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This bachelor’s thesis investigates the most common non-destructive testing methods used 

in the maintenance process of a power boiler as a literature review of previous research. The 

basic structure of a steam-boiler plant is investigated as well as a literature review while 

including the different components and heat surfaces of the steam power plant. The inspec-

tion methods used in different power plant components were also investigated. 

The utilization of the result’s gained in the inspections selected for the power plant in the 

maintenance process of the plant was investigated. Methods of saving the inspection results 

in digital format were introduced along with methods to present and analyze the gathered 

results. The utilization of the composed results was demonstrated in an case study of the 

annual inspection results of a single measurement point on a boiler tube located in an array 

of boiler tubes.  

It was concluded that the method used in the graphical presentation of the annual measure-

ment results of a single measurement point on a boiler tube is applicable to be used in the 

case of multiple measurement points in a tube array. The method was found to be usable for 

the purposes of monitoring the annual development of inspection results on multiple meas-

urement points on boiler tubes. 

The wear monitoring of a boiler tube using the method introduced on the thesis was found 

to be applicable. However it was found out that there are certain disadvantages and error 

margins associated with the method described which need to be taken into account when 

using the method.  It was found out that the method is highly applicable in monitoring of 

current and future wear of boiler tubes when compared to a situation where the condition of 

the boiler tubes is not systematically monitored.   



 

 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

Lyhenteet 

NDT ainetta rikkomaton testaus (Nondestructive testing) 

TDOA signaalin saapumisen aikaeromenetelmä (Time difference of arrival)



5 

 

Sisällysluettelo 

 

Tiivistelmä 

Abstract 

(Symboli- ja lyhenneluettelo) 

1 Johdanto .......................................................................................................................... 6 

2 Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät .................................................................. 7 

2.1 Radiografinen tarkastus ........................................................................................... 8 

2.2 Ultraäänitarkastus .................................................................................................... 9 

2.3 Tunkeumanestetarkastus ....................................................................................... 10 

2.4 Magneettijauhetarkastus ........................................................................................ 11 

2.5 Silmämääräinen tarkastus ...................................................................................... 11 

3 Ainetta rikkomattomat tarkastukset voimalaitoskattilassa ........................................... 12 

3.1 Voimalaitoskattilan toimintaperiaate ja perusrakenne .......................................... 13 

3.1.1 Kattilatyypit ................................................................................................... 14 

3.1.2 Kattilan komponentit ja lämpöpinnat ............................................................ 15 

3.2 Tarkastettavat kohteet voimalaitoskattilassa ......................................................... 16 

4 Tarkastustulosten hyödyntäminen kattilan elinkaariseurannassa ................................. 19 

4.1 Tarkastustulosten kerääminen ja koostaminen ...................................................... 20 

4.2 Vuosittaisten tarkastustulosten vertaaminen ......................................................... 21 

4.3 Kattilan kunnon ennustaminen vuosittaisten tarkastustulosten perusteella .......... 22 

5 Johtopäätökset .............................................................................................................. 24 

Lähteet ................................................................................................................................. 26 

 

  



6 

 

1  Johdanto 

Tämä kandidaatintyö tehdään Inspecta Oy:lle. Työ on kirjallisuusselvitys ja työn tavoitteena 

on tutkia voimalaitoskattilan kunnossapidon NDT-menetelmien valintaa ja hyödyntämistä 

kattilan elinkaariseurannassa. 

Voimalaitoskattilan eri komponentit joutuvat kattilan elinkaaren aikana toimimaan tuhansia 

tunteja satojen asteiden lämpötiloissa. Kattilan sisällä kulkevat aineet, kuten vesi, vesihöyry 

ja palava polttoaine aiheuttavat kattilan lämpöpintoihin kulumista ja vaurioita. On tärkeää 

voida tarkastella kattilan eri komponenttien kulumista, jotta mahdollisiin laiterikkoihin voi-

daan reagoida jo ennen niiden tapahtumista vaihtamalla, tai korjaamalla kulunut kattilakom-

ponentti. 

Työssä keskitytään yleisimpiin kattilatarkastuksissa käytettyihin ainetta rikkomattomiin tar-

kastusmenetelmiin, joita kuvataan tarkemmin toisessa kappaleessa. Menetelmien kuvauksen 

jälkeen kerrotaan eri kattilatyypeistä, jonka jälkeen kuvataan kattilan yleisimmät komponen-

tit ja niiden sisältämät lämpöpinnat. Kattilan rakenteen ja komponenttien kuvaamisen jäl-

keen tarkastellaan tehtyjen ainetta rikkomattomien tarkastusten perusteella saatujen tulosten 

koontia, tietyin aikavälein tehtyjen tarkastusten tulosten keskinäistä vertaamista, sekä katti-

lan komponenttien tulevaisuudessa tapahtuvan kulumisen arviointia.  

Tarkastusmenetelmistä on tarkoituksena antaa kevyt yleiskuvaus, jotta eri tarkastusmenetel-

mien eroavaisuudet tulevat ilmi. Voimalaitoskattilan rakenteen kuvaamisen tarkoitus on an-

taa kuva eri tarkastusmenetelmien käyttökohteista kattilatarkastuksissa. Lisäksi käydään läpi 

tyypillisiä voimalaitoskattilassa tarkastettavia kohteita, sekä kerrotaan näiden tarkastami-

seen käytettävistä tarkastusmenetelmistä. 
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2  Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät 

Ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä käytetään tarkastettavan laitteen tai komponen-

tin rakennevikojen löytämiseen. Viat halutaan tyypillisesti löytää ennen kuin ne aiheuttavat 

laiterikkoja, jotka johtavat usein huoltojaksoihin ja koko laiterikosta häiriintyneen prosessin 

alasajoon (Becker et al. 1997, 11). 

Ainetta rikkomattomalle tarkastamiselle ominaista on se, että materiaalia ei nimensä mukai-

sesti vaurioiteta tarkastusta suoritettaessa, vaikka tarkastus koskisi materiaalin sisäisiä alu-

eita. Aineen pinnan alle näkemiseen tarvitaan yleisesti ottaen jonkinlaista tuotettua aaltolii-

kettä, yleensä ääniaaltojen tai röntgensäteilyn muodossa. (El Kouche & Hassanenin. 2012, 

136.) 

Ainetta rikkomattomissa tarkastuksissa keskitytään siis materiaaleista etsittäviin poik-

keamiin, eli vikoihin. Materiaalissa piilevät viat voivat heikentää materiaalin rakennetta, 

joka taas voi johtaa materiaalin pettämiseen. Teollisuudessa ainetta rikkomattomia tarkas-

tuksia käytetään esimerkiksi erilaisten prosessilaitosten, kuten tehtaiden tai voimalaitosten 

eri prosessikomponenttien kunnon seuraamiseen. Teollisuuslaitoksissa suoritettavat ainetta 

rikkomattomat tarkastukset voivat olla esimerkiksi erilaisten säiliöiden seinämien paksuu-

den mittaamista, tai kriittisissä paikoissa sijaitsevien hitsien rakenteen radiografista kuvaa-

mista. (BINDT 2022.) 

Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät voidaan jaotella pinta- ja volumetrisiin tarkas-

tusmenetelmiin. Pintatarkastuksilla tarkastellaan aineen pinnassa havaittavia virheitä, kuten 

halkeamia. Pintatarkastusmenetelmiin kuuluvat silmämääräinen tarkastus, tunkeumaneste-

tarkastus sekä magneettijauhetarkastus. Volumetrisillä tarkastusmenetelmillä voidaan nähdä 

tarkastettavan kohteen sisäpuolisia virheitä, kuten hitseissä huokosia tai liitosvikoja. Ylei-

simmät volumetriset tarkastusmenetelmät ovat ultraäänitarkastus ja radiografinen tarkastus. 

(Cherfaoui, 2012, 267.) 

Ainetta rikkomattomista tarkastusmenetelmistä käsitellään seuraavissa kappaleissa ne, jotka 

ovat yleisimmin käytettyjä voimalaitoskattiloiden NDT-tarkastuksissa. Työssä ei käsitellä 

kaikkia teollisuudessa käytössä olevia NDT-menetelmiä. 
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2.1  Radiografinen tarkastus 

Radiografisessa tarkastuksessa käytetään sähkömagneettista säteilyä, jonka avulla tuotetaan 

kohdekappaleesta kuva valotettavalle filmille. Käytettävä säteily on yleensä röntgen- tai 

gammasäteilyä. Röntgensäteilyä voidaan tuottaa röntgenputkella, joka muuttaa laitteeseen 

syötetyn sähkövirran röntgensäteilyn taajuudella kohdekappaletta kohti liikkuviksi puls-

seiksi. Gammasäteilyä voidaan tuottaa säteilylähteellä, joka on yleensä jokin materiaali, joka 

hajoaa radioaktiivisesti, vapauttaen näin ympäristöönsä gammasäteilyä. Tällaista säteilyläh-

dettä kutsutaan usein isotoopiksi. Yleisiä teollisuuden radiografisissa tarkastuksissa käytet-

tyjä radioaktiivisesti hajoavia isotooppeja ovat Koboltti-60 ja Iridium-191. (BINDT 2022.) 

Yksi radiografisen tarkastuksen tärkeimmistä ominaisuuksista on menetelmän kyky muo-

dostaa valokuvamainen kuva tarkastettavan kohdekappaleen sisältä. Muut volumetriset tar-

kastumenetelmät kuten ultraäänitarkastus eivät pysty tuottamaan samankaltaista näkymää 

kohdekappaleen sisälle (da Silva et al. 2004, 461).  

Kohdekappaleen sisälle näyttävä kuva luodaan hyödyntämällä säteilyn ja filmin ominai-

suuksia. Kun kohdekappaleeseen kohdistetaan säteilyä ja sen taakse on asetettu röntgenfilmi, 

kohdekappaleen virhekohdat absorboivat itseensä enemmän säteilyn välittämää energiaa 

kuin ehjät kohdat. Kun filmi ja kohdekappale on altistettu säteilylle, kehitetään filmi, jolloin 

kehityksen tuloksena saadaan aikaan valopöydällä tarkasteltavissa oleva kuva. Jos tarkastet-

tavassa kappaleessa on virheitä, voidaan ne tunnistaa kehitettyä filmiä tarkasteltaessa. Vir-

hekohdat näkyvät röntgenfilmissä tummempina alueina. Virhekohdan tyyppi voidaan tun-

nistaa ja luokitella, ja tämä onkin tyypillinen tapa röntgenkuvien luokittelussa (Valavanis & 

Kosmopoulos 2010, 7606-7607). 

Röntgenfilmin käytön rinnalle on olemassa myös digitaalinen menetelmä, jonka avulla tar-

kastettava kohde voidaan nähdä reaaliaikaisesti ilman kemiallista kehitysprosessia ja sen 

mukanaan tuomaa viivettä. Digitaaliradiografiassa käytetään paneelia, joka röntgenfilmin 

tavoin absorboi säteilyenergiaa itseensä. Perusperiaate on sama kuin röntgenfilmissä, mutta 

paneeli muuntaa absorboimansa säteilyn sähkösignaaleiksi, jotka voidaan lähettää tietoko-

neelle. Ehjien ja virheellisten alueiden kohdilla säteilyä eri määrän lävitseen päästänyt koh-

dekappale voidaan nähdä tietokoneen ruudulla digitaalisena kuvana, joka on hyvin saman-

kaltainen kuin perinteiselle röntgenfilmille muodostuva kuva. Digitaalisella radiografialla 

voidaan saada parempi kuvantarkkuus, kuin perinteisellä röntgenfilmillä. Perinteiseen 
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röntgenfilmiin verrattuna digitaaliradiograafinen tarkastaminen on huomattavasti nopeam-

paa, koska kohdekappaleen kuva nähdään tietokoneella välittömästi tarkastusta suoritetta-

essa (Pardikar 2008, 3). 

2.2  Ultraäänitarkastus 

Ultraäänitarkastuksessa tarkasteltavaa kohdetta, kuten hitsiä tutkitaan hyödyntämällä hitsin 

pinnan sisäisen materiaalin tarkasteluun ultraääniaaltoja. Aallot synnytetään lyhyttä jännite-

pulssia hyödyntäen ja ne suunnataan tarkastettavan kappaleen sisälle kappaleessa kiinni ole-

van luotaimen avulla. Luotaimen lähettämä signaali matkaa tarkastettavan kappaleen sisällä 

tietyn matkan, jonka jälkeen se heijastuu takaisin luotaimeen, joka tunnistaa saapuvan ääni-

aallon. Ultraääniaaltojen nopeus riippuu tarkastettavan kohteen materiaalista, ja on tyypilli-

sesti noin 1000-6000 m/s. Luotaimen lähettämien pulssien taajuus on tyypillisesti 0.1-20 

MHz ja aallonpituus puolestaan 1-10 mm.  

Kun tarkastettavaan kohteeseen lähetetyt ääniaallot ovat saapuneet takaisin luotaimeen, ky-

kenee laitteisto havaitsemaan kohdekappaleen pinnan sisäpuolisia epäjatkuvuuskohtia. 

Nämä epäjatkuvuuskohdat kertovat yleensä jonkinlaisesta viasta kappaleen sisällä. Vika voi 

olla esimerkiksi särö tai huokonen, jotka voivat heikentää kappaleen rakennetta. (BINDT 

2022.) 

 

Kuva 1. Pulssikaikumenetelmä, signaali esitetty ajan funktiona. (El Kouche & Hassanenin 2012, 137). 

Ultraäänitarkastukset ovat yleisiä voimalaitoskattiloissa tehtäviä tarkastuksia. Yksi yleisim-

mistä kattilaputkien tarkastuksissa käytettävistä ultraäänitarkastusmenetelmistä on paksuus-

mittaus, jonka tarkoituksena on selvittää mitattavan kappaleen paksuutta ultraääniaaltoja 

hyödyntämällä. 
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Paksuusmittauksessa yhtenä menetelmänä käytetään pulssikaikumenetelmää (Kuva 1). Me-

netelmässä käytetään ajastettua äänipulssin lähettämistä. Ajastin käynnistetään samaan ai-

kaan kun äänipulssi lähetetään ja pysäytetään, kun lähetetty äänipulssi havaitaan uudelleen 

luotaimessa tarkastettavasta kappaleesta takaisin heijastuneena. Mitattua aikaa kutsutaan ää-

nisignaalin saapumisen aika-eroksi (TDOA). Laskettu aika-ero voidaan kertoa tunnetulla ää-

nen nopeudella kohdekappaleen materiaalissa, jolloin tunnetaan äänen kulkema matka ma-

teriaalissa. Tämä laskettu matka on kaksinkertainen mitattavan aineen paksuus, joten koh-

demateriaalin paksuus saadaan jakamalla tämä lukuarvo kahdella. (El Kouche & Hassanenin 

2012, 137.) 

2.3  Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestetarkastus on rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmä, jossa tarkastetta-

van kohteen pintaa tutkitaan virheiden, säröjen tai halkeamien varalta. Tunkeumanestetar-

kastus suoritetaan tarkastettavan kohteen pintaan käyttämällä tarkoitukseen varten kehitettyä 

värjättyä, korkean viskositeetin omaavaa ainetta, joka maalataan tai suihkutetaan kerroksena 

tarkastettavan kohteen pinnalle. (Cartz, L. 1995, 127.) 

 

Kuva 2. Tunkemanestetarkastuksen vaiheet, periaatekuva. (Cartz L. 1995, 129). 

 

Tunkeumanestetarkastuksen suorittamisessa on tietyt työvaiheet. Ennen tarkastuksen aloit-

tamista kohdepinta puhdistetaan huolellisesti, sen jälkeen pinta käsitellään 
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tunkeumanesteellä (kuva 2). Nesteen annettaan vaikuttaa pinnalla tietty standardin ja olo-

suhteen mukainen aika, jonka jälkeen pinnalle jäänyt ylijäämäneste poistetaan pinnalta käyt-

tämällä apuna esimerkiksi alkoholipohjaista puhdistusainetta. Seuraavaksi pinta käsitellään 

kehiteaineella, jonka tehtävä on tuoda esiin syvälle pintamateriaalin rakoihin ja huokosiin 

jäänyt värillinen tunkemaneste. Kehitteen annetaan vaikuttaa pinnalla tietty standardin mu-

kainen aika. Tämän jälkeen pinta tarkastetaan, poikkeamat erottuvat selvästi punaisina ym-

pyröinä tarkastettavalla pinnalla. Poikkeamat luokitellaan käyttäen standardiin pohjautuvia 

ohjemittoja apuna poikkeamien luokittelussa. Tarkastuksen suorittamisen jälkeen ylijäämä-

kehite ja tunkeumaneste poistetaan tarkastettavalta pinnalta. (Cartz, L. 1995, 129.) 

2.4  Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhetarkastuksessa kohdekappale magnetisoidaan, yleensä sähkömagneetin 

avulla. Magnetisoidulle pinnalle asetettu magneettinen jauhe asemoituu pinnalle sen pinnan 

alaisten poikkeamien ja virheiden kohtiin, jolloin kappaleen pinnalla olevien jauhehiukkas-

ten sijainnista voidaan päätellä kohteen pinnan alla olevien virheiden sijainti kappaleessa. 

(Cartz, L. 1995, 141.) 

Magneettijauhetarkastus tulisi suorittaa pimeässä, mahdollisista heijastuksista vapaana ole-

vassa tilassa. Tarkastus aloitetaan puhdistamalla kohdekappaleen pinta huolellisesti. Seuraa-

vaksi kappale magnetisoidaan, yleensä sähkömagneettia hyödyntäen. Tämän vaiheen jäl-

keen kohdekappale on magnetisoitu. Seuraavaksi kohdekappaleen pinnalle ruiskutetaan tai 

sivellään magneettijauhetta, magnetointia jatketaan edelleen. Seuraavaksi aloitetaan kappa-

leen tarkastaminen. Tarkastuksen jälkeen mahdolliset näyttämät ja virheet raportoidaan stan-

dardin mukaisesti. (Pasonen, M. 2016, 2.) 

2.5  Silmämääräinen tarkastus 

Silmämääräinen tarkastus perustuu nimensä mukaisesti visuaalisesti tehtyyn rakenteen tar-

kastamiseen. Silmämääräinen tarkastus on usein pääasiallinen tarkastusmuoto sen yksinker-

taisuuden ja nopeuden takia. Silmämääräisessä tarkastuksessa tarkastajan osaaminen koros-

tuu, sillä tarkastettavat määrät voivat olla suuria verrattuna muihin tarkastusmenetelmiin, 

eikä tarkastuksessa saisi jäädä silti huomaamatta silmällä havaittavissa olevia poikkeamia ja 

virheitä. Paljaalla silmällä tehtävä tarkastus on luonnollisesti pintatarkastusmenetelmä, joten 
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silmämääräisellä tarkastuksella ei voida havaita kappaleen pinnan alaisia virheitä tai poik-

keamia. Silmämääräinen tarkastus soveltuu hyvin esimerkiksi hitsin pinnassa olevien hal-

keamien havaitsemiseen (kuva 3). Suuret helposti silmällä havaittavissa olevat halkeamat 

ovat hitsin kestävyyden kannalta kaikista eniten hitsin rakennetta heikentäviä (Weber, T. V. 

1996, 6). 

 

Kuva 3. Hitsin pinnassa oleva halkeama sekä muita halkeamatyyppejä. (Weber, T. V. 1996, 7). 

3  Ainetta rikkomattomat tarkastukset voimalaitoskattilassa 

Voimalaitoskattila altistuu sen eliniän aikana suurille lämpötiloille, sekä voimakkaille fluidi-

virtauksille. Virtaavat aineet kuten vesi ja höyry altistavat kattilan eri pinnat virtausten ai-

heuttamalle kulumiselle ja korroosiolle. On tärkeää pystyä selvittämään kattilan eri osien 

kuntoa, jotta voidaan varmistua kattilan turvallisesta toiminnasta myös tulevaisuudessa. 

Kappaleessa 2 mainitut tarkastusmenetelmät ovat tyypillisimpiä voimalaitoskattiloissa käy-

tettäviä rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmiä. Menetelmät ovat vakiinnuttaneet ase-

mansa kattilatarkastuksissa niiden hyvän vikojen löytökyvyn, sekä kohtuullisten kustannus-

ten ansiosta. 

Tarkastusten kohdistaminen tehdään usein tunnettujen herkästi kuluvien kattilan osien pe-

rusteella. Toinen tyypillinen tapa kohdistaa tarkastuksia on asettaa tietynlainen tarkastusti-

heys, jonka perusteella esimerkiksi jokin tietty kattilan komponentti tarkastetaan. Tarkastus-

tiheys voidaan määrittää esimerkiksi prosentuaalisena arvona tietyn hitsin pituudesta, tai sit-

ten tietyin välimatkoin tehtävänä pistemäisenä tarkastuksena. Joskus myös kattilavalmistaja 

saattaa asettaa tiettyjä tarkastusvaatimuksia kattilan ylläpitoon kuuluvina toimina. (Becker 

et al. 1997, 11-17.) 
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3.1  Voimalaitoskattilan toimintaperiaate ja perusrakenne 

Voimalaitoskattila on yleensä höyrykattila, jossa poltetaan polttoainetta, joka palaa kattilaan 

syötetyn palamisilman avulla kattilan tulipesässä. Syntyvällä savukaasujen lämmöllä kuu-

mennetaan vettä höyryksi, joka johdetaan kattilasta turbiinille. Savukaasujen lämmöllä voi-

daan myös esilämmittää kattilaan syötettävää palamisilmaa. Savukaasujen lämmön vaiku-

tuksesta vedestä kiehunut höyry osuu turbiinin siivistöön, joka saa turbiinin pyörimään. Pyö-

rivä turbiini on usein samalla akselilla generaattorin kanssa. Turbiinin pyöriminen saa myös 

generaattorin pyörimään, ja pyörivä generaattori tuottaa sähköä. Lauhtunut höyry ohjataan 

lauhduttimeen, jossa höyry lauhtuu takaisin nesteeksi. Lauhteen lämmöllä voidaan lämmit-

tää esimerkiksi kaukolämpövettä. Lauhtunut neste ohjataan takaisin syöttövesisäiliöön, josta 

vesi jatkaa kiertoa takaisin kohti kattilaa. 

 

Kuva 4. Höyrykattilan peruskomponentteja (Saari, J. 2022). 

Voimalaitoksissa tyypillisesti käytettävät höyrykattilat ovat vesiputkikattiloita, joka tarkoit-

taa, että kattilaan syötettävä vesi kulkee putkien sisällä (kuva 4.) Palotila, eli tulipesä, jossa 

polttoaine palaa, on erotettu erikseen kattilaputkien sisällä kulkevasta vedestä. Tulipesässä 

syntyä lämpö siirtyy kattilaputkien seinämien läpi putkissa kulkevaan veteen. (Saari, J. 

2022.) 
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3.1.1  Kattilatyypit 

Kattiloita voidaan luokitella eri tavoin. Yksi jaottelu on jakaa kattilat eri tyyppeihin vesi-

höyrypiirien mukaisesti. Näin jaoteltuna kattilatyyppejä voidaan ajatella olevan kolmea eri-

laista; luonnonkiertokattila, pakkokiertokattila, sekä läpivirtauskattila.  

Luonnonkiertokattilassa kattilan vesihöyryprosessia ajava voima on tiheysero kylläisen lie-

riössä olevan veden ja kattilan höyrystinputkissa olevan kiehuvan veden välillä. Pakkokier-

tokattilassa tiheysero höyry- ja nestefaasien välillä on liian pieni kierron luonnolliseen yllä-

pitoon, joten tällaisessa kattilassa käytetään yleensä kiertopumppua kiertoprosessin ylläpi-

toon. Kolmas kattilatyyppi on läpivirtauskattila, jossa ei ole lainkaan lieriötä. Läpivirtaus-

kattila toimii erittäin suuressa paineessa, sillä höyry ja nestefaasit eivät ole eroteltavissa tässä 

kattilatyypissä  

Polton mukaan kattiloita jaoteltaessa on muutamia eri vaihtoehto sille, miten polttoaineen 

polttaminen kattilassa toteutetaan. Polttotapa riippuu suuresti poltettavan polttoaineen tyy-

pistä ja koostumuksesta. Arinapolttoa suositaan kiinteille polttoaineille, kun taas poltinpol-

tossa käytetään nesteinä ja kaasuina olevia polttoaineita tai pellettejä. Leijupoltossa poltto-

aineena käytetään hiiltä, turvetta ja muita biopohjaisia polttoainetta. Leijupolttokattilat ja-

otellaan yleensä kierto- ja kerrosleijukattiloihin. Soodakattilat puolestaan ovat omanlaisensa 

kokonaisuus sellutehtaan prosessissa, jossa mustalipeää poltetaan soodakattilassa osana sel-

lutehtaan prosessia. (Saari, J. 2022.) 

Höyrykattilassa on yleensä tyypistä riippumatta muutamia samoja komponentteja, jotka ovat 

toimintaperiaatteeltaan liki identtisiä. Komponenttien fyysiset mitat voivat vaihdella katti-

loiden välillä. Tällaisia komponentteja ovat kattilan keittoputkisto, tulipesä, turbiini, lieriö, 

ekonomaiseri, lauhdutin, syöttöveden ja palamisilman esilämmittimet, tulistimet sekä syöt-

tövesisäiliö (Läpivirtauskattilassa ei ole lieriötä, mutta muista kattiloista se miltei aina löy-

tyy). Kattilatarkastusta tehtäessä tarkastukset kohdistuvat yleisimmin juuri edellä mainittui-

hin kattilan komponentteihin, joten kohdistetaan tarkempi tarkastelu pääosin niihin. Katti-

loissa on myös tyypistä riippuen lukemattomia erilaisia komponentteja, mutta niitä kaikkia 

ei ole tarkoituksenmukaista esitellä tässä tarkastelussa. 
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3.1.2  Kattilan komponentit ja lämpöpinnat 

Höyrykattilassa on lukuisia komponentteja joilla on oma tehtävänsä kattilan kiertoprosessin 

aikana. Kun syöttövesi tuodaan mukaan prosessiin, alkaa sen kierto syöttövesisäiliöstä, joka 

on säiliö, jossa vesi on kylläisessä tilassa. Syöttövesisäiliöön tulee usein myös väliotto-

höyryä kierron eri vaiheista, sekä myös kiertoprosessin viimeisenä oleva lauhdevirta. Syöt-

tövesisäiliöstä vesi siirretään syöttövesipumpun avulla kohti kattilaa suuremmassa paineessa 

kuin missä vesi oli ennen pumppua. Pumpulta vesi siirretään lieriöön, josta vesi siirtyy kat-

tilaan, jossa vesi kuumenee ja lopulta kiehuu höyryksi. Tässä vaiheessa vesiputket altistuvat 

tulipesän palavan polttoaineen lämmölle, joka lämmittää vettä ja lopulta kiehuttaa sen höy-

ryksi. Kattilan höyrystinputkistoista höyry siirtyy takaisin lieriöön, josta höyry siirtyy lieriön 

kahden faasin (kylläinen vesi ja höyry) tilasta tulistimille, jossa höyry tulistetaan. Tulistettu 

höyry ohjataan turbiinille, joka pyörii saaden samalla generaattorin pyörimään. Generaattori 

tuottaa sähköä, jonka jälkeen turbiinin läpi kulkenut höyry paisuu ja lauhtuu. Lauhde siirtyy 

lauhduttimelle ja lauhde takaisin syöttövesisäiliöön, josta kiertoprosessi alkaa uudelleen. 

Usein syöttövettä tai palamisilmaa lämmitetään ennen niiden kattilaan siirtämistä, jolla py-

ritään nostamaan prosessin hyötysuhdetta. (Saari, J. 2022.) 

Kattilan lämpö tuotetaan tulipesässä, jossa polttoaine palaa. Tulipesä altistuu kattilassa suu-

rimmille lämpötiloille, joten tulipesän materiaalit joutuvat kattilan käytön aikana kovalle ra-

situkselle. Tulipesän kuntoa onkin seurattava aktiivisesti, jotta sen tilaa voidaan arvioida ja 

kattilan käyttäminen on turvallista.  

Kattilan lämpöpintoja ovat syöttöveden savukaasuesilämmitin eli ekonomaiseri, keittoput-

kisto eli höyrystin, tulistimet sekä palamisilman esilämmitin eli luvo. Lämpöpinnat altistuvat 

kattilassa korkeille lämpötiloille, joten ne ovat yleensä erityisen kiinnostavia kohteita katti-

lan tilaa tutkittaessa. Lämpöpinnat ovat kriittisiä kattilan toiminnan kannalta ja laiterikot 

korkeissa lämpötiloissa sisältävät aina epätoivottuja vaikutuksia ja lisäävät kattilan käyttöön 

liittyviä riskejä.  

Syöttöveden savukaasuesilämmitin eli ekonomaiseri on putkipaketti, jossa syöttövettä läm-

mitetään savukaasujen lämmön avulla ennen kuin syöttövesi siirtyy prosessiin. Ekonomai-

seri koostuu siis putkipaketeista, joissa on satoja putkia vierekkäin ja kuumat savukaasut 

ohjataan putkien lävitse, jolloin savukaasu luovuttaa lämpöään putkien sisällä kulkevalle 

syöttövedelle.  
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Keittoputkistossa eli höyrystimessä kattilaan keittoputkistoa pitkin kulkeva syöttövesi kuu-

menee ja höyrystyy kattilan polttoaineen palamisen tuottaman lämmön avulla. Keittoput-

kisto altistuu ulkopuolelta erittäin korkeille lämpötiloille, sisäpuolelta taas syöttöveden ja 

höyryn liikkeen mukanaan tuomalle eroosiolle. Keittoputkisto on suuren rasituksen kohteena 

kattilan toiminnan aikana. (Vakkilainen, E. 2021.) 

Palamisilman esilämmittimessä palamisilmaa lämmitetään ennen sen siirtymistä kattilaan 

hyödyntämällä jälleen kattilan savukaasujen lämpöä. Tyypillisin palamisilman esilämmitin 

on putkityyppinen, jossa palamisilma kulkee putkien sisäpuolella ja kuumat savukaasut puo-

lestaan putkien ulkopuolella. Eräs toinen palamisilman esilämmittimen tyyppi on pyörivä 

regeneraattorityyppinen esilämmitin eli Ljungström-luvo. Kyseisessä esilämmitintyypissä 

kahden kanavan välillä pyörivä esilämmittimenä toimiva kappale sitoo itseensä savukaasu-

jen lämpöä kiertonsa ensimmäisen puolikkaan aikana, ja luovuttaa lämmön kattilaan syötet-

tävälle palamisilmalle kierron toisen puolen aikana. (Saari, J. 2022.)  

3.2  Tarkastettavat kohteet voimalaitoskattilassa 

Kattilan tarkastus aloitetaan yleensä laatimalla tarkastussuunnitelma. Suunnitelmaan koo-

taan kaikki kohteet, jotka kattilasta aiotaan tarkastaa. Myös käytettävät tarkastusmenetelmät 

ja tarkastuslaajuudet kirjataan suunnitelmaan, jotta voidaan tehdä aikataulu tarkastuksien 

suorittamiselle. Tarkastettavien kohteiden valinta perustuu pitempään käytössä olleen katti-

lan osalta usein aiempaan tietoon kattilan komponenttien tilanteesta. Tarkastuksia suorite-

taan yleensä noin kerran vuodessa, jolloin kattila ajetaan alas huolto- ja tarkastustoimenpi-

teitä varten. Koska kattilan alasajo maksaa aina laitoksen omistajalle, on alasajon alkaessa 

oltava jo täysin selvää, minkälaisia tarkastuksia, ja huoltotoimenpiteitä käyttötauon aikana 

aiotaan suorittaa.  

Tulipesä altistuu kattilan käytön aikana jatkuvasti korkeille lämpötiloille, joka puolestaan 

aiheuttaa kattilan materiaaleissa rasitusta ja kulumista. Tulipesästä tarkastetaan usein ilma-

aukkoja, joista palamisilma syötetään tulipesään. Kattilatyypistä riippuen kattilaseinässä on 

yleensä myös aukkoja erilaisille polttimille. Ilma-aukkojen tapaan myös nämä aukot usein 

tarkastetaan, sillä niiden lähistölle kohdistuu voimakkaita eroosiota aiheuttavia virtauksia 

kattilan toiminnan aikana. Myös miesluukut ja niiden ympäristö ovat tarkastettavia aukkoja 

kattilan seinämissä. Erilaisten aukkojen lisäksi tulipesästä tarkastetaan myös tulipesän poh-

jaa ja seiniä kulumisen varalta. Seinämillä on kattilaputkien lisäksi myös seinämateriaalia, 
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jonka tehtävänä on toimia kattilan lämmön kattilan sisäpuolelle eristävänä materiaalina. Kat-

tilan alaosan putkissa kulkee kattilan lämmön avulla kuumennettua vettä. Perustarkastus-

muoto tulipesän osalta on yleensä silmämääräinen (visuaalinen) tarkastus, jonka tuloksien 

perusteella määritetään lisätarkastuksia tulipesän eri osille. 

Tulipesän yläosan seinämillä on myös alaosan tavoin kattilaputkia, joihin kohdistetaan tar-

kastuksia. Yläosan kattilaputkissa vesi on yleensä kiehunut höyryksi, joten tulipesän ylä-

osassa sijaitsevissa putkissa kulkeva aine on yleensä höyryä veden sijaan. Kattilaputkille 

tehdään usein silmämääräisen tarkastuksen lisäksi ultraääneen perustuvaa paksuusmittausta, 

jonka tavoitteena on selvittää kattilaputkien ainevahvuutta ja mahdollista kuluneisuutta ver-

taamalla kattilan käytön jälkeen mitattuja ainevahvuuksia alkuperäisiin ainevahvuuksiin. 

Näin voidaan määrittää onko kattilaputki kulunut käytön aikana. Myös tulipesän yläosassa 

on luukkuja ja aukkoja, jotka kuuluvat usein tarkastettaviin kohteisiin. Tulipesässä on seinä-

mien ja pohjan lisäksi myös katto, joka kuuluu myös tarkastettaviin kohteisiin. 

Kattilan tulipesän yläosassa, katon tuntumassa sijaitsevat tulistimet, joita on kattilassa 

yleensä yhdestä neljään kappaletta. Tulistinputkien sisällä kulkee kattilan käytön aikana erit-

täin kuumaa, jopa yli 500 celsiusasteista höyryä, joka altistaa tulistinputket höyryvirtauksen 

aiheuttamalle korroosiolle. Putkien ulkopuolella putket altistuvat kuumien savukaasujen vir-

taukselle, joka aiheuttaa putkiin korroosiota ja kulumista (Kuva 5). Tulistinputkiin on koh-

distettava suurta huomiota kattilatarkastuksissa, sillä tulistinputket ovat kattilan käytön ai-

kana sisä- ja ulkopinnoiltaan suuren rasituksen alaisena.  

 

Kuva 5. Kattilan käytön aikana kulunut tulistinputki. (Inspecta Oy, 2022). 

Kattilan keittopinta eli höyrystin tarkastetaan usein kattilan käyttötauon aikana. Keittopinta 

koostuu tulistimen tavoin kattilaputkista, joiden sisäpuolella kulkee vettä tai höyryä, 
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keittopinnan tapauksessa usein höyryksi kiehuvaa vettä. Keittopinnan putkille suoritetaan 

silmämääräisen tarkastuksen lisäksi usein paksuusmittausta, sekä muita tarkastuksia putkien 

kunnon mukaan tapauskohtaisesti arvioiden. Tulipesän seinämien tavoin myös keittopinnan 

läheisille kattilan seinäelementeille suoritetaan  tarkastuksia.  

Lämpöpinnoista myös syöttöveden esilämmittimet eli ekonomaiserit tarkastetaan yleensä 

kattilan käyttötauon aikana. Ekonomaisereita on kattilassa yleensä yhdestä kolmeen kappa-

letta. Ekonomaiserien putkissa kulkee syöttövettä, jota lämmitetään savukaasujen lämmön 

avulla. Tulistimiin verrattuna ekonomaiseri ei ole yhtä suuren rasituksen alaisena, sillä syöt-

tövesi ei ole vielä kovin lämmintä verrattuna tulistettuun höyryyn. Myös savukaasujen 

lämpö on jo hieman laskenut savukaasun saavuttaessa ekonomaiserit tulipesästä ja kattilan 

palotilasta poistumisen jälkeen. Ekonomaisereille tehdään silmämääräisen tarkastuksen ja 

paksuusmittauksen lisäksi myös magneettijauhetarkastusta, jolla putkista etsitään mahdolli-

sia virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia.  

Syöttövesisäiliössä on kattilan käytön aikana sekä vettä että höyryä. Usein säiliössä on tyy-

pistä riippuen vesi- ja höyrytilat. Vesitilassa on kattilaan syötettävää vettä, sekä turbiinilta 

syöttövesisäiliöön saapunutta höyrystä lauhtunutta vettä. Höyrytilassa on usein väliotoilta 

tullutta höyryä, joka lauhtuu myös vedeksi ja siirtyy kaasutilasta vesitilaan. Sekä kaasu- että 

vesitilan kohdistetaan tarkastuksia veden ja höyryn aiheuttaman eroosion vaikutusten selvit-

tämiseksi. Tarkastusmenetelminä käytetään silmämääräisen tarkastuksen lisäksi magneetti-

jauhetarkastusta ja paksuusmittausta. 

Lieriössä on syöttövesisäiliöstä kattilaan syötettyä vettä, sekä kattilan keittoputkistoa pitkin 

lieriöön noussutta höyryä. Lieriössä lämpötilat ovat paljon suurempia kuin syöttövesisäili-

össä. Lieriöstä höyry siirtyy tulistinputkistoon, jossa höyry tulistetaan. Lieriössä sijaitsevat 

myös pisaranerottimet eli demisterit, joiden tehtävä on erotella pisarat kaasuvirtauksesta. 

Pisaranerottimiin kohdistetaan usein tarkastuksia pisaranerottimien toimintakyvyn selvittä-

miseksi. Erottimien toimintakyky voi heikentyä kattilan ajon aikana esimerkiksi erilaisten 

kerrostumien ja korroosion vaikutuksesta. Pisaranerottimet tarkastetaan usein silmämääräi-

sesti. Lieriössä muita tarkastettavia kohteita ovat laskuputkien lähdöt, erilaiset yhteet sekä 

muut aukot. 

Päähöyrylinja on putkisto, jossa on yleensä useita eri höyrylähtöjä ja yhteitä, joita pitkin 

höyryä johdetaan kattilan omakäyttöä varten, esimerkiksi höyrykäyttöisille nuohoimille. 
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Päähöyrylinjaan johdetaan höyry viimeiseltä tulistimelta, josta tulistettu höyry siirretään 

päähöyrylinjaa pitkin aina turbiinille asti. Päähöyrylinjaan kuuluvia venttiilejä ovat erilaiset 

varo- ja reduktioventtiilit. Tarkastettavia kohteita ovat linjasta erkanevat yhteet ja venttiilit. 

Tarkastus suoritetaan yleensä alustavasti silmämäärisesti, jonka perusteella määritetään li-

sätarkastuksia muilla tarkastusmenetelmillä. 

4  Tarkastustulosten hyödyntäminen kattilan elinkaariseurannassa 

Kerättyä tarkastustietoa voidaan hyödyntää kattilan elinkaariseurannassa monella tapaa. 

Tarkastustiedon avulla voidaan luoda kuva kattilan kuntotilanteesta ja sen avulla voidaan 

jopa tehdä arvioita siitä, mitä kattilan kunnolle tapahtuu tulevaisuudessa. Tieto kattilan ny-

kykunnosta yhdistettynä tulevaisuusnäkymiin mahdollistaa yllättävien laiterikkojen ja siten 

kalliiden korjausten ehkäisemisen, jolloin laitos ei seiso huollon takia kuin vain sille ennak-

koon määrättynä aikana. Laiterikkojen ehkäiseminen on myös tärkeää työturvallisuuden nä-

kökulmasta, sillä kattila toimii ajon aikana erittäin korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Kat-

tilan sisäpuolinen, valtava energiamäärä halutaan pitää kattilan sisällä, jotta kattilan käyttä-

minen on turvallista. 

Kattilan komponenteista kerättyä tietoa on tarve koota jollakin tapaa selkeästi ja helposti 

havainnollistettavaan muotoon. Sujuvan tiedonkäsittelyn mahdollistamiseksi on tärkeää yk-

silöidä mitä on tarkastettu, milloin, miten, kenen toimesta ja mistä kohtaa. Näin tarkastus-

tieto on helppo jaotella ja koota tiedon jatkokäsittelyä varten. Tarkastustietojen tarkka ke-

rääminen on tärkeää myös tulevaisuudessa tehtäviä tarkastuksia ajatellen, jotta tarkastus voi-

daan toistaa uudestaan ja tarkastettava kohta löytää helposti edellisiä tarkastusaineistoja hyö-

dyntämällä.  

Mittaustietojen kokoamiseen voidaan käyttää erilaisia taulukkolaskentaohjelmistoja, joihin 

tarkastuksista saadut mittaustiedot kerätään. Sähköisessä muodossa tieto on helposti tarkas-

teltavissa ja jatkojalostettavissa paperisiin dokumentteihin säilöttyyn mittaustietoon verrat-

tuna. Sähköinen tiedon tallennus mahdollistaa helpon tietonäkymien ja kuvaajien luomisen. 
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4.1  Tarkastustulosten kerääminen ja koostaminen 

Käytetään tarkastuksissa kerättävän mittaustiedon keräämisestä, koostamisesta ja hyödyntä-

misestä esimerkkinä paksuusmittaustiedon keräämistä kattilaputkien kuntoa selvitettäessä. 

Kattilaputkien paksuusmittausta tehtäessä on tapana kirjata ylös mittapisteiden sijainti jo 

mittausta tehtäessä. Tällä tavoin tieto tarkastettavasta kohteesta on selvä heti tarkastuksen 

jälkeen. Tiedot mittapisteen sijainnista, käytetystä kalustosta, tarkastusmenetelmästä, tarkas-

tuksen suorittajasta ja tarkastuksen suorittamisen ajankohdasta käyvät ilmi tarkastuksen jäl-

keen laadittavasta tarkastuspöytäkirjasta. Jos tavoitteena on tehdä kattilaputkiston kuntoseu-

rantaa useiden vuosien ajan, on tärkeää luoda hyvä dokumentaatio prosessin suorittamiseen, 

jotta vuosittaiset mittaukset suoritetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti. Näin eri vuosina 

kerätty mittaustieto pysyy mahdollisimman samantyyppisenä mittausolosuhteiden ja -käy-

täntöjen kannalta ajateltuna. 

Tarkastusten suorittamisen jälkeen tarkastuskohteen tiedot kirjataan ylös sähköisesti, esi-

merkiksi taulukko-ohjelman taulukkoon. Taulukkoon luodaan selkeä jaottelu eri tietotyy-

peille, joka mahdollistaa eri tyyppisen tiedon erittelyn, käsittelyn ja vertailun. Itse paksuus-

mittaustietoja voidaan jaotella esimerkiksi niin, että mittapisteet ryhmitellään kattilan piirus-

tuksista löytyvien korkotietojen ja putkirivien numeroinnin perusteella. Näin yksittäisen mit-

tapisteen mittaustulokset voidaan yksilöidä kattilan koron ja putkirivin perusteella.  

Jos kattila on tarkastettu jo aiemmin useampaan kertaan, voidaan myös aikaisempaa pak-

suusmittaustietoa hyödyntää putkien kunnon seurantaan. On kuitenkin huomioitava, että 

aiempia mittauksia ei välttämättä ole tehty yhtä tarkasti, tai samaa mittapistejärjestelmää 

hyödyntäen kuin uusissa mittauksissa, jolloin tiedon koonti ja yhtenäistäminen vie enemmän 

aikaa. Jos suunnitteluasteella oleva uusi mittaus on ensimmäinen kattilan elinkaaren aikana, 

on mahdollista aloittaa heti käyttämään halutun kaltaista tiedon luokittelua, näin koko pro-

sessin sujuvuuteen voidaan vaikuttaa huomattavasti jo suunnitteluprosessin aikana. 

Itse mittaustiedon ja mittaussijainnin tarkan kirjaamisen lisäksi on tärkeää tietää milloin ky-

seinen tarkastus on suoritettu. Mittaukset voidaan suorittaa halutuin aikavälein, esimerkiksi 

yhden vuoden välein. Myös tiheämpi aikaväli on mahdollinen, mutta tyypillisin aikaväli kat-

tilan pysäytykselle ja käyttötauolle on yhden vuoden välein.  
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4.2  Vuosittaisten tarkastustulosten vertaaminen 

Kun mittaukset on suoritettu useampana vuonna ja mittausten tulokset on tallennettu sähköi-

seen muotoon, voidaan eri vuosina saatuja mittaustuloksia alkaa vertailla. Kun on tiedossa 

saman mittapisteen mittatiedot useammalta vuodelta, voidaan näistä mittapistetiedoista 

koostaa kuvaaja, jossa vaaka-akselilla on kulunut aika, ja pystyakselilla mitattu ainevahvuus. 

Kuvaajassa 1 on esitetty esimerkki edellä kuvatun kaltaisesta, vuosittaiset mittaustulokset 

käyrällä yhdistävästä taulukosta. Mittavirhe on huomioitu kuvaajassa 0,1 millimetrin suu-

ruisena ja se on esitetty virhepalkkien muodossa. 

 

Kuvaaja 1. Yhden mittapisteen vuosittaiset paksuusmittaustulokset. 

Yksittäisen mittapisteen mittaustieto voidaan laajentaa koskemaan esimerkiksi kokonaista 

putkiriviä, josta voidaan koostaa yksittäisten putkien mittapisteiden tuloksista koko putkiri-

viä kuvaava keskiarvo. Näin voidaan vertailla putkirivejä keskenään ja saada siten selville, 

tapahtuuko tietyllä putkirivillä muista riveistä poikkeavaa putkien kulumista. Putkirivien ta-

solta seuranta voidaan laajentaa koskemaan esimerkiksi kattilan eri mittakorkoja, jolloin voi-

daan seurata putkien kulumisen tilannetta eri kattilan mittakoroilla.  

Kerättyyn mittaustietoon voidaan yhdistää myös erilaisia raja-arvoja, kuten ennakkoon pää-

tetty minimiainevahvuus kattilaputkelle kattilan tietyssä osassa. Kuvaajassa 1 on esitetty 
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esimerkki määrätystä kattilaputken ainevahvuuden minimiarvosta. Vuosittain kuluvat katti-

laputket saavuttavat lopulta tämän minimiarvon, jolloin kattilaputket on vaihdettava uusiin. 

Paksuusmittaustietoon yhdistetyllä miniarvon käyrällä voidaan arvioida ennakkoon, milloin 

tietty kattilaputki tietyssä mittapisteessä saavuttaa määrätyn minimiainevahvuuden. Enna-

kointi mahdollistaa taas kattilaputkien kunnossapitoon liittyvien toimien aikatauluttamisen, 

jolloin liikaa kulunut putki voidaan vaihtaa tietoisesti ennen putken pettämistä. Näin toimi-

malla voidaan välttyä yllättäviltä kattilaputkiin liittyviltä laiterikoilta, jotka pahimmillaan 

johtavat koko kattilalaitoksen hätäpysäytykseen ja suunnittelemattomiin korjaustoimiin, 

joita kattilan ajon suunnittelussa pyritään aina välttämään. 

Kuvaajassa 1 on esitetty karkea esimerkki yhden mittapisteen paksuusmittaustulosten graa-

fisesta esittämisestä. Samaa periaatetta voidaan hyödyntää myös suurempaan määrään mit-

tapisteitä, tai mittalinjoja, jolloin useammasta mittapisteestä tai -linjasta luodaan keskimää-

räisen pituuden kuvaaja. Keskiarvojen pohjalta luodut kuvaajat eivät enää kuvaa yksittäistä 

mittapistettä, tai mittalinjaa, jolloin yhden mittapisteen tietoja on syytä tarkastella ottamalla 

tietojoukoksi vain tuon yksittäisen pisteen mittaustiedot. Erilaisia tietojoukkoja voidaan 

luoda helposti, jolloin suuresta mittatietojoukosta voidaan koostaa hyvinkin tarkkoja otteita 

kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.  

4.3  Kattilan kunnon ennustaminen vuosittaisten tarkastustulosten perusteella 

Koostetun mittaustiedon avulla on mahdollista seurata mittausarvojen kehittymistä hyvinkin 

tarkkaan aikaisemmin tehtyjen mittausten osalta. Usein ollaan kuitenkin myös kiinnostuneita 

siitä, miten eri laitteiden toimintaedellytykset kehittyvät laitteen elinkaaren myöhemmässä 

vaiheessa, eli vielä tulevaisuudessa tapahtuvan käytön aikana. Kun voidaan ennustaa, mil-

loin laitteessa olevat kuluvat osat hajoavat, ne voidaan vaihtaa uusiin ennen lopullista laite-

rikkoa. Tämä sama ajatusmalli otetaan nyt käyttöön aiemman kattilaputkista kootun pak-

suusmittaustiedon tapauksessa.  

Hyödynnetään aiemmin esitettyä esimerkkikuvaajaa 1, jonka mittapisteistä luodaan nyt li-

neaarinen sovite, joka kertoo jo tunnettuihin mittapisteisiin perustuen tulevien mittapisteiden 

karkean sijaintialueen. Mitä enemmän mittapisteitä on, sitä tarkemmaksi lineaarisen sovit-

teen avulla vielä tulevaisuudessa oleva mittapisteen arvon sijainti voidaan arvioida. Kuvaa-

jassa 2 on esitetty lineaarisen sovitteen avulla kuvaajan 1 mittapisteisiin perustuva suunta-

viiva, jonka perusteella voidaan arvioida tulevien mittapisteiden sijaintia kuvaajalla. 
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Lineaarinen sovite on luotu olettaen, että putkiston kuluminen noudattaa aiemman kaltaista 

vuosittaista kulumisen määrää. Mittausvirhe on huomioitu kuvaajassa samoin kuin kuvaajan 

1 tapauksessa. Mittausvirhe heikentää mittauksen tarkkuutta. 

 

Kuvaaja 2. Ennakkoon asetetun minimiainevahvuuden saavuttamisen arviointi lineaarista sovitetta hyödyn-

täen. 

Kuvaajasta 2 voidaan nähdä, että aiemmin asetettu minimiainevahvuus saavutettaisiin noin 

vuonna 2021. Jos kuitenkin halutaan, että kuluminen ei pääse asetetun minimiainevahvuu-

den tasolle, voitaisiin putken mahdollinen hajoaminen ennakoida, ja vaihtaa kattilaputki uu-

teen jo vuonna 2020. Näin pystytään arvioimaan ja ajoittamaan putken vaihto uuteen siten, 

että putki ei ehdi kulua sille asetettuun minimiainevahvuuteen.  

Kuvatun kaltaista menetelmää käyttäen voidaan saada tietoon tässä esimerkissä käsitellyn 

kattilaputkiston kuluneisuuden tila, jota pystytään seuraamaan tasaisin väliajoin suoritetta-

vien tarkastusten avulla. Kerätyn tiedon avulla pystytään myös arvioimaan kattilaputkien 

kulumisen tulevaa etenemistä, jonka avulla voidaan esimerkiksi tiettyihin putkiin kohdistaa 

lisätarkastuksia, kun huomataan, että tiettyä asetettua kulumisen rajamittaa aletaan lähestyä. 

Uusien mittauskertojen myötä kasvavan tietojoukon avulla voidaan tietyn ajan kuluessa ta-

pahtuvaa kulumista arvioida yhä tarkemmin. Mittauskertojen määrän kasvaessa kasvaa 

myös kyky tehdä arvioita tulevasta mitattavien kohteiden kulumisesta. Näin saadaan entistä 

tarkempi kuva, tässä tapauksessa höyrykattilan putkien kuntotilanteesta. 
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Joskus aiemman seurannan perusteella tietoon saatu putken, tai muun pinnan kulumisen no-

peus alkaa muuttua aiemmin mittauksilla todetusta nopeudesta, jolloin kulumista saattaa al-

kaa tapahtua nopeammin, kuin aiemmin kerätyn mittaustiedon perusteella on arvioitu. Tätä 

kulumisnopeuden muutosta voi olla erittäin vaikeaa ennustaa, jolloin aiempaan mittaustie-

toon perustuvan suuntaviivasovitteen kyky ennustaa kulumisen etenemistä heikkenee. Yl-

lättävien ja ennakoimattomien kulumisen nopeuden muutosten varalle onkin siis syytä aset-

taa riittävän suuret virherajat minimiainevahvuuksia määritettäessä. Virherajoihin tulisi kiin-

nittää erityisen paljon huomiota kulumisen lähestyessä ennakkoon asetettua ainevahvuuden 

minimipaksuutta. Mitä lähempänä ainevahvuus on asetettua minimiainevahvuutta, sitä 

enemmän laiterikon riski kasvaa ennakoimattomasti kasvavan kulumisnopeuden vaikutuk-

sesta. 

5  Johtopäätökset 

Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia voimalaitoskattilan kunnossapidossa käytettäviä 

NDT-menetelmiä ja niiden hyödyntämistä kattilan elinkaariseurannassa. Työ tehtiin kirjal-

lisuuskatsauksena ja siinä esiteltiin tyypillisemmät voimalaitoskattiloiden tarkastuksissa 

käytettävät NDT-menetelmät ja yleisimmät tarkastuskohteet voimalaitoskattilassa. Työssä 

myös käytiin läpi tyypillisimmät kattilatyypit, kattilan komponentit sekä lämpöpinnat. 

Työn tavoitteet saavutettiin kuvaamalla tyypillisimmät NDT-menetelmät ja kattilatyypit, 

sekä kertomalla tyypillisimmistä tarkastuskohteista voimalaitoskattiloissa. Työssä myös ku-

vattiin tarkastusten yhteydessä kerätyn tiedon tallentamista ja jatkojalostamista. Tarkastus-

tiedon hyödyntämistä kattilan elinkaariseurannassa kuvattiin, joten työ saavuttaa tavoit-

teensa myös tältä osin. 

Yleisimmät NDT-menetelmät esiteltiin ja niiden käytön perustana olevat ilmiöt ja peruspe-

riaatteet käytiin läpi. Tyypillisimmät kattilatyypit kuvattiin ja näiden komponentit sekä kom-

ponenttien toimintaperiaatteet käytiin läpi. Myös kattiloiden tyypillisimmät lämpöpinnat ku-

vattiin. NDT-menetelmien ja kattilatyyppien kuvaamisen jälkeen kerrottiin käytännön tar-

kastuskohteista voimalaitoskattiloissa.  
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Työssä paneuduttiin tarkemmin kattilaputkien paksuusmittaukseen ja paksuusmittaustulos-

ten hyödyntämiseen kattilaputkien kunnon seurannassa. Työssä esiteltiin menetelmä, jonka 

avulla voidaan seurata paksuusmittausta hyödyntäen kattilaputkien kulumisen etenemistä ja 

ennustaa tulevaa kulumista, sekä kulumisen etenemisnopeutta. Kattilaputkien kunnon en-

nustaminen on tärkeää kattilan toiminnan kannalta, koska mittaustuloksiin perustuvan en-

nustamisen avulla tehtävän ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttää laiterikkoja, 

jotka voivat olla erittäin kalliita ja haitallisia kattilalaitoksen toiminnan kannalta. Ennakoi-

van kunnossapidon avulla voidaan myös parantaa työturvallisuutta. 

Jatkossa tutkimusaihetta voitaisiin laajentaa koskemaan putkien kulumisen seurantaa niin, 

että yksittäisen kattilaputken kuluman seurannan sijaan otettaisiin ennusteiden tekemisessä 

huomioon myös muiden vierekkäisten putkien vaikutus kulumisen etenemiseen. Kattilaput-

kien kuluminen ei usein ole tasaista putkien välillä, vaan jotkin putket kuluvat huomattavasti 

enemmän kuin toiset. Fluidivirtaukset käyttäytyvät eri tavoin kattilan eri osissa, joka vaikut-

taa huomattavasti kattilaputkien kulumisnopeuteen. Vaihtelevat fluidivirtaukset kattilan eri 

osissa olisi siis syytä ottaa huomioon menetelmän kehittämisessä. Huomioimalla fluidivir-

tausten voimakkuuden vaihtelu kattilan eri osissa voidaan ennakoida kattilaputkien kulumaa 

tarkemmin kuin yksittäisten putkikohtaisten mittausten avulla.  
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