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Tässä työssä tehdään tarkka selvitys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat soodakattilan elinikään 

ja kuntoon. Näiden tekijöiden perusteella arvioidaan soodakattilan mahdollista jäljellä ole-

vaa käyttöaikaa. Soodakattilan elinikään vaikuttavat kaikki eri vauriomekanismit, jotka voi-

vat vaurioittaa soodakattilan painerungon eri osia. Jokaisessa soodakattilan eri osassa mah-

dolliset vauriot voivat olla hyvin eri tyylisiä, riippuen lähinnä lämpötilasta sekä kattilasuolan 

aiheuttamasta tukkeutumisesta ja korroosiosta. Tällaisia erilaisia vauriomekanismeja ovat 

muun muassa korroosio, mikrorakennemuutokset, metallin venyminen ja väsyminen. Näitä 

eri vaurioita pystytään tutkimaan soodakattilasta tarkasti rikkomattoman aineenkoetuksella 

tai jäljennetarkastuksilla. Soodakattilan materiaaleihin tulee kiinnittää erityistä huomiota sen 

vaikeiden tulipesäolosuhteiden takia. Soodakattiloiden erilaisia vaurioita tarkastellaan, jotta 

pystytään ennakoimaan mahdollisia heikkoja kohtia. Samoin soodakattiloiden keskimääräi-

sistä elini’istä saadaan suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka vanhoja soodakattilat ovat olleet, 

kun ne on uusittu tai poistettu käytöstä. Elinkaaren määrityksessä käytetään apuna RBMI-

analyysia, joka nostaa esille soodakattilan eri osien riskimahdollisuuksia. 

Pääpainona tässä työssä on selvittää Imatran tehtaiden soodakattiloiden SK5 ja SK6 jäljellä 

olevaa elinikää ja kuntoa. Tämän työn perusteella Imatran tehtaiden soodakattiloiden elin-

ikää olisi jäljellä noin 7–15 vuotta. Arviossa on otettu huomioon soodakattiloiden tämänhet-

kinen kunto, Suomessa olevien soodakattiloiden keskimääräinen elinikä ja materiaalien ylei-

nen elinikä ja kestävyys. Tämän työn perusteella erityistä huomiota soodakattilan elinkaaren 

loppupuolella tulee kiinnittää eri läpivientien ohitusputkiin. Tässä työssä on kartoitettu Imat-

ran tehtaiden soodakattiloihin tehtyjä muutostöitä ja käyty läpi niiden elinkaari käyttöön-

otosta tähän hetkeen. Kaikista kyseisten soodakattiloiden painerunkojen vuodoista ja kor-

jauksista on kasattu tämän työn yhteydessä päivitettävä Excel-työkalu, josta löytyy myös 

soodakattiloiden apulaitteiden tietoja. Soodakattiloiden elinkaaren tullessa päätökseen, mah-

dollisuuksia on käytännössä kaksi, joko uusia koko soodakattila tai päivittää soodakattilan 

vanhimpia osia. Tulevaisuuden päästörajoitukset vaikuttavat myös suuresti, kannattaako in-

vestointeja tehdä vanhaan, vai rakentaa kokonaan uusi soodakattila.  
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analysis 

In this research, a detailed study is made of which factors affect the lifespan and condition 

of the recovery boiler, based on which the possible remaining lifespan of the recovery boiler 

is assessed. The lifespan of a recovery boiler is affected by all the different damage mecha-

nisms that can damage different parts of the pressure hull of the recovery boiler. In each 

different area of the recovery boiler, the possible damage can be of a very different style, 

depending mainly on the temperature, as well as corrosion and the clogging which is caused 

by boiler salt. Such various damage mechanisms include, for example, corrosion, micro-

structural changes, metal elongation, and fatigue. These various damages can be examined 

from the recovery boiler by non-destructive testing or by trace inspections. More attention 

should be paid to the materials of the recovery boiler because of its difficult furnace condi-

tions. Damage to other recovery boilers is also examined to be able to anticipate possible 

weak points. Similarly, the lifespan of other recovery boilers provides indicative information 

on how old recovery boilers have been when they have been refurbished or decommissioned. 

The life cycle determination is assisted by RBMI analysis, which highlights the risk potential 

of different parts of the recovery boiler. 

The focus of this research is to determine the remaining lifespan and condition of the recov-

ery boilers SK5 and SK6 at the Imatra mill. Based on this research the remaining lifespan of 

the recovery boiler at the Imatra mill would be about 7-15 years. The assessment takes into 

account the current condition of the Imatra mill's recovery boilers, the general lifespan of all 

recovery boilers in Finland, and the general durability of the materials. Based on this re-

search, special attention should be paid to the bypass pipes of the various bushings towards 

the end of the life cycle of the recovery boiler. All the modifications made to the recovery 

boilers of the Imatra mill have been mapped and their life cycle from commissioning to the 

present has been reviewed. All leaks and repairs to the pressure hulls of recovery boilers 

have been compiled into an Excel tool in connection with this work, which can be updated, 

and contains information on the auxiliary equipment of the recovery boilers. As the life cycle 

of the recovery boiler comes to an end, there are practically two possibilities, either to replace 

the entire recovery boiler or to upgrade the oldest parts of it. Future emission limits will also 

have a major impact on whether it is worth investing in an old recovery boiler or building a 

completely new one.
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä käydään läpi Stora Enso Imatran tehtaiden soodakattiloiden SK5 ja SK6 paine-

rungon elinkaari vuosista 1987 (SK5) ja 1992 (SK6) alkaen. Soodakattiloille tehdään Excel-

työkalu, johon kootaan kaikki soodakattiloiden painerunkojen elinkaaren aikana esiintyneet 

vuodot ja tehdyt muutostyöt. Excel-työkaluun kootaan tietoa Stora Enso Imatran tehtaiden 

tietokannasta, paperisista arkistoista sekä työntekijöiden omista muistiinpanoista. Excel-työ-

kalu pyritään tekemään mahdollisimman helposti päivitettäväksi ja sen tarkoitus on toimia 

apuna elinkaaren loppupuolen määrityksessä. Kyseisten soodakattiloiden elinikää arvioi-

daan ja pyritään huomioimaan kaikki mahdolliset painerunkoihin kohdistuvat tulevat uusin-

nat ja muut elinikään vaikuttavat tekijät. Työssä haastatellaan myös soodakattiloiden vakuut-

tajaa, jotta heidän näkökulmansa voidaan ottaa huomioon soodakattilan elinkaaren loppu-

puolen suunnittelussa. 

Aluksi työssä selvitetään sulfaattisellutehtaan pääperiaatteet sekä käydään tarkemmin läpi 

työtä koskeva soodakattila ja sen toiminta. Työssä kerrotaan, kuinka soodakattiloiden kuntoa 

tarkastellaan. Koska korroosio on mukana suuressa osassa soodakattiloiden vaurioissa, eri 

korroosion esiintymistavat käydään läpi sekä kerrotaan, mitä materiaaleja soodakattiloiden 

painerungoissa yleisimmin käytetään. Kolmannessa luvussa selvitetään painerunkoja koske-

vat lait ja asetukset. Neljännessä luvussa kerrotaan soodakattilan elinikään vaikuttavia teki-

jöitä sekä kerrotaan, mitkä korroosion esiintymistavat ovat yleisimpiä millekin painerungon 

osalle. Luvussa neljä kerrotaan myös RBMI-analyysin perusperiaate sekä kerrotaan vakuut-

tajan näkökulma asiaan liittyen. Viidennessä ja kuudennessa luvussa käydään tarkemmin 

läpi Imatran tehtaiden soodakattilat sekä esitellään tähän työhön valitut elinkaaren ennusta-

miseen vaikuttavat NDT-tarkastukset ja RBMI-analyysit. Seitsemännessä luvussa annetaan 

lyhyt selvitys Excel-työkalusta. Lopuksi pohditaan Imatran tehtaiden soodakattiloiden elin-

kaaren loppupuoleen liittyviä tekijöitä sekä eri tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
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1.1 Työn rajaus 

Työ rajataan soodakattilan syöttövesisäiliöistä päähöyryputkeen, eli käytännössä painerun-

koon. Excel-työkalussa tullaan käsittelemään yksittäisiä vuotoja soodakattiloiden painerun-

goissa sekä yksittäisten painerunkojen osien uusintoja. Excel-työkalusta jätetään pois koko-

naan syöttövesisäiliö, -linjat, -pumput sekä päähöyryputki. Soodakattiloiden apulaitteista ja 

painerunkojen putkistojen seinämänpaksuuksista on jo olemassa hyvin koottua dataa ja mit-

taustuloksia, joten niiden kokoaminen ei ole tarpeen tässä työssä. Näitä tietoja voidaan hyö-

dyntää soodakattiloiden elinkaaren määrityksessä. 

Tässä työssä ei arvioida soodakattiloiden elinikää taloudelliselta kannalta, vaan fyysisestä 

näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arvioidaan, kuinka kauan soodakattilaa 

on mahdollista käyttää, ennen kuin se ei ole enää fyysisesti mahdollista ilman suuria kor-

jaustöitä. 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on arvioida Imatran tehtaiden soodakattiloiden elinkaaren loppua ja sitä, 

millaisia huoltotoimenpiteitä soodakattiloille tulisi tehdä. Jotta tämä on mahdollista, täytyy 

soodakattiloiden kunnosta ja tämänhetkisestä tilasta luoda selkeä kuva. Tämä toteutetaan 

siten, että tässä työssä käydään läpi tarkasti soodakattiloiden kuntoon vaikuttavat asiat sekä 

historia. Kun historia on tiedossa ja on selvillä, mitä osia tarvitsee vaihtaa, voidaan tulevai-

suudessa vaihto- ja korjaustyöt aikatauluttaa paremmin. Tällöin on myös mahdollista ennus-

taa soodakattiloiden käytettävyyttä tarkemmin. Koska Imatran tehtaiden soodakattiloiden 

elinkaaresta ei ole olemassa selkeää yksiselitteistä ratkaisua, täytyy kummankin soodakatti-

lan tila arvioida omana kokonaisuutenaan. Elinkaaren loppupuolen selvityksessä käytetyn 

RBMI-analyysin avulla saadaan nostettua esille soodakattiloiden riskialttiimpia osia. Tällöin 

myös elinkaaren loppuvaiheen riskit saadaan paremmin esille. RBMI-analyysia on mahdol-

lista päivittää, jolloin myös tulevaisuudessa nähdään helpommin, mitkä osat vaativat eniten 

huomiota ja huoltoa. 
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2 SOODAKATTILA YLEISESTI 

Soodakattila on käytännössä luonnonkierrolla toimiva höyrykattila (KnowPulp). Yleisim-

min soodakattilan tuottaman höyryn arvot ovat noin 80 bar ja 480 ℃. Näihin mataliin arvoi-

hin on päädytty usein, koska soodakattilan olosuhteet ovat huomattavasti haastavammat kuin 

muiden höyrykattiloiden. Vuonna 2015 ei ollut vielä soodakattilaa, joiden höyryn arvot oli-

sivat olleet yli 120 bar ja 520 ℃ materiaalien kestävyyden takia. Tulevaisuuden näkökul-

masta on kuitenkin havaittavissa mahdollisuuksia, jotta höyryn painetta ja lämpötilaa saatai-

siin nostettua entisestään. (Vakkilainen & Pohjonen 2010, 47.) 

Lyhyesti kuvattuna soodakattilassa poltetaan mustalipeää, jota syntyy sulfaattisellun valmis-

tuksessa. Sulfaattisellun valmistuksessa valkolipeään liuotetaan puun hakkeesta ligniiniä, 

jolloin syntyy mustalipeää. Sulfaattisellun keitossa tarkoitus on saada eroteltua puun kuidut, 

jotka sisältävät selluloosaa, mahdollisimman pitkinä, ehjinä ja vahvoina. (KnowPulp.) Pro-

sessi kuvataan tarkemmin tämän luvun alaluvussa 2.1.1. 

Soodakattiloiden tärkeys selluntuotannossa on hyvin tärkeä, sillä vuosittain kemikaalien tal-

teenotolla saavutetaan todella suuret hyödyt. Samalla saadaan tuotettua myös prosessihöyryä 

sellutehtaalle sekä ylimääräisestä höyrystä generoitua sähköä. Soodakattilan tärkeyden sel-

luntuotannon linjassa kuvaa hyvin se, että ilman soodakattilaa selluntuotanto pysähtyy hyvin 

äkkiä, kun varastointisäiliöt täyttyvät pesulipeästä tai valkolipeä loppuu. Tämän takia se, että 

soodakattilaan ei tulisi vuotoja, on hyvin tärkeää, kuten myös se, että suunnitelluissa vuosi-

huolloissa voitaisiin kontrolloida paremmin mahdollisia tulevia ongelmakohtia ja ennakoida 

niitä. Ennakoinnilla voidaan saavuttaa vuositasolla todella suuret hyödyt, kun ei tapahdu 

odottamattomia laitoksen pysäytyksiä vuotojen takia. 

2.1 Soodakattilan tarkoitus 

Soodakattilalla voidaan ajatella olevan kaksi eri tehtävää, kemikaalien talteenotto sekä pol-

ton aikana vapautuvan lämpöenergian talteenotto. Tämän työn yhteydessä kiinnostavinta on 

tulipesäprosessissa tapahtuvat ilmiöt sekä niiden vaikutus soodakattilan painerunkoon, eli 

lämpöenergian talteen ottamiseen. 
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Soodakattilan kemikaalien talteenoton tarkoituksena on saada mustalipeästä talteen rikki S 

ja natrium Na. Tämä tapahtuu siten, että rikki pelkistetään kuumassa tulipesässä natriumsul-

fidiksi Na2S. Käytännössä soodakattilan prosessissa halutaan pelkistää mahdollisimman pal-

jon rikkiyhdisteitä natriumsulfidiksi. Reduktioaste kertoo, kuinka paljon natriumsulfaattia 

Na2SO4 on pelkistynyt prosessissa natriumsulfidiksi. Tämän lisäksi, koska prosessi ei ole 

täydellinen, soodakattilan tulipesässä muodostuu natriumkarbonaattia Na2CO3, kun osa nat-

rium yhdisteistä reagoi hiilidioksidin kanssa sekä osa natriumsulfaatista jää reagoimatta. 

Tästä tulipesäprosessista syntyy niin kutsuttu sula, jonka muodostaa käytännössä natrium-

sulfidi, natriumkarbonaatti ja natriumsulfaatti. Sula johdetaan sulakourujenavulla liuotta-

jaan, jossa muodostuu viherlipeää. (KnowPulp.) Tämä työ on kuitenkin rajattu siten, ettei 

liuottajan prosessia käydä tässä työssä tarkemmin läpi. 

Koska mustalipeä sisältää paljon puun orgaanisia aineita, niiden palaessa syntyy myös paljon 

lämpöä, joka on syytä ottaa talteen. Mustalipeä johdetaan tulipesään mustalipeäruiskujen 

kautta, jotka hajottavat virtaukset pieniksi pisaroiksi. Jos mustalipeäpisaran koko on liian 

pieni, se pyrkii nousemaan savukaasujen mukana ylös, jolloin puhutaan niin sanotusta carry-

over tilanteesta. Mustalipeäruiskut ovat tulipesässä olevan keon yläpuolella, jolloin mustali-

peä alkaa kuivua heti pisaroiduttua. Pisaran kokoa pyritään optimoimaan mahdollisimman 

hyvin niin, että se olisi juuri kuivanut ja aloittanut pyrolyysivaiheen ennen kuin se osuu ke-

koon, mutta se ei nousisi savukaasujen mukana ylös. Käytännössä mustalipeäpisaran pala-

minen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: kuivuminen, pyrolyysi ja koksin palaminen. Tä-

män jälkeen pisarasta on jäljellä niin kutsuttu sula. Näistä vaiheista pyrolyysi- ja koksin pa-

lamisvaiheissa vapautuu eniten lämpöä. Kemikaalikierron osalta koksin palamisvaihe on tär-

kein, sillä siinä natriumsulfaatti pelkistyy natriumsulfidiksi. Tämä reaktio vaatii mustalipeän 

sisältämää hiiltä sekä vähähappiset olosuhteet. Jos ilmaa on liikaa, muodostuu vain hiilidi-

oksidia ja hiilimonoksidia ja pelkistysreaktio jää tapahtumatta. Myöskin jos sula on liian 

kauan tulipesässä natriumsulfidina, se pyrkii hapettumaan takaisin natriumsulfaatiksi. 

(KnowPulp.) 

Soodakattilan päästöt koostuvat lähinnä natriumsulfaattipölystä, rikkidioksidista SO2, pel-

kistyneistä rikkiyhdisteistä kuten rikkivedystä H2S, hiilimonoksidista CO sekä typpioksi-
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deista NOx. Tulipesästä savukaasujen mukaan lähtevä natriumsulfaatti tarkoittaa käytän-

nössä niin kutsuttua lentotuhkaa. Lentotuhka kerätään soodakattilan jälkeen sähkösuodatti-

milla ja syötetään takaisin mustalipeän sekaan. Lentotuhka onkin yksi soodakattilan lämpö-

pintoja tukkeuttavista aineista, jonka takia soodakattilaa tulee puhdistaa höyrynuohouksella. 

Lentotuhkan takia soodakattilan tulistinalueen lämpötila tulisi pitää alle 850 ℃, sillä sen 

yläpuolella lentotuhka voi muodostaa vaikeasti nuohottavia kerrostumia herkemmin. Tähän 

soodakattilan tukkeutumisilmiöön vaikuttaa myös yli-ilman määrä. Optimaalisin yli-ilman 

määrä olisi noin 2–3 %, sillä sen yläpuolella lentotuhka kerrostuu enemmän lämpöpinnoille. 

Näiden lisäksi muut savukaasuvirrassa olevat yhdisteet, kuten rikkidioksidi ja rikkivety, py-

ritään poistamaan mahdollisimman hyvin savukaasupesureissa. (KnowPulp.) Nämä osapro-

sessit eivät kuitenkaan kuulu enää tämän työn yhteyteen. 

2.1.1 Lipeäkierto 

Lipeäkierrolla tarkoitetaan sulfaattisellutehtaan lipeän regenerointiin kuuluvia laitteita. Li-

peäkiertoon kuuluu käytännössä soodakattila, kaustistamo, meesauuni, sulfaattikeittopro-

sessi, massan pesu ja mustalipeän haihdutus. (KnowPulp.) Tässä työssä ei ole tarkoitus ker-

toa tarkemmin muista sulfaattisellunkeittoon liittyvistä asioista kuin soodakattilasta. Tässä 

työssä käydään läpi ainoastaan pääpiirteittäin lipeäkiertoon kuuluvat asiat, jotta sulfaattisel-

luprosessi tulisi selkeämmäksi. 

Kun soodakattilasta tuleva sula johdetaan liuottajaan heikkovalkolipeän ja veden kanssa, 

syntyy niin kutsuttua viherlipeää, joka koostuu pääosin natriumkarbonaatista, natriumsulfi-

dista sekä muista natriumyhdisteistä. Valmis valkolipeä, jota käytetään kuitujen erottami-

seen, sisältää lähinnä natriumhydroksidia NaOH ja natriumsulfidia. Soodakattilan jälkeen 

olevan kaustisoinnin tarkoituksena on muuttaa viherlipeän sisältämä natriumkarbonaatti nat-

riumhydroksidiksi. (KnowPulp.) 

Kaustistamoprosessin tarkoituksena on saada viherlipeän sisältämä natriumkarbonaatti rea-

goimaan kalsiumoksidin CaO, eli poltetun kalkin kanssa, jolloin lopputuotteena muodostuu 

natriumhydroksidia. Tähän prosessiin kuuluu useampi vaihe, joita ovat viherlipeän selkeytys 

ja sakan erotus, kalkin sammutus ja kaustisointiprosessi sekä meesan, eli kalsiumkarbonaatin 

CaCO3 erotus valkolipeästä. Tämän jälkeen valmis valkolipeä varastoidaan ja käytetään sul-

faattikeittoprosessissa. (KnowPulp.) 
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Kalsiumkarbonaatin erotukseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, mutta tässä työssä mai-

nitaan niistä yksi, sukkasuodatin. Kaustisoinnin jälkeen suodattamatonta valkolipeää kutsu-

taan kalkkimaidoksi, sillä se sisältää vielä reaktiotuotteen kalsiumkarbonaatin. Kalsiumkar-

bonaatti erotetaan valkolipeästä suodattamalla se fyysisillä sukanmallisilla suodattimilla. 

Tämän jälkeen jäljelle jää valmis valkolipeä sekä meesa, jonka tiheys säädetään vedellä so-

pivaksi ja suodatetaan uudelleen. Tämän jälkeen jäljelle jää laihavalkolipeä sekä pesty 

meesa. Kaustisointiprosessista jäljelle jäävä pesty meesa regeneroidaan takaisin kalsiumok-

sidiksi meesauuneissa ja laihavalkolipeä syötetään soodakattilan liuottajaan. Kalsiumkar-

bonaatin, eli meesan, regenerointiin tarvitaan korkea lämpötila, joka tuotetaan usein poltta-

malla esimerkiksi maakaasua. Prosessissa kalsiumkarbonaatista vapautuu hiilidioksidia CO2 

ja jäljelle jää kalsiumoksidia, joka käytetään jälleen sammutuksessa. (KnowPulp.) 

Sulfaattikeittoprosessissa ja massan pesussa valmistetaan käytännössä sellu, eli puusta ero-

tettu puukuitu. Valkolipeä, joka sisältää natriumhydroksidia ja natriumsulfidia, pilkkoo puun 

sisältämää ligniiniä tehokkaasti rikkomatta kuitenkaan puun kuituja. Keittoprosessi tapahtuu 

korkeassa lämpötilassa, joka tuotetaan käytännössä prosessihöyryllä, jota saadaan esimer-

kiksi soodakattilasta. Kuitujen erottamisen jälkeen massa pestään, jolloin massasta erotetaan 

pesulipeä, eli käytännössä laihaa mustalipeää. (KnowPulp.) 

Pesulipeästä haihdutetaan vettä haihduttamossa, jotta mustalipeän kuiva-ainepitoisuus saa-

daan soodakattilalle sopivalle tasolle. Haihdutusprosessiin kuuluu haihdutuksen lisäksi 

myös suovan erotus pesulipeästä sekä haihtuvien likaslauhteiden käsittely. Suovasta saadaan 

valmistettua esimerkiksi mäntyöljyä ja likaslauhteet voidaan hyödyntää esimerkiksi meta-

nolin valmistuksessa. Metanoli voidaan myöhemmin polttaa esimerkiksi hajukaasukatti-

lassa. Haihduttamon jälkeen mustalipeä, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 72–75 %, pum-

pataan taas soodakattilaan poltettavaksi. (KnowPulp.) 

2.2 Soodakattilan kunnon tarkastelu 

Soodakattilan kuntoa on syytä tarkkailla aina mahdollisuuksien mukaan, koska soodakattilan 

tulipesän olosuhteet ovat kemikaalien takia todella paljon vaikeammat kuin esimerkiksi 

kaasu- tai öljykattilassa. Tästä syystä muun muassa lämpöpintojen korroosio ja eroosio tulee 

huomioida hyvinkin tarkasti sekä ottaa jo suunnittelussa huomioon. Soodakattilan elinikää 
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tarkasteltaessa on olemassa muutamia vaihtoehtoja, kuinka selvittää tämänhetkinen sooda-

kattilan kunto ja ennakoida mahdollisia tulevia vuotoja ja ennaltaehkäistä niitä. Tällaisia tar-

kastelutapoja ovat NDT- (Non-Destructive Testing) ja jäljennetarkastukset. Imatran tehtailla 

on käytössä kumpikin näistä. Käytössä on myös lämpöpintojen putkien seinämänpaksuuk-

sista mittausdataa, jota voidaan hyödyntää tässä eliniän tarkastelussa. Mittausdatasta ei kui-

tenkaan pysty kertomaan missä on tapahtunut vuotoja ja miksi tai vastaavasti ennustamaan 

niitä täydellisesti. Kaikista kuluneimpia putkia voidaan tietenkin vaihtaa ja mittausdatasta 

selviää hyvin myös lämpöpintojen yleinen kunto. Vuotoja voi syntyä myös putkien säröi-

lystä, virumisesta ja jännityskorroosiosta. 

Eliniän tarkastelussa on hyvä huomioida monia eri vaikuttavia tekijöitä, koska pelkästään 

esimerkiksi vuotoja tarkkailemalla ei pysty ennustamaan putkien kulumisnopeutta. Tästä 

syystä mahdollisimman selkeä kokonaiskuva soodakattiloiden kunnosta on tärkeä saada 

esille. Alaluvuissa 2.2.1 ja 2.2.2 käsitellään eri kunnon tarkastustapoja soodakattiloille. 

2.2.1 NDT-tarkastus 

NDT-tarkastus tarkoittaa materiaalin kunnon tarkastusta ilman materiaalin rikkomista. 

NDT-tarkastuksia voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten asennusten laadunvarmistukseksi. 

NDT-tarkastus voi tarkoittaa esimerkiksi silmämääräisesti tehtyä tarkastusta, tun-

keumaneste-, ultraääni-, pyörrevirta- tai radiograafista tarkastusta. (Kiwa Inspecta Finland 

2021.) 

Silmämääräisessä tarkastuksessa tarkoituksena on katsoa yleistä kuntoa ja tehdä huomioita 

mahdollisista vauriokohteista. Valmet Technologies Oy:n tekemässä silmämääräisessä tar-

kastuksessa on hyödynnetty niin sanottua liikennevalolistausta, jossa kyseisen kohteen kun-

toa arvioidaan vihreäksi, keltaiseksi tai punaiseksi. Punainen tarkoittaa, että välittömiä toi-

menpiteitä vaaditaan. Keltainen tarkoittaa sitä, että kohde vaatii pieniä korjauksia tai seuran-

taa ja se on mahdollista korjata ajon aikana tai seuraavassa seisakissa. Vihreä tarkoittaa tar-

kastettavan kohteen hyvää kuntoa ja harmaaksi merkitään tarkistamattomat kohteet. (Valmet 

2020 [1].) 

Silmämääräiselle tarkastukselle on annettu standardissa määräys ja suositus valaistuksesta. 

Valaistusvoimakkuuden olisi hyvä olla 500 lx tai enemmän ja tarkastusetäisyyden tulee olla 
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alle 600 mm, eikä tarkastuskulma saa olla 30 astetta pienempi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että mitä kohtisuorempaan tarkastuksen pääsee tekemään, sitä parempi. Peilien, kui-

tuoptisten laitteiden ja kameroiden käyttö on sallittua, mikäli kohdetta ei muuten pääse tar-

kastamaan. Jos silmämääräisen tarkastuksen tuloksista ei ole täyttä varmuutta, tulisi tarkas-

tusta täydentää muilla NDT-tarkastusmenetelmillä. Tässä samassa standardissa on annettu 

hyvin ohjeita myös hitsauksen silmämääräisestä tarkastuksesta. (SFS-EN ISO 17637:2016, 

5.) 

Tunkeumanestetarkastukselle on annettu eri standardeissa yleisperiaatteet, hyväksymisra-

jat ja tavat, kuinka ne tulee suorittaa (Kiwa Inspecta Finland 2018 [1]). Tunkeumanestetar-

kastuksen pääperiaate on se, että se tuo esiin pinnan epäjatkuvuuskohtia, kuten halkeamia, 

saumoja, poimuja, huokosia tai liitosvirheitä. Aluksi pinta tulee puhdistaa ja kuivata, jonka 

jälkeen tunkeumanestettä levitetään kohtaan, joka halutaan tarkastaa. Neste tunkeutuu pin-

nan avoimiin epäjatkuvuuskohtiin, jonka jälkeen ylimääräinen neste pyyhitään ja pintaan 

levitetään kehite, joka tuo esiin suurentuneen näyttämän mahdollisista epäjatkuvuuskoh-

dista. Yleisesti tunkeumanestetarkastus tulisi suorittaa ennen muita NDT-menetelmiä, koska 

tällöin epäjatkuvuuskohdassa on vähiten epäpuhtauksia. Standardissa on annettu hyvä selos-

tus tunkeumanestetarkastuksen eri vaiheista. (SFS-EN ISO 3452-1:2021.) 

Ultraäänitarkastuksen tarkoituksena on lähettää ultraääniaaltoja mitattavan materiaalin läpi 

ja tutkia tätä signaalia. Myös sironnutta ultraääniaaltoa voidaan tutkia, jolloin voidaan saada 

tietoa esimerkiksi epäjatkuvuuskohdasta. Ultraäänitarkastus voidaan jakaa vielä läpäisy- ja 

pulssikaikutekniikkaan. Läpäisytekniikalla mittaus voidaan ottaa joko takaseinäkaikuna, 

suorana tai heijastuneena signaalina. Tätä tekniikkaa käytetään vikojen havaitsemiseen ja 

materiaalin vaimennuksen mittaukseen lähinnä tasomaisille kohteille. Pulssikaikuteknii-

kassa ääniaallon kaiku kuvataan ja siitä voidaan selvittää ääniaallon heijastajan sijainti. 

(SFS-EN ISO 16810:2014 ja SFS-EN ISO 16823:2014.) 

Pyörrevirtatarkastuksessa tutkitaan pinnan lähellä olevia epäjatkuvuuskohtia lähinnä fer-

riittisissä materiaaleissa. Tämä tarkastustapa sopii pinnoittamattomille ja pinnoitetuille ma-

teriaaleille. Pyörrevirtatarkastus tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti hitsauksen jälkeen il-

man erilaisia valmisteluja. Tällä tarkastustavalla pystyy tarkastamaan myös perusaineen pin-

nan säröjä 2 mm ei-metallisen pinnoitteen läpi. Tarkastuksessa tulee kuitenkin huomioida 
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se, että sähköä johtavien pinnoitemateriaalien läpi mitattaessa perusaineen mahdollisen sä-

rön yli voi muodostua sähköä johtava silta, jolloin säröä ei voida havaita. Pyörrevirtatarkas-

tuksessa tulee käyttää samaa materiaalia olevaa vertailukappaletta, jossa on vertailuvikoja. 

(SFS-EN ISO 17643:2015.) 

Radiograafinen tarkastus perustuu röntgen- tai gammakuvaukseen, jolla voidaan havaita 

pinnan virheitä. Tämä tarkastustapa sopii kaikille metallisille materiaaleille. Lähtökohtai-

sesti jos röntgenkuvaus on riittävä, tulee sitä käyttää, sillä gammakumauksessa säteily on 

aina vaarallisempaa. Yleisesti radiograafisessa tarkastuksessa tulee huomioida turvallisuus 

todella tarkasti, sillä säteilyä ei voi havaita. (SFS-EN ISO 5579:2014.) 

2.2.2 Jäljennetarkastus 

Jäljennetarkastuksessa tarkasti valittuun, esimerkiksi putken kohtaan kiillotetaan metalli-

pinta, jonka jälkeen pinta syövytetään ja siihen painetaan ohut muovikalvo, joka on pehmi-

tetty liuottimella. Tämän jälkeen muovikalvon kovetuttua sen pintaan jää tarkka kopio pin-

tarakenteesta. Jäljennetarkastuksessa tavoitteena on saada selville tarkasti yhden pienen koh-

dan mikrorakenteen yksityiskohdat jopa 0,1 µm tarkkuudella. Jäljenne otetaan alle 1 cm ko-

koiselta alueelta, mahdollisimman pahiten vaurioituneesta osasta, mikä tarkoittaa sitä, ettei 

esimerkiksi koko tulistinnippua pystytä tarkistamaan tällä tekniikalla. Tällä tekniikalla pys-

tytään kuitenkin saamaan tietoa virumisvaurioista, sen kehittymisestä ja laajuudesta, mikro-

rakenteen kunnosta, putken valurakenteesta, raekoosta ja säröjen alkuperästä. (Kiwa In-

specta Finland 2018 [2].) 

2.3 Soodakattilan vauriomekanismeja 

Tässä alaluvussa käydään läpi mitkä eri asiat vaikuttavat siihen, millainen materiaali kan-

nattaa valita millekin lämpöpinnalle ja mitä asioita putkikoon valinnassa tulee huomioida. 

Tässä alaluvussa ei kuitenkaan kerrota, mikä materiaali on kannattavin millekin lämpöpin-

nalle. Tällaisia materiaalivalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa korroosio ja eroo-

sio. Eri vauriomekanismien ymmärtäminen auttaa soodakattilan suunnittelussa ja mahdol-

listen vuotojen syiden selvittämiseen sekä niiden ehkäisemiseen oikeanlaisella korjauksella 

tai muutoksella. Eri vauriomekanismeja ovat korroosio, mikrorakennemuutokset ja virumi-

nen (Sandy Sharp W.B.A 2007 [2]). 
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2.3.1 Korroosio 

Korroosio määritellään standardissa siten, että metallin ominaisuudet muuttuvat ympäristön 

ja metallin välisessä fysikaalis-kemiallisessa reaktiossa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että metallin rakenne muuttuu ja se menettää tällöin esimerkiksi metallille ominaisen lujuu-

den. (SFS-EN ISO 8044:2020.) Yhtenä yleisimpänä korroosion muotona voisi pitää esimer-

kiksi ruostumista (Jet-Steel Oy 2015). 

Korroosioon vaikuttavia tekijöitä soodakattilassa ovat kosteus, korkeat lämpötilat, ilman 

hiukkaset, suola ja muut kemikaalit. Esimerkiksi sulanut NaOH voi kondensoitua viileille 

putkipinnoille, jolloin muodostuukin NaFeO2. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi soodakattilan 

seinäputkiin ja ilma-aukkojen ohitusputkien mutkiin vuotoja. Samoin esimerkiksi 

ekonomaiserin kylmät kohdat voivat aiheuttaa veden tiivistymistä, jolloin pH voi tippua hy-

vinkin alas. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [2].) 

Korroosio voidaan jakaa useaan esiintymismuotoon riippuen sen tyylistä ja siitä, kuinka se 

vaikuttaa metalliin. Yleisesti sanotaan, että jos korroosionopeus vuodessa on alle 0,1 mm, 

tällöin kyseinen teräs on korroosionkestävää tietyssä sovelluskohteessa. (Jet-Steel Oy 2015.) 

Soodakattilan korroosion esiintymismuotoihin vaikuttaa paljon kuumuus ja kemikaalit. 

Näistä syistä materiaalin valinnassa tulee olla tarkkana. 

Tässä alaluvussa käydään aluksi läpi soodakattiloille yleisimmät korroosion esiintymismuo-

dot ja lopuksi mainitaan muita korroosion esiintymismuotoja yleisesti. Kyseisistä korroosion 

esiintymismuodoista on käytetty eri lähteissä useita eri ilmaisuja ja tässä työssä lähtökohtai-

sesti on käytetty korroosiokäsikirjassa käytettyjä nimityksiä (Kunnossapitoyhdistys ry 

2008). Soodakattiloille yleisimpiä korroosion esiintymismuotoja ovat: 

- Jännityskorroosio 

- Korroosioväsyminen 

- Pistekorroosio 

- Galvaaninen korroosio 

- Raerajakorroosio 

- Eroosiokorroosio 

- Hilseilykorroosio 

- Rasituskorroosio 
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Jännityskorroosio tarkoittaa käytännössä vetojännityksen ja korroosion yhteisvaikutuksesta 

tapahtuvaa vauriota, yleensä murtumaa, joka etenee raerajoja pitkin tai rakeiden läpi. Sisäiset 

ja ulkoiset jännitykset vaikuttavat jännityskorroosiomurtuman syntymiseen eniten. Sisäisiä 

jännityksiä voi muodostua, jos metallia kylmämuokataan, leikataan tai lävistetään, lämpö-

käsitellään tai hitsataan. Sisäisillä jännityksillä on yleensä suurin merkitys murtumiin, koska 

niitä on vaikeaa ennustaa. Ulkoisia jännityksiä voi syntyä staattisesta kuormasta, termisistä 

mittamuutoksista, staattisesta paineesta tai värähtelystä. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 

117–121.) 

Jännityskorroosiota esiintyy, kun tietty rajajännitys ylitetään, joskus jo, jos myötöraja ylite-

tään 10%. Jännityskorroosiota lisäävät muun muassa happi ja muut hapettavat aineet. Jänni-

tyskorroosioon vaikuttavat metallin koostumus, mikrorakenne, dislokaatiorakenne sekä 

faasien termodynaaminen stabiilius. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 117–121.) 

Korroosioväsymisen määrittää niin kutsuttu väsymisraja, joka on määritettävissä eri materi-

aaleille eri olosuhteissa. Jos materiaali on ympäristössä, joka aiheuttaa korroosiota, väsymis-

rajaa ei esiinny, jolloin pienetkin jännitysvaihtelut voivat johtaa lopulta murtumaan. Jos ma-

teriaaliin ei vaikuta korroosio, tällöin materiaalilla voidaan huomata olevan väsymisraja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä väsymisrajaa pienemmät jännitykset eivät vaikuta 

murtumien syntymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos materiaaliin vaikuttaa 

jokin korroosiomuoto, pienetkin jännityksen vaihtelut voivat aiheuttaa murtuman, kun kuor-

manvaihtokerrat lisääntyvät. Eli materiaali on tällöin niin sanotusti heikompaa. Korroo-

sioväsymisen syntymiseen vaikuttaa soodakattiloissa eniten putkien ja säiliöiden painemuu-

tokset, paineiskut, lämpölaajeneminen, alas- ja ylösajot, värähtely ja lämpötilanvaihtelut. 

(Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 122–124.) 

Pistekorroosio, eli pistesyöpyminen tarkoittaa metallin pintaan syntynyttä pistemäistä kuop-

paa. Yleensä paksuilla materiaaleilla tämä korroosion esiintymismuoto ei ole kovin vaaral-

linen, sillä se yleensä pysähtyy tiettyyn syvyyteen. Kuitenkin on mahdollista, että esimer-

kiksi soodakattilan lämpöpinnalla oleva pistekorroosio aiheuttaa vuodon, jos putki on kulu-

nut sisäpuoleltakin tai materiaali on muuten ohut. Pistesyöpyminen voi alkaa esimerkiksi 

pinnan urista, rakennevirheistä tai elektrolyyttipisaroista. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 

103–107.) Kemiallisesti tämä tarkoittaa sitä, että materiaalin oksidikerroksen rikkoutuessa, 
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materiaali joutuu epäjalommaksi, jolloin voi syntyä pistesyöpymä (Kyröläinen & Kauppi 

2016, 113). Soodakattiloissa on yleensä käytössä ruostumattomia teräksiä, joilla on oksidi-

kerros. Tällaisille metalleille pistesyöpyminen on yleisintä, mutta pistesyöpymisen kestä-

vyyttä lisää kuitenkin metallin molybdeeniseos. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 103–107.) 

Galvaaninen korroosio tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi erilaista metallia ovat kiinni toisis-

saan. Tällöin epäjalompi metalli toimii anodina, jolloin kyseinen metalli syöpyy ja jalomman 

metallin syöpyminen lähes pysähtyy. Elektrodipotentiaalisarjan avulla voidaan arvioida, 

milloin kaksi eri metalliparia aiheuttavat galvaanista korroosiota. (Kunnossapitoyhdistys ry 

2008, 109.) Soodakattiloissa tällaisia galvaaniselle korroosiolla alttiita kohteita voivat olla 

esimerkiksi compound-putkien ja normaalin seinäputken liitoskohdassa. 

Raerajakorroosiosta puhutaan silloin, kun metallin raerajoille, eli metallin rakeiden liitos-

kohtiin, on muodostunut yhdisteitä, jotka heikentävät korroosionkestävyyttä. Tämä tarkoit-

taa sitä, että raerajalle on suotautunut epäpuhtauksia tai jokin metallin seosaine on rikastunut 

tai köyhtynyt. Tällöin syöpyminen tapahtuu näitä raerajoja pitkin. Tällaisia yhdisteitä voi 

syntyä, kun metalli jähmettyy, sitä lämpökäsitellään, hitsataan tai käytetään korkeassa läm-

pötilassa. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 115–116.) 

Raerajakorroosio esiintyy yleisimmin ruostumattomilla teräksillä metallin herkistymisenä. 

Esimerkiksi hitsauksen yhteydessä on mahdollista, että raerajalle muodostuu kromikarbidia, 

eli sanotaan että metalli herkistyy. Tällöin kromikarbidin viereen syntyy kromiköyhä vyö-

hyke, jolloin ruostumaton teräs ei pysty passivoitumaan, eli muodostamaan oksidikerrosta. 

Herkistyminen tapahtuu austeniittisella ruostumattomalla teräksellä 550–800 ℃ lämpöti-

lassa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hitsauksen yhteydessä on mahdollista, että me-

talli herkistyy. Tämä voidaan kuitenkin estää sillä, että käytetään terästä, joka sisältää vähän 

hiiltä (< 0,03 %) tai seosaineita titaani tai niobi. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 115–116.) 

Eroosiokorroosio tarkoittaa esimerkiksi nesteen virtauksen aiheuttamaa korroosiota esimer-

kiksi putkessa. Virtauksiin syntyy pyörteitä epäjatkuvuuskohdissa, joka aiheuttaa virtauksen 

nopeuden kasvun ja mahdollisesti kriittisen nopeuden ylityksen. Tämä voi tapahtua esimer-

kiksi putkimutkissa, haaroissa sekä suuaukoissa. Kriittisen nopeuden ylityksen jälkeen neste 

pystyy irrottamaan metallin pinnassa olevan korroosiota suojaavan oksidikerroksen, jolloin 



19 

 

   

korroosio nopeus kasvaa. Toinen mahdollinen eroosiokorroosiota synnyttävä tapa on partik-

kelieroosio. Tällöin virtauksessa on pieniä partikkeleja, jotka voivat rikkoa suojakerroksen 

putken pinnalta. Tämä voi tapahtua jo huomattavasti alemmissa nopeuksissa kuin pelkän 

nesteen aiheuttama eroosiokorroosio. Korroosionkestävyydellä ei ole merkitystä, jos korroo-

siota aiheuttaa partikkelieroosio, koska kuluminen on mekaanista. (Kunnossapitoyhdistys ry 

2008, 110.) 

Hilseilykorroosiolla tarkoitetaan raudan hapettumista esimerkiksi soodakattilassa kuumassa 

olosuhteessa. Tällöin metallin pinnalle muodostuu oksidikerros ja tämän oksidikerroksen 

ominaisuuksiin vaikuttaa muun muassa teräksen kemiallinen rakenne. Rauta muodostaa esi-

merkiksi wustiittikerroksen yleisimmin soodakattilan olosuhteissa, joka johtaa ioneja hyvin, 

eikä kiinnity pintaan kunnolla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että tällöin putki on hyvin herkkä 

korroosiolle ja kuluu nopeasti. Jos putken materiaaliin on lisätty esimerkiksi kromia, tällöin 

putken pintaan muodostuukin kromioksidikerros, joka vastaavasti johtaa ioneja huonosti. 

Tämä taas tarkoittaa sitä, että kromioksidikerros suojaa tällöin esimerkiksi tulistinputkia hy-

vin, koska kromioksidikerros ei irtoa niin herkästi. Kuitenkin jos lämpötilat nousevat yli 

1000 ℃, kromioksidi höyrystyy. Tällöin parempi seosaine olisi esimerkiksi alumiini. (Huh-

tinen et al. 1994, 210–211.) 

Rasituskorroosio (SAC - Stress-Assisted Corrosion) on käytännössä korroosioväsymiseen 

johtava ilmiö ja se on mahdollista soodakattilan painerungon kaikissa putkissa ja tukeissa. 

Kyseisestä ilmiöstä puhutaan myös vesisäröilynä (WSC – Waterside Cracking) ja joskus se 

yhdistetään korroosioväsymiseen. Rasituskorroosion aiheuttama vaurio on halkeama put-

kessa, joka on kosketuksissa veden kanssa. Jos vesipuolen magnetiittikalvo on jostain syystä 

hävinnyt, se vaikuttaa suuresti rasituskorroosion syntymiseen. Erityisesti rasituskorroosiota 

esiintyy soodakattilan pohjassa, verhoputkien alapuolella seinissä ja ilma-aukkojen kohdilla 

eli alueilla, jossa lämpövirta on suurta, sekä kaikissa kiinnityskohdissa. Esimerkiksi jokainen 

kohta, josta seinäputket ovat kiinnitetty tulipesän ulkopuolelta hitsaamalla rakenteeseen, tu-

lisi tarkista hyvin tarkasti. Samoin myös soodakattilan kattokaapin läpivientien kohdat ovat 

alttiita rasituskorroosiolle. Tärkeimpiä asioita, joita tulisi seurata mahdollisen rasituskorroo-

siovaurion varalta ovat syöttöveden happitason ja pH:n muutokset sekä mahdolliset kemial-
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liset puhdistukset. Rasituskorroosiolle ei ole olemassa yksiselitteistä syytä, mutta yksi suu-

rimpia tekijöitä sen kehittymiselle on huono kattilavesi sekä alueet, joihin kohdistuu eniten 

rasitusta. Rasituksen voi aiheuttaa jäännösjännitykset tai terminen jännitys. Samoin suuret 

ja nopeat lämpötilan vaihtelut vaikuttavat rasituskorroosioon suuresti, kuten soodakattilan 

pikatyhjennykset ja liian nopeat käynnistykset. Rasituskorroosiovaurio voidaan havaita rik-

komattomilla tarkastustavoilla, kuten röntgenkuvauksella tai ultraäänellä. (Bennett et al. 

2015.) 

Yleisimmin rasituskorroosio on ongelmana yli 20 vuotta vanhoissa soodakattiloissa. Kohdat, 

joita tulisi tarkastaa erityisesti rasituskorroosion varalta ovat kaikki kohdat, joissa esimer-

kiksi putkessa on mutka tai se on kiinnitetty toiseen putkeen hitsaamalla. Rasituskorroosion 

on huomattu tapahtuvan useammin, jos kyseinen putki on kulunut muun korroosion takia 

noin 50 % sen alkuperäisestä paksuudesta. Rasituskorroosio on yksi tärkeimmistä korroo-

sion muodoista vanhalle soodakattilalle ja sitä tulisi tarkkailla mahdollisuuksien mukaan 

mahdollisimman laajalti juuri kaikista herkimmiltä aluilta, joissa sitä voi esiintyä. (Bennett 

et al. 2015.) 

Muita korroosion esiintymismuotoja on olemassa muutamia. Eri korroosion esiintymista-

voista on käytetty erilaisia nimityksiä, jotta ne voidaan nimetä tarkemmin. Muita yleisiä kor-

roosion esiintymistapoja ovat: 

- Yleinen korroosio 

- Lämpöväsyminen 

- Hapettuminen 

- Sulfidikorroosio 

- Kloorikorroosio 

2.3.2 Mikrorakennemuutokset 

Mikrorakennemuutoksilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa metalli pyrkii mahdollisimman stabii-

liin tilaan. Tämä tarkoittaa, että metalli pystyy tällöin sitomaan vähiten energiaa. Mikrora-

kennemuutokset ovat mahdollisia korkeissa lämpötiloissa ja tällöin metallin materiaalilujuus 

laskee pysyvästi. Erilaisia mikrorakennemuutoksien esiintymistapoja ovat mikrorakenteen 

hajaantuminen, karbidien palloutuminen ja kulkeutuminen raerajoille sekä rakeiden kasvu. 

(Kiwa Inspecta Finland, 2018 [2].) 
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Esimerkiksi materiaalille 10CrMo9-10 on tehty kuvaaja aika-lämpötilariippuvuudesta kor-

keissa lämpötiloissa eräässä kokeellisessa testissä. Testistä on voitu todeta, että mikroraken-

nemuutokset vaikuttavat alentavasti materiaalin kovuuteen, vetolujuuteen ja virumislujuu-

teen korkeissa lämpötiloissa. Materiaalin kovuus ei kuitenkaan kerro suoraan virumislu-

juutta. (Salonen, 1994.) 

2.3.3 Viruminen 

Virumisella tarkoitetaan käytännössä hidasta venymistä, joka ei enää palaudu. Virumiseen 

vaikuttavat materiaalin lämpötila, venyttävä voima ja aika. Soodakattiloissa käytetyillä ma-

teriaaleilla viruminen alkaa tapahtua vasta yli 400 ℃ lämpötiloissa. (Kiwa Inspecta Finland, 

2018 [2].) 

Viruminen tapahtuu metallin myötörajaa pienemmällä vetojännityksellä (Meskanen & Toi-

vonen 2021). Virumisen yhteydessä puhutaan virumisrajasta, joka on materiaalikohtainen ja 

kertoo lämpötilan, jonka alapuolella materiaalin rakenteen pitäisi kantaa kyseinen kuorma 

rajoittamattoman ajan (Kiwa Inspecta Finland, 2018 [2]). 

Korkean lämpötilan komponenttien mitoitus tehdään virumislujuuden mukaan. Tämä tar-

koittaa sitä, että komponentti mitoitetaan siten, että se kestää kyseisen virumislujuuden ja 

lämpötilan 200 000 tuntia. Virumislujuus määritetään tilastollisesti. Virumisvenymä voi-

daan määrittää taas virumismallinnuksen avulla. Virumisvenymä kertoo tällöin komponen-

tin kunnosta ja siitä, mihin kohtaan suurin jännitys syntyy. Kohta, johon suurin jännitys koh-

distuu, voi muuttua käytönaikana. Virumismallinnus analyysi voi antaa tärkeää tietoa kysei-

sen komponentin virumisvenymästä ja jäljellä olevasta eliniästä. (Kiwa Inspecta Finland, 

2018 [2].) 

2.3.4 Väsyminen 

Lämpöväsymistä soodakattiloissa aiheuttaa yleisimmin soodakattilan alas- ja ylösajot. Läm-

pöväsyminen voi aiheuttaa halkeamia, kun määrittelemätön määrä tällaisia alas- ja ylösajon 

syklejä on kulunut. Halkeamien syntymiseen vaikuttaa myös se, kuinka nopeasti lämpöti-

lanmuutokset ovat tapahtuneet ja kuinka suuria jännityksiä ja rasituksia soodakattilaan koh-
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distuu. Lämpöväsymistä voidaan tarkkailla hyvin, jos soodakattilan käytönaikana on huo-

mattu esimerkiksi lämpötilapiikki. Tällöin on mahdollista, että murtuma on muodostunut. 

(Vakkilainen 2005.) 

Lämpöpintojen liikkuminen ja värähtely voi aiheuttaa halkeamia esimerkiksi hitsaussaumoi-

hin. Tällainen halkeama muodostuu siihen kohtaan, josta kyseinen putki pidetään paikallaan, 

eli kiinnityskohtaan. Tällaisia kohtia voivat olla muun muassa kaksoislieriökattiloissa lieri-

öiden väliset putket, ekonomaisereiden liitoskohdat yhdysputkeen tai esimerkiksi tulistimien 

kiinnityskohdassa olevat hitsaussaumat. Väsymisen aiheuttamiin halkeamiin ei vaikuta 

yleensä korroosio, ja ne esiintyvät yleensä pareittain putken kahdella eri puolella. Lämpö-

pintojen liikkumista voidaan estää hyvin tärinätankojen avulla, jotka olisi hyvä tehdä ruos-

tumattomasta teräksestä, esimerkiksi 304L. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

2.3.5 Vetyhauraus 

Vetyhauraus tai vetyhyökkäys tarkoittaa käytännössä sitä, että vetyioni tunkeutuu metalliin 

ja kulkeutuu raerajoja pitkin erilaisiin virhekohtiin tai huokosiin ja muodostaa korkeassa 

lämpötilassa (yli 220 ℃) metaanikaasua CH4 tai pienemmissä lämpötiloissa vetykaasua H2. 

Tällöin kaasunpaine kyseisessä kohdassa kasvaa suuresti ja tämä voi johtaa metallin lujuu-

den heikkenemiseen tai rikkoutumiseen. Vedyn osapaine on merkittävässä osassa vety-

haurauden syntymisriskiin. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 189–191.) Esimerkiksi kattila-

putken vesipuolella vedyn osapaine vaikuttaa suuresti vetyhaurauden riskiin. Standardissa 

vetyhauraus määritellään vedyn absorboitumisena metalliin, jolloin metallin lujuus ja sitkeys 

heikkenee ja metalli voi murtua (SFS-EN ISO 8044). Soodakattilan painerunko voidaan olet-

taa kauttaaltaan korkean lämpötilan alueeksi. Tällöin suuri huolenaihe on myös niin kutsuttu 

hiilenkato, joka syntyy, kun metaanikaasu muodostuu. Metallin kromiseostus ja molybdee-

nipitoisuus kumpikin auttavat metallin vetyhaurastumisen riskiin. (Kunnossapitoyhdistys ry 

2008, 238.) 

Vetyhaurastuminen on vaarallisinta, kun lämpötila on -20 ℃ ja 70 ℃ välillä, jolloin vety ei 

pääse poistumaan metallista. Yli 150 ℃ lämpötilassa vedyn on mahdollista poistua metal-

lista, jolloin metallin lujuus myös palautuu, mikäli vaurioita ei ole kerennyt syntyä ennen 

vedyn poistumista. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 191.) 
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Soodakattilassa painerungon vesipuolella normaalissa tilanteessa vetyä voi ilmetä lähinnä 

silloin, jos syöttöveden pH laskee rajusti, jolloin voi muodostua vetyä happohyökkäyksen 

takia. Syöttövesi, jonka pH on matala, liuottaa kattilaputkia suojaavan magnetiittikerroksen 

pois. Tämän jälkeen kattilaputket ovat alttiita korroosiolle ja korroosio aiheuttaa vetyioneja, 

joka taas mahdollistaa vetyhyökkäyksen. (Suez Water Technologies & Solutions 2021.) 

2.4 Soodakattiloissa käytettyjä materiaaleja 

Tässä alaluvussa kerrotaan, millaisia materiaaleja soodakattiloissa on käytössä yleisesti. Tä-

män työ tarkoituksena ei ole käydä läpi kaikkia mahdollisia eri soodakattiloissa käytettyjä 

materiaaleja, vaan tuoda esille muutamia yleisimpiä ja käytetyimpiä materiaaleja. Koska tu-

listimien materiaalit ovat yleensä soodakattiloissa kaikista tärkeimmässä roolissa, niin tässä 

alaluvussa käydään ainoastaan niitä tarkemmin läpi. Luvun lopussa käydään vielä läpi lyhy-

esti, miten eri materiaalit vaikuttavat soodakattilaan ja etenkin korroosionkestävyyteen. 

Soodakattiloissa käytetyt materiaalit ovat yleensä melko samanlaisia riippumatta soodakat-

tilan koosta. Soodakattilan pohjassa käytetään yleisimmin hiiliteräsputkia, koska sula muo-

dostaa putken pinnoille jäähtyessään suojaavan kerroksen. Pohjan reunoissa olevissa mut-

kissa voidaan käyttää esimerkiksi Sanicro 38 -päällystemateriaalia tai vastaavasti koko pohja 

voidaan suojata sillä. Samaa materiaalia voidaan käyttää myös ilma-aukkojen mutkissa. 

AISI 304L -pinnoitemateriaalia on vältetty käytettäväksi soodakattilan pohjassa. Soodakat-

tiloiden alemmissa seinissä on käytetty yleensä compound-putkia, joissa päällystemateriaa-

lina on AISI 304L tai SA-210 A1. Compound-putkella viitataan yleisesti teräsputkeen, joka 

on pinnoitettu jollain pinnoiteaineella. (Valmet 2017, 7–10.) 

Normaalissa tilanteessa soodakattilassa käytetään useita erilaisia materiaaleja lähinnä niiden 

kuumuuden kestävyyden perusteella. Esimerkiksi tulistimiin kohdistuu kaikista kuumimmat 

savukaasut ja ne ovat tulipesän yläpuolella, jolloin myös lämpösäteily on suurinta sekä put-

ken sisällä oleva höyry jäähdyttää putkea huonommin kuin vesi. Erityisesti tulistimien en-

simmäisiin putkiin kohdistuu suurin lämpösäteily. Tulistimia voi suojata tällöin esimerkiksi 

verhoputkilla ja tulipesän nokalla. Verhoputket suojaavat tulistimia hyvin ylikuumenemi-

selta, jolloin myös korroosio pysyy maltillisena. Alla olevassa taulukossa on lueteltu erilaisia 

soodakattiloiden tulistimissa käytettyjä materiaaleja. 



24 

 

   

Taulukko 1. Soodakattiloissa käytettyjä tulistin materiaaleja. (Muodostettu lähteestä: Vakkilainen & Pohjanen 

2010, 46) 

 Cr Ni Mo Si Cu Al Mn C  Fe Other 

15Mo3 0,3 0,3 0,30 0,26 0,30  0,65 0,46 97,6  
13CrMo44 1,0 0,3 0,30 0,26 0,30  0,55 0,14 97,1  
10CrMo910 2,3  1,00    0,50  96,1  
X10CrMoVNb91 9,0 0,3 1,00 0,40   0,50  88,7 V, Nb 

HCM 12 12,0  1,00      86,9 V, Nb 

X20CrMoV121 12,0 0,5 1,00 0,50   0,50 0,23 85,2 V, Nb 

AISI 347 17,5 10,3  1,30  0,70 1,60 0,08 68,4 Nb, Ta 

AISI 321 18,5 10,2  0,75   2,00 0,06 68,5  
AISI 309 23,0 14,5  0,70   1,50 0,10 60,2 P 

HR2M 22,2 14,4 1,46 0,55   3,14 0,03 58,1 Nb, Ta 

YUS170 24,4 13,2 1,50 0,78   0,58 0,02 59,5 N, P 

AISI 310 25,0 20,5  0,50    0,08 53,8  
HR3C 25,0 29,5  0,42 1,28  1,10 0,06 42,6 N 

AC66 27,0 32,0  0,25  0,02 0,80 0,06 39,2 Ce, Nb 

Sanicro 28 27,0 21,0 3,50  1,00  0,05 0,01 37,3  
Sanicro 38 21,0 38,0 2,50 0,30 1,70  0,80  35,6 Ti 

Alloy 825 22,0 39,0 3,50 0,36   0,50  34,5 Ti 

HR11N 28,5 41,2 1,06 0,12   0,50 0,01 28,6 N 

Super 625 21,0 52,7 8,97 0,21  0,28 0,20 0,01 15,8 Nb 

Sanicro 65 21,0 61,0 8,40 0,35   0,38  8,8  
Alloy 625 21,0 58,0 9,00 0,50  0,40 0,50 0,10 5,0 Nb, Ti 

Alloy 690 29,0 61,5 

   

0,10 

 

0,03 9,0 

 
 

Kuten taulukosta 1 huomaa, tulistimissa käytetään yleisesti paljon kromia ja nikkeliä sisäl-

täviä materiaaleja, eli käytännössä ruostumatonta terästä. Tämä johtuu käytännössä vain 

siitä, että niillä materiaaleilla on kaikista paras kuumuuden kesto ja ne kestävät paremmin 

korroosiota. Yleisimpinä taulukosta voidaan pitää neljää ensimmäistä materiaalia, koska 

muiden materiaalien kustannukset nousevat todella nopeasti moninkertaiseksi. (Vakkilainen 

& Pohjanen 2010, 45.) 

Kun puhutaan ruostumattomasta teräksestä, tarkoitetaan yleisesti metalliseoksia, jotka sisäl-

tävät kromia ja nikkeliä. Alun perin ruostumaton teräs tarkoitti seosta, joka sisälsi 20 % kro-

mia ja 8 % nikkeliä. Metalliseoksen mikrorakenteen perusteella ne jaetaan austeniittisiin, 

ferriittisiin ja martensiittisiin metalleihin. Näillä eri ryhmiin jaetuilla ruostumattomilla te-

räksillä on hieman erilainen koostumus sekä eri etuja ja haittoja. (Kunnossapitoyhdistys ry 

2008, 455–456.) 
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Muissa soodakattilan osissa kuten pohjassa, seinissä, keittoputkistossa ja EKOissa on käy-

tetty hieman eri materiaaleja. Näissä lämpöpinnoissa käytetyt materiaalit ovat yleensä hal-

vempia ja ne myös kestävät paremmin olosuhteiden takia. Imatran tehtaiden soodakattiloissa 

on käytetty hieman erilaisia materiaaleja riippuen sijainnista. Suurin osa lämpöpinnoista on 

tehty materiaalista St 45,8/III. Poikkeuksena esimerkiksi SK5 EKOssa on käytetty materi-

aalia P2656GH-TC2. Lähtökohtaisesti muiden kuin tulistimien materiaaliksi riittää huomat-

tavasti halvempi materiaali ja yleensä tulistimien materiaalit tuottavat suurimmat ongelmat 

soodakattiloiden kestävyydessä. 

Materiaalivalinta vaikuttaa kaikista merkittävimmin siihen, kuinka kestäviä eri lämpöpinnat 

ovat ja kuinka paljon ne kestävän kulumista. Toinen merkittävä asia on tulipesän ja savu-

kaasujen lämpötila. Jos soodakattilan hyötysuhdetta haluttaisiin yhä korkeammalle, se vaa-

tisi höyrynlämpötilan nostamista, mikä ei ainakaan tällä hetkellä ole kovinkaan järkevillä 

investoinneilla mahdollista. Korkeampi lämpötila rasittaa useilla eri tavoilla esimerkiksi tu-

listimia. Jos kuitenkin pystytään ymmärtämään, millaiset olosuhteet soodakattilassa on, pys-

tytään materiaalivalinta tekemään sen mukaan. Kokemusperäistä tutkimusta voidaan hyö-

dyntää soodakattilan materiaalia valittaessa. Lähtökohtaisesti materiaalin valinta tai höyry-

putken seinämänpaksuus ei vaikuta huomattavasti lämmönsiirtoon. Sen sijaan materiaalin 

koostumus vaikuttaa merkittävästi materiaalin kestävyyteen.  
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3 PAINELAITELAKI JA -TURVALLISUUS 

Tässä luvussa käydään läpi tätä työtä koskevat yleisimmät asiat liittyen painelaitelakiin 

(FINLEX 16.12.2016/1144), joka on Suomen eduskunnan säätämä painelaitteita koskeva 

säännös. Sen lisäksi käydään läpi muutamia kohtia valtioneuvoston asettamasta painelaite-

turvallisuutta koskevasta säädöksestä (FINLEX 1549/2016). Nämä valtioneuvoston asetuk-

set on määrätty tulemaan voimaan 2017 vuoden alusta alkaen. 

Painelaitelaki perustuu painelaitedirektiiviin (EUR-Lex 2014/68/EU), joka on Euroopan 

unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin antama direktiivi. Tämän lisäksi on olemassa 

valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta, joka täsmentää painelaitelakia käytönai-

kaisista tarkastuksista sekä käytön valvonnasta. (TUKES Painelaitteiden korjaus- ja muutos-

työt.) 

Painelaitteella tarkoitetaan säiliötä, putkistoa tai muuta vastaavaa, johon voi kohdistua yli-

painetta (16.12.2016/1144). Tämän työn yhteydessä painelaite käsittää koko soodakattilan 

painerungon syöttövesisäiliöstä päähöyryputkeen asti. Tästä syystä painelaitelakia tulee 

noudattaa kaikkien muutos- ja korjaustöiden aikana. Painelaitelaissa annetaan myös mää-

räykset, joita soodakattilan painerunkoa suunniteltaessa täytyy noudattaa 

(16.12.2016/1144). Jos paineenkestoon vaikuttavia rakenteellisia asennus-, korjaus- tai muu-

tostöitä tehdään, täytyy valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta ottaa myös huomi-

oon (1549/2016). 

Painelaitelain noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 

(16.12.2016/1144 4 §). Painelaite ei saa vaarantaa kenenkään terveyttä missään tilanteessa. 

Jos henkilövahinkoja on sattunut, niistä tulee ilmoittaa TUKESille, eli valvontaviranomai-

selle (16.12.2016/1144 11 §). Painelaitteen valmistajan on varmistettava, että kyseineen laite 

täyttää kaikki vaatimukset ja toimitettava tekniset asiakirjat asiakkaalle (16.12.2016/1144 

16 §). Laitteista tulee löytyä myös CE- merkintä (16.12.2016/1144 17 §). Painelaiteissa käy-

tetyt materiaalit on oltava vahvistettuja eurooppalaisella hyväksynnällä (16.12.2016/1144 24 

§). Höyrykattilan käyttötarkastusten ja sisäpuolisten tarkastusten aikaväli saa olla maksimis-

saan kaksi vuotta (16.12.2016/1144 57–58 §). 
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Painelaiteturvallisuudessa on sanottu, että suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle täytyy olla 

olemassa kohta, jossa se määritetään, esimerkiksi varolaitteen liitoskohta (1549/2016 4 §). 

Määräaikaisessa painekokeessa täytyy käyttää nestettä, jos mahdollista. Painekoe on tehtävä 

suurimpaa sallittua käyttöpainetta 1,3 kertaa suuremmalla paineella (1549/2016 11 §). Kat-

tilan käyttäjän on päästävä kattilalaitokselle viiden minuutin aikana häiriöstä (1549/2016 13 

§). Jos paineenkestoon vaikuttavaa rakennetta korjataan tai muutetaan, on toiminnanharjoit-

tajan annettava painelaitteen omistajalle asennus-, korjaus- ja muutostyöstä vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus. Jos painelaite on rekisteröitävä, toiminnanharjoittajan, eli korjausfirman, 

tulee noudattaa moduulia G. (1549/2016 17 §.)  
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4 SOODAKATTILAN ELINKAARI 

Imatran tehtailla kumpikin soodakattila on jo verrattain vanha, jonka takia molemmat soo-

dakattilat alkavat lähestyä elinkaarensa loppua. Elinkaaren lopusta ei tällä hetkellä ole ole-

massa minkäänlaista suunnitelmaa ja suunniteltua elinikää ei ole ilmeisesti määritelty aiem-

min. Tämän takia tämä työ voi toimia yhtenä osana elinkaaren lopun suunnittelussa. Tähän 

lukuun on koottu tietoa elinkaareen vaikuttavista tekijöistä, eri vauriotyypeistä, miten elin-

kaarta voidaan arvioida, tyypillisen soodakattilan eliniästä ja eri soodakattiloiden yleisim-

mistä vaurioista. 

Eliniälle ei pystytä määrittämään rakennusvaiheessa tarkkaa aikaa, vaan sen määrittämiseen 

täytyy hyödyntää erilaisia tekniikoita, joita ovat esimerkiksi NDT- ja jäljennetarkastukset. 

Tämän takia mahdollisimman hyvät mittaustulokset esimerkiksi putkistojen kulumisesta 

ovat eduksi. Tässä työssä tehty Excel-työkalu auttaa myös soodakattilan eliniän arvioinnissa, 

sillä se antaa hyödyllistä tietoa siitä, milloin on ollut vuotoja ja onko samanlaisia vuotoja 

pystytty estämään nykyhetkenä. Samoin siitä näkee sen, että onko jossain lämpöpinnassa 

ollut enemmän vuotoja kuin jossain toisessa ja tällöin pystytään tarkastelemaan tarkemmin 

juuri kyseisen lämpöpinnan ongelmia. 

Kaikki mahdollinen tieto soodakattilan toiminnasta voidaan koota ja muodostaa niistä niin 

kutsuttu RBMI-analyysi eli riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus -analyysi. Tässä lu-

vussa tehdyssä RBMI-analyysissa on hyödynnetty kaikkia tässä työssä mainittuja soodakat-

tilan elinkaaren vaikuttavia tekijöitä. Tällöin analyysin tuloksena voidaan saada visuaali-

sempi kuva soodakattilan heikoimmista ja tarkastuksia eniten kaipaavista alueista. Tässä 

työssä RBMI-analyysi onkin valittu elinkaaren loppupuolen suunnittelun apuvälineeksi. 

4.1 Elinkaareen vaikuttavia tekijöitä 

Elinkaareen vaikuttaa käytännössä kaikki normaalitilasta poikkeava. Tällaisia asioita voivat 

olla esimerkiksi soodakattilan likaantuminen ja ”pommittaminen”, tiettyjen kemikaalien ar-

vojen nousu savukaasuissa ja höyryn lämpötilan nostot sekä piikit. Esimerkiksi eräässä soo-

dakattilassa on mitattu savukaasujen seassa olevassa lentotuhkassa korkeita kalium- ja kloo-

riarvoja ja sen on todettu lisäävän korroosiovaaraa muun muassa tulistimissa (Soodakattila-
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yhdistys [1]). Samoin myös lentotuhkan koostumus vaikuttaa sen tarttuvuuteen lämpöpin-

noille. Lentotuhkan koostumusta onkin näistä syistä hyvä tarkkailla aina ajon yhteydessä 

ottamalla siitä näytteitä. 

Soodakattilalle on melko ominaista lentotuhkan kertyminen lämpöpinnoille. Tätä tietenkin 

pyritään minimoimaan, ettei soodakattilaan tule ongelmia savukaasujen virtausnopeuksista 

ja tulipesän paineesta. Jos soodakattila likaantuu liian paljon, eikä normaali höyrynuohous 

enää riitä, joudutaan soodakattila ajamaan alas, jäähdyttämään ja vesipesemään. Toinen ny-

kyisin saatavilla oleva puhdistustekniikka on lämpöpintojen ”pommitus”. Tällä tekniikalla 

on mahdollista pienen hallitun räjähdyksen avulla pudottaa suurimmat lentotuhkakasaumat 

lämpöpintojen väleistä. Tähän tekniikkaan liittyy kuitenkin vaaroja.  Yksi vaaroista on jo se, 

että soodakattilan yksittäisiä luukkuja avataan ajon aikana, jolloin on mahdollista syntyä 

vaaratilanteita. Toinen vaara on lämpöpintojen vauriot. Tästä esimerkkinä Soodakattilayh-

distykselle on raportoitu vaurio, jossa Metsä Fibren Joutsenon tehtaiden soodakattilassa oli 

havaittu ”pommituksen” aiheuttaneen vaurioita EKO 1 ja keittoputkistoon (Soodakattilayh-

distys [2]). Muutamia yksittäisiä putkia oli painunut sisään pieneltä alueelta, joka oli johtanut 

vuotoon. Lopullinen syy näille painaumille on kuitenkin edelleen epäselvä, mutta kestoi-

suustyöryhmä ja Metsä Fibre kummatkin epäilevät pommituksen aiheuttaneen vauriot. (Soo-

dakattilayhdistys [2].) 

Kolmantena elinikään vaikuttavana tekijänä on soodakattilan lämpötilat ja niiden vaihtelut. 

Kun soodakattila on normaalissa ajotilassa, lämpötilat vaihtelevat jonkin verran, muttei mer-

kittävän suuresti. Kun soodakattilaan tulee jokin ongelma, jonka takia lämpötila muuttuu 

äkillisesti paljon jossain kohdassa, on mahdollista, että syntyy vaurio. Tällaisia mahdollisia 

lämpötilan muutostilanteita voi tulla esimerkiksi soodakattilan alas- ja ylösajoissa. Tämän 

takia soodakattilalle on yleensä annettu lämpötilagraafi, jonka mukaan lämpötilaa pyritään 

nostamaan. 
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4.2 Vauriotyypit soodakattilan painerungon eri osissa 

Tässä luvussa käsitellään erilaisia vauriotyyppejä soodakattilan paineurungon eri osissa. 

Koska soodakattilan olosuhteet ovat hyvin epätasaiset, myös eri osiin kohdistuu huomatta-

vasti erilaisia vauriotyyppejä. Tällaisia vaurioihin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi len-

totuhka, sen koostumus ja lämpötila sekä soodakattilan sula. 

4.2.1 Pohja 

Soodakattiloiden pohjaputkien korroosiota aiheuttaa muun muassa natriumkarbonaatti ja 

natriumsulfidi eli sulasuola, joita sula sisältää. Normaalissa tilanteessa soodakattilan pohjaa 

suojaa kiinteä sulakerros, mutta on mahdollista, että se sulaa pois, jolloin pohja paljastuu 

osittain ja syntyy riski, että pohjaputket saavat säteilylämpöä. Tällöin suolasulaliemi voi ai-

heuttaa korroosiota pohjaputkiin. (Tuurna 2016.) Jos soodakattilalle ominainen vesi ei olisi 

jäähdyttämässä putkia, sula aiheuttaisi todella suuria korroosiolukemia. Koska pohja- ja sei-

näputkissa kiertää vettä, sula jäähtyy putkien pintaan muodostaen suojakerroksen. (Sandy 

Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Soodakattilan pohjan lämpötilamittauksissa on huomattu, että lattiaputkissa voi esiintyä läm-

pötilapiikkejä satunnaisesti, jotka aiheuttavat vetojännityksiä ainakin materiaalilla 304L. 

Vetojännitykset eivät palaudu enää soodakattilan jäähdyttyä. Materiaalilla Alloy 825 (käy-

tössä Imatran tehtailla) ja Alloy 625 näitä kyseisiä vetojännityksiä ei synny niin herkästi, tai 

ne ovat pienempiä. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Soodakattilan alas- ja ylösajoissa on erityisen tärkeää, että pohjaputkien lämpötila laskee 

tarpeeksi matalalle (materiaalilla 304L alle 160 ℃), koska muuten natriumsulfidin ja nat-

riumhydroksidin väkevöity liuos aiheuttaa jännityskorroosiohalkeamia lämpötilassa 160–

200 ℃. Väkevöity liuos syntyy, kun suuri määrä sulaa liuotetaan pieneen määrään vettä. 

Tätä asiaa on tutkittu laboratoriossa materiaalilla 304L, jota ei kuitenkaan ole Imatran teh-

taiden soodakattiloiden pohjissa käytetty. Tästä samasta syystä on myös todella tärkeää, että 

soodakattilan pohja puhdistetaan hyvin sulasta ennen ylösajoa. (Sandy Sharp W.B.A 2007 

[1].) 
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4.2.2 Ilma-aukot 

Ilma-aukkojen ohitusputkien mutkissa olevat vuodot johtuvat yleisimmin siitä, että palamat-

tomat ainekset palavat lähellä aukkoja, aiheuttaen niihin kohtiin suuren lämpötilannousun. 

Ilma-aukkojen ulkopuoli voi olla mahdollinen paikka korroosiolle, jos sula natriumhydrok-

sidi joutuu sinne ennen kuin se on muuttunut natriumkarbonaatiksi. Normaalisti putkia suo-

jaisi esimerkiksi natriumferriitti, eli korroosiotuote hiiliteräsputkella, tai kromioksidi com-

pound-putkilla, mutta tässä tilanteessa sula liuottaa tämän suojakerroksen pois, joka mah-

dollistaa nopean korroosion. Myös ohitusputkiin jääneet jäännösvetojännitykset putkien tai-

vutuksesta tai hitsauksesta voivat pahentaa säröjen syntymistä. Esimerkiksi pohjaputkissa 

särö yleensä kääntyy putkenpinnan kanssa samaan suuntaan, eikä jatka hiiliteräsputken läpi, 

mutta ilma-aukkojen kohdalla, jos putkessa on jäännösvetojännitystä, se voi aiheuttaa sen, 

että särö jatkaa myös hiiliteräsputken läpi ja aiheuttaa vesivuodon. Tästä syystä juuri ilma-

aukkojen ympärykset ovat tärkeää tarkistaa. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

4.2.3 Seinät, verho- ja kattoputkisto 

Seinissä yleisimpänä vauriotapana on ollut lämpöväsymisen takia syntynyt särö. Lipeäauk-

kojen ympärillä olevat ohitusputket voivat kärsiä jäätyneen sulakerroksen poiston hetkellä 

nopeita ja korkeita lämpötilanmuutoksia. Tähän auttaa paljon lipeäruiskutuksen optimointi 

sekä compound-putkien käyttö. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Ylemmissä seinäputkissa, verhoputkissa ja kattoputkissa korroosio on huomattavasti pie-

nempää kuin tulipesässä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että sekundääri ja tertiääri-ilma-

kanavat nostavat ilman määrää ja tämä auttaa stabiloimaan putkien suojaavan rautaoksidi-

kerroksen. Tällöin putken pinta ei ole niin herkkä korroosiolle, eikä soodakattilan yläosiin 

tarvitse välttämättä compound-putkia. Vesipesujen jälkeen, jos seinäputkiin on jäänyt kos-

teaa tuhkaa pidemmäksi aikaa, on laboratorio mittauksissa huomattu, että putkien korroosio 

voi olla 25,4 µm (0,0254 mm) päivässä. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Koska soodakattilan savukaasuissa, varsinkin jos sulapedin lämpötila on matala, on yleisesti 

ottaen suuri määrä SO2 ja SO3, voi näistä muodostua natriumbisulfaattia NaHSO4 tulipesän 

yläosissa. Natriumbisulfaatti voi muodostaa soodakattilan yläosiin kasaumia, varsinkin vii-
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leimpiin kohtiin. Jos tämä natriumbisulfaattikerros sulaa, se poistaa myös putken pintaa suo-

jaavan oksidikerroksen ja tällöin altistaa putken korroosiolle. Tällaisen korroosion huomaa 

pitkistä valumajäljistä putkien pinnassa. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Toinen korroosiomuoto tulipesän yläosassa voi johtua carry-over-ilmiöstä, eli kun mustali-

peäpisarat eivät pala tulipesässä, vaan nousevat savukaasujen mukana tulipesän yläosaan. 

Tällöin putkien pinnoille kertyneet palamattomat pisarat voivat johtaa siihen, että rikki pel-

kistyy putkien pinnalla, jolloin putkien pintaan voi muodostua korroosion takia kuoppia. 

Tämän ilmiön pystyy kuitenkin estämään sillä, että palamisilma sekoittuu hyvin tulipesässä, 

jolloin palaminen on täydellisempää. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

4.2.4 Tulistimet 

Tulistimiin vaikuttaa eniten tulistinputkien lämpötila ja hapen määrä. Koska nykyaikaisissa 

soodakattiloissa yleensä carry-over-ilmiö on lähes olematon hyvin optimoitujen ilmatasojen 

ansioista, sulan aiheuttama korroosio on melko vähäistä tulistimissa. Tulistimissa tärkeim-

pänä suojana on tulistinputkien pinnalla oleva oksidikerros. Tulistinputkien alimmat mutkat 

ovat kaikista vaikeimmassa olosuhteessa. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Koska tulistetun höyryn lämpötilaa halutaan nostaa, jotta kokonaishyötysuhde sataisiin pa-

remmaksi, joudutaan tulistimien materiaaleja valitsemaan aina tarkemmin. Kun tulistinput-

kien lämpötila kasvaa, yksi hyvä vaihtoehto on se, että tulistinputkien materiaaliksi valitaan 

jokin sellainen, joka sisältää esimerkiksi kromia tai alumiinia (Sandy Sharp W.B.A 2007 

[1]). Tällöin tulistinputken pintaan muodostuu kestävä kromi- tai alumiinioksidikerros, joka 

suojaa korroosiolta (Huhtinen et al. 1994, 210–211). 

Eräässä laboratoriotestissä otettiin näyte soodakattilan tuhkasta ja se analysoitiin tarkasti. 

Kyseinen tuhka sisälsi alkaalisulfaatteja 50–90 w%, klorideja 1–10 w%, natriumia, klooria 

ja karbonaattia. Tässä kokeessa tämän tuhkan sulamislämpötila oli 500–550 ℃, koska eri 

näytteet sisälsivät hieman eri ainesosia. Tuhkan pH vaihteli 10,7 ja 13,2 välillä. Tuhkan, joka 

sisälsi enemmän karbonaattia, sulamislämpötila ja pH oli korkeampi. Testin lopputuloksena 

todettiin, että tulistimissa kannattaa käyttää kromia tai molybdeeniä tulistinputkissa, koska 

se suojaa suolan aiheuttamalta korroosiolta. Esimerkiksi kromia riittää, että sitä on putken 

materiaalissa noin 18–25 w%. (Fujikawa et al. 1999.) 
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Koska soodakattilassa savukaasujen seassa on usein rikkioksidia, tällöin oksidikerroksen 

alle saattaa muodostua metallisulfidia. Rikkioksidin on mahdollista päästä oksidikerroksen 

alle pienistä mikrohalkeamista tai huokosista. Tällöin on mahdollista, että oksidikerros ir-

toaa, eikä pelkistävissä olosuhteissa pääse syntymään uutta oksidikerrosta putken pintaan. 

(Huhtinen et al. 1994, 211–212.) 

Juuri tulistinputkia suojaavan oksidikerroksen takia on tärkeää, ettei oksidikerros liukene 

natriumbisulfaattiin, joka voi kulkeutua tulistimille savukaasujen mukana. Tämän voi estää 

sillä, että SO3 määrä tulipesässä pidetään mahdollisimman alhaisena, jolloin natriumbisul-

faattia ei pääse muodostumaan. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

4.2.5 Keittoputkisto 

Keittoputkiston yleisin korroosiomuoto on eroosiokorroosio. Toinen mahdollinen korroo-

siomuoto voi olla sama kuin seinäputkilla ja tulistimilla, eli natriumbisulfaattikerroksen su-

laminen ja oksidikerroksen liukeneminen. Keittoputkiston ”mutarummun” lähellä voi olla 

korroosiota nuohoushöyryn takia. Kun pienet suola- ja likahiukkaset puhalletaan höyryllä 

putkenpinnasta, niin myös oksidikerroksesta lähtee osa irti. Tällöin on mahdollista huomata 

putken pinnassa soikeita kulumajälkiä. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

4.2.6 Ekonomaiseri 

Ekonomaisereissa korroosio johtuu melkein ainoastaan nuohoushöyrystä. Lisäksi on mah-

dollista, että väsymisestä johtuvia repeämiä ilmaantuu. Ekonomaisereiden putkien lämpöti-

lat ovat hyvin maltilliset, koska ne ovat veden esilämmittimiä. Tällöin myöskään natrium-

bisulfaatti ei pääse sulamaan kuumien putkien pinnoilla. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

Ekonomaisereiden kohdalla savukaasujen lämpötila voi olla jo niin alhainen, että savukaa-

sujen kastepiste alitetaan. Yleensä tämä kastepisteen lämpötila on kuitenkin noin 68–77 ℃, 

joka harvoin alitetaan normaaliajossa. Jos tämä tiivistyminen kuitenkin pääsisi tapahtumaan, 

kosteuden pH laskisi hyvin alas, jopa 2,5–3 tasolle, koska siihen liukenisi savukaasuista 

CO2, NOx ja SOx. Tällöin on mahdollista, että kosteus liuottaa ekonomaisereiden putkistoja. 

Kosteus voi tiivistyä myös myöhemmin esimerkiksi sähkösuodattimissa tai vielä savupii-

pussa. Etenkin sähkösuodattimissa tärkeää on eristys, että lämpötila kestäisi mahdollisim-
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man korkealla, mutta lähellä kastepistettä, jotta hyötysuhde olisi hyvä. Esimerkiksi ruostu-

maton teräs 316L pystyy suojaamaan tältä kosteuden liuottamiselta. (Sandy Sharp W.B.A 

2007 [1].) 

4.2.7 Vesipuolen korroosio 

Vesipuolen korroosio johtuu yleisimmin huonolaatuisesta syöttövedestä. Syöttövedelle on 

tärkeää, että se ei sisällä happea ja kemikaalit on poistettu oikein. Jos syöttövedessä on hap-

pea, se voi laskea lämmönsiirtokykyä, jolloin putken ulkopuolinen korroosio kasvaa. Jos 

taas vedessä on kemikaaleja, ne voivat aiheuttaa putkistoihin tukkeumia. (Sandy Sharp 

W.B.A 2007 [1].) 

Jos syöttövedessä on happea, se aiheuttaa yleisimmin putkistojen sisäpinnalle kuoppia. 

Happi aiheuttaa korroosiota varsinkin kuumassa vedessä ja silloin, kun veden lämpötilaa 

nostetaan esimerkiksi ekonomaisereissa. Jos syöttöveden pH putoaa liian alas, se voi aiheut-

taa happokorroosiota. Happokorroosiolle on tyypillistä metallin yleinen kuluminen. Tyypil-

lisesti jos pH tippuu alle 4,5 se aiheuttaa magnetiittikalvon häviämisen. Normaalissa tilan-

teessa syöttöveden pH tulisi olla yli 8,5. Jos taas pH nousee liian ylös, puhutaan syövyttä-

västä korroosiosta. Tällöin putken pintaan syntyy epäsäännöllisiä kuvioita sekä magnetiitti-

kalvo syöpyy pois. Magnetiittikalvo on tyypillinen putkea suojaava kerros normaalissa ti-

lanteessa, joka syntyy, kun teräs reagoi kattilaveden kanssa. Jos syöttövedessä on vetyä, se 

voi aiheuttaa metallin lujuuden heikentymistä, eikä sitä pysty näkyvästi todentamaan. (Vak-

kilainen 2005.) 

Syöttöveden happipitoisuus tulisi olla alle 0,01 mgO2/kg. Hapenpoisto on toteutettu tyypil-

lisimmin termisellä kaasunpoistolla, eli käytännössä yli 100 ℃ veden hapen liukoisuus on 

0, eli happi ja muut kaasut eivät enää liukene veteen. Kaasunpoisto toteutetaan yleisimmin 

levykaasunpoistimella. Muita tapoja kaasunpoistoon ovat pisarakaasunpoistin, tyhjökaasun-

poistin tai kemiallinen kaasunpoisto (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 295–296). Kemiallinen 

kaasunpoisto tarkoittaa käytännössä sitä, että syöttöveden sekaan syötetään Boilexia, eli 

haihtuvaa alkaloidikemikaalia. Tämä kemikaali tasoittaa syöttöveden pH-arvoa sekä poistaa 

jäännöshappea. (KnowPulp.) 
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Kattilavesinäytteessä on mahdollista, että natriumfosfaatti ja natriumsulfaatti ”piiloutuu” 

soodakattilan kuormituksen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset aineet väkevöityvät 

helposti kuumien pintojen läheisyyteen. Myös kattilavedessä olevat suolat voivat siirtyä 

höyryn mukana tulistimiin, josta voi syntyä korroosiovaurioita. Esimerkkinä näistä aineista 

on piidioksidi. (Kunnossapitoyhdistys ry 2008, 285.) 

4.2.8 Muut osat 

Yhtenä yleisimpänä ongelman aiheuttajana syöttövesisäiliöille ja syöttövesilinjoille on rasi-

tuskorroosio (stress-assisted corrosion). Nämä vauriot kohdistuvat yleisimmin hitsaus-

saumojen viereen, vesitason alapuolelle. Näihin syöttövesisäiliön ja -linjojen vaurioihin joh-

taa yleensä huono kattilaveden laatu sekä mahdolliset paineiskut, niin kutsuttu vesivasarail-

miö. (Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].)  

Lieriöissä vauriot esiintyvät yleisimmin jännityskorroosiomurtumina. Jännityskorroo-

siomurtuma voi laajentua, jos lieriössä on vetojännityksiä esimerkiksi hitsaussaumoista. 

(Sandy Sharp W.B.A 2007 [1].) 

4.3 Miten elinkaarta voi arvioida 

Soodakattilan elinkaaren määrittämiselle ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa, vaan sen arvi-

oimiseksi tulee ottaa huomioon useita erilaisia elinkaareen vaikuttavia tekijöitä. Soodakatti-

lan eliniälle voi antaa arvioita erimerkiksi siitä, milloin muiden tehtaiden soodakattilat ovat 

uusittu, ja mikä niiden käyttöaika on silloin ollut. Tähän kuitenkin vaikuttaa suuresti sooda-

kattilan koko, huollot ja uusinnat sekä tietenkin, kuinka kyseistä soodakattilaa on ajettu vuo-

sien aikana. 

Soodakattilan elinkaarta voi arvioida myös taloudelliselta kannalta, eli milloin soodakattilan 

käytöstä tulee enemmän kustannuksia kuin siitä, että soodakattila uusittaisiin kokonaan. 

Kustannuksia syntyy muun muassa suunnittelemattomista seisakeista, sekä suunnitelluissa 

seisakeissa tehdyistä uusinnoista. RBMI-analyysi on valittu siksi, että se kokoaa hyvin mah-

dolliset vaaratilanteet sekä vaurioista johtuvat kustannusarviot. Näiden lisäksi analyysiin 

pystyy sisällyttämään monia muita tekijöitä ja tekemään arvion kokemuksen perusteella. 

Koska Imatran tehtaiden soodakattiloiden kapasiteetti ei ole vielä tuotannon esteenä ja niistä 
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on uusittu lämpöpintoja, ei olisi vielä järkevää uusia soodakattiloita kerralla. Elinkaarelle on 

käytännössä mahdotonta antaa yksiselitteinen vastaus ja siksi onkin tärkeämpää keskittyä 

elinkaaren loppupuolen ennustamiseen. Tästä syystä on hyvä luoda malli, jota päivittämällä 

pystyy seuraamaan soodakattiloiden kunnon muuttumista sekä arvioimaan elinkaaren lop-

pua tarkemmin, kun se lähestyy. 

4.3.1 RBMI – Riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus 

Yksi tapa miten soodakattilan elinkaarta voi arvioida, on ottaa huomioon erikseen jokainen 

soodakattilan painerungon osa ja tehdä niille arvio siitä, miten suuren riskin ne aiheuttavat. 

Yksi tällainen lajittelutapa on riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus (Risk based main-

tenance and inspection RBMI), joka on määritelty myös standardissa SFS-EN 16991:2018 

ja TUKES on antanut ohjeet sen tekemiseen (Aho-Mantila 2003). 

Edellisessä alaluvussa 4.2 luetellut soodakattilan eri osat voidaan lajitella niiden riskin pe-

rusteella. Tällöin voidaan huomioida vaarallisimmat soodakattilan alueet tarkemmin myös 

soodakattilan elinkaaren loppupuolella. RBMI-analyysiin kuuluu käytännössä kaksi vai-

hetta, itse analyysi ja sen tulosten perusteella tehty kunnossapito- ja tarkastusohjelma. Tässä 

työssä keskitytään lähinnä vain analyysin tekemiseen, jotta saataisiin paremmin näkyville 

vaarallisimmat ja huomiota vaativat alueet soodakattilasta. Tulosten perusteella pystytään 

kuitenkin vaikuttamaan nykyiseen huolto-ohjelmaan. Alla on käyty läpi, kuinka analyysi 

tehdään ja millä perusteilla. Myöhemmin luvuissa 5 ja 6 analyysi tehdään erikseen kummal-

lekin Imatran tehtaiden soodakattilalle. Analyysin eri vaiheita on hieman sovellettu ja tehty 

analyysi on pyritty tekemään siten, että se vastaa parhaiten Imatran soodakattiloita. 

RBMI-analyysia tehdessä huomioidaan tässä tapauksessa soodakattilan vaurioiden todennä-

köisyyttä ja niiden riskiä ympäristöön. Tässä työssä tämä analyysi tehdään siten, että jokai-

nen painerungon osa analysoidaan erikseen ja sijoitetaan omaan kohtaan riskimatriisiin, joka 

on kuvassa 1. Riskimatriisissa on olemassa jo valmiina hyviä suuntaa antavia ohjeistuksia 

siihen, mihin kohtaan soodakattilan eri osat tulisi sijoittaa (SFS-EN 16991:2018, 37–38). 

Tähän analyysiin huomioidaan kaikki jo tapahtuneet vauriot ja niiden aiheuttamat riskit, tar-

kastusvälin pituus, tarkastustyyli ja käyttäjien kokemukset. Tämän analyysin tekeminen vaa-

tii myös, että sen tekijällä on hyvä käsitys soodakattilan tämänhetkisestä kunnosta ja käytet-

tävissä on mahdollisimman hyvin tietoa niin vaurioista kuin tämänhetkisistä ajomalleista. 
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Tästä syystä tämä analyysi olisi hyvä tehdä ryhmässä, jossa voi yhdessä miettiä eri osien 

riskiä. Tätä analyysia tulisi päivittää aina muutosten ja vaurioiden sattuessa oikeaan suun-

taan. (Aho-Mantila 2003.) 

 

Kuva 1. Riskimatriisi (Muokattu lähteestä SFS-EN 16991:2018, 37–38). 

Riskimatriisissa eri alueet kertovat käytännössä korjaustarpeen kiireellisyydestä. Oikeassa 

yläkulmassa olevaan erittäin suuren riskin alueelle sijoitetut kohteet tulisi välittömästi ottaa 

huomioon ja tehdä toimenpiteitä riskien pienentämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 

esimerkiksi korjaus- ja muutostyöt. Korkean riskin alueelle sijoitettuihin kohteisiin tulisi 

määrittää tarvittavia tarkastus- ja huolto-ohjelmia niiden riskien vähentämiseksi. Keskisuu-

ren riskin alueella käytännössä voidaan pyrkiä yhä pienentämään riskiä pienillä toimenpi-

teillä ja pyrkiä mahdollisimman optimaaliseen kustannustehokkuuteen. Matalan riskin alue 
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tarkoittaa käytännössä enää tarkastus- ja huoltosuunnitelmien optimointia yhä kustannuste-

hokkaammaksi ja erittäin matalan riskin alue ei vaadi enää toimenpiteitä. (SFS-EN 

16991:2018, 36.) 

Käytännössä soodakattilan ympäristössä kaikki eri painerungon osat sijoittuvat keskimäärin 

korkean ja matalan riskin alueiden väliin. Tällä tavalla saadaankin näkymään hyvin juuri ne 

riskialttiimmat alueet soodakattilasta ja niihin pystytään kiinnittämään huomiota paremmin. 

Soodakattilan RBMI-analyysin tekemiseen kuuluu useampi vaihe. Analyysin tekeminen tu-

lisi aloittaa eri painerungon osien määrityksestä ja koota tietoa kyseisen osan suunnittelusta, 

käytöstä, olosuhteista, kunnossapidosta ja tarkastuksista sekä ottaa huomioon myös vertai-

lukohteita. Seuraavana tulisi tiedostaa eri osien mahdolliset vauriomuodot ja niiden toden-

näköisyyttä tulisi tarkastella. Todennäköisyyteen vaikuttaa muun muassa se, onko kyseiselle 

osalle tehty tarkastustoimenpiteitä, jotta sen kuntoa pystyttäisiin seuraamaan. Viimeisimpinä 

tarkasteluna analyysiin kuuluu mahdollisen vaurion vaikutukset ympäristöön, kuten työnte-

kijöihin sekä lopuksi kyseisen osan sijoitus riskimatriisiin. (Aho-Mantila 2003.) 

Koska tämän työn aikana on käyty läpi käytännössä nämä kaikki soodakattilan painerunkoon 

vaikuttavat asiat, pystytään tässä työssä olevien tietojen perusteella tekemään tämä analyysi 

hyvin. Tässä työssä tehty analyysi poikkeaa TUKESin antamista ohjeista niiltä osin, ettei 

erillistä RBMI-ryhmää koota, vaan analyysi toteutetaan lähtökohtaisesti työntekijöiltä kyse-

lemällä ja kuuntelemalla eri kokemusperäisiä tietoja asiaan liittyen. Kyselyn tulosten perus-

teella kootaan lopullinen riskimatriisi kummallekin soodakattilalle, jota voidaan hyödyntää 

soodakattiloiden elinkaaren loppupuolen tarkastelussa. Tämä koottu riskimatriisi on yhdis-

tetty tämän työn yhteydessä tehtyyn ”Huoltotoimenpiteet” Excel-työkaluun. Tämän työn tar-

koituksena ei ole tehdä täydellistä RBMI-analyysia, vaan sitä käytetään apuna visualisoin-

nissa. 
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4.4 Tyypillinen soodakattilaan elinikä 

Tähän alalukuun on koottu tietoa siitä, milloin muiden tehtaiden soodakattiloita on uusittu 

ja kuinka vanhoja ne ovat silloin olleet. Lisäksi soodakattilalle annetaan myös arvioitu elin-

ikä perustuen soodakattilahistoriaan ja siihen, kuinka soodakattiloiden kapasiteetit ja käyt-

töiät ovat muuttuneet ajan saatossa. Alla olevaan kuvaan on koottu Suomen soodakattiloiden 

elinikiä ja sen perusteella tehty elinikäarvio soodakattiloille yleisesti. 

 

Kuva 2. Soodakattiloiden elinikä Suomessa. (Tekijä: Santeri Kinnunen. Datan lähde: Soodakattilayhdistys) 

Voimme huomata, että käytöstä poistettujen soodakattiloiden elinikä on pienoisessa kas-

vussa. Käytöstä poistettujen soodakattiloiden käyttöikä vaihtelee 32–44 vuoden välillä, josta 

voidaan huomata, että vanhimmat soodakattilat ovat keskiarvoista soodakattilan ikää van-

hempia. Tästä kuvaajasta voi antaa soodakattilan eliniälle ennustetun eliniän perustuen käy-

töstä poistettujen soodakattiloiden elinikiin. Tällöin soodakattiloiden eliniäksi tulisi noin 30–

35 vuotta. 

Käytössä olevien soodakattiloiden elinikä taas vaihtelee suuresti 4–62 vuoden välillä, kui-

tenkin keski-ikä noin 31 vuotta. Tämä tarkoittaisi sitä, että suuri osa Suomen soodakattiloista 
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olisi lähestymässä keskiarvoista soodakattilan elinikää, joka taas viittaisi siihen, että lähi-

vuosina soodakattiloita tultaisiin investoimaan nopeaan tahtiin. Toinen mahdollinen ennuste 

tästä olisi se, että soodakattiloilla ajetaan niin kauan kuin mahdollista, jonka jälkeen tehdas 

lopetettaisiin kokonaan kysynnän puutteen vuoksi. 

Toinen elinikään ja käytettävyyteen liittyvä suure on soodakattilan kapasiteetti. Soodakatti-

loiden kapasiteetit ovat olleet kasvussa Suomessa aina 1950-luvulta asti. Aluksi soodakatti-

loiden kapasiteetti pysyi alle 1000 tds/d (tons of dry solid per day), mutta nykyisin suurin 

Suomessa oleva soodakattila on 7200 tds/d. Kapasiteetin muutoksesta saadaan tehtyä ku-

vaaja, joka antaa suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka kapasiteetti on kehittynyt. 

 

Kuva 3. Soodakattiloiden kapasiteetin kehitys Suomessa vuodesta 1965–2021. (Tekijä: Santeri Kinnunen. Da-

tan lähde: Soodakattilayhdistys) 

Kuten kuvaajasta voi huomata, nykyisin on rakennettu jo yksittäinen todella suuri soodakat-

tila, jolloin ei ole tarvetta kahdelle eri soodakattilalle. Esimerkiksi Imatran tehtaiden sooda-

kattiloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 5600 tds/d, joka olisi tässä vaiheessa jo hyvin kor-

vattavissa yhdellä suurella soodakattilalla. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

K
ap

as
it

ee
tt

i [
td

s/
d

]

Soodakattilan käynnistysvuosi

Soodakattiloiden kapasiteetin kehitys

Kapasiteetti

Lin. (Kapasiteetti)



41 

 

   

2006 tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkittiin soodakattiloiden korvattavuuden vaihtoehtoja, 

soodakattilan eliniäksi arvioitiin 30–40 vuotta. Kyseisessä tutkimuksessa on huomioitu 

myös muiden maiden soodakattiloita ja niiden kapasiteetteja. Tutkimuksessa annetaan kaksi 

vaihtoehtoa, ostaa kokonaan uusi soodakattila tai vaihtaa tulipesä ja lisätä tai vaihtaa lämpö-

pintoja. Esimerkiksi Brasiliassa soodakattiloiden keski-ikä kokonaiskapasiteetin mukaan on 

vuonna 2006 ollut 12 vuotta, Ruotsissa 29 vuotta ja Suomessa 15 vuotta. Korvattu soodakat-

tila on ollut keskimäärin noin 29 vuotta kun se on uusittu ja uuden soodakattilan kapasiteetti 

on ollut noin 1200 tds/d suurempi kuin aiemman. (Vakkilainen 2006.) 

Samassa tutkimuksessa on annettu hyviä neuvoja siitä, kannattaako soodakattilaan inves-

toida uudet pinnat, vai tehdä kokonaan uusi soodakattila. Suurimpana erona tulee kapasitee-

tin lisäyksen tarve. Jos on tarve suurentaa kapasiteettia enemmän kuin 20 %, kannattaa har-

kita uutta soodakattilaa. Investointikustannukset ovat uudelle soodakattilalle vaihtelevat, 

mutta tutkimuksessa on annettu arvio 100–200 M€ sekä uuden lämpöpinnan investoinnille 

15–45 M€. Lämpöpinnan vaihdolla saadaan elinikää nostettua noin 10–15 vuotta, kun taas 

uuden soodakattilan elinikä on noin 30–40 vuotta. Uusi soodakattila on myös mahdollista 

ottaa ajoon hyvin nopealla seisakkiajalla. Tähän päätökseen tulisi vaikuttaa myös muun mu-

assa päästöjen määrä sekä soodakattilan kokonaishyötysuhde. Uudella soodakattilalla pääs-

töt ovat yleensä pienempiä kuin vanhalla soodakattilalla. Myös kuiva-ainepitoisuudet ovat 

nousseet vuosittain ja vuonna 2006 maksimi kuiva-ainepitoisuus on ollut uudella soodakat-

tilalla noin 85 %. (Vakkilainen 2006.) 

4.5 Soodakattiloiden vaurioita 

Koska on mahdollista, että eri soodakattiloissa on eri vauriokohteita, on tärkeää pyrkiä en-

nakoimaan niitä, joita ei ole vielä ilmennyt. Tämän takia on hyvä pyrkiä esimerkiksi tutki-

maan mahdollisimman samankaltaista toista soodakattilaa ja siinä olleita vaurioita. Jos täl-

laista samankaltaista soodakattilaa ei ole olemassa, pyritään valitsemaan jokin mahdollisim-

man lähellä oleva tai kokoamaan useista eri soodakattiloista tietoa. Tällöin on mahdollista 

tarkastella, onko kyseiset vauriokohteet jo huomioitu. Tällöin voidaan puhua ennakoivasta 

kunnossapidosta. Tässä alaluvussa käydään aluksi läpi kaksi tiettyä soodakattilaa, sisarkat-

tilat, jotka ovat lähimpänä Imatran tehtaiden soodakattiloita ja sen jälkeen vielä yleisem-

mällä tasolla muiden soodakattiloiden vaurioita. 



42 

 

   

4.5.1 Stora Enso Enocell ja Oulun tehtaat 

Imatran tehtaiden SK6 sisarkattilana voidaan pitää Stora Enson Enocellin tehtaan soodakat-

tilaa K-17700, sillä sen on valmistanut sama toimittaja, Tampella ja se on käynnistetty sa-

mana vuonna 1992. Enocellin tehtaan soodakattilan kapasiteetti on 3000 tds/d, kun SK6 ka-

pasiteetti on 3300 tds/d. Soodakattiloiden rakenne on myös hyvin samanlainen. Tästä syystä 

tätä soodakattilaa tarkastellaan hieman tarkemmin kuin muita.  

Enocellin soodakattilassa on ollut alkuaikana ongelmia liian sidottujen lämpöpintojen takia. 

Lämpöpinnat eivät ole päässet laajenemaan vapaasti, josta on syntynyt jännityksiä eri osiin, 

ja ne ovat johtaneet lopulta putkien katkeamiseen. Ongelmakohtana on ollut erityisesti EKO 

2, jossa on katkennut useampi putki ja yli 100 säröä on havaittu. Keittoputkistossa on ollut 

myös halkeamia muun muassa alakokoojatukin C- ja B-putkissa. Kuten SK6, myös Enocel-

lin tehtaalla on ollut useampia ongelmia tulistimien kattoläpivientikotelojen kanssa. Läpi-

vientikoteloiden tiivistyssaumoissa on ollut halkeamia, jotka ovat johtaneet vuotoihin. Tällä 

hetkellä viimeisimpänä vauriona Enocellin tehtaalla on ollut 3. tulistimen kokoojatukin tyh-

jennysputken halkeama. Tyhjennysputki oli kulunut tai syöpynyt kokoojatukilta lähtevän 

yhteen jälkeen hitsaussauman kohdalta. Tämä oli aiheuttanut putken halkeaman ja räjäyttä-

nyt soodakattilan seinän eristeet irti. (Soodakattilayhdistys [3].) 

SK6 sisarkattilan vaurioista tärkeinä asioina tulisi huomioida ainakin keittoputkiston C- ja 

B-putket sekä läpivientikoteloiden saumat. Myös tulistimien tyhjennysputkien saumojen lä-

heisyyden tarkastus olisi hyvä tehdä. Muita vastaavia vauriokohteita ei ole ainakaan rapor-

toitu Suomen Soodakattilayhdistykselle. 

Imatran tehtaiden SK5 sisarkattilana voidaan pitää Stora Enson Oulun tehtaiden soodakatti-

laa, joka on rakennettu vuonna 1988 ja sen kapasiteetti on 1600 tds/d. Vastaavasti SK5 on 

rakennettu vuonna 1987 ja sen kapasiteetti on nykyään 2300 tds/d. Kyseiset soodakattilat 

ovat melko samankaltaisia, mutta kapasiteetissa on eroa. Toinen soodakattila, jota voidaan 

pitää SK5 sisarkattilana, on Äänekoskella ollut vanha Metsä-Botnian soodakattila, joka 

käynnistettiin vuonna 1985. 

Oulun tehtaiden soodakattilassa on ollut ongelmia lähinnä lämpöpintojen evien alku- ja lo-

petuskohdissa. Näihin kohtiin on syntynyt säröjä, jotka ovat johtaneet vuotoihin. Näitä evien 
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aloitus- ja lopetuskohtia on pyritty optimoimaan niin, ettei säröjä pystyisi syntymään. Hy-

vänä mainintana Oulun tehtaiden soodakattilasta on, ettei mustalipeälinjoissa tulisi käyttää 

AISI 216-materiaalia, vaan kromia ja nikkeliä sisältävää materiaalia, esimerkiksi Dublexia. 

Toisena mainintana on se, että jäännösalkalin nousu mustalipeässä vaikuttaa lipeän aiheut-

tamaan korroosioon mustalipeäputkistoissa. (Soodakattilayhdistys [4].) 

4.5.2 Muita soodakattiloita 

Muiden ja erilaisten soodakattiloiden eri vauriokohteita Soodakattilayhdistyksen vauriotie-

tokannasta on myös hyvä tarkastella ja ottaa huomioon. Tässä alaluvussa käydään läpi yk-

sittäisiä vauriokohteita eri soodakattiloista, vaikka näistä vaurioista ei olisi vielä ollut ongel-

maa Imatran tehtailla. Ensimmäisenä tarkastellaan Metsä Fibren Joutsenon tehtaiden sooda-

kattilaa K-18369. Kuten jo aiemmin on mainittu, pommituksen on havaittu mahdollisesti 

tekevän vaurioita soodakattiloiden lämpöpinnoille, mikäli se tehdään väärin. Kuten muissa-

kin soodakattiloissa, Joutsenon soodakattilalla on ollut ongelmia sulakourujen kanssa. Sula-

kouruissa on havaittu jäähdytysveden virtauksessa muutoksia, jotka ovat indikoineet su-

larännin vauriosta. Sulakouruissa on yleisesti hyvin usein säröjä, jotka voivat aiheuttaa vuo-

don ja jopa sularäjähdyksen. Sulakourujen jäähdytysvesikiertoon tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Myös Joutsenon tehtaalla on havaittu EKO 1 tyhjennysputkessa vuoto, jonka on 

aiheuttanut ulkoinen korroosio. Ilmeisesti kyseisessä vauriossa eristeisiin on päässyt suo-

laista vettä, joka on aiheuttanut korroosion. (Soodakattilayhdistys [5].) 

Tulistetun höyryn jäähdytysveden määrää tulisi seurata tarkasti, sillä se pystyy indikoimaan 

muun muassa tulistimien likaantumisesta. Yleisesti useissa soodakattiloissa lämpöpintojen 

siteiden kunto on aiheuttanut ongelmia. Putket ovat päässeet värähtelemään ja aiheuttaneet 

siten halkeaman putkeen. Monissa soodakattiloissa on ollut ongelmia keittoputkiston ala-

osan mutkissa ja hitsaussaumoissa. Usein on ollut myös valmistuksen aikaisista hitsausvir-

heistä johtuvia vuotoja. Laadunvalvonnalla on siis suuri merkitys. (Soodakattilayhdistys.) 

Imatran tehtailla käytössä oleva Boilex-lisäaine, joka poistaa sulakourujen jäähdytysvedestä 

happea, on ollut toiminnassa ilman automatisointia, jonka takia lisäaineen lisäys on unohtu-

nut. Tämä on johtanut sularännien jäähdytysveden lämpötilan nousuun, jonka on taas mah-

dollista vaurioittaa sulakourua.  



44 

 

   

4.6 Elinkaari vakuuttajan näkökulmasta 

Stora Enso Imatran tehtaiden soodakattiloiden vakuuttajana on toiminut maailmanlaajuinen 

FM Global vuodesta 2017 alkaen. Noin kolmasosa maailman soodakattiloista on vakuutettu 

heidän kauttansa ja heidän asiakkaanansa on yli 130 metsäteollisuuden asiakasta. Kyseisellä 

vakuuttajalla on käytössään omat ohjeistukset, minkä perusteella he arvioivat soodakattiloi-

den nykyistä kuntoa. Soodakattiloiden tarkastuksesta puhutaan auditointina, joka suoritetaan 

6 vuoden välein ja on tehty Imatran tehtailla viimeksi vuonna 2018. (Lindström 2021.) 

Auditoinnissa tarkoituksena on tarkastaa soodakattilan kuntoa verraten kyseisen soodakatti-

lan tilaa ja laitteita sillä hetkellä parhaaksi nähtävään toimintatapaan tai laitteistoon. Kysei-

sellä tavalla saadaan helposti näkyville heikoimpia ja kehityskelpoisia kohteita. Vakuuttaja 

antaa myös soodakattilalle lausunnon, jossa kerrotaan mitkä kyseisistä auditoinnissa huoma-

tuista kehityskelpoisista kohteista vaikuttavat eniten vakuutukseen. Näiden perusteella va-

kuuttaja määrittää vakuutuksen. Tärkeimmiksi soodakattiloiden ominaisuuksiksi vakuutuk-

sen kannalta haastattelussa nousi kaikki turvajärjestelmät, kuten pikapysäytys ja -tyhjennys, 

tarkastushistoria ja -ohjelma, kaikki käyttöön liittyvät asiat, kuten kuorma, jolla soodakatti-

laa ajetaan verrattuna soodakattilan suunniteltuun kapasiteettiin ja vesipesujen tai ”imupe-

sujen” määrä. Soodakattilan painerungon osalta kriittisimpiä ovat kaikki tulipesään vesivuo-

toja mahdollistavat alueet, eli käytännössä sulavesiräjähdyksen riski on tällöin olemassa. 

Tällaisia alueita ovat pohja, seinät, verhoputkisto, tulipesän nokka, katto ja tietyissä olosuh-

teissa myös keittoputkisto. (Lindström 2021.) 

Vakuuttajan näkökulmasta kaikki sattuneet vahingot ja vauriot vaikuttavat vakuutukseen ne-

gatiivisesti ja vastaavasti korjaukset ja muutostyöt positiivisesti. Vakuuttaja ei ota soodakat-

tilalta vakuutusta kokonaan pois, vaan vakuutuksen omavastuu nostetaan yritykselle niin 

korkeaksi, ettei soodakattilalla ajaminen olisi enää järkevää suurien taloudellisten riskien 

takia. Tällainen tilanne voi tulla, jos esimerkiksi jonkin lämpöpinnan minimiseinämävah-

vuus alkaa lähestyä, eikä asialle tehdä mitään ja ajamista vain jatketaan. Muita tällaisia ovat 

esimerkiksi tiettyjen varoventtiilien lukitsematta jättäminen. Vakuutuksen hintaan ja saata-

vuuteen vaikuttavat suuresti tehtaan soodakattilat ja turbiinit. Tämän takia soodakattilan 

kunnolla ja mahdollisimman laajalla tarkastuksella on suuri merkitys myös vakuuttajan nä-

kökulmasta. Usein on huomattu, että juuri tarkastamatta jätetyt alueet ovat alkaneet olemaan 
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ongelmakohtia, kun soodakattilan elinikä on kasvanut. Vanhoille soodakattiloille juuri rasi-

tuskorroosion on havaittu tekevän eniten ongelmia. Myös jos vakuutettava ei noudata yleistä 

suojeluohjetta, vakuutuksen korvausten määrää voidaan alentaa tai se on mahdollista menet-

tää kokonaan. (Lindström 2021.) 

Haastattelussa yleisesti soodakattiloiden epäkohdiksi nousi turvalaitteiden koestuksien teke-

mättä jättäminen, operaattoreiden puutteellinen koulutus esimerkiksi vuototilanteessa ja 

huomattavan erilaiset toimintatavat ja näkökulmat samasta asiasta. On myös havaittavissa, 

että kyseisten muutosten tuominen muille tehtaille voi olla haastavaa. Kaikkien turvallisuu-

den kannalta olisi tärkeää, että parhaimmaksi havaitut käyttömallit tulisi ottaa käyttöön kai-

kissa soodakattiloissa. (Lindström 2021.)  
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5 SOODAKATTILA SK5 

Tässä luvussa kerrotaan millaisessa tilanteessa Imatran tehtaiden soodakattila SK5 on ja mitä 

suuria muutoksia siihen on tehty, kuten kapasiteetinnostot, tulistimien, ekojen, keittopinto-

jen vaihdot ja yksilieriömuutos. Näiden lisäksi kerrotaan yleiset tiedot soodakattilasta. SK5 

on toiminut vuodesta 1987 lähtien ja on tällä hetkellä vuonna 2021 ollut 34 vuotta tuotan-

nossa. Vaikka soodakattila on vanhin tällä hetkellä Imatran tehtailla oleva soodakattila, on 

siihen investoitu hyvin ja tehty useampi tehonnosto sen eliniän aikana. Ensimmäinen tehon-

nosto oli yksilieriömuutos ja toinen tertiääri-ilmatasomuutos. Tällä hetkellä vuonna 2021 

SK5 kapasiteetti on 2300 tds/d. Kun SK5 aloitti tuotannon, sen kapasiteetti oli 1500 tds/d. 

Normaaliajossa soodakattilan kapasiteetti on ollut kuitenkin maltillinen, noin 1900 tds/d. 

Soodakattiloiden lämpöpintojen kulumisesta on olemassa jo hieman dataa. Tätä dataa koo-

taan vuosittain vuosihuollon yhteydessä muun muassa putkien seinämänpaksuusmittauk-

sina. Näitä mittaustuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa muun muassa putkistojen ku-

lumisen ennustamiseen ja sitä kautta soodakattiloiden toimivuuteen. Tähän on jo olemassa 

kattilaohjelma, johon päivitetään vuosittain uudet mittaustulokset ja niitä esitetään enemmän 

alaluvussa 5.4. Toinen merkittävä ja tärkeä tarkastustapa on visuaalinen tarkastus, joka to-

teutetaan soodakattilalle myös vuosihuollossa. Visuaalisten tarkastuksien perusteella teh-

dään useita pienempiä korjaustöitä vuosittain. Tämän luvun loppupuolella on tehty SK5 

RBMI-analyysi ja esitetty sen tulokset erillisessä taulukossa. 

5.1 Muutostyöt 

SK5 on tehty eliniän aikana useita muutoksia, kuten dolezalin poisto, yksilieriömuutos, il-

matasomuutos ja lisäksi lämpöpintoja on uusittu. Alla olevassa kuvassa on esitetty SK5 eri 

vaiheet. 

 

Kuva 4. SK5 elinkaaren aikana tehdyt muutokset. 

Kuten aikajanasta voi huomata, dolezal poistettiin käytöstä heti soodakattilan alkuaikana 

vuonna 1990. Sen jälkeen soodakattilaan ei ole tehty muutoksia ennen vuotta 2007, jolloin 
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EKO 1 vaihdettiin uuteen. Vuonna 2010 compound-pinnoitteen raja nostettiin korkeam-

malle, jotta tulipesästä saatiin kestävämpi. Aiemmin compound-pinnoitteen taso oli +16 170 

ja se nostettiin tasolle +26 170. Tulistimet 2 ja 3 vaihdettiin peräkkäisinä vuosina 2010 ja 

2011. Alalieriö poistettiin vuonna 2012 ja samalla tehtiin ensimmäinen SK5 elinkaaren ajan 

tehonnosto. Samalla vaihdettiin koko lieriö ja keittoputkisto sekä EKO 2. Loput tulistimet, 

eli 1A ja 1B vaihdettiin vuonna 2018 ja viimeisimpänä muutoksena pohja vuoden 2020 syys-

seisakissa. Eli käytännössä SK5 kaikki lämpöpinnat on vaihdettu ainakin kerran, pois lukien 

katto-, seinä- ja verhoputkistot. 

Uusimpana suunnitelmana on vaihtaa tulistimet 2 ja 3 uudestaan vuonna 2021. Tällöin ky-

seisillä tulistimilla olisi ajettu noin 11 vuotta, kun aiemmin ennen edellistä vaihtoa niillä 

ajettiin soodakattilan käynnistymisestä asti. Vanhimpina osina tällä hetkellä soodakattilan 

painerungossa ovat EKO 1 ja 2. Muita vanhoja alkuperäisiä osia painerungossa ovat verho-

putkisto, syöttövesilinjat, höyrytukit sekä tietyt alueet seinistä ja katosta. 

5.2 Käytetyt painerungon materiaalit 

SK5 painerungon eri osissa on käytetty eri materiaaleja esimerkiksi tulistimen suorilla 

osuuksilla ja mutkissa. Jokainen eri lämpöpinta on käyty läpi erikseen tässä alaluvussa. Eri 

materiaaleja käytetään siksi, että esimerkiksi tulistimien alimmat mutkat joutuvat vaikeim-

paan olosuhteeseen, jolloin sama materiaali kuin suorilla osuuksilla kuluisi nopeammin. Ku-

vassa 5 on esitetty Imatran tehtaiden SK5 rakennekuva, josta näkee kaikki eri lämpöpinnat. 

Kattilaohjelmaan on koottu valmiiksi suurin osa SK5 materiaaleista. Pohja ja seinät tasoon 

+26 170 asti on tehty pinnoitetusta compound-putkesta. Compound-putken perusmateriaa-

lina on St 45,8/III ja pinnoitemateriaalina 3R12/4L7. Verhoputkissa, ylemmissä seinäput-

kissa, katossa ja keittoputkistossa on käytetty perusmateriaalina myös St 45,8/III. Tulisti-

messa 1A on käytetty materiaalina P265GH ja tulistin 1B materiaalina on 16Mo3. (Kattila-

ohjelma.) EKO 1 on käytetty materiaalia P265GH (Stora Enso 2007) ja EKO 2 on käytetty 

materiaaleina 16Mo3 ja kokoojakammioissa materiaalina on P265GH-TC2 (Stora Enso 

2012). 

Sekundääri- ja tertiääritulistimissa on käytetty aiemmin kahta eri materiaalia, suorilla osuuk-

silla 13CrMo4-4 ja alimmissa mutkissa SS 2338-24 materiaalia. Tähän tuli kuitenkin muutos 
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vuoden 2021 huoltoseisakissa, kun kyseiset tulistimet vaihdettiin kokonaan. Sekundääri- ja 

tertiääritulistimien uloimmat putket vaihtuivat tällöin päällehitsatuiksi putkiksi. Perusmate-

riaalina on nyt 10CrMo9-10 ja päällehitsausmateriaalina 309L. Sekundääritulistimesta pääl-

lehitsatuiksi putkiksi vaihtui kummastakin putkipaketista uloimmat käyrät ja taimmaisen 

putkipaketin taimmaiset putket kattokaappiin asti. Tertiääritulistimesta päällehitsatuiksi put-

kiksi vaihtui ensimmäisestä putkipaketista alimmat käyrät ja taemmasta putkipaketista 

kolme alinta käyrää ja kolme takimmaista putkea kattokaappiin asti. (Valmet 2020 [3].) Alla 

vielä kokoava luettelo materiaaleista. 

- Pohja ja seinät tasoon +26 170: Perusmateriaali St 45,8/III, pinnoite 3R12/4L7 

- Ylemmät seinät ja katto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- Verhoputkisto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- Tulistin 1A:  Perusmateriaali P265GH 

- Tulistin 1B:  Perusmateriaali 16Mo3 

- Sekundääritulistin:  Perusmateriaali 10CrMo9-10, pinnoite 309L 

- Tertiääritulistin:  Perusmateriaali 10CrMo9-10, pinnoite 309L 

- Keittoputkisto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- EKO 1:  Perusmateriaali P265GH 

- EKO 2:  Perusmateriaali 16Mo3 
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Kuva 5. SK5. Savukaasuvirtauksen mukaan lämpöpinnat ovat verhoputkisto, sekundääritulistin, tertiääritulis-

tin, tulistin 1B, tulistin 1A, keittoputkisto, EKO 2, EKO 1. (Kuvan lähde: Stora Enso 1987.) 
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5.3 Putkistojen kuluminen 

Tässä alaluvussa käydään läpi tarkemmin niitä soodakattilan kohtia, joita ei ole vielä vaih-

dettu tai ne on vaihdettu kauan aikaa sitten. Kyseisistä soodakattilan kohdista tarkastellaan 

kattilaohjelmassa olevia putkistojen paksuuksia ja niiden kulumista vuositasolla. Tästä saa-

daan hyvää suuntaa sille, millaista on ollut kunkin lämpöpinnan kuluminen vuosien aikana. 

Tässä alaluvussa annetut arvot putkistojen vuosittaisesta kulumisesta ovat harkittuja, kes-

kiarvoisia tuloksia, joihin on lisätty omien arvioiden mukaan virhettä sekä olosuhteista riip-

puvaa kulumisen nopeuden muuttumista. Tästä syystä näitä putkistojen kulumisnopeuksia 

pystyykin oikeastaan vain arvioimaan, eikä niihin pysty luottamaan aivan suoraan. Putkis-

tojen paksuusmittauksia tulisi tehdä vuosittain, mahdollisimman laajasti jokaisesta lämpö-

pinnasta, painottaen tärkeimpiin ja vanhimpiin osiin. Tällöin saavutetaan mahdollisimman 

hyvä arvio tulevaisuuteen ja tarvittaessa vuosittaisia kulumisnopeusarvioita voidaan muo-

kata sen mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskiarvoiset kulumisnopeusarviot 

vuosittaisesta kulumisnopeudesta eri tulistinpinnoille. Arvioissa on huomioitu eri mittausta-

soilta otetut mittaukset ja pyritty saamaan yksi keskiarvoinen kulumisnopeus. 

Taulukko 2. SK5 tulistimien arvioidut kulumisnopeudet. 

Tulistin Tarkennus Kulumisnopeus [mm/v] Vaihdettu vuonna 

Sekundääritulistin 
Suora putki 0,25 

2010 
Putkien mutkat 0,28 

Tertiääritulistin 
Suora putki 0,20 

2011 
Putkien mutkat 0,20 

Tulistin 1B 
Suora putki 0,15 

2018 
Putkien mutkat 0,30 

Tulistin 1A 
Suora putki 0,13 

2018 
Putkien mutkat 0,30 

 

Taulukossa 2 on esitetty mahdolliset kulumisnopeudet jokaiselle tulistimelle erikseen. Ky-

seiset kulumisnopeudet ovat vain arvio, sillä kulumisnopeudet vaihtelevat suuresti eri mitta-

linjoilla. Erityisen tärkeää on, että mittauksia tehdään mahdollisimman laajalti aina kun mah-

dollista. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, joten tässä alaluvussa pyritään nostamaan 

esiin kriittisimmät kohteet, joita tulisi tarkastaa laajimmin. Vaikka jokin lämpöpinta vaih-

dettaisi, pystyy historia kertomaan hyvin ennustetta kyseisen lämpöpinnan odotettavalle 

eliniälle ja kulumiselle, jolloin voidaan harkita esimerkiksi eri materiaalia tiettyihin kohtiin. 
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Sekundääritulistin on vaihdettu vuonna 2010, jonka jälkeen siitä on mitattu paksuuksia 

usein. Mittauksista selviää hyvin tarkasti, miten putket ovat kuluneet. Mittauksista saa las-

kettua, että keskimäärin sekundääritulistimen suorat osuudet ovat kuluneet takimmaisista 

putkista eniten. Etummaisten putkien kulumisnopeus on ollut noin 0,22 mm vuodessa, kun 

takimmaisten putkien maksimissaan 0,36 mm vuodessa. Takimmaisten putkien kuluminen 

on ollut huomattavasti nopeampaa alempana, lähempänä tulipesää, missä savukaasut ovat 

kuumimmillaan. Näistä sekundääritulistimen suorille osuuksille kulumisnopeudeksi on ar-

vioitu 0,25 mm vuodessa. Takimmaisia putkia on myös uusittu, mikäli paksuusmittauksissa 

on selvinnyt alle hälytysrajan tai sen lähellä olevia paksuuksia. Putkien mutkissa on käytetty 

eri materiaalia kuin suorilla osuuksilla ja kuluminen on nopeinta erityisesti takimmaisissa 

mutkissa. Tämä selittyy savukaasujen virtauksella ja kuumuudella. Kulumisnopeus mutkissa 

vaihtelee suuresti 0,18–0,3 mm vuodessa ja yksittäisiä kuluneita putkia on havaittavissa. 

Tertiääritulistimen paksuusmittauksista selviää, että takimmaiset putket ovat kuluneet huo-

mattavasti etummaisia putkia nopeammin. Ennen tertiääritulistimen vaihtamista kyseisessä 

lämpöpinnassa oli todella suuria kulumisnopeuksia mittalinjalla 5.14, jopa 0,5 mm vuodessa. 

Uusinnan jälkeen uusin mittaus on tehty vuonna 2019, josta selviää, että nykyisen uusitun 

tertiääritulistimen kulumisnopeus takimmaisissa suorissa putkissa on noin 0,15–0,2 mm 

vuodessa. Tertiääritulistimen alimmissa putkien mutkissa on käytetty myös eri materiaalia, 

koska niihin kohdistuu suurin rasitus. Putkien mutkien kulumisnopeudeksi arvioitiin 0,2 mm 

vuodessa, mutta tässä tulee kuitenkin huomioida, että yksittäisten mutkien nopeampi kulu-

minen on mahdollista. Mutkien kohdalla myös takimmaiset mutkat olivat kuluneet nopeim-

min. Huolestuttavaksi kohdaksi tertiääritulistimesta nousee takimmainen putkipaketti ja sen 

kaikki mutkat, ei ainoastaan alin mutka. Tertiääritulistin on uusittu vuonna 2011, jolloin put-

ken seinämänpaksuus oli 6,3 mm ja nyt viimeisimmässä mittauksessa vuonna 2020 ohuim-

mat mittaukset olivat 3,4–5,1 mm. Tällöin voisi sanoa, että suurin kulumisnopeus on ollut 

noin 0,33 mm vuodessa. Täytyy kuitenkin huomioida se, että kaikista kuluneimpia mutkia 

on vaihdettu aina mahdollisuuksien mukaan seisakeissa. Tertiääritulistimen elinikä on ollut 

SK5:llä 24 vuotta ja nyt tulevaan vaihtoon mennessä 10 vuotta. 
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Tulistin 1B on vaihdettu 2018, joten sen kulumisesta ei ole vielä dataa pitkältä aikaväliltä. 

Olemassa olevasta datasta saadaan kuitenkin selvitettyä kulumisnopeus etummaisille suo-

rille putkille ja alimmille mutkille. Alkuperäinen seinämänpaksuus 1B tulistimessa on ollut 

5 mm. Vuonna 2019 tehdyssä paksuusmittauksessa pienin havaittu putken paksuus on ollut 

4,5 mm, eli käytännössä tämä tarkoittaisi 0,5 mm kulumaa vuodessa, joka ei ole keskiarvoi-

sesti kovin hyvä arvio. Näin suuri kuluma on ollut yksittäisessä putkessa ja muiden putkien 

kuluminen on ollut 0,1–0,2 mm vuodessa. Olisi kuitenkin tärkeää tarkkailla 1B tulistimen 

ylimpiä osuuksia ja mahdollisesti myös takimmaisia putkia, jotta niistä saisi vertailudataa. 

Tämä voi olla kuitenkin haastavaa tulistimien sijoittelun takia. Alimmat mutkat ovat kulu-

neet käytön aikana jo kahdessa vuodessa 4,1–4,4 mm, eli kulumisnopeus on ollut noin 0,3–

0,45 mm vuodessa. Mutkia tulisi tarkastaa usein suuren kulumisnopeuden takia ja mahdol-

lisesti esimerkiksi vaihtaa ne eri materiaalista samoin kuin tertiääri- ja sekundääritulistimissa 

on tehty. 

Tulistin 1A on myös vaihdettu vuonna 2018. Tulistimen 1A takimmaisista putkista on otettu 

hyvin mittauksia, mutta alimmat putkien mutkat ovat jääneet aika pienelle huomiolle. Ta-

kimmaisissa suorissa putkissa kulumisnopeus vaihtelee jonkin verran eri korkeuksilla. Suu-

rin kulumisnopeus on alimmissa kohdissa ja pienin lähellä kattokaapin läpivientejä. Kulu-

misnopeus suorilla osuuksilla vaihtelee välillä 0,05–0,2 mm vuodessa. Tulistimen 1A alim-

mista mutkista on hyvin vähän mittausdataa, joten tämä arvio voi olla muita arvioita epätar-

kempi. Arvioon voi vaikuttaa myös se, ettei mittauksia ole tehty kuin kerran tulistimen vaih-

don jälkeen, jolloin ei pystytä vertaamaan kulumista mittausten välillä. Kuitenkin alimman 

mutkan kulumisnopeus vaihtelee välillä 0,3–0,4 mm vuodessa. Tämä viittaa hyvin suuresti 

siihen, että myös 1A tulistimen mutkat joutuvat kovimman rasituksen kohteeksi, joten niihin 

olisi hyvä lisätä mahdollisesti mittauksia. 

EKO 1 ja 2 sekä keittoputkisto ovat vaihdettu vuosina 2007 (EKO 1), 2012 (EKO 2) ja 2012 

(keittoputkisto). Näistä kyseisistä lämpöpinnoista ei ole olemassa mittausdataa kuin lähellä 

kokoojakammiota olevista putkien mutkista. Näissä mistään ei ole havaittavissa kovinkaan 

nopeita kulumisnopeuksia, sillä kuluminen tapahtuu lähinnä vesipuolella. Tästä syystä nämä 

pinnat on jätetty pois taulukosta 2. Näitä lämpöpintoja olisi kuitenkin tärkeä seurata aina 
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mahdollisuuksien mukaan silmämääräisesti sekä paksuusmittauksilla. Kyseisitä lämpöpin-

noista ei kohdistu yhtä suurta vaaraa kuin tulistimien vuodoista, mutta vuoto aiheuttaa kui-

tenkin tuotannon keskeytyksen ja korjaustyöt maksavat. 

5.4 Elinkaaren ennuste 

Elinkaaren ennusteen tekeminen soodakattilalle on haastavaa. Elinikää voidaan arvioida kes-

kiarvoisista soodakattiloiden elini’istä ja käyttää apuna myös kyseisen soodakattilan vauri-

oiden määrää ja tehtyjä korjauksia. Esimerkiksi kootun Excel-työkalun datasta saadaan teh-

tyä vuodoista ja korjauksista graafit, joista näkee, että vauriomäärät ovat olleet pienessä kas-

vussa. 

 
Kuva 6. SK5 vuodot ja korjaukset eri vuosina (sisältää myös lämpöpintojen vaihdot). 

Kuvasta 6 voimme havaita vuonna 2011 olevan suuremman vuoto- ja korjausmäärän, joka 

on johtunut monien eri lämpöpintojen vaurioista. Kyseiseen piikkiin on vaikuttanut vanhan 

kaksilieriösoodakattilan ongelmat, sekä EKO 2. Nämä ongelmat kuitenkin poistuivat lähes 

kokonaan yksilieriömuutoksen yhteydessä. Samaan aikaan vuosina 2010 ja 2011 vaihdettiin 

myös sekundääri- ja tertiääritulistimet. Ennen näiden tulistimien vaihtoja, ne olivat olleet 

käytössä vuodesta 1987 vuoteen 2010 (sekundääritulistin) ja 2011 (tertiääritulistin), eli nii-

den elinikä oli ollut tuolloin 23 ja 24 vuotta. Kuvassa 6 on havaittavissa vuoden 2018 koh-
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dalla uusi nouseva piikki, joka on johtunut pääosin sekundääri- ja tertiääritulistimien vuo-

doista ja tulistimien 1A ja 1B vaihdosta. Vaikka sekundääri- ja tertiääritulistimien elinikä 

verrattuna aiemmin tehtyyn vaihtoon on vasta puolessa välissä, ne on päätetty vaihtaa vuo-

den 2021 vuosihuollon yhteydessä. Tällöin ne ovat olleet käytössä 10 ja 11 vuotta. Viimei-

simmät SK5 muutostyöt, ovat olleet pohjan vaihto vuonna 2020 ja tulistimien 1A ja 1B vaih-

dot vuonna 2018. 

Kun katsoo soodakattilan historiaa yleisesti, niin ennen jonkin lämpöpinnan uusintaa on ollut 

yksittäisiä ongelmia kyseisessä lämpöpinnassa. Tästä voi päätellä, että nykyään käytössä ol-

leet kunnon arviointitavat ovat tuoneet lisää luotettavuutta siihen, että kuluneet putket huo-

mataan aiemmin ja ne on pystytty korjaamaan vuosihuollossa ilman erillistä seisakkia. Täl-

löin myös mahdollisten odottamattomien seisakkien määrään on pystytty vaikuttamaan, kun 

lämpöpintojen vaihtoa on alettu suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeeksi ajoissa. 

Elinkaaren ennusteen tarkoituksena on nostaa esille soodakattiloiden tulevaisuuden näkymiä 

sekä huomioida jo olemassa olevia ongelmakohtia. Tärkeimpinä indikaattoreina soodakatti-

lan kunnosta voidaan pitää joka vuotisia tarkastuksia ja niiden pohjalta laadittuja raportteja. 

Tästä syystä viimeisin NDT-tarkastus vuodelta 2020 käydään läpi sekä sijoitetaan tärkeim-

piä soodakattilan osa-alueita RBMI riskimatriisiin. Näiden elinkaaren ennusteen työkalujen 

avulla saadaan selvyyttä niin nykyhetkeen, mutta myös tulevaisuuteen nähden. Myöhemmin 

luvussa 9 kerrotaan SK5 ja SK6 tulevaisuuden näkymistä. 

5.4.1 SK5 NDT-tarkastukset 2020 

SK5 on tehty vuoden 2020 vuosihuoltoseisakissa NDT-tarkastuksia, joissa sanottiin, että 

SK5 käyttötunnit tarkastushetkellä olivat olleet noin 245 000 h (Kiwa Inspecta Finland 

2020). Kyseisissä tarkastuksissa painerungosta oli löytynyt useita vauriokohtia, joista osa oli 

korjattu heti. Näistä NDT-tarkastuksista voi saada hyvää tietoa soodakattilan eliniän tarkas-

teluun ja siksi tässä alaluvussa on koottuna SK5 koskevat huomautukset. 

Tehdyissä NDT-tarkastuksissa tarkastettiin tertiääri- ja sekundääritulistimet, lieriö ja syöttö-

vesisäiliö. Tulistimia 1A ja 1B ei pystytty tarkastaman asennustöiden takia. Tertiääritulisti-

mesta mitattiin satunnaisista kohdista putkien paksuuksia. Kyseisistä putkipaksuuksista saa-

daan selville kattilaohjelmaa käyttäen, että putkien paksuus oli pienentynyt huomattavasti 
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melkein jokaisessa putkessa. Silmämääräisessä tarkastuksessa oli huomattu, että jättöpuolen 

putket olivat kuluneet huomattavasti. Putkien alataipeissa oli myös putken kantittumista ja 

putkien siteitä oli myös ollut rikki. Jäljennetarkastuksista selvisi, että tertiääritulistinkammi-

ossa oli ollut paljon virumiskoloja, joista oli annettu seuraavaan tarkastukseen suositusaikaa 

30 000 h, eli 3,5 v. Näiden lisäksi jäljennetarkastuksissa havaittiin raerajakoloja. (Kiwa In-

specta Finland 2020.) 

Sekundääritulistimen tarkastuksessa huomattiin, että muutamien elementtien putkia oli tai-

punut pois muiden putkien linjasta. Liukusiteet olivat kuitenkin olleet kunnossa. Elementissä 

14 oli huomattu hitsauksen aiheuttamia sytytysjälkiä sekä hionnasta tulleita monttuja, joiden 

syyksi epäiltiin hitsaajan tekemää virhettä. Lieriössä pisaranerottimet ja reikälevyt olivat 

kunnossa, mutta vaipassa oli pistemäistä syöpymää ja putkikannakkeen hitsauksen vieressä 

terävä viiva. Samoin lieriössä oli ollut hitsauksesta aiheutuneita sytytysjälkiä. Nuohoin auk-

kojen ohitusputkissa oli ollut useita näyttämiä, joista kaikkia ei pystytty hiomaan pois. Syöt-

tövesisäiliö vaikutti tarkistetuilta alueilta hyvältä. Pientä korroosiota oli huomattavissa, 

mutta ne pystyttiin hiomaan pois. Kaasukellossa oli ollut vuoto ja korroosiota hitsaussaumo-

jen vieressä. (Valmet 2020 [1].) 

5.4.2 SK5 RBMI-analyysi 

Lämpöpintojen osalta SK5 tilanne on tällä hetkellä melko hyvä. Vanhimpana lämpöpintana 

tällä hetkellä on EKO 1, kuten taulukosta 3 voidaan huomata. RBMI-analyysillä on pystytty 

tuomaan esille visuaalisemmin kaikista suurimman riskin alueita, jolloin myös elinkaaren 

loppupuolella pystytään keskittymään tarkemmin yksittäisiin soodakattilan osa-alueisiin. 

Täytyy kuitenkin pyrkiä mahdollisimman hyvään ja laajaan vuotuiseen tarkastukseen, sillä 

elinkaaren loppupuolella myös vikoja alkaa esiintyä todennäköisesti enemmän. Tällöin tulee 

kiinnittää suurta huomiota kaikista suurimman riskin omaaviin alueisiin, mutta myös mität-

tömämpiin alueisiin, koska myös niidenkin toimintavarmuus vaikuttaa suuresti koko sooda-

kattilan luotettavuuteen. 

Taulukossa 3 on esitetty tulokset aiemmin esitellystä RBMI-analyysistä taulukko muodossa. 

Käytännössä tässä työssä RBMI-analyysia on käytetty apuna vain visualisoimaan eri osa-

alueiden vaurioiden todennäköisyyttä ja niiden seurauksia. Kyseinen taulukko on liitetty 
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tässä työssä tehtyyn Excel-työkaluun ja se on tehty päivitettäväksi, jotta myös uusien vauri-

oiden ilmentyessä sitä voidaan käyttää apuna soodakattiloiden tulevaisuuden suunnittelussa. 

Taulukko 3. SK5 RBMI-analyysin tulokset. 

SK5 RBMI-analyysi 
 

Osa-alue 
Viimeksi 

vaihdettu 

Vaurion to-

dennäköisyys 

(1–5) 

Vaurion 

seuraukset 

(A–E) 

Vaihde-

taan 
 

Sekundääritulistin 2010 3 D 2021  

Tertiääritulistin 2011 4 D 2021  

Tulistin 1B 2018 2 C -  

Tulistin 1A 2018 2 C -  

Keittoputkisto 2012 3 C -  

EKO 2 2012 3 B -  

EKO 1 2007 3 B -  

Pohja 2020 2 D -  

Oikea seinä - 2  D -  

Vasen seinä - 3  D -  

Etuseinä - 2  D -  

Takaseinä - 2  D -  

Verhoputkisto - 2  D -  

Tulipesän nokka - 2  D -  

Tulipesän katto - 2  D -  

Lämpöpintojen siteet - 4  C -  

Lieriö 2012 2  D -  

Kattilaveden laskuputket  - 2  C -  

Kattilaveden pohjaputket - 2  C -  

Kokoojakammiot - 2  C -  

Ilma-aukkojen ohitusputket - 3  D -  

Lipeäaukkojen ohitusputket - 3  D -  

Nuohousaukkojen ohitusputket - 3  D -  

Miesluukkujen ohitusputket - 3  D -  

Starttipolttimien ohitusputket - 3  D -  

Kuormapolttimien ohitusputket - 3  D -  

Syöttövesisäiliö, -linjat ja -pumput - 3  C -  

Korkea- ja matalapainehöyrytukit - 3  C -  

Päähöyryputki - 2  C -  
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RBMI-analyysi on toteutettu tämän työn aikana saadun kokonaiskuvan perusteella sooda-

kattilasta. Analyysin muodostamiseen on käytetty apuna myös Imatran tehtaiden työnteki-

jöiden kommentteja ja huomioita liittyen tiettyihin osa-alueisiin. RBMI-analyysiin on tar-

koituksella otettu huomioon myös huomattavasti pienempiä osia soodakattilasta, kuin yksit-

täiset lämpöpinnat. Tämä johtuu siitä, että soodakattilan vanhentuessa myös esimerkiksi 

kaikkien aukkojen ohitusputkien mutkat ovat alttiita alueita vaurioille. Tällä analyysillä on 

haluttu nostaa esille myös niitä hieman piiloutuvia alueita, jotka voivat aiheuttaa odottamat-

toman seisakin. 

Kuten taulukosta 3 huomataan, suurin osa soodakattilan osista sijoittuu korkean riskin alu-

eelle. Tällä hetkellä erittäin suuren riskin alueelle ei ole sijoitettu mitään osaa. Koska suurin 

osa soodakattilan osista on sijoittunut korkean riskin alueelle, tulisi näihin osa-alueisiin kiin-

nittää huomiota ja pyrkiä laskemaan niiden riskejä aina mahdollisuuksien mukaan. Tällä 

analyysillä suurin merkitys on oikeastaan siinä, että se tuo esille parhaiten vaurioiden toden-

näköisyyksiä eri osissa. Mahdollisista vaurioista syntyvät seuraukset on myös syytä ottaa 

huomioon.  
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6 SOODAKATTILA SK6 

Soodakattila SK6 on ollut tuotannossa vuodesta 1992 (2.11.1992) ja nyt vuonna 2021 se on 

29 vuotta vanha. Soodakattilan käyttöikää on arvioitu niin, että sitä olisi vielä jäljellä noin 

10–15 vuotta. Tämä kuitenkin edellyttää suurempia korjauksia. SK6 tulistin 1A on aiheutta-

nut useamman pysäytyksen viime vuosina, jonka takia on suunniteltu, että vuonna 2022 

kaikki tulistimet vaihdettaisiin samalla kertaa teknisten ongelmien takia.  

SK6 suunniteltu kapasiteetti on tällä hetkellä 3300 tds/d, mutta tälläkin soodakattilalla nor-

maalissa ajotilanteessa kapasiteetti on pienempi, noin 3100 tds/d. Soodakattilalle ei ole tehty 

tehonnostoja. SK6 tehonnosto on kuitenkin mahdollista suhteellisen pienilläkin investoin-

neilla, joista on olemassa jo tarjouspyyntö. Aluksi soodakattilan kapasiteetti nostettaisiin 

3500 tds/d tasolle tekemällä tertiääri-ilmatasomuutoksia ja nuohoin lisäyksiä ja toisessa vai-

heessa kapasiteetti voidaan nostaa 4000 tds/d, joka edellyttää tertiääritason lisäystä ja sekun-

dääritason uusintaa. Näiden parannusten teko ei ole ollut vielä kuitenkaan tarpeen, sillä sel-

luntuotannon taso ei ole vielä ylittänyt soodakattiloiden kykyä polttaa mustalipeää. Kuiten-

kin täytyy huomioida soodakattilan iän tekemät ongelmat ja tarvittavat uudistukset, jotta 

soodakattilan käyttökustannukset pysyvät maltillisina, eikä huoltoseisakkeja tarvitsisi tehdä 

usein. 

6.1 Muutostyöt 

SK6 on tehty huomattavasti vähemmän suuria huoltoja kuin SK5. Alla olevassa kuvassa on 

esitetty SK6 kaikki suuret muutostyöt. 

 

Kuva 7. SK6 elinkaaren aikana tehdyt muutokset. 

Kuten aikajanasta huomaa, muutostöitä on vähemmän kuin SK5. Soodakattilan pohja on 

vaihdettu kahdesti vuosina 2000 ja 2017, jolloin pohjan ikä on ollut ennen ensimmäistä vaih-

toa 8 vuotta ja ennen toista vaihtoa 17 vuotta. Tertiääri-ilmatasomuutos tehtiin vuonna 2001, 

jolloin mahdollistui kapasiteetin nosto. Vuona 2008 lisättiin ylimääräinen höyrykäyttöinen 

Käynnistetty 
2.11.1992

Pohja 28.6.2000
Tertiääri-ilmataso 
muutos 21.2.2001

SYVE turbo 
26.9.2008

Compound nosto 
28.12.2010

Pohja 22.11.2017 EKO 2 x.x.2019
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varasyöttövesipumppu. Compound-pinnoitteen nosto tehtiin samalla kuin SK5. EKO 2 on 

ainoa lämpöpinta, joka SK6 on vaihdettu vuonna 2019. 

SK6 on suunniteltu kaikkien tulistimien 1A, 1B, 2 ja 3 vaihto vuodelle 2022. Kaikki tulisti-

met on syytä vaihtaa kerralla, sillä soodakattilan rakenne estää vaihtamasta tulistimet 1A ja 

1B ilman, että tulistimet 2 ja 3 poistettaisiin edestä, tai se olisi hyvin vaikeaa ja hidasta. 

Suurin ongelma tulee tiheästä soodakattilan kannatusrakenteesta katon yläpuolella sekä mo-

nimutkaisesta putkistosta. 

6.2 Käytetyt painerungon materiaalit 

Tässä alaluvussa esitetään kaikki SK6 painerungossa käytetyt materiaalit. Lähtökohtaisesti 

SK6 painerunko koostuu tulipesästä, johon kuuluu pohja ja seinäputket, verhoputkistosta, 

tulistimista 1A, 1B, 2 ja 3, keittoputkistosta ja ekonomaisereista 1 ja 2 sekä lieriöstä. Kuvassa 

8 on esitetty SK6 rakennekuva. 

Pinnoitteet, eli compound-materiaalit, joita on käytetty, ovat tulipesän pohjassa Alloy 825 

(San 38) ja tulipesän seinillä korkoon +113 250 asti AISI 304. Perusmateriaali pohjassa ja 

seinillä tasoon +113 250 asti on P265GH ja tämän tason yläpuolella St 45,8/III. Samoin ver-

hoputket on tehty materiaalista St 45,8/III. Tulistimet 1A ja 1B on tehty materiaalista 

15Mo3. Sekundääritulistimessa on käytetty yhteensä kolmea eri materiaalia. Savukaasuvir-

tauksen suunnassa ensimmäiset putket sekundääritulistimesta on tehty materiaalista 

13CrMo4-4, takimmaiset putket materiaalista 10CrMo9-10 ja alimmat putkien mutkan ma-

teriaalista SS 2338. Tertiääritulistimessa suorilla osuuksilla on käytetty materiaalia 

10CrMo9-10 ja mutkissa samaa kuin sekundääritulistimessa, SS 2338. Keittoputkisto, 

EKO1 ja EKO 2 ovat tehty samasta materiaalista St 45,8/III. (Valmet 2021.) Alla kokoava 

luettelo SK6 käytetyistä materiaaleista. 

 

 

 

 



60 

 

   

- Pohja: Perusmateriaali P265GH, pinnoite Alloy 825 

- Seinät tasoon +113 250: Perusmateriaali P265GH, pinnoite AISI 304 

- Ylemmät seinät ja katto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- Verhoputkisto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- Tulistin 1A:  Perusmateriaali 15Mo3 

- Tulistin 1B:  Perusmateriaali 15Mo3 

- Sekundääritulistin:  Suorat 13CrMo4-4 ja 10CrMo9-10, mutkissa SS 2338 

- Tertiääritulistin:  Suoralla osuudella 10CrMo9-10, mutkissa SS 2338 

- Keittoputkisto:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- EKO 1:  Perusmateriaali St 45,8/III 

- EKO 2:  Perusmateriaali St 45,8/III 

 

Kuva 8. SK6. Savukaasuvirtauksen mukaan lämpöpinnat ovat verhoputkisto, sekundääritulistin, tertiääritulis-

tin, tulistin 1B, tulistin 1A, keittoputkisto, EKO 2, EKO 1. (Kuvan lähde: Stora Enso 1992.) 
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6.3 Putkistojen kuluminen 

Samoin kuin SK5 putkistojen kuluminen arvioitiin olemassa olevien mittausdatojen perus-

teella, on tässä alaluvussa esitetty nämä arvioidut SK6 kulumisnopeudet. Tässäkin tulee huo-

mioida, että nämä arviot ovat vain suuntaa antavia, eikä täysin korrekteja ja niitä tulisi päi-

vittää aina mahdollisuuksien mukaan tarkemmaksi. Koska SK6 ei ole vielä vaihdettu kos-

kaan tulistimia, kyseisten tulistimien tämänhetkinen elinikä on jo 29 vuotta. Täytyy kuiten-

kin huomioida, että korjaustöitä on tehty ja tulistimien vaihto on suunniteltu vuodelle 2022. 

Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty keskiarvoiset kulumisnopeusarviot vuosittaisesta ku-

lumisnopeudesta eri lämpöpinnoille. Seinien compound-pinnoitteen kulumista on tarkasteltu 

alaluvussa 6.4.1. 

Laskennalliset minimiseinämävahvuudet SK6 eri lämpöpinnoille on laskettu Valmetin toi-

mesta jo aiemmin. Laskennassa ei ole huomioitu eroosion ja korroosion vaikutusta putkis-

toon. Compound-putkistossa minimiseinämävahvuudella tarkoitetaan vain painetta kantavaa 

osaa, ei compound-pinnoitteen paksuutta. Koska soodakattilan minimiseinämävahvuuksista 

on jo olemassa valmista dataa, erillistä lujuuslaskentaa tässä työssä ei käydä läpi. Lujuuslas-

kenta on tehty standardin EN 12952 mukaan. (Valmet 2021.) 

Tällainen samanlainen minimiseinämävahvuuden lujuuslaskenta on suunniteltu tehtäväksi 

myös SK5. Minimiseinämävahvuuden tietäminen auttaa huomioimaan kuluneiden putkien 

jäljellä olevaa elinikää. Tällöin pystytään yhdistämään putkien vuotuinen kulumisnopeus, 

minimiseinämävahvuus ja jäljellä oleva arvioitu elinikä kyseiselle putkelle. On tärkeää kui-

tenkin huomioida soodakattilan vaikeat ja muuttuvat olosuhteet, jolloin putkiston kuluminen 

ei ole ollenkaan lineaarista. 
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Taulukko 4. SK6 lämpöpintojen arvioidut kulumisnopeudet. 

Lämpöpinta Tarkennus  Kulumisnopeus [mm/v] Vaihdettu vuonna 

Sekundääritulis-

tin 

Etummainen suora putki 0,02 

1992 Takimmainen suora putki 0,10 

Putkien mutkat 0,07 

Tertiääritulistin 
Suora putki 0,10 

1992 
Putkien mutkat 0,05 

Tulistin 1B 
Suora putki 0,03 

1992 
Putkien mutkat 0,03 

Tulistin 1A 
Suora putki 0,03 

1992 
Putkien mutkat 0,03 

Keittoputkisto Alin mutka 0,04 1992 

EKO 2 
Alin mutka 0,06 

2019 
Suora osuus ylhäällä 0,03 

EKO 1 
Alin mutka 0,05 

1992 
2. alin mutka 0,04 

Verhoputkisto 
Alapinta 0,02 

1992 
Yläpinta 0,01 

 

Sekundääritulistimen mittausdatasta saadaan tehtyä hyvä arvio kulumisnopeuksista. Kuten 

jo aiemmin on mainittu, sekundääritulistimessa on käytetty kolmea eri materiaalia etummai-

sissa ja takimmaisissa putkissa sekä mutkissa. Tästä syystä jokaiselle näistä on annettu arvio 

erikseen. Kaikkien putkien nimellinen seinämänpaksuus on 7,1 mm. Toisin kuin SK5, se-

kundääritulistin on SK6 ainoa tulistin, johon kohdistuu suoraan tulipesän lämpösäteily, pois 

lukien verhoputkiston suoja. Loput tulistimet ovat tulipesän nokan suojassa. Etummaisten 

putkien suurimmaksi kulumisnopeudeksi saatiin arvioitua 0,02 mm vuodessa, joka on hy-

vinkin vähäinen kuluma vuodessa. Suuressa osassa putkia kulumisnopeus oli tätäkin pie-

nempi. Osa takimmaisista putkista on mittausten perusteella vaihdettu, kun putken minimi-

seinämävahvuus on alitettu. Takimmaisissa putkissa kuluminen vaikuttaa mittausten perus-

teella olevan nopeinta tulistinpaketin keskiosassa ja hieman puoliväliä ylempänä. Kyseiset 

mittalinjat ovat kattilaohjelmassa 6.4.11-12. Näissä kohdissa minimiseinämävahvuudeksi on 

mitattu 4,0 mm, joka tarkoittaisi 0,11 mm kulumista vuodessa, mikäli kyseistä putkea ei ole 

vaihdettu koko soodakattilan eliniän aikana. Suuri osa myös takimmaisista putkista on ku-

lunut hyvin vähän, kulumisnopeus noin 0,003–0,02 mm vuodessa. Näistä takimmaisten put-

kien kulumisnopeudeksi on arvioitu hieman ylöspäin 0,10 mm vuodessa. 
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Sekundääritulistimen takimmaisten putkien keskialue ja erityisesti yläosaa olisi hyvä tark-

kailla myös 2. ja 3. takimmaisista putkista, mikäli mahdollista. Sekundääritulistimen alim-

missa mutkissa maksimi kulumisnopeudeksi on arvioitu 0,05 mm vuodessa, joka on huo-

mattavasti pienempi kuin SK5. Tämä selittynee osittain SS 2338 materiaalin käytöstä. 2., 3. 

ja 4. alimmissa mutkissa on käytetty joko samaa materiaali kuin etummaisissa (13CrMo4-4) 

tai takimmaisissa (10CrMo9-10) putkissa, riippuen kumpaan pakettiin mutka kuuluu. Ku-

vasta 8 voi havainnoida, millaisia eri tulistimien rakenteet ovat. Kyseisissä mutkissa kulu-

misnopeudeksi arvioitiin noin 0,10 mm vuodessa. Tämä arvio on kuitenkin melko epätarkka, 

sillä kulumisnopeus vaihtelee todella paljon eri mittauskohdissa ja osa kaikista kuluneim-

mista putkista on vaihdettu aina tarvittaessa. Yleisesti katsottuna sekundääritulistin on kulu-

nut melko laajalti ja sen, kuten muidenkin tulistimien, vaihto tulisi ajankohtaiseksi jo vain 

niiden elinikienkin takia. Kulumisnopeuksien puolesta sekundääritulistin on toiminut hyvin, 

kun huomioidaan sen elinikä ja mittausdatasta selvinneet kulumisnopeudet sen eliniän ai-

kana. 

Tertiääritulistimessa on käytetty eri materiaalia alimmissa mutkissa, kuin suorilla osuuk-

silla. Etummaisten suorien putkien kulumisnopeus on ollut maksimissaan 0,03 mm vuo-

dessa. Osa tertiääritulistimen takimmaista putkista on vaihdettu vuosina 2005 ja 2006. Tä-

män jälkeen kulumisnopeudeksi saatiin laskettua noin 0,12 mm vuodessa. Mittausdatassa on 

kuitenkin havaittavissa virhettä eri vuosien välillä ja tätä on pyritty huomioimaan tässä arvi-

ossa. Kulumisnopeus vaihtelee hyvinkin paljon riippuen mittauspisteestä. Suorille osuuksille 

kulumisnopeudeksi on arvioitu noin 0,10 mm vuodessa. Mutkissa kuluminen vaikuttaa ole-

van melko maltillista, noin 0,05 mm vuodessa. Tässäkin on kuitenkin huomioitava yksittäis-

ten putkien satunnainen kuluminen, joten tähänkin arvioon tulee varautua pienellä virheellä. 

Tulistin 1B on tehty kokonaan yhdestä materiaalista (15Mo3). Etummaisten ja takimmaisten 

suorien putkien maksimi kulumisnopeus on ollut mittausten perusteella noin 0,03 mm vuo-

dessa. Kuitenkin suuressa osassa kuluminen on ollut tätä pienempää. Mutkien kulumisno-

peus on ollut maksimissaan 0,03 mm vuodessa. Mittauksissa on jonkin verran epävarmuutta, 

sillä mittaustulokset vaihtelevat vuosittain joko alemmas tai ylemmäs. Tämä tarkoittaisi sitä, 

että putki olisi vaihdettu, mutta kyseisten putkien vaihdosta ei ole tämän työn yhteydessä 

löytynyt tietoa. 
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Tulistin 1A etummaisten ja takimmaisten putkien kulumisnopeus on ollut noin 0,03 mm 

vuodessa. Näissäkin mittauksissa on eroa riippuen siitä, miltä mittalinjalta tuloksia katsoo. 

Lisäksi mittauksissa voi esiintyä myös epävarmuutta. Mutkien kulumisnopeus vaihtelee 

0,04–0,02 mm vuodessa, riippuen hieman mutkien sijainnista. Yleisesti ei voi sanoa, että 

jokin alue kuluisi muita nopeammin, vaan kuluminen vaikuttaa olevan sattumanvaraista. 

Keittoputkistossa mittauksia on tehty lähinnä vain alimpaan mutkaan. Kulumisnopeus on 

ollut mittausten perusteella melko tasaista, noin 0,035 mm vuodessa. Keittoputkistossa ei 

ole ollut paljoa muita ongelmakohtia aikaisemmin kuin juuri kyseinen mutka sekä liitoskoh-

dat jakokammioon. 

EKO 2 mittauksia on tehty alimpaan mutkaan ja hieman tämän mutkan yläpuolelle. Alim-

man mutkan kulumisnopeus on ollut noin 0,05 mm vuodessa ennen EKO 2 vaihtoa. Hieman 

mutkan yläpuolella kulumisnopeus on ollut noin 0,03 mm vuodessa, eli hieman pienempi 

kuin mutkassa. Jakokammion alimmaisessa mutkassa mittalinjalla 7.4 ei ole havaittavissa 

kulumista lainkaan. Tämä kertoo hyvin siitä, että vesipuolen korroosio ei ole ollut ongelma. 

EKO 1 on vielä alkuperäinen. Alimman mutkan kulumisnopeus vaihtelee välillä 0,01–0,05 

mm vuodessa. Toiseksi alimman mutkan kulumisnopeus on hieman maltillisempaa kuin 

alimman mutkan, mutta kuitenkin melko samanlaista. Yleisesti ekonomaisereiden kulumista 

aiheuttaa nuohoushöyry, vesi sekä mahdollisesti savukaasujen kastepisteen alitus kylmim-

mällä alueella. 

Verhoputkiston kulumista on mitattu lähinnä 1 m päästä tulipesän etuseinää putkiston ala- 

jaa yläpinnalta. Verhoputkiston alapinnan mittauksista selviää, että kulumisnopeus on ollut 

noin 0,01–0,03 mm vuodessa. Verhoputkiston kuluminen on selvästikin maltillisempaa kuin 

monissa muissa kohdissa, sillä verhoputkistossa virtaava vesi suoja niitä hyvin kuumenemi-

selta. Verhoputkiston yläpintaan kohdistuu lähinnä fyysistä rasitetta, mikäli tulistimista tip-

puu kasautuneita suolapaakkuja niiden päälle. Tällaiset vauriot näkyvät lähinnä silmämää-

räisellä tarkistuksella. 
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6.4 Elinkaaren ennuste 

Jokainen soodakattila täytyy ajatella yksilönä, sillä jo tämän työn perusteella on huomattu, 

että SK5 ja SK6 välillä on eroja. Kuten SK5, myös SK6 kohdalla elinkaaren ennustetta on 

lähdetty pohtimaan sattuneiden vaurioiden ja korjausten perusteella sekä tekemällä RBMI-

analyysi kaikista riskialttiimmista osista. Yhtenä erona SK5 verrattuna SK6 on olemassa 

hyvin NDT-dataa aiemmista vuosihuolloista, joiden perusteella myös seinämien kulumista 

on pystytty tarkastelemaan paremmin. Samoin kuin SK5, SK6 vuodot ja korjaukset on 

koottu Excel-työkaluun ja niistä on pystytty tekemään kuvaaja, joka on esitetty kuvassa 9. 

Tämän alaluvun tietoja käytetään myöhemmin luvussa 9, kun pohditaan kummankin sooda-

kattilan tulevaisuuden näkymiä. 

 

Kuva 9. SK6 vuodot ja korjaukset vuosittain (sisältää myös lämpöpintojen vaihdot). 

Kuvasta 9 voidaan havaita pari suurempaa piikkiä. Vuoden 2011 piikki on johtunut lähinnä 

EKO 1 ja 2 vuodoista sekä muutamasta sekundääritulistimen korjauksesta vuosihuollon yh-

teydessä. Kuvassa 9 ja 6 on siis huomioitu myös korjaustyöt vuosihuolloissa, lämpöpintojen 

vaihdot sekä muitakin korjaustöitä, kuin pelkkiä vuotoja. Vuoden 2018 piikki kuvassa 9 on 

johtunut EKO 2 sekä sekundääri- ja tertiääritulistimen vuodoista. Nämä useiden vuotojen 

kohteet on huomattu ja niihin on reagoitu vaihtamalla EKO 2 uuteen vuonna 2019. Samoin 

myös tulistimissa on ollut nyt vuonna 2021 todella paljon ongelmia, tämä on havaittavissa 
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myös kuvasta 9. Tähän ongelmaan on jo onneksi reagoitu ja kaikki tulistimet on tarkoitus 

vaihtaa vuonna 2022. 

SK5 ja SK6 historiadatan perusteella on ollut hyvin havaittavissa, mitkä kohteet vaativat 

uusintoja ensimmäisenä. Tästä syystä, vaikka tässä työssä on käsitelty ainoastaan kahta eri 

soodakattilaa, on pystytty vaurioiden lukumäärän perusteella toteamaan, mitkä alueet ovat 

kaikista riskialttiimpia. Tämä antaa hyvän perustan sille, että myös tulevaisuudessa vaurioi-

den lukumäärän perusteella pystytään visualisoimaan ja toteamaan myös kirjallisesti, mikäli 

jokin alue vaatisi suurempaa korjausta. Yhdeksi tässä työssä ratkaistavaksi ongelmaksi oli-

kin asetettu nimenomaan suullisen informaation kokoaminen yhdeksi datapaketiksi, jolloin 

soodakattiloiden historia on paremmin tiedossa myös tulevaisuudessa. 

6.4.1 SK6 NDT-tarkastukset 2020 

Vuoden 2020 syksyn NDT-tarkastuksen pöytäkirjassa on todettu, että SK6 käyttötunnit tar-

kastushetkellä on ollut noin 229 000 h (Kiwa Inspecta Finland, 2020). NDT-tarkastuksissa 

SK6 on tarkastettu läpi laajasti. Tarkastuksia on tehty tulipesän pohjaan ja seiniin, sula-, 

kulku- ja lipeäruiskuaukkoihin, kaikkiin ilma-aukkoihin, syve-säiliöön sekä kaikkiin muihin 

lämpöpintoihin pois lukien keittoputkisto ja EKO 2, joka oli juuri vaihdettu 2019. Tehdyistä 

tarkastuksista on koottu pöytäkirja, johon on mainittu kaikista huomautuksista ja korjauk-

sista. (Valmet 2020 [2].) Tähän lukuun on koottu näistä tarkastuksista tärkeimmät kommen-

tit ja arviot eri osien kunnoista samalla tavalla kuin SK5. 

Pöytäkirjasta selvisi, että tulipesän pohjassa oli outoja teräviä kolhujälkiä, joiden syntype-

rästä ei ole varmuutta. Pinnoitteen paksuus oli hyvä kaikissa mitatuissa pisteissä. Uuden 

pohjan evähitsien kunto oli hyvä. Sula-aukkojen ympärys oli välttävän hyvässä kunnossa, 

mutta sularänni 6 kohdalla oli ollut kolhuja tulipesän sisä- ja ulkopuolella. Primääri-ilma-

aukoissa oli ollut säröjä ja huokosia, jotka korjattiin tarvittaessa päällehitsauksella. Sekun-

dääri-ilma-aukkojen kohdalla eväputkissa oli myös ollut muutamia säröjä, jotka korjattiin. 

Säröt olivat olleet ilma-aukkojen yläpuolisessa evähitsissä. Samoin säröjä oli ollut tertiääri-

ilma-aukkojen evähitseissä. Tertiääri-ilmatasolta etuseinän puolelta 3. aukosta oli kulunut 

pinnoite 640 µm ja se korjattiin päällehitsaamalla. Pinnoitteen minimipaksuusraja oli ollut 

750 µm koko compound-putkiston alueella. Lipeäruiskuaukkojen alueet tarkastettiin ja yh-
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den aukon kohdalla pinnoite oli kulunut alle sallitun rajan, joten se korjattiin päällehitsaa-

malla. Käynnistyspoltinaukkojen evähitseissä oli ollut säröjä, jotka korjattiin. Pinnoite on 

ollut hyvä. Kulkuaukkojen tarkastuksessa huomattiin, että ohitusputkissa pinnoite oli kulu-

nut. Pinnoite oli kulunut ainoastaan kahdesta ylemmästä kulkuaukosta, eli käytännössä pin-

noitteen kulumaa oli ollut havaittavissa ainoastaan tasolla +98.900, eli lipeäruiskujen ylä-

puolella. Nuohoinaukkojen tarkastuksessa oli huomattu halkeamia evähitseissä sekä muu-

raukset olivat kuluneet. (Valmet 2020 [2].) 

Tulipesän seinillä compound-rajalla minimiseinämävahvuus mitatuilla alueilla oli ollut 4,8 

mm etuseinällä, 4,5 mm vasemmalla seinällä, 4,2 mm takaseinällä ja 4,6 mm oikealla sei-

nällä. Seinien pinnoitteen paksuus mittaus oli suoritettu noin 500 mm lipeäruiskuaukkojen 

sekä tertiääri-ilma-aukkojen yläpuolelta. Kummassakin mittalinjassa tulokset olivat yli 750 

µm, mutta pinnoite on selvästi ohkaisempi korkeammalla tulipesässä, kuten kuvista 10 ja 11 

voi huomata. (Valmet 2020 [2].) 

 

Kuva 10. Compound-pinnoitteen paksuus SK6 seinissä lipeäruiskuaukkojen korkeudella (Valmet 2020 [2]). 
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Kuva 11. Compound-pinnoitteen paksuus SK6 seinissä tertiääri-ilma-aukkojen korkeudella (Valmet 2020 [2]). 

Kuvissa 10 ja 11 pystyakselilla on compound-pinnoitteen paksuus mikrometreinä ja vaaka-

akselilla seinäputken numero. Compound-pinnoite vaikuttaa kuluneen tertiääri-ilmatasolla 

eniten tulipesän oikean ja vasemman seinän keskiosista ja vähemmän tulipesän nurkista. 

Tämä voi johtua siitä, että tertiääritasolla ilma-aukot ovat etu- ja takaseinillä. Tämän voisi 

selittää se, että tulipesän oikean ja vasemman seinän keskiosissa lämpötilat ovat korkeampia 

kuin lähellä ilma-aukkoja ja tulipesän nurkkia.  

Vuonna 2020 syysseisakissa oli vaihdettu kaikki tulistimen 1A kattokaapin läpiviennit. Uu-

sien putkien seinämänpaksuus oli 5 mm ja jokainen hitsattu sauma oli tarkastettu. Kyseisten 

läpivientien korjaus ei ollut auttanut vuotoihin, vaan ne olivat jatkuneet. Kyseisten tulistin-

vuotojen syistä tehtiin tarkat tutkimukset, mutta tutkimuksista ei kuitenkaan pystytty anta-

maan yksiselitteistä vastausta siihen, mikä vaurioon oli johtanut. Tulistimessa 1A minimi-

seinämävahvuus suoralla osuudella oli ollut 4,1 mm. Tulistimessa 1B minimiseinämävah-

vuus suorilla osuuksilla oli ollut 4,1 mm. Sekundääritulistimessa suorilla osuuksilla minimi-

seinämävahvuus oli ollut 4,0 mm ja käyrissä 3 mm. Alle 3,5 mm seinämänpaksuiset käyrät 

vaihdettiin uusiin ja uuden putken seinämänpaksuus oli 7,1 mm. Sekundääritulistimen si-

teissä oli ollut vaurioita. Tertiääritulistimessa minimiseinämävahvuus oli 3,8 mm mitatuilta 

osin. Käyrät olivat olleet melko hyvässä kunnossa, mutta suorat osuudet olivat kuluneem-

mat. Verhoputket olivat olleet hyvässä kunnossa, minimiseinämävahvuus oli ollut 5,5 mm, 
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kun putken nimellismitta oli ollut 6,3 mm. EKO 1 mittauksissa mutkien minimiseinämävah-

vuudeksi oli mitattu 3,6 mm. EKO 1 suorilta osuuksilta mittauksia ei ole tehty. Syve-säili-

össä oli havaittu yksi kulunut kohta, jossa paksuudeksi mitattiin vain 11,8 mm. Ehjän syve-

säiliön seinämänpaksuus oli 16,7 mm. Kohdat, joissa paksuus oli alle 13,5 mm, korjattiin 

päällehitsaamalla. Syöttövesisäiliön vahvikerenkaassa ja jälkikeittoastiassa oli ollut säröjä, 

jotka korjattiin hitsaamalla. (Valmet 2020 [2].) 

6.4.2 SK6 RBMI-analyysi 

SK6 tehdään samanlainen analyysi kuin SK5. Eri painerungon osat ovat lähes samat kuin 

SK5. Tällä hetkellä tarkastuksia on tehty laajemmin SK6 kuin SK5. Tästä syystä myös SK6 

kunto on tiedossa tarkemmin. Taulukossa 5 on esitetty tulokset SK6 RBMI-analyysistä ja se 

on samoin päivitettävissä Excel-työkalussa. Kuten myös SK5 kohdalla, tässäkin analyysissä 

tulokset ovat tehty tämän työn pohjalta saadun tiedon ja ymmärryksen avulla, joten tarvitta-

essa ja muutoksia ilmetessä taulukkoa tulisi päivittää. 
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Taulukko 5. SK6 RBMI-analyysin tulokset. 

SK6 RBMI-analyysi 
 

Osa-alue 
Viimeksi 

vaihdettu 

Vaurion to-

dennäköisyys 

(1–5) 

Vaurion 

seuraukset 

(A-E) 

Vaihde-

taan 
 

Sekundääritulistin - 4 D 2022  

Tertiääritulistin - 4 D 2022  

Tulistin 1B - 4 C 2022  

Tulistin 1A - 5 C 2022  

Keittoputkisto - 2 C -  

EKO 2 2019 2 B -  

EKO 1 - 2 B -  

Pohja 2017 2 D -  

Oikea seinä - 3  D -  

Vasen seinä - 3  D -  

Etuseinä - 2  D -  

Takaseinä - 2  D -  

Verhoputkisto - 2  D -  

Tulipesän nokka - 2  D -  

Tulipesän katto - 2  D -  

Lämpöpintojen siteet - 4  C -  

Lieriö - 2  D -  

Kattilaveden laskuputket  - 2  C -  

Kattilaveden pohjaputket - 2  C -  

Kokoojakammiot - 2  C -  

Ilma-aukkojen ohitusputket - 3  D -  

Lipeäaukkojen ohitusputket - 3  D -  

Nuohousaukkojen ohitusputket - 3  D -  

Miesluukkujen ohitusputket - 3  D -  

Starttipolttimien ohitusputket - 3  D -  

Kuormapolttimien ohitusputket - 3  D -  

Syöttövesisäiliö, -linjat ja -pumput - 3  C -  

Korkea- ja matalapainehöyrytukit - 3  C -  

Päähöyryputki - 2  C -  

 

Samoin kuin SK5 RBMI-analyysissä, suurin osa tarkastelluista soodakattilan osista sijoittuu 

analyysissa korkean riskin alueelle. Tämän tehdyn analyysin perusteella tällä hetkellä mi-

kään alue ei sijoittunut erittäin suuren riskin alueelle. Tämä kuvaa sitä, että kaikista isoim-
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man riskin omaavat alueet on jo huomioitu ja korjattu, jolloin pystytään keskittymään kor-

kean riskin alueelle sijoittuviin osiin. Käytännössä korkean riskin alueelle sijoittuvat kaikki 

sellaiset osat, jotka voivat aiheuttaa sularäjähdyksen tai vastaavasti niissä on ilmennyt to-

della paljon ongelmia lähivuosina. Tärkeämmäksi tarkastelun alueeksi analyysissa kannattaa 

ottaa vaurion todennäköisyys, mikäli ajatellaan soodakattilan toimintavarmuutta sekä vau-

rion seuraukset työturvallisuutta ajatellen. Monet vauriot voivat johtaa tilanteeseen, josta voi 

syntyä vakavia tapaturmia työntekijöille. Tällaisia tilanteita kannattaa pyrkiä vähentämään 

aina mahdollisuuksien mukaan. 

Monet soodakattilan osa-alueet ovat selvinneet koko soodakattilan elinkaaren läpi ilman 

suurempia ongelmia, kuten höyry- ja vesilinjat. Kun soodakattilalle tulee koko ajan enem-

män käyttötunteja, myös kaikki apulaitteet ja esimerkiksi vesi- ja höyrylinjat kuluvat ja vä-

syvät pitkän ajan jakson aikana enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kaikkien pienem-

pien kuluneiden osien vaihtotyöt tulevat vastaan, kun soodakattilan käyttötunteja tulee lisää. 

Tämä onkin siis yksi soodakattilan elinkaaren loppupuolen ongelmista. Tähän pystytään tie-

tenkin vaikuttamaan tekemällä hyvät tarkastus- ja korjaussuunnitelmat ja pitämällä kirjaa 

siitä, mitä laitteita on vaihdettu ja milloin. Tällöin on mahdollista vaihtaa osa laitteista aina 

vuosihuollon yhteydessä, jolloin niistä ei mahdollisesti aiheudu seisakkia kesken vuoden. 
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7 EXCEL-TYÖKALU 

Tämän työn yhteydessä tehty Excel-työkalu kokoaa Imatran tehtaiden SK5 ja SK6 vauriot 

yhteen tiedostoon. Tämä Excel-työkalu on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi päi-

vittää, uusien vaurioiden sattuessa. Tällöin pystytään helpommin seuraamaan soodakattiloi-

den kuntoa sekä tarkkailemaan, jos jossain vauriokohteessa alkaa toistumaan sama vaurio 

useammin kuin kerran. Tärkeimpänä ominaisuutena Excel-työkalussa on se, että sen avulla 

pystytään tarkkailemaan ajanjaksoa, jolloin jokin lämpöpinta on vaihdettu. Tärkeintä on siis 

tietää, millaisia vaurioita eri lämpöpinnoille on sattunut niiden viimeisimpien vaihtotöiden 

jälkeen. Tästä syystä Excel-työkaluun on koottu myös kaikki suuremmat korjaustyöt paine-

rungoille. Excel-työkaluun kootaan lisäksi kaikki vauriot, niiden päivämäärät, sijainnit sekä 

tehdyt korjaus- ja muutostyöt. 

Excel-työkalu on pyritty tekemään mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Tärkeimpinä asi-

oina Excel-työkalussa on kaksi eri välilehteä: ”Valitse kattila” ja ”Vuodot ja korjaukset”. 

Arvioidut putkistojen kulumisnopeudet ja RBMI-analyysien tulokset kummallekin sooda-

kattilalle on kirjattu välilehdelle ”Kulumisnopeudet & RBMI” ja soodakattiloissa käytetyt 

materiaalit ovat välilehdillä ”SKX materiaalit”. Materiaalivälilehdille on tarkoitus lisätä tie-

toa myös laskennallisista minimiseinämävahvuuksista. Excel-työkalussa on myös piilotet-

tuja välilehtiä, joihin on koottu Imatran tehtaiden arkistossa olevat soodakattiloita koskevat 

kansioiden nimet välilehdelle ”Arkisto”, vuodoista ja korjauksista esitetyt graafit välilehdille 

”SKX vuodot & korjaukset” ja kummankin soodakattilan painerunkojen muutostyöt välileh-

delle ”Kattiloiden muutostyöt”. Näiden lisäksi Excel-työkaluun sisällytettiin jo valmiiksi 

koottua tietoa soodakattiloiden apulaitteista ja niiden huolloista ja korjauksista. Vaikka apu-

laitteita ei tämän työn aikana muuten ole käsitelty, työn aikana todettiin toimivaksi lisätä ne 

samaan Excel-työkaluun. Tällöin kummankin soodakattilan eri toimenpiteet pystytään nä-

kemään yhdestä paikasta, jolloin myös tiedon hallinnoinnista tulee miellyttävämpää. 

”Valitse kattila”-välilehti toimii käytännössä suorana linkkinä jonkin painerungon osan vau-

rioihin. Kuvat ovat kasattuna niin, että lämpöpintaa painamalla pääsee suoraan ”Vuodot ja 

korjaukset”-välilehdelle. Vuodot ja korjaukset välilehdelle mentäessä, taulukko päivittyy au-

tomaattisesti vastaamaan kyseistä valittua lämpöpintaa ja näyttää vuodot ja korjaukset aika-

järjestyksessä. Taulukossa punaisella on merkattu kyseisen lämpöpinnan uusinnat, jotta ne 
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erottuisivat helpommin. Vasemmassa yläkulmassa olevalla ”Takaisin”-painikkeella pääsee 

takaisin alkuun. 

Jos ohjelmaan halutaan lisätä esimerkiksi uusi vuoto, ”Valitse kattila” -sivulla on tähän ole-

massa täytettävä kaavio. Kaavioon tulee lisätä vuoto samaan tyyliin kuin taulukko ehdottaa, 

sillä silloin vuoto päivittyy oikein taulukkoon. Avautuviin listoihin on lisätty kaikista ylei-

simmät alueet ja mikäli jokin alue uupuu, on se mahdollista lisätä erikseen. Jos vuodon tai 

korjauksen kirjaa eri tavalla kuin taulukko ehdottaa, Excel-työkalu huomauttaa asiasta ja 

kirjaus on tällöin korjattava tai hyväksyttävä erikseen oikeaksi. Kaavioon tulee myös kirjata, 

kumpi soodakattila on kyseessä, päivämäärä, jolloin vuoto on sattunut, käyttötilanne, vau-

riokohde esimerkiksi ”Tulistin” ja vaurioitunut osa tarkemmin esimerkiksi ”Tulistin 1A”. 

Tarkennukseen voi lisätä, missä kohdassa vuoto on ollut sekä näiden lisäksi muuta tarkenta-

vaa tietoa vuodosta. Excel-työkaluun on alustavasti koottu kaikki soodakattiloilla olleet vuo-

dot Soodakattilayhdistyksen tietokannasta.  

  



74 

 

   

8 POHDINTA 

Tässä pohdintaluvussa käydään läpi tämän työn tekemisen aikana esiin nousseet mahdolli-

suudet, haasteet ja toteutustavat eri tulevaisuuden skenaarioissa soodakattiloiden elinkaarten 

loppupuolta tarkasteltaessa. Soodakattilan elinkaaren suunnittelu ja ennustaminen on suu-

relta osin kulujen ja odottamattomien seisakkien määrän optimointia. Toisaalta halutaan, että 

tuotanto olisi mahdollisimman tasaista ja toisaalta, että se olisi taloudellisesti mahdollisim-

man kannattavaa. Eli toisin sanoen aina uusin ja kallein soodakattila ei ehkä ole optimaalisin. 

Tästä syystä elinkaaren ennustaminen tulisi aloittaa siitä, että tutkitaan missä on ollut ongel-

makohtia ja onko ne pystytty korjaamaan ja miten kallis korjaus on ollut. 

Tämän työn lopputuleman kannalta hyvinkin merkittävä asia on, ettei soodakattiloiden tä-

mänhetkinen kapasiteetti ole rajoittavana osana selluntuotannossa. Tässä asiassa tulee kui-

tenkin huomioida, että vanhentunut teknologia olisi tärkeää päivittää, ellei soodakattilaa kor-

vata kokonaan uudella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että investointeja tarvitaan, jotta 

soodakattiloiden ajettavuus saadaan pysymään hyvällä tasolla. Imatran tehtaiden soodakat-

tiloihin on tehty hyvin jo investointeja, lämpöpintojen vaihtoja ja turvallisuuteen liittyviä 

laitteita on hyvin päivitetty. Samoin soodakattiloiden ajettavuuden kannalta merkittäviä uu-

distuksia ovat kaikki automatisoinnit, kuten ilma-aukkojen rassaimet ja mahdollisesti sula-

kourujen automaattinen puhdistusjärjestelmä. 

Lähtökohtaisesti soodakattilalla pyritään ajamaan vuoden sykleissä, eli käytännössä kerran 

vuodessa tehdään suurempi huolto, jolloin korjataan ja tarkastetaan koko soodakattila mah-

dollisimman hyvin. Jotta tätä seisakkiväliä pystyttäisiin muuttamaan esimerkiksi 18 kuukau-

teen, se vaatisi soodakattilalta yhä suurempaa käyttövarmuutta ja kestävyyttä. Toinen mah-

dollinen tapa olisi, että noin puolessa välin seisakkiväliä olisi yksi pienempi huolto, joka 

auttaisi soodakattilaa myös kestämään paremmin pitkän yhtenäisen ajanjakson. Tämänhet-

kisten kokemusperäisten tietojen perusteella voidaan ajatella, että tämä pidempi seisakkiväli 

ei tulisi toimimaan riittävän hyvin tällä hetkellä ja myös vakuuttajan näkökulmasta olevat 

vaatimukset pidemmälle seisakkivälille olisi luultavimmin vaikeaa toteuttaa. 

Todellisuudessa nykyisen ajomallin mukaan vuosittain on ollut useampi odottamaton sei-

sakki eri syistä johtuen. Näissä korjaustöissä on kestänyt hieman eripituisia aikoja, mutta 
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joka tapauksessa pystytään toteamaan, että ylimääräiset ja odottamattomat seisakit aiheutta-

vat selluntuotannon keskeytymisen ennemmin tai myöhemmin, riippuen säiliötilanteesta. 

Tätä on pyritty parantamaan muun muassa suurilla varastosäiliöillä, jotka antavat hyvin use-

amman päivän joustoa ajomalliin. Tällöin on mahdollista hidastaa tuotantoa, eikä pysäyttää 

sitä kokonaan. Kaksi erillistä soodakattilaa, joilla on omat syöttövesisäiliöt, syöttövesilinjat, 

syöttövesipumput ja päähöyrytukit, toimivat käytännössä erillisinä, toisistaan riippumatto-

masti. Myös käytännössä kaksi erillistä kaustisointilinjaa antavat mahdollisuuden hyvinkin 

suurelle tuotannon vaihtelulle. Tällöin on mahdollista ottaa pois käytöstä rikkoutunut osa ja 

korjata se ilman tuotannon pysäyttämistä. Tämä luo Imatran tehtaille hyvän edun, mutta sa-

malla myös haasteita. Haasteita ovat monimutkaisuus ja suuri määrä eri linjoja ja oheislait-

teita. Tällöin myös vikaantuvien osien määrä kasvaa huomattavasti. 

Toisaalta, jos kumpikin soodakattila purettaisiin ja rakennettaisiin yksi suuri soodakattila, se 

yksinkertaistaisi tehdasaluetta paljon sekä helpottaisi soodakattilan ajoa. Nykyään on mah-

dollista jo rakentaa suurempi soodakattila kuin Imatran tehtaiden kumpikin soodakattila on 

yhteensä. Tämä antaisi mahdollisuuksina sen, että soodakattila pystyttäisiin rakentamaan ja 

ottamaan ajoon samaan aikaan, kun vanhoilla soodakattiloilla vielä ajetaan. Toisin sanoen ei 

tulisi pitkää seisakkiaikaa, esimerkiksi jos vanhaan soodakattilaan sattuisi sularäjähdys, eikä 

soodakattilaa pystyisi korjaamaan enää järkevästi. Toinen hyöty uudesta soodakattilasta olisi 

se, että siihen tulisi uudempaa teknologiaa ja kaikki pinnat olisivat uutta, mikä antaisi var-

muutta sille, että soodakattilalla pystyttäisiin ajamaan pitkien seisakkivälien kanssa. Tällöin 

kaikki kustannuksia aiheuttavat ylimääräiset seisakit jäisivät pois. Kolmantena hyötynä yh-

den suuremman soodakattilan hyötysuhde olisi parempi, kuin kahden pienen. 

Soodakattiloiden elinkaaren loppupuolella vaihtoehtoina on siis korjata ja investoida van-

hoihin soodakattiloihin, nostaa niiden kapasiteettia ja pyrkiä vähentämään päästöjä tai ra-

kentaa kokonaan uusi soodakattila. Kummassakin vaihtoehdossa on hyvät ja huonot puolet, 

mutta tämän työn aikana on selkeytynyt, että investoinnin kannattavuuden kannalta kannat-

taisi mieluummin suoraan investoida uuteen soodakattilaan kuin niin sanotusti tekohengittää 

entisiä. Yhtenä vaihtoehtona on myös se, että uudesta soodakattilasta alettaisiin tehdä suun-

nitelmia ja mahdollisesti sille luotaisiin alustava aikataulu. Tällöin olisi mahdollista aikatau-
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luttaa myös paremmin vanhojen soodakattiloiden huoltotöitä sekä rakentaa tarvittavat put-

kilinjat ja oheisrakennukset valmiiksi. Uuden soodakattilan rakennustyömaa on suuri ja pit-

käkestoinen, joten se olisi hyvä ennakoida etukäteen ennen kuin soodakattiloiden elinikä 

tulee päätökseen. 

Huonona puolena uuden soodakattilan hankinnassa voidaan pitää nykyistä maailman tilan-

netta. Mikä on paperin ja kartongin tilanne tulevaisuudessa 30–40 vuoden päästä, onko soo-

dakattilalle vielä tarvetta? Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa kehi-

tetään yhä enemmän kartongista tehtyjä pakkauksia sekä muita puun käyttömahdollisuuksia 

uusiutuvana luonnonvarana. Uusi soodakattila mahdollistaisi myös Stora Enson siirtymistä 

yhä enemmän eroon fossiilisista polttoaineista. Uusimpina innovaatioina Stora Enson uudet 

tuotteet, kuten Trayforma, uudet paperipohjaiset kertakäyttöiset tarjoiluastiat, NeoLigno, 

joka on ligniinistä valmistettua sideainetta tai uusien sähköautojen energian varastointiin lig-

niini-akkukenno, Lignode. Kaikki nämä uudet innovaatiot olisi mahdollista integroida tuo-

tantoon, mikäli soodakattilat uusittaisiin. Tällöin pystyttäisiin lisäämään ligniinin erotus ja 

lisäämään sellun tuotantoa. Kaikki nämä uudet puun käyttömahdollisuudet luovat hyvän ky-

synnän epäsuorasti myös soodakattilalle. Huonona puolena uuden soodakattilan hankinnassa 

voidaan pitää myös yksittäistä suurta investointia ja sen pitkää takaisinmaksuaikaa. Mitä 

pidemmälle nykyisillä soodakattiloilla jatketaan ajamista, sitä halvempana niiden käyttöä 

voidaan pitää. 

Imatran soodakattiloiden tämänhetkiset eliniät alkavat lähestyä keskivertoista ikää, jolloin 

soodakattiloita on uusittu Suomessa. Vuonna 2021 SK5 elinikä on 34 vuotta ja SK6 29 

vuotta, kun Suomen soodakattiloiden keskiarvoinen elinikä on noin 30–35 vuotta. Myös 

muualla maailmassa, kuten Brasiliassa, soodakattiloiden elinikä pysyttelee hyvin lähellä 

Suomen keskiarvoa (Vakkilainen 2006). Jos keskiarvoiseen elinikään pystyy vertaamaan 

Imatran tehtaiden soodakattiloita, niiden elinkaaren loppu alkaa lähestyä aivan lähivuosina. 

SK5 on suunniteltu jo lämpöpintojen uusintoja, vaikka sen elinikä alkaa olla jo yli keskiar-

von. SK6 olisi vielä näissä puitteissa muutama vuosi elinikää jäljellä. Nyt elinkaaren loppu-

puolen suunnittelussa tärkein kysymys onkin se, että kuinka kauan on vielä kannattavaa ajaa 

nykyisillä soodakattiloilla ja korjata ne aina niiden vikaantuessa. 
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On hyvä jo etukäteen suunnitella, millaisia asioita täytyy huomioida soodakattiloiden elin-

kaaren loppupuolella Imatran tehtailla. Esimerkiksi vaihtamattomat lämpöpinnat ovat yksi 

huomioon otettava investoinnin kohde tulevaisuudessa painerunkojen osalta. Tällaisia vaih-

tamattomia osia ovat muun muassa kummallakin soodakattilalla compound-rajan yläpuo-

lella olevat seinäputket, katto, tulipesän nokka ja verhoputket. SK5 on vaihdettu ainakin ker-

ran muut kuin edellä mainitut lämpöpinnat, viimeisimpänä vuoden 2021 seisakissa sekun-

dääri- ja tertiääritulistin. SK6 on vaihdettu tällä hetkellä ainoastaan EKO 2 ja tulipesän pohja. 

Tähän on tulossa vuoden 2022 seisakissa suuri muutos, sillä silloin vaihdetaan SK6 kaikki 

neljä tulistinta. Tämä antaa huomattavasti varmuutta niiltä osin soodakattilan ajettavuuteen. 

Soodakattiloiden pohjien eliniäksi voidaan olettaa 10–20 vuotta. SK6 pohja on vaihdettu 

kahdesti, jolloin vaihtoväli on ollut 8 ja 17 vuotta. SK5 kohdalla pohja on vaihdettu vain 

kerran, jolloin sen vaihtoväliksi on tullut 33 vuotta. Pohjien vaihtojen perusteella nykyisillä 

pohjilla päästään siis ajamaan vielä noin 10–20 vuotta. 

Suurimmaksi ongelmaksi SK6 osalta tämän työn aikana on noussut soodakattilan yleinen 

kunto. Koska lämpöpintoja on vaihdettu ja niitä on suunniteltu vaihdettavaksi, niiden käyt-

töikä jatkuu vaihdolla noin 10–15 vuotta. Tällöin täytyykin kiinnittää suurempaa huomiota 

mahdollisesti kiristyviin päästörajoituksiin ja siihen, pystytäänkö kyseiset päästörajoitukset 

alittamaan tulevaisuudessakin. Jos vanhaan soodakattilaan investoidaan korjauksin, täytyy 

myös saada varmuus siitä, että noin 10 vuoden sisällä tulevat päästörajoituksien tiukennukset 

pystytään alittamaan. Muutoin kyseinen investointi voidaan olettaa olevan turha, jos sitä ei 

pystytä hyödyntämään koko sen kyseisen muutostyön suunnitellun käyttöiän yli. 

Yhdeksi ongelmakohdaksi Imatran tehtailla on muodostunut etenkin kaikkien soodakattilan 

seinien läpivientien ohitusputkien kestävyys. Nyt viimeisimmässä vuosihuollossa 2021 on 

huomattu, että todella suuri osa primääri-ilma-aukkojen ohitusputkista täytyi vaihtaa. Syytä 

ohitusputkien kulumiselle ei vielä tässä vaiheessa voi varmaksi sanoa. Yksi hyvä huomio 

tässäkin kohdassa on se, että vuosittaisilla tarkistuksilla ja paksuusmittauksilla on todella 

suuri merkitys soodakattilan ajettavuuteen ja siihen, ettei etenkään sularäjähdystä pääse ta-

pahtumaan. 
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Kummallekin soodakattilalle teoreettisen elinajan määrittäminen on vaikeaa. Tässä täytyy 

muistaa, että kumpikin soodakattila on vanha ja niille on rakennusvaiheessa suunniteltu jo-

kin käyttöaika. Jos soodakattiloiden kuntoon ei tule suuria muutoksia, niin keskimääräisesti 

voidaan olettaa, että vuosittain joudutaan pitämään 1–3 odottamatonta seisakkia huoltojen 

takia. Tämän arvion tekemistä helpottaa aiemmin kuvissa 6 ja 9 tarkastellut graafit, joista 

selviää, että keskimääräisesti vuotuisten seisakkien lukumäärä on kasvanut ja jatkaa kasva-

mista tulevaisuudessakin. 

Kun tarkastellaan RBMI-analyysejä, on mahdollista arvioida mitkä alueet ovat vaurion koh-

teena. Tällöin myös vuosihuollossa on mahdollista paremmin korjata juuri kyseisiä alueita 

soodakattiloista. Koska RBMI-analyysit ovat tehty ennen vuoden 2021 huoltoseisakkia, 

niistä voi huomata, että SK5 kohdalla sekundääri- ja tertiääritulistimien vaurion todennäköi-

syys ja riski on ollut jo korkea. Tämä kuitenkin muuttui huoltoseisakissa 2021, jolloin SK5 

kohdalla suurimman riskin alueeksi jää eri aukkojen ohitusputket ja lämpöpintojen siteiden 

kunto. Etenkin ohitusputkien kunnoissa on havaittavissa tulevaisuudessakin ongelmia. SK6 

kohdalla RBMI-analyysien tuloksista nousee esille etenkin kaikki tulistimet. Niiden lisäksi 

myös aukkojen ohitusputket ovat yksi suurimmista huolenaiheista tulevaisuudessa. 

Soodakattiloiden elinkaaren loppupuolen vaihtoehtoja on tämän työn perusteella käytän-

nössä kaksi. Soodakattiloille voisi tehdä tarkemman taloudellisen laskelman sen käyttökus-

tannuksista ja odottamattomien seisakkien aiheuttamista kuluista, jonka perusteella voisi ar-

vioida taloudelliselta kannalta, kuinka kauan soodakattilalla ajaminen on vielä järkevää. Toi-

sena vaihtoehtona on jatkaa soodakattilalla ajamista niin kauan kuin mahdollista ja tehdä 

aina tarvittaessa uudistuksia lämpöpintoihin sekä muihin soodakattilan osa-alueisiin. Tällöin 

kuitenkin epävarmuus kasvaa huomattavasti, jolloin tulisi tarkastella myös tarkemmin yri-

tyksen tavoitteita kyseisen tehdasintegraatin osalta. Jos yrityksellä on halua investoida ja 

pyrkiä kasvattamaan tuotantoa, soodakattiloiden uusinta olisi silloin myös otettava huomi-

oon lähitulevaisuudessa. 

Tämän työn yhtenä tavoitteena on ollut arvioida Imatran tehtaiden soodakattiloiden tällä het-

kellä jäljellä olevaa elinikä. Koska soodakattiloihin on jo tehty uusintoja ja niitä on suunnit-

teilla, ne lisäävät käyttövarmuutta. Koska soodakattiloiden nykyinen kapasiteetti ei ole vielä 
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ongelma, niin kapasiteetin noston takia uutta soodakattilaa ei ole tarve vielä investoida. Teh-

dyt uusinnat ovat vaikuttaneet myös soodakattiloiden päästöihin, jolloin ne ovat vielä pääs-

törajoitusten alapuolella, mahdollisesti tiukentuvien rajojen tullessakin. Tähän on syytä pyr-

kiä, mikäli soodakattiloita ei uusita kokonaan. Tästä syystä Imatran tehtaiden soodakattiloi-

den tilanne vaikuttaa siltä, että niitä tulisi vain korjata ja pyrkiä pitämään ne hyvässä kun-

nossa joka puolelta. Tällöin itse käyttökustannukset olisivat alhaisimpia, mutta tietenkin kor-

jaustöistä aiheutuu kuluja ja käyttövarmuus heikkenee iän kasvaessa. 

Kuitenkin jossain vaiheessa soodakattiloiden elinkaari tulee päätökseen ja tämän työn pe-

rusteella tulleen tiedon ja tämänhetkisen arviointikyvyn perusteella soodakattiloiden käytet-

tävyys tällä hetkellä vaikuttaa olevan noin 7–15 vuotta. Tämä siksi, että juuri nyt on uusittu 

hyvin lämpöpintoja, tulipesien pohjat ovat melko uudet ja tarkastusten ja mittausten perus-

teella myös seinäputkilla ja kaikilla muilla soodakattilan osilla olisi vielä mahdollista ajaa. 

Suurimpina ongelmina voidaan pitää soodakattilan putkistojen yleistä väsymistä ja virumista 

ja niistä seuraavia vaurioita sekä kiristyviä sallittujen päästöjen määriä. Koska väsyminen ja 

viruminen ovat suurimpia riskejä varsinkin vanhoilla soodakattiloilla, niihin tulisi kiinnittää 

huomiota erityisesti soodakattilan elinkaaren loppupuolella. 

Toinen vanhan soodakattilan ongelma voi muodostua rasituskorroosiosta, jonka ei ainakaan 

tällä hetkellä ole vielä todettu olevan ongelma Imatran tehtaiden soodakattiloissa. Koska 

näitä vauriomuotoja on vaikeaa arvioida mittauksilla, ne vaativat erityistä huomiota. Yh-

deksi oletukseksi voidaan sanoa, että soodakattilan putkien perusmateriaalin kestävyys on 

noin 30–50 vuotta, mikäli niihin ei kohdistuisi rasitusta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, 

että soodakattiloilla olisi vielä materiaalin eliniän arvion perusteella edessä noin 10–15 

vuotta, kun rasituksen aiheuttama kuluminen huomioidaan. Tämä tulisi ottaa huomioon 

niissä soodakattilan osissa, joita ei ole vaihdettu vielä ollenkaan. 

Päästöjä voi olla vaikeaa laskea entiseltä tasoltaan alaspäin ilman suurempia muutostöitä. 

Tässä kohtaa olisi siis hyvä ottaa huomioon myös hieman historiaa päästöjen osalta ja tar-

kastella, miten päästöjen määrä on muuttunut vuosien aikana. Tämän jälkeen olisi hyvä kar-

toittaa mahdolliset vaihtoehdot päästöjen vähentämiseksi ja ottaa myös ne huomioon, kun 

tehdään päätöstä, jatketaanko vanhojen soodakattiloiden käyttöä vai investoidaanko uuteen 
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soodakattilaan. Tämän työn perusteella on myös ilmennyt, että jos Imatran tehtaiden sooda-

kattiloilla jatketaan ajamista, eikä soodakattiloita uusita kokonaan, kannattaa tilannetta tar-

kastella vielä erikseen taloudelliselta kannalta, jota tässä työssä ei ole tehty.  
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9 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena on ollut arvioida Imatran tehtaiden soodakattiloiden elinkaaren lop-

pua ja sitä, millaisia huoltotoimenpiteitä soodakattiloille tulisi tehdä jatkossa. Tässä työssä 

on luotu selkeä kuva Imatran tehtaiden soodakattiloiden (SK5 ja SK6) tämänhetkisestä ti-

lasta, kuntoon vaikuttavista tekijöistä ja soodakattiloiden elinkaaresta. Tärkeimpänä tavoit-

teena työssä on ollut selvittää Imatran tehtaiden soodakattiloiden SK5 ja SK6 elinkaaren 

loppupuolen näkymät. Tähän on käytetty avuksi vuoden 2020 NDT-tarkastusten raportteja 

ja kummallekin soodakattilalle on muodostettu RBMI-analyysi, jonka avulla on voitu ja voi-

daan jatkossakin seurata visuaalisemmin kummankin soodakattilan eri osien vaurioitumisen 

riskiä.  

Tässä työssä Imatran tehtaiden soodakattiloiden elinikiä on verrattu muiden Suomessa käy-

tössä olevien ja käytöstä poistettujen soodakattiloiden keskimääräiseen elinikään, joka on 

noin 30–35 vuotta. Imatran tehtaiden soodakattiloiden SK5 ja SK6 jäljellä olevaksi eliniäksi 

on tämän työn aikana arvioitu olevan noin 7–15 vuotta. Tähän arvioon on vaikuttanut suu-

resti lämpöpintojen vaihdot ja soodakattiloiden yleinen kunto. Tällä hetkellä Imatran tehtai-

den soodakattiloilla ajaminen on vielä mahdollista materiaalien kestävyyden perusteella, 

mutta on kuitenkin tärkeä huomioida, että vaurioiden lukumäärä on selvästi kasvanut soo-

dakattiloiden ikääntyessä. 

Tässä työssä on huomioitu soodakattiloille oleellisimmat vauriomekanismit, joista etenkin 

ikääntyneelle soodakattilalle tärkeimmäksi nousi rasituskorroosio. Työssä on myös selvi-

tetty, millaiset vauriot ovat kaikista tyypillisimpiä millekin soodakattilan osalle. Imatran teh-

taiden soodakattiloista tämän työn yhteydessä koottu Excel-työkalu on hyvä pohja tulevai-

suudessa sattuvien vaurioiden ja muutostöiden kokoamiseen. Excel-työkalusta nähdään 

myös, milloin eri lämpöpinnat ovat viimeksi vaihdettu ja pystytään tarkastelemaan tarkem-

min tietyn lämpöpinnan vaurioita. 

Tärkeimmiksi asioiksi soodakattilan elinkaaren loppupuolen suunnittelussa on noussut tä-

män työn perusteella soodakattilan nykyinen kunto ja ajettavuus, tulevaisuuden vaihtoehdot 

ja rajoitukset sekä yrityksen kyky ja halu investoida uusiin tuotteisiin ja teknologioihin. Työn 
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aikana tärkeimmiksi uudistuksien kohteiksi elinkaaren loppupuolella on noussut etenkin lä-

pivientien ohitusputkien ongelmat. Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja varata mahdollisim-

man hyvin aikaa ja resursseja niiden tarkastamiseen ja korjaukseen. Lämpöpintojen osalta 

vuoden 2022 SK6 tulistinvaihtojen jälkeen vaikuttaa siltä, ettei lämpöpintoja aivan heti tar-

vitsisi vaihtaa uudestaan, mikäli soodakattilan kunto pysyy melko samanlaisena kuin histo-

riassa. Tällöin soodakattiloilla on luultavimmin järkevintä vain jatkaa ajamista niin kauan, 

ennen kuin investoidaan uuteen soodakattilaan noin 7–15 vuoden kuluttua. 
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