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This is a report of a Master’s Thesis work done in Metsä Fibre Joutseno mill. The aim of the
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parameters and boiler structural design also have major impact.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Roomalaiset

A pinta-ala [m2]

h entalpia [kJ/kg]

ṁ massavirta [kg/s]

n lukumäärä [-]

P paine [Pa]

Q lämpöenergia [J]

r säde [m]

v nopeus [m/s]

V tilavuusvirta [m3/s]

ρ tiheys [kg/m3]

Alaindeksit

höyry höyry

Na2S natriumsulfidi

Na2SO4 natriumsulfaatti

NaOH natriumhydroksidi

nuohoushöyry nuohoushöyry

syöttövesi syöttövesi
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1 JOHDANTO

Tässä työssä käsitellään soodakattiloiden tukkeentumisen minimointia. Soodakattila on

modernin sulfaattisellutehtaan sydän ja kriittinen osa sellutehtaan kemikaalikiertoa.

Soodakattila on myös tehtaan kallein yksittäinen laite, joten tavoitetilanteessa muu tehdas

ajaa soodakattilan kapasiteetin mukaisella tuotantonopeudella. Soodakattilan likaantuminen

on ongelma, joka koskettaa kaikkia soodakattiloita, ja ilman riittäviä toimenpiteitä aiheuttaa

tuotantotappioita ja pahimmillaan tuotannon pysähtymisen, mikäli likaantuminen kehittyy

niin pahaksi, että kattila on pysäytettävä vesipesuja varten.

Likaantumisen hallinnan merkitys korostuu tehtaan kapasiteetin kasvaessa ja ajojaksojen

pidentyessä. Joutsenon tehtaalla on historiaa likaantumisen aiheuttamista ongelmista.

Likaantuminen on aiheuttanut kapasiteetin rajoitusta vesipesujen mahdollistamiseksi.

Haasteet lisääntyvät tavoiteajojaksojen pidentyessä.

Tässä työssä tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset ajoarvot ja toimintatavat työn

kohteena olevalle kattilalle tukkeentumisen minimoimiseksi ja implementoida ne käyttöön.

Tähän kuuluu sekä likaavan aineksen kulkeutumisen minimoiminen lämpöpinnoille, että jo

muodostuneen lian puhdistaminen ajon aikana. Vesipesuihin tai muihin pysäytystä vaativiin

toimintatapoihin ei tämän työn puitteissa perehdytä. Lisäksi muodostetaan ajatus kattilalle

tarvittavista jatkotoimenpiteistä likaantumisen minimoinnin ja tuotantotehokkuuden

maksimoinnin saavuttamiseksi.

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi soodakattilan tehtävät, rakenne ja käyttöolosuhteet

sellutehtaan näkökulmasta. Toisessa luvussa kuvataan data-analyysin havainnot ja niiden

pohjalta muodostettu suunnitelma koeajoista. Myös koeajojen seuraamiseen käytettävät

työkalut ja menetelmät kuvataan. Kolmannessa luvussa tulkitaan tuloksia ja neljännessä

luvussa kerrotaan jatkosuunnitelmista.
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2 SOODAKATTILOIDEN MERKITYS SELLUTEHTAALLA

Sulfaattiprosessiin perustuva sellutehdas voidaan jakaa neljään osastoon, jotka ovat

puunkäsittely, massatehdas, kemikaalien talteenotto ja kuivaamo. Soodakattila kuuluu

kemikaalien talteenottoon ja on sellutehtaan kallein yksittäinen laite. Koko tehtaan elinkaari

määritellään kattilan teknisen käyttöiän mukaan. Tehtaan toimiessa optimaalisesti

soodakattilaa ajetaan täydellä kuormalla, ja tehtaan pullonkaula on soodakattilan

kapasiteetti.

2.1 Moderni sellutehdas

Kemiallinen selluntuotanto perustuu haketetun puun keittämiseen lämmön ja voimakkaasti

alkalisen keittoliuoksen avulla. Keiton tuloksena puun kuituja yhteen sitova ligniini liukenee

keittoliemeen joka erotetaan massasta monivaiheisella pesulla. Keittokemikaalista käytetään

nimitystä valkolipeä. Valkolipeä on yleisnimitys joukolle natriumyhdisteitä, joista

merkittävimmät sellunkeiton kannalta ovat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi

(Na2S). Sellutehtaalle saapuva puu kuoritaan ja haketetaan, jotta puun partikkelikoko

voidaan yhdenmukaistaa. Tämä on tärkeää keiton hallinnan kannalta. Puuhake syötetään

keittimeen, jossa lämmön ja keittokemikaalien yhteisvaikutus liuottaa puun ligniinin, ja

keittotuloksena saadaan mustalipeää ja sellua. Keittimet voivat olla jatkuvatoimisia tai

eräkeittimiä. Jatkuvatoimisessa keittimessä etuina ovat tasaisempi laatu, sekä pienempi

komponentti määrä joka keventää kunnossapidollista kuormaa. Eräkeittimen etuina on

parempi käynninkestävyys.(Knowpulp 2015 & Seppälä et. al. 2002)

Keittokemikaalikierto on varauksin suljettu, joka tarkoittaa sitä että käytetyt keittokemikaalit

voidaan regeneroida kemikaalien talteenottolinjalla ja käyttää uudelleen. Kemikaalikierrosta

poistetaan tiettyjä elementtejä tietoisesti. Huomattavia näistä ovat viherlipeän suodatuksessa

prosessista poistettava viherlipeä sakka, meesauunin savukaasuista kerättävä kalkkipöly,

sekä soodakattilan kalium, kloori ja sulfiditeetin hallinnassa prosessista poistettava

lentotuhka.(Knowpulp 2015 & Seppälä et. al. 2002).

Muutamilla tehtailla on myös käytössä polysulfidikeitto, joka eroaa hieman

valkolipeäkeitosta. Polysulfidikeitossa keittokemikaalina on oranssilipeä, jossa on NaOH ja

Na2S:n lisäksi polysulfidia (Na2S2) ja erilaisia natrium-rikki yhdisteitä. Oranssilipeä

valmistetaan polysulfidireaktorissa, jossa valkolipeä ensin suodatetaan ja sitten annetaan
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reagoida hapen kanssa, jolloin valkolipeässä olevat natriumsulfidit hapettuvat

polysulfideiksi. Myös muita tapoja on käytössä maailmalla, esimerkiksi rikin lisääminen

valkolipeään. (Lipiäinen et. al. 2021)

Kuva 1 Modernin sellutehtaan eri osastot.

2.2 Kemikaalien talteenotto

Kemikaalien talteenottoon kuuluu tyypillisesti kolme osastoa, jotka ovat haihduttamo,

soodakattila ja kaustisointilaitos. Haihduttamolla keittämöltä saapuva laimea mustalipeä

(puhuttaessa laihalipeä) vahvistetaan haihduttamalla siitä vettä, kunnes lipeän kuiva-aine

pitoisuus on noin 80%. Tällöin puhutaan polttolipeästä, joka viittaa lipeän olevan soveltuvaa

poltettavaksi.(Vakkilainen 2017 & Rissanen 2020b Latva-Koivisto 2016)

Polttolipeä ruiskutetaan soodakattilan tulipesään, jossa orgaaninen osa lipeästä palaa ja

alkalit kerätään talteen. Palamisesta vapautuvalla lämmöllä tuotetaan höyryä, joka

hyödynnetään tehtaan prosesseissa tai muutetaan sähköksi turbogeneraattorilla.

Soodakattilalla talteen kerätty suolasula laimennetaan ja pumpataan kaustisointilaitokselle,

jossa vihreälipeäksi kutsuttu liuos pestään ja annetaan reagoida poltetun kalkin kanssa,

jolloin syntyy valkolipeää, joka voidaan jälleen käyttää keittämöllä. Sellutehtaalla
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voidaankin tunnistaa kaksi varauksin suljettua kiertoa jotka ovat keittokemikaalin kierto,

joka kuvattiin edellä, sekä kalkkikierto joka on kaustisoinnissa käytetyn kalkin kierto(kuva

2). Kalkki sammutetaan viherlipeään, ja reaktiossa syntyy lämpöä sekä valkolipeää.

Kalsiumkarbonaatti eli meesa erotetaan valkolipeästä ja kuivauksen jälkeen poltetaan

meesauunissa, jolloin saadaan jälleen käyttökelpoista poltettua kalkkia. .(Knowpulp 2015 &

Seppälä et. al. 2002 &Rissanen 2020b)

Kuva 2 Sellutehtaan kemikaalientalteenoton osaprosessit.

2.3 Energiantuotanto tehtaalla

Soodakattiloiden kehityksen ansiosta sellutehtaat muuttuivat ensin energiaomavaraisiksi 80-

luvulla ja 90-luvun aikana yliomavaraisiksi. Tämä oli merkittävä muutos, koska

metsäteollisuus on energiaintensiivinen teollisuuden ala ja nykyään myös suuri bioenergian

tuottaja. Suomessa mustalipeä vastaa 31%:ia kaikista käytetyistä biopolttoaineista, joten

voidaan sanoa puunjalostusteollisuudella olevan merkittävä rooli myös ilmastonmuutoksen

torjunnassa. Tehtaalla energiaa kulutetaan sekä lämpönä että sähkönä. Ylijäämä energia
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voidaan myydä lämpönä kaukolämpöverkkoon tai teollisuuden prosesseihin tai sähkönä

valtakunnan verkkoon(Koskimäki & Wu, 2018).

Merkittävimmät höyrynkäyttäjät ei-integroidulla sellutehtaalla ovat keittämö, haihduttamo

ja kuivauskone. Keittämöllä höyryä käytetään hakkeen ja keittokemikaalien

lämmittämiseen, jotta hakkeen keittyminen on mahdollista. Haihduttamolla höyryä

käytetään haihdutinyksiköissä, joissa lamellipakettien sisällä kiertävä höyry lämmittää

lamellin ulkopinnoilla valuvaa lipeää haihduttaen siitä vettä. Haihduttamon lauhteet

palautuvat kiertoon, mikäli niiden johtokyky ei nouse mahdollisten lamellivuotojen tai

muiden syiden vuoksi. Kuivauskoneella höyryn lämmöllä kuivataan sellu ennen paalaamista

ja siirtämistä varastoon tai kuljetukseen. Mikäli tehdas on integraatti, jossa on paperi tai

kartonkikone, ei kuivauskonetta välttämättä vaadita mikäli sellu käytetään pumpattuna

massana. Paperi tai kartonkikone kuluttaa myös runsaasti höyryä, sekä huomattavasti

enemmän sähköä verrattuna kuivauskoneeseen. Integraattitehtailla on tyypillisesti

soodakattilan lisäksi kuorta polttava voimakattila tai muuten sähköä joudutaan ostamaan

kantaverkosta.(Suhr et. al, 2015)
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3 SOODAKATTILAN PROSESSIT JA LAITTEET

Nykyisillä kattiloilla käyttöikä on noin 40 vuotta. Soodakattiloiden kehittyminen on

mahdollistanut sellutehtaiden muuntautumisen suurista energian kuluttajista energian

nettotuottajiksi. Suomessa soodakattiloiden ansiosta sellutehtaat vastaavat suuresta osasta

vihreän energian tuotantoa. (Koskimäki et. al. 2018). Nykyaikaisimmissa sellutehtaissa

soodakattiloiden yksikkökokoa on pyritty edelleen kasvattamaan ja automaation toimintaa

kehittämään.

Soodakattilat eivät periaatteeltaan eroa juurikaan muista luonnonkiertoon perustuvista

voimakattiloista, mutta erityispiirteitäkin löytyy. Erityisesti tulipesän rikin ja natriumin

pelkistymisreaktiot ja sulan käsittely luovat omat erikoisvaatimuksensa kattilan

suunnittelulle ja operoinnille. Verrattuna esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttäviin

kattiloihin myös hyötysuhde jää soodakattiloilla alhaisemmaksi johtuen veden määrästä

mustalipeässä, rikin- ja natriumin reaktioiden vaatimasta energiasta sekä suuresta sulan

mukana poistuvasta lämpömäärästä. (Vakkilainen 2015)

Tässä osassa kuvataan soodakattilan pää- ja apulaitteet sekä käydään läpi soodakattilan

likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kuvasta 3 voimme nähdä tyypillisen yksilieriöisen

soodakattilan osat, jotka esitellään. Näihin kuuluvat ilman ja polttoaineensyöttöjärjestelmät,

sulankäsittely, eri lämpöpinnat ja syöttövesijärjestelmä, sekä savukaasujen ja tuhkan

käsittely. Kuvassa näkyy myös verhoputkisto, jollaista ei kaikilla soodakattiloilla

ole.(Vakkilainen 2015)
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Kuva 3 Modernin soodakattilan rakenne. Kuvassa verhollinen kattila. (Knowpulp 2015)

3.1 Rikin ja natriumin reaktiot ja reduktio

Soodakattilalla on kolme keskeistä tehtävää. Nämä ovat keittolipeän regenerointi,

energiantuotanto ja haitallisten kaasujen neutralointi. Soodakattilan toiminta eroaa kuitenkin

konventionaalisista fossiilisia tai biopolttoaineita polttavista kattiloista siten, että

palamisreaktioiden lisäksi tulipesässä tapahtuvat natriumin ja rikin pelkistymisreaktiot.

Nämä reaktiot mahdollistavat sellutehtaan suljetun kemikaalikierron ja ovat edellytys

kemialliselle selluntuotannolle. Soodakattilan voikin ajatella sekä kemiallisena reaktorina

että voimalaitoskattilana(Vakkilainen 2015).

Soodakattilan reduktiolla tarkoitetaan miten suuri osa mustalipeän natriumsulfaatista

(NaSO4) redusoituu natriumsulfidiksi (NaS2). Keskeiset reaktiot ovat esitetty kaavoissa 1-4

C + O → CO2 + lämpö (1)

missä
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Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2 (2)

H2S + 1,5O2 → SO2 + H2O (3)

2NaOH + SO2 + 0,5O2 → Na2SO4 + H2O (4)

Na2S + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2S (5)

Polttolipeän sisältämä orgaaninen aines eli hiili palaa ja vapauttaa palaessaan lämpöä ja

hiilidioksidia (CO2) yhtälön 1 mukaisesti. Hiili reagoi myös natriumsulfaatin (Na2SO4)

kanssa muodostaen natriumsulfidia ja hiilidioksidia. Hiilidioksidin ja veden reaktiot

natriumsulfidin kanssa muodostavat natriumkarbonaattia. Keittokemikaalien talteenoton

kannalta natriumsulfidi on kelvollista sellaisenaan ja natriumkarbonaatti saadaan

kaustisoinnissa muutettua natriumhydroksidiksi reaktioyhtälön 6 mukaisesti.(Knowpulp

2015)

Ca(OH)2 +Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3 (6)

Soodakattilan tulipesän oikeanlaisesta toiminnasta yksi keskeisimpiä mittareita on

reduktioaste, joka kertoo natriumsulfidin (Na2S) osuuden sulan rikistä. Ideaalisessa

soodakattilassa kaikki natriumsulfaatti (Na2SO4) redusoituu, mutta käytännössä osa jää

parhaassakin tapauksessa reagoimatta. Hyvänä reduktioasteena voidaan pitää 95-99%

reduktiota. Reduktioaste on esitetty kaavassa (7).

𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑎𝑠𝑡𝑒(%) = 𝑛𝑁𝑎2𝑆
(𝑛𝑁𝑎2𝑆+𝑛𝑁𝑎2𝑆𝑂4)

*100% (7)

missä

nNa2S Natriumsulfidin ainemäärä [mol]

nNa2SO4 Natriumsulfaatin ainemäärä [mol]

Hyvä reduktioaste vaatii riittävän hiilen määrän, riittävän korkean lämpötilan, sekä

hapettumisen estämisen keon pelkistymisvyöhykkeellä. Pelkistymisreaktiot vaativat myös

riittävästi viivettä, jotta korkea reduktio saavutetaan. Hiilen riittävästä määrästä kertoo

reagoimattoman hiilen esiintyminen sulan joukossa, kuten on nähtävillä kuvasta 4.

(Vakkilainen 2003)
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Kuva 4 Näytteitä soodakattilan sulasta. Vasemman puoleisimman näytteen tummat pisteet ovat hiiltä.
Hiilen esiintyminen sulassa kertoo hyvästä reduktiosta. (Pohto 2020)

3.2 Vesi-höyry kierto

Soodakattilassa, kuten muissakin höyrykattiloissa, tulipesän palamisreaktioissa vapautuva

lämpö kerätään talteen höyrystämällä vettä. Aluksi matalassa paineessa oleva syöttövesi

pumpataan ekonomaiserien läpi lieriöön, josta vesi pudotusputkien kautta virtaa

keittopinnoille ja keittoputkistoille joista luontaisen kierron avulla vesi-höyry seos palautuu

lieriöön. Kylläinen höyry jatkaa lieriöstä matkaansa tulistimille joissa höyryn lämpötila

nostetaan kiehumislämpötilan yläpuolelle, eli höyryä tulistetaan. Kattilan vesi-höyrykierron

pääkomponentteja ovat syöttövesisäiliö, syöttövesipumput, ekonomaiserit, höyrylieriö,

keittoputkistot ja tulistimet. (Metsä Fibre 1998)

3.2.1 Syöttövesisäiliö ja syöttövesipumput

Syöttövesisäiliöllä rooli on poistaa syöttövesisäiliöön palautuvien lauhteiden mukana

saapuvat lauhtumattomat kaasut, esilämmittää syöttövettä, varmistaa syöttöveden kylläinen

tila ja varastoida kattilasta riippuen 15-45 minuutin syöttöveden kulutusta vastaava määrä

syöttövettä. Tätä varastoa tarvitaan normaalin ajon kuormanvaihteluista johtuvien

virtauspoikkeamien tasoittamiseen, kuin myös häiriötilanteissa turvaamaan kattilan

vedensaanti. Syöttövesisäiliöön syötetään myös syöttöveden laadunsäätöön tarkoitettuja

kemikaaleja. Syöttövesisäiliöön palautuva laude saapuu säiliöön kaasunpoistimen lävitse,
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jossa lauhtumattomat kaasut erottuvat ja puhalletaan ulos kaasunpoistimen yläosasta.

Ulospuhalluksen höngät kulkevat lämmönvaihtimen lävitse ja talteen saatu lämpö käytetään

lisäveden lämmitykseen. Syöttövesisäiliön pinnansäätö tehdään säätämällä

syöttövesisäiliöön syötettävän lisäveden määrää. Kuvassa 5 on nähtävillä piirustus

syöttövesisäiliöstä ja kaasunerottimesta. (Metsä Fibre 1998)

Kuva 5 Syöttövesiläiliö ja kaasunerotin.(Joutsenon soodakattilan käyttöohje)

Syöttövesisäiliöstä vesi pumpataan syöttövesipumpuilla kattilaan. Soodakattilan

syöttövesipumput vaativat paljon tehoa johtuen suurista virtauksista ja suuresta paine-erosta

syöttövesisäiliön ja lieriön välillä. Rakenteellisesti syöttövesipumput ovat monivaiheisia

keskipakopumppuja. Syöttövesisäiliössä paine on tyypillisesti 1-10 baaria ja soodakattilan

lieriön paine noin 100 baaria. Syöttövesipumput mitoitetaan noin 20% tehokkaammiksi mitä

kattilan mitoituspaine edellyttää. Tyypillinen ratkaisu on asentaa kolme 50% teholle

mitoitettua pumppua, joista kaksi ajaa rinnan ja yksi on varalla.(Huhtinen, 2000)

Syöttövesipumppuja käytetään joko sähkömoottoreilla tai joissain tapauksissa

höyryturbiineilla. Vanhemmilla kattiloilla turbiini käyttöisiä pumppuja on varolaitteena siltä

varalta että toinen sähkömoottorikäyttöisistä pääpumpuista vaurioituu tai muusta syystä

pysähtyy. Esimerkiksi sähkökatkon tapahtuessa turbiini käyttöinen pumppu voisi

painekytkimen laukaisemana turvata veden virtauksen kattilaan jolloin lieriössä pystyttäisiin

pitämään nestepinta. Toisaalta soodakattilat on suunniteltu siten että kattilan tyhjennys on
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mahdollista vaurioittamatta kattilaa. Tyhjennyksessä kattilan veden pinta lasketaan joitain

metrejä kattilan pohjan alinta tasoa korkeammalle. Turbopumpun rooli onkin nykyään

kyseenalaistettu eikä niitä asenneta kaikille uudemmille kattiloille.(Rissanen, 2020)

3.2.2 Ekonomaiserit

Ekonomaiserien tarkoitus on lämmittää syöttövesi lähelle kiehumapistettä ennen lieriöön ja

keittopinnoille menoa. Ekonomaiserit sijaitsevat kattilassa tulistinten jälkeisessä

savukaasukanavassa. Savukaasujen lämpötila tulistimien jälkeen on voimalaitoskattiloilla

tyypillisesti 600-800℃. Hyödyntämällä näiden savukaasujen lämpö parannetaan

kattilaprosessin hyötysuhdetta ja piippuun menevän savukaasun lämpötila alenee.

Ekonomaiserien mitoituksessa rikin kastepiste muodostaa suunnittelurajan sille miten

alhaiseksi savukaasujen voidaan antaa jäähtyä. Soodakattiloissa pystymalliset ekonomaiserit

ovat tyypillinen ratkaisu johtuen paremmasta auki pysymisestä. (Vakkilainen 2003).

3.2.3 Lieriö

Ekonomaisereissa esilämmitetty vesi ajetaan lieriöön jonka tehtävä on erottaa kylläinen

höyry nesteestä. Lieriössä neste faasissa oleva vesi laskeutuu kattilan alaosiin tiheyseron

seurauksena ja höyrystynyt vesi saa aikaan nostevaikutuksen joka palauttaa

vesihöyryseoksen takaisin lieriöön. Höyrystynyt vesi nousee pisaranerottimien lävitse

lieriön yläosaan josta höyry ohjataan edelleen tulistimille. Lieriön tärkeimpiä tehtäviä on

varmistaa, että tulistimille ei päädy nestefaasissa olevaa vettä, sillä äkillinen höyrystyminen

voisi vaurioittaa tulistin putkia ja aiheuttaa kylmäpysäytyksen vaativan huoltokatkon.

(Metsä Fibre 1998)

Lieriö on painavimpia yksittäisiä kattilan osia ja asennetaan yleensä kattilan asennuksen

alkuvaiheessa. Kuvassa 6 esimerkkikuva lieriöstä. Kuten kuvasta voidaan todeta lieriöstä

lähtee suuri määrä vesi- ja höyry-yhteitä. Nämä ovat valmistusteknisesti haastavia johtuen

suurista käyttöpaineista, jotka edellyttävät suuria materiaalipaksuuksia tai lujia raaka-

aineita. Kuvassa 7 näkyy poikkileikkaus höyrylieriöstä, jossa osoitettu lieriön sisäiset osat.

Höyryn kuivaus tapahtuu kahdessa vaiheessa primäärierottimilla eli sykloneilla ja

sekundäärierottimilla eli demistereillä. Ensin kostea höyry nousee syklonien lävitse kohti

tulistimille lähteviä putkia. Syklonit saavat höyryvirtauksen pyörteiseen liikkeeseen, jonka

seurauksena raskaammat vesipisarat sinkoavat syklonin teräspinnoille jota pitkin ne valuvat
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takaisin nestetilaan. Syklonien jälkeen höyry virtaa demisterin läpi, joka on ohuista

metallilangoista koottu patja. Höyryssä olevat vesipisarat tiivistyvät lankojen pinnalle ja

putoavat vesitilaan. Toteuttamalla kosteuden poisto kahdessa vaiheessa varmistetaan

tulistimille menevän höyryn puhtaus vesipisaroista (Metsä Fibre 1998).

Kuva 6 Lieriö ulkopuolelta. Suuri määrä korkeapaineisia yhteitä luo valmistusteknisiä haasteita.

Kuva 7 Lieriön läpileikkaus, jossa nähtävillä lieriön sisäpuoliset laitteet.
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3.2.4 Dolezal-lauhdutin

Vanhemmissa kattiloissa lieriöstä saatavaa kylläistä höyryä lauhdutetaan pieni määrä

käytettäväksi jäähdytysvetenä tulistimilla. Höyry lauhdutetaan erillisellä Dolezal-

lauhduttimella eli pintalauhduttimella, jossa kuumalla puolella on lieriöltä saatu höyry ja

kylmällä puolella ekonomaisereilta saapuva syöttövesi. Rakenteeltaan Dolezal-lauhdutin on

tavallinen u-putkilämmönvaihdin. Dolezal ratkaisu on jokseenkin vanhentunut, sillä

nykyaikaisen tehtaan kattilavesi on sellaisenaan riittävän puhdasta, jotta se soveltuu

ruiskutusvedeksi. Moderneilla kattiloilla erillistä Dolezal-lauhdutinta ei näin ollen

tavallisesti ole. (Metsä Fibre 1998)

3.2.5 Tulistimet

Tulistimet sijaitsevat kattilan nokan yläpuolella ja ottavat vastaan tulipesän kuumimmat

savukaasut.(kuva 8) Lämmönsiirto tapahtuu suurelta osin konvektion avulla ja viimeisen

vaiheen tulistimilla tapahtuu myös säteilylämmönsiirtoa. Tulistimilla höyryn lämpötilaa

nostetaan ylitse kiehumapisteen eli tulistetaan. Kylläiseen tilaan lämmennyt ja kuiva höyry,

joka ohjataan lieriöstä tulistimille, poistuu noin 480-500 asteisena tulistettuna höyrynä, josta

puhutaan myös tuorehöyrynä. Tulistamisen jälkeen höyryä voidaan käyttää turbiinilla

sähköntuotannossa tai tehtaan prosesseissa. Joissain tilanteissa myös kattilan nuohoamiseen

käytetään tuorehöyryä, joskin paineenalennusventtiilin kautta. Parempaan

prosessihyötysuhteeseen päästään kuitenkin käyttämällä turbiinin väliotosta otetulla

nuohoushöyryllä. (Metsä Fibre 1998 & Huhtinen 2000)
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Kuva 8 Tyypillinen tulistin ryhmittely(Knowpulp 2015)

3.3 Polttoainejärjestelmät ja polton ohjaus

Polttoainejärjestelmän tarkoituksena on saada korkeaan kuiva-aineeseen väkevöity

polttolipeä syötettyä tulipesään siten että palaminen on tehokasta ja puhdasta, sekä lipeän

reduktio mahdollisimman korkea.(Vakkilainen 2005)

3.3.1 Polttolipeäsäiliö ja esilämmittimet

Polttolipeän viskositeetti olisi normaalissa ilmanpaineessa ja lämpötilassa niin korkea, ettei

sen pumppaaminen onnistu. Tästä johtuen korkean kuiva-aineen polttolipeää säilytetään

paineistetussa polttolipeäsäiliössä yli 100 asteen lämpötilassa. Polttolipeäsäiliöllä voidaan

myös säätää lipeän ruiskutuslämpötila joko nostamalla säiliönpainetta tai alentamalla sitä.

Polttolipeäsäiliöstä lipeä pumpataan esilämmittimen läpi lipeärenkaalle(kuva 9).

Esilämmittimellä tehdään viimeinen säätö polttolipeän lämpötilalle ennen tulipesään

suihkutusta, jolla vaikutetaan pisaroitumiseen. Esilämmitin voi olla toimintatavaltaan suora,

jolloin lipeä lämmitetään sekoittamalla siihen välipainehöyryä Vaihtoehtoisesti voidaan

käyttää epäsuoraa esilämmitintä joka käytännössä tarkoittaa lämmönvaihdinta jossa lipeän

lopullinen kuiva-aine ja lämpötila säädetään.(Metsä Fibre 1998 & Vakkilainen 2005)
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Kuva 9 Soodakattilan polttoaineen syöttöjärjestelmä. Kuvan oikeassa laidassa näkyvissä suoratoiminen
lipeän esilämmitin, jossa välipainehöyry syötetään polttolipeään. (Metsä Fibre 1998)

3.3.2 Lipeärengas ja lipeäruiskut

Lipeärengas on tulipesän kiertävä putki, josta haarautuvat oksat jokaiselle tulipesän seinälle.

Oksista haarautuvat metallista punotut lipeäruiskujen letkut joita pitkin lipeä viedään

ruiskulle ja edelleen ruiskutetaan tulipesään(kuva 10). Lipeäruiskujen määrä riippuu kattilan

kuormasta, ja niitä tarpeen tulleen lisätään tai vähennetään, ja tätä varten joka ruiskulle on

oma lipeäletku haaransa, joka voidaan tarpeen tullen sulkea tai avata. Kun lipeäruisku

poistetaan käytöstä se puhalletaan matalapaineisella höyryllä puhtaaksi sisältä ja vedetään

ulos tulipesästä.(Metsä Fibre 1998)
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Kuva 10 Lipeäruisku telineessään. Teräspunosletku mahdollistaa ruiskun helpon käsittelyn esimerkiksi
suutinten vaihdon aikana.

Polttolipeän ruiskutuksella on suuri vaikutus sulakeon hallintaan ja kattilan operoinnin

kannalta on tärkeää varmistua että käytössä olevat ruiskut ovat ehjiä ja muodostavat

symmetrisen keon ilman että lipeää päätyy tulipesän seinille tai carryoverina tulipesän

yläosiin tulistinpinnoille. Tämän saavuttamiseksi on lipeäpisaroiden oltava sopivan kokoisia

eli noin 2-4mm halkaisijaltaan. Tällöin pisarat kuivuvat riittävästi ennen kuin laskeutuvat

tulipesän pohjalle ja palavat keossa. Alle 1mm halkaisijan pisarat ovat alttiita karkaamaan

voimakkaiden savukaasuvirtojen mukana carryoveriksi ja toisaalta liian suuret pisarat eivät

ehdi kuivua riittävästi ennen kekoon päätymistä, jolloin keko alkaa kasvaa. Liian märkänä

kekoon kulkeutuva lipeä voi alentaa keon lämpötilaa ja vaikuttaa näin myös reduktioon.

Samoin liian pieni pisarakoko voi vaikuttaa negatiivisesti reduktioon mikäli palaminen

tapahtuu liiaksi suspensiopalamisena, eikä hiiltä riitä keon

pelkistymisreaktioihin.(Vakkilainen 2005)

Polttolipeän ruiskutukseen on käytössä neljä erilaista suutintyyppiä. Yleisin on ns.

lusikkasuutin, jossa lipeävirtaus törmää kulmassa metalliseen levyyn joka muodostaa
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lipeästä viuhkan joka hajoaa pisaroiksi. Toinen yleisesti käytetty suutintyyppi on

purkkisuutin, joka myös tunnetaan nimellä oluttölkkisuutin. Oluttölkkisuuttimessa lipeä

pakotetaan pyörimisliikkeeseen ”tölkin” sisällä ennen pääsemistä suutin aukosta ulos. Lipeä

ruiskuaa ulos rengasmaisena nesteverhona, jolla on kaasumainen keskus. Rengasmainen

nesteverho hajoaa pisaroiksi laajentuessaan.. Kolmas suutintyyppi on pyörrekartiosuutin ja

neljäs V-type -suutin. Pyörrekartio ja V-Type - suuttimissa suutinten sisällä on kuristus, joka

luo suihkun geometrian. Kuvassa 11 on nähtävillä erilaisia suuttimia ja perinteinen ruiskun

telineratkaisu. Nykyään käytetään myös paljon kelkka-mallisia telineitä, jotka ovat

käyttäjälle turvallisempia.(Vakkilainen 2005 & Taina 2021)

Kuva 11 Erilaisia käytössä olevia lipeäsuutin malleja ja lipeäruiskunteline.(muokattuna Wessel 2008)

3.3.3 Apupolttojärjestelmät

Soodakattiloilla on myös apupolttoainejärjestelmä, joka tyypillisesti käyttää öljyä,

maakaasua tai biokaasuja- ja öljyjä. Järjestelmään kuuluu pienempiä starttipolttimia,

kuormapolttimia, hallintalaitteisto ja putkistot. Starttipolttimet ovat pienempiä polttimia,

joita käytetään kattilan lämmitykseen kylmäpysäytysten jälkeen ennen lipeäpolton aloitusta
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tai hallitsemattoman keon kasvun hallintaan. Apupolttoa voidaan tarvita esimerkiksi mikäli

polttolipeän kuiva-aine laskee liian alhaiseksi ja lipeä päätyy kekoon liian kosteana.

Starttipolttimet sijaitsevat sekundääri-ilmatasolla, ja niiden pääasiallinen tarkoitus on

lämmitys. Kuormapolttimilla on mahdollista tuottaa osakapasiteettia vastaavia määriä

höyryä, jota tarvitaan tehtaan käynnistysvaiheessa tai muissa tilanteissa, joissa lipeäpoltto ei

ole mahdollista. Kuormapolttimia saatetaan joissain tilanteissa käyttää myös lipeän rinnalla,

mikäli höyryn tuotanto pelkällä lipeän poltolla ei ole riittävää. Eräs soodakattiloiden

tulevaisuuden kehityskohde on kuinka korvata fossiiliset polttoaineet apupolttoaineina.

Nykyisin esimerkiksi pikiöljyä käytetään startti- ja kuormapolttimien polttoaineena, jolloin

tehtaalla ei käytännössä kulu yhtään fossiilisia polttoaineita. Toinen mahdollisuus on

mädätys tai kaasutusprosessilla biomassasta valmistettu tuotekaasu. (Rissanen 2020)

3.4 Ilmansyöttö

Ensimmäisillä soodakattiloilla oli käytössä kaksitasoinen ilmansyöttö, johon kuului primääri

- ja sekundääri-ilmataso. Primääritason tehtävä oli tuoda happea keon

pelkistymisreaktioiden tarpeeseen ja sekundääritasolla hapetusvyöhykkeelle. Ilmajako oli

primääritaso painotteinen ja päätavoitteena oli mustanlipeän palaminen. Kattilan

tukkeentumiseen, reduktioasteeseen tai päästöihin ei vielä tuolloin kiinnitetty suuremmin

huomiota.(Vakkilainen 2005)

Soodakattilan ilmajärjestelmien kehityksen aikana kattiloiden ilmansyöttö on muuttunut

paljon, joskin ensimmäisistä kattiloista tutut primääri ja sekundääritaso ovat edelleen

käytössä. Lisäksi moderneilla kattiloilla käytetään tertiääri- ja kvartääri-ilmatasoja(kuva 12),

jotka syötetään lipeäsuuttimien yläpuolelle. Lisäämällä ilmatasoja lipeäsuuttimien

yläpuolelle ja vaiheistamalla näitä tasoja ylä- ja alavaiheisiin, on mahdollista merkittävästi

vähentää kattilalla syntyviä typpioksidipäästöjä (NOx). Tämä on mahdollista johtuen

mustanlipeän palamisen redusoivasta luonteesta, joka eliminoi liki täysin termisen NOx:n

muodostumisen. Voimakkain vaikutus kattilan NOx-päästöihin onkin polttoaineen

palamisessa vapautuvalla typellä.
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Kuva 12 Soodakattilan ilmatasojen periaate.  Primääri- ja sekundääri-ilma ohjataan kekoon ja tertiääri-
ja kvartääri-ilma lipeäruiskujen yläpuolelle. (Muokattu Vakkilainen)

Palamisilman virtaus luodaan ilmatasokohtaisilla puhaltimilla. Puhaltimet ottavat ilman

tyypillisesti kattilahuoneesta. Näin saadaan hyödynnettyä kattilahuoneeseen kattilan

rungosta johtunutta tulipesän lämpöhäviötä ja toisaalta tasattua kattilahuoneen lämpötilaa.

Lisäksi primääri- ja sekundääri-ilmaa esilämmitetään erillisillä tyypillisesti väli – ja

matalapainehöyryä käyttävillä ilmanesilämmittimillä. Savukaasun ilmanesilämmittimiä ei

soodakattiloissa juuri käytetä korkean tukkeentumisriskin vuoksi(Huhtinen 2000 &

Vakkilainen 2005).

3.5 Hajukaasujen poltto

Hajukaasuiksi lasketaan pahanhajuiset käryt ja höngät, jotka syntyvät sellutehtaan

prosesseissa. Esimerkkejä ovat esimerkiksi haihduttamon säiliöiden käryt tai hakesiilon

höngät keittämöllä. Hajukaasut jaetaan väkeviin ja laimeisiin hajukaasuihin riippuen siitä

sisältävätkö ne palavia rikkiyhdisteitä enemmän vai vähemmän mitä räjähdysraja määrittää.
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Laimeiden hajukaasujen rikkikomponenttien pitoisuus on niin alhainen, että räjähdysraja ei

ylity. Laimeiden hajukaasujen sisältämä happi on myös vastaavalla tasolla ilman kanssa,

joten laimeat hajukaasut voidaan soodakattilassa poltettaessa vähentää palamisilman

kokonaismäärästä. Laimeat hajukaasut syötetään tyypillisesti tertiääri-ilmatasolta tulipesään

joko erityisten suutinaukkojen lävitse tai sekoitettuna tertiääri-ilman sekaan. Ennen polttoa

laimeat hajukaasut esilämmitetään. (Knowpulp 2015)

Väkevien hajukaasujen poltto on monimutkaisempaa johtuen suuresta räjähdysherkkien

komponenttien osuudesta. Väkevät hajukaasut kerätään suljetuista säiliöistä ja kaasuja

siirretään höyryejektoreilla puhaltimien sijaan, jotta kipinöiden riski on mahdollisimman

pieni. Väkevien hajukaasujen poltto tapahtuu maakaasupolttimia muistuttavilla polttimilla

jotka on joko sijoitettu ruiskutasolle tai sen alapuolelle. Väkevät hajukaasut sisältävät

runsaasti rikkiä joka saadaan näin talteen sellutehtaan kemikaalikiertoon. (Knowpulp 2015)

Polton hallinnassa on useita turvalukituksia, jotka lopettavat väkevien hajukaasujen polton

mikäli esimerkiksi hajukaasujen keräilyssä tapahtuu häiriöitä. Häiriötilanteissa väkevät

hajukaasut ohjataan varapolttimelle, joka tarkoittaa erillistä hajukaasukattilaa tai

soihtupoltinta kattilan katolla. Mahdollisissa häiriötilanteissa hetkittäiset päästöt

ympäristöön ovat mahdollisia johtuen varapolttolaitteiden tuuletuksista tai muista

käynnistykseen liittyvistä viiveistä.(Metsä Fibre 1998 & Knowpulp 2015)

3.6 Sulan käsittely

Tulipesän pohjalle muodostuu soodakattilassa sulakeko, jossa rikin ja natriumin

pelkistymisreaktiot tapahtuvat. Natriumyhdisteet ovat nestemuodossa ja virtaavat

sulakouruja(kuva 13) pitkin ulos tulipesästä sulavirtana. Sula jähmettyy nopeasti

jäähtyessään, jonka takia sulakourut vaativat säännöllistä seurantaa ja puhdistuskierroksia

operaattorien toimesta tai robotilla. Sulakourujen tukkeutuminen voi aiheuttaa keon

hallitsemattoman kasvamisen ja vaaratilanteen, mikäli kourut aukeavat nopeasti ja sula

pääsee ”ryntäämään” liotussäiliöön. Kouruista putoava sula hajotetaan höyrysuihkulla

pieniksi pisaroiksi, jotta liukeneminen helpottuu ja kuuma sula jäähtyy nopeammin. Sulan

määrä on tyypillisesti 0.4-0.48 kg sulaa jokaista pesään syötettyä kuiva-aine kiloa kohden.
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Kuva 13 Yksittäinen sulakouru. Kourun ympärille on asennettu suojaava kotelointi joka estää
sularoiskeet ympäristöön. Näkyvissä myös hajoitushöyry letku kourun etuosassa.(Knowpulp)

Kattilasta valuva sula on erittäin kuumaa, noin 800-850℃. Korkea lämpötila yhdistettynä

sulan voimakkaisiin alkaliyhdisteisiin ja happipitoisiin olosuhteisiin syövyttää sulakourut

nopeasti. Tämän estämiseksi sulakourut valmistetaan kaksivaippaisiksi, ja kahden vaipan

välillä kierrätetään jäähdytysvettä. Jäähdytysvesikierto pidetään alipaineisena, jolloin

mahdollisessa sulakourun vuodossa ei muodostu riskiä veden päätymisestä tulipesään.

Järjestelmä koostuu paisuntasäiliöstä, kourukohtaisista ejektoreista ja

jäähdytysvesipumpuista. Ejektori imevät vettä paisuntasäiliöstä sulakourujen lävitse ja

ejektorit toimivat jäähdytysvesipumppujen työntäessä niiden lävitse vettä. (Metsä Fibre

1998)

Liuotussäiliö tai liuotin on säiliö, jossa soodakattilalta valuva sula liuotetaan

laihavalkolipeään. Laihavalkolipeä on lipeän valmistuksessa syntyviä alkalisia liuoksia, joita

kerätään eri kaustisoinnin prosesseista talteen ja käytetään uudelleen viherlipeän

valmistuksessa. Sulan liuetessa laihavalkolipeään syntyy viherlipeää, joka on soodakattilan

päätuote. Sulan ja laihavalkolipeän reaktiot vapauttavat alkalisia huuruja, jotka käsitellään

hönkäpesurilla. Hönkäpesurissa liuottajasta imetyt huurut ohjataan



29

laihavalkolipeäsumutteen läpi, johon alkaliset yhdisteet sitoutuvat ja jotka palautetaan

liuottajaan (kuva 14). (Metsä Fibre 1998)

Liuottajaan varusteisiin kuuluvat myös sekoittimet, jotka ehkäisevät saostumien syntymistä

liuotinsäiliöön. Säiliön toimintaan liittyvät suuret lämpötilaerot, jotka ilmentyvät pieninä

sulavesiräjähdyksinä liuottimessa. Tämä voi joskus aiheuttaa viherlipeän tai sulan

roiskumista rännialueella, jota varten rännien läheisyydessä liikuttaessa on noudatettava

erityistä varovaisuutta ja asiallisia suojavarusteita kuten kasvovisiiriä ja kipinänkestäviä

vaatteita. (Metsä Fibre 1998)

Kuva 14 Liuottaja, liuottajan hönkäpesuri ja sulakourut. Normaalitilanteessa liuottajan alkaliset höngät
pestään hönkäpesurissa ja palautetaan liuottajaan. Kuvassa nähdään myös ohituskanava joka
mahdollistaa pesurin pesemisen ja huoltamisen ajon aikana. (Metsä Fibre 1998)
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3.7 Nuohous ja tuhkan käsittely

Soodakattilan ominaisuuksiin kuuluu suuri lentotuhkan määrä savukaasuissa. Carryover

ilmiö yhdessä lentotuhkan kanssa aiheuttaa lämmönsiirtopintojen likaantumista, joka

aiheuttaa epätasaista lämpökuormitusta, höyryntuotannon alentumista ja sähkönkulutuksen

kasvua vetohäviöiden kasvaessa. Kattilalla tarvitaan nuohousjärjestelmä, jotta nämä oireet

voidaan välttää tai ainakin pitää hallinnassa. Tämä toteutetaan nuohoimilla.(kuva

15)(Vakkilainen 2005)

Kuva 15 Ulosvedettävä höyrynuohoin.

Nuohoin koostuu moottorista, vaihdelaatikosta, suutinputkesta ja suuttimesta. Nuohointen

suutinputket ovat metalliputkia, jotka liikkuvat kattilan lämpöpintojen lomitse. Putkessa

virtaa nuohoushöyry, joka virtaa suutinputken kärjessä olevasta suuttimesta lämpöpinnoille,

jossa höyryn paineen aiheuttama isku rikkoo syntyneitä tai syntymässä olevia

kamimuodostumia. Tulistimilla rikkoutuneet kamit putoavat kattilan nokalle, josta ne

putoavat tulipesään. Keittopinnoilta ja ekonomaisereilta irtoava tuhka putoaa

tuhkasuppiloille, josta ne siirtyvät tuhkakuljettimien avulla kokoojakuljettimelle ja edelleen

sekoitussäiliöön, jossa ne sekoitetaan vahvalipeän joukkoon. Soodakattilan tuhka koostuu

pääosin natriumsulfaatista (Na2SO4), natriumkarbonaatista (Na2CO3) ja vähäisemmissä

määrin muista natriumyhdisteistä sekä raskasmetalleista. Natriumyhdisteet ovat edelleen



31

käyttökelpoisia keittokemikaalien raaka-aineita, joten ne palautetaan kiertoon sekoittamalla

ne vahvalipeään sekoitussäiliössä.(Knowpulp 2015, Vakkilainen 2005 &Taina 2021)
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4 SOODAKATTILAN TUKKEENTUMINEN

Jotta soodakattilan likaantuminen ja toisaalta likaantumisen vaikutus operointiin voidaan

minimoida, on tärkeää tunnistaa likaantumisen ongelmakohdat kullakin kattilalla ja sen

jälkeen puuttua niihin tekijöihin, jotka likaantumista tunnistetuissa kohteissa aiheuttavat.

Tässä kappaleessa käydään läpi soodakattiloiden tukkeentuminen yleisesti sekä

kohdekattilalla havaittuja haasteita.

4.1 Tukkeutumisen syntymekanismit ja vaikutukset

Soodakattiloiden erityispiirteisiin kuuluu voimakas likaantuminen johtuen käytetyn

polttoaineen korkeasta palamattoman aineksen osuudesta. Suuri palamattoman aineksen

määrä tarkoittaa korkeaa lentotuhkan määrää, joka voi lämpöpintoihin tarttuessa alkaa

muodostaa tukkeumaa. Tämä ilmenee esimerkiksi heikentyneenä höyryn tuotantona,

savukaasupuhaltimien ylivirtana tai vähentyneenä höyrynjäähdytyksenä eli ruiskutuksena.

Tämän vuoksi soodakattiloilla käytetään nuohousta huomattavasti enemmän verrattuna

kattiloihin, joissa polttoaine on esimerkiksi kivihiili, maakaasu tai puu. Oman haasteensa

luovat kapasiteetin korotukset, joilla tavoitellaan suurempaa selluntuotantoa. Soodakattilan

kuiva-ainekuormaa nostettaessa tulipesän pohjakuorma ja sisään tuodun ilman määrä ovat

korkeita, jotka johtavat edelleen suuriin savukaasun virtauksiin ja lentotuhkan määrälliseen

kasvuun. (Vakkilainen 2005)

4.1.1 Tulistimet

Tulistimilla tukkeutumiseen vaikuttaa lentotuhkan tahmapiste, joka on savukaasun

lämpötilasta riippuvainen. Kattiloilla, joilla on käytössä verhoputkisto keittävänä pintana

verhoputkisto itsessään ei tukkeudu johtuen savukaasujen korkeasta lämpötilasta, mutta

verhoputkiston jälkeisillä tulistimilla tukkeutuminen on ongelma. Verhottomilla kattiloilla

tukkeuma on ongelma tyypillisesti ensimmäisen tulistimen jälkeen. Tulistinalueen

tukkeutumisesta kertoo erityisesti ruiskutusveden eli höyryn jäähdytysveden kulutuksen

lasku johtuen heikentyneestä lämmönsiirrosta. Vastaavasti tulistinten heikentynyt lämmön

talteenotto savukaasuista nostaa keittopinnoille kulkeutuvan savukaasun lämpötilaa, joka

voi johtaa tukkeentumiseen myös keittopinnoilla tai ekonomaisereilla.
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Tulistinalueen tukkeentumisen hallinnassa nuohous ja carryoverin vähentäminen ovat

keskeisessä roolissa. Tulistinaluetta nuohotaan tyypillisesti enemmän kuin muita alueita

soodakattilassa. Tulistinalueella irtoavat tukkeumat, eli kamit, putoavat kattilan nokalle ja

siitä edelleen tulipesään.(Vakkilainen 2005 & Metsä Fibre 1998)

4.1.2 Keittopinnat ja ekonomaiserit

Keittopintojen tukkeutuminen on yleinen ongelma moderneilla soodakattiloilla.

Keittopintojen tukkeutumiseen vaikuttavat pieni poikkivirtaus-ala, joka nostaa savukaasun

virtausnopeuksia, sekä tulistimien tukkeentuminen, joka nostaa tulistimilta poistuvien

savukaasujen lämpötilaa ja voi siirtää tahma-alueen tulistimilta keittopinnalle. Keittopinnan

tukkeutumisen tarkastelussa tulisikin huomioida tulistinalueen tilanne. (Vakkilainen 2005)

Tutkitulla soodakattilalla keittopintojen likaantumista on tapahtunut viime vuosina ja usein

samassa yhteydessä tulistinten likaantumisen kanssa. Onkin luultavaa että tuhkan tahmapiste

on siirtynyt tällöin keittopinnan alueelle ja saanut aikaa nopeasti kehittyneen tukoksen.

Keittopinnan aluetta ei nuohota yhtä tiheään, kuin tulistimia. Tämä mahdollistaa

tukkeutumisen nopean kehityksen myös keittopinnoilla mikäli tulistin alueelle alkaa

muodostua tukoksia jotka nostavat savukaasujen lämpötilaa tulistinten jälkeen.

4.1.3 Savukaasukanava

Savukaasukanavien tukkeentumiseen vaikuttavat tuhkan koostumus ja savukaasukanavien

ahtaus, joka johtaa korkeisiin virtausnopeuksiin. Korkealla nopeudella savukaasukanavien

seiniin törmäävillä tuhkapartikkeleilla on suurempi taipumus alkaa muodostaa

tuhkakerrostumaa savukaasukanavien seinille. Mikäli tuhkaan on muodostunut

rikkidioksidin (SO2) ja natriumkarbonaatin(NaHCO3) reaktioissa natriumbisulfaattia

(NaHSO3), natriumbisulfidi on tahmeaa ja saa aikaan tuhkan tarrautumista kiinni kattilan

seiniin ja myös ekonomaiserien lämpöpinnoille. Tämän välttämiseksi tulipesän lämpötilan

tulisi olla riittävän korkea, jotta rikkidioksidia ei muodostu, ja tehtaan rikkitase ei saisi

myöskään nousta liian korkealle tämän ilmiön välttämiseksi. (Vakkilainen 2005 &

Knowpulp 2015)
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4.2 Kemikaalikierron rikastuminen

Johtuen sulfaattisellutehtaan suljetusta kemikaalikierrosta on epätoivottujen aineiden

rikastuminen kierrossa väistämätöntä. Ei toivottuja aineita saapuu tehtaalle puun ja

ostokemikaalien mukana. Ajan kuluessa vierasaineiden määrä kierrossa lisääntyy mikäli

kemikaaleja ei kierrosta poisteta. Kemikaalien talteenottolinjalla kierrosta poistetaan ei

toivottuja aineita viherlipeän sakan mukana, uunilta poistettavan kalkkipölyn joukossa sekä

soodakattilan tuhkaa liottamalla. (Knowpulp 2015)

4.2.1 Kalium ja Kloori

Kaliumia ja klooria saapuu puun sekä natriumhydroksidin mukana kemikaalikiertoon.

Kalium ja kloori vaikuttavat lentotuhkan ominaisuuksiin ja muodostuvat ongelmaksikattilan

lämpöpinnoilla. Kohonneet kalium ja klooripitoisuudet laskevat tuhkan sulamislämpötilaa

jolloin sticky-aluekin muuttuu. Kalium vaikuttaa tuhkan tarrautuvuuteen ja kloori

korroosioon muodostamalla suolahappoa yhtälöiden (8) ja (9) mukaisesti. Kaliumin ja

kloorin vaikutuksia voidaan jakaa siten että kaliumin rikastuminen vaikuttaa ensisijaisesti

korroosioon ja kloorin rikastuminen tukkeutumiseen. Prosessioloissa ne kuitenkin esiintyvät

yhdessä joten niiden rikastumista ja vaikutuksia tarkastellaan yhteisesti.(Vakkilainen 2005

& Knowpulp 2015)

NaCl+NaHSO4 → HCl+Na2SO4 (8)

NaCl+H2O → HCl+NaOH (9)

Johtuen suljetusta kemikaalikierrosta on pitkillä ajojaksoilla todennäköistä, että

kemikaalikiertoon alkaa rikastua myös ei-toivottuja aineita. Näihin kuuluvat kloori ja

kalium, jotka vaikuttavat soodakattilan tuhkan ominaisuuksiin negatiivisesti. Yleisesti

voidaan sanoa kloorin vaikuttavan tuhkan korroosio-ominaisuuksiin ja kaliumin tuhkan

tarrautuvuuteen. Mikäli arvoissa nähdään tasollista nousua eli kloorin ja kaliumin

rikastumisen merkkejä, tuhkaa poistetaan prosessista esimerkiksi liuottamalla se veteen ja

ohjaamalla jätevedenpuhdistamolle. Tuhkan uutto on perinteinen keino hallita kloorin ja

kaliumin määrää ja toimii tarkoituksessa hyvin. Haittapuolena on natriumin menetys

prosessista, joka täytyy kompensoida syöttämällä kierron ulkopuolelta kemikaalia

prosessiin. Liotuksen lisäksi nykyään markkinoilla on tarjolla keinoja poistaa tuhkasta
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eristämällä kloori ja kalium jolloin natriumia ei poistu kemikaalikierrosta. (Vakkilainen

2005 & Knowpulp 2015)l

4.2.2 Sulfiditeetti

Sulfiditeetin kasvun on havaittu vaikuttavan soodakattilan tukkeentumiseen vastaavalla

tavalla kuin lipeän kuiva-aineen lasku, josta on kerrottu enemmän kohdassa 4.3.1.

Sulfiditeetti kertoo natriumsulfidin osuuden aktiivisista keittokemikaaleissa kaavan (10)

mukaisesti.

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖(𝑆%) = 𝑁𝑎2𝑆
(𝑁𝑎𝑂𝐻+𝑁𝑎2𝑆)

∗ 100% (10)

Sulfiditeetti kuvaa sellutehtaan kemikaalitaseen rikki- ja natriumtasapainon. Korkea

sulfiditeetti kertoo kierrossa olevan runsaasti rikkiä. Tyypillisesti sulfiditeetti on moderneilla

tehtailla 38-42 %. Soodakattilalla suuret rikkimäärät aiheuttavat keossa reagoimattoman

rikin hapettumista rikkidioksidiksi joka aiheuttaa kattilan takavedossa happamia

sulfaattiyhdisteitä, kuten natriumbisulfaattia. Happamat yhdisteet lentotuhkassa ovat

helpommin lämpöpinnoille ja kattilanrakenteisiin tarttuvia ja voivat näin aiheuttaa

tukkeutumista ekonomaisereilla ja savukaasukanavissa. (Seppälä 2002 & Knowpulp 2015)

4.3 Carryover

Carryoveria muodostuu soodakattilalla korkeilla kuormilla tai palamisen hallinnan ollessa

puutteellista. Erityisesti kasvatetuilla  kapasiteeteilla operoitaessa carryoverin määrä

lisääntyy. Carryoverilla tarkoitetaan osin palanutta tai palamatonta mustalipeää, joka

kulkeutuu savukaasuvirtausten mukana tulipesän yläosiin ja lämpöpinnoille ja aiheuttaa

kattilan likaantumista kahdella eri mekanismilla. Carryoverin sisältämä sulfidi laskee tuhkan

sintraantumislämpötilaa ja tulistinpinnoilla suuret carryover-määrät nopeuttavat tukkeumien

muodostumista.(Vakkilainen 2005)

4.3.1 Lipeän pisaroituminen

Polttolipeä syötetään kattilaan siihen tarkoitukseen valmistetuilla ruiskuilla, jotka koostuvat

joustavasta punosletkusta, rungosta, suuttimesta ja telinekelkasta. Ruiskutuksessa on tärkeää
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pyrkiä vakioimaan pesään päätyvän lipeäpisaran koko, lämpötila ja lentoprofiili. Pisaran

koko vaikuttaa lipeän lentorataan ja edelleen siihen, kuinka paljon carryoveria muodostuu.

Liian pienet pisarat voivat keveytensä vuoksi tempautua voimakkaan savukaasuvirran

mukaan ja kulkeutua tulipesän yläosiin palamisen ollessa vielä kesken. (Wessel 2008 &

Vakkilainen 2005)

Pisaran kokoon vaikuttavat ruiskutus lämpötila, paine ja lipeän ominaisuudet, kuten kuiva-

aine ja suovan tai mäntyöljyn määrä. Lämpötila vaikuttaa lipeän viskositeettiin, paine

virtausnopeuteen suuttimella ja lipeän ominaisuudet palamiseen tulipesässä. Lipeän

ominaisuuksiin kuuluu polttolipeän kuiva-aine, joka kertoo veden osuuden polttolipeässä.

Kuiva-ainetta mitataan refraktometrillä. Kuiva-aineen laskiessa eli veden määrän

lisääntyessä lipeän palaminen hidastuu johtuen kasvavasta kuivumisajasta lipeäpisaran

lentäessä sulakekoon. Tämä palamisen hidastuminen vaikuttaa keon muodostumiseen

lisäävästi ja tulipesän lämpötila myös laskee koska lisääntynyt vedenmäärä kasvattaa

höyrystymiseen kuluvaa energian määrää. Tällaisissa tilanteissa keko lähtee helposti

kasvamaan.(Vakkilainen 2005 & 2021)

4.3.2 Ilmanjako tulipesään

Palamisilmasta valtaosa syötetään tulipesän ala-osiin, koska valta osa palamisreaktioista

tapahtuu keossa tai sen yläpuolella kaasumaisten yhdisteiden osalta. Tulipesää pidetään

alipaineisena savukaasupuhaltimilla, joka yhdessä alapainoisen palamisilman syötön kanssa

aiheuttaa voimakkaita pystysuuntaisia savukaasuvirtauksia. Mikäli virtaukset ovat erityisen

voimakkaita tai lipeä pisaroituu liian hienoksi, on suuri mahdollisuus, että osittain palanutta

lipeää kulkeutuu tulipesän yläosiin ja tulistimille asti.(Vakkilainen 2005 & Knowpulp 2015)

Primääri-ilma jaetaan tulipesään tasaisella paineella ympäri tulipesää. Primääri-ilmalla on

vähäisempi merkitys palamiseen ja sen tärkeimpiä tehtäviä on pitää keko erillään tulipesän

seinästä tarjoamalla keon laidoille enemmän ilmaa joka nopeuttaa palamista. Primääri-ilman

tunkeutuvuus on vain noin 1m ilma-aukoista. .(Vakkilainen 2005)

Tertiääri- ja kvartääri-ilmoilla on merkittävämpi vaikutus palamisen ja kattilan päästöjen

kannalta. Syöttämällä ilmaa ruiskujen yläpuolelle varmistetaan palokaasujen tehokas

loppuun palaminen ja tämän vuoksi tertiääri-ilma syötetään kattilaan huomattavasti
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suuremmalla nopeudella kuin primääri-ilma. Näin varmistetaan ilman tunkeutuvuus

tulipesän keskiosiin. .(Vakkilainen 2005)

Soodakattilan operoitavuudelle sekundääri-ilma on tärkeässä osassa. Tulipesän sulakeon

muotoa ja kokoa voidaan säätää sekundääri-ilman määrää tai seinäkohtaisilla pelleillä ilman

suutinpainetta muuttamalla. Sekundääri-ilman suhteellisella vähentämisellä voidaan

kuitenkin minimoida yläsuuntaisia ilmavirtoja, joten koeajoissa tätä päätettiin kokeilla

käytännössä. (Vakkilainen 2005 & Knowpulp 2015)

4.3.3 Carryover-mittaukset

Carryover on haaste soodakattiloilla ja aihetta on tutkittu laajasti, sekä akateemisesti että

yksityisten yritysten toimesta. Carryoverin mittaukseen on olemassa erilaisia menetelmiä.

Yleisesti käytetyin on sondimittaus, jossa tulipesään työnnetään jäähdytetty metallinen

sondi, ja sondin pinnalle kertyvän kerrostuman väristä voidaan päätellä carryoverin määrää.

Sondin pinnalla valkoisena erottuva sulfaatti on palanutta livettä, eikä aiheuta ongelmia

tulistimilla. Punaisesta väristä erotetaan sulfidi, joka on keosta karannutta sulaa. Myös

mustaa väriä saattaa esiintyä vähäisemmissä määrin, joka osoittaa palamattoman

polttolipeän läsnäolon tulipesän yläosissa.(Vakkilainen 2005 & Andritz 2021)

Kuva 16 Mittauspenkki sondimittaukselle. Taustalla näkyy mittausasema.
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Kuva 17 Sondi mittausasennossa.

Carryoverin mittaukseen on olemassa myös ultraääneen perustuvia menetelmiä, joiden

periaatteena on lähettää äänisignaali tulipesään ja takaisin kimpoavista äänisignaaleista

päätellä carryoverin määrää. Nykyään on myös olemassa konenäköön perustuvia

menetelmiä carryoverin mittaamiseksi suoraan tulipesästä. Tämän työn puitteissa käytetään

sondimenetelmää carryoverin tutkimiseen, joten muita menetelmiä ei tämän työn puitteissa

käsitellä enempää. (Vakkilainen 2021)
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5 HAASTEET KOHDE KATTILALLA, TAUSTAKARTOITUS

Tutkittavalla kattilalla on ollut haasteita tukkoisuuden vuoksi usealla ajojaksolla. Ongelmat

ovat johtaneet kattilan puhdistuksiin ajojakson aikana sekä bang&clean - että vesipesu-

menetelmin. Ongelmakohdiksi on tunnistettu sekundääritulistimen ja tertiääritulistimen

välinen alue, keittopintojen sisääntulo, toinen ekonomaiseri ja savukaasukanava alue (kuva

18)

Kuva 18 Tutkitun kattilan tunnistetut ongelmakohdat. Kohteita ovat tertiääritulistimen ”sticky”-alue,
ekonomaiserin ja keittopinnan sisääntulo ja savukaasuvakanavan kapeikko.

Historiassa kattilan tukkeentumiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi on tunnistettu erityisesti

korkeat sulfiditeettitasot, kattilan vinokuorma ja suuri carryoverin muodostuminen.

Aikaisemmissa tutkimuksissa myös nuohointen toimintavarmuuteen on kiinnitetty

huomiota.



40

Tutkittavalla kattilalla tukkeentumista on havaittu seuraamalla höyrynjäähdytyksen

toimintaa, ekonomaiserien vetohäviömittauksia ja savukaasupuhaltimien kuormitusta.

Esimerkiksi kuvassa 19 voidaan nähdä ruiskutusvesivirtauksia ajojaksoilla vuodesta 2017

eteenpäin.

Kuva 19 Kuvassa nähtävillä tulistimien jäähdytysveden kulutus vuosina 2016-2019. Kuvasta voidaan
todeta, että vuosihuoltojen jälkeen ruiskutusvettä kuluu enemmän tulistinten ollessa puhtaat, mutta
ajojakson aikana tulistimet likaantuvat ja jäähdytysveden kulutus vähentyy.

Tehtaalla on tavoitteena pidentää ajojaksojen kestoa 18 kuukauteen. Tehtaalla on

aikaisemmin ollut käytössä 12 kuukauden ajojakso. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi

kattilan auki pysymiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti tulistinalueen

voimakas tukkeutuminen on historiassa vaatinut kattilan pysäyttämistä ja vesipesua.

Kuorman pudotuksella suoritettava kylmäshokki ja kylmänuohous ovat olleet kokemuksien

mukaan vaikutukseltaan riittämättömät. Vesipesu käytännössä katkaisee höyryntuotannon

tehtaalta, mikä tarkoittaa selluntuotannon keskeytystä.

Tulistinalueella likaantuminen on ongelma erityisesti tertiääritulistimella(kuva 20) joka

kuuluu kattilan laskennalliseen ”sticky”-alueeseen. Sticky-alueella viitataan kohtaan, jossa

savukaasujen lämpötila laskee niin alhaiseksi, että lentotuhkan kokonaismäärästä yli 15%

on nestemäisessä muodossa. Tuhkan koostumuksesta alle 15% ollessa nestemäistä tuhka ei

juurikaan tartu lämpöpinnoille, kun taas nestemäisen tuhkan ollessa 15-70% välisellä

alueella on tuhka hyvin tahmaavaa ja aiheuttaa likaantumista. Yli 70% nestemäisen

osuudella puhutaan kuonaantumis-alueesta. Tällöin tuhkasta suuri osa on nestemäistä ja

tuhka valuu lämpöpintoja pitkin jäämättä kuitenkaan kiinni kuin ohuelta kerrokselta.
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Kuva 20 Kuva likaantuneesta tertiääritulistimesta.(Wahlman 2016)

5.1 Carryover seuranta

Osittain palanut tai palamaton polttolipeä on helposti tarttuvaa ainetta. Suurilla carryover -

määrillä tulistinten alue alkaa tukkeutua nopeasti. Tukkeuman muodostumisen tarkka kohta

riippuu tahma-alueen sijainnista, joka riippuu tulistin alueen lämpötilaprofiilista. Tässä

tutkimuksessa kohdekattilan tahma-alue sijoittuu sekundääritulistimen alueelle. Vakavissa

tapauksissa carryoveria saattaa muodostua siinä määrin, että kattilan kuorma joudutaan

pudottamaan minimiin bang&clean-puhdistuksen mahdollistamiseksi tai jopa tyhjentämään

tulipesä vesipesua varten. Näin on käynyt myös tutkitulla kattilalla. Carryoverin

muodostumista on pyrittävä minimoimaan kattilan käytettävyyden parantamiseksi.

Tehtaalla aloitettiin säännölliset carryover - mittaukset huhtikuun alussa 2021. Tätä aiemmin

mittaukset ovat olleet jaksollisia ja liittyneet aiempiin projekteihin. Mittauspaikka on nyt

vakioitu kattilan nokan tasolle ja näytteen analyysissa käytetään Andritzin toimittamaa

visuaaliseen analyysiin perustuvaa menetelmää.

Mittaus laitteeseen kuuluu paine-ilmalla jäähdytetty sondi, joka työnnetään kattilaan

kuormapolttimien yläpuolelta olevista luukuista etuseinän oikeasta ja vasemmasta laidasta.

Sondia pidetään kattilassa 30 sekuntia jonka jälkeen sondi vedetään ulos ja asetetaan

analyysiä varten telineeseen. Analyysi tapahtuu puhelinsovelluksella. Sovelluksessa otetaan

kuva sondista, ladataan se serverille, joka analysoi värispektrillä sondista sulfaatin,
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palamattoman ja sulfidin määrän. Sulfidin määrä kertoo carryoverista eli osittain palaneesta

lipeästä ja erottuu punaisena, palamaton mustana ja sulfaatti valkoisena. Carryover -

seurantaa tehdään normaalissa ajossa kerran vuorossa ja tulokset kirjataan tehtaan

operointijärjestelmään. Tyypillisesti palamatonta ei nokan tasalla enää esiinny kuin hyvin

pieniä määriä tai ei ollenkaan. Hyvässä mittaustuloksessa sulfaatin eli valkoisen materiaalin

osuus sondin pinnassa on suuri ja punaisen eli sulfidin osuus pieni.

Carryoverin mittaaminen sondimenetelmällä on karkea mittaus, eikä yksittäiseen

mittaustulokseen voi perustaa johtopäätöksiä. Peräkkäistenkin mittaustulosten välillä voi

olla suuria heittoja, esimerkiksi sulfidin määrä voi olla moninkertainen peräkkäisissä

mittauksissa samoilla ajo-arvoilla. Mittaustavan puutteita ovat kapea otanta

virtauspoikkipintalasta, pitkät aikavälit mittausten välillä ja suuret vaihtelut tuloksissa.

Mittaukselle tehtiin Minitab-ohjelmalla verifiointi (LIITE 2). Arvioitu mittausdata kerättiin

saman näytteenottajan toimesta peräkkäisillä mittauksilla, jolloin prosessiin ei tehty

muutoksia. Voidaan todeta ettei tarkempaan mittauksen toistoon soodakattilalla

tehdasolosuhteissa ole mahdollista päästä. Ohjelmalla määritettiin eri mittapisteille

keskimääräiset työkalusta johtuvat poikkeamat (taulukko 1) ja todettiin mittauksen olevan

riittävä hyödynnettäväksi tässä tutkimuksessa koeajojen seurantaan.

Taulukko 1 Minitabilla määritetyt varianssit mittauksessa. Keskimmäisestä sarakkeesta nähdään
mittaustulosten välinen suhteellinen vaihtelu ja oikeimman puoleisesta sarakkeesta nähdään
analyysitavasta johtuva vaihtelu.

Mittapiste: Varianssi näytteiden

välillä(Minitab):

Mittausanalyysin tulosten

vaihtelu(Minitab):

Sulfaatti: 15,0% 2,3%

Sulfidi: 14,4% 2,3%

Palamaton: 12,2% 0,1%

Sondimittaus ei myöskään huomioi muita tekijöitä kuin sondiin kiinnittyneen materiaalin

värin. Mittauksia suoritettaessa on havaittu suurta eroa sondin puhdistuvuudessa. Joissain

tapauksissa sondin puhdistamiseen riittää teräsharjalla puhdistaminen ja toisinaan puhdistus

vaatii vedellä pesua.



43

5.2 Wedge-malli ja data analyysi

Tutkimuksen alkuvaiheessa luotiin tutkittavasta kattilasta malli Wedge-ohjelmistoon. Mallia

oli tarkoitus käyttää toisaalta päivittäisen ajon ja erityisesti koeajojen seurannassa, sekä

pitkän aikavälin data - analyysissä jolla pyritään pääsemään likaantumisilmiön etenemisestä

ja laukaisevista tekijöistä selville. Wedge on prosessianalyysityökalu, jolla on mahdollista

matemaattisesti seuloa prosessimittausten tuottamaa dataa ja etsiä korrelaatioita eri arvojen

välillä. Tätä helpottamaan ohjelmassa on myös paljon työkaluja tutkittavan datan

seulomiseen mittaushäiriöiden tai muiden poikkeamien aiheuttamista häiriöistä sekä

esimerkiksi viivästää mittauksia, jolloin syy-seuraus suhteiden toteaminen prosessissa

helpottuu.

Wedge malliin koottiin erilaisia kattilan toiminnan ja likaantumisen kannalta keskeisiä

arvoja. Tällaisiksi tunnistettiin vesi- ja höyrykiertoon liittyvät lämpötila- ja painemittaukset,

mäntyöljyn määrä polttolipeässä, nuohouksen toiminnan mittarit, polttolipeän

ominaisuuksia ja ruiskujen toiminnan ilmaisevat mittarit, kuin myös tuhkan poistosta

kuljettimien kuormia, sähkösuodinten ravistimien käyntitietoja ja monia muita mittauksia.

Suorien mittauksien lisäksi malliin syötettiin useita laskentakoodeja, joilla on mahdollista

arvioida lämmönsiirron toimintaa tulistinten, keittopinnan ja ekonomaiserien alueella.

Kokonaisuudessaan muuttujia malliin sisältyi kirjoitushetkellä 385 kappaletta.

Tukkeutumisen indikaattoreita vertailtiin laajasti eri ajoparametreihin ja pyrittiin löytää

suoria ja viivästettyjä korrelaatioita. Tällaisia voimakkaasti korreloivia suhteita ei

kuitenkaan löytynyt. Tämä johtuu soodakattilan normaaliin operointiin liittyvästä

parametrien epästabiiliudesta, joka on suuresti riippuvainen esimerkiksi keon palamisesta,

tehtaan ajotilanteesta tai mekaanisista rajoitteista.

Työkalusta oli kuitenkin hyötyä koeajojen seurannassa ja tukkeentumisen vähentymisen

juurisyiden etsinnässä työkalussa olevien viivelaskentojen  ja muiden toimintojen avulla.

Esimerkkinä kuvassa 21 nähdään polttolipeän mäntyöljypitoisuuden ja mäntyöljykeittämön

saannon kehitys vuoden pituiselta ajojaksolta. Mäntyöljyn valmistuksen epätasaisuudesta ja
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saannonvaihteluista pyrittiin löytämään selkeää korrelaatiota tässä kuitenkaan onnistumatta.

Kuva 21 Polttolipeän mäntyöljypitoisuuden ja mäntyöljykeittämön saannon kehitys tarkastelujaksolla
2021

5.3 Tuhkan ominaisuudet

Korroosioriskin seurantaan kuuluu soodakattilan tuhkan kloori- ja kaliumpitoisuuksien

seuranta Työn aikana havaittiin tukkeentumisen muodostumista keittopintojen ja toisen

vaiheen ekonomaiserin alueella kattilan vetohäviömittauksista. Tästä heräsi ajatus seurata

tarkemmin kattilan tuhkan laatua tavoitteena varmentaa tuhkan olevan ei-tarttuvaa laatua.

Päätettiin toteuttaa tehostetun seurannan jakso, joka kesti neljä viikkoa. Näytteiden ottoon

valittiin lisäksi uusi paikka keittopintojen suppilotuhkan pudotusputkelta. Tarkoituksena oli

vertailla normaalisti sähkösuotimilta otetun tuhkan ja suoraan keittopinnoilta tulevan tuhkan

ominaisuuksia ja havaita mahdollisia eroja. Tulokset ovat nähtävillä taulukossa 2.

Merkittävää eroa tuhkan pH-arvoissa ei havaittu näytteenottopaikkojen välillä, joten

tarkastelujakson lopulla käytettiin vain virallista näytteenottopaikkaa.

Taulukko 2. Soodakattilan lentotuhkan pH-seurantajakson tulokset

Päivämäärä: Tulos, SS-1 Tulos, KP-

pudotusputki

24.5 11,39

25.5 11,47 11,41

28.5 11,35 11,35

31.5 11,40 11,50
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2.6 11,36 11,45

7.6 11,3

9.6 11.33

11.6 11,43

14.6 11,43

16.6 11,35

21.6 11,39

Tuhkan pH seurannassa ei havaittu viitteitä korkeasta natriumbisulfiitin määrästä, joka

selittäisi tukkeutumisen muodostumista. On mahdollista, että seurantajaksolla kattilan

rikkitase ei ollut ylijäämäinen. Sulfiditeettitasot ovat olleet kuitenkin korkeita samoihin

aikoihin, kun kattilan toisen vaiheen ekonomaiserilla vetohäviön kasvu on alkanut. Myös

SO2 päästöissä on havaittavissa mittauspiikkejä.(Kuva 22)

Kuva 22 Toisen vaiheen ekonomaiserin vetohäviön kehitys ja valkolipeän sulfiditeetti kevään 2021
aikana. Sulfiditeetti oli poikkeuksellisen korkeaa samoina aikoina kun ekonomaiserin vetohäviö alkoi
huonontua.

Tutkitulla kattilalla kaliumin ja kloorin seurantaa harrastetaan aktiivisesti ja seurannan

perusteella liotetaan tuhkaa tarpeen tullen kalium- ja klooritaseen hallitsemiseksi Seurannan

perusteella ei voida havaita viitteitä merkittävästä kaliumin tai kloorin rikastumisesta, joka

aiheuttaisi merkittävää kattilan korroosiota tai tukkeentumista. Kattilalla on havaittu

edellisen kerran kohonneita kaliumin ja kloorin arvoja vuonna 2011. Kuten aiemmin
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todettiin kyseisellä kattilalla sulfiditeetin hallinnan vuoksi tuhkan liotusta käytetään usein

osana normaalia operointia, eikä tästä johtuen kaliumin tai kloorin rikastumista ennätä

tapahtua.

Tuhkan ominaisuuksia tutkimalla ei löydetty viitteitä, että kattilan tulipesän tai tuhkan

koostumuksessa olisi merkittäviä poikkeamia, jotka aiheuttaisivat lentotuhkan tarrautumista

kattilan lämpöpinnoille tai savukaasukanavan seinämille. Täydellisesti ei kuitenkaan voida

pois sulkea mahdollisuutta, että kattilan taseessa rikkiä on ajoittain liikaa, ja tämä laukaisee

kattilassa tukkeuman muodostumista. Tukkeuman kumuloituminen erityisesti

savukaasukanavan aukolle ennen sähkösuotimia tukisi tätä. Alue ei ole nuohoamisen

vaikutusalueella, joten erityisesti pitkien ajojaksojen aikana korkean sulfiditeetin piikit

voivat aiheuttaa tukkeutumista, joka havaittaisiin savukaasupuhaltimien kuormituksena

mutta ei lämpökuormissa lämpöpinnoilla.

5.4 Nuohoushöyryn jäähdytys

Kohdekattilalle asennettiin vuoden 2020 vuosihuoltopysäytyksessä nuohoushöyryn

jäähdytysjärjestelmä. Laitteisto koostuu nuohoushöyrylinjaan asennetusta vesiruiskusta,

joka suihkuttaa nuohoushöyryn sekaan syöttövettä. Syöttöveden määrää ohjataan

lämpötilaan perustuvalla säätöpiirillä, joka mittaa nuohoushöyryn lämpötilaa ja antaa

ohjauksen syöttövesiventtiilille. Jäähdytyksen asennuksella pyrittiin parantamaan

nuohointen käytettävyyttä. Saavutettua hyötyä nuohointen käytettävyydelle ei olla

toistaiseksi pystytty vertailukelpoisesti toteamaan johtuen nuohointen vaihtelevasta

kunnosta. Hyödyn toteamiseksi vaadittaisiin ajojakso täysin huolletuilla nuohoimilla.(Taina

haastattelu, 2021)

Nuohoushöyryn lämpötilaa laskettaessa nuohoushöyryn paine on pidetty samana, 24-26bar.

Lämpötilan laskusta vakiopaineessa seuraa se, että jäähdytettävän nuohoushöyryn tiheys

kasvaa. Tiheyden kasvun lisäksi nuohoushöyryn massavirtaan lisätään jäähdytysveden

määrä Nämä tekijät näkyvät nuohoushöyryn massavirran kasvuna ajojaksolla 2020

vuosihuollon jälkeen. (kuva 24). Kyseisellä ajojaksolla kattilan tulistinalueen tukkeutuminen

ei ole muodostunut vastaavalla tavalla tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi kuin historiassa.

Tämä siitäkin huolimatta että tehtaan ajojakson pituutta on kasvatettu. (Kuva 23)(Wahlman

2015&2016&2017) Wedgellä ei löydetty muita merkittäviä korrelaatioita, eikä tehtaalla ole
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tehty muita merkittäviä prosessi tai ajotapa muutoksia. Tästä voidaan päätellä nuohouksen

prosessimuutoksella olleen vaikutusta kattilan tukkeutumattomuuteen. Tätä tukee kuvassa

24 näkyvä tulistinten jäähdytysveden virtauskehityksen muutos. Tulistinten ollessa puhtaat

ne vaativat jäähdytystä ja tukkeutumisen edetessä jäähdytysveden virtaama pienentyy.

Virtauksessa ei ole tapahtunut vastaavaa vähentymistä viimeisimmällä ajojaksolla verrattuna

aikaisempiin ajojaksoihin.

Kuva 23 Nuohoushöyryn massavirta aikavälillä 10/2018-10/2021. Voidaan havaita että nuohoushöyryn
jäähdyttimen käyttöönoton jälkeen 2020 lopulla on nuohoushöyryn massavirta kasvanut.

Kuva 24 Nuohoushöyryn virtauksen, ruiskutusveden ja ekonomaiseri 2 vetohäviöiden kehitys
ajojaksoilla 2016 joulukuulta syksyyn 2021. Voidaan havaita erityisesti ruiskutusveden kulutuksen ja
nuohoushöyryn jäähdytyksen käyttöönoton välinen yhteys.

Nuohoushöyryn jäähdytykseen tarvittava jäähdytysveden massavirta voidaan laskea

energiataseesta kaavan 11 mukaisesti.

𝑄𝑁𝑢𝑜ℎ𝑜𝑢𝑠ℎö𝑦𝑟𝑦 = 𝑄ℎö𝑦𝑟𝑦 + 𝑄𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 (11)

missä

 QNuohoushöyry jäähdytetyn nuohoushöyryn lämpöenergia [kW]

 Qhöyry turbiinilta otetun välipainehöyryn lämpöenergia [kW]

 Qsyöttövesi syöttöveden lämpöenergia [kW]

Josta saadaan



48

(ṁ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 +ṁℎö𝑦𝑟𝑦) ∗ ℎ𝑛𝑢𝑜ℎ𝑜𝑢𝑠ℎö𝑦𝑟𝑦 = ṁℎö𝑦𝑟𝑦 ∗ ℎℎö𝑦𝑟𝑦 +ṁ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 ∗ ℎ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖

ṁ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 =
ṁℎö𝑦𝑟𝑦 ∗ ℎℎö𝑦𝑟𝑦 − ℎ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖

(ℎ𝑛𝑢𝑜ℎ𝑜𝑢𝑠ℎö𝑦𝑟𝑦 − ℎ𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖)

missä

ṁ massavirta [kg/s]

h entalpia [kJ/kg]

Kattilan käyttöohjeen mukaan nuohoimet kuluttavat höyryä 2 kg/s. Tällöin käytettäessä

kahden nuohoinparin ajotapaa nuohous höyryä tulisi kulua 8 kg/s. Wedgellä tarkasteltuna

höyryä kuluu noin tuo määrä ennen vuoden 2020 vuosihuoltoa. Tämän jälkeen

virtausmittauksen mukainen nuohoushöyryn määrä on kasvanut kuvan 25 mukaisesti eli

nuohoushöyryä virtaa noin 2kg/s enemmän. Mittauksen sijoittelu ei anna viitettä

jäähdytyksen vaikutuksesta mittauksen toimintaan. Mittaus on sijoitettu yli 5m päähän

jäähdytyksestä.

5.5 Suutinkoon kasvatus

Kattilalla on tehty historiassa koeajoja erilaisilla suutintyypeillä. Tähän työhön liittyen

tunnistettiin mahdollisuus kokeilla suutinkoon suurentamista. Suuttimen koon

kasvattaminen kohonneen kapasiteetin ja huonon carryover -tilanteen johdosta todettiin

järkeväksi. Suutinkoon kasvatus laskee lipeän virtausnopeutta, jolloin pisarat muodostuvat

suuremmiksi ja kerääntyvät sulakekoon tulipesän pohjan keskelle(kuva 25). Kirjallisissa

lähteissä suutin koon kasvattamisen on myös todettu vähentävän lipeän kerääntymistä

tulipesän seinämille. (Wessel, 2008))
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Kuva 25 CFD-mallinnus tulipesästä kahdella eri suutin koolla. Suurempaa suutinkokoa käytettäessä
lipeän kerääntyminen on painottunut tulipesän keskiosiin. (Wessel, 2008)

Kokonaispoikkipinta-ala voidaan laskea kaavan 12 avulla.

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝜋𝑟2 (12)

missä

A pinta-ala [m2]

n suutinten määrä [-]

r suuttimen putken säde [m]

Käytettäessä 34 mm suutinta on poikkipinta-ala yhteensä kahdeksalla suuttimella ≈0,73m2.

Suutinkokoa kasvattamalla 38mm kasvaa vastaavasti poikkipinta-ala ≈0,91m2 eli noin

24,6% suurempi. Bernoullin yhtälön mukaisesti virtauksen siirtyessä suuremmasta putkesta

pienempään virtauksen nopeus laskee ja paine kasvaa. Polttolipeän seinäkohtaiset oksat ovat

DN50 kokoa, jolloin voidaan Bernoullin yhtälöä (13) käyttämällä arvioida, paljonko

polttolipeän virtausnopeus laskee suuttimen koon kasvaessa 24,6%.

𝑃 + 1
2
𝜌𝑣2 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜 (13)

missä

P (staattinen) paine [Pa]
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v nopeus [m/s]

ρ tiheys [kg/m2]

Oletetaan, ettei hydrostaattinen paine ole merkittävä tekijä polttolipeälinjan viimeisissä

osissa ennen tulipesää, koska korkeuserot putken ja suuttimen välillä ovat 2-3m ja

seinäkohtaisten oksien mitattu lipeän paine 1.5-1.8 baaria, joka vastaisi 15-18m vesipatsasta.

Lipeäsuuttimen ollessa avonainen, voidaan staattinen paine ajatella olevan sama kuin

ympäristön paine, jolloin suuttimessa merkittäväksi tekijäksi jää dynaaminen paine.

Seinäkohtaisissa lipeä oksissa on painemittaus, eikä putkikoko(DN50) muutu ennen lipeän

saapumista lipeäruiskulle. Tällöin saadaan virtausnopeudelle kaavaksi (14)

𝑃𝑠𝑒𝑖𝑛ä +
1
2𝜌𝑣𝑜𝑘𝑠𝑎

2 =
1
2𝜌𝑣𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛

2

𝑣𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛 =
𝑃𝑠𝑒𝑖𝑛ä+

1
2𝜌𝑣𝑜𝑘𝑠𝑎

2

1
2𝜌

(14)

Virtausnopeus voidaan laskea, kun tunnetaan polttolipeän tilavuusvirta, sekä putken koko.

Suurilla kuormilla yksittäinen lipeäruisku syöttää kattilaan polttolipeää noin 5 l/s

virtauksella. Virtausnopeus saadaan kaavasta (15)

𝑣 = 𝑉/𝐴 (15)

missä

V tilavuusvirta[m3/s]

Josta saadaan 34mm suuttimella nopeudeksi

𝑣34𝑚𝑚 =
0,005𝑚

3

𝑠
(𝜋 ∗ 0,0172)𝑚2 = 5,5

𝑚
𝑠

ja 38mm suuttimella

𝑣38𝑚𝑚 =
0,005𝑚

3

𝑠
(𝜋 ∗ 0,0192)𝑚2 = 4,4

𝑚
𝑠
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Virtausnopeus suuremmilla suuttimilla laskee siis teoreettisesti 20%. Virtausnopeuden

alentamisen vaikutus sulfidiin todennetaan koeajolla.

5.6 Havainnot

Kattilan käyttöolosuhteisiin ja historiaan tutustumisen jälkeen tunnistettiin tukkeutumisen

muodostumisessa ja hallinnassa kohteita, jotka selittävät miksi kattila on pysynyt auki

ajojaksolla 2020 syksyisen vuosihuollon jälkeen ja toisaalta lisäkehityskohteita, joilla

kattilan auki pysymistä voidaan edelleen varmentaa tulevaisuudessa, ja joita varten

toteutetaan koeajoja tämän työn puitteissa.

Tutkitulla kattilalla syntyy carryoveria ajoittain merkittäviä määriä. Jotta tukkeentumista

voidaan ehkäistä, tulee carryoverin minimointiin pyrkiä ajoteknisillä toimenpiteillä.

Carryoveria muodostuu erityisesti ajettaessa korkealla kapasiteetilla. Vertailtaessa erilaisia

ajojaksoja voidaan todeta, että mitoituskuormilla carryoverin määrä laskee tasollisesti hyvin

alhaiseksi. Tehtaan tavoitetuotanto vaatii soodakattilan ajamista noin 3700-3800 tka/d

kuormalla joka on noin 15-20% ylikuormaa alkuperäisen mitoituskapasiteetin ollessa

3150tka/d.

Carryoverin muodostumisessa on aiemmissa tutkimuksissa tunnistettu syiksi lipeän korkea

ruiskutuslämpötila (Wahlman 2016). Ruiskutuslämpötilan todettiin edelleen olevan

korkeahko, jonka vuoksi koeajoja tällä parametrillä päätettiin toteuttaa myös osana tätä

työtä. Myös polttolipeän laatuun on todettu vaikuttavan mäntyöljyn ja suovan karkaaminen

polttolipeän mukana tulipesään. Tähän on vaikuttanut vaihteleva saanto

mäntyöljykeittämöllä.

Mäntyöljykeittimestä öljyksi erottumaton osa eli emävesi ja ligniini syötetään normaalissa

ajotilanteessa haihduttamon keulayksiköille, joissa se sekoittuu polttolipeään ja erottumaton

mäntyöljy muuttuu jälleen suovaksi. Suovan lämpöarvo on huomattavasti korkeampi mitä

mustalipeällä ja se vaikuttaa myös lipeän viskositeettiin (Vakkilainen 2005). Suopa myös

vaikuttaa kuiva-aineen mittaukseen käytettyjen refraktometrien toimintaan, sillä suovan

taitekerroin on eri kuin lipeällä (Vakkilainen, 2021). Tämä häiritsee polton ohjausta, koska

kattilan kuorman säätö perustuu polttolipeän kuiva-aineeseen, jonka perusteella säädetään

lipeän syöttö kattilaan.
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Potentiaalisiksi carryoverin vähentämiskeinoiksi tunnistettiin seuraavia toimenpiteitä joita

testattiin koeajoilla: Koeajojen tarkemmat läpikäynnit löytyvät omasta kappaleestaan.

1. Lipeän lämpötilan alentaminen. Tätä tarkoitusta varten kattilalla on valmis säädin ja

tutkittavalla kattilalla ajomallissa lipeän lämmössä tunnistettiin potentiaalia laskea

lämpötilaa.

2. Ilmajaon muutokset. Pyritään siirtämään ilmansyöttöä sekundääritasolta

tertiääritasolle, jotta voidaan minimoida tulipesän pohjalla syntyvät pystysuuntaiset

ilmavirrat. Tätä tarkoitusta varten kattilan ohjausjärjestelmässä on säädin, joka

todettiin toimivaksi.

3. Lipeän virtausnopeuden alentaminen suutinkokoa kasvattamalla.
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6 KOEAJOT JA TULOKSET

Soodakattilalla suoritettiin useita koeajoja, joilla pyrittiin löytämään keinoja carryoverin

minimoimiseksi. Kappaleissa esitellään kullekin koeajolle teoreettinen tausta, koeajojen

toteutus, tulokset ja arvio tulosten merkityksestä.

6.1 Pisarakoon säätö lipeän lämpötilalla

Soodakattilalla suoritettiin koeajo, jossa pyrittiin vähentämään carryoveria alentamalla

lipeän ruiskutuslämpötilaa. Lämpötilan alentaminen pienentää lipeän viskositeettia ja

kasvattaa ruiskutuksessa muodostuvan lipeäpisaran kokoa. Suuret pisarat ovat painavampia

kuin pienet, jonka seurauksena pisaroiden lentorata lyhenee ja palavat pisarat laskeutuvat

todennäköisemmin tulipesän pohjalle kekoon. (Wessel, 2008) Lipeän lämpötilan alentamista

on tutkittu kattilalla ennenkin ja säätöä käytetään edelleen päivittäisessä operoinnissa.

Pisarakoonsäädin ohjaa polttolipeäsäiliön painetta, sekä polttolipeän suoran esilämmittimen

höyryventtiiliä. Keskusteluissa operaattorien ja käytönvalvojan kanssa sopivaksi

säätöaskeleeksi koeajoissa todettiin 0,2 celsius-astetta. Koeajon aikana tunnistettiin riskiksi

sulakeon hallitsematon kasvu, joten sen lisäksi, että säädöt toteutettiin pienillä askeleilla,

annettiin muutoksien jälkeen riittävästi vaikutusten tasaantumisaikaa. Tässä koeajossa

lämpötilan muutoksien jälkeen odotettiin noin tunti ennen carryoverin mittauksen suoritusta

ja seuraavaa muutosaskelta.

Koeajoa varten määritettiin kattilalle haluttu tila, jossa koeajon toteutus on mielekästä.

Koeajo haluttiin toteuttaa täyttä ajovauhtia vastaavalla tavoitekuormalla, joka tarkoittaa yli

3500 tka/d tuotantoa kattilalla. Kattilan tuli olla myös vakaassa tilassa, eli ajoarvoihin ei olla

tehty merkittäviä muutoksia yli kuuteen tuntiin. Tässä onnistuttiin ja koeajot päästiin

aloittamaan suunnitellusti. Koeajoissa hyödynnettiin myös Valmet Automation OY:n

tulipesäkameraa, joka mahdollistaa kattilan tulipesän kuvauksen ajon aikana.

Koeajojen tuloksia on nähtävillä kuvissa 26 ja 27. Koeajoissa aloitettiin 20.4C asetuksella.

Ennen säätöjen tekoa mitattiin carryoverin määrä kolmella perättäisellä mittauksella, joista

laskettiin keskiarvo. Lipeän lämpötilaa laskettiin suunnitellulla aika ikkunalla ja noin 1,5

tunnin odotusajan jälkeen mitattiin carryover jälleen kolmella perättäisellä mittauksella.
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Kuten kuvista voidaan nähdä, niin carryoverin määrä ei vähentynyt, vaikka lipeän lämpötilaa

laskettiin.

Kuva 26 Sulfidin suhteellinen osuus (%) eri lipeän lämpötiloilla ensimmäisen viikon koeajojaksolla.
Kuvasta voidaan todeta, ettei sulfidin osuutta saatu alennettua lipeän lämpötilan muutoksella, ja
toteutuneet määrät ovat 42-49% välillä.

Kuva 27 Koeajojen toisessa osiossa sulfidin suhteellinen osuus eri lipeän lämpötiloilla oli lähtöhetkellä
alhaisempi ja koeajojen alkuvaiheessa sulfidin osuus laski, mutta lopulta positiivista lopputulosta ei
saatu.

Mahdollisia syitä, miksi lipeän lämpötilan muutoksella ei saatu positiivista vaikutusta, on

useita. Koeajon ollessa käynnissä polttolipeän kuiva-aine putosi merkittävästi, kuten kuvasta

28 voidaan havaita. Kuiva-aine laski 79.7%:sta alimmilleen 77.6%:iin. Näin suuri muutos
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on merkittävä lipeän pisaroitumista ajatellen. Mikäli lipeän kuiva-aine olisi pysynyt vakiona

tai kohonnut, on mahdollista, että sulfidin osuudet carryover - mittauksissa olisivat olleet

alhaisemmat. Koeajot jouduttiin ensimmäisen jakson jälkeen keskeyttämään johtuen tehtaan

tilanteesta. Lipeän lämpötilassa tunnistettiin kuitenkin vielä potentiaalia laskulle, sillä keon

käytöksessä tai muussa operoitavuudessa ei havaittu merkittävää muutosta.

Kuva 28 Kattilan kuorma, polttolipeän kuiva-aine sekä höyry/lipeä-suhde ensimmäisen koeajon
aikana. Kuva Wedge ohjelmasta.

Koeajoja päästiin jatkamaan kaksi viikkoa ensimmäisen jakson jälkeen. Kattilan tilanne oli

jälleen saatu vakaaksi, ja valmistautumisvaiheessa lipeän lämpötila laskettiin siihen, mihin

se oli jäänyt edellisellä koeajojaksolla. Alkuun koeajot näyttivät käynnistyvän lupaavasti.

Sulfidin osuudet olivat alhaisempia kuin ensimmäisellä kerralla ja laskivat ensimmäisen

muutoksen jälkeen. Kuitenkin kahdella seuraavalla askeleella sulfidin määrä alkoi jälleen

lisääntyä, ja lisäksi kekoa alkoi muodostua tulipesään. Koeajot päätettiin lopettaa johtuen

keon muodostumisesta ja tavoiteltujen tulosten puuttumisesta.

Toisella koeajojaksolla lipeän kuiva-aineen tasaisuuden kanssa oli myös haasteita, mutta

yleistaso oli kuitenkin korkeampi kuin ensimmäisellä jaksolla. Höyry/lipeä-suhde ei

kummallakaan jaksolla ollut niin korkea, että olisi syytä epäillä polttolipeän seassa olleen

suopaa tai mäntyöljyä. Ilmajakoon ei tämän koeajon yhteydessä puututtu.

6.2 Ilmamääräkoeajot

Kohdekattilalla on aiemmissa tutkimuksissa 2018 pohdittu mahdollisuutta säätää kattilaan

ajettavaa ilmamäärää eri ilmatasoilla. Kohdekattilalla on menneisyydessä toteutettu
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kapasiteetin nostoon tarkoitettuja rakenteellisia muutoksia, joiden seurauksena sekundääri-

ilma-aukkojen kokoa on kasvatettu. Ylimitoitettu sekundääri-ilmataso yhdistettynä

kasvatettuun pohjakuormaan johtaa liialliseen sekundääri-ilman syöttöön suurilla kuormilla,

joka johtaa suurten pystysuuntaisten ilmavirtojen syntymiseen, jotka kaappaavat palavia

lipeäpisaroita mukaansa kuljettaen nämä tulipesän yläosiin ja tulistimille.

Kattilalla on mahdollista säätää ilmamäärän jakoa eri tasojen välillä suhdesäädöllä.

Säätimeen syötetään suhteellinen osuus ilmamäärästä, joka halutaan joko lisätä tai poistaa

kultakin ilmatasolta. Koeajojen tapauksessa haluttiin siirtää ilmaa sekundääristä pois, jolloin

säädinasetuksen saatuaan säädin siirtää halutun suhteellisen osuuden kokonaisilmasta

tertiääritasolle. Säätimen tyypillinen käyttötilanne on hallitsemattoman keon kasvun

hillitseminen lisäämällä sekundääri-ilmaa. Kuvassa 29 näkyvillä säätimen koekäytössä saatu

vaikutus carryoveriin kolmen näytteen otannalla askelta kohden:

Kuva 29 Sekundääri-ilman säätimen koekäyttö ja carryoverin määrän muutos. Kattilakuorman ollessa
vakio ja sekundääri-ilmaa vähennettäessä sulfidin määrä laski merkittävästi.

Säätimen toiminnan toteamisen jälkeen sitä päätettiin hyödyntää myös suutinkoeajojen

yhteydessä. Keon kasvu tunnistettiin myös riskiksi tätä koeajoa suunnitellessa.

6.3 Suutinpaineen alennus suuremmalla suutinkoolla

Tutkittavalla kattilalla toteutettiin koeajoja normaalia suuremmalla suutinkoolla kahdessa

koeajossa. Koeajojen tavoitteena oli alentaa lipeän ruiskutuspainetta, joka vaikuttaa lipeän

virtausnopeuteen ja edelleen viuhkanmuodostukseen ja lipeäpisaran lentorataan tulipesässä.
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Kattilalle oli hankittu ensimmäiselle testijaksolle 10 kappaletta 38mm suuttimia, joita

käytettiin ensimmäisellä testijaksolla. Toiselle testijaksolle varattiin 40 kappaletta suuttimia,

jotta voitiin toteuttaa pidempi testausjakso.

Ensimmäisellä koeajolla suutinten vaihdot toteutettiin vaiheittain kattilan toimintaa samalla

seuraten. Suutintenvaihdot suoritettiin ensimmäisenä etu- ja takaseinille. Tilanteen

tasaantumisen jälkeen suuttimet vaihdettiin myös sivuseinille ja lopuksi alennettiin

sekundääri ilman määrää. Kolmen mittauksen datasta lasketut keskiarvot eri mittapisteille

ovat nähtävillä taulukossa 3. Verrattaessa alku- ja lopputilannetta voidaan havaita, että

carryover - mittauksissa sulfidin määrä vähentyi merkittävästi.

Taulukko 3 Suutinkoon kasvatus ja sekundääri-ilman säätö koeajojen ensimmäisen jakson tuloksia
keskiarvoista laskettuna.
Muutokset: 34mm Etu-taka 38mm Kaikki 38mm Kaikki

38mm+sek.il. -1%
Etuseinä vasen
1m

49,13% 51,81% 43,27% 16,98%

Etuseinä vasen
2m

40,62% 40,14% 34,94% 20,87%

Etuseinä oikea
1m

45,94% 19,05% 37,14% 28,55%

Etuseinä oikea
2m

35,37% 14,07% 33,81% 24,04%

Rohkaisevien tulosten myötä päädyttiin kokeiden jatkamiseen, mutta uusilla suuttimilla

tunnistettiin myös haasteita. Koeajojen aikana havainnoitiin suutinten nopeaa kulumista.

Kuluminen johti suutinten puhki palamiseen suuttimen varren päältä(kuva 30). Tämä oli

yllättävää, sillä koeajosuuttimet olivat duplexia eivätkä tavallisesti käytettyä ruostumatonta

terästä. Tämän ennakoitiin parantavan suutinten kestävyyttä. Heräsikin epäilys, että

suutinten geometriasta johtuva virtausprofiili ei ole optimaalinen ja jäähdytä suutinta

riittävästi tulipesässä. Toinen havaittu puute oli lusikoiden lyhyt pituus, joka vaikuttaa

lipeäviuhkan muodostukseen. Lusikan ollessa liian lyhyt ei suutinputkesta virtaava lipeä

täysin törmää lusikkaan vaan osittain myös jo muodostuneeseen viuhkaan.
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Kuva 30 Koeajoissa käytetty 38mm lusikkasuutin. Nähtävillä tyypillinen vaurio koeajosuuttimilla.

Koeajojen toisessa vaiheessa tavoitteena oli koota pidemmän ajojakson kokemuksia

operoinnista 38mm suutinkoolla. Tavoitteina oli nähdä, parantuuko carryover - tilanne

tasollisesti verrattuna kevään ajoihin ja toisaalta nähdä miten suuremmat suuttimet

käyttäytyvät vaihtelevilla kuormilla. Jos suuremmilla suuttimilla on positiivinen vaikutus

kattilan toimintaan, niin on tärkeää että niiden käytöstä ei aiheudu kohtuutonta kuormitusta

operaattoreille verrattuna aiemmin käytössä olleisiin suuttimiin.

Koeajojaksolla tehtaan käytettävyys oli hyvä, joten kattilalla onnistuttiin ajamaan pitkä testi

jakso ilman alasajoja. Jaksolla esiintyi kuitenkin hetkiä, jolloin kattilan kuormaa jouduttiin

tiputtamaan reilusti tavoitteesta, ja positiivisena havaintona 38mm suuttimet eivät

aiheuttaneet merkittäviä ongelmia operoitavuuteen. Keon muodostus oli odotetusti

yleisempää, ja tästä johtuen keon muodostumista hallittiin pisarakokoa pienentämällä.

Sekundääri-ilmaa pyrittiin siirtämään tertiääri-tasolle, mutta keon hallinnan vuoksi tämä

onnistui vain rajoitetusti. Taulukossa 4 on nähtävillä tilastotietoja koeajojaksolta ja

vertailukohteena olleelta ajojaksolta.
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Taulukko 4 Toisen koeajojakson tuloksia suuremmalla suutinkoolla ja vertailujakson tuloksia
keväältä.

Kevään

vertailujakso

34mm

Koeajojakso 38

mm &

sekundääri-

ilman vähennys

Koeajojakso 38

mm & normaali

ilmajako

Koko

38mm

koeajo

Kattilan kuorma

[tka/vrk]

3580 3430 3450 3528

Sekundääri-

ilman osuus [%]

40,8 40,6 41,8 40,9

Polttolipeä ka

[%]

80,4 80,4 80,0 80,2

Höyry/lipeä

suhde

3,5 3,7 3,7 3,7

Sulfidi [%] 26,5 29,3 29,6 29,3

Taulukossa 5 nähtävillä kahden ajotilanteen vertailua joista toisessa käytössä 34mm ja

toisessa 38mm suuttimet. Wedge-mallista poimittu data on poimittu painottaen

mahdollisimman vastaavia ajotilanteita kattilan kuorman, kuiva-aineen ja ruiskujen määrän

osalta. Suutinpaineeseen annettiin ohje pidättäytyä normaaleissa ajomalleissa eli välillä 1.6-

1.8bar seinäpainetta. Taulukosta nähdään että huolimatta alhaisemmista suutinpaineista ei

sulfidin määrässä carryover - tuloksissa ole merkittävää eroa.

Taulukko 5 Lyhyen aikavälin vertailu kahdeksan suuttimen ajotilanteesta 34mm ja 38mm suuttimilla

20 16.4. - 07 18.4.2021 23 14.10 – 02 16.10.2021

Suutinkoko [mm] 34 38

Kattilan kuorma [tka/vrk] 3723 3627
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Polttolipeän kuiva-aine [%] 80,93 80,62

Ruiskujen määrä [kpl] 8 8

Seinäpaine keskiarvo [bar] 1,74 1,66

Sulfidi 30,0 30,7

6.4 YHTEENVETO KOEAJOTULOKSISTA

Pisarakoon kasvattaminen polttolipeän lämpötilaa pudottamalla koeajojen tuloksista

voidaan todeta, että merkittävää carryoverin vähentymistä ei saavutettu. Vaikutus

carryoveriin oli joko negatiivinen tai neutraali. Koeajojen aikana keonhallinta aiheutti

haasteita, mutta tähän vaikutti luultavasti myös alentunut polttolipeän kuiva-aine. Koeajojen

perusteella voidaan todeta, ettei polttolipeän lämpötilalla ole tällä hetkellä potentiaalia

vähentää carryoverin muodostumista. Keon hallinnassa se on kuitenkin käyttökelpoinen

työkalu.

Soodakattilaa operoitaessa pienemmällä sekundääri-ilmalla lyhyessä testissä saatiin hyvä

vaste, mutta pitkällä aikavälillä ei merkittävää parannusta voida havaita, kuten taulukon 4

tuloksista on nähtävillä. Taulukosta erottuu kuitenkin merkittävänä erona Höyry/lipeä-

suhteen taso ero kevään verrokkijaksolla ja koeajojaksolla, joka sijoittuu loppusyksyyn.

Höyry/lipeä- suhde viittaa kattilan kohonneeseen höyryntuottoon, joka viittaa polttolipeän

kohonneeseen lämpöarvoon. Tätä pidetään merkkinä suovan tai mäntyöljyn karkaamisesta

soodakattilalle. Toinen huomioitava tekijä on sekundääri-ilman suhteellinen määrä, joka oli

vastaavalla tasolla kuin koeajojakson osuudella, jolloin ilmamäärää pyrittiin vähentämään.

Ilmajakoon ei kevään vertailujaksolla oltu tehty operatiivisia muutoksia, vaan sekundääri-

ilmaa syötettiin kattilaan ylätason ilmareseptin mukaisesti.

Koeajot suuremmilla suuttimilla tarjoavat moniselitteisiä tuloksia. Lyhyellä testijaksolla

saavutettiin carryoverin määrissä positiivista kehitystä, mutta suutinten käytettävyys ei

vastannut odotuksia. Pidemmällä testijaksolla suutinten kestävyys parantui jonkin verran,
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mutta carryover tilanne ei kohentunut vastaavalla tavalla kuin lyhyellä testijaksolla. Edelleen

verrattaessa tuloksia kevääseen 2021 ei merkittävää tasollista carryoverin määrän

vähentymistä ole havaittavissa. Carryoverin määrä on lisääntynyt 2,8% keskiarvona.

Tarkasteltaessa polttolipeän laatua voidaan havaita muutos kevään 2021 ja koeajojen

toteutus ajan välillä, kuten on nähtävillä kuvassa 31.

Kuva 31 Höyry/lipeä suhteen kehitys tutkimusjaksolla. Vasemmanpuoleinen merkitty alue kuvaa
vertailujaksoa ja oikeanpuoleinen merkitty alue kuvaa koeajojaksoa 38mm suuttimilla.

Höyry/lipeä- suhteen selkeä tasollinen muutos kertoo haasteista suovan erottumisessa, sekä

mäntyöljykeittämön tuotannollisista haasteista. Keväällä 2021 tehdas tuotti mäntyöljyä

runsaasti ja ilman merkittäviä käytettvyyshaasteita. Syksyllä mäntyöljykeittämön haasteet,

sekä välilipeäsäiliön pitkä käyttökatko ovat haitanneet suovan erottumista haihduttamolla,

ja aiheuttaneet suovan päätymistä polttolipeän mukana soodakattilaan.

Soodakattilan koeajoilla ei ollut merkittävää vaikutusta soodakattilan päästöihin NOx-, SO2-

, TRS- , CO – pitoisuuden tai pölyn osalta.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET

Soodakattilalla onnistuttiin toteuttamaan lukuisia koeajoja, joilla saatiin lisää tietoa kattilan

operoitavuudesta ja käyttäytymisestä. Lisäksi tunnistettiin juurisyitä, miksi kattila on

pysynyt poikkeuksellisesti auki pidentyneestä ajojaksosta huolimatta. Kattilalla on kuitenkin

edelleen jaksoja, jolloin tukkeutumista alkaa tapahtua. Havaintojen pohjalta tässä luvussa

annetaan suosituksia ja ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kattilan tukkeutumista on

mahdollista pyrkiä edelleen vähentämään.

7.1 Carryover

Carryoverin seuraamista on syytä jatkaa osana normaalia operointia. Carryoverin

seurannalla saadaan mittauksen puutteista huolimatta arvokasta tietoa kattilan toiminnasta,

jolla kattilan operointia voidaan optimoida. Koeajojen perusteella suositellaan seuraavia

jatko toimenpiteitä, joilla kattilan carryoverin hallintaa voidaan parantaa ja edelleen kehittää.

7.1.1 Polttolipeän ruiskutus

Polttolipeän ruiskutuksessa kokeiltu suutinkoko kykeni alentamaan carryoverin määrää

lyhyellä koeajojaksolla ja pidemmällä neljän viikon testijaksolla saatujen kokemusten myötä

voidaan todeta, ettei suutinkoosta aiheutunut kohtuuttomia haasteita kattilan operoitavuuden

kannalta. Carryoverin minimoimiseksi soodakattilalla tulee siirtyä suurempaan

suutinkokoon. Suutinten käytettävyyden parantamiseksi on edelleen tehtävä työtä, erityisesti

suuttimen taivutuskulman ja törmäyslevyn koon suhteen. Suutinkoon edelleen kasvattamista

tulisi myös testata huomioiden ruiskutuspaineen asettamat rajat ja seinäjako ruiskuilla.

Polttolipeän lämpötilan säätöä on käytetty keon koon hallinnassa ja toimintamalli on

toimiva. Liian korkeaa lämpötila-asetusta tulee kuitenkin välttää. Mikäli tulipesässä ei kekoa

ole havaittavissa tai keko on matala ja tasainen, voi lämpötilaa alentaa kuten

toimintamallissa on tähänkin asti ollut käytäntö. Lipeän lämpötilalla ei selvää vaikutusta

carryoveriin koeajoissa saatu. Näin ollen tulisikin tarkastella sekundääri-ilman määrä ja

tehdä muutokset ilmanjaossa ennemmin kuin lämpötilan säädössä, koska ilmamäärä on

koeajojen perusteella tehokkaampi tapa carryoverin vähentämiseen.
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7.1.2 Ilmajako kattilaan

Soodakattilan sekundääri-ilmaa tulee pyrkiä vähentämään mikäli ajoteknisesti ja keon koko

huomioiden tämä on mahdollista. Johtuen soodakattilan rakenteesta tulipesään muodostuu

voimakkaita pystysuuntaisia ilmavirtoja, joita sekundääri-ilman vähentäminen ehkäisee.

Tilannetta on tarkasteltava uudelleen, kun ilma-aukot on rakennettu uudelleen kattilan

todellista tavoitekuormaa vastaaviksi.

7.2 Nuohous

Nuohoushöyrynjäähdytyksen käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Parhaan

käytettävyyden saavuttamiseksi tulee kokeilla nuohoushöyryn lämpötilalle eri asetusarvoja

ja tarkastella jäähdytyksen ohjausta, jotta jäähdytyksen toiminta voidaan varmistaa

kuormanmuutosten aikana. Toistaiseksi kuormanmuutoksien aiheuttamat heittelyt

lämpötilassa rajoittavat jäähdytyksen käytettävyyttä, mikäli lämpötilan asetus on liian

korkea. Nuohointen suutinten kuntoa tulee myös tarkastella seuraavassa vuosihuollossa,

jotta jäähdytyksen vaikutukset nuohointen suuttimilla voidaan todeta.

7.3 Prosessin hallinta

Soodakattila on osa sellutehtaan kemikaalikiertoa ja soodakattilaan vaikuttavat myös

rinnakkaisten prosessien toiminnassa esiintyvät haasteet. Soodakattilan ja sitä kautta koko

tehtaan käyntivarmuuden turvaamiseksi tulee polttolipeän ominaisuuksiin vaikuttavat

muutokset toteuttaa harkiten ja prosessien tasaisuus huomioiden.

Haihduttamon pesujen ajoitus ja toteutus tulisi tarkastella ja toteuttaa tarvittavat

toimenpiteet, jotta polttolipeän kuiva-aineen heittelyt saataisiin poistettua tai minimoitua.

Haihduttamon pesut aiheuttavat jatkuvasti kuiva-aineessa muutoksia ja tämä vaikeuttaa

kattilan ajon optimointia.

Mäntyöljykeittimen käytettävyyden parantuminen on vähentänyt suovan ja mäntyöljyn

määrää polttolipeässä ja edesauttanut operoinnin tasaisuutta. Polttolipeän laadun tasaisuus

on edellytys soodakattilan optimaaliselle käytölle. Näin ollen mäntyöljykeittämön hyvää

käytettävyyttä tulee pyrkiä ylläpitämään.
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Tehtaan sulfiditeetti on edelleen ajoittain tasollisesti liian korkea ja tällä on vaikutusta

ekonomaiserien ja savukaasukanavan tukkeentumiseen rikin lentotuhkaan muodostaman

natriumbisulfaatin ja savukaasujen rikkidioksidin kautta. Tehtaan sulfiditeetin

hallitsemiseksi on tehty toimenpiteitä tuhkanliotuksen suhteen ja tulevaisuudessa tuleekin

seurata, onnistutaanko korkean sulfiditeetin heilahduksia vähentämään ja näin vähennettyä

savukaasukanavien tukkeentumista pitkillä ajojaksoilla.
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8 YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli soodakattilan käytettävyyden parantaminen tukkeutumisen hallinnan

parantamisella. Työssä kattilan prosessiin ja laitteistoon tutustuttiin kattavasti ja tehtyjen

havaintojen ja data-analyysin pohjalta suoritettiin sarja koeajoja. Koeajojen pohjalta

muodostettiin suosituksia kattilan laitteiston ja ajomallin suhteen, sekä annettiin suosituksia

tuleville kehityskohteille ja kattilan laitteiston kunnonvalvonnalle.

Työssä hyödynnettiin sekä datan analysointi ohjelmistoja, keskusteluja kattilan käyttö- ja

kunnossapitohenkilöstön kanssa, sekä kirjallisia lähteitä. Näillä kattilan toiminnasta saatiin

muodostettua hyvä näkemys. Koeajoissa kohdattiin haasteita prosessiolosuhteiden ja

laitteiston kestävyyden kanssa, mutta haasteista huolimatta monia koeajoja pystyttiin

toteuttamaan suunnitellusti.

Soodakattilan tukkeentumisen voidaan todeta olevan monitahoinen ilmiö, joka vaatii

perehtymistä kattilakohtaisesti, parhaiden mahdollisten käytäntöjen löytämiseksi kullekin

laitokselle. Soodakattiloiden ominaisuuksissa tapahtuu paljon laitoskohtaisia muutoksia

kattilan elinkaaren aikana, riippuen kapasiteetin nostoista ja tehtaan muista prosesseista.

Kokonaisuudessaan työtä voidaan pitää onnistuneena haasteista huolimatta. Kattilan

toiminnasta saatiin uutta tietoa ja monia käytännön testejä onnistuttiin tekemään. Lisäksi

saatiin muodostettua kuva jatkotoimenpiteistä joilla kattilan toimintaa voidaan edelleen

jatkokehittää.
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LIITE 1. Wedge mallin näkymä



LIITE 2.Minitab laskennat AVA-carryover mittauksesta

A) Sulfaatti



B) Sulfidi



C) Palamaton
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