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The goal of this thesis was to research the impacts of co-firing wood and peat on the
fluidized bed boiler's particle emissions and electrostatic precipitator's (ESP) collection
efficiency.
In the theoretical part of this thesis the principles of particle formation in fluidized bed
combustion were introduced. Also, the particle emissions from different combustion
technologies were compared. Different particle removal equipments were also reviewed,
keeping the focus in most commonly used ESP. The experimental part of this thesis was
carried out in peat and wood fired bubbling fluidized bed boiler (BFB). The impact of
co-firing on the particle size distributions, total particle emissions after ESP and
collection efficiency of ESP were measured. The experiments were carried out both 100
%-peat firing (two experiments) and with two different fuel mixtures. The particle size
distribution measurements were performed with two different methods.
The results of this study indicates the increase of fine particle formation in co-firing.
The fine particle content after ESP was also higher in co-firing than in peat firing. On
the other hand, clear impact on total particle emissions after ESP or collection efficiency
of ESP wasn't noticed.

ALKUSANAT
Diplomityö on tehty tilaustyönä Fortum Power and Heat Oy:lle 29.10.2001-31.3.2002
välisenä aikana Fortum Engineering Oy:n tiloissa Vantaalla. Työ liittyy sekä Fortum
Oyj:n sisäiseen Particulate Control-tutkimushankkeeseen (PARCO), että laajempaan
Pienhiukkasten

orgaanisten

yhdisteiden

kartoitus-projektiin

(PIHIVOC).

Jälkimmäisessä projektissa olivat mukana myös Tekes, VTT Kemiantekniikka, Kuopion
Yliopisto ja Dekati Oy.
Kiitän

työni

valvojaa

Professori

Esa

Marttilaa

Lappeenrannan

teknillisestä

korkeakoulusta hyvistä neuvoista ja opastuksesta. Työn ohjaajaa DI Petri Kouvoa (nyk.
Fortum Engineering Oy) haluan kiittää motivoivan palautteen antamisesta työn
tekemisen aikana sekä ripeästä toiminnasta diplomityömahdollisuuden järjestämisessä.
Lisäksi haluan kiittää DI Kalle Kaukosta (nyk. Fortum Engineering Oy) asiantuntevista
neuvoista työni eri vaiheissa ja TkT Satu Sundqvistia (nyk. Oy Keskuslaboratorio KCL)
hyödyllisistä neuvoista työn alkuvaiheissa. Erityiskiitoksen ansaitsevat myös Asko
Hannola ja Hannu Arino Fortum Service Oy:stä, jotka suorittivat varsinaisen
mittaustyön.
PIHIVOC-projektin osapuolia haluan kiittää mittausten tulosaineiston luovuttamisesta
käyttöön. Erityiskiitoksen haluan osoittaa tutkimusinsinööri Harri Puustiselle (VTT
Kemiantekniikka) opetustuokiosta ELPI-datan parissa. Kiitos myös tuotantoinsinööri
Hannu Ahoselle Rauhalahden voimalaitoksen esittelystä sekä teknikko Minna
Rantaselle ja Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n väelle analyysien suorittamisesta.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia ystäviäni. Erityiskiitos ZSKA Sivatti ry:n ja PuPa:n
jäsenille vapaa-ajantoiminnan järjestämisestä vuosien varrella. Isääni Teemua haluan
kiittää siitä esimerkistä, joka osoitti että luja tahto vie vaikka läpi sen kuuluisan harmaan
kiven.

SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
ALKUSANAT
SISÄLLYSLUETTELO ............................................................................................................. 1
KUVALUETTELO..................................................................................................................... 3
TAULUKKOLUETTELO ......................................................................................................... 4
KÄYTETYT MERKINNÄT...................................................................................................... 5
1. JOHDANTO............................................................................................................................ 6
2. HIUKKASTEN MUODOSTUMINEN LEIJUKERROSPOLTOSSA JA PÄÄSTÖT ERI
POLTTOTEKNIIKOILLA ..................................................................................................... 11
2.1. LEIJUKERROSPOLTTO ....................................................................................................... 12
2.1.1. Polttoaineen tuhkan käyttäytyminen leijukerrospoltossa......................................... 15
2.1.2. Lentotuhkan muodostumismekanismit...................................................................... 21
2.1.3. Prosessiparametrien vaikutus hiukkaspäästöihin .................................................... 27
2.1.4. Puun ja turpeen sekapolton vaikutus leijukerroskattilan toimintaan ja
hiukkaspäästöihin............................................................................................................... 28
2.2. ARINAPOLTTO .................................................................................................................. 30
2.3. POLTINPOLTTO ................................................................................................................. 31
2.3.1. Öljykattilat................................................................................................................ 32
2.3.2. Turvepölykattilat ...................................................................................................... 33
2.3.3. Hiilipölykattilat ........................................................................................................ 33
2.4. SOODAKATTILAT ............................................................................................................. 34
2.5. DIESELVOIMALAITOKSET ................................................................................................ 36
2.6. ERI POLTTOTEKNIIKOIDEN JA POLTTOAINEIDEN HIUKKASPÄÄSTÖJEN VERTAILUA ........ 36
3. HIUKKASTEN EROTTAMINEN SAVUKAASUISTA................................................... 38
3.1. SÄHKÖSUODATIN ............................................................................................................. 40
3.1.1. Sähkösuodattimen toimintaperiaate ......................................................................... 42
3.1.2. Lentotuhkan resistiivisyyden vaikutus sähkösuodattimen erotusasteeseen .............. 46
3.1.3. Sähkösuodattimen erotusasteen parantaminen pienhiukkasille............................... 48
3.2. MUUT HIUKKASTEN EROTUSLAITTEET ............................................................................ 50
4. HIUKKASMITTAUKSET RAUHALAHDEN VOIMALAITOKSELLA...................... 59
4.1. RAUHALAHDEN VOIMALAITOS ........................................................................................ 60
4.1.1. Kattila....................................................................................................................... 61
4.1.2. Polttoaineet .............................................................................................................. 63
4.1.3. Sähkösuodatin .......................................................................................................... 65

1

4.2. MITTAUSMENETELMÄT.................................................................................................... 67
4.2.1. Andersen-syklonikeräin............................................................................................ 67
4.2.2. Näytteenottoon perustuva kokonaishiukkaspitoisuuden määrittäminen .................. 67
4.2.3. BLPI-tyyppinen alipaineimpaktori ........................................................................... 68
4.2.4. ELPI (Electrical Low Pressure Impactor) ............................................................... 70
4.2.5. Muut mittaukset ........................................................................................................ 72
4.3. MITTAUSTEN SUORITUS JA NÄYTTEENOTTO.................................................................... 73
4.3.1. Laitoksen ajotapa kokeiden aikana .......................................................................... 73
4.3.2. Mittauspaikat............................................................................................................ 76
4.3.3. Näytteenotto ............................................................................................................. 76
5. TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI ........................................................................ 81
5.1. HIUKKASKOKOJAKAUMA ENNEN SÄHKÖSUODATINTA.................................................... 81
5.1.1. Andersen-syklonikeräin............................................................................................ 81
5.1.2. ELPI (VTT)............................................................................................................... 83
5.2. HIUKKASKOKOJAKAUMA SÄHKÖSUODATTIMEN JÄLKEEN .............................................. 86
5.2.1. BLPI ......................................................................................................................... 86
5.2.2. ELPI (Kuopion Yliopisto)......................................................................................... 89
5.3. KOKONAISHIUKKASPITOISUUS SÄHKÖSUODATTIMEN JÄLKEEN (SFS 3866) .................. 91
5.4. SÄHKÖSUODATTIMEN EROTUSASTE ................................................................................ 92
6. YHTEENVETO .................................................................................................................... 94
7. JATKOTOIMENPITEET.................................................................................................... 96
LÄHDELUETTELO ................................................................................................................ 97

LIITTEET

2

KUVALUETTELO
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3.
Kuva 4.
Kuva 5.
Kuva 6.
Kuva 7.
Kuva 8.
Kuva 9.
Kuva 10.
Kuva 11.
Kuva 12.
Kuva 13.
Kuva 14.
Kuva 15.
Kuva 16.
Kuva 17.
Kuva 18.
Kuva 19.
Kuva 20.
Kuva 21.
Kuva 22.
Kuva 23.
Kuva 24.
Kuva 25.
Kuva 26.
Kuva 27.
Kuva 28.
Kuva 29.
Kuva 30.

Kupla- ja kiertopetikattilan toimintaperiaatteet.
CYMICÒ -Kiertopetikattila.
Tuhkan vaiheet leijukerroskattilassa.
Polttoaineen tuhkan käyttäytymistä kuvaavan mallin toimintaperiaate.
Polttoaineiden tuhkaa muodostavien aineiden jakaantuminen hienoon ja
karkeaan jakeeseen.
Tuhkan muodostumismekanismit biomassan kiertoleijupoltossa.
Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva metsätähdehakkeen kiertoleijupoltossa syntyneestä lentotuhkahiukkasesta.
Soodakattilan savukaasujen pölyn komponentit.
Puun ja turpeen polton hiukkaspäästöt (kt/a) vuonna 1995.
Sähkösuodatin.
Yhdistetyn kenttä- ja diffuusiovarautumisen aiheuttama hiukkasten sähköinen liikkuvuus hiukkaskoon funktiona.
Erityyppisiä pesureita: (a) pesutorni, (b) sykloni-pesutorni, (c) lämmöntalteenottopesuri, (d) venturipesuri.
Tangentiaalisella sisäänvirtauksella varustettu vastavirtasykloni.
Moniaukkosyklonin ja konventionaalisen syklonin virtauskaaviot.
Ravistamalla puhdistettava letkusuodin.
Rauhalahden voimalaitoksen kattilan poikkileikkauskuva.
Rauhalahden voimalaitoksen kiinteän polttoaineen vastaanottoasema.
Andersen-syklonikeräin.
BLPI-tyyppinen moniasteimpaktori.
Moniasteimpaktori osiin purettuna.
Sähköisen alipaineimpaktorin toimintakaavio.
Mittauspisteet laitoksella.
Polttoaineen tuhkan palamattomien osuus.
Andersen-syklonikeräimen kertymäfunktiot ennen sähkösuodatinta.
Eri hiukkaskokofraktioiden osuus hiukkasten kokonaismassasta.
Hiukkasten lukumääräjakauma hiukkaskokoalueella 0,01-0,2 mm.
Hiukkasten lukumääräjakauma hiukkaskokoalueella 0,3-6,4 mm.
BLPI-mittausten massakertymäfunktiot.
BLPI-mittausten massakokojakaumat.
Sähkösuodattimen jälkeen SMPS:llä ja ELPI:llä mitatut laimennuskorjatut
lukumääräjakaumat (Kuopion Yliopisto).
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KÄYTETYT MERKINNÄT
Lyhenteet:
BFB
BLPI
CFB
CFD
CHP
CYMIC
ELPI
ESP
FCC
PAH
PM
REF
SMPS
TSP
VOC
WESP

Bubbling Fluidized Bed
Berner Low Pressure Impactor
Circulated Fluidized Bed
Computational Fluid Dynamics
Combined Heat and Power
Cylindrical Multi-inlet cyclone
Electrical Low Pressure Impactor
Electrostatic Precipitator
Fluid Catalytic Cracking
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Particulate Matter
Recycled Fuel
Scanning Mobility Particle Sizer
Total Suspended Particles
Volatile Organic Compounds
Wet Electrostatic Precipitator

Merkinnät:
A
a
c
ef
em
H
l
Q
q
w
x

Sähkösuodattimen keräyspinta-ala
Polttoaineen vuosikulutus
Savukaasun pölypitoisuus
Ominaispäästökerroin ennen hiukkasten erotuslaitetta
Vuosittainen kokonaishiukkaspäästö
Polttoaineen lämpöarvo
Veden höyrystymislämpö
Tilavuusvirta
Massavirta
Pölyn ominaisvaellusnopeus
Hiukkasten läpäisykerroin

Alaindeksit:
25
Lämpötilassa 25 °C
i
Polttoaine
j
Yksikkö/polttotekniikka
k
Hiukkasten erotustekniikka
0
Ennen erotuslaitetta
u
Tehollinen arvo
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[m2]
[PJ/a]
[g/m3n]
[mg/MJ]
[kt/a]
[MJ/kg]
[kJ/kg]
[m3/s]
[kg/s]
[m/s]

1. JOHDANTO
Hiukkaspäästöjen syntyminen
Ulkoilmassa leijuvat hiukkaset ovat peräisin liikenteen, energiantuotannon ja
teollisuuden suorista hiukkaspäästöistä. Lisäksi hiukkasia muodostuu ilmakehässä
sekundaarisesti kaasumaisista yhdisteistä (savukaasut ja luonnolliset hiilivetypäästöt)
erilaisten fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden tuloksena. Kaikesta ilmassa leijuvasta
materiaalista käytetään termiä kokonaisleijuma (TSP, total suspended particles).
Kokonsa puolesta hiukkaset jaetaan yleensä hengitettäviin hiukkasiin (PM10, halkaisija
alle 10 mm) ja pienhiukkasiin (PM2.5, halkaisija alle 2,5 mm). Nykyään puhutaan myös
ultrapienistä hiukkasista (submicron particles, PM0.1, halkaisija alle 0,1 mm).
Viime aikaiset epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että hengitettävillä hiukkasilla on
haitallisia terveysvaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa hengityselinsairauksia, sydäntauteja
ja sitä kautta kuolleisuuden lisääntymistä. Erityisen uhkatekijän muodostavat
pienhiukkaset, koska ne tunkeutuvat syvälle hengitysteihin. Lisäksi useat haitta-aineet
kuten raskasmetallit voivat rikastua juuri pienimpiin hiukkasiin. Myös eräät orgaaniset
päästökomponentit kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja polyaromaattiset
hiilivedyt

(PAH)

voivat

muodostaa

hiukkasia

erilaisten

kondensaatio-

ja

nukleaatioreaktioiden kautta. Nykyään kiinnitetäänkin yhä tarkempaa huomiota juuri
orgaanisiin päästökomponentteihin niiden karsinogeenisen vaikutuksen vuoksi. Niiden
mittaaminen ja mittaustulosten oikea tulkinta on kuitenkin vaikeaa, koska orgaanisten
yhdisteiden kondensoituminen ja sekundaaristen hiukkasten muodostuminen muuttavat
kaasun jäähtyessä päästön todellista hiukkaspitoisuutta ja hiukkaskokojakaumaa. Kun
orgaanisten yhdisteiden päästölähteitä Suomessa tulevaisuudessa kartoitetaan, olisikin
otettava huomioon Suomen teollisen rakenteen erilaisuus ja poikkeavat ympäristöolot.
Erityisesti turvevoimaloiden ja selluteollisuuden päästöt sekä tieliikenteen erityispiirteet
(talvella lumi, keväällä ja loppusyksystä hiekoitushiekka) olisi selvitettävä omina
kohteinaan. Myös erot liikennekulttuurissa sekä lämmitystarpeessa ja polttoaineiden
käytössä (puunpoltto) on otettava huomioon (Raunemaa et. al. 1998).
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Tilastokeskuksen mukaan Suomen kokonaishiukkaspäästöt (t/a) vuonna 1996 kiinteistä
lähteistä olivat noin 77 %

kaikista hiukkaspäästöistä. Kiinteiksi lähteiksi luetaan

energiantuotannon ja teollisuuden voimalaitosten lisäksi muu polttoaineiden käyttö
(teollisuuden prosessit, maatalous ja kotitaloudet). Kiinteistä lähteistä käytetään myös
nimitystä pistelähteet. Vaikka liikenteen päästöjen osuus kokonaishiukkaspäästöistä
onkin

pieni

(23

%),

muodostavat

ne

pääosan

erityisesti

kaupunki-ilman

kokonaishiukkaspäästöistä.

Hiukkaspäästöille asetetut rajoitukset
Kaikki

yli

5

MW:n

energiantuotanto-

ja

teollisuuskattilalaitokset

ovat

ilmoitusvelvollisia tuottamistaan päästöistä. Näiden ilmoitusvelvollisten laitosten
päästötietoja ylläpidetään ja valvotaan erityisessä VAHTI-tietokannassa Suomen
ympäristökeskuksen

(SYKE)

taholta. Hiukkaspäästöt

ilmoitetaan tietokannassa

kokonaismassana (t/a) (Ohlström 1998).
Hiukkaspäästöjä

on

aikaisemmin

rajoitettu

ilmansuojelulain

nojalla.

Vanha

ilmansuojelulaki ja -asetus kumoutuivat, kun uusi ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja asetus (169/2000) tulivat voimaan 1.3.2000. Ilmansuojeluvaatimuksissa ei tapahtunut
uudistuksen myötä suuria muutoksia ja suurin osa vanhan ilmansuojelulain aikaisista
säännöksistä sisältyykin uuteen ympäristönsuojelulakiin (www.vyh.fi).
Valtioneuvosto on vuonna 1987 antanut vanhoja 1-50 MW:n voima- ja kattilalaitoksia
koskevan hiukkaspäästöjä rajoittavan päätöksen (VNp 157/1987). Tässä kotimaista
polttoainetta käyttäville polttoaineteholtaan 1-5 MW:n laitoksille on asetettu kiinteä
hiukkaspäästöraja 200 mg/MJ. Kokoluokan 5-50 MW laitosten suurin sallittu
hiukkaspäästö puolestaan lasketaan huomioiden kattilan polttoaineteho. Valtioneuvosto
on lisäksi antanut vuonna 1994 päätöksen (VNp 368/1994), joka rajoittaa uusien
1.1.1994

jälkeen

rakennettujen

polttoaineteholtaan

50-300

MW:n

laitosten

hiukkaspäästöjä. Tämä rajoittaa kiinteitä polttoaineita käyttävien 50-300 MW:n
laitosten hiukkaspäästöjen ylärajaksi 50 mg/m3n. Yli 300 MW:n laitosten vastaava raja-
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arvo on 30 mg/m3n. Ennen kyseistä päivämäärää rakennetuille laitoksille edellä mainitut
päästörajat

ovat

tavoitteellisia

ohjearvoja.

Päästöjä

laskettaessa

savukaasun

happipitoisuus muunnetaan niin, että se on 6 tilavuusprosenttia käytettäessä kiinteää
polttoainetta ja 3 tilavuusprosenttia käytettäessä nestemäistä tai kaasumaista
polttoainetta (www.vyh.fi).
Hiukkaspäästöjä rajoitetaan kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n asettamilla
direktiiveillä. Esimerkiksi suuria laitoksia koskeva EU:n hiukkaspäästödirektiivi
uudistettiin

vuoden 2001 lopulla. Tämä tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan

pääsevien epäpuhtauspäästöjen (SO2, NOx ja hiukkaset) rajoittamisesta alunperin
24.11.1988 annettu Euroopan neuvoston direktiivi 88/609/ETY on osaltaan vaikuttanut
suurista

polttolaitoksista

ilmakehään

joutuvien

päästöjen

vähentämiseen

ja

rajoittamiseen. Selkeyden vuoksi direktiivi kuitenkin laadittiin uudelleen loppuvuoden
2001

aikana.

Taulukossa

1

on

esitetty

uuteen

direktiiviin

perustuvat

hiukkaspäästönormit suurille laitoksille. Vanhojen laitosten velvoitteet astuvat voimaan
vuonna 2008, uusien laitosten vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Direktiivi
astui voimaan sinä päivänä kun se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä,
eli tässä tapauksessa 27.11.2001. Uusilla laitoksilla tarkoitetaan polttolaitoksia, joiden
alkuperäinen rakennuslupa tai käyttölupa on myönnetty 1.7.1987 tai sen jälkeen.
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Taulukko 1. Uusiin laitoksiin sovellettavat hiukkaspäästöjen raja-arvot mg/m3n:ina
ilmaistuina (O2-pitoisuus 6 % kiinteiden polttoaineiden osalta, 3 % nestemäisten ja
kaasumaisten polttoaineiden osalta) (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2001/80/EY).
Polttoainetyyppi

Mitattu lämpöteho
(MW)
≥ 500
< 500
kaikki laitokset

Kiinteä
Nestemäinen (1)
Kaasumainen

(1)

(2)

Raja-arvot
(mg/m3n)
50 (2)
100
50

kaikki laitokset

yleensä
5
masuunikaasun
osalta
10
niiden terästeollisuuden tuottamien
kaasujen osalta, joita voidaan käyttää
muualla
50

Raja-arvoa 100 mg/m3n voidaan soveltaa laitoksiin, joiden mitattu lämpöteho on alle 500 MWth,
ja jotka polttavat sellaista nestemäistä polttoainetta, jonka tuhkapitoisuus on yli 0,06%.
Raja-arvoa 100 mg/m3n voidaan soveltaa laitoksiin, joille on myönnetty lupa 4 artiklan 3 kohdan
mukaisesti ja joiden mitattu lämpöteho on vähintään 500 MWth ja jotka polttavat sellaista
kiinteää polttoainetta, jonka lämpösisältö on alle 5 800 kJ/kg (alempi lämpöarvo),
kosteuspitoisuus on yli 45 % painosta, yhdistetty kosteus- ja tuhkapitoisuus on yli 60 % painosta
ja kalsiumoksidipitoisuus on yli 10 %.

Tätä direktiiviä sovelletaan vain energiantuotantoon tarkoitettuihin polttolaitoksiin,
lukuun

ottamatta

niitä,

jotka

käyttävät

palamistuotteita

suoraan

hyväkseen

valmistusprosesseissa. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 27.11.2002
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY).
Lisäksi EU on 4.12.2000 hyväksynyt erityisen jätteenpolttoa koskevan direktiivin
(2000/76/EY),

joka

energiahyötykäytölle.

asettaa

entistä

Direktiivi

tiukemmat
asettaa

päästönormit
päästörajat

jätteiden
esimerkiksi

kokonaishiukkaspäästöille ja eri raskasmetalleille. Tiukemmat päästönormit voivat
aiheuttaa ongelmia Suomen kaltaisissa sekapolttoa harjoittavissa maissa, joissa
poltetaan jätteeksi luokiteltavaa polttoainetta yhdessä pääpolttoaineen kanssa.
Esimerkiksi Suomen metsäteollisuuden biologisten jätevedenpuhdistamoiden lietteet ja
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rakennuspuujätteet luokitellaan EU:n mukaan jätteeksi. Luokitus koskee myös
lajitellusta palamiskelpoisesta jätteestä (REF, recycled fuel) kaasuttamalla saatua
kaasua. On huomattava, että sekapolttoa koskeva direktiivi on voimassa jos yksikin
polttoaineen komponenteista luokitellaan jätteeksi.

Työn tarkoitus ja rakenne
Energiantuotannon osalta hiukkaspäästöjen muodostumisprosessit tunnetaan parhaiten
hiilen pölypolton osalta. Viime aikoina tutkimuksia onkin kohdennettu erityisesti
leijukerrospolton

hiukkaspäästöihin,

koska

varsinkin

sekapolton

vaikutuksesta

hiukkaspäästöihin on vielä vähän tutkimustuloksia. Puun ja turpeen sekapolton avulla
voidaan tunnetusti vähentää vanhojen turvekattiloiden CO2- ja SO2-päästöjä. Lisäksi
sekapoltto ehkäisee eräiden puuperäisten polttoaineiden poltossa esiintyvää kattilan
likaantumista ja kuumakorroosiota. Toisaalta puupolttoaineen lisäyksen mahdollista
vaikutusta hiukkaspäästöihin ei vielä täysin tunneta. Usein sekapolttoa harjoittavat
yhdistetyt lämmön- ja sähköntuotantolaitokset sijaitsevat taajamien läheisyydessä,
jolloin väestö saattaa altistua suuremmille hiukkaspitoisuuksille. Koska syntyvien
hiukkasten kokojakauma saattaa sekapolton myötä muuttua (pienhiukkasten osuus
kasvaa), voi sekapoltolla olla myös terveydellisiä vaikutuksia.
Tämän työn teoriaosassa tarkastellaan aluksi hiukkaspäästöjen syntymistä ja niiden
hallintaa energiantuotannossa. Erityisesti tarkastellaan leijukerrospolton ominaispiirteitä
hiukkaspäästöjen muodostumisen kannalta. Hiukkasten erotustekniikoiden esittelyssä
keskitytään sähkösuodattimen toiminnan kuvaamiseen. Työn kokeellisessa osassa on
tutkittu miten puun ja turpeen polttoainesuhteen muutos vaikuttaa leijukerroskattilan
kokonaishiukkaspäästöön ja hiukkasten kokojakaumaan. Sähkösuodattimen jälkeisiä
hiukkasnäytteitä ei tässä tapauksessa analysoitu keräysteknisistä syistä johtuen.
Kokeellisessa osassa tarkastellaan myös onko puun ja turpeen sekapoltolla vaikutusta
sähkösuodattimen erotusasteeseen. Koska kokojakaumamittaukset on suoritettu
kahdella eri menetelmällä, pystytään näiden menetelmien antamia tuloksia myös
vertailemaan keskenään.
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2.

HIUKKASTEN

MUODOSTUMINEN

LEIJUKERROSPOLTOSSA

JA

PÄÄSTÖT ERI POLTTOTEKNIIKOILLA
Energiantuotannon suorat hiukkaspäästöt koostuvat orgaanisista ja epäorgaanisista
yhdisteistä.

Epäorgaaninen

osuus

riippuu

käytettävän

polttoaineen

mineraalikoostumuksesta, mineraalien esiintymismuodoista ja palamisolosuhteista
(prosessiparametrit). Orgaanisia yhdisteitä kuten PAH-yhdisteitä puolestaan muodostuu
pyrolyysissa epätäydellisen palamisen seurauksena, joten niiden osuus riippuu pääosin
prosessiolosuhteista.
Yleisesti voidaan sanoa, että pienimmät nanokokoluokan hiukkaset muodostuvat aina
höyrystyneistä kaasumaisista yhdisteistä, kun taas kokoluokan 1-10 mm hiukkasista
suurin osa on peräisin palamisen yhteydessä pilkkoutuneista suuremmista hiukkasista.
Tällaisia ovat esimerkiksi polttoaineen palamaton osuus eli tuhka, petimateriaali, rikin
yhdisteiden erottamiseen käytettävä kalkki ja alkalimetallien erottamiseen käytettävät
sorbentit. Palamattomat polttoainehiukkaset ovat suuria, yleensä yli 5 mm ja
sorbenttihiukkaset yleensä noin 10-30 mm (Jokiniemi et. al. 1995, Jokiniemi et. al.
2000).
Hiukkasten koon alarajana pidetään molekyyliryppäitä, jotka ovat vain hiukan
kaasumolekyyliä suurempia. Käytännöllinen ero kaasumolekyylin ja hyvin pienen
aerosolihiukkasen välillä on se, että hiukkasen törmätessä esimerkiksi kattilan
lämmönvaihtimen pintaan se tarttuu siihen kiinni (depositio), mutta kaasumolekyylin
törmäys pintaan on kimmoinen eli se pomppaa takaisin kaasuvirtaukseen. Yleensä
hiukkasten koon alarajana pidetään yhtä nanometriä. Hiukkasten koon yläraja on
puolestaan vaikea määritellä, mutta se voi olla esimerkiksi hiukkaskoko, joka pysyy
painovoimakentässä ilmassa yhden sekunnin ajan. Käytännössä yli 100 mm:n hiukkasia
esiintyy savukaasuissa harvoin ennen hiukkasten erotuslaitteita, koska suuret hiukkaset
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laskeutuvat kaasusta pinnoille painovoiman vaikutuksesta. (Jokiniemi et. al. 1995,
Ohlström 1998).
Tässä luvussa on tarkasteltu hiukkaspäästöjen muodostumista sekä polttoaineen tuhkan
käyttäytymistä

leijukerrospoltossa.

Lisäksi

luvussa

esitellään

leijukerrospolton

perusteita sekä puun ja turpeen sekapolton vaikutusta kattilan toimintaan. Lopuksi
esitellään hiukkasten muodostumisen perusteita myös muiden polttoprosessien osalta,
jotta saadaan kuva eri polttotekniikoiden erityispiirteistä. Liitteessä 1 on lisäksi esitetty
eri polttotekniikoiden hiukkaspäästöjen yhteenvetotaulukko, jossa päästömäärät
ilmoitetaan käyttötunneilla painotettuina ominaispäästöinä (mg/MJpolttoaine). Tällöin
erilaisen käyttöajan omaavia laitostyyppejä (peruskuormalaitokset/varavoimalaitokset)
voidaan

verrata

keskenään.

Ilmoitetut

ominaispäästöt

perustuvat

Suomen

ympäristökeskuksen VAHTI-järjestelmän pohjalta tehtyyn tutkimukseen (Ohlström
1998).
Pienpolton hiukkaspäästöjä ei ole tässä työssä tarkasteltu. Ominaispäästöt voivat tosin
niiden kohdalla olla hyvinkin suuria, esim. keittiön puukäyttöisessä uunissa jopa 1 000
mg/MJ ja puukäyttöisessä kiukaassa 300 mg/MJ (Karvosenoja 2001).

2.1. Leijukerrospoltto
Leijukerrospoltto on ollut 1970-luvulta lähtien eräs tärkeimmistä tavoista polttaa
kiinteitä

polttoaineita

leijukerrostekniikan

ympäristöystävällisesti.
kehittäjänä

maailman

Suomi
johtavia

on

ollut

maita.

alusta
Pedin

alkaen
suuren

lämpökapasiteetin ansiosta leijukerrostekniikka soveltuu erityisesti huonolaatuisille
(kosteille) polttoaineille, koska erillistä kuivausta ei tarvita. Tällaisia polttoaineita ovat
mm. kuori, metsätähdehake sekä metsäteollisuuden ja puhdistamoiden lietteet.
Kuumaan hiekkakerrokseen sekoittuva kostea polttoaine kuivuu nopeasti ja lämpenee
syttymislämpötilaan.

Suuri

lämpökapasiteetti
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tasaa

myös

hyvin

polttoaineen

laatuheilahteluja. Erityisen ympäristöystävälliseksi leijukerrospolton tekee esim.
pölypolttoon

verrattuna

huomattavasti

matalampi

palamislämpötila

ja

siten

vähäisemmät NOx-päästöt. Lisäksi rikinpoisto on helppo toteuttaa syöttämällä kalkkia
suoraan tulipesään (Huhtinen et. al. 1994, Hyppänen et. al. 1995).
Leijukerrospoltto voidaan toteuttaa joko kuplivassa leijukerroksessa (BFB, kuplapeti)
tai kiertoleijukerroksessa (CFB, kiertopeti). Kuvassa 1 on esitetty kupla- ja
kiertopetikattiloiden toimintaperiaatteet.
Kuplapeti (BFB)

Kiertopeti (CFB)

Kuva 1. Kupla- ja kiertopetikattilan toimintaperiaatteet (Hyppänen et. al. 1995).
Kuplapedissä leijukerroshiukkaset pysyvät leijukerroksessa, kun taas kiertopedissä
kiintoainehiukkaset kulkevat leijutuskaasun mukana pois leijutustilasta ja ne on
jatkuvuustilan aikaansaamiseksi palautettava takaisin. Leijukerroksen petilämpötila
vaihtelee välillä 750...950 °C (Hyppänen et. al. 1995). Lämpötilan ylärajan on oltava
polttoaineen

tuhkan

pehmenemislämpötilan

alapuolella,

jotta

peti

ei

pääsisi

sintraantumaan. Sintraantumaan päässeen hiekan poistaminen kattilasta on erittäin
hankalaa ja vaatii yleensä kattilan alasajon (Huhtinen et. al. 1994).
Kupliva leijukerros jaetaan kahteen osa-alueeseen eli kupla- ja emulsiofaasiin. Kuplafaasi muodostuu kaasukuplista, jotka nousevat minimileijutustilassa olevassa emulsio-
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faasissa, joka taas koostuu leijukerroshiukkasista. Pinnan yläpuolista kaasutilaa (freeboard) kutsutaan jälkipalotilaksi (Huhtinen et al. 1994). Kuplapetikattilassa polttoaine
syötetään pedin päälle mekaanisesti. Polttoainesiilon alapuolinen kuljetin syöttää
polttoaineen sulkusyöttimien kautta pudotusputkiin, joista se putoaa tulipesään pedin
päälle. Jotta polttoaine jakautuisi tasaisesti koko pedin alueelle, on syöttöputkia
tavallisesti useita. Lisäksi syöttöputkiin voidaan johtaa

heittoilmaa, joka myös

edesauttaa polttoaineen tasaista leviämistä (Huhtinen et. al. 1994). Kuplapetikattilassa
tyypillinen hiekan keskiraekoko on 1-3 mm. Leijutusnopeus on noin 0,7-2 m/s ja pedin
korkeus 0,4-0,8 m. (Huhtinen et. al. 1994). Tuhka poistetaan kuplapetikattilasta
päästämällä tietty määrä leijutushiekkaa pois arinan aukoista. Tällöin saadaan poistettua
pedin kuplintaa haittaava karkea aines.
Kiertopetikattilat puolestaan toimivat leijutusalueilla, joille on ominaista voimakas
pyörteisyys. Tällöin leijukerroksesta ei erotu selvää rajapintaa, vaan pedin tiheys
pienenee korkeuden funktiona. Polttoaine syötetään kattilaan joko etuseinän kautta, tai
sekoittamalla

se

syklonista

(erottimesta)

palaavan

hiekan

joukkoon.

Kiertopetikattiloissa käytettävät leijutusnopeudet ovat olennaisesti korkeampia kuin
kuplapetikattiloissa, luokkaa 3-10 m/s, jolloin osa leijutushiekasta (keskiraekoko on 0,10,5 mm) tempautuu savukaasuvirran mukaan (Huhtinen et. al. 1994). Nämä tulipesästä
poistuvat hiukkaset erotetaan savukaasuvirrasta syklonissa tai nykyään myös kattilan
yhteyteen muuratussa erottimessa ja palautetaan tulipesään. Eräs laitevalmistaja on
kokeillut myös erottimen sijoittamista kuvan 2 mukaisesti suoraan kattilan tulipesään.
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Kuva 2. CYMICÒ -Kiertopetikattila (http://www.finbioenergy.fi/teknologiat/fin/26.htm)
Tässä ratkaisussa erottimena toimii suoraan tulipesään sijoitettu vesijäähdytteinen
moniaukkosykloni. Ratkaisun eduiksi mainitaan suuri teho suhteutettuna kattilan
kokoon ja tehokas lämmönsiirto.

2.1.1. Polttoaineen tuhkan käyttäytyminen leijukerrospoltossa
Polttoaineen tuhkan sisältämät yhdisteet ja niiden erilaiset ominaisuudet vaikuttavat
suuresti siihen miten polttoaineen tuhka poltossa käyttäytyy. Yleisesti kiinteän
polttoaineen tuhkalla tarkoitetaan sitä epäorgaanisen aineen massaa, joka jää jäljelle
poltettaessa polttoainenäyte täydellisesti hapettavassa kaasukehässä. Se ei kuitenkaan
vastaa täysin alkuperäisen polttoainenäytteen sisältämää epäorgaanisen aineen määrää,

15

koska polton aikana jotkut polttoaineen sisältämät mineraalit voivat hajota tai hapettua
(Moilanen

et.

al.

1995).

Polttoaineen

tuhkapitoisuus

ilmoitetaan

yleensä

painoprosentteina kuiva-aineen painosta. Kuvassa 3 on esitetty polttoaineen sisältämän
tuhkan vaiheet leijukerroskattilassa aina polttoaineen syötöstä lentotuhkan erotukseen
asti.

Kuva 3. Tuhkan vaiheet leijukerroskattilassa.
Tuhkaa muodostavien ainesosien koostumus vaihtelee siis suuresti eri polttoaineiden
välillä. Tavanomaisimpien mineraalien, kuten Fe, Si, Al, Mg ja Ca lisäksi polttoaineen
tuhka sisältää muita ympäristövaikutusten kannalta merkittävämpiä mineraaleja, kuten
raskasmetalleja (yhteensä 15 kpl, esimerkiksi Hg, Cd, Pb, Cu, As, Cr, Ni ja Zn).
Raskasmetalleja esiintyy voimalaitoksen eri jätevirroissa (esim. kattilan pohjatuhka,
sähkösuodattimen suppiloiden tuhka jne.) riippuen mineraalin yhdistemuodon eri
ominaisuuksista, erityisesti höyrystymislämpötilasta ja reaktioherkkyydestä sekä
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polttotekniikasta.

Metallit

voidaan

yleisesti

jakaa

höyrystymis-

ja

sitoutumiskäyttäytymisen mukaan kolmeen eri ryhmään sen perusteella minkä kokoisiin
hiukkasiin ne sitoutuvat (Huotari et. al. 1995):
·

Alkuaineet, jotka osoittavat hyvin vähäistä tai olematonta taipumusta rikastua
pieniin hiukkasiin. Näitä ovat mm. Al, Ca, Fe ja Mg. Yhteensä näitä metalleja on 22
kpl, joista suurin osa harvinaisia maametalleja.

·

Metallit, joiden pitoisuus kasvaa lievästi hiukkaskoon pienentyessä. Näitä ovat mm.
Ba, Co, Cu, Ni ja U.

·

Metallit, joiden pitoisuus kasvaa hiukkaskoon pienentyessä. Näitä ovat mm. As, Cd,
Mo, Pb, Se ja Zn.

Käytännössä ongelmaksi muodostuvat ryhmän 3 raskasmetallit, jotka höyrystyessään
sitoutuvat yleensä 0,1-1 mm:n hiukkasiin. Tämä johtuu siitä, että pienten hiukkasten
yhteenlaskettu pinta-ala on huomattavasti suurempi kuin niiden massaa vastaavan
suuren hiukkasen. On tosin olemassa ristiriitaisia tutkimustuloksia biomassan
leijupoltosta, jossa raskasmetallien rikastumista pienhiukkasiin ei tapahtunut lainkaan
(Lind 1999). Raskasmetalleista sinkin on todettu rikastuvan petimateriaaliin
metsähakkeen kiertoleijupoltossa. Rikastuminen johtuu todennäköisesti höyrystyneen
sinkin ja petimateriaalin hiukkasten välisistä kemiallisista reaktioista. Muiden
raskasmetallien rikastumista petiin ei tässä tapauksessa havaittu (Lind 1999).
Taulukoon 2 on koottu kiinteiden polttoaineiden tuhkapitoisuuksia ja niiden tuhkan
alkuainekoostumuksia. On syytä havaita, että komponentit eivät välttämättä esiinny
tuhkassa oksidimuodossa, vaan kyseessä on yleinen käytäntö ilmaista tuhkan
alkuainekoostumus.
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Taulukko 2. Kiinteiden polttoaineiden tuhkapitoisuuksia sekä tuhkan alkuainekoostumus
painoprosentteina alkuaineen oksidina ilmaistuna (Skrifvars et. al. 1995)
Polttoai
ne

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

1,6

31,8

13,1

11,0

21,1

6,0

1,4

2,0

13,6

16,8

20,0

5,2

70,0

2,2

4,7

0,7

0,5

0,7

**

19,6

57,0

13,0

17,0

1,6

4,4

1,4

2,3

2,0

1,3

Koivu

0,3

0,9

3,5

45,8

11,6

8,7

15,1

2,6

11,8

Mänty

0,2

3,5

2,7

41,8

16,1

3,1

15,3

4,5

13,0

Kuusi

0,3

1,0

2,7

36,8

9,8

3,2

29,6

4,3

12,6

Mänty

1,6

3,0

1,0

3,0

60,3

5,9

0,7

4,1

22,0

Kuusi

3,4

21,7

1,8

2,7

50,5

4,2

2,8

3,5

12,8

Palava

42,5

28,2

39,8

4,3

0,5

3,3

Turpeet

Tuhka-

P2O5

SO3

Muu*

%

Puut

Kuoret

12,2

6,1

5,6

0,0

kivi, Viro
*=laskettu erotuksena
**=erotus negatiivinen

Kuten taulukosta 2 huomataan puun tuhka sisältää lähinnä alkali- ja maaalkalimetalleja, kun taas turpeen tuhkassa on huomattavia määriä piitä, alumiinia ja
rautaa. Nuorilla polttoaineilla kuten biomassoilla suurin osa tuhkaa muodostavista
ainesosista löytyykin polttoaineen orgaaniseen osaan sitoutuneena. Mikäli näiden
polttoaineiden tuhkassa on suuria määriä erilaisia mineraalihiukkasia, ovat ne peräisin
ulkopuolisista lähteistä kuten hiekasta ja savesta. Turpeella sekä nuorilla hiilillä tuhkaa
muodostavat ainesosat puolestaan esiintyvät sekä erillisinä mineraalisulkeumina
polttoaineessa, että rakenteeseen liittyneinä orgaanisina yhdisteinä (Skrifvars et. al.
1995). Tuhkan sisältämien metallien erilaiset ominaisuudet, lähinnä resistiivisyys
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vaikuttaa myös merkittävästi esimerkiksi sähkösuodattimen toimintaan. Lentotuhkan
resistiivisyyden vaikutusta erotusasteeseen tutkitaan tarkemmin luvussa 3.4.2.
Kuvan 3 mukaisesti polttoaineen sisältämä tuhka jakautuu polttoprosessissa karkeaan ja
hienoon jakeeseen. Karkea aines poistetaan kattilasta pohjatuhkana. Se on yleensä lähes
inerttiä, mutta voi joissain tapauksissa aiheuttaa pedin agglomeraatiota. Esimerkiksi
eräiden biomassojen poltossa tuhkan sisältämä kalium reagoi petihiekan kanssa alentaen
hiekan silikaattien sulamislämpötilaa, josta voi olla seurauksena agglomeraatiota (Lind
1999). Pohjatuhkan karkea aines muodostuu kun tuhkakomponentit kiinnittyvät
hiekkapartikkeleihin. Näin syntyneet hiukkaset kasvavat edelleen. Tuhkakomponentin
kiinnittyminen voi tapahtua kahdella tavalla, joko haihtumattoman komponentin
adheesiona

(kiinnikasvamisena)

hiekkapartikkelin

pintaan,

tai

haihtuvan

tuhkakomponentin diffuusiona kvartsihiekkaan (Lind 1999). Kattilan freeboardiin
kulkeutuvat pienet hiukkaset (lentotuhka) ovat puolestaan reaktiivisia. Lentotuhkan
muodostumista on esitelty tarkemmin kappaleessa 2.1.2.
Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa (Skrifvars et. al. 2001, Zevenhoven-Onderwater
et. al. 2000) on pyritty kehittämään malleja, joilla polttoaineiden tuhkan käyttäytymistä
sekä jakaantumista petiin (karkeat hiukkaset) ja freeboardiin (pienet hiukkaset)
voitaisiin ennustaa leijukerrospoltossa eri polttoaineilla. Kuvassa 4 on havainnollistettu
mallin toimintaa. Kokeessa polttoainenäyte käsitellään kemiallisesti joko vedellä,
ammonium asetaatilla (NH4Ac) tai suolahapolla (HCl), jotta sen epäorgaaninen
koostumus saataisiin selville. Malli perustuu siihen, että tuhkan eri komponentit (esim.
alkaliyhdisteet, karbonaatit ja silikaatit) liukenevat (pilkkoutuvat) eri tavalla.
Esimerkiksi vedellä uutettaessa alkaliyhdisteet (pienet hiukkaset) liukenevat, mutta
silikaatit, karbonaatit ja sulfaatit eivät. Kun käytettävää uuttavaa ainetta vahvennetaan
(ammonium asetaatti ja suolahappo), myös karkea aines liukenee. Osa yhdisteistä ei
tosin liukene lainkaan.
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Polttoainenäyte
Kemiallinen
pilkkominen

Vesi- ja
ammonium
asetaatti-uuton

Suolahappouuton
fraktio
(+liukenemattomat)

Termodynaam
inen
tasapainolaske

Lentotuhka

Pohjatuhka

Kuva 4. Polttoaineen tuhkan käyttäytymistä kuvaavan mallin toimintaperiaate
(Zevenhoven-Onderwater et. al. 2000).
Käsittelyn tuloksena saadut näytteet analysoidaan ja saatuja tuloksia käytetään
termodynaamisessa tasapainolaskennassa (the global equilibrium analysis). Laskennan
tuloksena saadaan polttoaineen tuhkan sisältämän mineraaliaineksen jakaantuminen eri
komponentteihin (karkea/hieno). Kuvassa 5 on mallin perusteella saatu yksinkertaistettu
esitys eri polttoaineiden tuhkan jakaantumisesta hienoon ja karkeaan jakeeseen. Kun
tarkastellaan lisäksi eri polttoaineiden tuhkan pehmenemistaipumusta ja siitä
seurauksena olevaa likaantumista ja kuonaantumista, voidaan polttoaineet mallin
perusteella luokitella sen mukaan, kuinka paljon ongelmia niiden poltossa esiintyy.
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Eniten ongelmia poltossa esiintyy tämän mallin mukaan vehnän oljen ja puulastujen
poltossa ja vähiten hiilen ja turpeen poltossa (Skrifvars et. al. 2001).
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Kuva 5. Polttoaineiden tuhkaa muodostavien aineiden jakaantuminen hienoon ja
karkeaan jakeeseen (Skrifvars et. al. 2001).

2.1.2. Lentotuhkan muodostumismekanismit
Palamisprosesseissa muodostuvat hiukkaset ovat yleensä sangen monimutkainen
sekoitus eri tavoin (fysikaalisesti ja kemiallisesti) muodostuneita, koostumukseltaan ja
kooltaan vaihtelevia hiukkasia. Hiukkasmuodostumista kuvaavilla malleilla voidaan
hiukkasten ominaisuudet parhaassa tapauksessa ennustaa kvalitatiivisesti. Hiukkasten
ominaisuuksien kvantitatiivinen määritys on kuitenkin mahdollista ainoastaan
kokeellisesti (Kauppinen et. al. 1989). Lentotuhkahiukkasten muodostuminen
polttoprosesseissa tunnetaan parhaiten siis hiilen pölypolton osalta. Kuitenkin
hiilihiukkasenkin palamisessa tapahtuvat kaasumaisten yhdisteiden vapautumisprosessit
ovat niin monimutkaisia, ettei niitä vielä täysin tunneta. Vapautumiseen vaikuttaa
merkittävästi se miten eri aineet ovat alunperin sitoutuneet hiileen, niiden väliset
ainesuhteet, hiilen sisältämien mineraalihiukkasten koostumus, hiukkasten koko ja
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määrä, kemialliset reaktiot hiilihiukkasen sisällä ja palamisolosuhteet (Jokiniemi et. al.
1995). Leijupoltossa hiukkasten muodostumiseen vaikuttavien muuttujien määrä lisäksi
kasvaa. Yleisesti lentotuhkan on havaittu muodostuvan leijupoltossa kolmella eri tavalla
(Lind 1999):
·

Petimateriaalin pilkkoutuminen

·

Jäännöstuhkahiukkasen (residual ash) muodostuminen koksin sisällä tai pinnalla

·

Uusien tuhkahiukkasten muodostuminen höyrystymisen ja nukleaatioiden kautta
(pienhiukkasmoodi)

Leijukerrospoltossa lämpötilat ovat alhaisempia ja polttoainehiukkasten koko on
suurempi pölypolttoon verrattuna. Näillä tekijöillä ja polttoaineen mukana tulipesään
syötettävällä petimateriaalilla (kvartsihiekka tai kalkki) on suuri merkitys arvioitaessa
pölyhiukkasten koostumusta ja kokoa ennen hiukkasten erotuslaitetta. Kuvassa 6 on
esitetty kaaviokuva tuhkan muodostumisesta biomassan kiertoleijupoltossa.
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Kuva 6. Tuhkan muodostumismekanismit biomassan kiertoleijupoltossa (Lind 1999).
Kuivuminen ja pyrolyysi
Tullessaan tulipesään polttoainehiukkanen aluksi kuivuu, jolloin sen sisältämä vesi
höyrystyy. Tämän jälkeisessä pyrolyysissa polttoaineen sisältämät orgaaniset haihtuvat
aineet muuttuvat kaasumaiseen muotoon (höyrystyvät). Pyrolyysin aikana myös eräät
reaktiiviset tuhkaa muodostavat aineet vapautuvat samanaikaisesti haihtuvien aineiden
kanssa. Koska kaasun ja hiukkasten lämpötila on leijukerrospoltossa useita satoja asteita
alhaisempi kuin pölypoltossa, eivät vaikeasti höyrystyvät oksidit, kuten MgO, SiO2,
CaO ja FeO merkittävästi vapaudu kaasufaasiin (Jokiniemi et. al. 1995). Osa alkali- ja
raskasmetalliyhdisteistä voi kuitenkin kaasuuntua korkean höyrynpaineen johdosta.
Puupolttoaineita poltettaessa esimerkiksi merkittävä osa polttoaineen sisältämästä
natriumista, kaliumista, kloorista ja rikistä voi kaasuuntua leijupoltossa. Polttoaineesta
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riippuen pyrolyysissa häviää tietty osa polttoaineen massasta. Polttoaineen vety-hiilisuhteen kasvu kasvattaa myös pyrolyysissa poistuvan aineen määrää. Esimerkiksi turve
ja biomassat voivat menettää yli 90 % massastaan tässä polttoaineen palamisen
ensimmäisessä vaiheessa. (Skrifvars et. al. 1995, Zevenhoven 2001).

Nukleaatiot ja kondensaatio
Höyrymuodossa polttoainehiukkasesta vapautuneet reaktiiviset tuhkaa muodostavat
aineet kulkeutuvat kaasun mukana ja jäähtyvät. Näin muodostuu hyvin ylikylläistä
höyryä, joka pyrkii tiivistymään. Tällöin höyrymolekyylit takertuvat toisiinsa
muodostaen primäärihiukkasia ja saavuttavat ns. kriittisen koon. Tätä prosessia
kutsutaan homogeeniseksi nukleaatioksi, eli -ydintymiseksi. Kriittisen koon saavuttavat
hiukkaset ovat pienimpiä systeemissä esiintyviä hiukkasia ja ne voivat olla hyvinkin
pieniä, vain muutaman Ångströmin (0,0001 mm) läpimittaisia. Nämä primäärihiukkaset
kasvavat nanometriluokasta noin 0,1 mm:n kokoon heterogeenisen nukleaation ja
koagulaation tai agglomeraation tuloksena. Heterogeenisella nukleaatiolla tarkoitetaan
höyryn tiivistymistä jo olemassa olevan primäärihiukkasen pinnalle. Koagulaatiolla
puolestaan tarkoitetaan kahden hiukkasen välistä törmäämistä ja sen seurauksena
tapahtuvaa sulautumista yhdeksi pallomaiseksi hiukkaseksi. Mikäli törmäävät hiukkaset
ovat kiinteitä tai vain osittain sulia, ne eivät sulaudu yhdeksi pallomaiseksi hiukkaseksi,
vaan muodostavat ketjuagglomeraatteja (Flagan et. al. 1988, Jokiniemi et. al. 1995).
Leijukerrospoltossa agglomeraatio on huomattavasti merkittävämpää kuin koagulaatio
palamislämpötilasta johtuen.
Viime aikaisissa tutkimuksissa (Lind 1999) on havaittu, että biomassan leijupoltossa
nukleaatioiden kautta muodostuneiden hiukkasten lukumäärä on suurempi kuin
esimerkiksi hiilen leijupoltossa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että hiilen poltossa
petimateriaalin suuret hiukkaset voivat kaapata nukleaatioiden kautta syntyneitä
hiukkasia sisäänsä. Hiili palaa lisäksi alemmissa osissa tulipesää kuin biomassat, jolloin
pienhiukkasten karkaaminen tulipesästä on biomassoilla helpompaa. Tästä syystä hiilen
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leijupoltossa mitatut pienhiukkaspitoisuudet ovatkin olleet pienempiä kuin biomassan
poltossa. Pienhiukkasten mitattu massaosuus kaikista hiukkasista oli suurin pajun
poltossa (8 %) ja pienin hiilen poltossa (0,3 %) (Lind 1999).

Jäännöshiilen palaminen ja petimateriaalin pilkkoutuminen
Haihtuvien aineiden ja reaktiivisten tuhkaa muodostavien aineiden poistuttua
polttoainehiukkasesta, alkaa polttoainehiukkasessa palamisen toinen vaihe, eli
jäännöshiilen (koksin) palaminen ja sitä seuraava polttoaineen mineraaliaineksen
pilkkoutuminen. Polttoainehiukkasen pilkkoutumismekanismeja ei kuitenkaan vielä
täysin

tunneta

(Zevenhoven

2001).

Polttoaineen

pilkkoutuminen

johtuu

polttoainepartikkelien ja muiden partikkelien välisistä tiheistä yhteentörmäyksistä.
Leijupedissä on yleensä polttoainetta noin 1-2 % pedin kokonaismassasta. Tästä syystä
polttoaine- ja tuhkahiukkaset törmäilevätkin yleensä petimateriaalin kanssa. Törmäilyn
seurauksena jäännöstuhkahiukkaset joko pilkkoutuvat tai agglomeroituvat pedin
hiekkapartikkelien

kanssa

(Lind

1999).

Kuvassa

7

on

esitetty

pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva näin syntyneestä agglomeraattihiukkasesta. Näin
syntyneiden hiukkasten pinta on usein muodostunut pienemmistä hiukkasista, jotka ovat
osittain sintraantuneet ja sulaneet yhteen.
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Kuva 7. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva metsätähdehakkeen kiertoleijupoltossa
syntyneestä lentotuhkahiukkasesta (Kauppinen et. al. 1997a).

Poltettaessa

puuperäisiä

polttoaineita

leijukerroskattilassa

mitatut

lentotuhkan

hiukkaskokojakaumat ovat siis kaksihuippuisia. Pienhiukkasmoodi 0,01-0,2 mm:n
kohdalla on muodostunut tiivistymällä, ja se koostuu alkalisulfaateista sekä

-

klorideista. Lisäksi siinä esiintyy piitä, kalsiumia, alumiinia, kaliumia, rautaa ja
natriumia. Esimerkiksi metsähakkeen kiertoleijupoltossa tiivistynyt osa koostuu pääosin
kaliumkloridista (KCl). Kuten edellä todettiin, suuremmat hiukkaset ovat lähinnä
palamatonta polttoainetta ja petimateriaalia (Kauppinen et. al. 1997b, Lind 1999,
Zevenhoven 2001).
Leijukerrospoltossa kattilan jälkeen mitattu hiukkaspitoisuus on yleensä aina korkeampi
kuin esimerkiksi arinakattiloissa, koska tuhkasta 80-100 % lähtee lentotuhkana
savukaasuvirran mukaan. Palamattoman polttoaineen osuus hiukkasista on yleensä
biopolttoaineilla aina alle 10 %. Ennen erotuslaitetta mitatut hiukkaskokojakaumat
riippuvat lisäksi käytettävästä leijukerrostekniikasta (BFB tai CFB). Kuten edellä
todettiin, kiertopetikattilassa suuri osa leijutusmateriaalista palautetaan tulipesään
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erottimen kautta. Erottimen jälkeisessä savukaasukanavassa ei siksi juurikaan löydy yli
10 mm:n kokoisia tuhkahiukkasia (Skrifvars et al. 1995).
2.1.3. Prosessiparametrien vaikutus hiukkaspäästöihin
Hiukkaspäästöjen syntyyn vaikuttavilla ajotapa- tai prosessiparametreilla tarkoitetaan
tässä työssä seuraavia tekijöitä:
·

Palamislämpötila (polttotekniikasta tai ajotavasta johtuva)

·

Kattilan ilmanjako ja polttoaineen syöttö (palamisen täydellisyys)

·

Kattilan nuohoukset

·

Savukaasun puhdistuskemikaalien käyttö (kalkki, sorbentit)

·

Hiukkasten erotuslaitteen toiminta

Kuten edellä todettiin palamislämpötila vaikuttaa erityisesti polttoprosesseissa
vapautuvien kaasumaisten yhdisteiden muodostumiseen. Esimerkiksi kivihiilen
pölypoltossa kaasun lämpötila on noin 1500 °C ja palavan polttoainehiukkasen
pintalämpötila on useita satoja asteita tätä korkeampi. Polttoainehiukkasen kuivuessa,
pyrolysoituessa

ja

palaessa

siitä

vapautuu

suuri

määrä

aerosolihiukkasten

muodostumiseen vaikuttavia hiilen, rikin ja kloorin kaasumaisia yhdisteitä (Jokiniemi
et. al. 1995).
Siltä osin, kun leijukerroskattiloita koskevia hiukkaskokojakaumamittauksia on ollut
saatavilla, on havaittu, että hiukkaskokojakauma sekä hiukkaspitoisuus vaihtelevat
petilämpötilan ja varsinkin petimateriaalin lisäyksen funktiona. Esimerkiksi petihiekan
lisäys pölläyttää paljon 0,2-5 mm:n hiukkasia savukaasun mukaan, jolloin yli 0,2 mm:n
(pienhiukkasmoodi) hiukkaspitoisuudet kohoavat merkittävästi (Ohlström 1998). Myös
leijukerrospolton petilämpötilojen muutoksen on havaittu vaikuttavan pienhiukkasten
muodostumiseen. Sellutehtaan biolietteellä ja kuorella tehdyssä laboratoriomittakaavan
kokeessa havaittiin, että petilämpötilan noustessa tasaisesti, kasvoi epäorgaanisten
tuhkakomponenttien

höyrystyminen

lähes
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lineaarisesti.

Näiden

komponenttien

höyrystymisen on todettu indikoivan hyvin ultrapienten hiukkasten muodostumista
(Latva-Somppi 1998).
Epätäydellisen palamisen on havaittu kasvattavan hiukkaspäästöjä. Mikäli polttoaine ei
polttoteknisistä syistä johtuen ehdi palamaan loppuun, syntyy suurempia (yleensä yli 5
mm) hiukkasia. Palamatta jääminen voi johtua esim. huonosta sekoittumisesta tai liian
nopeasta lämmönsiirrosta tulipesässä. Käytännössä polttoaineen täydellistä palamista ei
koskaan saavuteta teoreettisella (stökiömetrisellä) minimi-ilmamäärällä, vaan tulipesään
on syötettävä ilmaa jonkin verran sitä enemmän (Huhtinen et. al. 1994). Polttoaineessa
olevien

hiilivetyjen

palaessa

epätäydellisesti

syntyy

pyrolyysin

seurauksena

nokihiukkasia, jotka ovat hyvin pienien (yleensä noin 30 nm) primääripallojen
muodostamia ketjuja (agglomeraatteja). Näiden ketjujen läpimitta on yleensä 0,1 mm:n
luokkaa. Nokihiukkaset ovat lähinnä amorfista hiiltä, ja niiden pinnalle tiivistyy
polyaromaattisia hiilivetyjä, eli PAH-yhdisteitä (Flagan et. al. 1988, Jokiniemi et. al.
1995).
Hiukkasten erotuslaitteella on luonnollisesti hyvin suuri merkitys ympäristöön
leviävään lopulliseen hiukkaspäästöön. Esimerkiksi sähkösuodattimen toiminnassa
esiintyvät häiriöt (huono virtausjakauma, suodattimen likaantuminen, säätö ym.) voivat
aiheuttaa huomattavaa erotusasteen alenemista. Luvussa 3 on tarkasteltu erityyppisten
erotuslaitteiden ominaisuuksia ja niiden soveltumista hiukkaspäästöjen erotukseen
tarkemmin.

2.1.4. Puun ja turpeen sekapolton vaikutus leijukerroskattilan toimintaan ja
hiukkaspäästöihin
Puun ja turpeen sekapolton vaikutusta leijukerroskattilan toimintaan on tutkittu
aiemminkin. Tutkimuksissa on havaittu, että puun lisäyksen avulla voidaan saavuttaa
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pienempiä päästöarvoja CO2-, SO2- ja NOx-päästöjen osalta. SO2-päästöjen raja on
turvevoimalaitoksille tyypillisesti 140 mg/MJ (350 mg/m3n) ja tähän pääseminen
edellyttää usein kalkkikiven käyttöä rikinsidontaan, mutta se voidaan saavuttaa myös
polttamalla noin 20-30 % puuta turpeen kanssa (Orjala 2001). Parhaat puupolttoaineet
rikinsidonnan kannalta ovat metsätähdehake, kuori ja kokopuuhake, koska näissä rikkiä
sitovien alkalimetallien osuus on suurin. Sekapoltolla voidaan vaikuttaa myös
polttoainekustannuksiin, koska puun kohdalla ne muodostuvat jonkin verran
pienemmiksi (Hughes et. al. 1998, Orjala 2001).
Tarkasteltaessa sekapoltossa syntyvien tuhkien laatua, on voitu havaita, että puun ja
turpeen

sekapoltossa

syntyvien

tuhkien

kalsium-,

kalium-,

mangaani-

ja

klooripitoisuudet laskivat verrattuna pelkän puun polttoon. Sekapolton rauta-,
magnesium- ja rikkipitoisuudet puolestaan kasvoivat. Yleisesti on voitu todeta, että
sekapolton tuhkan laatua ei voida ennustaa eri polttoainekomponenttien tunnettujen
tuhka-analyysien perusteella (Steenari et. al. 1999).
Puun ja turpeen sekapoltolla pystytään vaikuttamaan myös kattilan kuonaantumiseen
(slagging) ja likaantumiseen (fouling). Tuhkan pehmenemisestä aiheutuvasta kattilan
likaantumisesta voi pahimmassa tapauksessa olla seurauksena korroosio-ongelmia
lämmönvaihtopinnoilla. Esimerkiksi paljon viherainetta (neulaset ja lehdet) sisältävä
märkä metsähake voi lisätä kattilan likaantumista suurempien alkalipitoisuuksien takia
(anon. 2001). Suuret alkalimetallien pitoisuudet biopolttoaineissa voivat johtua mm.
käytetystä lannoituksesta (Moilanen et. al. 1997). Kuorelliseen runkopuuhun verrattuna
esimerkiksi kuusen neulasten typpi-, kalium-, fosfori- ja kalsiumpitoisuudet ovat
moninkertaisia

kuivamassayksikköä

kohden.

Polton

kannalta

hankalimpia

alkalimetalleja ovat kalium ja natrium, koska ne toimivat kuumakorroosiota aiheuttavan
kloorin välittäjinä tulistinputkille. Tämän vuoksi sekapoltossa onkin suotavaa käyttää
pääpolttoaineena rikkipitoista polttoainetta kuten turvetta tai kivihiiltä, jolloin alkalit
sulfatoituvat ja kloori vapautuu kloorivedyksi ja kulkeutuu savukaasuvirran mukana
pois kattilasta haittaa aiheuttamatta. Turpeen ja hakkuutähteiden sekapolton onkin
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havaittu olevan tehokas keino, jolla metsähakkeen aiheuttamaa kattilan likaantumista,
kuonaantumista sekä kuumakorroosion riskiä voi vähentää (anon. 2001, Orjala 2001).
Eräänlaisena sekapolton ongelmana voidaan pitää polttoainesekoituksen lämpöarvon
laskua puun lisäämisen myötä. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi
kaukolämpöä tuottavissa laitoksissa, koska vaadittua kattilan kuormaa ei välttämättä
saavuteta sekapoltossa (talvella). Lisäksi puupolttoaineen saatavuuden järjestäminen voi
suurissa laitoksissa tuottaa ongelmia.
Puun ja turpeen sekapolton vaikutusta leijukerroskattilan hiukkaspäästöihin on tutkittu
varsin vähän. Eräässä kokeessa, joka suoritettiin 314 MW:n (polttoaineteho) sekä 332
MW:n kiertopetikattiloilla, havaittiin lievää kokonaishiukkaspitoisuuden kasvua.
Hiukkaspitoisuudet kasvoivat ensin mainitulla kattilalla arvosta 25 mg/m3n arvoon 29
mg/m3n, ja toisella vastaavasti arvosta 5 mg/m3n arvoon 6 mg/m3n (Tolvanen et. al.
1998). Hiukkasten kokojakauman muutosta ei tässä tapauksessa tutkittu.

2.2. Arinapoltto
Arinapoltto on ollut pienten ja keskisuurten polttolaitosten yleisin kiinteiden
polttoaineiden polttomenetelmä teollistumiskauden alusta lähtien. Viime aikoina uudet
polttotekniikat, erityisesti leijupoltto on kuitenkin syrjäyttäneet arinapolttotekniikkaa
Suomessa yli 5 MW:n yksiköissä. Arinakattilat voidaan käyttötarkoituksensa mukaan
jakaa esimerkiksi seuraaviin luokkiin:
·

Omakotitalokattilat

15 - 40 kW

·

Kiinteistökattilat

40 - 400 kW

·

Alue- ja kaukolämmityskattilat

400 - 20 000 kW

·

Teollisuuskattilat

1 000 - 80 000 kW
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·

Yhdyskuntajätekattilat

10 000 - 30 000 kW

Jaottelu ja kokoluokat ovat pelkästään ohjeellisia, mutta antavat kuvan arinapolton
sovellutusalueesta (Maskuniitty 1995).
Kiinteän (kostean) polttoaineen palaminen arinalla noudattaa samoja pääsääntöjä kuin
palaminen muillakin polttomenetelmillä, eli palamisen päävaiheet ovat: kosteuden
poistuminen, pyrolyysi ja haihtuvien palaminen sekä jäännöshiilen palaminen. Kaikki
vaiheet tapahtuvat yksittäisessä polttoainepartikkelissa peräkkäin. Palamistuloksen
kannalta olisi suotavaa, että kuivumisaika olisi mahdollisimman lyhyt, sillä kuivuminen
laskee

tulipesän

keskimääräistä

lämpötilaa.

Pyrolyysivaiheen

merkitystä

kokonaisprosessin kannalta kuvaa polttoaineen haihtuvien aineiden määrä, eli se osuus
kuiva-aineen energiasisällöstä, joka haihtuu pääasiassa pyrolyysivaiheen aikana.
Biopolttoaineilla haihtuvien osuus on tyypillisesti luokkaa 70 % (Maskuniitty 1995).
Arinapoltolle on ominaista, että suurin osa polttoaineen sisältämästä tuhkasta poistuu
ns. tulipesätuhkana arinan loppupäästä, eikä lentotuhkana savukaasun mukana kuten
esimerkiksi pöly- ja leijukerrospoltossa. Näin ollen oikein mitoitettu jäännöshiilen
palamisvaihe

on

palamishyötysuhteen

kannalta

merkittävä.

Arinakattiloiden

hiukkaspitoisuudet ennen erotuslaitetta ovat luokkaa 2-10 g/m3n. Siihen voidaan jossain
määrin vaikuttaa primääri-ilmalla, ja tavalla jolla ilma puhalletaan arinalohkojen läpi.
Vanhoista väljiksi mitoitetuista kattiloista on mitattu jopa alle 0,5 g/m3n
hiukkaspitoisuuksia. Pienimmät pitoisuudet (0,5-3 g/m3n ) esiintyvät hakkeen poltossa,
suurimmat (2-10 g/m3n) turpeen ja puujätteen poltossa (Huhtinen et. al. 1994, Lammi
et. al. 1993, Maskuniitty 1995).

2.3. Poltinpoltto
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Poltinpolttokattilat voidaan jakaa öljy- ja maakaasukattiloihin, sekä hiili- ja
turvepölykattiloihin. Maakaasukattilat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska
tuhkattomana polttoaineena sen poltosta syntyvät hiukkaspäästöt ovat merkityksettömiä.

2.3.1. Öljykattilat
Polttoöljyt jaetaan käyttöominaisuuksiensa mukaan tavallisesti raskaisiin ja kevyisiin
polttoöljyihin.

Pääasiallinen

hiiltojäännöksestä,

joka

polttotekninen

käytännössä

puuttuu

ero

näiden

tisleiltä

välillä

(kevyiltä).

aiheutuu

Polttoöljyjen

tuhkapitoisuus on yleensä pieni, mutta voi raskailla öljyillä nousta 0,1-0,2 %:iin.
Palamaton tuhka sisältää paitsi raakaöljystä peräisin olevia metalleja kuten vanadiinia ja
nikkeliä, myös öljyn varastoinnin ja siirron yhteydessä kerääntyviä epäpuhtauksia kuten
hiekkaa ja ruostetta (Asikainen 1995).
Öljypolton hiukkaspäästöjen määrään vaikuttavat mm. öljyn laatu, polttimen tyyppi
(painehajoitteinen tai pyöriväkuppinen poltin), kattilan tulipesän mitoitus ja
ajotapaparametrit, erityisesti ilmakerroin (palamisen epätäydellisyydestä seurauksena
nokea). Savukaasujen hiukkaspitoisuutta voidaan vähentää sekoittamalla öljyn
joukkoon pieniä vesipisaroita emulsioksi. Tällöin öljypisara saadaan hajoitettua
pienemmäksi, jolloin palaminen on täydellisempää ja noen muodostuminen näin ollen
vähäisempää (Asikainen 1995). Emulsiopoltossa hiukkaskokojakauman on todettu
painottuvan pienempiin hiukkasiin kuin tavanomaisessa öljynpoltossa (Ohlström 1998).
Öljykattiloiden hiukkaspäästöt vaihtelevat polttimen tyypistä ja kattilan iästä riippuen
välillä 80-500 mg/m3n (Lammi et. al. 1993). Öljykattiloissa ei pääsääntöisesti käytetä
hiukkasten erotuslaitteita (lähinnä sykloni harvoissa erityistapauksissa), mutta noin
kolmannes kattiloista toimii vesiemulsiopolttotekniikalla (Ohlström 1998).
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2.3.2. Turvepölykattilat
Turpeen pölypolttokattiloita on viime aikoina muutettu leijukerroskattiloiksi. Syinä
tähän ovat mm. NOx-päästöjen suuruus sekä se, että turvepölykattiloissa ei voida polttaa
mitään muuta polttoainetta (Ohlström 1998). Esimerkiksi Rauhalahden voimalaitoksen
turvepölykattila muutettiin leijukerroskattilaksi vuonna 1993. Muutoksen myötä
laitoksen hiukkas-, SO2- ja hajupäästöt vähenivät merkittävästi. Rauhalahden
hiukkaspäästöt ovat vähentyneet vuoden 1991 tasosta tähän päivään noin 80 %:lla.
Turpeen pölypoltossa savukaasujen tyypilliset hiukkaspitoisuudet ennen erotuslaitetta
ovat luokkaa 5-10 g/m3n. Palamattomien osuus hiukkasten kiintoaineesta on noin 3-10
% (Lammi et. al. 1993).

2.3.3. Hiilipölykattilat
Kuten edellä on todettu, niin hiukkasten muodostumismekanismit tunnetaan parhaiten
hiilen pölypolton osalta. Hiilipölykattilassa syntyviin hiukkaspäästöihin voidaan
vaikuttaa jonkin verran polttoteknisin keinoin. Käytettäessä ns. sulapesäpolttoa pyritään
niin korkeaan palamislämpötilaan, että tuhka voidaan poistaa pääosin (65-85 %) kattilan
pohjalta sulassa muodossa. Tällöin lentotuhkan puhdistustarve luonnollisesti pienenee.
Kuivapesäpoltossa tuhka puolestaan poistetaan kuivana lentotuhkana (Asikainen 1995,
Huhtinen et. al. 1994).
Hiilen pölypoltossa hiukkasten erottamiseen käytetään yleensä sähkösuodatinta.
Suurimmissa

laitoksissa

käytetään

usein

esimerkiksi

sähkösuodatinta

ja

märkärikinpoistolaitosta, jotka yhdessä poistavat hiukkasia. Koska palamislämpötila on
pölypoltossa suotuisa pienhiukkasten muodostumisen kannalta (korkea) ja lisäksi
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hiilihiukkasen koko on kattilaan puhallettaessa vain noin 40-80 mm, ovat lähes kaikki
savupiipusta tulevat hiukkaset alle 10 mm:n kokoisia (Ohlström 1998).
Hiilen pölypoltossa mitatut hiukkaspitoisuudet ennen erotuslaitetta ovat noin 10-15
g/m3n. Palamattomien osuus hiukkasten kiintoaineksesta on tavallisesti alle 5 %
(Lammi et al. 1993).

2.4. Soodakattilat
Mustalipeä on yksi suurimmista, vaikkakin ilmeisesti huonoimmin tunnetuista teollisista
tuotteista maailmassa. Maailmassa tuotetaan ja poltetaan vuosittain noin 200 milj.
tonnia mustalipeää. Soodakattiloita lasketaan olevan maailmassa noin 700. Suomessa on
käytössä noin 20 soodakattilaa, jotka ovat kooltaan huomattavan suuria ja edustavat
varsin uutta tekniikkaa. Niissä poltetaan vuosittain yhteensä yli 10 miljoonaa tonnia
mustalipeää (Hupa et. al. 1995).
Mustalipeä on soodakattilassa poltettava selluprosessin jäteliemi. Sitä poltetaan
soodakattilassa siinä olevien kemikaalien ja energian talteen ottamiseksi. Mustalipeän
pääkomponentit ovat hiili (40 %), happi (30 %), rikki (5 %) ja natrium (20 %). Lisäksi
polttoaineessa on vähäisiä määriä typpeä, vetyä, kaliumia ja klooria. Nykyisin
saavutettava mustalipeän kuiva-ainepitoisuus haihdutuksen jälkeen on noin 60-85 %.
Soodakattilaprosessiin
keittokemikaalien,
natriumsulfidi-

liittyy

natriumin
(Na2S)

ja

varsinaisen
ja

rikin

polttoprosessin

talteenotto

kattilan

natriumkarbonaattisulan

lisäksi

selluloosan

keossa vapautuvan

(Na2CO3)

muodossa.

Tulipesäprosessi on monimutkainen, koska tulipesään tarvitaan samanaikaisesti
redusoivat (pelkistävät) olosuhteet kemikaalien talteen ottamiseksi ja happirikkaat
olosuhteet orgaanisen aineksen polttamiseksi. Tulipesässä natriumsulfaatti (Na2SO4)
pyritään redusoimaan natriumsulfidiksi. Hyvällä soodakattilalla päästään nykyisin lähes
sadan prosentin (98-99 %) reduktioasteeseen (Huhtinen et. al. 1994, Hupa et. al. 1995).
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Hallitun palamisen edellytyksenä on, että pisarakoko on sopiva ja lisäksi
pisarakokojakauman leveyden tulee ilmeisesti olla mahdollisimman pieni. Olennaista on
pyrkiä

minimoimaan

tulipesän

yläosaan

karkaavien

palamattomien

mustalipeäpisaroiden, eli carry over-pisaroiden määrä, mikä saavutetaan välttämällä
liian pienien pisaroiden muodostamista lusikkasuuttimilla (Fogelholm et. al. 1997).
Hiukkasten muodostumista mustalipeän poltossa soodakattilassa on tutkittu viime
aikoina varsin runsaasti. Pölyn muodostumisen ennakoinnin olennaisena lähtötietona on
eri alkuaineiden vapautumismäärät lipeäpisaran palamisen yhteydessä eri olosuhteissa
(Vakkilainen 1998). Savukaasujen pöly koostuu kahdesta selvästi toisistaan eroavasta
jakeesta, toisaalta tulipesästä karanneista karkeista hiukkasista (coarse particles), sekä
toisaalta tulipesästä höyrystyneestä ja myöhemmin tiivistyneestä materiaalista (fume
particles). Kuva 8 esittää soodakattilan kahden eri pölykomponentin koostumuksia.
Karkeat hiukkaset ovat joko kiinnikasvaneita, pienistä hiukkasista muodostuneita
agglomeraatteja tai karanneita carry over-hiukkasia. Karkeat hiukkaset ovat tyypillisesti
kokoluokkaa 10-1000 mm. Kaikkein suurimpia ovat carry over-hiukkaset. Tiivistynyt
pöly puolestaan on varsin hienoa, tyypillisesti 0,5-1 mm:n kokoisia hiukkasia. (Hupa et.
al. 1995, Mikkanen 2000, Vakkilainen 1998).

Kuva 8. Soodakattilan savukaasujen pölyn komponentit (Hupa et. al. 1995).
Soodakattiloissa suoritetuissa hiukkasmittauksissa mitatut kokonaishiukkaspitoisuudet
ennen sähkösuodatinta ovat olleet luokkaa 17-25 g/ m3n, joista karkeiden osuus on ollut
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noin 30 %. Toisin kuin monien muiden polttoprosessien hiukkaspäästöissä,
soodakattilan hiukkasista suuri osa onkin pienhiukkasia (10-15 g/m3n). Soodakattilan
lentotuhkan hiukkasista pääosa on fraktiossa 0,1-1 mm, joka on erotuslaitteen
erotustehokkuuden kannalta kaikkein ongelmallisin (Mikkanen 2000, Mikkanen 2001,
Vakkilainen 1998).

2.5. Dieselvoimalaitokset
Varsinaisia dieselvoimalaitoksia ei Suomessa ole kuin muutama. Ne ovat luonteeltaan
varavoimalaitoksia, joissa käytetään polttoaineena pääasiassa kevyttä polttoöljyä,
joissakin myös maakaasua. Tällöin niistä syntyvä hiukkaspäästö ei ole läheskään niin
suuri kuin dieseliä tai raskasta polttoöljyä poltettaessa. Vuonna 1995 VAHTItietokannasta löytyi vain kaksi dieselvoimalaa. Niiden ominaishiukkaspäästöt olivat 31
mg/MJ (pienempi voimala) ja 3 mg/MJ (suurempi voimala). Yksittäisinä esimerkkeinä
tuloksia ei voi yleistää (Ohlström 1998).
Hiukkasten

vähennyskeinona

diesellaitoksissa

tulevat

kysymykseen

palamisen

parantaminen, toisin sanoen polttoaineen ja ilman sekoittumisen tehostaminen, riittävä
ilmakerroin sekä polttoaineen rikkipitoisuuden alentaminen (Turunen 1995).

2.6. Eri polttotekniikoiden ja polttoaineiden hiukkaspäästöjen vertailua
Eri polttoprosesseissa syntyvien kokonaishiukkaspitoisuuksien vertailu onnistuu
kirjallisuuden avulla. Liitteessä 1 on siis esitetty eri polttotekniikoiden hiukkaspäästöjen
yhteenvetotaulukko (Ohlström 1998), jossa päästömäärät ilmoitetaan käyttötunneilla
painotettuina ominaispäästöinä (mg/MJpolttoaine). Pienhiukkasten osuutta kaikista
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hiukkasista on ollut kuitenkin vaikea arvioida, koska niitä koskevia mittaustuloksia on
vähän saatavilla. Karvosenoja on tuoreessa tutkimuksessaan esittänyt mallin, jolla myös
PM10- ja PM2.5-fraktioiden osuudet saadaan laskettua eri polttoaineiden poltolle.
Laskenta perustuu eri energialähteiden tunnettuun vuosikulutukseen, kirjallisuuden
perusteella

arvioituihin

hiukkasten

ominaispäästökertoimiin.

Esimerkiksi

erotuslaitteiden
tietyn

polttoaineen

erotuskykyyn
poltosta

ja

aiheutuva

vuosittainen kokonaishiukkaspäästö (emTSP) voidaan laskea kaavasta 1 (Karvosenoja
2001):

emTSP i , j ,k (t ) = å å å (1 - h TSP i , j ,k ) × xi , j ,k (t ) × ai , j (t ) × ef TSP i , j
i

jossa

j

(1)

k

a = Polttoaineen vuosikulutus (PJ/a)
ef= Ominaispäästökerroin ennen hiukkasten erotuslaitetta (mg/MJ)
h= Hiukkasten erotuslaitteen erotusaste

x = Hiukkasten läpäisykerroin
t = Aika (s)
i = Polttoaine
j = Yksikkö/polttotekniikka
k = Hiukkasten erotustekniikka
Vastaavasti voidaan laskea PM10- ja PM2.5-fraktioiden päästömäärät em10i,j,k ja
em2.5i,j,k. Esimerkiksi PM10-fraktiolle saadaan:
em PM 10 i , j ,k (t ) = å å å (1 - h PM 10 i , j ,k ) × xi , j ,k (t ) × ai , j (t ) × y PM 10 i , j × ef TSP i , j
i

j

(2)

k

Pienhiukkasten osuudet yPM10 (PM10/TSP) ja yPM2.5 (PM2.5/TSP) arvioitiin
kirjallisuuden perusteella ja ne olivat polttotekniikasta riippuvia. Tämän mallin avulla
lasketut päästömäärät puun ja turpeen poltossa syntyville kokonais-, PM10- ja PM2.5hiukkasille on esitetty kuvassa 9 (Karvosenoja 2001).
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Ennen erotuslaitetta
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Kuva 9. Puun ja turpeen polton hiukkaspäästöt (kt/a) vuonna 1995 (Karvosenoja 2001).
Kun mallin antamia TSP tuloksia verrattiin tilastokeskuksen ilmoittamiin arvoihin
vuodelta 1995 havaittiin, että malli toimii varsin hyvin. Mallin antamien
pienhiukkaspäästöjen vertailu tilastoituihin arvoihin ei luonnollisestikaan onnistu, koska
tunnettuja mittaustuloksia ei ole ollut kattavasti saatavilla (Karvosenoja 2001).

3. HIUKKASTEN EROTTAMINEN SAVUKAASUISTA

Kuten edellä todettiin polttoaineen sisältämä tuhka muodostaa sekä savukaasuvirran
mukana kulkeutuvaa lentotuhkaa, että pohjatuhkaa, joka poistetaan kiinteänä tai sulana.
Syntyviin lentotuhkapäästöihin pystytään vaikuttamaan jonkin verran polttoteknisin
keinoin, mutta käytännössä näin ei päästä asetettuihin päästörajoihin varsinkaan
suurempien

laitosten

kohdalla.

Päästörajojen

saavuttaminen

vaatiikin

yleensä

hiukkasten erotuslaitteen. Hiukkasten erotuslaitteen valintaan vaikuttavat mm. seuraavat
tekijät (Flagan et. al. 1988, Hulkkonen 1992):
·

Hiukkasten konsentraatio savukaasuvirrassa

·

Hiukkasten kokojakauma

·

Savukaasun virtausmäärä

·

Toimintaolosuhteet
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·

Halututtu savukaasun puhtaus erotuslaitteen jälkeen

Erotuslaitteelta vaadittujen ominaisuuksien täytyttyä lopullinen valinta tehdään yleensä
investointi- ja käyttökustannuksien perusteella. Laitteiston koko, ja täten hinta, on
suoraan verrannollinen puhdistettavan kaasun tilavuusvirtaan ja tuhkamäärään.
Käyttökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat puolestaan erotuslaitteen painehäviö,
tehontarve ja märkäerottimissa myös tarvittavan nesteen määrä (Flagan et. al. 1988,
Hulkkonen 1992).
Hiukkasten erotuslaitteessa hiukkasia sisältävä kaasuvirta johdetaan alueelle, jossa
hiukkasiin vaikuttaa ulkoinen voima (tai voimia), joka aiheuttaa niiden erottumisen
kaasuvirrasta. Erottuvan voiman on vaikutettava niin kauan, että hiukkanen törmää
johonkin alustaan, ja täten erottuu savukaasuvirrasta (Hulkkonen 1992). Hiukkasten
erottamiseen käytettävät erotuslaitteet perustuvat seuraaviin ilmiöihin (Flagan et. al.
1988):
·

Sedimentaatio (maan vetovoima)

·

Hiukkasten sähköinen varaus

·

Hitausvoima

·

Brownin diffuusio

·

Pidätys

Pienten hiukkasten erottamista auttaa lisäksi niiden agglomeroituminen suuremmiksi
hiukkasiksi esim. diffuusion, sähköstaattisen tai akustisen voiman vaikutuksesta.
Erotuslaitteissa vaikuttaakin tyypillisesti useita eri voimia samanaikaisesti, vaikka
yleensä jokin tietty voima onkin dominoiva (Hulkkonen 1992).
Hiukkasten erottumista savukaasuvirrasta kuvataan yleisesti erotusasteella, joka
tarkoittaa erotuslaitteessa erotettujen hiukkasten määrän suhdetta erotuslaitteeseen
tulevien hiukkasten määrään. Loppuosa hiukkasista läpäisee erotuslaitteen (läpäisy).
Erotuslaitteen erotusaste voidaan esittää yhtälöllä (Flagan et. al. 1988):
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h=

jossa

c0 - c
c
= 1c0
c0

(3)

h =erotuslaitteen erotusaste

c0=erotuslaitteeseen tuleva pölypitoisuus (esim. g/m3n)
c =pölypitoisuus erotuslaitteen jälkeen (esim. g/m3n)
Yleensä erotusaste määritetään mitattujen pölypitoisuuksien (esimerkiksi mg/m3n)
mukaan, koska tämä on mittausteknisesti helpoin tapa. Todellisuudessa hiukkasten
lukumäärään

perustuva

hiukkaspitoisuuden

esitystapa

(esimerkiksi

hiukkasten

lukumäärä cm3:ssa kaasua) antaisi kuitenkin oikeamman kuvan erotusasteesta, koska
tällöin hiukkasten koon merkitys kasvaisi. Pieniä hiukkasia on yleensä lukumääräisesti
hyvin paljon, mutta niiden massa on lähes olematon. Lisäksi juuri pienimmät hiukkaset
ovat hankalimpia erotuslaitteen toiminnan kannalta. Nykyisillä mittalaitteilla kuten
sähköisellä alipaineimpaktorilla (ELPI) pystytään mittaamaan myös pienimpien
hiukkasten pitoisuuksia melko tarkasti, joten hiukkasten lukumäärään perustuva
erotusasteen esitystapa tuleekin todennäköisesti yleistymään.
Seuraavassa on käsitelty tarkemmin erilaisia erotuslaitteita, jotka soveltuvat hiukkasten
erottamiseen

savukaasuvirrasta.

Tarkastelussa

on

keskitytty

sähkösuodattimen

toiminnan kuvaamiseen, muut erotuslaitteet on tarkoituksella jätetty vähemmälle
huomiolle. Liitteessä 2 on lisäksi esitetty yhteenvetotaulukko erotuslaitteiden
tärkeimmistä ominaisuuksista.

3.1. Sähkösuodatin

Kiinteitä polttoaineita poltettaessa on sähkösuodatin (electrostatic precipitator, ESP)
yleisin hiukkasten erotukseen käytettävistä erotuslaitteista. Mekaanisiin erotuslaitteisiin
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verrattuna sähkösuodattimessa käytetään ulkoista (sähköistä) voimaa hiukkasten
erottamiseksi. Sähköisen voiman käytön etuna voidaan pitää huomattavasti suurempia
depositionopeuksia verrattuna paino- ja hitausvoimien avulla aikaansaatuihin (Hinds
1982).
Sähkösuodattimessa hiukkaset erotetaan kaasuvirrasta siis sähköisten voimien
vaikutuksesta. Ensin hiukkaset varataan sähköisesti koronavaraajalla, jonka jälkeen
voimakkaan sähkökentän vaikutuksesta hiukkaset kerääntyvät vastakkaismerkkisille
keräinlevyille, jossa ne vähitellen menettävät varauksensa. Tietyin väliajoin keräinlevyt
puhdistetaan mekaanisesti vasaroiden avulla, jotta levyjen erotustehokkuus ei
heikentyisi liikaa (Hulkkonen 1992, Ohlström 1998). Kuvassa 10 on esitetty
Sähkösuodattimen poikkileikkauskuva.

41

Kuva 10. Sähkösuodatin (ABB:n tuote-esite).

3.1.1. Sähkösuodattimen toimintaperiaate
Sähkösuodattimen rakenne ja mitoittaminen

Sähkösuodattimet voidaan luokitella niiden rakenteen ja toiminnan perusteella usealla
eri tavalla, esimerkiksi kuiviin ja märkiin, yksi- ja kaksivaiheisiin sekä putki- ja
levymallisiin. Yleensä voimalaitoksissa käytetään yksivaiheisia levy-lanka-suodattimia.
Viime aikoina valmistajat ovat kehittäneet myös pieniä mini-sähkösuodattimia, joita
voidaan käyttää kokoluokan 0,5-1 MW kattiloissa. Näissä käsiteltävät savukaasumäärät
ovat luokkaa 5 m3n/s.
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Sähkösuodattimeen tuleva savukaasuvirtaus pyritään jakamaan kaasunjakolevystön
avulla mahdollisimman tasaisesti erotuskammioon. Yleensä erotuskammio on jaettu
useaan eri kenttään. Erotuskammiossa sijaitsevat suodattimen toiminnan kannalta
tärkeimmät komponentit kuten keräys- ja emissiojärjestelmät. Erotuskammiossa oleva
erotusjärjestelmä

koostuu

pystysuorista

levymäisistä

keräyselektrodeista

sekä

lankamallisista emissioelektrodeista. Keräyselektrodit ovat yleensä muotoiltuja, koska
tällöin hiukkasten tempautumista savukaasuvirtaan voidaan estää paremmin. Toisaalta
muotoilu huonontaa savukaasun virtausjakaumaa. Lankamallisten erotuselektrodien
pinnalla on yleensä piikkimäisiä ulokkeita, joiden ansiosta koronapurkaus syttyy
alhaisemmilla jännitteillä. Haittapuolena on tällöin purkauksen epätasainen jakauma
(Kaukonen 1995).
Sähkösuodattimet mitoitetaan alkujaan 1920-luvulta peräisin olevaan ns. Deutchin
yhtälöön perustuen. Suunnittelussa ja mitoituksessa hyödynnetään kokemusperäistä
tietoa, laboratoriokokeita ja laskenta- sekä mitoitusohjelmistoja. Deutchin yhtälö
sähkösuodattimen erotusasteelle on esitetty kaavassa 4.

h =1- e
jossa

-

Aw
Q

(4)

A=suodattimen keräyspinta-ala (m2)
Q=savukaasun tilavuusvirta (m3/s)
w=pölyn ominaisvaellusnopeus (drift velocity, m/s)

Nykyään Deutchin yhtälöä on muokattu paremmin mitoitustarkoituksiin sopivaksi
erilaisia kertoimia lisäämällä. Varsinaisen tiedon sähkösuodattimen mitoittamisessa
muodostaa pölyominaisuuksiin sidottu pölyn ominaisvaellusnopeus w. Tähän
kertoimeen on laskettu kaikki prosessikohtaiset olosuhteista riippuvat tekijät samoin
kuin käytettävien sähköisten kenttien lukumäärä. Myös mitoituksen varat ja muut
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epävarmuustekijät vaikuttavat tähän tekijään. Nykyään Deutchin yhtälö esitetään
yleensä seuraavassa muodossa (Sjöholm 1994):

(ln
A=

c 2
) × 100 × Q
c0
w

Sähkösuodattimen

(5)

mitoitukseen

vaikuttavia

tekijöitä

voimassa

olevan

hiukkaspäästörajan lisäksi ovat mm. käytettävä polttoaine (tuhkapitoisuus ja
lentotuhkan resistiivisyys), laitoksen vuosittainen käyttöaika, kattilan kunto ja ikä sekä
muut kattilaa koskevat päästönormit. Vuosittainen käyttöaika vaikuttaa suunnitteluun
sikäli, että paljon seisakissa oleva suodatin on altis korroosiolle ja vaatii siksi jatkuvaa
lämmitystä pysyäkseen käyttövalmiudessa. Tämä luonnollisesti lisää sähkönkulutusta ja
siten myös kustannuksia. Kattilan iästä johtuvat ilmavuodot puolestaan kasvattavat
käsiteltäviä savukaasumääriä ja sitä kautta myös sähkösuodattimen kokoa. Eräs
sähkösuodattimen mitoituksen perustekijöistä on kenttien lukumäärä. Vaadittu kenttien
lukumäärä

määräytyy

pölypitoisuuden

päästötason

perusteella.

ja

suodattimeen

Käytännössä

useampi

sisääntulevan
kenttä

lisää

savukaasun
suodattimen

toimintavarmuutta. Tämä on myös mitoituksellisesti parempi ratkaisu, johtuen
sähkökenttien toiminnasta ja ravistuksien aiheuttamien häiriöiden minimoinnista
(Sjöholm 1994).

Koronapurkaus ja hiukkasten varautuminen

Sähkösuodattimessa emissio- ja keräyselektrodien välillä vallitsee jännite-erosta
syntynyt voimakas sähkökenttä. Kun tämän sähkökentän voimakkuus ylittää tietyn
läpilyöntikestoisuuden, alkaa emissiolankojen pinnalla stabiili, itsensä ylläpitävä
koronapurkaus. Tällöin savukaasu ionisoituu, eli sen kaasumolekyylit alkavat menettää
elektroneja. Helpoimmin ionisoituvat sellaiset metallit, joiden ulkokuorella on
ainoastaan yksi elektroni. Näin syntyneet positiiviset ionit (kationit) ja vapautuneet
elektronit lähtevät kulkeutumaan kohti maadoitettua elektrodia törmäten samalla
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savukaasussa oleviin hiukkasiin antaen niille varauksen. Hiukkasten varautuminen voi
tapahtua myöskin ionien ja hiukkasten välisten sattumanvaraisten törmäysten
seurauksena. Ensin mainittu kenttävaraus on tyypillistä suurille, yli 1 mm:n hiukkasille,
kun

taas

pienet

hiukkaset

varautuvat

jälkimmäisen,

eli

diffuusiovarauksen

vaikutuksesta. Yleisesti voidaan sanoa, että koronapurkaus edellyttää seuraavien ehtojen
täyttymistä (Böhm 1982, Flagan et. al. 1988, Hulkkonen 1992, Kaukonen 1995):
·

Sähkökenttä saavuttaa riittävän voimakkuuden

·

Sähkökenttä on riittävän epähomogeeninen

·

Sähkökentässä pitää olla vapaita yhdenmerkkisiä varauksensiirtäjiä, eli ioneja

Riittävän voimakas kenttä saadaan aikaan, kun asetetaan varaus- eli emissioelektrodiksi
ohut lanka (koronalanka) ja keräyselektrodiksi tasopinta. Tällöin muodostuneen
sähkökentän geometria aikaansaa riittävän suuren sähkökentän voimakkuuden
varauselektrodin ympäristössä. Käyttämällä riittävän suurta sähkökentän voimakkuutta,
muodostuu erotusvoima suureksi myös pienillä hiukkasilla. Käytännössä käytettävät
kentänvoimakkuudet ovat luokkaa 50-100 kV. Sähkökentän suuruuden ylärajan määrää
ns. sähköinen läpilyönti. Yleensä voimalaitoksissa ja teollisuuden sähkösuodattimissa
käytetään

negatiivista

koronavarausta,

koska

tällöin

päästään

suurempaan

käyttöjännitteeseen ja parempaan erotustehokkuuteen. Lisäksi negatiivinen korona on
vakaampi kuin positiivinen korona (Flagan et. al. 1988, Hinds 1982).
Pieniin alle 1 mm:n hiukkasiin voi adsorboitua kymmeniä ioneja ennen kuin
kyllästymisvaraus saavutetaan. Tällöin uusia ioneja ja elektroneja ei enää tartu
hiukkasen pinnalle. Suuremmilla hiukkasilla vastaava määrä voi olla jopa kymmeniä
tuhansia ioneja. Tästä syystä sähköiset voimat vaikuttavat suurempiin hiukkasiin paljon
paremmin ja sitä kautta suodattimen erotusaste on niille parempi (Turner et. al. 1992).
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Hiukkasten kulkeutuminen keräyselektrodille

Varauduttuaan hiukkaset kulkeutuvat Coulombin voiman vaikutuksesta vastakkaisen
varauksen omaavalle elektrodille. Hiukkasiin tässä vaiheessa vaikuttava kuljettava
voima on verrannollinen sekä sähkökentän voimakkuuteen, että hiukkasen varaukseen.
Varautuneen hiukkasen kulkua keräyselektrodille vastustaa savukaasun aiheuttama
kitkavastus, eli savukaasun viskositeetti. Pienimmille hiukkasille vastustava voima on
suhteessa paljon suurempi, koska niiden pinta-alan aiheuttama kitka suhteessa
hiukkasen massaan on paljon suurempi (Turner et. al. 1992).

3.1.2. Lentotuhkan resistiivisyyden vaikutus sähkösuodattimen erotusasteeseen

Sähkösuodattimen toiminnan kannalta yksi tärkeä tekijä on puhdistettavan lentotuhkan
resistiivisyys (sähkönjohtavuuden käänteissuure). Jotta hiukkasia voitaisiin erottaa, on
erotuslevyille muodostuvalla tuhkakerroksella oltava sopiva resistiivisyys (Hulkkonen
1992).
Lentotuhkan resistiivisyys vaikuttaa sähkösuodattimen toimintaan kahdella eri tavalla.
Keräyselektrodilla olevan pölykerroksen resistiivisyyden tulee olla riittävän pieni, jotta
koronavirta pystyy kulkemaan sen läpi. Se ei kuitenkaan saa olla liian pieni, koska
tällöin

lentotuhkahiukkaset

irtoavat

keräyslevyltä

ja

tempautuvat

takaisin

savukaasuvirtaan liian helposti. Toisaalta kerroksen resistiivisyys ei myöskään saa olla
liian suuri, koska tällöin koronavirta pienenee ja jännitehäviö pölykerroksen yli kasvaa.
Mikäli jännitehäviö kasvaa tarpeeksi suureksi, aiheutuu pölykerroksessa ns.
vastakoronailmiö, joka kumoaa negatiivisesti varautuneiden hiukkasten varauksia.
Tällöin pölykerroksen sisällä esiintyy kipinöintiä, jonka seurauksena pölyä irtoaa
takaisin savukaasuvirtaan. Tämän seurauksena suodattimen erotuskyky laskee. Liian
suuri resistiivisyys aiheuttaa myös sen, että pölykerroksen hiukkaset menettävät
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varauksensa erittäin huonosti. Tällöin suodattimien keräyselektrodien puhdistamisessa
on käytettävä esimerkiksi normaalia tehokkaampaa ravistelua (Kaukonen 1995, Matts
1992).
Resistiivisyysongelmaan pystytään vaikuttamaan erilaisin keinoin, riippuen siitä onko
resistiivisyys liian korkea vai matala. Liian matalaa resistiivisyyttä voidaan
kompensoida seuraavasti (Kaukonen 1995, Lloyd 1988, White 1984):
·

Koronavirran suurentaminen, jolloin hiukkaset varautuvat paremmin. Haittapuolena
tehontarpeen kasvu.

·

Keräyselektrodien

muotoileminen

siten,

että

hiukkasten

tempautuminen

savukaasuvirtaan estetään.
·

Savukaasujen kemiallinen käsittely

·

Keräyselektrodien

puhdistusta

vähennetään.

Pölykerros

ei

kuitenkaan

saa

muodostua liian paksuksi.
Mikäli ongelmana on liian korkea resistiivisyys, voidaan siihen vaikuttaa puolestaan
seuraavasti (Kaukonen 1995, Lloyd 1988, White 1984):
·

Keräyselektrodien pitäminen mahdollisimman puhtaana

·

Savukaasun loppulämpötilan laskeminen

·

Resistiivisyyden laskeminen lisäaineiden (esim. vesi tai ammoniakki) avulla

Liian matalaan tai korkeaan resistiivisyyteen voidaan vaikuttaa myös uusimalla
sähkösuodattimen säätölaitteistoa sekä polttoainevalinnoilla. Kuten kappaleessa 2.2.
todettiin, esimerkiksi puun ja turpeen tuhkien alkuainekoostumukset eroavat toisistaan
varsin paljon. Puun tuhkan sisältämien alkali- ja maa-alkalimetallien resistiivisyys eroaa
turpeen tuhkan sisältämien metallien (esim. Fe ja Al) resistiivisyydestä. Paras polttoaine
resistiivisyyden kannalta on kivihiili, joka palaessaan muodostaa resistiivisyydeltään
sähkösuodattimelle sopivia hiukkasia. Tuhkan paras resistiivisyysalue on normaalisti
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108-1011 W×cm. Kivihiilen ja muidenkin fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoittaa
toisaalta tiukentunut CO2-päästöjen vähennystarve Kioton sopimuksen mukaisesti.
3.1.3. Sähkösuodattimen erotusasteen parantaminen pienhiukkasille

Sähkösuodattimen etuina voidaan pitää hyvää erotusastetta myös pienille hiukkasille,
sekä

pientä

painehäviötä.

Lisäksi

sillä

voidaan

puhdistaa

erittäin

suuria

savukaasumääriä. Hyvin toimivalla sähkösuodattimella päästään nykyään jopa yli 99,9
%:n erotusasteeseen. Tosin hiukkaskokoalueella 0,1-1 mm läpäisy voi olla 10 %. Huono
erotusaste em. hiukkaskokoalueelle aiheutuu siitä, että tällöin hiukkasten sähköinen
liikkuvuus saavuttaa minimiarvon.

Kuten edellä todettiin, hiukkaset varautuvat

kahdella eri tavalla (kenttä- ja diffuusiovarautuminen). Hiukkaskokoalueella 0,1-1 mm
vaikuttaa molemmat varautumismekanismit. Kuvassa 11 on esitetty hiukkasten
liikkuvuuden ja varautumismekanismien välistä yhteyttä (Hinds 1982, Kaukonen 1995).

Kuva 11. Yhdistetyn kenttä- ja diffuusiovarautumisen aiheuttama hiukkasten sähköinen
liikkuvuus hiukkaskoon funktiona (Hinds 1982).
Sähkösuodattimen

huonoa

erotuskykyä

pienhiukkasille

pystytään

parantamaan

pulssittamalla jännitteensyöttöä. Tällöin emissioelektrodille syötetään lyhytaikaisia ja
korkeajännitteisiä pulsseja, joiden huippuarvo on huomattavan paljon suurempi kuin
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normaali tasasuunnattu jännite. Pulssituksella saavutetaan seuraavia etuja (Kaukonen
1995, Lausen 1990):
·

Vastakoronan syntyminen vähenee (keskimääräinen koronavirta pienenee)

·

Läpilyöntitaso nousee

·

Hiukkasten

parempi

varautuminen

johtuen

korkeammasta keskimääräisestä

jännitteestä
·

Sähkösuodattimen tehontarve laskee

Nykyaikaisissa

mikroprosessoriohjatuissa

jännitteensäätöjärjestelmissä

on

useita

ohjelmia ja parametreja, jotka voivat säätää jännitettä mm. läpilyöntien, kattilan
kuorman

sekä

hiukkas-

ja

savukaasuolosuhteiden

muutosten

mukaan.

Säätöjärjestelmien tarkoituksena on säätää sähkösuodatin toimimaan mahdollisimman
lähelle optimaalista maksimivirtaa kohtuullisella läpilyöntialueella (Kaukonen 1995,
Sjöholm 1994).
Pulssituksen vaikutuksesta suodattimen erotusasteeseen on julkaistu useita tutkimuksia.
Eräässä tutkimuksessa saatiin suodattimen läpäisseiden 0,1-0,5 mm:n hiukkasten määrä
vähenemään lähes 80 % pulssituksen ja vesihöyryn lisäyksen avulla. Lisäksi erotusaste
parani, kun suodattimen lämpötilaa laskettiin. Havaittu parannus suodattimen
erotusasteessa

voidaan

selittää

tarkastelemalla

suodattimen

jälkeen

mitattua

varausjakaumaa hiukkasissa. Hiukkasten varaus oli suurin silloin, kun suodattimen
virtaa pulssitettiin ja kosteus savukaasuissa oli korkea. Varaus oli matalin silloin, kun
suodattimeen syötettiin virtaa jatkuvasti, eikä savukaasuun lisätty vesihöyryä. Näin
ollen

suodattimen erotusasteen pienhiukkasille havaittiin olevan riippuvainen

hiukkasten keskimääräisestä varauksesta suodattimen jälkeen (Lind et. al. 2000).
Vesihöyryn parantavaa vaikutusta pienhiukkasten erotusasteeseen voidaan selittää myös
sillä, että sillä on hiukkasia sitova vaikutus. Tällöin hiukkaset muodostavat keskenään
isompia kokonaisuuksia. Käytännössä käytettävän polttoaineen sisältämä kosteus
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(tällöin myös savukaasut kosteita) kasvattaa syntyviä savukaasuvirtoja ja vaikuttaa siten
myös erotuslaitteen toimintaan (Huhtinen et. al. 1994).
Lisäksi sähkösuodattimen huonoa erotusastetta pienhiukkasille on yritetty parantaa
kehittämällä märkä sähkösuodatin (wet electrostatic precipitator, WESP), jolloin
hiukkasten kokonaisläpäisy parani arvosta 5-20 mg/m3n jopa alle 1 mg/m3n:n verrattuna
tavanomaiseen sähkösuodattimeen. WESP:ssä hiukkasia poistetaan keräyspinnoilta
jatkuvasti vesihuuhtelun avulla. Erityistä parannusta erotusasteessa havaittiin juuri
pienhiukkasten kohdalla. Märkää sähkösuodatinta käytettäessä esimerkiksi lentotuhkan
resistiivisyys ei ole merkitsevä tekijä erotustehokkuuden kannalta. Lisäksi pölykakun
muodostuminen keräyselektrodeille oli vähäisempää (Fujishima et. al.). Eräs
laitetoimittaja ilmoittaa kondensoivan WESP:n erotustehokkuudeksi 99,99 % myös 0,01
mm:n hiukkasille (www.croll.com).

3.2. Muut hiukkasten erotuslaitteet
Pesurit

Pesurit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: märkäkemiallisen rikinpoiston
pesurit, teollisuuden lämmöntalteenottopesurit (esim. soodakattilan jälkeen) ja
hiukkasten poistoon tarkoitetut pesurit. Ensin mainittu ryhmä käsittää pesutornit ja
venturipesurit. Toisen ryhmän pesurit ovat puolestaan torneja, joissa on törmäyslevyjä
tai ne on täytetty osaksi erilaisilla kosketuspintaa lisäävillä välikappaleilla, jotka
mahdollistavat

myös

liukenevien

kaasumaisten

komponenttien

absorption

pesunesteeseen. Ryhmän 2 ja 3 pesurit ovat Suomessa melko harvinaisia (Flagan et. al.
1988, Ohlström 1998).
Pesureiden toimintaperiaatteena on aikaansaada mahdollisimman tehokas kosketus
puhdistettavan kaasun ja käytettävän pesunesteen välille. Pesunestevirta hajotetaan
pesurin suuttimissa halkaisijaltaan noin 0,1-1,0 mm:n kokoisiksi pisaroiksi ja
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ruiskutetaan savukaasuvirran sekaan, jolloin pisarat joutuvat alttiiksi hiukkasten
törmäyksille. Venturipesurissa pisaroiden muodostus toteutetaan suurinopeuksisen (30130 m/s) savukaasuvirran avulla venturiputkessa ilman hajotussuuttimia. Venturipesuri
onkin erotustehokkuudeltaan tehokkain pesurityyppi. Hiukkasten sidonta pesureissa
perustuu sekä törmäyksiin, että suoraan pidätykseen (depositio pisaran pintaan) (Flagan
et. al. 1988, Ohlström 1998). Pienimmillä hiukkasilla myös diffuusio on tärkeä
erotustekijä, esimerkiksi 0,01 mm:n hiukkasille diffuusio on noin 20 000-kertainen
verrattuna 10 mm:n hiukkasiin (Hulkkonen 1992). Kuvassa 12 on esitetty periaatekuva
erityyppisistä pesureista.
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Kuva

12.

Erityyppisiä

pesureita:

(a)

pesutorni,

(b)

sykloni-pesutorni,

(c)

lämmöntalteenottopesuri, (d) venturipesuri (Flagan et. al. 1988).
Hyvillä

ja

oikein

mitoitetuilla

pesureilla

päästään

yleensä

90-99

%:n

kokonaiserotusasteeseen. Hyvissä oloissa voidaan saavuttaa jopa 95-99 %:n erotusaste
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hiukkaskokoalueella alle 1 mm (Lammi et. al. 1993). Pesureiden etuina voidaan pitää
hyvää mitoitettavuutta tapauskohtaiseen hiukkaspuhdistusongelmaan, korroosiota
aiheuttavien kaasujen puhdistusmahdollisuutta ja niiden avulla voidaan poistaa myös
liukenevat epäpuhtaudet. Haittapuolina puolestaan suuria painehäviöitä, pesuveden
vaatimaa käsittelylaitteistoa (kulut) ja mahdollista jäätymistä talvella (Flagan et. al.
1988).

Syklonit

Erotuslaitteita, joissa tärkein erotustekijä on keskipakoisvoima kutsutaan sykloneiksi.
Syklonit

luokitellaan

niiden

rakenteesta

riippuen

joko

vastavirta-

tai

läpivirtaussykloneihin. Lisäksi voidaan kytkeä useita sykloneita rinnan ja sarjaan,
jolloin on kyseessä multisykloni.
Yleisin syklonirakenne on tangentiaaliseen kaasun sisäänvirtaukseen perustuva
vastavirtasykloni. Siinä syklonin varsinainen runko on pystysuorassa asennossa.
Kuvassa 13 on esitetty tällaisen syklonin periaatekuva. Tangentiaalisen sisäänvirtauksen
lisäksi vastavirtasyklonissa voidaan käyttää aksiaalista kaasun sisääntuloa, jolloin
pyörivä liike kaasulle saadaan aikaan ohjaussiivillä puhdistamattoman kaasun
tuloyhteessä. Läpivirtaussyklonissa, jota käytetään yleensä vaakasuorassa asennossa
kaasun poistoyhde on yleensä vastakkaisessa päässä kaasun tuloyhteeseen nähden.
Tässäkin tapauksessa pyörivä liike saadaan aikaan ohjaussiipien avulla (Flagan et. al.
1988, Hulkkonen 1992).
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Kuva 13. Tangentiaalisella sisäänvirtauksella varustettu vastavirtasykloni (Flagan et.
al. 1988).
Syklonissa hiukkasten erotus perustuu tangentiaalisen virtauksen aiheuttamaan
spiraalinmuotoiseen

pyörteeseen.

Keskipakovoiman

vaikutuksesta

hiukkaset

kulkeutuvat syklonin seinämille ja lopulta putoavat keräyssäiliöön. Puhdistunut
kaasuvirtaus puolestaan imetään pois syklonin keskeltä (Flagan et. al. 1988, Hulkkonen
1992).
Syklonin erotusaste paranee hiukkaskoon ja tiheyden kasvaessa, kaasun nopeuden ja
syklonin rungon pituuden suurentuessa, sekä kaasun tekemien kierrosten lukumäärän
lisääntyessä. Toisaalta syklonin erotusaste heikkenee syklonin halkaisijan ja
ulosmenoputken halkaisijan kasvaessa, sekä kaasun sisääntuloyhteen pinta-alan
suurentuessa.

Lisäksi

erotusasteen

parantuessa

painehäviö

kasvaa.

Syklonin

mitoituksessa onkin tehtävä kompromissi erotusasteen, painehäviön ja syklonin koon
välillä (Hulkkonen 1992). Suuri savukaasuvirta kannattaa jakaa useaan pieneen
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sykloniin (multisykloni), jolloin syklonin halkaisija pienenee ja keskipakoisvoima
kasvaa (Huhtinen et. al. 1994).
Syklonien etuina voidaan pitää niiden yksinkertaista rakennetta. Syklonit voidaan
rakentaa monista materiaaleista, kuten metalleista ja keraameista, jotka kestävät
korkeitakin lämpötiloja, hiukkasten kuluttavaa vaikutusta sekä mahdollista korroosiota
aiheuttavaa ympäristöä. Heikkoutena on suurehko painehäviö ja huono pienten
partikkelien erotuskyky. Pienissä yksiköissä suurten partikkelien erotusaste voi olla yli
99 %, mutta toisaalta suurissa yksiköissä pienten hiukkasten erotuskyky on vaatimaton
niiden olemattoman pienen massan vuoksi (Flagan et. al. 1988, Hulkkonen 1992).

Moniaukkosyklonit

Fortum

Oyj

on

viime

vuosina

kehittänyt

uutta

ns.

NExCCä-teknologiaa

(moniaukkosykloni) leijukatalyyttiseen krakkaukseen (FCC), jossa öljyn pitkiä
hiilivetyketjuja pilkotaan pienemmiksi lämmön ja reaktioita kiihdyttävän katalyytin
avulla.

Teknologiaa

on

testattu

myös

voimalaitosympäristössä

lentotuhkan

erottamiseen.
Moniaukkosykloneissa virtaus tulee sykloniin kuvan 14 mukaisesti usean kapean raon
kautta. Virtaus ohjataan pyörivään liikkeeseen siivistön avulla, jossa siivet on sijoitettu
ympyräksi syklonin kehälle. Siivistä muodostuu useita rinnakkaisia sisääntuloaukkoja
sisältävä säleikkö. Sisääntuloaukot voivat sijaita toisiinsa nähden epäsymmetrisesti ja
ne voivat olla keskenään eri korkuisia. Yleensä kuitenkin käytetään symmetristä
siipijakoa, joka synnyttää syklonin poikkipintaan tasaisen nopeusjakauman (Liesmäki
1998).

55

Kuva 14. Moniaukkosyklonin ja konventionaalisen syklonin virtauskaaviot
Kattiloiden lentotuhkan erotukseen soveltuvan moniaukkosyklonin kehitystyö on
toistaiseksi Fortum Oyj:n osalta kesken. Nykyisellä kehitysversiolla on päästy noin 7080 %:n erotusasteeseen lentotuhkan erotuksessa, mutta CFD-mallinnuksella on saatu
parempiakin

arvoja.

Moniaukkosyklonin

dimensioita

muuttamalla

erotusasteen

odotetaan parantuvan, jolloin syklonia voitaisiin hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi
pienissä

CHP-laitoksissa

sovelluskohteina

on

multisyklonin

mainittu

erilaiset

kilpailevana

vaihtoehtona.

kaasutusprosessit,

Muina

elintarviketeollisuus,

teollisuuden muu kaasunpuhdistus ja pölynimurit.

Törmäyssuodattimet

Törmäyssuodattimissa hiukkasten erottaminen perustuu hiukkasten suodatukseen
savukaasuvirrasta. Suodattimina voidaan käyttää useita erilaisia materiaaleja ja
konstruktioita, kuten kuitupatjoja (fibrous beds), tiiviitä patjoja (packed beds), kudottuja
kankaita (fabrics) ja keraamisia materiaaleja (ceramic filters). Voimalaitoksissa
käytetään yleisimmin pussin muotoon kudottuja pussisuodattimia, joita kutsutaan
letkusuodattimiksi.

Letkuja

on

yleensä
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monta

rinnakkain

(bag

house).

Törmäyssuodattimien käyttö on yleistynyt tapauksissa, joissa päästörajoitukset ovat
erityisen tiukat, tai jos erotettavan pölyn ominaisuuksien vuoksi sähkösuodattimesta
tulisi poikkeuksellisen kallis (Flagan et. al. 1988, Hulkkonen 1992, Ohlström 1998).
Letkusuodattimissa likainen kaasu johdetaan suodattavan materiaalin lävitse, jolloin
kiinteät partikkelit jäävät letkun pinnalle. Perustapauksessa suodatinmateriaali on
kudottua tai huopamaista kuitua. Pienet hiukkaset tarttuvat kuituun suoralla
pidätyksellä, diffuusiolla, sähköstaattisella vetovoimalla ja gravitaatiolaskeutumisella.
Käytön aikana suodattimen pinnalle muodostuu pölykerros (pölykakku), joka on
puhdistettava tietyin väliajoin (Hulkkonen 1992). Puhdistaminen voidaan suorittaa
seuraavilla tavoilla (Ojansuu 1990):
·

Pulssisuihkusuodatus, jossa suodatin puhdistetaan paineilmaimpulssin avulla.

·

Vastavirtapuhdistus, jossa suodatin huuhdellaan vastavirtaan suunnatun puhtaan
virtauksen avulla. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti lasikuitukankaille, koska ne
hajoavat helposti voimakkaammissa puhdistuksissa.

·

Ravistuspuhdistus, jossa letkusuodatin ravistellaan automaattisesti tietyin väliajoin
tai kun paine-ero kasvaa liian suureksi. Tämä on yleinen puhdistustapa suurille
letkusuodattimille.

Kuvassa

15

on

esitetty

ravistamalla

puhdistettavan

letkusuodattimen periaatekuva.
·

Äänipuhdistus, jossa suodatin puhdistetaan esim. ultra- tai infraäänen avulla.
Tutkimuksissa on tosin havaittu, että tietyt äänitaajuudet voivat edistää hienojen
hiukkasten agglomeroitumista. Infraäänen on todettu olevan tehokas puhdistustapa,
kun se yhdistetään toiseen menetelmään, esim. vastavirtapuhdistukseen.
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Kuva 15. Ravistamalla puhdistettava letkusuodin (Donovan 1985).
Letkusuodattimissa käytettävä materiaali riippuu puhdistettavan kaasun lämpötilasta ja
kemiallisista ominaisuuksista sekä halutusta eliniästä. Materiaalina voidaan käyttää
luonnonkuituja, kuten puuvillaa ja villaa, tai keinokuituja, kuten nylonia, dacronia ja
teflonia. Näistä teflon kestää jopa 260 °C lämpötiloja (Hulkkonen 1992). Mikäli
savukaasun lämpötila ylittää 300 °C, joudutaan käyttämään keraamisia suodattimia.
Nämä kestävät jopa 1000 °C lämpötiloja. Keraamisten suodattimien käyttö onkin
yleistynyt viime aikoina paljon (Dittler et. al. 1999, Hulkkonen 1992). Keraamiset
suotimet voivat olla esimerkiksi kynttilän mallisia ja niissä käytetään useita erilaisia
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keraamisia materiaaleja, kuten piikarbidia, komposiitteja, alumiinioksideja ja mulliittia
(Kuivalainen et. al. 1997). Erään laitevalmistajan mukaan keraamisella suotimella
päästään jopa 99,99 %:n erotusasteeseen (http://www.iceuk.ltd.uk/hot_gas_filt.htm).
Kuitusuodattimien etuna on niiden korkea erotusaste, joka on kaikenkokoisille
hiukkasille lähes 100 %. Tarkastelemalla teoreettisesti eri mekanismien vaikutusta
saadaan erotusasteelle minimikohta 0,1-1,0 mm:n välissä. Tällöin partikkelien koon
suuretessa diffuusion vaikutus heikkenee, mutta hitausvoiman ja pidätyksen vaikutus on
vielä melko heikko (Hulkkonen 1992). Haittapuolina voidaan pitää tukkeutumista,
matalalämpötilakorroosiota ja huonoa lämpötilan kestoa (ei-keraamiset materiaalit).

4. HIUKKASMITTAUKSET RAUHALAHDEN VOIMALAITOKSELLA

Pienhiukkasten haitalliset terveysvaikutukset tulevat todennäköisesti aiheuttamaan
tulevaisuudessa

tiukentuvia

energiantuotannossa.

Siksi

hiukkapäästönormeja
pienhiukkasten

sekä

muodostumisen

liikenteessä,

että

tunteminen

sekä

prosessiparametrien ja polttoaineominaisuuksien vaikutuksen ymmärtäminen onkin
tärkeää, kun päästölähteitä tulevaisuudessa kartoitetaan. Sekapoltossa syntyvien
hiukkasten kokojakaumien ja koostumuksen selvittäminen edellyttää, että viimeaikoina
kehitettyjä jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä (esim. ELPI) käytetään myös todellisessa
ympäristössä.
Mittaukset Rauhalahden voimalaitoksella liittyivät PIHIVOC-tutkimushankkeeseen,
joka toteutettiin yhteistyössä Fortum Oyj:n, VTT kemiantekniikan, Kuopion yliopiston
ja Dekati Oy:n kesken. Mittausajankohta oli 29.10.-2.11.2001. Mittauksissa oli
tarkoituksena mitata hiukkaskokojakaumia puun ja turpeen sekapoltossa sekä
hiukkasten

koostumusta

erityisesti

orgaanisten

yhdisteiden

osalta

(VTT

Kemiantekniikka ja Kuopion yliopisto). Kokeissa oli tavoitteena käyttää neljää eri
polttoainesuhdetta. Taulukossa 3 on esitetty mittaus- ja näytekeräyssuunnitelma.
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Taulukko 3. Hiukkasmittaus- ja näytekeräyssuunnitelma.
Mittaaja

Ennen ESP:tä

ESP:n jälkeen

Muut

Andersen sykloni

BLPI

Polttoaineanalyysit,

Kokonaishiukkaset

lentotuhkanäytteet

Fortum

O2, CO, CO2, SO2, NOx
VTT

ELPI

Perusanalyysit

Org. näytteenotto

Org. näytteenotto

Kokonaishiukkaset
Centripeter

DGI, huokoinen putki

EO/O

(Dekati)

Kuopion yliopisto

SMPS, ELPI

4.1. Rauhalahden voimalaitos

Vuonna 1986 valmistunut Rauhalahden voimalaitos toimii Jyväskylän alueen
pääenergiantuottajana. Sen omistaa Jyväskylän energiantuotanto Oy, josta Fortumin
omistusosuus on 60 % ja Jyväskylän Energia Oy:n 40 % (Rauhalahden voimalaitoksen
esite). Sähkön ja lämmön yhteistuotannon johdosta laitos saavuttaa jopa 85 %:n
hyötysuhteen. Esimerkiksi vuonna 2000 laitoksen polttoaineiden kulutus oli yhteensä
1769 GWh ja energiantuotanto yhteensä 1458 GWh, joten hyötysuhde oli noin 82 %
(Ainasoja 2001). Laitoksen maksimitehot ovat seuraavat (Rauhalahden voimalaitoksen
esite):
·

Sähköteho

87 MW

·

Kaukolämpöteho

140 MW

·

Höyryteho

65 MW

·

Polttoaineteho

295 MW

60

Kaukolämmön lisäksi voimalaitos tuottaa myös M-Real Oyj:n Kankaan paperitehtaalle
prosessihöyryä sekä sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Kaukolämmön paluuvedellä
lämmitetään

puutarhakeskus

Viherlandiaa.

Kaupungilta

palaavaa

kaukolämpöä

hyödynnetään johtamalla se Jyväskylän keskustan kävelykadun alitse, jolloin
kävelykatu pysyy paluulämmön ansiosta sulana ympäri vuoden. Rauhalahden
voimalaitoksen yhteydessä sijaitsee myös vuonna 1992 rakennettu öljyllä toimiva
teollisuushöyrykattila, jonka polttoaineteho on 66,5 MW. Se tuottaa Kankaan
paperitehtaan tarvitseman höyryn mm. pääkattilan vuosihuollon aikana (Fortum
intranet).
Rauhalahden voimalaitos sai ISO 14 001-ympäristösertifikaatin vuonna 1997
ensimmäisenä pohjoismaisena energiayhtiönä. Voimalaitoksen ympäristöinvestoinneista
mittavin toteutettiin vuonna 1993, kun perinteinen pölypolttokattila muutettiin
kuplivaksi leijukerroskattilaksi. Tällöin NOx- ja SO2-päästöt pienenivät kolmanneksella.
Myös pölypäästöt vähenivät huomattavasti ja hajuhaitat poistuivat. Leijupetimuutoksen
jälkeen voimalaitos on voinut hyödyntää alueelta yli jäävää puuta. Keväällä 2002
Rauhalahteen valmistuu lisäksi uusi puunsyöttölinja, joka mahdollistaa puun käytön
lisäämisen jopa puoleen voimalaitoksen polttoainekäytöstä. Tosin puupolttoaineen
saatavuus

Jyväskylän

alueella

vaikeutuu

lähialueelle

valmistuvien

uusien

biovoimalaitosten myötä (Ahonen 2002, Fortum intranet).

4.1.1. Kattila

Rauhalahden voimalaitoksen kattila rakennettiin siis alunperin vuonna 1986 hiili- ja
turvepölykattilaksi.

Se

muutettiin

kuitenkin

vuonna

1993

kuplivaksi

leijukerroskattilaksi, kuten edellä mainittiin. Muutoksen syynä olivat kattilalla
esiintyneet hajuongelmat turpeen kuivauksen yhteydessä (Ahonen 2002). Kattila on
kuitenkin edelleen varustettu hiilen pölypolton mahdollistavalla poltinlaitteistolla.
Taulukossa 4 on esitetty nykyisen kattilan tekniset tiedot.
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Taulukko

4.

Rauhalahden

voimalaitoksen

leijukerroskattilan

tekniset

tiedot

(Voimalaitoksen esite, Fortum intranet).
Parametri

Arvo

m3

Tulipesän tilavuus

2 800

2

Leijuarinan pinta-ala

m

Leijupeti:
-Hiekan määrä
-Hiekkapatjan korkeus
-Hiekan raekoko

t
cm
mm

120
40-60
0,5-1,5

Polttoaineteho

MW

295

Tuorehöyryn määrä, maksimi
-turve/puu
-turve/puu +hiili
-hiilen pölypoltto

kg/s
kg/s
kg/s
kg/s

110
100
110
70

Tuorehöyryn paine, maksimi
Tuorehöyryn lämpötila, maksimi

bar

136
533

Polttoaine

syötetään

122

°C

kattilaan

sen

molemmilta

sivuilta,

yhteensä

kuudesta

syöttöaukosta. Polttoaineen tasaisen leviämisen varmistamiseksi syöttöputkiin johdetaan
myös

heittoilmaa.

Leijutushiekka

syötetään

petiin

erillistä

putkea

pitkin.

Voimalaitoksella ei käytetä kalkkikiveä (CaCO3) rikinpoistoon, koska puun ja turpeen
sekapolton ansiosta SO2-päästöt ovat pysyneet asetettujen rajojen alapuolella. Kattilalla
ei ole havaittu korroosio-ongelmia, mutta kuonaantumista ja likaantumista on esiintynyt
tulistinalueella metsähakkeen ja vaneritehtaan jätteen poltossa. Kattila nuohotaan
(höyrynuohous) kerran vuorokaudessa ja LUVO 3 kertaa vuorokaudessa. Erittäin
kuivaa polttoainetta poltettaessa on joskus ilmennyt sintraantumisongelmia, mutta niihin
voidaan varautua oikeilla polttoainevalinnoilla. Tarvittaessa leijupetiä on jäähdytetty
kiertokaasun lisäksi myös vedellä. Pohjatuhka ja karkea leijutushiekka poistetaan
kattilan pohjassa olevien reikien (yht. 20 kpl.) kautta kuonakuljettimelle. Käytettyä
leijutushiekkaa ei tällä hetkellä seulota, mutta hiekan seulomista ja mahdollista
uudelleenkäyttöä tutkitaan.

(Ahonen 2002). Kuvassa 16 on esitetty kattilan

poikkileikkauskuva.
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Kuva 16. Rauhalahden voimalaitoksen kattilan poikkileikkauskuva (Voimalaitoksen
esite).

4.1.2. Polttoaineet

Rauhalahden pääkattilassa poltetaan vuosittain lähes 1,5 miljoona kuutiometriä
jyrsinturvetta ja yli 0,5 miljoonaa irtokuutiota puupolttoaineita (Fortum intranet).
Käytännössä esimerkiksi näiden mittausten aikana laitos käytti vuorokaudessa noin 50
täysperävanukuormallista jyrsinturvetta ja noin 20 kuormaa puupolttoaineita. Pelkässä
turveajossa vastaavasti noin 70 kuormaa turvetta. Yhteen kuormaan mahtuu noin 100
m3 polttoainetta. Talvisin sekapolttoa rajoittavana tekijänä voi olla vaadittu teho, jota ei
sekapoltossa välttämättä saavuteta em. polttoainesuhteella.
Lisäksi laitoksella käytetään tarvittaessa tukipolttoaineena öljyä ja kivihiiltä. Kivihiiltä
voidaan polttaa leijupoltossa enintään noin 20 % polttoainetehosta (Ahonen 2002).
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Laitoksella poltetaan myös kierrätyspolttoainetta, josta kaksi kolmannesta on
rakennuspuujätettä

ja

loput

kauppaliikkeistä

kerättyä,

syntypaikalla

lajiteltua

pakkausjätettä (Ahonen 2002). Vuonna 2000 Rauhalahden pääkattilan polttoaineen
kulutus jakaantui seuraavasti (Ainasoja 2001):
·

Turve

67,3 %

·

Puupolttoaineet

25,1 %

·

Kivihiili

5,7 %

·

Kierrätyspolttoaine

1,2 %

·

Öljy

0,7 %

Laitoksella käytettävän jyrsinturpeen toimittavat Vapo Oy (noin 50 %), yksityiset
tuottajat (noin 35 %) ja loput (noin 15 %) saadaan Fortumin omilta tuotantoalueilta.
Toimitettavan turpeen keskikuljetusetäisyys on noin 100 kilometriä. Rauhalahden
tarvitsema turvetuotanto ja kuljetukset työllistävät Keski-Suomessa ja lähiympäristössä
130-150 henkilöä (Ahonen 2002, Fortum intranet).
Puupolttoaineita on käytetty Rauhalahdessa vuoden 1993 leijupetimuutoksesta lähtien.
Pääosa puupolttoaineesta on Keski-Suomen metsäteollisuuden sivutuotteita: kuorta,
sahanpurua, kutterilastua ja haketta. Näiden sivutuotteiden lisäksi puupolttoainetta
hankitaan suoraan metsästä. Metsähaketta on käytetty vuodesta 1996 lähtien, ja tällä
hetkellä metsähakkeen määrä on vajaat 100 GWh eli viidennes puupolttoaineista.
Polttoaineena käytetty metsähake on toistaiseksi valmistettu lähes kokonaan
kuusikoiden päätehakkuiden hakkuutähteistä. Puupolttoaineen toimittajia on yhteensä
noin 30. Suurimpia ovat Biowatti Oy, Schauman Wood Oy ja Vapo Oy (Fortum
intranet).
Puupolttoaine ja turve sekoitetaan vastaanottoasemalla purkamalla samanaikaisesti
puuta

ja

turvetta.

Kuvassa

17

on

64

voimalaitoksen

kiinteän

polttoaineen

vastaanottoasema. Uuden puupolttoaineen käsittelyjärjestelmän valmistumisen myötä
nykyinen asema jää pelkästään turpeen vastaanottoasemaksi.

Kuva 17. Rauhalahden voimalaitoksen kiinteän polttoaineen vastaanottoasema.
Puupolttoaineiden ja turpeen sekoittaminen on välttämätöntä kattilaan syötettävän
polttoaineen tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

4.1.3. Sähkösuodatin

Voimalaitoksen sähkösuodatin on Suomen puhallintehdas Oy:n (nykyään ABB)
valmistama 3-kenttäinen malli. Taulukkoon 5 on koottu sähkösuodattimen tärkeimpiä
teknisiä tietoja.
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Taulukko

5.

Voimalaitoksen

sähkösuodattimen

tärkeimpiä

mitoitusarvoja

(Sähkösuodattimen käyttö- ja hoito-ohjeet 1985).
Mitoitusparametri

Arvo
°C

200

mg/m3n

100

Suodatinkammioiden lukumäärä

kpl

1

Kenttien lukumäärä

kpl

3

Kokonaissavukaasumäärä

3

m /s

225,8

Kaasun nopeus

m/s

1,32

s

6,8

Painehäviö (tulo- ja poistolaippojen välissä)

Pa

200

Pohjasuppiloiden lukumäärä

kpl

4

Erotuslevyjen lukumäärä/kenttä

kpl

108

Emissiolankojen lukumäärä/kenttä

kpl

936

Emissiolankojen välimatka (pituussuunnassa)

mm

225

Tasasuuntaajien lukumäärä

kpl

6

Nimellisjännite (huippu)

kV

77

Nimellisvirta (keskimääräinen)

mA

1 000

Kokonaiserotuspinta-ala

m2

12 916

2

10 296

Savukaasun maks. lämpötila
Ulostuleva pölymäärä

Kaasun läpimenoaika (kentässä)

m

Tehollinen erotuspinta-ala

Sähkösuodattimen toiminnassa oli ongelmia vuosina 1996-1997, jolloin hiukkaspäästö
ylitti laitokselle määrätyn päästörajan melko usein. Pääasiallisena ongelmana oli
erotuslevyjen, erotuskammion seinämien ja verholevyn alaosan korroosio. Myös
savukaasujen virtausjakauma oli tällöin huono. Revisioissa (vuosina 1997 ja 1998)
tehtiin virtausjakaumaa parantavia toimenpiteitä sekä optimoitiin säätäjän (EPIC IIsäätäjä) toimintaa, jolloin hiukkaspäästöt saatiin palautettua halutulle tasolle.
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4.2. Mittausmenetelmät
4.2.1. Andersen-syklonikeräin

Andersen-syklonikeräin luokittelee hiukkaset neljään eri kokoluokkaan. Syklonikeräin
koostuu kolmesta syklonista ja peräsuotimesta. Kuvassa 18 on havainnollistettu
keräimen rakennetta. Andersen-syklonikeräimen leikkausrajat eivät ole yhtä jyrkät kuin
esimerkiksi impaktorin, mutta sillä voidaan kerätä huomattavasti suurempia
näytemääriä jatkoanalyysejä varten. Sillä mitataankin usein kokojakaumia ennen
erotuslaitetta. Keräimen valmistaja ilmoittaa kerättävien hiukkasten kokoalueeksi 0,3-15
mm (Andersen Instruments Incorporated).

Peräsuodin

Näytekaasu sisään

Kuva 18. Andersen-syklonikeräin.

4.2.2. Näytteenottoon perustuva kokonaishiukkaspitoisuuden määrittäminen
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Savukaasun kiintoainepitoisuus ESP:n jälkeen mitattiin standardin SFS 3866 mukaan
isokineettisesti manuaalisella gravimetrisellä menetelmällä. Näytteenotto tapahtui 0painesuuttimella in-stack-periaatteella verkkomittauksena. Savukaasun kosteus ja
virtausnopeus määritettiin kiintoainemittauksen yhteydessä. Virtausnopeus mitattiin
Pitot-putkella ja mikromanometrilla standardin SFS 3866 mukaan.

4.2.3. BLPI-tyyppinen alipaineimpaktori

Mittauksissa käytetty impaktori oli tyypiltään BLPI-impaktori (Berner Low Pressure
Impactor). Impaktorilla mitattiin kokeissa hiukkaskokojakaumaa ESP:n jälkeen. Tämä
impaktorimalli kuuluu alipaineimpaktoreihin ja siinä on normaalisti 11 astetta. Näissä
mittauksissa käytettiin modifioitua BLPI 25-4/0,015-impaktoria, jossa alipaineiset asteet
1-4 on jätetty pois. Tällöin pystyttiin hallitsemaan hiukkaskokoaluetta 0,3-16 mm
(aerodynaaminen halkaisija). Lisäksi impaktorissa käytettiin esierottimena syklonia,
joka keräsi noin 6-7 mm suuremmat hiukkaset pois ennen impaktoria. Impaktorin
virtausnopeutta hallitaan normaalisti alimmalla asteella, joka toimii kriittisenä aukkona.
Kun osa impaktorin asteista on jätetty pois, hallitaan virtausta säätämällä paine-eroa
impaktorin yli (Leskelä 1992).

Kuvassa 19 havainnollistaa impaktorin rakennetta.

Etualalla pystyasennossa on varsinainen impaktoriosa (myös taustalla vaakatasossa).
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Impaktorin eri
asteita

Sykloni
Näytekaasu sisään

Kuva 19. BLPI-tyyppinen moniasteimpaktori.
Moniasteimpaktorin yleinen toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Siinä savukaasu
johdetaan kohtisuorasti virtausta vastaan olevaa keräyslevyä kohti, jolloin virtaus
pakotetaan tekemään jyrkkä mutka. Tällöin tiettyä rajakokoa suuremmat hiukkaset eivät
hitautensa vuoksi seuraa virtausta vaan törmäävät ja kiinnittyvät keräyslevylle. Edellä
mainittua rajakokoa pienemmät hiukkaset kulkeutuvat impaktorin seuraavalle asteelle,
jossa aerosolin virtausnopeutta kasvatetaan suuttimien kokoa ja/tai lukumäärää
muuttamalla. Tällöin pienenee myös asteen rajakoko. Vastaavasti kuin ensimmäisen
asteen kohdalla osa hiukkasista törmää keräyslevyyn. Näin jatketaan kaikkien asteiden
läpi, jolloin hiukkaset saadaan jaettua kokoluokkiin aerodynaamisten halkaisijoiden
määräämässä

järjestyksessä.

Kokoluokkien

suhteelliset

pitoisuudet

saadaan

punnitsemalla kerätty hiukkasmäärä jokaiselta asteelta (Leskelä 1992). Kuvassa 20 on
esitetty moniasteimpaktori purettuna.
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Kuva 20. Moniasteimpaktori osiin purettuna.
Yleensä

impaktorimittauksissa

käytetään

keräysalustoina

alumiinifoliota.

Kiinnittymisen helpottamiseksi ja hiukkasten pomppaamisen estämiseksi keräysalustat
käsitellään yleensä alipainerasvalla, jolloin hiukkaset tarttuvat niihin paremmin.
Kuvassa 20 on etualalla keräysalustoja. Ennen varsinaista näytteenottoa keräysalustat
tulee mahdollisten haihtuvien aineiden tai kosteuden poistamiseksi lämpökäsitellä
vähintään mitattavan savukaasun lämpötilassa. Sopiva käsittelyaika on noin kaksi
tuntia. Näytteenoton jälkeen impaktori jäähtyy, jolloin savukaasun sisältämä kosteus
saattaa kondensoitua impaktorin sisäpinnoille tai keräysalustoille. Alumiinifolio ei ime
kosteutta itseensä, mutta jos hiukkasilla on tällaista taipumusta, saattaa niihin sitoutua
kosteutta, joka aiheuttaa virhettä punnitustuloksiin. Näytteen kosteus voidaan poistaa
lämpökaappikäsittelyllä, mutta siihen sisältyy se varaa, että näyte saastuu. Tällöin
staattisesti varautunut keräysalusta saattaa vetää puoleensa ylimääräisiä hiukkasia.
Lämpökäsittely onkin aina tehtävä siten, että näyte on suojattuna esimerkiksi lasikannen
alla (Leskelä 1992).

4.2.4. ELPI (Electrical Low Pressure Impactor)

Moniasteimpaktorin lisäksi hiukkaskokojakaumia mitattiin kokeissa myös sähköisellä
alipaineimpaktorilla (ELPI). Perusrakenteeltaan ELPI muistuttaa jonkin verran
tavanomaista moniasteimpaktoria. Siinä erikokoisten hiukkasten
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erottelu tapahtuu

vaiheittain mittakammiossa. Hiukkasia ei kuitenkaan kerätä suodattimiin, eikä
suodattimia punnita. ELPI ei mittaakaan suoraan massapitoisuuksia, vaan ne saadaan
laskennan tuloksena. Suodattimien punnitus on ELPI:ssä korvattu sähköisellä
mittauksella.

Tutkittava

aerosoli

johdetaan

laitteeseen

kuvan

21

mukaisesti

koronavaraajan kautta, jolloin hiukkaset varautuvat sähköisesti (Pellinen 2001).

Kuva 21. Sähköisen alipaineimpaktorin toimintakaavio (Pellinen 2001).
ELPI:n impaktoriaosa koostuu peräkkäisistä mittakammioista. Jokainen keräyslevy on
yhdistetty omaan elektrometriinsä, jolla hiukkasten törmätessään luovuttama varaus
mitataan. Varausten aikaansaama sähkövirta mitataan ja muutetaan lukumääräksi.
Vaikka mitattavat virrat ovat erittäin pieniä (femtoampeereja), on virran mittaaminen
huomattavasti tarkempaa kuin massan punnitseminen. Tällöin ELPI:llä saavutettavat
tulokset

ovat

luotettavia

ja

tulokset

saadaan

nopeasti

myös

alhaisilla

hiukkaspitoisuuksilla. Käytännössä ELPI antaa tulokset lähes reaaliajassa. Hiukkasten
erottelu kokoluokkiin perustuu ELPI:ssä sähköisestä havainnoinnista huolimatta
hiukkasten aerodynaamisiin ominaisuuksiin. Käytännössä mittakammioiden geometria
määrittää kammiolla mitattavien hiukkasten kokoalueen (Pellinen 2001).
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4.2.5. Muut mittaukset

Edellisten mittausten lisäksi kokeissa mitattiin myös seuraavia parametreja:
Happi (O2):

Happipitoisuutta tarvitaan kaasun tiheyden laskentaan ja tulosten muuttamiseen
(redusoimiseen)

vastaamaan

tiettyä

happipitoisuutta.

Happipitoisuus

mitattiin

jatkuvatoimisesti M&C PMA25-analysaattorilla, joka perustuu paramagneettisuuteen.
Happi voidaan mitata myös Hartman&Braun Uras 10 E-analysaattorilla, joka mittaa
pitoisuuden kemialliseen kennoon perustuen. Molemmat analysaattorit mittaavat
pitoisuuden kuivassa näytekaasussa. Mittauslaitteisto viritettiin erikseen ennen kunkin
mittausjakson alkua ja tarkastettiin mittausjakson jälkeen.
Hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO2):

Nämä komponentit mitattiin, jotta palamisen täydellisyyttä voitiin tarkkailla. Molemmat
mitattiin jatkuvatoimisesti Hartman&Braun Uras 10 E-analysaattorilla, joka mittaa
pitoisuuden

IR-säteilyn

absorptioon

perustuen.

Näytteenotto

tapahtui

suorana

näytteenottona ja näytekaasu kuivattiin. Vastaavasti kuten edellä, laitteisto viritettiin
ennen mittausjakson alkua ja tarkastettiin sen jälkeen.
Kosteus (H2O):

Savukaasun kosteutta tarvittiin muunnettaessa pitoisuuksia kosteasta pitoisuudesta
kuivaan pitoisuuteen. Kosteus määritettiin hiukkasmittausten yhteydessä jaksoittain
(kondensointi ja gravimetrinen määritys).
Lämpötila:

Lämpötiloja mitattiin kalibroiduilla K-tyypin termoelementeillä.
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4.3. Mittausten suoritus ja näytteenotto
4.3.1. Laitoksen ajotapa kokeiden aikana

Mittaukset pyrittiin suorittamaan mahdollisimman yhtenevissä olosuhteissa. Ennen
mittauksia pidetyssä laitoskokouksessa sovittiin yhdessä laitoksen käyttöhenkilökunnan
kanssa seuraavista laitoksen ajotapaan liittyvistä asioista:
·

Mahdollisimman tasainen polttoaineen syöttö (turve/puu-suhde)

·

Mahdollisimman tasaiset ajo-olosuhteet (ilmanjako, petilämpötila ym.)

·

Ei nuohouksia mittausten aikana

Käyttöhenkilökunnan mukaan laitos käyttää normaalisti noin 50 kuormaa turvetta
(yhteen kuormaan mahtuu noin 100 m3 polttoainetta) ja 20 kuormaa puupolttoainetta
vuorokaudessa (loppusyksy). Maksimi puupolttoainemäärä kattilan kuormalla 100 kg/s
on ollut noin 25 massa-%. Paremmalla turpeella sekapoltossa on päästy myös yli 100
kg/s:n. Todellisuudessa suunniteltujen polttoainesuhteiden noudattaminen oli kuitenkin
vaikeaa, koska puupolttoaineen saatavuutta ja kattilan kuormaa ei voitu ennustaa.
Kokeen 4 polttoainetase jätettiin laitoskokouksessa avoimeksi. Taulukossa 6 on esitetty
suunnitellut ja toteutuneet polttoainesuhteet. Kokeiden 2 ja 3 polttoainesuhteiden
laskenta on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 6. Suunnitellut ja toteutuneet polttoainesuhteet.
Koe

Suunniteltu

Toteutunut

(tilavuus-% turve/puu, kostea pa.)

(massa-% turve/puu, kuiva pa.)

Koe 1

100

100

Koe 2

75/25

76,6/23,4

Koe 3

85/15

73,0/27,0

Koe 4

avoin

100

Kokeiden 2 ja 3 toteutuneita polttoainesuhteita laskettaessa otettiin huomioon
polttoainekuormat, jotka tulivat laitokselle aikavälillä 04.30-16.30. Laskennassa
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huomioon otettavat polttoaine-erien kosteudet on analysoitu laitoksen omassa
laboratoriossa.
Kattilan ilmanjako pyrittiin pitämään kokeiden aikana vakiona seuraavasti:
·

Kokonaisilma

122 kg/s

·

Tertiääri-ilma

33 kg/s

·

Sekundääri-ilma

45 kg/s

·

Primääri+kiertokaasu

40 kg/s

·

Happi

2%

Tavoitteena ollut happipitoisuus on mitattu heti kattilan jälkeen laitoksen omalla
kiinteällä happipitoisuusmittarilla.
Taulukkoon 7 on koottu tärkeimpien prosessiparametrien ja savukaasukomponenttien
keskimääräisiä arvoja eri kokeiden aikana. Taulukossa esitetyt kaasumaiset komponentit
on redusoitu standardin SFS 5624 mukaan 6 %:n happipitoisuuteen.

Taulukko 7. Laitoksen prosessiparametreja ja savukaasukomponenttien pitoisuuksia eri
kokeiden aikana (kaasumaiset päästöt redusoitu 6 %:n O2 -pitoisuuteen).
Koe 1

Koe 2

Koe 3

Koe 4

turve 100 %

turve/puu

turve/puu

turve 100 %

76,6/23,4

73,0/27,0

Polttoaineteho

MW

280

275

275

281

Polttoaineen massavirta

kg/s

28,5

26,4

26,4

27,4

Kattilan kuorma

kg/s

112

110

95

97

Savukaasut:
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O2, kuiva

%

5,6

5,6

5,4

5,3

CO, kuiva

ppm

26

47

48

24

CO2, kuiva

%

13,2

13,2

13,0

11,7

NOx, kuiva

ppm

214

205

200

202

NO, kuiva

ppm

211

201

198

201

SO2, kuiva

ppm

201

166

163

235

Lämpötila

°C

137

137

126

126

Kosteus

%

18,9

19,6

20,5

19,6

Virtausnopeus

m/s

22,8

21,8

20,0

19,9

Kuten taulukosta huomataan, kattilan kuormassa esiintyi vaihtelua eri kokeiden välillä.
Kokeiden 1 ja 2 keskimääräiset kuormat ovat samaa luokkaa. Vastaavasti kokeita 3 ja 4
voidaan pitää vertailukelpoisina.
Savukaasuista huomataan, että sekapoltossa CO:n pitoisuus kasvaa. Tämä johtuu siitä,
että puupolttoaine on kosteampaa kuin turve. Tällöin palaminen on epätäydellisempää ja
häkäpiikkien määrä kasvaa. Kuten teoriaosassa todettiin, puupolttoaineet palavat lisäksi
tulipesän yläosissa. Tästä voi myöskin olla seurauksena häkäpitoisuuden kasvua, mikäli
palamattomia hehkuvia polttoainepartikkeleita karkaa tulipesästä. Laitoksen säädössä
esiintyvät ongelmat voivat myös aiheuttaa häkäpiikkejä. Mikäli säätöjärjestelmä ei
kerkeä seuraamaan kattilan kuorman nousua ja kasvattamaan tällöin ilmakerrointa, on
seurauksena häkäpitoisuuden kasvua. Tässä tapauksessa kattilan kuorman muutoksilla
ja häkäpitoisuuden kasvun välillä ei havaittu yhteneväisyyttä. Rauhalahden voimalaitos
ajaa lisäksi tasaista kuormaa, eli äkilliset kuormanmuutokset normaaliajossa ovat melko
vähäisiä.
Turveajossa kokeiden 1 ja 4 aikana ei häkäpiikkejä juurikaan esiintynyt. Lisäksi
kokeiden 1 ja 4 keskimääräiset SO2-pitoisuudet olivat luonnollisesti suurempia kuin
kokeiden 2 ja 3 johtuen turpeen korkeammasta rikkipitoisuudesta.
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4.3.2. Mittauspaikat

Mittauksia suoritettiin yhteensä neljässä eri kohteessa. Kuvassa 22 on esitetty
yksinkertaistettu kuva mittayhteiden sijainnista laitoksella.

Kuva 22. Mittauspisteet laitoksella.
LUVO:n

alapuolella

oleva

mittauspiste

osoittautui

huonoksi.

Savukaasujen

virtauskenttä oli tässä kohtaa epätasainen, joten Andersen-syklonikeräimellä saadut
tulokset eivät olleet kaikilta osin edustavia.
4.3.3. Näytteenotto

Polttoainenäytteet otettiin jokaisesta polttoainekomponentista erikseen. Laitokselle tulee
normaalisti päivittäin turvetta usealta eri suolta sekä puupolttoainetta usealta eri
toimittajalta. Näistä erillisistä turve- ja puupolttoainenäytteistä muodostettiin päivittäin
kokoomanäyte, joka sekoitettiin. Kokeessa 2 ja 3 kokoomanäyte muodostui siis
kootusta turvenäytteestä sekä kootusta puupolttoainenäytteestä. Näytteenottoajankohta
oli päivittäin kello 12. Polttoaineanalyysit pyrittiin tekemään mahdollisimman
edustavista polttoainenäytteistä. Edustavan näytteen saaminen oli kuitenkin vaikeaa,
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koska polttoaineiden vaihtelut saattoivat olla hyvinkin suuria. Tämä onkin eräs ongelma
näin suurella, paljon polttoainetta käyttävällä laitoksella. Taulukossa 8 on esitetty
polttoaineanalyysien tulokset eri kokeiden osalta.
Taulukko 8. Polttoaineanalyysin tulokset (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy).
Koe 1

Koe 2

Koe 3

Koe 4

turve 100 %

turve/puu

turve/puu

turve 100 %

76,6/23,4

73,0/27,0

Kokonaiskosteus m-%

43,9

52,1

50,5

44,0

Tuhka, vedetön m-%

6,8

5,7

5,0

11,3

Haihtuvat aineet, vedetön m-%

66,1

68,8

69,7

62,6

Kalorimetrinen lämpöarvo MJ/kg

22,14

21,92

21,63

20,80

Tehollinen lämpöarvo MJ/kg

20,95

20,71

20,42

19,67

C

54,2

53,5

53,6

51,0

H

5,7

5,8

5,8

5,4

N

2,0

1,6

1,6

1,9

O

31,1

33,2

33,8

30,1

S

0,20

0,18

0,18

0,33

Kiinteä hiili

27,1

25,5

25,3

26,1

Cl (tot.)

0,02

0,03

0,03

0,03

Alkuainekoostumus
(m-%, kuiva-aineessa):

Kuten analyysituloksista nähdään, kokeen 1 ja 4 turpeiden välillä oli eroavaisuuksia
varsinkin tuhka- ja rikkipitoisuuden sekä lämpöarvon osalta. Kokeen 4 turpeen
korkeampi rikkipitoisuus on selvästi nähtävissä myös taulukon 7 keskimääräisistä
prosessiparametreista, joissa SO2:n pitoisuus on selvästi suurempi. Analyysituloksista
havaitaan myös selvä kosteuspitoisuuden kasvu puupolttoaineiden lisäämisen myötä
kokeissa 2 ja 3. Myös haihtuvien aineiden osuudet kasvavat näissä kokeissa. Turve/puupolttoainesekoitusten väliset eroavaisuudet ovat puolestaan melko vähäisiä.
Polttoaineanalyysin tuloksena saadut lämpöarvot on taulukossa 8 ilmoitettu sekä
kalorimetrisina, että tehollisina arvoina. Jotta polttoon menevän polttoaineen
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todellisesta energiasisällöstä saataisiin oikeampi kuva, ilmoitetaan lämpöarvot usein
myös ns. saapumistilassa. Tällöin lämpöarvo saapumistilassa lasketaan seuraavan
kaavan mukaan (Huhtinen et. al. 1994):

H u( kostea) = 34,8 × mhiili + 93,8 × mvety + 10,5 × mrikki + 6,3 × mtyppi - 10,8 × mhappi - l 25 × mvesi (6)

jossa

Hu(kostea)

=Kostean polttoaineen tehollinen lämpöarvo

mhiili

=Hiilen massaosuus polttoaineessa (kg/kgpolttoaine, vastaavasti
muut polttoainekomponentit)
=Veden höyrystymislämpö (2443 kJ/kg, kun t=25°C)

l25

Tällä tavalla lasketut kostean polttoaineen teholliset lämpöarvot eri kokeiden osalta on
taulukoitu taulukossa 9.
Taulukko 9. Kostean polttoaineen teholliset lämpöarvot.

Kostean polttoaineen te-

Koe 1

Koe 2

Koe 3

Koe 4

turve 100 %

turve/puu

turve/puu

turve 100 %

76,6/23,4

73,0/27,0

8,59

8,94

10,71

MJ/kg

9,97

hollinen lämpöarvo

Kokeiden

aikana

kerätyistä

alkuainekoostumus.

Turpeen

polttoainenäytteistä
ja

analysoitiin

puupolttoaineiden

myös

tuhkien

tuhkan
tyypillisiä

alkuainekoostumuksia esiteltiin työssä aiemmin taulukossa 3. Seuraavassa taulukossa
on esitetty polttoaineen tuhka-analyysin perusteella saadut alkuainekoostumukset eri
kokeiden osalta. Kuten jo aiemmin todettiin, on syytä huomioida, että tuhkakomponentit
eivät välttämättä esiinny oksidimuodossa.
Taulukko 10. Polttoaineen tuhkan alkuainekoostumukset (Insinööritoimisto Paavo
Ristola Oy).
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Koe 1

Koe 2

Koe 3

Koe 4

turve 100 %

turve/puu

turve/puu

turve 100%

76,6/23,4

73,0/27,0

Al2O3

m-%

19

13

13

13

Fe2O3

m-%

11

8,4

8,3

6,7

K2O

m-%

1,6

2,2

1,8

1,5

CaO

m-%

5,9

14

11

4,3

MgO

m-%

1,4

2,0

1,9

0,74

Na2O

m-%

1,5

1,4

1,1

1,6

SiO2

m-%

45

46

46

62

SO3, laskettu S:stä

m-%

3,9

7,2

6,3

3,5

Tuhkan alkuaineanalyysin tuloksena havaitaan, että puun lisäyksen myötä alkali(kalium) ja maa-alkalimetallien (magnesium ja kalsium) määrä polttoaineen tuhkassa
kasvoi. Myös rikin osuus kasvoi sekapoltossa. Kuten teoriaosassa aiemmin mainittiin,
turpeen tuhka sisältää normaalisti suuria määriä piitä, alumiinia ja rautaa. Tässä
tapauksessa turpeiden ja sekapolttoaineiden väliset pii-, alumiini- ja rautapitoisuudet
eivät eroa kovin selvästi toisistaan, koska sekapolttoaineen pääosa oli kuitenkin turvetta.
Kokeissa

kerättiin

sähkösuodattimen

myös

tuhkanäytteitä

molemmista

kentistä.

sekä

kattilan

Näytteenotto

pohjatuhkasta,
suoritettiin

että

jokaisena

mittauspäivänä, pohjatuhka kerran päivässä (kello 12) ja sähkösuodattimen suppiloiden
tuhka kaksi kertaa päivässä (kello 12 ja kello 15). Tässä työssä ei kuitenkaan keskitytä
lentotuhkanäytteiden analyysituloksiin. Niistä analysoitiin vain palamattomien osuus,
joka on esitetty eri kokeiden osalta kuvassa 23. Näytteet otettiin ESP:n kahdesta eri
kentästä.
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8
7
6
m-% 5
4
3
2
1
0

Ka. 2,9 %
Näytteenotto 1, kenttä 1

Ka. 3,2 %

Näytteenotto 1, kenttä 2

Ka. 2,4 %

Näytteenotto 2, kenttä 1
Näytteenotto 2, kenttä 2

Ka. 1,3 %

Koe 1

Koe 2

Koe 3

Koe 4

Kuva 23. Palamattomien osuus lentotuhkassa (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy).
Kokeessa 2 ei otettu jälkimmäisiä näytteitä lainkaan, koska laitos meni alas ennen
näytteenottoajankohtaa. Alasmeno ei aiheuttanut häiriöitä tässä työssä käsiteltäviin
hiukkasmittauksiin. Myöskään kokeessa 4 ei otettu lentotuhkanäytteitä kuin kerran.
Lentotuhkan

palamattomien

määrä

eri

kokeissa

vaihteli

välillä

1,3-3,2

%

(näytteenottojen keskiarvo). Selvää korrelaatiota palamattomien ja polttoainesuhteen
välillä ei ole havaittavissa. Sähkösuodattimen 2.kentästä otetuissa näytteissä
palamattomien osuus oli yleensä suurempi kuin 1.kentästä otetuissa. Tämä johtuu siitä,
että palamattomat polttoainehiukkaset (hiili) menettävät varauksensa heikosti.
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5. TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI
5.1. Hiukkaskokojakauma ennen sähkösuodatinta
5.1.1. Andersen-syklonikeräin

Andersen-syklonikeräimellä

mitattiin

hiukkaskokojakaumia

ja

kokonaishiukkaspitoisuutta savukaasukanavasta LUVO:n alapuolelta. Mittauspaikka
osoittautui huonoksi, joten saadut tulokset eivät ole kaikilta osin luotettavia.
Esimerkiksi kokonaishiukkaspitoisuudet eri kokeissa vaihtelivat välillä 0,928-6,899
g/m3n, joten hajonta on lähes dekadin. Kuvassa 24 on eri kokeiden tuloksista
muodostetut massakertymäfunktiot, jotka ilmaisevat kutakin hiukkaskokoa pienempien
hiukkasten osuuden hiukkasten kokonaismassasta.
100

Syklonikeräimen kertymäfunktiot (ennen ESP:tä)

10

%

Koe 1
Koe 2
Koe 3
Koe 4

1

0,1
0,01

0,1

1

10

100

Hiukkaskoko (mikrometriä)

Kuva 24. Andersen-syklonikeräimen kertymäfunktiot ennen sähkösuodatinta.
Kuvasta huomataan, että saaduista tuloksista ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä
sekapolton

vaikutuksesta

hiukkaskokojakaumaan.

Esimerkiksi

turpeenpolton

kertymäfunktiot (kokeet 1 ja 4) ovat hyvin erilaisia. Kertymäfunktio ei muutenkaan ole
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paras mahdollinen ilmaisutapa hiukkaskokojakauman esitykseen. Kun keskitytään
tarkastelussa PM10-, PM2.5- ja PM1-fraktioiden massan prosentuaaliseen osuuteen
hiukkasten kokonaismassasta saadaan mittaustuloksista selkeämpi kuva. Kuvassa 25 on
esitetty kertymäfunktioiden perusteella laadittu esitystapa em. fraktioiden osuuksille.
Eri hiukkasfraktioiden osuus hiukkasten kokonaismassasta
(Syklonikeräin, ennen ESP:tä)
40

40

35

PM1
PM2.5

30

30

PM10

25
19

% 20

17

15

10
4,9

5

3,9

0

2,7

0,8

0,7

Koe 1

1,7

0,5

0,2

Koe 3

Koe 2

Koe 4

Kuva 25. Eri hiukkaskokofraktioiden osuus hiukkasten kokonaismassasta.
Kuvan

25

perusteella

huomataan

selvemmin,

että

sekapolton

vaikutuksesta

hiukkaskokojakaumaan ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi kahden
turveajon (kokeet 1 ja 4) välillä ei ole johdonmukaisuutta. Kokeessa 1 alle 10 mm:n
hiukkasten osuus hiukkasten kokonaismassasta oli 40 % , ja vastaavasti kokeessa 4 se
oli noin 17 %. Todellisuudessa suurin osa hiukkasten kokonaismassasta muodostuu
muutaman suurimman hiukkasen massasta pienimpien hiukkasten ollessa lähes
massattomia.

Lisäksi

tyypillinen

mitattu

kokonaishiukkaspitoisuus

leijukerroskattiloiden jälkeen on ollut kirjallisuuden perusteella luokkaa 10 g/m3n.
Näiden kahden seikan perusteella Andersen-syklonikeräimen tuloksista voisi pitää
luotettavimpina kokeiden 3 ja 4 tuloksia. Näissä mitatut pitoisuudet olivat 5,505 g/m3n
(koe 3) ja 6,899 g/m3n (koe 4). Lisäksi olosuhteet näiden kokeiden välillä olivat
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keskenään vertailukelpoiset. Liitteeseen 4 on kerätty tärkeimpiä prosessiparametreja ja
savukaasukomponenttien pitoisuuksia eri kokeiden aikana.
Sekapoltossa (koe 3) PM1 hiukkasten massan osuus oli 0,5 %, kun se turpeenpoltossa
(koe 4) oli 0,2 %. Vastaavasti alle 2,5 mm:n hiukkasten osuus sekapoltossa oli 2,7 %,
kun se turpeenpoltossa oli 1,7 %. Näitä tuloksia voi pitää prosentuaalisen muutoksen
vähäisyydestä huolimatta melko merkittävinä, koska pienhiukkasten pienestä massasta
johtuen niiden lukumäärän täytyy vastaavasti kasvaa merkittävästi enemmän. Lisäksi
petilämpötilat olivat pienempiä sekapolton kohdalla (liite 4). Petilämpötilan lasku voi
osaltaan vaikuttaa pienhiukkasten määrään alentavasti. Tästä huolimatta nukleaatioiden
ja höyrystymisen kautta muodostuneiden pienhiukkasten osuus on suurempi
sekapoltossa.

5.1.2. ELPI (VTT)

Hiukkaskokojakaumaa ennen sähkösuodatinta mitattiin Andersen-syklonikeräimen
lisäksi sähköisellä aliapineimapktorilla ELPI:llä (VTT Kemiantekniikka). Mittauksissa
käytettiin esierottimena syklonia, joka leikkasi yli 13 mm:n hiukkaset pois.
Laimennusjärjestelmä koostui kahdesta erillisestä laimentimesta, joiden yhteinen
kokonaislaimennussuhde oli 69,5. Mittauspaikka sijaitsi kuvan 22 mukaisesti
savukaasukanavan alareunassa. Varsinainen näytteenottokohta oli noin metrin
syvyydessä kanavassa, jossa virtausjakauma oli tasainen.
ELPI-mittauksissa esiintyi ajoittain häiriöitä, jotka vaikuttivat mitattuihin arvoihin.
Häiriöt

johtuivat

näytteenottolinjan
pitoisuuskäyrän

todennäköisesti
lämpenemisestä.

ryömintänä.

näytteenottosondin
Sondin

Tukkeutuminen

tukkeutuminen
johtuu

tukkeutumisesta
oli

savukaasun

ja

havaittavissa
sisältämästä

kosteudesta ja suoloista (Puustinen 2002). Voimalaitosympäristössä ELPI:n pisimmät
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yhtäjaksoiset mittausajat ovatkin yleensä korkeintaan kaksi tuntia. Seuraavassa
esitettyjä mittaustuloksia käsiteltäessä on otettu huomioon mittausten aikaiset
häiriötekijät (sondin paineilmahuuhtelut, nollaukset jne.). Tarkastelussa on lisäksi
keskitytty pelkästään lukumääräjakauman tarkasteluun.
Mittaustuloksia on seuraavassa käsitelty kanavittain. Tiettyä ELPI:n kanavaa vastaa aina
tietty leikkausraja. Kuvassa 26 on esitetty kanavia 1-5 vastaava hiukkaskokojakauma,
joka korreloi ultrapienten hiukkasten muodostumista eri kokeissa. Hiukkaskokojakauma
on esitetty lukumääräjakaumana (hiukkasten lukumäärä/cm3).

Hiukkasten lukumäärät (non-dlogDp)
9,00E+06

8,00E+06

Koe 1, turve 100%

13 668 196

Koe 2, sekapoltto
7,00E+06

Koe 3, sekapoltto
Koe 4, turve 100%

6,00E+06

5,00E+06

lukumäärä
1/cm3
4,00E+06

3,00E+06

2,00E+06

1,00E+06

0,00E+00

kanava 1
0,014
mikrometriä

kanava 2
0,042

kanava 3
0,078
Kanavat 1-5

kanava 4
0,132

kanava 5
0,207
mikrometriä

Kuva 26. Hiukkasten lukumääräjakauma hiukkaskokoalueella 0,01-0,2 mm.
Tuloksista havaitaan selvä ultrapienten hiukkasten lukumäärän kasvu sekapoltossa.
Erityisesti 0,01-0,13 mm:n hiukkaskokoalueella ero sekapolton ja turpeenpolton välillä
on todella suuri. Tällöin sekapoltossa mitatut pitoisuudet voivat olla moninkertaisia
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verrattuna turpeenpolttoon. Lisäksi havaitaan sekapolton ja turpeenpolton välisen eron
kasvavan hiukkaskoon pienentyessä.
Kokeiden aikaisia prosessiolosuhteita verrattaessa voidaan todeta, että suurta vaihtelua
ei niiden välillä esiintynyt. Varsinkin kokeet 1 ja 2 olivat keskenään hyvin
samankaltaisia,

samoin

kokeet

3

ja

4.

Tärkeimmät

prosessiparametrit

ja

savukaasukomponenttien pitoisuudet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 5.
Kun tarkastellaan suurempien kanavien vastaavia jakaumia, havaitaan että erot
sekapolton

ja

turpeenpolton

välillä

tasoittuvat.

Kuvassa

27

on

esitetty

hiukkaskokoalueen 0,6-6,4 mm lukumääräjakaumat. Varsinkin yli 2 mm:n hiukkasiin
siirryttäessä tilanne muuttuu olennaisesti. Tämän kokoluokan hiukkasia tulee
turpeenpoltossa enemmän kuin sekapoltossa. Erot eivät tosin ole kovin suuria.

Hiukkasten lukumäärät (non-dlogDp)
80000
70000
60000

Kokeiden väliset erot tasoittuvat

Koe 1, turve 100%
Koe 2, sekapoltto
Koe 3, sekapoltto
Koe 4, turve 100%

50000

lukumäärä
1/cm3

40000
30000
20000
10000
0

kanava 6 kanava 7
0,318
0,503
mikrometriä

kanava 8
0,800

kanava 9
1,269

kanava 10 kanava 11
1,994
3,139

Kanavat 6-12

Kuva 27. Hiukkasten lukumääräjakauma hiukkaskokoalueella 0,3-6,4 mm.
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kanava 12
6,376
mikrometriä

Koska joidenkin kokeiden petilämpötiloissa esiintyi vaihtelua, voidaan näiden kokeiden
kohdalla tutkia lämpötilan vaikutusta pienhiukkasten muodostumiseen. Esimerkiksi
kokeessa 1 petilämpötila nousi tasaisesti 840 °C:n tasosta 855 °C:n tasolle. Tällöin on
havaittavissa 5-15 %:n kasvu 0,042-0,132 mm:n hiukkasten lukumääräpitoisuuksissa.
Muiden kokoluokkien hiukkasissa muutosta ei ole niin selvästi havaittavissa.
Vastaavasti kokeessa 2 petilämpötila laski tasaisesti 875 °C:n tasosta 840 °C:n tasolle.
Tällöin pitoisuuksissa on havaittavissa 5-10 %:n lasku 0,014-0,042 mm:n hiukkasissa.
Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että petilämpötilan nousu saattaa vaikuttaa
pienhiukkasten muodostumiseen sekä seka-, että turpeenpoltossa. Lisäksi liitteestä 5
huomataan, että kattilan kuorma ja polttoaineen massavirta pysyi tasaisena em.
kokeiden aikana. Näin ollen niiden vaikutus pienhiukkasten muodostumiseen on
vähäinen.
Koska edellä esitetyt prosentuaaliset muutokset ovat vain yhdestä mittauksesta
todettuja, ei voida olla varmoja onko pienhiukkasten muodostumisen ja petilämpötilojen
muutoksen välillä tässä tapauksessa selvää yhteyttä.

5.2. Hiukkaskokojakauma sähkösuodattimen jälkeen
5.2.1. BLPI

BLPI-tyyppisellä
savukaasupuhaltimen

moniasteimpaktorilla
jälkeen.

mitattiin

Mittauspiste

hiukkaskokojakaumia

sijaitsi

laitoksenpuoleisessa

savukaasukanavassa juuri ennen piippua. Mittausten yhteydessä määritettiin myös
kokonaishiukkaspitoisuus SFS 3866 standardin mukaan. Hiukkasten kokoluokitus
impaktorin

avulla

edellyttää

tasaista

tilavuusvirtaa

impaktorin

läpi

koko

näytteenottojakson ajan. Tässä tapauksessa tilavuusvirta pyrittiin pitämään vakiona
lämmittämällä impaktori savukaasun lämpötilaan ja pitämällä painehäviö impaktorin yli
vakiona. Lisäksi savukaasun virtausprofiili oli tässä mittauspisteessä pyörteetön, joten
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mittaustuloksia

voi

pitää

massakertymäfunktiot

kuin

edustavina.
aiemmin

Kuvassa

28

on

esitetty

Andersen-syklonikeräimen

vastaavat

tapauksessa.

Kertymäfunktio ilmaisee siis kutakin hiukkaskokoa pienempien hiukkasten massan
osuus hiukkasten kokonaismassasta. Impaktorimittaukset suoritettiin ainoastaan
kokeissa 1-3. Prosessiparametrit ja savukaasukomponenttien pitoisuudet on esitetty
liitteessä 6.
BLPI-mittausten kertymäfunktiot

100

Koe 1
Koe 2
Koe 3
10

%

1

0,1
0,1

1

10

100

Hiukkaskoko (mikrometriä)
Kuva 28. BLPI-mittausten massakertymäfunktiot.
Eri kokeiden kertymäfunktiot ovat muodoltaan hyvin samankaltaisia. Tämä osoittaa
sähkösuodattimen toimivan hyvin. Turpeenpoltossa (koe 1) impaktorin asteille 5 ja 6
(leikkausrajat 0,27 ja 0,48 mm) ei tosin kerääntynyt lainkaan hiukkasia. Sekapoltossa
impaktorin 6:nnelle asteelle, jonka leikkausraja oli 0,48 mm sen sijaan kerääntyi
hiukkasia. Näiden hiukkasten massaosuus oli tosin vain prosentin luokkaa. Vaikka
näiden hiukkasten prosentuaalinen osuus hiukkasten kokonaismassasta onkin pieni,
korreloi se kuitenkin pienhiukkasten määrän kasvua myös sähkösuodattimen jälkeen.

87

Kuvassa 29 on esitetty toinen esitystapa impaktorilla mitatuille sähkösuodattimen
jälkeisille kokojakaumille. Siinä mitatut tulokset on ilmoitettu massakokojakaumana.

BLPI-mittausten massakokojakaumat

20

Koe 1

18

Koe 2

16

Koe 3

dm/dlog(Dp),
mg/m3n

14
12
10
8
6

Sekapoltossa
pienhiukkasmoodi

4
2
0
0,1

1

10

100

hiukkaskoko mikrometriä

Kuva 29. BLPI-mittausten massakokojakaumat.
Massakokojakauma on esitetty jatkuvana jakaumafunktiona siten, että x-akselilla on
hiukkaskoko logaritmisella asteikolla ja y-akselilla hiukkasten massapitoisuus. Pisteet
on laskettu siten, että x-akselin arvoksi tulee hiukkaskokoalueen geometrinen keskiarvo.
Tuloksista havaitaan, että massakokojakauman huippu on kahdessa ensimmäisessä
kokeessa noin 5 mm:n kohdalla ja kokeessa 3 noin 2,5 mm:n kohdalla. Lisäksi mitatut
massapitoisuudet

ovat

sekapoltossa

suurempia

kuin

turpeenpoltossa.

Kertymäfunktioissa ilmennyt pienhiukkasmoodi on havaittavissa myös sekapolton
massakokojakaumissa (noin 0,4 mm:n kohdalla).
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5.2.2. ELPI (Kuopion Yliopisto)

Kuopion Yliopisto mittasi PIHIVOC-kokeissa hiukkaskokojakaumia ELPI:llä ja
SMPS:llä (sähköinen liikkuvuusanalysaattori) sähkösuodattimen jälkeen. Mittauspaikka
sijaitsi ennen savukaasupuhallinta. Mittausten alkuvaiheessa esiintyi kondensaatioongelmia, jotka johtuivat liian alhaisesta laimennussuhteesta. ELPI:n yhteydessä
käytetty pumppu oli lisäksi alitehoinen (ELPI:n virtaukset liian pienet), eikä käytetyn
laimentimen todellisia laimennussuhteitakaan tiedetä täysin varmasti. Huolimatta
kondensaatio-ongelmista sekä ELPI:n liian pienestä näytevirtauksesta ELPI:llä ja
SMPS:llä mitatut lukumääräjakaumat vastasivat esimerkiksi kokeessa 1 varsin hyvin
toisiaan. ELPI:llä mitatuissa jakaumissa oli havaittavissa selvä moodi kaikissa kokeissa
800 nm – 3 µm:n alueella (PIHIVOC-väliraportti).
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 30 on esitetty ELPI:llä ja SMPS:llä mitatut
hiukkasten laimennuskorjatut lukumääräjakaumat. ELPI:n jakaumamittauksissa käytetty
näytepumppu oli siis vajaatehoinen suodatinasteella varustetulle ELPI:lle, minkä vuoksi
impaktorilla ei saavutettu riittävää alipainetta ja leikkausrajat olivat tosiasiassa hieman
kuvissa esitettyä suuremmat (PIHIVOC-väliraportti).
Kuvasta

30

huomataan,

että

sähkösuodattimen

jälkeen

ELPI:llä

mitattujen

kokojakaumamittausten tulokset ovat samankaltaisia kuin ennen sähkösuodatinta
mitatut tulokset. Sähkösuodattimen läpäisseiden pienhiukkasten osuus kasvaa siis puun
lisäyksen myötä. Esimerkiksi 0,1 mm:n hiukkasten pitoisuudet ovat 3-4 kertaisia
sekapoltossa verrattuna turpeenpolttoon. Edellä esitetyistä mittausteknisistä ongelmista
johtuen tuloksia on syytä tarkastella kuitenkin tietyllä varauksella.
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Kuva 30. Sähkösuodattimen jälkeen SMPS:llä ja ELPI:llä mitatut laimennuskorjatut
lukumääräjakaumat (Kuopion Yliopisto).
5.3. Kokonaishiukkaspitoisuus sähkösuodattimen jälkeen (SFS 3866)

Savukaasujen kokonaishiukkaspitoisuus mitattiin standardin SFS 3866 mukaan ennen
toista savukaasupuhallinta. Savukaasun virtausjakauma oli tässä kohdin tasainen, joten
tuloksia voi pitää edustavina. Ensimmäisessä kokeessa pitoisuus mitattiin kaksi kertaa,
koska

ensimmäisessä

mittauksessa

virtausnopeuksien

suhde

kanavan

ja

näytteenottosuuttimen välillä (mittauksen isokineettisyyssuhde) ei ollut ihanteellinen.
Virtausnopeuden

suuttimessa

tulisi

vastata

virtausnopeutta

kanavassa,

jolloin

näytteenotto on isokineettinen. Taulukossa 11 on esitetty kokonaishiukkaspitoisuudet
kuivassa ja kosteassa kaasussa sekä niiden perusteella lasketut ominaispäästöt.
Taulukko 11. Kokonaishiukkaspitoisuudet kosteassa ja kuivassa kaasussa.
Koe

Pitoisuus kosteassa
3

Pitoisuus kuivassa
3

Ominaispäästö

Isokineettisyyssu

kaasussa (mg/m n)

kaasussa (mg/m n)

(mg/MJ)

hde

Koe 1/1

14

17

6,4

0,88

Koe 1/2

19

23

8,7

0,96

Koe 2

13

16

6,3

1,00

Koe 3

11

14

5,4

1,03

Koe 4

12

15

5,3

1,00

Tuloksista havaitaan, että sekapolton vaikutusta kokonaishiukkaspitoisuuteen ei voida
suoraan todeta. Tarkastelemalla prosessiolosuhteita kokonaishiukkasmittausten aikana
(Liite 7) havaitaan, että kokeen 1 olosuhteet ovat samankaltaiset kuin kokeen 2. Kattilan
kuorma vaihtelee kokeessa 1 arvosta 112 kg/s arvoon 114 kg/s. Vastaavasti kokeessa 2
kuorma on noin 108 kg/s. Kokeessa 3 ja 4 kuorma oli oleellisesti pienempi (98 kg/s ja
92 kg/s). Prosessiolosuhteet muidenkin tärkeimpien parametrien osalta ovat sellaiset,
että koetta 1 tulisi verrata kokeeseen 2 ja vastaavasti koetta 3 kokeeseen 4. Ottamalla
prosessiolosuhteet huomioon voidaan sanoa, että sekapoltossa kokonaishiukkaspäästöt
pienenevät lievästi.
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5.4. Sähkösuodattimen erotusaste

Sähkösuodattimen erotusaste voidaan määrittää kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa
on

laskea

erotusaste

kaavan

3

mukaisesti

siten,

että

käytetään

mitattuja

kokonaishiukkaspitoisuuksia. Tällöin kokonaishiukkaspitoisuus ennen sähkösuodatinta
saadaan Andersen-syklonikeräimellä tehdyistä mittauksista. Kokonaishiukkaspitoisuus
sähkösuodattimen jälkeen saadaan puolestaan näytteenottoon perustuvan mittauksen
tuloksena (taulukko 11, kuiva kaasu). Toinen tapa erotusasteen määritykseen on käyttää
ennen sähkösuodatinta olevalle kokonaishiukkaspitoisuudelle laskettua arvoa. Tätä
tapaa on käytetty aiemminkin Rauhalahden sähkösuodattimen takuukokeessa ja
velvoitemittauksissa. Tällöin ennen sähkösuodatinta oleva kokonaishiukkaspitoisuus
lasketaan

polttoaineen

kokonaiskulutuksen,

polttoaineanalyysistä

saatavan

tuhkapitoisuuden ja savukaasumäärän perusteella kaavan 7 mukaisesti:

c0 =

jossa

q polttoaine × c tuhka
Q savukaasu

(7)

c0

= Kokonaishiukkaspitoisuus ennen sähkösuodatinta (g/m3n)

qpolttoaine

= Polttoaineen massavirta (kg/s)

ctuhka

= Polttoaineanalyysistä saatava tuhkapitoisuus (g/kg)

Qsavukaasu

= Kuivan savukaasun tilavuusvirta (m3n/s)

Polttoaineen massavirta saadaan kerätystä prosessidatasta. Laskennassa käytetään
kunkin kokeen kokonaishiukkaspäästön mittauksen aikaisten massavirtojen keskiarvoa.
Savukaasun tilavuusvirta on mitattu kokonaishiukkaspäästön määrityksen yhteydessä.
Polttoaineen tuhkapitoisuus saadaan siis polttoaineanalyysistä (taulukko 8). Kaavan 7
mukaan saadusta pitoisuudesta vähennetään kattilan pohjatuhkan ja 2-vedon tuhkan
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osuudet, jotka yleensä oletetaan yhteensä 10 %:ksi. Taulukossa 12 on esitetty edellä
mainituilla tavoilla lasketut sähkösuodattimen erotusasteet.

Taulukko 12. Sähkösuodattimen erotusasteet.
Andersen-syklonikeräimellä

Kaavan 7 mukaan

Näytteenottoon

Erotusasteet

mitattu pitoisuus ennen

laskettu pitoisuus

perustuva pitoisuus

tapa 1

ESP:tä (tapa 1)

ennen ESP:tä

ESP:njälkeen

tapa 2

(tapa 2)

(kuiva kaasu)

(%)

Koe

3

3

0,928 g/m n

1

20 mg/m n *

97,84

3

15,31 g/m n
1,819 g/m3n

2

99,87
16 mg/m3n

99,12

3

12,92 g/m n
3

14 mg/m n

5,505 g/m n

3

99,88
3

99,75

3

11,75 g/m n
6,899 g/m3n

4

99,88
15 mg/m3n

99,78

26,63 g/m3n

99,94

* Kokeessa 1 kokonaishiukkaspäästö mitattiin kaksi kertaa. Laskennassa käytetty
keskiarvoa.
Saatujen tuloksien perusteella sekapoltolla ei ole selvää erotusastetta pienentävää
vaikutusta. Andersen-mittausten epävarmuudesta johtuen tavan 1 mukaan lasketuissa
erotusasteissa on vaihtelua huomattavasti enemmän kuin tavan 2 mukaan lasketuissa
erotusasteissa. Mitattujen pitoisuuksien mukaan laskettujen erotusasteiden kohdalla on
syytä

huomata

myös,

että

kokonaishiukkaspitoisuudet

ennen

ja

jälkeen

sähkösuodattimen eivät välttämättä ole samalla hetkellä mitattuja. Tällöin muutokset
prosessiolosuhteissa saattavat vaikuttaa mitattuihin arvoihin.
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6. YHTEENVETO

Edellä esitettyjen mittaustulosten perusteella puun lisäyksellä ei siis ole selvää
vaikutusta Rauhalahden voimalaitoksen lopulliseen kokonaishiukkaspäästöön tai
sähkösuodattimen erotusasteeseen. Kokonaishiukkaspäästöt eri kokeissa vaihtelivat
välillä 14-23 mg/m3n (kuiva savukaasu) ja sähkösuodattimen erotusaste välillä 99,8799,94 %. Mikäli kokeen 1 jälkimmäistä mittausta ei oteta huomioon, olivat
kokonaishiukkaspäästöt välillä 14-17 mg/m3n. Näin pienet heilahtelut em. arvoissa
osoittavat sen, että sähkösuodatin toimii moitteettomasti.
Puun lisäys turpeen joukkoon lisää sen sijaan merkittävästi pienhiukkasten
muodostumista. Tämä oli havaittavissa ennen sähkösuodatinta olleen ELPI-mittauksen
perusteella. Varsinkin 0,01-0,13 mm:n hiukkaskokoalueella lukumääräpitoisuudet voivat
sekapoltossa olla 3-4 kertaisia turpeenpolttoon verrattuna. Nämä erot sekapolton ja
turpeenpolton välillä tasoittuivat siirryttäessä yli 1 mm:n hiukkasiin. Sähkösuodattimen
jälkeen suoritetut ELPI-mittaukset antoivat samansuuntaisia tuloksia. Tämä on sikäli
ymmärrettävää, että sähkösuodattimen erotusaste on yleensä huonoin juuri 0,1-1 mm:n
hiukkasille. Jälkimmäisessä ELPI-mittauksessa oli tosin ongelmia laimennuksen kanssa.
ELPI:llä suoritetuissa mittauksissa esiintyi muutenkin häiriöitä, jotka vaikuttivat
mittaustuloksiin (sondin tukkeumat ja ELPI:n lämpötilasiirtymät). Mittaustuloksia
tarkasteltaessa ja analysoitaessa nämä epävarmuustekijät on pyritty ottamaan huomioon.
Mikäli mittauksissa olisi käytetty ainoastaan perinteisempiä kokojakaumamittauksia ei
pienhiukkasten määrän kasvua todennäköisesti olisi havaittu lainkaan.
Petilämmön

nousun

havaittiin

vaikuttavan

0,042-0,132

mm:n

hiukkasten

muodostumiseen turpeenpoltossa. Petilämpötilan noustessa tasaisesti 15 °C, kasvoi em.

94

kokoluokan hiukkasten lukumääräpitoisuudet 5-15 %. Vastaavasti sekapoltossa 35 °C:n
tasainen petilämpötilan lasku aiheutti 5-10 %:n laskun 0,014-0,042 mm:n hiukkasten
lukumääräpitoisuuksissa.
Puun lisäyksen jälkeen kattilan NOx- ja varsinkin SO2-päästöt vähenivät odotetusti.
Etenkin SO2-päästöjen kohdalla vähennys oli merkittävä. Samaan aikaan kuitenkin COpäästöt kasvoivat merkittävästi. Sekapoltossa esiintyi ajoittain jopa 1000 ppm:n
suuruisia häkäpiikkejä. Kokeiden aikaiset keskimääräiset CO-pitoisuudet olivat
sekapoltossa käytännössä kaksinkertaisia turpeenpolttoon verrattuna. Kasvaneet
häkäpitoisuudet ovat merkki hapen alimäärän aiheuttamasta hiilen epätäydellisestä
palamisesta. Niitä voitaisiin vähentää kasvattamalla ilmakerrointa, mutta tällöin
kasvaisivat puolestaan kattilan savukaasuhäviöt ja vastaavasti kattilan hyötysuhde
laskisi. Häkäpäästöjen lisäksi epätäydellinen palaminen on yleensä havaittavissa
palamattomien

osuuden

kasvuna

lentotuhkassa.

Näissä

kokeissa

lentotuhkan

palamattomien määrässä ei ollut selviä eroavaisuuksia sekapolton ja turpeenpolton
välillä.
Näiden kokeiden suorittamisen yhteydessä havaittiin tiettyjä ongelmakohtia, joita voisi
jatkossa kehittää. Esimerkiksi polttoaineen jatkuvan tasalaatuisuuden järjestäminen näin
suuressa laitoksessa on varsin hankalaa. Käytännössä kaikki laitokselle saapuva
polttoaine siirretään välittömästi välivarastoon ja sitä kautta polttoon. Näin ollen
puu/turve-suhteen

säätely

on

erittäin

hankalaa.

Pienemmissä

polttoainesuhteen säätely olisi todennäköisesti helpommin järjestettävissä.
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laitoksissa

7. JATKOTOIMENPITEET

Koska näiden mittausten perusteella on havaittavissa, että pienhiukkasten osuus
sekapolton myötä kasvaa, olisi jatkossa syytä tutkia tarkemmin näiden hiukkasten
koostumusta. Varsinkin syvälle hengitysteihin tunkeutuvien alle 1 mm:n hiukkasten
kohdalla kasvu oli niin merkittävää, että sillä voi olla terveydellisiä vaikutuksia mikäli
hiukkaset sisältävät terveydelle vaarallisia aineita. Tämän työn puitteissa hiukkasten
koostumusta ei voitu keräysteknisistä syistä johtuen analysoida. Lisäksi kaikkein
pienimpien hiukkasten kohdalla kerättyjen näytteiden massat muodostuisivat niin
pieniksi, että niiden analysoiminen olisi erittäin hankalaa. Tällä hetkellä ollaankin
kehittämässä uusia analyysimenetelmiä varsinkin orgaanisten yhdisteiden analysoimista
varten. PIHIVOC-projektin yhtenä tavoitteena olikin kehittää analyysimenetelmä/-iä
VOC- ja semi-VOC-yhdisteiden tunnistamiseen ja kvantitointiin erityyppisistä
pienhiukkasista,

joiden

näytemäärä

on

hyvin

pieni.

Vastaavia

todellisessa

voimalaitosympäristössä suoritettavia mittauksia olisikin jatkossa syytä jatkaa, jotta
kehitystyö voitaisiin viedä loppuun.
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