. 

Kuvan 7.18 perusteella kiertoveden lämpötila lämmittimen jälkeen on oletettua suurempi, 

kun lisäveden sisääntulolämpötila kasvaa yli suunnittelulämpötilan. Korkea kiertoveden 

lämpötila kasvattaa taas savukaasujen ulostulolämpötilaa ja vähentää talteen otetun 

lämmön määrää.  

Kiertoveden lämpötila ennen jäähdytintä voi kasvaa myös systeemin säätöventtiilin 

auetessa. Säätöventtiili aukeaa, jos savukaasujen ulostulolämpötila tippuu < 120 ℃ tai jos 

∆𝑇𝑠ää𝑡ö < 20 ℃. ∆𝑇𝑠ää𝑡ö on lisäveden ulostulolämpötilan ja syöttövesisäiliön lämpötilan 

erotus. Kuvissa 7.19 ja 7.20 säätöventtiili on selvästi auki, kun ∆𝑇𝑠ää𝑡ö < 20 ℃, koska 
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jäähdyttimessä siirtyy enemmän lämpöä kuin lisäveden lämmittimessä. Venttiilin 

aukeaminen kasvattaa kiertoveden lämpötilaa ennen jäähdytintä. Kuvan 7.19 perusteella 

voidaan todeta, että ∆𝑇𝑠ää𝑡ö pienenee, koska lisäveden sisääntulolämpötila kasvaa yli 

suunnitteluarvon. Näin ollen voidaan yleisetsi todeta, että 𝑇𝐹𝐺,𝑜𝑢𝑡 ja 𝑇𝐶𝑊,𝑖𝑛 sekä koko 

jäähdytinsysteemi ovat riippuvaisia 𝑇𝑑𝑒𝑚𝑖,𝑖𝑛. Kun 𝑇𝐹𝐺,𝑜𝑢𝑡 kasvaa, niin jäähdyttimien 

lämpöteho laskee. ∆𝑇𝑠ää𝑡ö ei saisi olla lähellä 20 ℃:tta suunnittelupisteessä, kuten 

kattilassa C, vaan erotus tulisi jättää suuremmaksi. Jos syöttövesisäiliön lämpötila on 

alhainen ja lisäveden sisääntulolämpötila suuri, niin talteen otetulle lämmölle tulisi 

miettiä muita käyttökohteita, kuin lisäveden lämmittäminen.  

9.2.3 Osakuormatilanteen vaikutukset 

Tässä tutkimuksessa jäähdyttimien osakuormatilanteissa muutettiin jäähdyttimille 

saapuvien savukaasujen sekä kiertoveden virtausmääriä ja lämpötiloja. Taulukossa 7.3 

arviolta 17 %:n lasku kattilan A mustalipeämäärissä vähentää savukaasujen tilavuusvirtaa 

9 %:lla, joka taas laskee jäähdyttimen lämmönsiirtolukua 7 %:lla. Lämmönsiirtoluku 

pienenee, koska savukaasujen 𝑤𝑚𝑎𝑥 laskee savukaasujen tilavuusvirran laskiessa. 

Mustalipeän vähentäminen laskee myös savukaasujen lämpötilaa ekonomaiserien 

jälkeen. Vuotoilman takia savukaasujen tilavuusvirta ei muutu samassa suhteessa 

mustalipeän kanssa. 

Kiertoveden massavirran vaikutuksia kattilan B jäähdyttimien toimintaan tutkittiin 

taulukossa 7.2. Massavirralla ei ollut oleellisia vaikutuksia jäähdyttimen 

lämmönsiirtokertoimeen U, vaikka massavirta laski noin 21 %. Jäähdyttimet ovat 

rivoitettuja lämmönsiirtimiä, joissa 𝐴𝑜𝑢𝑡 >> 𝐴𝑖𝑛 , joten yhtälön 3.7 perusteella 

sisäpuolisella virtauksella on vain vähäisiä vaikutuksia lämmönsiirtokertoimeen.  

Kiertoveden massavirran vähentäminen laskee tosin kiertoveden ulostulolämpötilaa, kun 

muut reunaehdot pysyvät muuttumattomina.  

9.2.4 Lämmönsiirtopintojen likaantuminen  

Savukaasujen hiukkaskonsentraatiot ovat tutkimuksen soodakattiloilla yleensä 10 – 20 

mg/𝑚3𝑛 välillä sähkösuotimien jälkeen, joten jäähdyttimille saapuvia savukaasuja 

voidaan pitää suhteellisen puhtaina. Työssä itse likaantumista ei voitu kuitenkaan tutkia 



103 

 

kovin tarkasti seisokista seisokkiin. Jäähdytinyksiköitä on yleensä monta kappaletta, 

joilla jokaisella on oma lämpötilamittaus. Yksikin virhe lämpötilamittauksissa tekee 

ajanhetkestä käyttökelvottoman. Jos likaantumista halutaan tutkia tarkemmin, niin 

tutkimus kannattaa rajata pienemmän kokoluokan kattiloille, joissa on vain kaksi 

jäähdytinyksikköä, kuten kattilalla A. Pienemmän kuorman kattiloita ajetaan myös paljon 

tasaisemmin, kuin suuremman kokoluokan kattiloita. Kuvasta 7.13 huomataan kuitenkin, 

että jäähdyttimien lämmönsiirtokertoimet eivät enää paljon muutu 1000 tunnin jälkeen 

seisokista. 

Yleispätevän käsityksen muodostamiseksi likaantumista päätettiin tutkia 

korjauskertoimella K, joka pitää sisällään myös Nusseltin luvun korrelaatioista 

aiheutuvan virheen. K on siis mittausdatan perusteella lasketun lämmönsiirtokertoimen 

suhde kappaleessa 8 esitetyn laskentamallin laskemaan lämmönsiirtokertoimeen. 

Korjauskertoimen arvot ovat kuvissa 8.5 ja 8.6 tyypillisesti 0.8 – 0.9. Kattilalle A 

korjauskerroin on muita soodakattiloita paljon pienempi, noin 0.7, koska jäähdyttimeen 

saapuva vuotoilma altistaa jäähdyttimen korroosioperäiselle likaantumiselle. Kuvien 8.5 

ja 8.6 perusteella savukaasujen lämpötilalla on vaikutuksia korjauskertoimen K 

suuruuteen rivoitetussa lämmönsiirtimessä. Korkeampi savukaasujen lämpötila laskee 

K:n arvoa eli kasvattaa likavastuksen suuruutta, kuten kirjallisuuden perusteella käy myös 

asymptoottisen likavastuksen kanssa. 

9.3 Laskentamallin sovellettavuus esisuunnittelussa 

Työn tavoitteena oli alustavasti kehittää laskentamalli jäähdyttimien suorituskyvyn 

arvioimiseksi, kun jäähdyttimien rakenne on tiedossa. Taulukossa 8.1 jäähdyttimien 

suorituskyky vastaa laitevalmistajien ilmoittamia suunnitteluarvoja. Likaantuneille 

lämmönsiirtimille malli pystyy arvioimaan lämpötilamuutokset ja siirtyvän lämmön 

määrän noin 5 %:n virhemarginaalilla, joten tulokset ovat kyseisille parametreille hyviä. 

Likaantuneille jäähdyttimille mallin laskemaa lämmönsiirtokerrointa U korjataan 

korjauskertoimella K, minkä takia mallin laskema U jää vain tyydyttävälle tasolle 

virhemarginaalin ollessa 0 – 10 % taulukoissa 8.1 ja 8.2.  

Laskentamalli arvioi suorituskyvyn indikaattoreista painehäviön kaikista heikoiten, sillä 

virhemarginaali voi olla painehäviölle jopa 50 %. Painehäviön suurelle virhemarginaalille 
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löytyy monia selityksiä. Ensiksi, painehäviön korrelaatioita rivoitetuille 

lämmönsiirtimille on vain niukasti saatavilla kirjallisuudessa. Toiseksi, painehäviötä 

nostattaa jäähdyttimien likaantuminen, joka myös vaikeuttaa mittausdataan perustuvan 

painehäviön korrelaation kehitystä. Viimeisimpänä tekijänä voidaan mainita itse 

mittausten epätarkkuuden, sillä mittausdatan perusteella juuri paineen mittauksessa 

heilahtelu on kaikista suurinta. 

Suorituskyvyn arvioinnin lisäksi laskentamallilla pystytään laskemaan jäähdyttimiltä 

vaaditut lämmönsiirtopinta-alat. Kuvassa 8.7 lämmönsiirtopinta-alat vastaavat 

suurimmalta osin muutaman prosentin tarkkuudella laitevalmistajan arvoja, mutta 

kattilassa D virhe on jopa 12 %. Lämmönsiirtopinta-alat on laskettu laskentamallilla, kun 

korjauskerroin K on yksi. Näin ollen likaantuneet lämmönsiirtopinnat vaatisivat vielä 

enemmän lämmönsiirtopinta-alaa, kuin alustavasti on oletettu.  

9.4 Jatkotoimenpiteet 

Edellisten johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että työn tavoitteisiin päästiin. 

Tämän takia työssä ehdotetut jatkotoimenpiteet keskittyvät pitkälti data-analyysin 

tehostamiseen sekä laskentamallin kehitykseen. Data-analyysin aikana toimitettujen 

laitosten suorituskykyä tutkittiin prosessidatan avulla. Hyvin usein tutkimusta vaikeutti 

tosin mittausten puute ja mittareiden virhelukemat. Ainakin seuraaville prosessiarvoille 

uupui mittaukset joistakin toimituksista: 

• �̇� ja T savukaasuille sähkösuotimen jälkeen 

• T ja �̇� lisäveden jäähdyttimelle saapuvalle lauhteelle 

• jäähdyttimien kuluttaman nuohoushöyryn määrä 

Savukaasuille ei välttämättä tarvita erillistä lämpötilamittausta ennen jokaista 

jäähdytinyksikköä. Tällöin edellytyksenä on, ettei vuotoilmaa pääse savukaasukanavaan. 

Olemassa olevien savukaasujen tilavuusvirran mittaukset todettiin tutkimuksessa 

näyttävän virheellisiä arvoja, minkä takia tilavuusvirtaus piti määrittää muiden 

lämmönsiirtimien energiataseista. Puuttuvista mittauksista nuohoushöyryn mittaukset 

loisivat paremmat edellytykset likaantumisen syvemmälle tutkimukselle.  

Työn käytännönosuudessa tutkittiin savukaasujen jäähdyttimien suorituskykyä neljällä 

eri soodakattilalla. Näiden neljän laitoksen prosessidatan perusteella kehitettiin erillinen 
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korjauskerroin K, jolla muokataan työssä kehitetyn laskentamallin tuloksia. Neljä 

referenssilaitosta on suhteellisen vähän, varsinkin kun kattilan D jäähdyttimessä 

kiertoveden mittaukset toimivat vain lyhyen ajan ja kattilassa C jäähdyttimet ovat olleet 

toiminnassa vain puoli vuotta. Tämän takia korjauskertoimen K kehitystä tulisi jatkaa 

lisäämällä tutkimukseen 3 – 4 jäähdyttimillä varustettua soodakattilaa. Kattiloilta pitäisi 

saada dataa useammalta vuodelta eikä vuotoilmaa saisi esiintyä. Myös palamisilman 

lämmittämisen tuomia etuja ja haittoja lisäveden lämmittämiseen verrattuna tulisi 

selventää tulevaisuuden tutkimuksissa. 

Korjauskertoimen heikkous on, että se ei huomioi soodakattilan sekä jäähdyttimen 

ajotapoja ennen mittaushetkeä. Jäähdytinkohtainen likavastuksen kehitys seisokista 

seisokkiin toisi paremman käsityksen likaantumisesta verrattuna muutaman 

prosessiarvon perusteella luotuun korjauskertoimeen, johon vaikuttaa myös 

lämpöteknisestä mitoituksesta aiheutuvat virheet. Likaantumiseen liittyvä tutkimus olisi 

suotavaa rajata pienemmän kuorman omaaville jäähdyttimille, koska tällöin myös 

jäähdytinyksiköitä on vähemmän. 

Isommalla joukolla referenssilaitoksia jäähdyttimien korjauskerroin voitaisiin ehkä liittää 

paremmin jäähdyttimen rakenteeseen. Tällöin korjauskertoimen arviointi olisi paljon 

suoraviivaisempaa tulevaisuuden projekteissa. Savukaasujen lämpötilaan sidottu 

korjauskerroin vaatisi jäähdyttimen ripojen lämpötilan selvittämistä, mikä onnistuisi 

parhaiten CFD -simulaatioilla (Computational Fluid Dynamics). CFD -simulaatiolla 

saataisiin myös selvitettyä savukaasujen tarkka lämpötila- ja virtausjakauma sekä 

lämmönsiirtopintojen aiheuttama painehäviö.  

Data-analyysin aikana tutkittiin likaantuneiden jäähdyttimien toimintaa soodakattiloilla. 

Jäähdyttimiä voitaisiin tutkia myös laboratorioihin sijoitetuissa testilaitoksissa. Tällöin 

jäähdyttimien suorituskyky voitaisiin määrittää puhtaille lämmönsiirtopinnoille sekä 

kehittää ulkopuoliselle Nusseltin luvun korrelaatiolle oma yhtälö. Rivoitetun 

lämmönsiirtopinnan Nusseltin luvulle olisi myös suotavaa etsiä vaihtoehtoisia 

korrelaatioita kirjallisuudesta yhtälön 8.3 lisäksi, jotta korrelaatiosta aiheutuva virhe 

saataisiin minimoitua. 

Lisäveden sisääntulolämpötilalla todettiin tutkimuksessa olevan suuria vaikutuksia 

kiertoveden lämpötilaan ennen savukaasujen jäähdytintä ja sitä kautta myös savukaasujen 
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lämpötilaan jäähdyttimen jälkeen. Tämän takia lisäveden sisääntulolämpötila ei saisi 

paljon heilahdella mitoitustilanteesta. Tällä hetkellä ongelmaa pyritään kontrolloimaan 

säätämällä kiertoveden massavirtaa. Ongelman voisi myös ratkaista suunnittelemalla 

lisäveden lämpötilalle säätöjärjestelmän ennen lämmitintä. Sopiva ratkaisu tähän voi 

löytyä kommunikoimalla lisävesilaitostoimittajien kanssa. Myös lämmittimen jälkeen 

lisäveden lämpötilan ja syöttövesisäiliön lämpötilan välille tulisi jättää 

suunnittelutilanteessa tarpeeksi suuri lämpötilaero, jotta säätöventtiili ei aukenisi 

lisäveden sisääntulolämpötilan muutoksen seurauksena. 

Savukaasujen jäähdytinjärjestelmässä jäähdyttimet ovat kytketty yleensä joko lisäveden 

tai palamisilman lämmittimeen. Työn tuloksena jäähdyttimien suorituskyky pystytään 

määrittämään, kun savukaasujen ja kiertoveden lähtöarvot ovat tiedossa. Tulevaisuudessa 

jäähdytinjärjestelmän toimintaa osakuormatilanteissa olisi helpompi tutkia, jos 

jäähdyttimiin kytketyn lämmittimen suorituskyky pystyttäisiin määrittämään virtausten 

lähtöarvojen perusteella. Tällöin simulaatiossa syöttöarvoina pystyttäisiin käyttämään 

savukaasujen ja lisäveden/palamisilman lähtöarvoja sekä kiertoveden massavirtaa. 

Kiertoveden lämpötilat systeemissä jouduttaisiin tällöin ratkaisemaan iteratiivisesti. 

Laskennan lähtökohtana on, että lämmönsiirtoluku U ratkaistaisiin molemmille 

lämmönsiirtimille yhtälön 3.7 mukaisesti. Edellä kuvailtu ”simulointiympäristö” 

havainnollistaisi jäähdyttimen toimintaa koulutuksissa, auttaisi ennakoimaan 

jäähdytinjärjestelmässä tapahtuvia muutoksia sekä täydentäisi puuttuvia mittauksia. 

  



107 

 

10 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli arvioida savukaasujen jäähdyttimien suorituskykyä 

soodakattiloilla. Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin soodakattilan rakenteeseen ja 

toimintaan sekä lämmönsiirtoon ja lämmönsiirtopintojen likaantumisen teoriaan. 

Käytännönosuudessa tarkoituksena oli selvittää jäähdyttimien suorituskyky prosessidatan 

perusteella ja kehittää laskentamalli jäähdyttimien esisuunnittelun tueksi. Työssä haluttiin 

tuoda ilmi myös jäähdyttimien esisuunnittelussa huomioitavia seikkoja, kuten 

jäähdyttimien rakenteen sekä likaantumisen vaikutuksia suorituskykyyn. 

Prosessidatan tutkimuksessa hyödynnettiin data-analyysiä, jolla pyrittiin ratkomaan datan 

tutkimuksessa ilmentyviä ongelmia. Prosessidataa päätettiin tutkia vain jäähdyttimien 

mitoitustilanteissa sekä muutamassa osakuormatilanteessa, koska soodakattilaa pyritään 

ajamaan aina lähellä suunnittelukuormaa. Data-analyysin aikana tavoitteena oli löytää 

useamman tunnin kestäviä ajanhetkiä, jolloin prosessi voidaan todeta olevan lähellä 

stationääritilaa. Data-analyysi todettiin tutkimuksessa toimivaksi välineeksi 

jäähdyttimien suorituskyvyn arvioinnissa, mutta rajoittavina tekijöinä ovat laitosten 

mittareiden määrä ja tarkkuus.  

Data-analyysin perusteella savukaasujen jäähdyttimien suorituskyky vastaa hyvällä 

tarkkuudella laitevalmistajan ilmoittamia arvoja. Suurimmat eroavaisuudet mitattujen ja 

ilmoitettujen arvojen välillä ilmenee lämmönsiirtoluvussa U sekä savukaasupuoleisessa 

painehäviössä. Ero kasvaa varsinkin silloin, kun aikaa seisokista on kulunut > 1000 tuntia, 

jolloin jäähdyttimet voidaan todeta olevan täysin likaantuneita.  

Rakenteeltaan erilaisten jäähdyttimien vertailu on vaikeaa varsinkin, kun virtausten 

lämpötilatasot eroavat toisistaan jäähdyttimien välillä. Pienemmällä virtauksen 

poikkileikkauspinta-alalla voidaan tosin kasvattaa savukaasujen virtausnopeutta, joka 

taas tehostaa lämmönsiirtoa ja vähentää likaantumista, mutta samalla lisää painehäviötä 

savukaasupuolella. Virtausnopeuden lisäksi jäähdyttimien likaantumiseen vaikuttaa 

ripojen pinnan lämpötila, joka on riippuvainen savukaasujen lämpötilasta. 

Likaantumisen arvioimiseksi työssä kehiteltiin korjauskerroin K, joka liikkuu 

tutkimuksen jäähdyttimille 0.7 – 0.9 välillä. Korjauskerroin pitää sisällään Nusseltin 

luvun korrelaatiosta aiheutuvan virheen. Likaantumisen lisäksi muita jäähdyttimen 
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suorituskykyä heikentäviä tekijöitä ovat sähkösuotimista pääsevä vuotoilma sekä 

lisäveden sisääntulolämpötila. Vuotoilma laskee savukaasujen lämpötilaa, mutta samalla 

nostaa savukaasujen tilavuusvirtausta. Vuotoilma altistaa jäähdyttimet myös korroosiolle 

ja sitä kautta korroosioperäiselle likaantumiselle. Kasvanut tilavuusvirta lisää myös 

painehäviöitä savukaasupuolella. Kiertoveden lämpötila ennen jäähdytintä todettiin 

kasvavan lisäveden sisääntulolämpötilan kasvaessa yli mitoitusarvojen. Tätä kautta myös 

savukaasujen ulostulolämpötila kasvaa, jolloin savukaasuhäviöt kasvavat soodakattilalla.  

Työssä esitettyä laskentamallia voidaan käyttää sekä puhtaan että likaisen jäähdyttimen 

suorituskyvyn arvioimiseen sekä lämpöpinta-alan laskentaan hyvällä tarkkuudella. Vielä 

tässä vaiheessa laskentamalli ei pysty laskemaan savukaasujen painehäviötä 

tyydyttävästi, minkä takia malli vaatii kyseiseltä osa-alueelta vielä jatkokehitystä. Myös 

referenssilaitoksia tulisi lisätä korjauskertoimen K täsmentämiseksi. 
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