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Many power stations use heat exchangers made of carbon steel materials for warming
combustion air with low pressure steam. In some cases these heat exchangers have suffered
from internal corrosion causing tube failures. The aim of this study was to establish the causes
to corrosion failures and examine different types of remedies to prevent new failures. The
main remedy examined to prevent new failures is boiler water treatment chemical mixtures
that contain surface active amines. The main focus is given to a commercial Helamin 90 H
Turb chemical mixture.
The main cause to corrosion is often suspected to be carbon dioxide in the steam. However,
according to newest findings the organic acids, mainly acetic and formic acid are more intense
cause to corrosion in steam heated air pre-heaters than carbon dioxide. Organic acids
concentrate in the condensate droplets that are formed when steam starts to condensate and
cause pH to drop drastically. The drop in pH accelerates the dissolution of magnetite
protecting the metal surfaces and makes it also difficult to form new magnetite.
Organic acids and carbon dioxide are formed when organic substances decompose partially in
water steam circuit of the boiler. The main sources of organic substances are the natural
organic matter entering the boiler via make-up water and the organic water treatment
chemicals. Organic burden can be mitigated by improving the effectiveness of make-up water
treatment process to filter organic substances, for example by using reverse osmosis.
If improvement in make-up water quality cannot be reasonable accomplished it is possible to
neutralize the effect of organic acids on air pre-heaters by using the organic boiler water
treatment chemicals correctly. Through the conducted corrosion measurements on air preheaters it was established that the most effective remedy to prevent corrosion is the use of
chemical mixtures containing surface active amine in addition to alcalising amines.
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SYMBOLILUETTELO
a

absoluuttinen

A-

hapon ionisoitunut muoto

B

emäs

BH+

emäksen ionisoitunut muoto

C

pitoisuus, ppb

e

elektroni

HA

happo

Kb

emäsvakio

Kd

jakautumiskerroin

M+

metalli-ioni

n

kokonaisluku

pKa

logaritminen happovakio

pKb

logaritminen emäsvakio

RV

suhteellinen haihtuvuus

R1

haarautumaton alkyyliketju, joka sisältää 12 - 18 hiiliatomia

R2

alkyyliryhmä, joka sisältää yleensä 1 - 4 hiiliatomia

X

ioninvaihtomassan runko-osa

log10

kymmenkantainen logaritmi

alaindeksit

s

höyry

w

vesi

„w

ionisoitumaton osa vedessä

lyhenteet

AMP

2-Aminometyylipropanoli

CEN

Euroopan standardisoimisliitto (European Committee for Standardization)

DOC

liuennut orgaaninen hiili (dissolved organic carbon)
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DEAE

dietyyliaminoetanoli

DENÅ

Dansk Kedelförening Ekono Norsk Dampkedelforening Ångpanneförening

ECS

ensilauhteen näytteenotin (early condensate sampler)

EH

ei havaittavissa

ETA

etanoliamiini

FAC

virtauksen kiihdyttämä korroosio (flow-accelerated corrosion)

FCC

ensilauhdekorroosio (first condensate corrosion)

IEX

ioninvaihto (ion exchange)

KPV

kemiallisesti puhdistettu vesi

KV

kattilavesi

LC-OCD

nestekromatografinen orgaanisen hiilen määritys
(liquid cromatography organic carbon detection)

LV

lisävesi

MB

sekavaihdin (mixed bed)

MPA

3-metoksi-propyyliamiini

NPOC

haihtumaton orgaaninen hiili (non-purgeable organic carbon)

NOM

luonnon orgaaninen aines (natural organic matter)

ppm

miljoonasosa (parts per million), mg/kg

ppb

miljardisosa (parts per billion), µg/kg

RO

käänteisosmoosi (reverse osmosis)

SFS

Suomen standardisoimisliitto

SV

syöttövesi

TAPPI

maailmanlaajuinen sellu- ja paperiteollisuuden yhdistys

TH

tulistettu höyry

TOC

orgaaninen kokonaishiili (total organic carbon)

VGB

suurvoimalaitoskäyttäjien yhteisö (Verband der Groẞkraftwerks-Betreiber)

5-AP

5-aminopentanoli

alkuaineet ja ionit

Ag

hopea

Al

alumiini

Au

kulta

C

hiili
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CH3COO-

asetaatti-ioni

Cl

kloori

CO3

2-

karbonaatti-ioni

Cr

kromi

Cu

kupari

Fe

rauta

HCOOHCO3

2-

formiaatti-ioni
bikarbonaatti, vetykarbonaatti-ioni

K

kalium

Mg

magnesium

Mo

molybdeeni

N

typpi

Na

natrium

Ni

nikkeli

NH4+

ammoniumioni

O

happi

OH-

hydroksyyli-ioni

P

fosfori

PO43-

fosfaatti-ioni

Pt

platina

S

rikki

SO42-

sulfaatti-ioni

yhdisteet
Al2(SO4)3•18H2O

alumiinisulfaatti

Ca(OH)2

kalkki

CH3COOH

etikkahappo

CH4

metaani

C2H4

etyleeni

(C2H5)2NOH

dietyylihydroksyyliamiini

C2H6

etaani

C3H8

propaani

CO2

hiilidioksidi
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Fe(SO4) •9H2O

ferrisulfaatti

Fe(OH)2

ferrohydroksidi

Fe2O3

hematiitti

Fe3O4

magnetiitti

HCl

suolahappo

HCOOH

muurahaishappo

H2CO3

hiilihappo

H2SO4

rikkihappo

KMnO4

kaliumpermanganaatti

NaAlO2

natriumaluminaatti

NaCl

natriumkloridi

NaOH

natriumhydroksidi

Na2HPO4

dinatriumfosfaatti

Na3PO4

trinatriumfosfaatti

Na2SO4

natriumsulfaatti

(NH2NH)2CO

karbohydratsidi

NH3

ammoniakki

N2H2

hydratsiini

SiO2

silikaatti
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1

JOHDANTO

Teollisuuden voimalaitoksilla on esiintynyt viimeisen vuosikymmenen kuluessa poikkeuksellisen paljon korroosiovaurioita höyrykäyttöisissä palamisilman esilämmittimissä, joissa
kattilan palamisilmaa lämmitetään turbiinin väliotosta saatavalla matalapainehöyryllä. Yhdistävänä tekijänä tapahtuneissa korroosiovaurioissa on ollut niiden sijainti hiiliteräksestä
valmistetuissa lämmönsiirtoputkissa. Vauriot ovat sijainneet alueella, jolla höyry alkaa
lauhtua ja muodostaa ensimmäisiä lauhdepisaroita. Vauriot ovat olleet tyypillisesti tasaista
putkimateriaalin höyry/lauhdepuolen syöpymistä suhteellisen kapealla lämmönvaihtopinnalla. (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009; Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007;
Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 - 29.5.2009.)
Korroosiovaurioihin johtaneita syitä on etsitty eri tahojen tekemien korroosiovauriotutkimusten perusteella ja erilaisia syitä on esitetty vaurioiden aiheuttajiksi. Päällimmäiseksi
korroosiovaurioihin johtaneeksi syyksi on aiemmin esitetty höyryn sisältämää hiilidioksidia, joka muodostaa höyryn lauhtuessa hiilihappoa ja syövyttää metallipintoja lauhteen
pH:n alenemisen myötä (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007). Hiilidioksidin vaikutuksen hiiliteräksisten lämmönsiirtoputkien korrodoitumiseen voi kuitenkin olettaa olevan
vähäinen, johtuen hiilidioksidin jakautumisesta höyryn ja muodostuvan lauhteen välillä
ilmanesilämmittimien käyttölämpötiloissa. Sen sijaan vesi-höyrykierrossa orgaanisten aineiden hajoamistuotteena hiilidioksidin ohella syntyvät haihtuvat pienimolekyyliset orgaaniset hapot, joita ovat pääasiassa etikka- ja muurahaishappo, siirtyvät hiilidioksidia
huomattavasti helpommin höyrystä muodostuvaan lauhteeseen ja alentavat ensilauhteen
pH-tasoa altistaen metallipinnat korroosiolle. (Zeijseink & Heijboer 2000, 346) Orgaanisten happojen vaikutusta ensilauhteen pH-tasoon on tutkittu pääasiassa höyryturbiinien matalapaineosan alueella, jossa höyryn lauhtuminen alkaa. Aihe on hyvin tunnettu ja siitä on
saatavilla lukuisia tutkimuksia (Svoboda et al. 2003a, 273).
Orgaanisia haihtuvia happoja ja hiilidioksidia syntyy höyrykattilassa pääasiassa lisävedestä
peräisin olevien luonnon orgaanisten aineiden (NOM) osittaisessa termisessä hajoamisessa
(Huber 2003, 303 - 305). Teollisuusvoimalaitoksille on ominaista suuri lisäveden kulutus,
josta johtuen tarve korkeampaan lisäveden laatuun kasvaa (Lehtovuori 2007, 14). Suomessa teollisuusvoimalaitoksien lisävedenvalmistus tarkoittaa poikkeuksetta humuksen ja täys-
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suolanpoistoa ns. konventionaalisin menetelmin, jolloin lisävesi voi käsittelyn jälkeenkin
sisältää vielä suhteellisen korkeita pitoisuuksia vesi-höyrykierrossa haitallisia orgaanisten
aineiden jakeita, etenkin polysakkarideja.

Toinen merkittävä orgaanisten aineiden lähde höyrykattilan vesi-höyrykierrossa ovat käytetyt orgaaniset jälkiannostelukemikaalit, pääasiassa orgaaniset hapenpoistokemikaalit ja
orgaaniset amiinit, joilla korvataan aiemmin laajasti käytössä olleita hydratsiinia ja ammoniakkia lähinnä hydratsiinin syöpävaarallisuuden vuoksi. (Hildén & Pohjanne 2009, 6;
Lehtovuori 2007, 5.) Orgaaniset jälkiannostelukemikaalit hajoavat vesi-höyrykierrossa
osittain muodostaen pääasiassa etikka- ja muurahaishappoa sekä hiilidioksidia.

Orgaanisten happojen vaikutusta ilmanesilämmittimien korroosioon on mahdollista pienentää nostamalla höyryn ja ilmanesilämmittimissä muodostuvan lauhteen pH-taso riittävän korkeaksi käyttäen haihtuvia orgaanisia amiineja tai perinteistä ammoniakkia. (Savelkoul et al. 2001, 328; Hildén & Pohjanne 2009, 17). On myös mahdollista käyttää kemikaaliseoksia, jotka sisältävät orgaanisten amiinien lisäksi pinta-aktiivisia amiineja. Pintaaktiiviset amiinit muodostavat metallipinnoille suojakalvon, joka yhdessä orgaanisten alkalointikemikaalien kanssa muodostaa riittävän korkean pH:n olosuhteet ja estää näin ollen
orgaanisten happojen sekä muiden epäpuhtauksien ilmanesilämmittimiä korrodoivan vaikutuksen ensilauhteen alueella. Näitä kemikaaliseoksia annostellaan yleensä höyrykattilan
syöttöveteen, jolloin luodaan koko vesi-höyrypiiriin hyvin korroosiolta suojaavat olosuhteet. (Bursik, 2004, 549 - 550.)

Diplomityön kirjallisuusosassa tarkastellaan ilmanesilämmittimille esitettyjä erilaisia korroosionhallintakeinoja. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat lisäveden ja lauhteiden laadun parantaminen orgaanisten aineiden osalta. Työn pääpaino on kuitenkin orgaanisten
jälkiannostelukemikaalien ja etenkin pinta-aktiivisia amiineja sisältävien jälkiannostelukemikaaliseoksien tarkastelussa ilmanesilämmittimien korroosionhallinnassa.

Diplomityön kokeellisessa osassa vertaillaan viidellä eri teollisuuden voimalaitoksella ilmanesilämmittimien korrodoitumista erilaisten mittausten avulla. Laitosten välillä on paikoin suuria eroja käytetyn lisäveden laadussa ja käytetyissä jälkiannostelukemikaaleissa.
Yhdellä laitoksista käytetään höyrykattilan jälkiannostelukemikaaleina perinteisiä ammoniakki ja hydratsiinia, kun taas muilla neljällä laitoksella jälkiannostelukemikaaleina käyte-
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tään orgaanisia amiineja ja hapenpoistokemikaalia sisältäviä kaupallisia kemikaaliseoksia.
Yhdellä laitoksista jälkiannostelukemikaaliseos sisältää lisänä pinta-aktiivisia amiineja.

Työn tavoitteena on esittää pinta-aktiivisia amiineja sisältävien jälkiannostelukemikaaliseoksien toimivuus höyrykattilan vesi-höyrypiirissä ja ilmanesilämmittimen korroosionhallinnassa, vaikka ilmanesilämmittimissä käytettävä lämmityshöyry sisältäisikin korkeita
pitoisuuksia orgaanisia happoja huonon lisäveden laadun seurauksena. Kokeellisessa osassa tarkastellaan tarkemmin pinta-aktiivista amiinia sisältävän kaupallisen Helamin 90 H
Turb- kemikaaliseoksen toimivuutta.

2

TEOLLISUUSVOIMALAITOSTEN ILMANESILÄMMITTIMIEN
KORROOSIO-ONGELMAT

Teollisuuden voimalaitoksilla, etenkin soodakattilalaitoksilla on 2000-luvulla esiintynyt
korroosio-ongelmia höyryä lämmitysaineena käyttävissä palamisilman esilämmittimissä.
Eräällä laitoksella on jouduttu vaihtamaan yhteensä 9 ilmanesilämmitintä vuosien 2006 2008 vuototapauksien johdosta (Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 - 29.5.2009). Samoja
ongelmia on esiintynyt myös Ruotsissa, mutta ongelmat eivät koske pelkästään Pohjoismaissa sijaitsevia laitoksia, vaan samoista ongelmista on kärsitty hiljattain myös muualla
maailmalla (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009).

2.1 Teollisuuden voimalaitos
Teollisuudessa esiintyvät lämpökuormat ovat suuria ja siksi lämmönsiirtoaineena käytetään
yleensä höyryä. Höyryn avulla on mahdollista siirtää suuria lämpötehoja ja lämmittää kohteet nopeasti höyryn hyvien lämmönsiirto-ominaisuuksien ansiosta. Höyryä käytetään
lämmitysaineena monissa järjestelmissä, joissa höyry lauhtuu ja lauhde kerätään takaisin
höyrykattilan syöttövedeksi. Teollisuusvoimalaitokset ovat sähköä ja lämpöä tuottavia vastapainevoimalaitoksia ja höyrykattilat luonnonkierrolla toimivia lieriökattiloita, joissa tuorehöyryn paineet ovat yleensä alle 10 MPa. (Huhtinen et al. 2004, 13.) Kuvassa 1 on esitetty teollisuuden vastapainevoimalaitoksen periaatekaavio.
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Kuva 1. Teollisuuden vastapainevoimalaitoksen periaatekaavio (Huhtinen et al. 2004, 13).

2.1.1 Höyrykattilan vesi-höyrypiiri

Luonnonkiertokattilat ovat vesiputkikattiloita, joissa höyrystyvä vesi virtaa kattilaputkissa.
Vesi-höyrypiirin keskeisimmät komponentit ovat veden esilämmitin, lieriö, höyrystin ja
tulistin. Syöttövesi tuodaan kattilaan syöttövesipumpulla syöttövesisäiliöstä. Vesi johdetaan kattilan lieriöön syöttöveden esilämmittimen, ekonomaiserin kautta, jossa vesi lämmitetään lähelle sen kiehumispistettä. Lieriöstä vesi johdetaan laskuputkia pitkin höyrystinputkien alapäähän, josta se jaetaan mahdollisimman tasaisesti höyrystinputkiin. Höyrystinputkissa osa vedestä höyrystyy, jolloin lieriöön palaa kylläisen veden sekä vesihöyryn
seosta. Lieriössä höyrystinputkissa muodostuneet höyry ja vesi erotetaan toisistaan ja höyry johdetaan edelleen tulistimeen. Höyrystymätön vesi sekoittuu lieriöön syötettävän uuden
syöttöveden kanssa ja virtaa uudelleen laskuputkien kautta höyrystinputkiin. (Huhtinen et
al. 2004, 113.) Kuvassa 2 on esitetty luonnonkierrolla toimivan lieriökattilan vesihöyrypiiri.
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Kuva 2. Luonnonkierrolla toimivan lieriökattilan vesi-höyrypiiri (Huhtinen et al. 2004, 113).

Tulistettu höyry johdetaan turbiinille, jossa se paisuu käytettyyn vastapaineeseen ja josta se
johdetaan edelleen höyryn kulutuskohteisiin. Höyryä otetaan myös väliottoina turbiinista
eri painetasoilla käytettäväksi useissa kulutuskohteissa. Kulutuskohteita ovat esimerkiksi
höyrykäyttöiset palamisilman ja syöttöveden esilämmittimet sekä prosessista riippuen useat muut eri kohteet.

Höyrykattilan syöttövesi koostuu höyryn kulutuskohteista palaavasta lauhteesta ja lisävedestä. Teollisuuden voimalaitoksille on ominaista, että vain osa lauhteesta palautetaan takaisin kattilan syöttövedeksi (Huhtinen et al. 2004, 13). Esimerkiksi sellutehtaan soodakattilan vesi-höyrykierrolle on tyypillistä, että lauhteiden palautus on noin 70 %. Tästä johtuen tarvittavan lisäveden osuus on suuri ja tarve korkeampaan lisäveden laatuun kasvaa. Lisäksi höyryn kulutuskohteissa tapahtuva lauhteiden kontaminaatio heikentää lauhteiden
puhtautta. (Lehtovuori 2007, 14.) Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta johtuen on vedelle
ja höyrylle asetettavat laatuvaatimukset entistä korkeampia puhtaaseen lämmöntuotantoon
verrattuna (VGB-R 450 Le 2004, 11 - 12).

Lauhteeseen voi tulla eri lähteistä monenlaisia epäpuhtauksia, joita ovat (Tunturi
(päätoim.) 1988, 272):
-

suolat, happi ja hiilidioksidi raakavesivuodoissa lauhdepiiriin

-

öljy, ilma ja glykoli lämmönvaihdinvuodoissa
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-

korroosiotuotteet höyry-lauhdejärjestelmistä (raudan ja kuparin oksidit)

-

prosessista kulkeutuvat laitoskohtaiset vuodot, kuten mustalipeä, tärpätti ja metanoli.

2.1.2 Palamisilman esilämmitin

Palamisen stabiiliuden varmistamiseksi esilämmitetään palamisilma aina voimalaitoskattiloissa, vaikka käytetty polttoaine olisikin helposti syttyvää. Tarvittavan palamisilman lämpötila riippuu käytetystä polttoaineesta ja polttotavasta ollen yleensä 100 - 400 °C. Esilämmityksen merkitys korostuu polttoaineen epähomogeenisuuden ja kosteusprosentin lisääntyessä. (Huhtinen et al. 2004, 196.)

Palamisilman esilämmittimissä ilma lämmitetään tyypillisesti joko kattilan savukaasuilla
tai höyryllä. Savukaasun happokastepiste määrää esilämmittimen jälkeisen savukaasun
lämpötilan ja tämän vuoksi savukaasun loppulämpötila pyritään pitämään happokastepistelämpötilaa korkeampana lämmönsiirtimien kestävyyden vuoksi. Ns. höyryluvoa (luvo =
Luftvorwärmer) käytetään normaalin savukaasuilla lämmitettävän palamisilman esilämmittimen rinnalla tai tilalla, mikäli on vaarana, että savukaasun loppulämpötila painuu alle
happokastepisteen. (Huhtinen et al. 2004, 197.)

Höyryluvossa savukaasuesilämmittimeen menevää palamisilmaa lämmitetään höyryllä
kuumien savukaasujen sijaan. Palamisilman esilämmitys höyryllä pienentää savukaasuilla
tapahtuvaa ilman lämmitystarvetta ja savukaasujen loppulämpötila nousee. Esilämmitys
parantaa myös kattilan hyötysuhdetta, koska matalapaineisen höyryn energiaa saadaan talteen. (Huhtinen et al. 2004, 196, 201.) Soodakattiloissa käytetään kastepisteongelmien
vuoksi pelkästään höyrykäyttöisiä palamisilman esilämmittimiä, joilla palamisilma lämmitetään n. 150 °C:een lämpötilaan (Huhtinen et al. 2004, 167).

2.2 Höyryluvo
Höyrykäyttöiset palamisilman esilämmittimet ovat suunniteltu toimiviksi puhtaasti lauhduttimina ilman lauhteen jäähdytystä. Lämmitettävä ilma tuodaan höyryvirtaukseen näh-
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den kohtisuoraan, jolloin lämmönsiirto tapahtuu suhteellinen kapealla lämmönsiirtopinnalla. Lämmönsiirtoputkissa lauhtuva höyry luovuttaa tulistus- ja höyrystymislämpönsä putkien ulkopuolilla virtaavaan lämmitettävään ilmavirtaan. (GEA 2001, 8.) Lämmityshöyrynä höyryluvoissa toimii yleensä turbiinin väliotosta otettu matalapainehöyry (0,4 - 0,7
MPa), mutta joissakin tapauksissa käytetyt painetasot voivat olla myös korkeampia (Huhtinen et al. 2004, 201).

2.2.1 Rakenne ja materiaalit

Putkimateriaaleina höyryluvoissa käytetään yleensä normaaleja hiiliteräksiä, esim. St 37.0,
niiden hyvien lämmönjohto- ja muokattavuusominaisuuksien sekä halvan hinnan vuoksi.
Samoja materiaaleja käytetään myös mm. syöttöveden esilämmittimissä. Höyryluvon putket ovat ulkopuolelta rivoitettuja, koska lauhtuvan höyryn lämmönsiirto-ominaisuudet ovat
paljon paremmat kuin putkien ulkopuolilla virtaavan ilman. (Huhtinen et al. 2004, 195,
196, 201.)

Höyryluvojen lämmönsiirtoputket ovat usein ovaalin muotoisia lämmönsiirtopinnan kasvattamiseksi, mutta myös pyöreitä putkia käytetään. Rivat ja putkien ulkopinnat ovat galvanoituja. (GEA 2001, 8.) Käytetyt seinämäpaksuudet ovat olleet tyypillisesti 1,4 – 2,0
mm, mutta korroosio-ongelmista johtuen on ainakin osalle ilmanesilämmitinvalmistajia
tullut tarve kasvattaa seinämäpaksuuksia, jolloin voidaan käyttää nykyään jopa 3,2 mm:n
seinämäpaksuuksia (Suhonen, sähköpostiviesti 14.1.2010). Kuvassa 3 on esitetty höyryluvon rakenne ja kuvassa 4 ripaputkien rakenne.

Kuva 3. Höyryluvon rakenne (GEA Heat exchangers brochure 2009, 4).
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Kuva 4. Höyryluvon ripaputkirakenne (GEA Heat exchangers brochure 2009, 2).

Höyryn tuloyhteiden kohdalla jakokammioissa sijaitsevat höyryn jakolevyt, joiden tarkoituksena on jakaa höyryvirtaus mahdollisimman tasaisesti lämmönsiirtoputkiin. Jakolevyt
ovat osassa esilämmittimiä rei‟ittämättömiä ja osassa rei‟itettyjä. (Haaga et al. haastattelu
12.11.2009.) Kuvassa 5 on esitetty höyryn jakolevyn sijainti.

Kuva 5. Höyryn jakolevy höyryn tuloyhteestä katsottuna (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

2.2.2 Höyryn laatuvaatimukset

Ilmanesilämmitinvalmistaja GEA:n (2001,8) käyttöohjeissa on esitetty seuraavat lämmityshöyryn laatuvaatimukset ja yleiset käyttöohjeet höyrykäyttöiselle ilmanesilämmittimelle:
-

hiiliteräksestä valmistettujen höyrykäyttöisten esilämmittimien lämmityshöyryn tulee olla hiilidioksidi- ja happivapaata. Pitoisuuksista riippuen höyryssä olevat hiili-
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dioksidi, happi, kloridit sekä muut halogeenit rikkovat lämmönvaihtimet korroosion
vaikutuksesta jo lyhyessä ajassa.
-

pitkällä aikavälillä voidaan korroosiovahingot välttää vain poistamalla syöttövedestä kaasut ja suolat sekä säätämällä vesihöyrykierron pH oikealle tasolle

-

kattiloiden alasajoissa on lämmönvaihtimet tyhjennettävä täydellisesti.

2.2.3 Varastointi ja käyttöönotto

Ilmanesilämmittimille suoritetaan valmistuksen yhteydessä hydraulinen painekoe, jonka
jälkeen yhteet sinetöidään muovikorkeilla lian pääsyn estämiseksi lämmönsiirtoputkiin.
Varastointi suoritetaan kuivassa ja lämmitetyssä tilassa, jonka ajaksi yhteiden muovikorkit
poistetaan kunnollisen tuuletuksen varmistamiseksi. Varastoinnin kestäessä yli 6 kk tai mikäli edellä esitettyjä varastointiolosuhteita ei voida järjestää, tehdään lämmönsiirtoputkille
sisäpuolinen korroosiosuojaus. Tämä tapahtuu painekoneen jälkeen lämmönsiirtoputkien
kuivauksella ja typellä täyttämisellä. Typpitäyttö suositellaan tarkastettavaksi kahden kuukauden väliajoin ja typpeä lisätään tarpeen mukaan. Toinen tapa on täyttää lämmönsiirtoputket painekokeen ja kuivauksen jälkeen korroosiolta suojaavalla öljyllä, joka puhdistetaan pois ilmanesilämmitintä käyttöön otettaessa. (GEA 2001, 11.) Yleensä varastointiajat
eivät kuitenkaan ole pitkiä, vaan esilämmittimet toimitetaan tilaajalle n. viikkoa ennen
asennusta ja näin ollen ei erillistä suojausta tarvita. (Suhonen, sähköpostiviesti 14.1.2010).

Käyttöönoton yhteydessä suoritetaan lämmönsiirtimen yleistarkastus ja poistetaan mahdollisesti muodostunut lauhde. Mikäli varastointiin ei ole käytetty korroosiolta suojaavaa öljyä, ei laitevalmistaja GEA:n (2001, 10) mukaan erillistä sisäpuolista kemiallista puhdistusta tarvita. Esilämmittimet puhalletaan höyryllä lauhteenpoistimien ohi ennen käyttöönottoa, jolloin mahdollinen pintaruoste ja rasva poistuvat tarkasti (Suhonen, sähköpostiviesti
14.1.2010).

2.2.4 Asennus

Höyryluvot asennetaan usein ilmakanavaan pystysuoraan, jolloin höyry tuodaan esilämmittimien yläosaan. Joissakin tapauksissa voidaan esilämmittimet asentaa myös vaakasuoraan,
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jolloin lämmönsiirtoputkien kallistuksen tulee olla lauhdepuolelle päin vähintään 3 - 5 astetta. Tällä varmistetaan se, että lämmönsiirtoputkissa muodostuva lauhde pääsee virtaamaan pois vapaasti ja nopeasti, jotta lämmönsiirtimen toiminta on suunnitellun mukaista ja
lämmönsiirto tehokasta. (GEA 2001, 12.)

2.3 Korroosiovauriot
Viime vuosina tapahtuneet ilmanesilämmittimien korroosiovauriot ovat koskeneet pääasiassa varsin uusia yksiköitä, jotka ovat ilmenneet vain muutamia vuosia käyttöönoton jälkeen. Vaurioita on esiintynyt myös vanhemmissa, jo pidempään käytössä olleissa ilmanesilämmittimissä. Vauriotyyppinä on ollut lämmönsiirtoputkien höyrypuolen korroosiosta aiheutuneet putkirikot. (Suhonen, sähköpostiviesti 14.1.2010; Haaga et al. haastattelu
12.11.2009; Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007; Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 29.5.2009.) Putkirikkoja on tapahtunut sekä pysty- että vaakatasoon asennetuissa esilämmittimissä.

Ilmanesilämmittimien korroosiovaurioissa on ollut yhdistävänä tekijänä vaurioiden sijainti.
Vauriot sijaitsevat suoraan höyryn jakokammioon tuloyhteiden alapuolella n. 400 - 500
mm jakokammiosta. (Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 - 29.5.2009; Haaga et al. haastattelu 12.11.2009.) Kuvissa 6 - 8 on esitetty ilmanesilämmittimien tyypillisiä vauriokohtia ja
vaurioita.

Kuva 6. Ilmanesilämmittimen tyypillinen vauriokohta (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).
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Kuva 7. Vuotojälkiä ilmanesilämmittimen yläosassa (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

Kuva 8. Tyypillinen ilmanesilämmittimen putkivaurio (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

2.3.1 Esitetyt korroosiovaurioihin johtaneet syyt

Tapahtuneita korroosiovaurioita on tutkittu eri tahojen toimesta ja korroosiovaurioihin johtaneiksi syiksi on esitetty höyryn sisältämiä epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidia ja orgaanisia happoja sekä valmistuksesta/asennuksesta peräisin olevia tai höyryn mukana kulkeutuneita metallisia epäpuhtauksia. Myös virtauksen kiihdyttämää korroosiota ja ilmanesilämmittimien rakenteellisia tekijöitä sekä huonoa lauhteen poistumista on esitetty ongelmien
aiheuttajiksi. Eri tahojen käsitykset vaurioihin johtaneista syistä vaihtelevat. Seuraavaksi
on tarkasteltu esitettyjä korroosiovaurioihin johtaneita syitä.

2.3.1.1 Höyryn epäpuhtaudet

Vaurioiden aiheuttajaksi on esitetty vesihöyrykiertoon kulkeutunutta hiilidioksidia, joka
siirtyy höyryfaasista lämmönsiirtoputkissa muodostuvaan lauhteeseen muodostaen hiili-
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happoa (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007). Hiilihappo alentaa Sonnisen mukaan
ensilauhteen pH-tasoa siinä määrin voimakkaasti, että suojaavan magnetiittikalvon liukeneminen nopeutuu ja eroosiokorroosio kiihtyy. Vuorinen (konferenssiesitelmä 28 29.5.2009) painottaa hiilidioksidia enemmän muiden höyryssä olevien happamien epäpuhtauksien, kuten orgaanisten aineiden hajoamisessa muodostuvien orgaanisten happojen
vaikuttavan esilämmittimien korrodoitumiseen. Orgaanisten aineiden pääasialliset lähteet
ovat lisäveden mukana kulkeutuvat luonnon orgaaniset aineet (NOM) ja orgaaniset vedenkäsittelykemikaalit, mikäli niitä käytetään.

Vuorisen näkemystä tukevat lukuisat tutkimukset, joissa on tutkittu orgaanisten happojen
ja hiilidioksidin vaikutusta höyryturbiinien matalapaineosien materiaalien korroosioon.
Uusimpien näkemysten mukaan ei hiilidioksidilla ole merkittävää vaikutusta ensilauhteen
pH-tasoon ja sitä kautta korroosioon, mikäli höyryn pH on oikein säädetty. Pääpainon saavat orgaaniset hapot, pääasiassa etikka- ja muurahaishappo, joiden vaikutus ensilauhteen
pH-tasoon voi pitoisuuksista riippuen olla erittäin voimakas. Tässä yhteydessä puhutaan
usein ensilauhdekorroosiosta (FCC = first condensate corrosion), jolla tarkoitetaan höyryn
lauhtumisen alkaessa tapahtuvaa pisaranmuodostusta ja happamuuden aiheuttajien väkevöitymistä lauhtuviin pisaroihin. (Svoboda et al. 2003b, 581; Svoboda et al. 2003a, 278.)

Ilmanesilämmittimeen tuleva kylmä ilma joutuu kosketuksiin kuumien lämmönsiirtopintojen kanssa suhteellisen kapealla lämmönsiirtoalueella, jossa höyryn lauhtuminen alkaa.
Suhosen (Sähköpostiviesti 14.1.2010) mukaan höyryn tulistuksen poisto vie karkeasti 100
mm/10 ºC, eli 50 ºC:een tulistus vie n. 500 mm höyryn jakokammiosta ja lauhtuminen alkaa. Näin ollen kohdistuu myös happamien epäpuhtauksien siirtyminen muodostuvaan ensilauhteeseen suhteellisen pienelle lämmönsiirtoalueelle. Tämän voisi olettaa olevan pääsyynä siihen, että vauriot sijaitsevat lähes poikkeuksetta höyryn jakokammioiden alapuolella kuvien 6 ja 7 mukaisesti.

Edellä kuvatun happamuudesta johtuvan korroosion on esitetty kuluttavan lämmönsiirtoputkien materiaalia koko niiden pinnalta ja lisäksi aiheuttavan uramaisia syöpymiä eli ns.
korroosioteitä (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007). Kuvassa 9 on esitetty kylmän
tuloilman puolelle kohdistuva lämmönsiirtoputken uramainen syöpyminen, joka voi mahdollisesti olla seurausta happamien epäpuhtauksien väkevöitymisestä ensilauhteeseen.
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Kuva 9. Putkimateriaalin höyry/lauhdepuolen uramainen syöpyminen kylmän tuloilman puolella (Salmi,
sähköpostiviesti 19.11.2009).

Eräässä lämmönsiirtoputkille tehdyssä korroosiotutkimuksessa on esitetty valmistuksesta
tai asennuksesta peräisin olevia metallisia epäpuhtauksia metallin pintaa suojaavaan magnetiittikerrokseen syntyneiden virheiden ja tätä kautta paikallisen galvaanisen korroosion
aiheuttajaksi. Vesi-höyrykierron osista irronneiden tiettyjen metalli-ionien, esimerkiksi kuparin (Cu), on esitetty voivan muodostaa paikallisia galvaanisia korroosiopareja raudan
kanssa. Tutkimuksessa oli havaittu, että metallin pintaa suojaava magnetiittikerros oli ollut
huokoinen tai se puuttui osittain kokonaan. Magnetiitin huonon rakenteen ja osittaisen
puuttumisen syiksi oli esitetty putkivärähtelyitä, virtauksen pyörteilyä ja liian suuria virtausnopeuksia. (Parikka 2009, 18.)

Sonnisen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) esittämän ilmanesilämmitinputkien korroosiovauriotutkimuksen vauriokuvauksissa esille tuodut syöpymät olivat olleet uramaisia ja hitsaussaumojen tasaisia pois kulumisia. Galvaanisessa korroosiossa esiintyvät korroosiovauriot eivät ole tasaista syöpymistä, vaan pistemäisiä korroosiokuoppia (Tunturi (päätoim.)
1988, 110). Tämän perusteella voi arvella galvaanisen korroosion vaikutuksen olevan vähäinen korroosiovaurioiden syntymiseen. Kuvassa 10 on esitetty pois kulunut hitsaussauma.
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Kuva 10. Pois kulunut hitsaussauma (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007).

2.3.1.2 Virtauksen kiihdyttämä korroosio

Virtauksen kiihdyttämän korroosion vaikutusta ei ole tutkittu suoraan ilmanesilämmittimien käyttöolosuhteissa, mutta jonkinlaista - ei kuitenkaan täysin yhtenevää - analogiaa löytyy esimerkiksi ilmanjäähdytteisiin lauhduttimiin, joissa virtauksen kiihdyttämän korroosion aikaansaamia korroosio-ongelmia on esiintynyt (Dooley et al. 2009b, 269 - 273). Virtauksen kiihdyttämää korroosiota tapahtuu kostean höyryn alueella metallin pinnalle syntyvän virtaavan vesikalvon vaikutuksesta.

Virtauksen kiihdyttämään korroosioon vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötila, vesikalvon pHarvo, vesikalvoon liuenneen hapen pitoisuus ja vesikalvon virtausnopeus. (Tunturi (päätoim.) 1988, 286 - 289.) Kuvassa 11 on esitetty virtauksen kiihdyttämään korroosioon vaikuttavat tekijät (VGB 1990).

Kuva 11. Virtauksen kiihdyttämään korroosioon vaikuttavat tekijät (VGB 1990).
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Sonnisen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) ja Vuorisen (konferenssiesitelmä 28 29.5.2009) mielestä ilmanesilämmittimissä höyrypuolella vallitsevat voimakkaat virtausolosuhteet ja suojaavan oksidikerroksen, magnetiitin liukenemista suosiva lämpötila-alue
altistavat lämmönsiirtoputket mahdollisesti myös virtauksen kiihdyttämälle korroosiolle.
Mikäli höyryn/lauhteen nopeudet ovat riittävän suuria, ts. yli materiaalin kriittisen virtausnopeuden, voi seurauksena olla metallin pintaa suojaavan oksidikerroksen irtoaminen ja
metallin korroosionopeuden kiihtyminen. Erään ilmanesilämmitinvalmistajan mukaan höyryn nopeudet ovat painetasosta riippuen tyypillisesti 3 - 5 m/s (1,0 MPa(a) höyryllä) ja 7 12 m/s (0,15 MPa(a) höyryllä), jolloin muodostuvan lauhdefilmin nopeudet ovat ripaputkien loppupäässä vastaavasti 0,2 – 0,4 m/s ja 0,05 – 0,1 m/s. Virtausolosuhteet eivät ole erityisen voimakkaita, eivätkä ne voi näin ollen aiheuttaa suoranaista korroosiota magnetiitin
poiskulkeutumisen kautta (Suhonen, sähköpostiviesti 14.1.2010).

Virtausnopeutta ratkaisevampi tekijä on oletettavasti orgaanisten happojen ja hiilidioksidin
vaikutus ensilauhteen pH-tasoon, jolloin materiaalin kriittinen virtausnopeus voi laskea
oleellisesti ja näin ollen voi korroosio nopeutua jo normaaleilla virtausnopeuksilla. Tässä
yhteydessä on kuitenkin kyseenalaista puhua suoranaisesta virtauksen kiihdyttämästä korroosiosta.

2.3.1.3 Rakenteelliset tekijät

Esilämmitinputkien ja esilämmittimien rakenteellisilla tekijöillä on myös yritetty selittää
korroosiovaurioiden syntyä. Joissakin vauriotapauksissa on havaittu lämmönsiirtoputkien
hitsaussaumojen pois kulumisia ja putkirikkojen syyksi on epäilty huonoja hitsaussaumoja
(Haaga et al. haastattelu 12.11.2009; Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 - 29.5.2009). Kuvassa 12 on esitetty osittain pois kulunut hitsaussauma.
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Kuva 12. Osittain pois kulunut hitsaussauma (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

Myös höyryn jakokammioon tuloyhteiden kohdalla jakokammioissa sijaitsevien jakolevyjen on epäilty synnyttävän niiden alle alipaineen, joka yhdessä huonon lauhteen poistumisen kanssa voi johtaa lauhteen kerääntymiseen lämmönsiirtoputkiin. Tällä on yritetty selittää korroosiovaurioiden keskittymistä höyryn tuloyhteiden alapuolisiin lämmönsiirtoputkiin. (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009.) Kuvassa 13 on esitetty jakolevyn alle syntyvän
alipaineen periaate.

Kuva 12. Alipaineen syntyminen jakolevyn alle (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

2.3.1.4 Puutteellinen lauhteenpoisto

Puutteellisen lauhteen poistumisen on myös arveltu voivan vaikuttaa ilmanesilämmittimien
toimintaan ja jopa edesauttaa korroosiota lauhteen kertyessä lämmönsiirtoputkiin. Puutteellinen lauhteen poistuminen on havaittu mm. tärinänä ilmanesilämmittimissä ja lauhdeputkistoissa (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009.)
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Puutteellisen lauhteen poistumisen seurauksena on laitetoimittaja GEA:n (2001, 15) mukaan vaarana ns. höyryvasara-ilmiön esiintyminen, joka aiheuttaa kavitaatiota lämmönsiirtoputkien sisäpinnoilla. Höyryvasara ilmiö aiheutuu höyrykuplien tunkeutuessa kylmään
lauhteeseen, jolloin höyrykuplat lauhtuvat äkillisesti luhistuen. Tämä prosessi synnyttää
tyhjiön, joka särkyessään aiheuttaa kovan, äänekkään paineaallon pitkin putkistoa. Höyryvasara-ilmiön on esitetty voivan vahingoittaa tai jopa rikkoa lämmönsiirtoputkia ja irrottaa
löyhästi kiinnittynyttä magnetiittia.

Lauhteen kerääntyminen ilmanesilämmittimen alaosaan voi johtua laitevalmistaja GEA:n
mukaan lauhteenpoistimen puutteellisesta toiminnasta tai lauhdeputkiston liian suuresta
vastapaineesta. Lauhteenpoistimen tarkoituksena on poistaa lauhde ja lauhtumattomat kaasut ilmanesilämmittimestä. Lauhteen puutteellinen poistuminen tai lauhtumattomien kaasujen kerääntyminen voi aiheuttaa sen, ettei ilmanesilämmittimellä lämmitetyn ilman tavoitelämpötila täyty. Lauhde poistuu yleensä ilmanesilämmittimestä joko erilliseen lauhteenkeruusäiliöön tai sen puuttuessa esimerkiksi omakäyttölauhdesäiliöön. Kaikilla laitoksilla ei
käytetä erillisiä lauhteenpoistimia.

2.3.1.5 Puutteellinen lauhtumattomien kaasujen poisto

Lauhtumattomien kaasujen poisto tapahtuu joko ilmanesilämmittimen jälkeen lauhteenkeruusäiliön yläosasta esim. hönkähöyrynä ilmaan tai syöttövesisäiliön kaasunpoistimeen.
Joissakin tapauksissa lauhtumattomien kaasujen poisto voi olla vajavaista tai sitä ei ole toteutettu ollenkaan, jolloin on mahdollista, että lauhtumattomia kaasuja kertyy ilmanesilämmittimeen heikentäen sen toimintaa. Tämä havaittiin eräällä laitoksella siten,
että palamisilman tavoitelämpötila alkoi hiipua. Puutteellisen lauhtumattomien kaasujen
poiston syyksi diagnosoitiin väärän paineluokan venttiili lauhdesäiliön kaasunpoistimessa,
jolloin lauhtumattomia kaasuja pääsi kertymään ilmanesilämmittimeen ja lauhdejärjestelmään (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009).

Puutteellisen

lauhtumattomien

kaasujen

poiston

vaikutusta

ilmanesilämmittimien

korroosion ei tunneta tarkasti. Oletettavasti sillä voi kuitenkin olla jonkinlainen
myötävaikutus korroosiovaurioiden syntymiseen. Tätä tukevat eräällä suomalaisella
massatehtaalla

saadut

kokemukset,

jossa

tehtaan

voimakattilalla

ei

ole
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ilmanesilämmittimille erillistä lauhteen/lauhtumattomien kaasujen poistojärjestelmää, vaan
lauhteet palautetaan omakäyttölauhdesäiliöön. Saman laitoksen soodakattilalla on erillinen
lauhteenpoistojärjestelmä, josta myös lauhtumattomat kaasut poistetaan. Voimakattilalla
on esiintynyt ilmanesilämmittimien korroosiovaurioita, kun taas soodakattilalla ei (Kesti,
puhelinhaastattelu 25.2.2010).

2.3.1.6 Happikorroosio

Laitetoimittaja GEA (2001, 23) esittää happikorroosion olevan mahdollista esilämmitinputkissa, kuitenkin vain osakuormalla tai kattilan ollessa alas ajettuna. Täydellä kuormalla
happikorroosiota on todettu esiintyvän vain hyvin harvoin. Laitosta alas ajettaessa on huonon lauhteen poistumisen vuoksi mahdollista tyhjiön muodostuminen ja ilman kulkeutuminen lämmönsiirtoputkiin. Hapen läsnäolo lauhde/ilma-rajapinnoilla johtaa kuoppamaisten korroosiovaurioiden syntymiseen hiiliteräksen pinnalle.

Erään ilmanesilämmitinputkille tehdyn vaurioselvityksen mukaan ei hapella ole ollut
osuutta putkivaurioihin, koska putkien höyry/lauhdepinnoilla ollut oksidikerros oli koostunut pelkästään magnetiitista (Fe3O4), eikä ruskeaa ruostetta ollut esiintynyt. Myöskään teräksen rakenteella ei ollut osuutta putkivaurioihin, koska raerakenne oli ollut normaali
(Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007).

2.3.2 Toimenpiteet uusien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi

Ilmanesilämmittimien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi on esitetty erilaisia toimenpiteitä, joita on käsitelty seuraavaksi.

2.3.2.1 Lisäveden laadun parantaminen ja laadunvalvonta

Raakavedestä peräisin olevien orgaanisten aineiden ja hiilidioksidin höyrykattilaan kulkeutumisen minimoimiseksi, suosittelee Sonninen (Konferenssiesitelmä 18.10.2007) lisäveden
valmistuksen tehostamista ja laadunvalvontaa. Tämä voidaan toteuttaa Sonnisen mukaan
tehostamalla raakaveden kemiallisen esikäsittelyprosessin valvontaa ja kiinnittämällä
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enemmän huomiota käsitellyn veden KMnO4-kulutukseen. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota täyssuolanpoistolaitoksen toimintaan ja seurata sitä lisäveden TOC analyyseillä säännöllisin väliajoin. Laitoksilla noudatettavien vedenlaadun ohjearvojen ylittyessä on vedenkäsittelyprosessin toimintaa pyrittävä tehostamaan. Vuorisen (konferenssiesitelmä 28 29.5.2009) mielestä on myös höyryn TOC pitoisuutta syytä valvoa säännöllisin väliajoin.
Käsitteet KMnO4 ja TOC on selvitetty luvussa 3.

2.3.2.2 Lauhteen pH-tason nosto ja pinta-aktiiviset amiinit

Mikäli lisäveden laadun parantamisella ei saavuteta toivottuja tuloksia, voidaan höyrykattilan normaalin kemikaaliannostelun lisäksi annostella höyryliukoista haihtuvaa alkalointikemikaalia suoraan ilmanesilämmittimille menevään höyrylinjaan höyryn ja lauhteen pHtason nostamiseksi. pH-tason nostamiseen voidaan käyttää orgaanisia amiineja, joilla on
ilmanesilämmittimien ensilauhteen alueella suotuisat jakautumiskertoimet vesi- ja höyryfaasien välillä ja joilla voidaan neutraloida happamien epäpuhtauksien vaikutusta. Tällaisia
orgaanisia amiineja voivat olla esimerkiksi morfoliini ja etanoliamiini. Ammoniakin jakautumiskerroin on epäedullinen ensilauhteen alueella, joten se ei sovellu Sonnisen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) mukaan lauhteen pH-tason nostoon. Ammoniakkia on kuitenkin käytetty nostamaan ilmanesilämmittimelle menevän höyryn pH-tasoa ja saadut kokemukset korroosionhallinnasta ovat olleet positiivisia, kunhan pH-taso on nostettu riittävän
korkeaksi (Savelkoul et al. 2001, 328).

Koko vesihöyrykierron pH-tasoa voidaan myös nostaa lauhteen pH-tason nostamiseksi
(Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 - 29.5.2009). Laitetoimittaja GEA (2001, 23 - 24) mukaan lauhteen pH (25 ºC) heti lauhteenpoistimien jälkeen mitattuna tulisi olla 8,5 - 11 höyryn happamien epäpuhtauksien aiheuttamien ilmanesilämmittimien korroosio-ongelmien
ehkäisemiseksi. GEA:n antama pH alarajasuositus on aivan liian matala, jotta korroosioongelmilta vältyttäisiin.

Korroosio-ongelmia voidaan myös ehkäistä käyttämällä kemikaaliseoksia, jotka sisältävät
alkaloivien kemikaalien lisäksi pinta-aktiivisia amiineja. Kemikaaliseoksien pintaaktiiviset amiinit muodostavat metallin pintaan vettä hylkivän kerroksen, joka toimii suojana epäpuhtauksia, kuten hiilihappoa ja orgaanisia happoja vastaan. Lisäksi kemikaa-
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liseosten alkaloivat amiinit omaavat ensilauhteen alueella suotuisat jakautumiskertoimet ja
neutraloivat täten hyvin muodostuvia happamia lauhteita. Edellä kuvatut pinta-aktiivisia
amiineja sisältävät haihtuvat kemikaaliseokset suojaavat koko vesi-höyrypiiriä hyvin korroosiolta syöttöveteen annosteltuina. (Bursik 2004, 549 - 550.)

2.3.2.3 Materiaalinvaihto ja rakenteelliset muutokset

Korroosiovaurioiden estämiseksi on myös ehdotettu lämmönsiirtoputkien materiaalin vaihtamista paremmin korroosiota kestävämpiin (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007).
Teräksen eroosiokorroosiokestävyyden on todettu lisääntyvän kromi-, kupari- ja molybdeeniseostuksella. Kuvassa 14 on esitetty kromiseostuksen vaikutus materiaalin
eroosiokorroosiokestävyyteen laminaarisessa yksifaasivirtauksessa (vesifilmi). (Tunturi
(päätoim.) 1988, 289.)

Kuva 14. Kromipitoisuuden vaikutus eroosiokorroosiokestävyyteen (Tunturi (päätoim.) 1988, 290).

Kromipitoisten materiaalien hiiliteräksiä parempi korroosiokestävyys on todettu myös
höyryturbiinien faasinmuutosalueella, jossa ensimmäiset lauhdepisarat muodostuvat
aiheuttaen paikallisen pH-tason alenemisen orgaanisten happojen läsnä ollessa (Lyons &
Bane 2000, 537).
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Materiaalinvaihtoa yleisesti käytetystä hiiliteräksestä (St 37.0) oletettavasti paremmin korroosiota kestävämpiin materiaaleihin, kuten ruostumattomaan teräkseen (EN 1.4404) on
suunniteltu, mutta se aiheuttaa kuitenkin korkeita pääomakustannuksia eikä näin ollen ole
yleensä kannattavaa. Hintaero valmistettaessa ilmanesilämmitinputket ruostumattomasta
teräksestä (EN 1.4404) on hiiliteräkseen (St 37.0) verrattuna moninkertainen. (Mattila,
sähköpostiviesti 14.1.2010.) Taulukossa 1 on esitetty ruostumattoman teräksen EN 1.4404
kemiallinen koostumus.

Taulukko 1. Ruostumattoman teräksen EN 1.4404 kemiallinen koostumus (Outokumpu Oy 2010).

C
0,03

N
-

Cr
16,5

Ni
10

Mo
2

Muut
-

Käytettäessä pienemmän kromipitoisuuden omaavia ruostumattomia teräksi, voi hintaero
hiiliteräksiin kaventua hieman. On myös huomioitava ruostumattomia teräksiä käytettäessä, että lauhde on aina vapaa klorideista. Mikäli näin ei ole, tuhoutuu ruostumaton teräs
hiiliterästä nopeammin jo hyvin pienillä kloridipitoisuuksilla piste- ja rakokorroosion mekanismein. (Tunturi (päätoim.) 1988, 466.)
Sonnisen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) mielestä olisi materiaalinvaihdon yhteydessä
myös mahdollisesti syytä tutkia ilmanesilämmittimiin tehtäviä rakennemuutoksia, joilla
saataisiin kylmä ilma paremmin kosketuksiin kuumien lämmönsiirtoputkien ulkopintojen
kanssa suuremmalla lämmönvaihtopinnalla.
Rakenteellisena korjaustoimenpiteenä on kokeiltu rei‟itetyn höyryn jakolevyn suurentamista kattamaan koko höyrynjakokammio, jolloin höyryn jakautuminen lämmönsiirtoputkiin
on oletettavasti tasaisempaa, eikä virtausnopeuden suuria muutoksia esiinny. Myös putkipaksuuksien kasvattamista ja lämmönsiirtoputkien valmistamista saumattomista putkista
on esitetty käytettäväksi uusissa esilämmittimissä. (Haaga et al. haastattelu 12.11.2009.)
Kuvassa 15 on esitetty koko höyrynjakokammion kattava höyrynjakolevy.

30

Kuva 15. Höyrynjakokammion kattava höyrynjakolevy (Salmi, sähköpostiviesti 19.11.2009).

Jakolevyjen suurentaminen ei kuitenkaan ratkaise huonolaatuisen höyryn sisältämien happamien epäpuhtauksien aiheuttamaa pH-tason alenemista ensilauhteeseen. Myöskään huonoilla hitsaussaumoilla ei voi perustella korroosiovaurioiden syntyä, koska kuluneita hitsaussaumoja on havaittu vain höyryn tuloyhteiden alapuolisissa lämmönsiirtoputkissa.

Vaurioiden keskittymisestä johtuen, voi rakenteellisilla tekijöillä olla jonkinlainen myötävaikutus vaurioiden syntymiseen, mutta todennäköisin ja varsin vallitseva käsitys vaurioiden aiheuttajista ovat höyryn sisältämät happamat epäpuhtaudet, joita jatkossa keskitytään
tarkastelemaan. Näin ollen on ratkaisua korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi haettava lisäveden ja lauhteiden paremmasta käsittelystä höyryn laadun parantamiseksi tai käytettävä
alkaloivia kemikaaleja/kemikaaliseoksia, joilla neutraloidaan happamien lauhteiden vaikutus ensilauhteen alueella. Erityisesti kemikaaliseokset, jotka sisältävät lisäksi pintaaktiivisia amiineja alkaloivien amiinien lisäksi, ovat tarkemman tarkastelun kohteena.

3

VEDEN JA HÖYRYN LAADUN PARANTAMINEN

Tässä luvussa on esitetty suomalaisten teollisuusvoimalaitosten lisäveden valmistuksen ja
lauhteiden käsittelyn perusperiaatteet, veden ja höyryn laadun mittausparametrit sekä pohdittu lisäveden laadun parantamisen (orgaanisten aineiden osalta) ja lauhteenpuhdistuksen
tehostamisen toimivuutta ilmanesilämmittimien korroosionhallinnassa.

31

3.1 Lisäveden valmistus
Höyryvoimalaitosten lisävesi valmistetaan Suomessa pääosin pintavedestä ja makean veden saatavuus onkin yksi ratkaisevista tekijöistä voimalaitoksen sijoituspaikkaa valittaessa.
Raakavesi otetaan yleensä joesta tai järvestä, mutta joissakin erityistapauksissa myös kunnallisesta vesijohtoverkosta. Järvi- ja jokiveden epäpuhtaudet voidaan luokitella hiukkaskoon ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella taulukon 2 mukaisesti. (Huhtinen et al.
2004, 297.)

Taulukko 2. Järvi- ja jokiveden epäpuhtaudet (Huhtinen et al. 2004, 297).
hiukkaskoko [mm]
koostumus
karkeat epäpuhtaudet
> 10-4
- epäorgaaniset maa-aineslietteet
- orgaaniset aineet
kolloidiset
10-4 – 10-6
- pääasiassa humus
epäpuhtaudet
- öljyt, jäteliemet, ruoste
liuenneet
10-6 – 10-8
- yleensä suolat
epäpuhtaudet
- liuenneet kaasut
- piihappo SiO2
- humus
vapaat kaasut
- happi O2
- hiilidioksidi CO2
- typpi N2

Monet luonnonvedet ovat sameita ja sisältävät epäorgaanisia kiintoaineita, suspendoituneita ja kolloidisia, sekä liukoisia orgaanisia aineita. Suomalaisten pintavesien suolapitoisuus
on pieni, mutta humusaineiden pitoisuudet ovat suuria tai suurehkoja. (Tunturi (päätoim.)
1988, 248, 253, 294.)

Humusaineiden pitoisuustasot vesistöissä riippuvat voimakkaasti valuma-alueesta, maaperän ominaisuuksista ja lähialueiden teollisuuden sekä maatalouden intensiteetistä (Mamba
et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008). Ominaista raakaveden humuspitoisuudelle on myös,
että sen laatu ja määrä vaihtelevat huomattavasti vuodenaikojen mukaan. Näin ollen eräällä
voimalaitoksella 2006 - 2007 suoritettujen raakaveden analyysien perusteella oli raakaveden humuskuorma vaihdellut KMnO4-kulutuksena mitattuna vuodenajasta riippuen välillä
24 - 113 mg/kg (Sonninen, konferenssiesitelmä 18.10.2007).

Suurin osa (> 90 %) luonnonvesien orgaanisten aineiden sisältämästä hiilestä on liuenneessa muodossa (< 0,45 μm). Liuenneessa muodossa oleva orgaaninen hiili voidaan jakaa molekyylipainon mukaan eri jakeisiin käyttäen LC-OCD (Liquid Chromatography – Organic
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Carbon Detection)- menetelmää. Eri jakeet voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin (Nagel et
al. konferenssiesitelmä 4.11.2008):
-

humusaineet

-

humusaineiden hydrolysoituneet hajoamistuotteet

-

pienimolekyyliset hapot

-

neutraalit amfifiiliset jakeet

-

polysakkaridit

-

epäorgaaniset kolloidit

-

hydrofobiset yhdisteet.

Suurin osa edellä mainituista jakeista on poistettavissa hyvinkin tehokkaasti konventionaalisen vedenkäsittelyn keinoin. Ongelmallisia ovat kuitenkin molekyylipainoltaan suuret ja
sähkövaraukseltaan pienet orgaaniset jakeet, kuten polysakkaridit, koska niitä ei voida
poistaa raakavedestä riittävän hyvin konventionaalisen vedenkäsittelyn keinoin. Polysakkaridien terminen hajoaminen ja/tai hapettuminen tuottaa hajoamistuotteinaan pääosin orgaanisia happoja, erityisesti etikkahappoa. (Huber 2003, 302 - 304.)

Suomalaisten teollisuusvoimalaitosten lisävedenvalmistus koostuu lähes poikkeuksetta
humuksen- ja täyssuolanpoistosta. Humuksenpoisto tapahtuu kemiallisten ja mekaanisten
menetelmien yhdistelmällä, ns. koagulaatio-flokkaus-selkeytys- prosessilla, jota seuraa
suodatus. Osalla laitoksia on käytössä myös humussuodattimet ennen varsinaista täyssuolanpoistoa. Lauhteiden käsittely koostuu yleensä vain suodatuksesta pre-coat tai patruunasuodattimilla, mutta joillakin laitoksilla käytetään lisänä ioninvaihtimia.

3.1.1 Koagulaatio, flokkaus, selkeytys ja suodatus

Suurin osa sameudesta, epäorgaanisista kiintoaineista ja orgaanisista aineista poistetaan
raakavedestä esikäsittelyllä, joka koostuu koagulaatiosta, flokkauksesta, selkeytyksestä ja
suodatuksesta. Lisänä voidaan käyttää ilmastusta, etenkin pohjavesillä, jolla pyritään poistamaan raakavedestä kaasut ja hapettamaan rauta ja mangaani. Vedenkäsittelyn tarve riippuu aina käytetyn raakaveden laadusta ja sen käyttökohteesta. (Littler et al. 1992, 222;
Singer 1981, 11 - 4.)
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Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan karkeat epäpuhtaudet välpillä ja siivilöillä. Raakaveden sisältämä humus ja kiintoaineet poistetaan suurimmalta osin kemiallisten ja mekaanisten menetelmien yhdistelmillä. Raakavedessä olevat kiintoaine- ja humuspartikkelit ovat
sähköisesti varautuneita (yleensä negatiivisesti), joka estää niitä muodostamasta suurempia, helpommin vedestä erotettavissa olevia jakeita. Raakavesi johdetaan sekoitussäiliöön,
jonne annostellaan alumiini- tai rautapohjaista koagulanttia, esimerkiksi alumiini[Al2(SO4)3•18H2O] tai ferrisulfaattia [Fe(SO4) •9H2O]. Koagulantit neutraloivat partikkeleiden negatiiviset varaukset ja edesauttavat partikkeleiden muodostavan hiutalemaista
flokkia. pH säädetään kullekin flokkauskemikaalille sopivaksi (alumiinisulfaatilla 6 - 7) ja
sen säätämiseen käytetään lipeää (NaOH), natriumaluminaattia (NaAlO2) ja kalkkia
[Ca(OH)2]. (Littler et al. 1992, 223 – 225; Buecker 1997, 103 – 104.)
Flokin muodostumisen tehostamiseksi voidaan käyttää varsinaisten koagulanttikemikaalien
ohella apukoagulantteja, jotka edesauttavat flokkihiutaleiden muodostumista suuremmiksi
ja näin olleen helpommin laskeutuviksi (Buecker 1997, 104). Koagulantti ja apukoagulantti
sekoitetaan raakaveteen yleensä ns. pikasekoittimessa, jonka jälkeen vesi johdetaan hämmentimeen, jossa itse flokin muodostus tapahtuu (Huhtinen et al. 2004, 301 – 302).
Sekoituksen ja hämmennyksen jälkeen syntynyt flokki poistetaan selkeytyssäiliöstä eri
menetelmin selkeytyksen toteutustavasta riippuen. Selkeytys voidaan toteuttaa vaakasuoraan, pystysuoraan ylöspäin tai flotaatiosuodatuksena. Kirkas vesi johdetaan selkeytyksestä suodatukseen, jossa suodatinaineena käytetään useimmiten noin 1 mm:n partikkelikooltaan olevaa homogeenista hiekkaa. Suuri osa jäljellä olevista suspendoituneista kiintoaineista ja osa humuksesta kerääntyvät hiekkapatsaan pinnalle, josta ne poistetaan suodatustehon heikennyttyä vastavirtahuuhtelulla. Koko edellä kuvatun prosessin koagulaatiosta
suodatukseen tulisi poistaa vähintään 50 % raakaveden orgaanisista aineista. (Littler et al.
1992, 223 - 225.)

Koagulaatio-flokkaus-flotaatioprosessin orgaanisten aineiden kokonaispoistotehokkuudeksi TOC- pitoisuutena mitattuna on todellisissa voimalaitoksien vesilaitosten käyttöolosuhteissa saatu n. 70 %. Lisäksi suodatuksen poistotehokkuudeksi on mitattu n. 20 % suodatukseen tulevan veden TOC- pitoisuudesta. (Luukkonen 2010, 78.)

34

3.1.2 Humussuodatin

Mikäli raakavesi sisältää paljon humusaineita, voi humuspitoisuus olla suodatuksen jälkeen
vielä varsin korkea. Tämä johtaisi täyssuolanpoistolaitoksella anioninvaihtohartsien ennenaikaisen likaantumiseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Tämän estämiseksi voidaan
käyttää lisänä ns. humussuodatinta eli yleensä huokoista vahvaa kloridimuodossa olevaa
anioninvaihdinta orgaanisten aineiden loukkuna ennen varsinaisia ioninvaihtohartseja.
Humussuodatin on periaatteeltaan täyssuolanpoistossa käytetyn anioninvaihtimen kaltainen
ja se elvytetään suodatustehon heikettyä alkalisella suolaliuoksella. (Littler et al. 1992, 237
– 238.) Humussuodattimen orgaanisten aineiden erotusaste on TOC- pitoisuutena mitattuna
n. 70 %, joka koostuu pääasiassa suurista, likaantumista aiheuttavista orgaanisista jakeista
(Maughan 2001, 32).

3.1.3 Kovuuden- ja täyssuolanpoisto

Veden kovuus aiheutuu joko sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen karbonaateista ja bikarbonaateista [CaCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2 ja Mg(HCO3)2] tai näiden suolojen
klorideista ja sulfaateista [CaCl2, CaSO4, MgCl2 ja MgSO4]. Karbonaateista aiheutuvaa kovuutta sanotaan karbonaattikovuudeksi eli ohimeneväksi kovuudeksi ja klorideista ja sulfaateista aiheutuvaa kovuutta mineraalikovuudeksi eli pysyväksi kovuudeksi. Yhteismäärä
eli kokonaiskovuus ilmoitetaan yleensä magnesium- ja kalsiumionien summana mmol
(Ca++ + Mg++)/kg. Kovuussuolojen liukeneminen veteen pienenee lämpötilan kohotessa ja
ne aiheuttavat kattilassa saostumia. Tällöin muodostuu ns. kattilakiveä, joka kasvattaa kattilaputken lämpövastusta. (Huhtinen et al. 2004, 298.)

Yleisin menetelmä on kovuudenpoisto ioninvaihdolla ns. pehmennyssuodattimessa (kationinvaihdin), jonka toiminta perustuu veden kovuutta aiheuttavien kalsium- (Ca++) ja
magnesiumionien (Mg++) vaihtamiseen natriumioneihin (Na+) esimerkkiyhtälöiden 1 ja 2
mukaisesti. (Huhtinen et al. 2004, 302.)
Ca(HCO3)2 + Na2X  CaX + 2NaHCO3

(1)

MgCl2 + Na2X  MgX + 2NaCl

(2)
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X = ioninvaihtomassan runko-osa
NaHCO3 = natriumvetykarbonaatti
NaCl = natriumkloridi

Pehmennyssuodattimen ehdyttyä se elvytetään 10 %:lla natriumkloridiliuoksella (NaCl).
Kovuudenpoisto ei vähennä veden kokonaissuolapitoisuutta ja kovuudenpoistoa tarvitaan,
jos täyssuolanpoistoa ei käytetä. Kun kattilan käyttöpaine on < 6,0 MPa, on pelkkä kovuudenpoisto yleensä riittävä. (Huhtinen et al. 2004, 302 - 303.)

Täyssuolanpoistossa poistetaan vedessä olevat liuenneet ionimuodossa olevat mineraalisuolat. Ioninvaihtimet jaotellaan heikkoon anionin ja kationinvaihtimeen sekä vahvaan
anionin- ja kationinvaihtimeen. Lisänä käytetään usein MB (mixed bed) eli sekavaihdinta
ns. poliisisuodattimena, jonka tarkoituksena on vaihtaa kationin- ja anioninvaihtimista vuotaneet ionit. Tavallinen täyssuolanpoistosarja koostuu heikosta kationinvaihtimesta (K1),
vahvasta kationinvaihtimesta (K2), heikosta anioninvaihtimesta (A1), vahvasta anioninvaihtimesta (A2) ja sekavaihtimesta (MB). (Huhtinen et al. 2004, 303 - 304)
Kationinvaihtimessa metalli-ionit, kuten Na+, K+, Mg2+ ja Ca2+ vaihdetaan vetyioneihin
H+ esimerkkiyhtälön 3 mukaisesti. (Huhtinen et al. 2004, 303.)
2NaCl + H2X  Na2X + 2HCl

(3)

HCl = suolahappo

Kationinvaihtimen ehdyttyä se elvytetään suola- (HCl) tai rikkihappoliuoksella (H2SO4)
(Huhtinen et al. 2004, 303). Heikon ja vahvan kationinvaihtimen kyky poistaa tiettyjä kationeja vaihtelee ja heikon kationinvaihtimen tarkoitus on pienentää vahvan kationinvaihtimen kuormaa.
Anioninvaihtimessa epämetalli-ionit, kuten kloridit (Cl-) ja sulfaattit (SO2-4), vaihdetaan
hydroksyyli-ioneiksi (OH-) esimerkkiyhtälön 4 mukaisesti (Huhtinen et al. 2004, 304).
2HCl + X(OH)2  XCl2 + 2H2O

(4)
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H2O = vesi
Näin ollen kationinvaihtimen ja anioninvaihtimen toiminnan lopputuloksena syntyy puhdas
vesimolekyyli. Myös heikkoa anioninvaihdinta käytetään keventämään vahvan anioninvaihtimen kuormaa. Anioninvaihtimen ehdyttyä se elvytetään natriumhydroksidiliuoksella
(NaOH). (Huhtinen et al. 2004, 304.)

Anioninvaihtimet poistavat myös osan tietyistä vielä vedessä jäljellä olevista orgaanisten
aineiden jakeista, jotka ovat negatiivisesti varautuneita. (Huber 2003, 302 - 303.) Anioninvaihtimien orgaanisten aineiden kokonaispoistotehokkuudeksi tulevan ja lähtevän veden
välillä TOC- pitoisuutena mitattuna on todellisissa käyttöolosuhteissa saatu n. 80 %
(Luukkonen 2010, 78).

3.1.4 Terminen kaasunpoisto

Terminen kaasunpoisto on viimeinen fysikaalinen veden käsittelyvaihe ennen kattilaan
syöttämistä. Sillä pyritään poistamaan lähinnä vedessä oleva happi (O2), mutta myös muut
veteen liuenneet kaasut poistuvat samassa vaiheessa. Hiilidioksidi on alkalisessa vedessä
bikarbonaattina (HCO3-) eikä siten ole poistettavissa kaasunpoistimessa (Tunturi (päätoim.) 1988, 279 - 281). Terminen kaasunpoisto tapahtuu syöttövesisäiliön yhteyteen rakennetussa paineistetussa kaasunpoistimessa. Kaasunpoistimena toimii syöttövesisäiliön
yläosassa sijaitseva torni, jonka välipohja on tehty rei‟itetyistä teräslevyistä. Syöttövesi
johdetaan torniin yläkautta ja hajotetaan pieniksi pisaroiksi, jolloin alhaalta päin syötettävä
höyry poistaa vesipisaroiden sisältämät kaasut höyryvirtaan. Pienen höyrymäärän annetaan
poistaa erotetut kaasut höyryvirran mukana kaasunpoistimen yläosasta ns. hönkähöyrynä.
Hönkähöyry johdetaan joko lämmönvaihtimen kautta katolle tai päälauhduttimiin. (Littler
et al. 1992, 176.)

Kaasunpoiston tehostamiseksi lämmitetään syöttövesi aina kiehumispisteeseen (paineesta
riippuen yleensä n. 110 - 150 °C), jolloin kaasujen liukeneminen veteen lähenee nollaa.
Käytettäessä edellä mainittuja kaasunpoistotekniikoita, saadaan syöttöveden happipitoisuudeksi yleensä < 10 μg/kg ja ajoittain jopa < 2 μg/kg. (Littler et al. 1992, 176.)
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3.2 Lauhteenpuhdistus
Lauhteenpuhdistuslaitosta tarvitaan etenkin teollisuuden voimalaitoksissa, joissa likaisia
lauhteita voi muodostua paljon. Lauhteenpuhdistuslaitoksen tarkoituksena on puhdistaa
kokonaislauhteeseen pääsevät epäpuhtaudet ja varmistaa näin, että syöttöveden laatuvaatimukset täyttyvät. Liukenemattomien korroosiotuotteiden pitoisuudet ovat lauhteessa korkeita etenkin laitoksen käyttöönottovaiheessa ja aina huoltoseisokkien jälkeen laitosta
käynnistettäessä. Tällöin rautapitoisuudet voivat nousta lyhyeksi ajaksi jopa tasolle 100 –
200 μg/kg. Normaalin käynnin aikana rauta ja kuparipitoisuudet lauhteissa ovat kuitenkin
yleensä < 5 μg/kg. (Littler et al. 1992, 281.) Suomalaiset teollisuuden voimalaitokset käyttävät lauhteenpuhdistukseen yleensä vain päällyste- tai patruunasuodattimia, jolloin lauhteenpuhdistus voi olla vajavaista. Joissakin tapauksissa käytetään lauhteenpuhdistuslaitoksilla lisänä ioninvaihtimia.

3.2.1 Pre-coat- ja patruunasuodattimet

Päällyste- eli ns. pre-coat suodattimessa ruostumattomasta teräslangasta kiedotut sylinterit
päällystetään suodattavalla aineella, jonka läpi lauhde johdetaan. Pre-coat suodattimet toimivat hyvin hiukkasmuotoisen raudan erotukseen lauhteesta. Suodattavana aineena käytetään esimerkiksi selluloosapulveria. Suodatinaineena on mahdollista käyttää myös pulveroitua kationin- ja anioninvaihtohartsia, jolloin myös lauhteessa olevat ionimuotoiset epäpuhtaudet saadaan poistettua. (Littler et al. 1992, 284, 292.)

Patruunasuodattimet ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja teräslieriöitä, joiden
ympärille kiedottu tekokuitu- tai puuvillalanka toimii suodattavana aineena (Huhtinen et al.
2004, 308). Myös patruunasuodattimet poistavat tehokkaasti hiukkasmuotoisen raudan
lauhteesta. Muita mahdollisia mekaanisia suodatintyyppejä ovat hiekkasuodatin ja aktiivihiilisuodatin. Myös sähkömagneettisuodattimia käytetään joissakin tapauksissa.
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3.2.2 Ioninvaihtimet

Lauhteenpuhdistusta voidaan tehostaan käyttämällä erillisiä ioninvaihtimia, jotka ovat periaatteeltaan samanlaisia kuin lisäveden valmistuksessa käytetyt ioninvaihtimet. Tavallista
on käyttää ainakin sekavaihdinta ja mahdollisesti sitä ennen vielä yhtä kationinvaihdinta.
(Buecker 1997, 34 – 35.)

Lauhteenpuhdistuslaitoksen ioninvaihtimiin kohdistuu huomattavasti lisäveden puhdistuksessa käytettyjä ioninvaihtimia suuremmat vaatimukset, jotka ovat seurausta lauhteen suuresta virtausmäärästä, puhdistetun lauhteen suuremmista laatuvaatimuksista ja lauhteen
korkeammasta lämpötilasta. Massatehtailla lauhteen korkea lämpötila estää anioninvaihtimien käytön ilman lauhteen jäähdytystä. (Buecker 1997, 35.) Kationinvaihdin on yleensä
vetymuodossa ja sen pääkuorma aiheutuu pH:n nostoon käytetyn alkalointikemikaalin
poistosta lauhteesta. Kationinvaihdin voi olla myös ammoniakki- tai amiinimuodossa, jolloin se ei poista pH:n nostoon käytettyä alkalointikemikaalia vesi-höyrykierrosta ja sen elvytystarve vähenee huomattavasti. (Littler et al. 1992, 286, 292, 294.)

3.3 Veden ja höyryn laadun valvontaparametrit
Nykyaikaisen voimalaitoksen turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön liittyy jatkuva veden
ja höyryn kemiallisen koostumuksen seuranta ja prosessin optimointi saatujen tietojen perusteella. Tarvittava veden ja höyryn kemiallisen koostumuksen valvontatarve riippuu paljon siitä, minkälainen laitos on kyseessä. Tavanomaisimmat näytteenottokohteet ja parametrit ovat kuitenkin samat laitoksen tyypistä riippumatta.

Mittauksia suoritetaan vaikuttamatta voimalaitoksen toimintaan ja mitatut arvot ilmaisevat
vesikemian tilan vesi-höyrypiirissä. Tärkeimmät vesikemian mittaukset suoritetaan yleensä
ns. ex-situ mittauksina, jolloin jatkuva näytevirta johdetaan laitoksen näytteenottokeskukseen ja jäähdytetään näytejäähdyttimillä 25 °C:een lämpötilaan. (Syrett & Micheletti 1999,
1-3.)

Tavanomaisimmat jatkuvatoimisilla mittauksilla eri vesihöyrypiirin kohdissa seurattavat
parametrit ovat (Littler et al. 1992, 202; VGB 1992):
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-

suora ja kationinvaihdettu johtokyky

-

pH

-

liuennut happi

-

silikaatti

-

natrium

Tarkemman veden ja höyryn laadun seurantaan voidaan käyttää käsin otetuista näytteistä
tehtyjä analyysejä, joiden perusteella voidaan määrittää mm. seuraavat parametrit (Littler
et al. 202; VGB 1992):
-

hiilidioksidi

-

rauta
liukoinen
suspendoitunut (kiintoainemuodossa oleva)
kokonaisrauta

-

kupari

-

alumiini

-

kaliumpermanganaattikulutus

-

orgaaninen kokonaishiili

-

kokonaiskovuus
kalsium
magnesium

-

kalium

-

kloridi

-

sulfaatti (SO42-)

-

fosfaatti (PO43-)

-

vedenkäsittelykemikaalien pitoisuudet.

Seuraavaksi on esitetty edellä mainittujen tärkeimpien veden ja höyryn laadun seurantaparametrien tarkempi kuvaus.

3.3.1 Johtokyky

Johtokykymittaus on yksinkertaisin, luotettavin ja käyttökelpoisin voimalaitoksen veden ja
höyryn laadun seurantaparametri. Kaikki suolat, epäpuhtaudet ja vedenkäsittelykemikaalit,
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kuten esimerkiksi ammoniakki, muodostavat sähköä johtavia ioneita liuetessaan veteen.
Näin ollen veden sähkönjohtavuus osoittaa veden puhtautta ja se kasvaa liukenevien ionimuotoisten osalajien pitoisuuden kasvaessa. (Littler et al. 1992, 205 - 206.)

Veden sähkönjohtavuus on sen resistiivisyyden käänteisarvo ja se on likimain verrannollinen veden suolapitoisuuteen. Puhtaalle vedelle sähkönjohtavuus on 0,055 μS/cm 25 °C:ssa.
Sähkönjohtavuus ilmoitetaan yleensä kansainvälisesti hyväksytyssä standardilämpötilassa
+25 °C ja sen yksikkönä käytetään mS/m (millisiemens/metri). Voimalaitosvesien ja höyryjen matalien sähkönjohtavuuksien vuoksi yleisimmin käytetty yksikkö on μS/cm.
Sähkönjohtavuus kasvaa lämpötilan noustessa, joten tarkan mittaustuloksen aikaansaamiseksi tulee näytteen lämpötila olla ± 2 °C:een sisällä tavoitelämpötilasta. (Littler et al.
1992, 206, 208; Syrett & Micheletti 1999, 9-1, 9-5.)

Kun halutaan parantaa johtokykymittauksen herkkyyttä mitata anionimuotoisia epäpuhtauksia, kuten klorideja ja sulfaatteja, järjestetään näytteen analysointi näytteen kuljettua
vahvan vetymuodossa olevan kationinvaihtimen läpi. Tämä käsittely poistaa vedenkäsittelykemikaalien, kuten ammoniakin ja hydratsiinin sekä amiinien vaikutuksen. Lisäksi näytteen sisältämät suolat, kuten kloridit ja sulfaatit muuttuvat vastaaviksi hapoiksi, joka kasvattaa merkittävästi niiden myötävaikutusta näytteen johtokykyyn. Edellä mainittua mittaustapaa kutsutaan epäsuoraksi, kationinvaihdetuksi tai happamaksi johtokyvyksi. (Littler et
al. 1992, 208 - 209.)

Mikäli mitattu kationinvaihdettu johtokyky on matalampi kuin mitattu suora johtokyky,
ilmaisee se alkalisten osalajien, kuten vedenkäsittelykemikaalien poistumista kationinvaihtimessa. Jos taas kationinvaihdettu johtokyky on suurempi, ilmaisee se suolojen läsnäolon
näytteessä. (Syrett & Micheletti 1999, 9-5, 9-6.)

Kattilaan kulkeutuneiden orgaanisten epäpuhtauksien termisen hajoamisen kautta syntyvät
happamat hajoamistuotteet vaikuttavat kationinvaihdettua johtokykyä nostavasti. Tämä voi
peittää alleen muiden haitallisten epäpuhtauksien, kuten kloridien ja sulfaattien kationinvaihdettua johtokykyä nostavan vaikutuksen. (Svoboda 2006, 503.)
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3.3.2 pH

Ph - arvo ilmaisee nesteen happamuuden ja alkalisuuden asteikolla 0 - 14. Tarkemmin pHarvo ilmaisee vetyionien (H+) aktiivisuuden nesteessä ja pH-arvo voidaan laskea yhtälöstä
5 (Syrett & Micheletti 1999, 15-1.)
pH  log10[1 / H  ]   log 10 H 

(5)

Taulukossa 3 on esitetty nesteen pH - arvoja vastaavat hapan, neutraali ja emäksinen alue
25 °C:een lämpötilassa.
Taulukko 3. Nesteen pH - arvoja vastaavat hapan, neutraali ja emäksinen alue 25 °C:ssa.

0–7
7
7 – 14

hapan
neutraali
emäksinen

Ph - arvo on voimakkaasti lämpötilasta riippuvainen ja käyttäytyy kuvan 16 mukaisesti
lämpötilavälillä 25 - 350 °C (Littler et al. 1992, 160).

Kuva 16. Neutraalin liuoksen pH-arvon riippuvuus lämpötilasta (Littler et al. 1992, 160).

pH - arvolla on tärkeä merkitys vesihöyrypiirin materiaalien korroosionkestossa ja sen
vuoksi sen tarkkailu sekä säätäminen tavoitealueelle ovat tärkeitä. Laitoksilla tapahtuu kattilan ulospuhallushäviöiden lisäksi veden ja höyryn hävikkiä, joiden mukana vesihöyrypiiristä häviää alkalointikemikaaleja. Haihtuvia alkaleja häviää vesihöyrykierrosta myös kaasujenpoiston yhteydessä lauhduttimessa ja syöttövesisäiliön kaasunpoistimessa. Näin ollen
on normaali toimenpide tarkkailla pH-arvoja yleensä jatkuvatoimisesti prosessin eri kohdissa. Tavallisimmat näytteenottokohdat ovat lauhdepumpun ja kattilan syöttövesipumppu-
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jen jälkeen. Myös kattilaveden, kylläisen- ja tulistetun höyryn pH-arvoja tarkkaillaan tarkemman vesihöyrypiirin tilan seuraamiseksi. (Littler et al. 1992, 175 - 176.)

3.3.3 Liuennut happi

Korroosion estämiseksi lieriökattilan vesi-höyrypiirissä on tärkeää pitää lauhteen ja syöttöveden happipitoisuus riittävän matalalla tasolla. Syöttöveden riittävän matala happipitoisuus on edellytys ekonomaiserin putkien ja kattilaputkien käynninaikaisen korroosion hallinnassa. Happea poistetaan syöttövedestä termisesti syöttövesisäiliön kaasunpoistimessa ja
kemiallisella kaasunpoistolla lisäämällä syöttöveteen hapenpoistokemikaalia. Happea voi
päästä syöttöveteen lisäveden mukana tai lauhdutinvuodoista. (Littler et al. 1992, 176.)

Hapella voi tietyissä olosuhteissa olla myös terästä korroosiolta suojaava vaikutus, jota
hyödynnetään ns. happiajotavassa etenkin läpivirtauskattiloissa, mutta myös lieriökattiloissa. Tällöin on syöttöveden oltava erityisen puhdasta, joka usein rajoittaa sen käyttöä teollisuuden voimalaitoksissa. (Littler et al. 1992, 179; VGB-R 450 Le 2004, 21.)

Happipitoisuutta mitataan yleensä syöttövedestä ennen tai jälkeen syöttövesipumppujen,
jolloin saadaan kuva siitä, kuinka terminen kaasunpoistin toimii ja kuinka paljon happea
kulkeutuu kattilaan. Happipitoisuudet ovat yleensä niin pieniä, että ne ilmoitetaan yksikössä μg/kg. (Littler et al. 1992, 176, 202.)

3.3.4 Hiilidioksidi

Hiilidioksidi on yleinen vesi-höyrykierron epäpuhtaus ja se aiheuttaa nousun kationinvaihdetussa johtokyvyssä (VGB-R 450 Le 2004, 46). Hiilidioksidin mittaus on vaikeaa, mutta
määrä on arvioitaessa karkeasti johtokykymittauksen perusteella. Hiilidioksidi vaikuttaa
myös laboratoriossa tehtäviin pH-mittauksiin liuetessaan ilmasta näyteveteen. Hiilidioksidia kulkeutuu kattilaan lisäveden mukana sekä vapaana hiilidioksidina että vetykarbonaatteina. Vetykarbonaattisuolat hajoavat kattilassa hiilidioksidiksi esimerkkiyhtälön 6 mukaisesti. (Kohan 1997, 544.)
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Ca(HCO3)2 + lämpöä  CaCO3 + H2O + CO2

(6)

Ca(HCO3)2 = kalsiumbikarbonaatti
CaCO3 = kalsiumkarbonaatti
Hiilidioksidia muodostuu kattilaolosuhteissa myös raakavedestä peräisin olevan luonnon
orgaanisen aineksen ja käytettyjen orgaanisten jälkiannostelukemikaalien termisessä hajoamisessa. Hiilidioksidi siirtyy höyryn mukana lauhteeseen ja muodostaa veteen liuetessaan hiiliterästä hyvin syövyttävää hiilihappoa (H2CO3) yhtälön 7 mukaisesti (Kohan 1997,
544).
H2O + CO2  H2CO3

(7)

Bursik & Staudt (2001, 139) mukaan hiilidioksidia on aiemmin pidetty ongelmallisena erityisesti lauhdejärjestelmissä kostean höyryn alueella, mutta uusimpien tutkimusten mukaan
sen vaikutus ensilauhteen pH-tasoon on vähäinen jopa 10 mg/kg pitoisuuksina, mikäli vesihöyrykierron pH-taso on oikein säädetty. Sen sijaan hiilidioksidin vaikutus on nähtävissä
lauhteen johtokyvyn nousuna. Bursikin ja Staudtin mukaan hiilidioksidin vähäinen vaikutus korroosioon ensilauhteen alueella on todettavissa sillä, ettei hiilidioksidista ei ole aiheutunut käytönaikaisia vaurioita esimerkiksi höyryturbiinien matalapaineosien materiaaleille,
kunhan pH-taso on ollut säädetty oikein ja kationinvaihdettu johtokyky on ollut < 1 µS/cm.

3.3.5 Silikaatti

Silikaattipitoisuutta valvotaan yleensä syöttö- ja kattilavedessä sekä höyryssä jatkuvatoimisilla mittauksilla sekä laboratoriomittauksilla. Silikaatti on suhteellisen hyvin korkeapainehöyryyn liukeneva muihin epäorgaanisiin yhdisteisiin verrattuna. Höyrynpaineen laskiessa
ja sen kulkiessa turbiinin läpi pienenee silikaatin liukoisuus, josta on seurauksena silikaatin
kerrostuminen turbiinin siivistöihin. (Littler et al. 1992, 221.)

Silikaattipitoisuuden kasvu kattilavedessä kertoo anioninvaihtomassojen ehtymisestä lisävedenkäsittelylaitoksella. Yleensä silikaattipitoisuuden kasvu anioninvaihtimen ulostulossa
ilmenee ennen pH-tason tai johtokyvyn muutosta. (Syrett & Micheletti 1999, 17-3.)
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3.3.6 Natrium

Joillakin laitoksilla on käytäntö mitata natriumpitoisuutta (Na+) jatkuvatoimisesti lauhteesta ja syöttövedestä luotettavilla sekä herkillä ioniselektiivisillä elektrodeilla. Tämä siksi,
koska yleensä jäähdytysvedet ja huonolaatuinen lisävesi sisältävät natriumia (Na+), klorideja (Cl-) ja sulfaatteja (SO42-). Näin ollen natriummittaus yhdessä kationinvaihdetun johtokykymittauksen kanssa on erittäin tehokas menetelmä jäähdytysvesivuotojen ja huonolaatuisen lisäveden havaitsemisessa. (Littler et al. 1992, 178.)

Natriumia käytetään myös kattilaveden vedenkäsittelykemikaalina natriumhydroksidin
(NaOH) ja natriumfosfaattien (Na2HPO4, Na3PO4) muodossa. Tällöin pidetään Na/PO4moolisuhde tiettyjen rajojen sisällä, jottei ylimääräinen natrium pääse muodostamaan natriumhydroksidia kattilassa. (VGB-R 450 Le, 2004, 46.)

Natriumpitoisuuden mittauksesta on myös hyötyä silloin, kun orgaanisten aineiden termiset
hajoamistuotteet aiheuttavat kationinvaihdetun johtokyvyn nousun vesi-höyrypiirissä. Natriumpitoisuuden mittaus antaa tässä tapauksessa arvion aggressiivisten yhdisteiden, kuten
natriumkloridin (NaCl), natriumsulfaatin (Na2SO4) ja natriumhydroksidin pitoisuuksista.
(Tavast 2002, 10.)

3.3.7 Rauta ja kupari

Rauta- ja kuparipitoisuudet osoittavat vedenkäsittelyn tehokkuuden ja antavat myös tietoa
metallien liukenemisprosesseista vesi-höyrypiirissä. Lauhteiden suuret korroosiotuotteiden
pitoisuudet kertovat lauhdejärjestelmien huonosta korroosiosuojasta. Jos lauhteet sisältävät
suuria pitoisuuksia korroosiotuotteita ja lauhteiden puhdistus on vajaata, johtavat ne kerrostumien syntymiseen kattilassa. (VGB-R 450 Le 2004, 46.)

Syöttöveden mukana kattilaan kulkeutuva hiukkasmuotoinen rauta palaa kiinni kattilaputkien pintoihin muodostaen huokoista magnetiittia (Fe3O4), joka on huono korroosiosuoja.
Korroosiotuotteiden jatkuva kerrostuminen kattilaputkien pinnoille voi myös johtaa magnetiittikerroksen liialliseen paksuuntumiseen ja osittaiseen irtoamiseen, joka aiheuttaa
eroosiota turbiinissa. (Huhtinen et al. 2004, 297.)
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3.3.8 KMnO4-kulutus, TOC ja DOC

Syöttöveden orgaaninen kuorma on olennainen tekijä suolapitoisuuden lisäksi tarkasteltaessa voimalaitoksen vedenkäsittelylaitoksen tehokkuutta ja toimivuutta. Johtokykymittauksella ei voida valvoa veden orgaanisten epäpuhtauksien pitoisuutta, koska veteen liuenneet
orgaaniset yhdisteet eivät nosta veden sähkönjohtavuutta. Vedessä esiintyvien orgaanisten
epäpuhtauksien – humusten – määrää voidaan sen sijaan tarkastella useilla parametreillä,
joista yleisimmin käytettyjä ovat (Nagel et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008):
-

KMnO4 – kulutus tai permanganaatti-indeksi

-

orgaaninen kokonaishiili (TOC = total organic carbon)

-

liuennut orgaaninen hiili (DOC = dissolved organic carbon)

KMnO4-kulutus tarkoittaa sitä kaliumpermanganaattimäärää, joka tarvitaan yhdessä kg:ssa
vettä olevien orgaanisten epäpuhtauksien hapettamiseksi. Luonnonvesien KMnO4-kulutus
vaihtelee Suomessa yleensä ollen 20 - 50 mg/kg. (Huhtinen et al. 2004, 299.)

Orgaaninen kokonaishiili (TOC) kuvaa kaliumpermanganaattilukua huomattavasti paremmin hapettuvien orgaanisten aineiden määrää ja sen määritystarkkuus on parempi. Orgaaninen kokonaishiili koostuu partikkelimuotoisista tai kolloidisista sekä liuenneista (DOC)
jakeista. TOC- määrityksessä näytteen sisältämä orgaaninen aines hapetetaan ja muodostunut hiilidioksidi mitataan joko suoraan tai epäsuorasti. DOC- määrityksessä näyte suodatetaan 45µm:n suodattimella, hapetetaan ja muodostunut hiilidioksidi mitataan. (Nagel et al.
konferenssiesitelmä 4.11.2008.) Teollisuusvoimalaitoksilla ei yleensä ole mahdollista suorittaa suoria TOC/DOC- määrityksiä, joten valvonta perustuu KMnO4- kulutuksen määrityksiin. KMnO4- kulutuksen määritystarkkuus ei kuitenkaan ole riittävä, tarkasteltaessa
esim. lisäveden orgaanisten aineiden pitoisuuksia.

3.3.9 Ohjearvosuositukset veden ja höyryn laadulle

Ohjearvosuositukset auttavat laitosten operaattoreita valitsemaan ja arvioimaan sopivien
vedenkäsittelytapojen toimivuutta, joilla saavutetaan turvallinen ja taloudellinen laitoksen
käyttö koko sen elinkaaren aikana. Annetut arvot ovat ohjearvosuosituksia ja hajonta on
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mahdollista laitoksen rakenteesta ja saaduista käyttökokemuksista riippuen. (VGB-R 450
Le 2004, 7.)

Suomessa käytetään VGB:n (Verband der Großkraftwerks-Betreiber) ja DENÅ:n (Dansk
Kedelforening + Ekono + Norsk Dampkedelforening + Ångpanneförening) ohjearvosuosituksia voimalaitosten vedenkäsittelyssä (Huhtinen et al. 2004, 300). Myös Euroopan standardisoimisliiton standardin CEN 12952-12: 2003 suomalaista muunnosta SFS-EN 1295212: 2003 käytetään ohjearvona. Myös turbiinivalmistajat antavat omat suosituksensa höyrykattiloiden vesi-höyrykierron arvoille, joiden tavoitteena on taata turbiinin turvallinen ja
taloudellinen käyttö sen suunnitellun elinkaaren aikana. VGB-R 450 Le:ssä esitetyt ohjearvosuositukset lieriökattiloille ovat liitteessä 1, standardissa SFS-EN 12952-12: 2003:ssa
esitetyt ohjearvot liitteessä 2 ja DENÅ:n ohjearvot liitteessä 3.

3.4 Lisäveden ja lauhteiden käsittelyn tehostaminen
Mikä sitten on hyväksyttävä orgaanisten aineiden määrä lisävedessä? Bursik (konferenssiesitelmä 4.11.2008) painottaa, että on lähes mahdotonta antaa yleispäteviä ohjeita lisäveden laatuvaatimuksille orgaanisten aineiden pitoisuuksia koskien. Ohjearvosuositukset
TOC- pitoisuudelle lisävedessä vaihtelevat usein välillä 100 - 300 µg/kg, mutta orgaanisen
kuorman haitallisuutta vesi-höyrykierrossa on mahdotonta määrittää pelkän TOC- pitoisuuden perusteella, vaan tarvitaan tarkempi selvitys orgaanisen kuorman koostumuksesta.

Taulukossa 4 on esitetty eri ohjearvojen laatijoiden raja-arvopitoisuuksia orgaanisille aineille lisä- ja syöttövedessä. Vertailuun on lisäksi otettu mukaan TAPPI:n (johtava maailmanlaajuinen sellu- ja paperiteollisuuden yhdistys) ja Värmeforsk:n (ruotsalainen energia-,
prosessi- ja valmistusteollisuuden yhteistyöelin) ohjearvosuositukset.

Taulukko 4. Orgaanisten aineiden pitoisuuksien raja-arvoja (VGB-R 450 Le, 29; SFS-EN 12952-12:2003,
14; Huhtinen et al. 2004, 301; TIP 0416-03:1999; Hellman 2006, 15).
DENÅ ( > 67 bar)

SFS-EN 12952-12

VGB-R 450 Le

TAPPI

Värmeforsk

KMnO4-kulutus

KPV < 10

SV < 5

-

-

KPV < 15

[mg/kg]

LV < 3

TOC [mg/kg]

-

SV < 0,2

SV DOC < 0,2

SV EH

-

(< 0,1)

KPV = kemiallisesti puhdistettu vesi, LV = lisävesi, SV = syöttövesi, EH = ei havaittavissa
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Perinteisesti voimalaitosten lisäveden valmistuksessa käytetyn humuksenpoiston (koagulaatio-flokkaus-flotaatio-suodatus) ja täyssuolanpoiston (kationinvaihdin-anioninvaihdinsekavaihdin) yhdistelmällä päästään suomalaisilla laitoksilla jopa n. 99 % erotustehokkuuteen raakaveden TOC- pitoisuudessa (Luukkonen 2010, 78). Korkeista raakaveden orgaanisten aineiden pitoisuuksista johtuen, voi lisäveden orgaanisten aineiden pitoisuus
TOC- pitoisuutena mitattuna jäädä suomalaisilla voimalaitoksilla kuitenkin suositusarvoja
korkeammaksi.

Boildec suorittaa vuosittain pääasiassa teollisuusvoimalaitoksille suunnatun veden ja höyryn laadun vertailun, jolla seurataan ja verrataan lisäveden, kattilaveden ja höyryn laatua
laitosten kesken. Vesivertailun tuloksia lisäveden orgaanisen hiilen pitoisuuksien osalta
vuosina 2008 - 2009 on esitetty kuvassa 17.

Kuva 17. Lisäveden orgaanisen hiilen pitoisuudet 2008 - 2009 vesivertailuun osallistuneilla voimalaitoksilla.

Noin puolella laitoksista lisäveden orgaanisen hiilen pitoisuus alitti Euroopan standardisoimisliiton standardissa (CEN) 12952-12 (liite 2) esitetyn syöttöveden orgaanisen hiilen
maksimipitoisuuden. Ilmanesilämmitinvaurioita on esiintynyt laitoksilla L, B, P ja D, joiden lisävesi on sisältänyt vaihtelevia pitoisuuksia orgaanista hiiltä. Laitoksien O, A ja F
lisäveden orgaanisen hiilen pitoisuudet ovat myös olleet yli suositusarvojen, mutta näillä
laitoksilla ei ole kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista. Näin ollen ei lisäveden orgaanisen
kuorman perusteella voida välttämättä vetää suoraa johtopäätöstä sen haitallisuudesta vesihöyrykierrossa, vaan kokonaisuuteen vaikuttavat mm. käytetyt orgaaniset jälkiannostelukemikaalit, käytetyt tulistuslämpötilat jne.
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3.4.1 Raakaveden esikäsittelyprosessin tehostaminen

Sonnisen (Konferenssiesitelmä 18.10.2007) esittämä ratkaisu lisäveden laadun parantamiseksi ja tätä kautta uusien ilmanesilämmittimien korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi on
raakaveden esikäsittelyprosessin ja täyssuolanpoistolaitoksen toiminnan valvonnan tehostaminen sekä veden laadun tehostettu tarkkailu TOC- pitoisuuksien perusteella. Esitetty
valvonnan tehostaminen ja sillä saavutettava hyöty ovat hyvin kyseenalaisia. Laitoksilla ei
usein ole edes mahdollisuutta suorittaa tarkempia TOC- analyysejä, vaan näytteet joudutaan lähettämään ulkopuolisille laboratorioille analysoitavaksi. TOC- ohjearvojen ylittyessä on mahdollista ainoastaan optimoida esikäsittelyprosessin erotustehokkuutta. Se on toteutettavissa kasvattamalla koagulantin annostelua tai vaihtamalla käytetty koagulantti
yleensä käytetystä alumiinipohjaisesta rautapohjaiseen koagulanttiin. Tällöin on mahdollista saavuttaa muutaman prosentin parannus esikäsittelyprosessin erotustehokkuudessa veden TOC- pitoisuudessa mitattuna ilman suuria lisäkustannuksia (Luukkonen 2010, 78).
Gericken (2002, 94 - 95) mukaan raakaveden esikäsittelyprosessin tehokkaan toiminnan
saavuttaminen vaatii mm. seuraavia asioita:
-

raakaveden ja käsitellyn veden säännölliset TOC analyysit

-

flokkauskemikaalien oikea annostelu ja oikeanlaiset flokkauskemikaalit

-

vuodenaikojen ja lämpötilojen vaihteluiden huomioiminen

-

selkeytyksen toiminannan tarkkailu ja pysäytys tarvittaessa orgaanisten jakeiden
liiallisen lisäveteen kulkeutumisen estämiseksi.

Saostuksen tehostamisella saavutettava hyöty etenkin ongelmallisten polysakkaridien
osalta jää usein kuitenkin vähäiseksi, joten vedenkäsittelyprosessin erotustehokkuutta on
syytä pyrkiä parantamaan muilla keinoilla (Nagel et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008).

Huber (2003, 307 - 308) esittää lisäveden laadun parantamisen, erityisesti polysakkaridien
tehokkaamman poistamisen olevan mahdollista mm. seuraavilla tavoilla:
-

raakavedenoton vaihtamisella pintavedestä pohjaveteen, joka harvoin on mahdollista

-

käänteisosmoosilla, jolla saavutetaan paras erotusaste

-

suodatuksella biologisesti aktivoidulla hiilisuodattimella
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3.4.2 Suodatintekniikat

Lisäveden

valmistusprosessin

orgaanisten

aineiden

poistotehokkuutta,

etenkin

ongelmallisten polysakkaridien osalta on mahdollista tehostaa käyttämällä mm. hyvin
tunnettua käänteisosmoosilaitteistoa ja suhteellisen uutena, vielä osittain testiasteella
olevana tekniikkana biologisesti aktivoitua hiilisuodatinta, joita tarkastellaan seuraavaksi
lyhyesti.

3.4.2.1 Käänteisosmoosi

Raakavedessä olevia liuenneita epäpuhtauksia voidaan poistaa tehokkaasti ja taloudellisesti
käänteisosmoosilla. Käänteisosmoosi perustuu puoliläpäisevien kalvojen kykyyn läpäistä
vesimolekyylejä, muttei veteen liuenneita suoloja tai pienimolekyylisiä orgaanisia sekä
epäorgaanisia yhdisteitä. Käänteisosmoosissa puhdistettava vesi paineistetaan yli ns. osmoottisen paineen, jolloin puhdas vesi erottuu puhdistettavasta vedestä puoliläpäisevien
kalvojen läpi. Käänteisosmoosin kyky poistaa syöttövedessä olevia orgaanisia aineita riippuu monesta eri tekijästä. Tärkein erotuskykyyn vaikuttava tekijä on orgaanisten aineiden
laatu. Mitä suurempi on liuenneiden orgaanisten aineiden molekyylipaino ja ionisaatio, sitä
parempi on käänteisosmoosin erotuskyky. (Littler et al. 1992, 264 – 266; Buecker 1997,
136 – 137.) Maughanin (2001, 32) mukaan käänteisosmoosin poistotehokkuus etenkin vaikeiden polysakkaridien osalta vaihtelee ollen yleensä 65 – 85 %, mutta myös hyvin korkeita poistotehokkuuksia, lähes 100 % on mahdollista saavuttaa (Nagel et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008).

Kuvassa 18 on esitetty käänteisosmoosin ja sekavaihtimen yhdistelmän (RO + MB) biopolymeerien (pääasiassa polysakkaridit) erotuskyky verrattaessa perinteiseen kationin- ja
anioninvaihtimen sekä sekavaihtimen yhdistelmään (IEX + MB).
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Kuva 18. Kationin- ja anioninvaihtimen + sekavaihtimien (IEX + MB) biopolymeerien erotuskyky verrattuna
käänteisosmoosin ja sekavaihtimen yhdistelmään (RO + MB) (Huber, konferenssiesitelmä 4.8.2005).

Kuvasta nähdään, että RO + MB yhdistelmällä on mahdollista päästä erittäin pieniin lisäveden TOC- pitoisuuksiin.

3.4.2.2 Biologisesti aktiivinen hiilisuodatin

Aktiivihiilisuodatus tarjoaa myös mahdollisesti käyttökelpoisen ratkaisun polysakkaridien
tehokkaaseen poistoon lisävedestä. Aktiivihiili valmistetaan paahtamalla orgaanista materiaalia happivapaassa ympäristössä ja lopputuloksena syntyy hienojakoista tuotetta, jolla on
erityisen hyvä kapasiteetti absorboida klooria ja muita hapettajia, mutta myös suuria orgaanisten aineiden jakeita. (Buecker 2000, 76 – 77).

Aktiivihiilisuodin voi tulla ns. biologisesti aktiiviseksi, kun se pidättää pinnalleen riittävän
määrän orgaanista ainesta. Tällöin tämä biologisesti aktiivinen hiilisuodin pidättää myös
hyvin polysakkarideja. (Maughan 2001, 31.) Eräissä aktiivihiilellä suoritetuissa pilot- kokeissa oli orgaanisten aineiden erotustehokkuudeksi TOC- pitoisuutena mitattuna saatu
enintään n. 70 %, mutta hajonta oli ollut suurta. Aktiivihiilisuodatuksen käyttö Suomessa
teollisuusvoimalaitosten vedenkäsittelyssä on siis vielä koeasteella ja lisätutkimusta sen
soveltuvuudesta teollisuuden vaativiin olosuhteisiin tarvitaan. (Luukkonen 2010, 90, 101.)
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3.4.3 Lauhteiden käsittely ioninvaihdolla

Lauhteenpuhdistuksessa käytettyjen ioninvaihtimien tehokkuus orgaanisten aineiden poistossa vesi-höyrykierrossa on myös usein paljon heikompi mitä oletetaan. Runsaasti lisävettä käyttävillä lieriökattiloilla, kuten soodakattilat, lauhteenpuhdistimet poistavat vain ne
orgaaniset hapot mitkä kulkeutuvat lauhteeseen. Orgaanisten happojen jakautumiskertoimet höyry- ja vesifaasien välillä ovat suhteellisen pieniä, joten näin ollen lauhteenpuhdistuslaitoksen ioninvaihtimet eivät pysty estämään orgaanisten happojen kertymistä kattilaan. (Huber 2003, 307.)

3.5 Johtopäätökset
On kyseenalaista, että konventionaalisen raakaveden esikäsittelyprosessin toiminnan tai
valvonnan tehostamisella olisi saavutettavissa lisäveden laadun huomattavaa paranemista
esimerkiksi ongelmallisten polysakkaridien osalta. Valvonnan tehostaminen vaatisi huomattavasti aiempaa useammin suoritettavia veden laadun tarkkoja analyysejä, joita varten
on näytteet lähetettävä ulkopuolisille laboratorioille analysoitavaksi. Ei ole myöskään tiedossa, mitä korjaavia toimenpiteitä saostuksen tehostamisen lisäksi vedenkäsittelyn suhteen voisi tehdä, mikäli tietyt haitallisten orgaanisten osalajien pitoisuudet ovat korkeita
kokonaispitoisuuksien jäädessä alle suositusarvojen. Myös saostuksen tehostamisella saavutettavat hyödyt jäävät usein vähäisiksi.

Lähinnä käänteisosmoosilaitteiston käyttö mahdollistaa tällä hetkellä taloudellisen ja toimivaksi havaitun keinon riittävään orgaanisten aineiden, etenkin polysakkaridien poistotehokkuuteen. Tulevaisuudessa aktiivihiilisuodattimien käyttö voi myös tarjota käyttökelpoisen ratkaisun, mutta menetelmä vaatii vielä lisää tutkimustyötä soveltuakseen luotettavasti
teollisuusvoimalaitosten vedenkäsittelyyn.

Jo olemassa olevissa teollisuuden voimalaitoksissa helpommin toteutettavissa oleva ratkaisu ilmanesilämmittimien korroosion hallitsemiseksi löytyy oletettavasti höyrykattilan jälkiannostelukemikaaleista, joiden oikealla valinnalla ja käytöllä voidaan vaikuttaa vesihöyrykierron kemiaan toivotulla tavalla. Tätä kautta voidaan mahdollisesti saavuttaa toivottuja tuloksia ilmanesilämmittimien ja muiden lauhdejärjestelmien korroosionhallinnas-
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sa, vaikka lisävesi olisikin paikoin huonolaatuista orgaanisten aineiden suurista pitoisuuksista johtuen. Seuraavassa luvussa tarkastellaan Suomessa teollisuusvoimalaitoksissa höyrykattilan jälkiannosteluun käytettyjä kemikaaleja ja kemikaaliseoksia.

4

TEOLLISUUSVOIMALAITOSTEN

JÄLKIANNOSTELUKEMI-

KAALIT
Pyrittäessä turvalliseen, luotettavaan ja korroosiovapaaseen korkeapaineisen lieriökattilan
käyttöön, on tarpeellista käsitellä höyrykattilan vesi-höyrykierto kemikaaleilla, jotka
edesauttavat putkipintoja suojaavan oksidikerroksen muodostumista ja säilymistä sekä
toimivat puskurina mahdollisia happamia epäpuhtauksia vastaan. Tämä voidaan toteuttaa
käyttämällä kemikaaleilla käsiteltyä vettä, joka sisältää samanaikaisesti kontrolloidun määrän alkalointikemikaalia, erittäin vähän happea ja vähän mahdollisia happoja muodostavia
epäpuhtauksia. (Littler et al. 1992, 172.)

Perinteisesti voimalaitosten vedenkäsittelyssä käytetty hydratsiini/ammoniakkikäsittely on
vähentynyt teollisuusvoimalaitoskattiloissa, etenkin soodakattiloissa konventionaalisia
voimalaitoskattiloita nopeammin. Tähän on ollut syynä hydratsiinin (N2H4) syöpävaarallisuus ja höyryn käyttö osittain avoimissa prosesseissa massa- ja paperitehtailla. Markkinoille on tullut korvaavia orgaanisia jälkiannostelukemikaaleja ja -seoksia, joiden käyttäytymisestä korkeapaineisissa kattiloissa on saatavilla tietoa varsin rajoitetusti. (Hildén & Pohjanne 2009, 6; Lehtovuori 2007, 5.)

4.1 Orgaaniset jälkiannostelukemikaalit
Tavanomaisimmat vesihöyrykiertoon annosteltavat kemikaalit hydratsiinin ja ammoniakin
ohella ovat olleet kattilaveden pH:n säätöön ja jäännöskovuuden sitomiseen käytetyt di- ja
trinatriumfosfaatit sekä kattilaveden pH:n säätöön käytetty natriumhydroksidi. Tällä hetkellä teollisuuden voimalaitoksissa käytössä olevat jälkiannostelukemikaalit ovat pääasiassa (Svoboda, konferenssiesitelmä 4.11.2008):
-

haihtuvat orgaaniset amiinit, joilla säädetään syöttöveden, höyryn ja lauhteen sekä
osittain kattilaveden pH halutulle tasolle
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-

orgaaniset hapensitojat, jotka poistavat syöttö- ja kattilavedestä happea ja toimivat
metallin passivoijina ja osittain pH:n säätäjinä

-

haihtuvat kalvoa muodostavat pinta-aktiiviset amiinit, jotka muodostavat vettä hylkivän, korroosiolta suojaavan kalvon metallin pinnalle

-

dispergoijat ja kelaatit (orgaaniset kompleksin muodostajat), jotka toimivat kerrostumien poistossa kattilasta ja sitovat jäännöskovuutta

Erityisesti useat massatehtaiden soodakattilat käyttävät tällä hetkellä kaupallisia kemikaaliseoksia, joiden koostumus ja hajoaminen kattilaolosuhteissa eivät ole hyvin tunnettuja
voimalaitoskäyttäjien keskuudessa (Lehtovuori et al. 2006, 5). Lehtovuori et al. mukaan
kaikki käytössä olevat kaupallisten kemikaaliseosten hapenpoistokemikaalit ja alkaloivat
amiinit hajoavat kattilaolosuhteissa osittain muodostaen pääasiassa etikka- ja muurahaishappoa, ammoniakkia sekä myös hiilidioksidia.

Taulukossa 5 on esitetty Suomessa soodakattiloissa käytössä olevat orgaaniset kemikaaliseokset ja niiden koostumukset sekä kemikaalin pääasiallinen toimintatapa (H hapensidonta, A alkaloiva, K kalvoa muodostava).
Taulukko 5. Suomessa soodakattiloissa käytössä olevat kaupalliset orgaaniset kemikaaliseokset ja niiden
koostumukset sekä kemikaalin pääasiallinen toimintatapa (Lehtovuori 2007, 14*).
kauppanimi

komponentit (paino-%)

Boilex510A

2-butanonioksiimi: metyylietyyliketoksiimi (40 - 50 %) (H)
sykloheksyyliamiini (25 - 40 %) (A)
2-aminoetanoli: etanoliamiini (10 - 15 %) (A)
ammoniumhydroksidi (2,5 - 5 %) (A)

KK-Amina8026
(Atzamina)

morfoliini (5 - 8 %) (A)
dietyyliaminoetanoli (4 - 6 %) (A)
dietanoliamiini (18 - 20 %) (A)
hydroksyloitu amiiniseos C4H4N6O (H)

Amercor853s

2-aminoetanoli: etanoliamiini (20 - 25 %) (A)
sykloheksyyliamiini (5 - 10 %) (A)
N,N-dietyylihydroksyyliamiini (2 – 5 %) (H)
tris (2-hydroksietyyli) talidiaminopropaani (0,5 - 2 %) (K)
kookosamidi-dietanoliamiini (0,5 – 2 %) (A)

Nalco Elimin-ox(68251)

karbohydratsidi (1 - 5 %) (H)
etanoliamiini (30 – 60 %) (A)
metoksipropyyliamiini (5 – 10 %) (A)

Nalco Elimin-ox

karbohydratsidi (5 – 10 %) (H)

Nalco72310

etanoliamiini (30 – 60 %) (A)
metoksipropyyliamiini (5 – 10 %) (A)

* tiedot päivitetty uusimpien saatavissa olevien käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella
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Alan asiantuntijoiden kesken vallitsee varsin eriäviä mielipiteitä käytettyjen orgaanisten
jälkiannostelukemikaalien hyödyistä ja haitoista. Ongelmana on pidetty kemikaalien hajoamistuotteiden vaikutusta happamien lauhteiden muodostumiseen ja sitä kautta lauhdejärjestelmien korroosioon (Hildén & Pohjanne 2009, 6). Myös hajoamistuotteiden vaikutusta kationinvaihdettuun johtokykyyn ja mm. lauhteenpuhdistuslaitoksella mahdollisesti
käytettävien ioninvaihtimien hartsien toimintaan on pidetty jonkintasoisena ongelmana
(Sandler et al. 2009, 40). Myöskään voimalaitosten veden ja höyryn laadun ohjearvojen
laatijat, esimerkiksi VGB, eivät juuri käsittele orgaanisten jälkiannostelukemikaalien käyttöä, vaan painottavat lisäveden laadun merkitystä, jolloin kyseiset kemikaalit eivät ole heidän mukaansa tarpeellisia (Mathews 2008, 10).

Orgaanisten jälkiannostelukemikaalien käytöstä on maailmalla kuitenkin pitkäaikaisia positiivisia kokemuksia eri paineisista ja tyyppisistä kattiloista aina matalapaineisista jätteenpolttolaitosten kattiloista läpivirtauskattiloihin ja ydinvoimalaitoksiin. Orgaanisilla amiineilla ja kalvoa muodostavilla pinta-aktiivisilla amiineilla on todettu olevan oikein käytettyinä suotuisat ominaisuudet etenkin teollisuusvoimalaitosten monimutkaisten lauhdejärjestelmien korroosionhallinnassa. (Sandler et al. 2009, 36.)

4.1.1 Hapenpoistokemikaalit

Keskeinen merkitys korkeapaineisen lieriökattilan korroosionestossa on liuenneen hapen
määrän minimoinnilla lauhteessa ja syöttövedessä. Fysikaalisen kaasunpoiston jälkeen
syöttöveteen jäänyt liuennut happi poistetaan yleensä lisäämällä syöttöveteen jotakin hapenpoistokemikaalia. Modernissa korkeapaineisessa lieriökattilassa syöttöveden kiintoainepitoisuus on myös pidettävä sallitulla tasolla, joten käytetyt hapenpoistokemikaalit eivät saa muodostaa ylimääräisiä kiinteitä suoloja. (Littler et al. 1992, 177.)

Tunnetuimpia hydratsiinin korvaajia ovat seuraavat orgaaniset hapenpoistokemikaalit
(Bursik 2005, 595; Buecker 1997, 15 – 17; Lehtovuori 2007, 13):
-

karbohydratsidi (N4H6CO)

-

hydrokinoni (C6H6O2)

-

dietyylihydroksyyliamiini [(C2H5)2NOH]

-

metyylietyyliketoksiimi (C4H9NOH)
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-

N-isopropyylihydroksyyliamiini.

4.1.1.1 Hapenpoiston reaktiotuotteet

Käytetyt hapenpoistokemikaalit pelkistävät veteen liuenneen hapen ja estävät ei toivotut
hapettumisreaktiot metallipinnoilla ja vedessä. Osittain haihtuvat hapenpoistokemikaalit,
kuten karbohydratsidi (Elimin-ox), dietyylihydroksyyliamiini (Amercor853s) ja metyylietyyliketoksiimi (Boilex510A) poistavat happea myös lauhteesta. (Lehtovuori 2007, 8.)
Haihtuminen on kuitenkin oletettavasti vähäistä, koska hapenpoistokemikaalit hajoavat
termisesti jo suhteellisen matalissa lämpötiloissa.

Hapenpoistokemikaalien haittapuolena on niiden suhteellisen hidas reaktionopeus hapen
kanssa, kun lämpötila on < 100 °C. Katalyyttejä voidaan käyttää nopeuttamaan hapen pelkistymisreaktioita myös alemmissa lämpötiloissa. (Littler et al. 1992, 177.)

Orgaanisten hapenpoistokemikaalien reagoidessa hapen kanssa, syntyy reaktiotuotteina
yleensä vettä ja hiilidioksidia. Joissakin tapauksissa reaktiotuotteina voi olla myös typen
oksideja ja pienimolekyylisiä orgaanisia happoja. Esimerkiksi karbohydratsidi muodostaa
hapen kanssa reagoidessaan reaktiotuotteenaan hiilidioksidia ja dietyylihydroksyyliamiini
etikkahappoa (CH3COOH) yhtälöiden 8 ja 9 mukaisesti. (Lehtovuori 2007, 14; Buecker
1997, 17.)
N4H6CO + 2O2  2N2 + 3H2O + CO2

(8)

4(C2H5)2NOH + 9O2  8CH3COOH + 2N2 + 6H2O

(9)

4.1.1.2 Passivointireaktiot

Hapenpoistokemikaaleilla on myös metallia passivoivia vaikutuksia. Ne voivat pelkistää
rauta- ja kuparioksidit muodostaen passiivisen suojaavan kalvon metallin pinnalle. Hiiliteräksellä olennaisinta on kolmenarvoisen raudan (Fe3+) pelkistyminen kahdenarvoiseksi
(Fe2+), jolloin muodostuva magnetiittikerros (Fe3O4) on raudan passivoitunut muoto ja
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suojaa metallipintaa hyvin korroosiolta. (Buecker 1997, 14 - 16.) Reaktiot tapahtuvat vain
yli 120 °C lämpötilassa. On myös mahdollista, että hapenpoistokemikaaleilla on vaikutusta
muodostuvan magnetiitin rakenteeseen, eli sen huokoisuuteen ja tiiveyteen. (Lehtovuori
2007, 14 – 15.)

4.1.2 Alkalointikemikaalit

Vesi-höyrykierron alkaloinnilla pyritään siihen, että komponenttien korroosio olisi mahdollisimman hidasta riittävän korkean pH-tason ansiosta. Lisäksi lievästi alkalisella vedellä
pyritään siihen, että vedessä on tarvittava puskurikyky mahdollisia happamia epäpuhtauksia vastaan. Käytettäessä materiaaleina pelkästään hiiliteräksiä, saadaan paras korroosiosuoja nostamalla pH-taso yli 9,4. (Littler et al. 1992, 174; Dooley et al. 2009, 357.)
Kupariseoksia sisältävissä lauhde- ja syöttövesijärjestelmissä paras tavoiteltava pH on 9,3,
kun olosuhteet ovat pelkistävät, eli kun happea tai muita hapettavia aineita ei ole läsnä
(Dooley et al. 2005, 566).

Ammoniakki on yleisimmin käytetty haihtuva alkalointiaine, johtuen sen halvasta hinnasta,
helposta saatavuudesta ja termisestä stabiiliudesta korkeissa lämpötiloissa. Ammoniakin
haittapuolena on lauhdejärjestelmien kannalta kuitenkin sen suuri jakautumiskerroin höyry- ja vesifaasien välillä ja suhteellisen huono alkaliteetti korkeissa lämpötiloissa. (Littler
et al. 1992, 174 – 174.) Ammoniakin sijasta voidaan käyttää parempia jakautumiskertoimia
omaavia haihtuvia alkaleja, orgaanisia amiineja. Yleisimmin käytettyjä haihtuvia orgaanisia amiineja ovat (Littler et al. 1992, 174 – 175):
-

morfoliini (C4H9NO)

-

sykloheksyyliamiini (C6H13N)

-

dietyyliaminoetanoli (C6H15NO)

-

aminometyylipropanoli (C4H11NO)

-

metoksipropyyliamiini.

Haihtuvat alkalointikemikaalit joko dissosioituvat vedessä korkeissa lämpötiloissa tai siirtyvät lieriöstä höyryfaasiin, joten niiden vaikutus kattilaveden pH:n säätöön voi olla vähäinen. Tästä syystä alle 16,0 MPa lieriökattiloissa suositellaan yleensä käytettävän sekä haihtumattomia että haihtuvia alkalointikemikaaleja kattilaveden pH:n säätöön. Haihtuvien al-
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kalointikemikaalien tarkoituksena on pitää höyry-, lauhde- ja syöttövesijärjestelmien pH
riittävällä tasolla ja suojata siten korroosiolta. Soodakattiloissa tällä hetkellä käytetyt kemikaaliseokset sisältävät yleensä sekä helposti että heikommin haihtuvia amiineja. Kattilaveteen voidaan annostella myös täysin haihtumattomia alkaleja, kuten natriumfosfaatteja
tai lipeää kattilaveden pH-tason nostamiseksi. (Lehtovuori 2007, 10.)

5

ORGAANISTEN AINEIDEN HAJOAMINEN JA HAJOAMISTUOTTEIDEN SEKÄ AMIINIEN KÄYTTÄYTYMINEN VESIHÖYRYKIERROSSA

Lisäveden mukana höyrykattilaan kulkeutuva orgaaninen aines ja käytetyt orgaaniset
jälkiannostelukemikaalit

hajoavat

vesi-höyrykierrossa

osittain,

jolloin

muodostuu

happamia hajoamistuotteita. Näillä happamilla hajoamistuotteilla on taipumusta väkevöityä
höyryn

lauhtumisen

alkaessa

muodostuviin

lauhdepisaroihin

alentaen

pH-tasoa

voimakkaasti. Höyrykattilan jälkiannostelukemikaaliseosten sisältämillä orgaanisilla
amiineilla ja ammoniakilla voidaan mahdollisesti neutraloida muodostuneet hapot ja pitää
ensilauhteen pH ilmanesilämmittimien korroosiosuojan kannalta riittävän korkealla tasolla.
Seuraavaksi on käsitelty orgaanisten aineiden hajoamistuotteita ja niiden sekä
alkalointikemikaalien käyttäytymistä vesi-höyrypiirissä.

5.1 Orgaanisten aineiden hajoaminen vesi-höyrykierrossa
Suomessa useimmiten voimalaitosten raakavedenlähteenä käytetty pintavesi sisältää humusta siinä määrin paljon, että sitä voidaan pitää yhtenä pääasiallisena vesi-höyrykierron
orgaanisten aineiden lähteenä. Kuvassa 16 esitetyn voimalaitosten vesivertailun mukaan
vertailuun osallistuneiden laitosten lisävesien orgaanisen hiilen pitoisuudet olivat vuonna
2009 n. 50 - 600 µgNPOC/kg. Kuitenkin määrällisesti suurempi orgaanisten aineiden lähde
on orgaaniset jälkiannostelukemikaalit (yleensä luokkaa 1 - 10 mg·kg-1), mikäli niitä käytetään. Muita orgaanisten aineiden lähteitä ovat voitelujärjestelmät, jäähdytysvesi- ja lämmönvaihdinvuodot, kattilan puhdistuksessa käytetyt kemikaalit, valmistuksesta putkistoihin jääneet jäämät ja orgaaniset ioninvaihtohartsit (Mathews, konferenssiesitelmä
4.11.2008).
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5.1.1 Luonnon orgaanisten aineiden terminen hajoaminen

Erityisesti polysakkaridit ovat ongelmallisia ja vaikeasti poistettavissa raakavedestä konventionaalisten vedenkäsittelyn keinoin, joten niitä voidaan pitää merkittävimpänä orgaanisten aineiden lähteenä lisävedessä (Huber 2003, 303). Suomalaisilla teollisuusvoimalaitoksilla tämä ongelma korostuu, koska raakavesi sisältää paljon orgaanisia aineita ja vedenkäsittely on toteutettu pääosin konventionaalisin keinoin ja esimerkiksi käänteisosmoosilaitteistojen käyttö on harvinaista.

Hiiltä (C), happea (O) ja vetyä (H) sisältävä luonnon orgaaninen aines hajoaa vesihöyrykierrossa lämpötilan vaikutuksesta osittain pääasiassa lyhytketjuisiksi hiiltä sisältäviksi haihtuviksi hapoiksi, kun taas klooria (Cl), typpeä (N), rikkiä (S) tai fosforia (P) sisältävä luonnon orgaaninen aines hajoaa muodostaen lisäksi epäorgaanisia mineraalihappoja
(Nagel et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008). Pääasialliset luonnon orgaanisten aineiden
hajoamistuotteet kattilassa ovat etikka-, muurahais- ja propaanihappo sekä hiilidioksidi,
joista etikkahappo on vallitseva hajoamistuote. Muita hajoamistuotteita voivat olla mm.
vety, hiilimonoksidi (CO), metaani (CH4), etyleeni (C2H4), etaani (C2H6) ja propaani
(C3H8) (Huber 203, 303 - 305).
Suurin osa, yleensä yli 90 % raakavedestä peräisin olevasta orgaanisesta aineksesta pysyy
reagoimattomana orgaanisena hiilenä kattilaolosuhteissa kattilakonstruktiosta riippuen
(Frahne & Blum 2006, 21). Jiříček (2000, 593) on myös todennut tämän autoklaavikokein
altistamalla humushappoja erittäin korkeille lämpötiloille (550 °C).

Varsin vähäisestä hajoamisesta huolimatta on hyvä tiedostaa, että luonnon orgaanisen aineksen hajoaminen happamiksi epäpuhtauksiksi ei muodosta happamuutta tasapainottavaa
kationia, ammonium-ionia (NH4+) (Svoboda, konferenssiesitelmä 4.11.2008).

5.1.2 Orgaanisten hapenpoistokemikaalien terminen hajoaminen

Hydratsiinia korvaavista tuotteista, orgaanisista hapensitojista hajoaa karbohydratsidi lämpötilan vaikutuksesta muodostaen hydratsiinia ja hiilidioksidia. Hydratsiini hajoaa yli 200
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°C lämpötilassa huomattavissa määrin ammoniakiksi ja typeksi yhtälön 10 mukaisesti
(Buecker 1997, 15 - 16).
3N2H4  N2 + 4NH3

(10)

Metyylietyyliketoksiimi hajoaa muodostaen metyylietyyliketonia (C4H9O), dityppioksidia
(N2O), typpeä ja ammoniakkia. Metyylietyyliketoni voi hajota edelleen lämpötilan vaikutuksesta, jolloin syntyy mahdollisesti hiilidioksidia ja orgaanisia happoja. Amercor853skemikaaliseoksen sisältämän hapenpoistokemikaalin, dietyylihydroksyyliamiinin hajoamistuotteena syntyy alkaloiva dietyyliamiini. (Lehtovuori 2007, 14.)

5.1.3 Orgaanisten amiinien terminen hajoaminen

Orgaanisten amiinien hajoaminen kattilassa tuottaa hajoamistuotteinaan ammoniakkia ja
muita amiineja, mutta myös lyhytketjuisia orgaanisia happoja, pääosin etikka- ja muurahaishappoa, sekä hiilidioksidia. Muurahais- ja etikkahappo hajoavat vesiliuoksessa osittain
ja muodostavat hajoamistuotteinaan hiilidioksidia ja metaania sekä myös muita pienempiä
hiilivetyjä. Myös hiilimonoksidia (CO) ja vetyä on havaittu hajoamistuotteissa. Orgaanisten amiinien terminen hajoaminen ja sitä kautta pitoisuuden pieneneminen vähentävät
amiinien pH:ta puskuroivaa vaikutusta. Hajoaminen tapahtuu joko hydrolysoitumalla tai
hapettumalla. Näin ollen hapen läsnäololla on myös merkittävä vaikutus syntyvien orgaanisten happojen määrään. Hajoamistuotteena yleensä muodostuva ammoniakki tasapainottaa muodostuvien happamien hajoamistuotteiden vaikutusta. (Hildén & Pohjanne, 2009,
21, 25 - 26, 68).

Orgaanisten amiinien hajoamisnopeudet riippuvat voimakkaasti lämpötilasta ja viipymäajasta vesihöyrypiirin eri kohdissa. Kuvassa 19 on esitetty 2-aminometyylipropanolin
(AMP), morfoliinin (Morpholine) ja etanoliamiinin (ETA) prosentuaalinen terminen hajoaminen koekattilassa lämpötilassa 286 °C ja ydinvoimalan sekundäärivesikierrossa lämpötilassa 236 °C ajan funktiona (Hildén & Pohjanne 2009, 23).
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Kuva 19. Orgaanisten amiinien prosentuaalinen terminen hajoaminen lämpötiloissa 236 °C ja 286 °C ajan
funktiona (Hildén & Pohjanne 2009, 23).

Kuvasta nähdään, että 2-aminometyylipropanoli oli hajonnut täysin koekattilan lämpötilassa 286 °C noin 300 minuutissa, kun taas morfoliinin ja etanoliamiinin terminen hajoaminen
koejakson aikana oli ollut huomattavasti vähäisempää.

Morfoliinin on kuitenkin todettu hajoavan korkeammissa kattila-/tulistuslämpötiloissa siinä
määrin voimakkaasti, että se ei välttämättä sovellu käytettäväksi korkeapaineisissa lieriökattiloissa haihtuvana alkalina. Erään lieriökattilan syöttöveteen, jonka tuorehöyryn arvot olivat 12,5 MPa ja 540 ºC, oli annosteltu haihtuvina alkaleina ammoniakkia ja morfoliinia. Morfoliinin voimakas terminen hajoaminen ja hajoamistuotteiden vaikutus höyryssä
oli havaittu kationinvaihdetun johtokyvyn laskuna lopetettaessa morfoliinin annostelu kuvan 20 mukaisesti. (Savelkoul et al. 2001, 329.)
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Kuva 20. Syöttöveteen annosteltavan morfoliinin vaikutus höyryn kationinvaihdettuun johtokykyyn ja pHtasoon (Savelkoul et al. 2001, 329).

Tästä syystä morfoliinin käyttöä on pyritty välttämään korkeapaineisissa kattiloissa ja siirrytty käyttämään muita termisesti kestävämpiä alkalointikemikaaleja (Savelkoul et al.
2001, 329; Savelkoul & van Lier 2005, 735 - 736).

Frahnen ja Blumin (2006, 22) suorittamien autoklaavitestien mukaan suurin osa yleisesti
käytetyistä sekä orgaanisista että pinta-aktiivisista amiineista ovat termisesti hyvin stabiileja ainakin käytettyyn 400 °C testilämpötilaan asti. Testatut amiinit olivat hajonneet 1-5 %
käytetyn 24 tunnin testijakson aikana haihtuviksi orgaanisiksi hapoiksi, pääasiassa etikka-,
muurahais- ja propaanihapoksi. Myös testattu kaupallinen (Helamin) polyamiini/amiiniseos oli hajonnut vain hyvin pienissä määrin (<< 1 %). Testeissä käytetyistä orgaanisista amiineista ei ole saatavissa yksityiskohtaisempia tietoja.

Bursik (2004, 552) viittaa Tavastin arvioihin orgaanisten amiinien viipymäajoista lieriökattilassa (14,0 MPa), jonka mukaan keskimääräinen viipymäaika lieriössä on luokkaa yksi
tunti ja tulistimissa vain muutamia kymmeniä sekunteja. Huolimatta lyhyistä viipymäajoista tulistimissa, on tulistuslämpötiloilla silti huomattava vaikutus amiinien ja muiden orgaanisten aineiden hajoamisasteeseen. Tämä voidaan havainnollistaa vertailemalla eräällä
laitoksella sooda- ja voimakattilan tulistettujen höyryjen sisältämien orgaanisten happojen
pitoisuuksia. Kattiloiden lisävedenvalmistuksessa käytetään samaa raakavettä ja samanlaista käsittelyä. Orgaanisten aineiden hajoamistuotteina muodostuvat pääasialliset orgaaniset
hapot (etikka- ja muurahaishappo) esiintyvät vesiliuoksessa joko neutraaleina molekyylei-
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nä (muurahaishappo HCOOH ja etikkahappo CH3COOH) tai anioneina (formiaatti HCOOja asetaatti CH3COO-). Tyypillisesti voimakattilassa tulistuslämpötilat ovat selvästi soodakattilaa korkeampia, jolloin höyrynäytteistä analysoidut asetaatti- ja formiaattipitoisuudet
ovat myös soodakattilan vastaavia korkeampia. Kuvissa 21 ja 22 on esitetty Boildecin suorittaman vuosittaisen voimalaitosten vesivertailun tuloksia tulistetun höyryn asetaatti- ja
formiaattipitoisuuksista kyseisellä laitoksella.

Kuva 21. Samalla laitoksella mitatut soodakattilan ja voimakattilan tulistetun höyryn asetaattipitoisuudet
2007-2009.

Kuva 22. Samalla laitoksella mitatut soodakattilan ja voimakattilan tulistetun höyryn formiaattipitoisuudet
2007-2009.

Lehtovuori et al. (2006, 5) ovat tutkineet Suomessa soodakattiloissa käytettävien orgaanisten jälkiannostelukemikaaliseoksien termistä kestoa, jota varten oli rakennettu kattilaolosuhteita simuloiva koelaitteisto. Kokeissa käytetyt kemikaaliseokset olivat olleet Boilex510A, Amercor853s ja KK-Amina8026 sekä Boilex510A:n pääasiallisena komponenttina oleva metyylietyyliketoksiimi. Kokeeseen valittujen kemikaalien hajoamista oli tutkittu vesi- ja höyryfaasissa lämpötilassa 340 °C sekä tulistuslämpötilassa 515 °C. Happipitoi-
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suutena kokeen alussa oli käytetty 300 ppb ja kokeen kestona 90 tuntia kemikaaliannostelun jälkeen.
Kokeiden jälkeen suoritettujen analyysien perusteella kaikki kemikaaliseosten sisältämät
orgaaniset hapenpoistokemikaalit ja alkaloivat amiinit olivat hajonneet koejaksona käytetyn 90 tunnin aikana ja pääasialliset hajoamistuotteet olivat olleet etikkahappo ja ammoniakki (Lehtovuori et al. 2006, 13). Muurahaishappoa (formiaatti) oli löytynyt vain KKAminan hajoamistuotteena, joka oli todennäköisesti ollut seurausta siitä, että muurahaishappo oli hajonnut suurilta osin edelleen vedyksi ja hiilidioksidiksi. (Lehtovuori et al.
2006, 18.) Kokeissa käytetty altistusaika oli niin pitkä, että oli odotettavissa kemikaalien
täydellinen hajoaminen. Myös käytetty happipitoisuus oli hyvin suuri normaaleihin kattilaolosuhteisiin verrattuna. Tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet eri näytteissä sekä toteamis- ja
määritysrajat ovat esitetty liitteessä 4.

5.2 Amiinien ja happojen ominaisuuksia
Orgaanisilla amiineilla ja hajoamistuotteena syntyvillä heikoilla orgaanisilla hapoilla on
lämpötilasta riippuvia ominaisuuksia, joista tärkeimpiä ovat jakautuminen vesi- ja höyryfaasien välillä sekä emäs- ja happovakiot.

5.2.1 Emäs- ja happovakiot

Orgaaniset alkaloivat amiinit ovat heikkoja emäksiä ja ne ionisoituvat vain osittain muodostaen hydroksidi-ionin (OH-), josta alkaloivat ominaisuudet johtuvat. Emäksen (B) hydrolyysille voidaan kirjoittaa seuraava reaktioyhtälö. (Laitinen & Toivonen 1982, 216.)
B + H2O ↔ BH+ + OHB = emäs
BH+ = emäksen ionisoitunut muoto

(11)
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Emäsvakio kuvaa emäksen kykyä ionisoitua vesiliuoksessa ja sitä kautta nostaa liuoksen
pH:ta. Emäsvakio Kb määritellään seuraavasti. (Laitinen & Toivonen 1982, 216.)
Kb=[BH+]·[OH-]/[B]

(12)

[-] = pitoisuus
Vastaavasti voidaan ilmaista happovakio Ka jollekin hapolle HA, [A-]:n ja [H3O+]:n avulla.
Vertailtaessa eri amiineja keskenään samassa konsentraatiossa, tarkoittaa suurempi emäsvakio Kb suurempaa ionisoitumista ja sitä kautta korkeampaa liuoksen pH:ta. Vastaavasti
suurempi happovakio hapolla tarkoittaa pienempää liuoksen pH:ta. Usein emäs- ja happovakiot ilmaistaan logaritmisessa muodossa, eli mitä pienempi emäs- tai happovakio, sitä
suurempi ionisoituminen liuoksessa. Logaritminen emäsvakio saadaan yhtälöstä 13. (Laitinen & Toivonen 1982, 215.)

pKb = -log10 Kb

(13)

Kuvassa 23 on esitetty eri amiinien logaritmisia emäsvakioita lämpötilan funktiona.

Kuva 23. Lämpötilan vaikutus amiinien logaritmisiin emäsvakioihin (Hildén & Pohjanne, 19).

Kuvasta nähdään, että sykloheksyyliamiini ja dietyyliaminoetanoli ovat tarkastelluista
amiineista emäsvahvuudeltaan vahvimpia emäksiä lämpötila-alueella 0 - 300 ºC ja pystyvät näin ollen neutraloimaan muita vertailtuja amiineja paremmin happamia epäpuhtauksia
ja nostamaan pH:ta.
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Kuvassa 24 on esitetty vastaavasti etikka- ja muurahaishapon logaritmiset happovakiot
lämpötila-alueella 0 - 300 ºC. (Hildén & Pohjanne 2009, 21,25.)

Kuva 24. Lämpötilan vaikutus etikka- ja muurahaishapon logaritmisiin happovakioihin (Hildén & Pohjanne
2009, 21,25).

Kuvasta nähdään, että tarkastellulla lämpötila-alueella muurahaishappo on etikkahappoa n.
10-kertaa vahvempi happo, jolloin yhtä suurina pitoisuuksina esiintyessään sen vaikutus
kostean höyryn alueella on etikkahappoa merkittävämpi. Etikkahappo on kuitenkin kattilaolosuhteissa vallitseva orgaanisten aineiden hajoamistuotteena syntyvä orgaaninen happo,
joka ilmenee kuvista 25 ja 26, joissa on esitetty Boildecin suorittamien voimalaitosten vesivertailujen tulistetun höyryn asetaatti- ja formiaattipitoisuuksia 2007 - 2009.

Kuva 25. Mitattuja tulistetun höyryn asetaattipitoisuuksia eri voimalaitoksilla vuosina 2007 - 2009.
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Kuva 26. Mitattuja tulistetun höyryn formiaattipitoisuuksia eri voimalaitoksilla vuosina 2007 - 2009.

Kuvista nähdään, että vesivertailuun osallistuneilla laitoksilla tulistettu höyry on sisältänyt
poikkeuksetta huomattavasti enemmän asetaattia kuin formiaattia.

5.2.2 Suhteellinen haihtuvuus ja jakautumiskerroin

Haihtuvuudella ilmaistaan aineen jakautumista vesi- ja höyryfaasien välillä. Suhteellinen
haihtuvuus (RV = relative volatility) saadaan yhtälöstä 14 (Tavast 2002, 20).

RV=Cs/Cw

(14)

Cs = ionisoitumattoman osan pitoisuus höyryssä
Cw = kokonaispitoisuus vedessä
Vain ionisoitumaton osa voi siirtyä vedestä höyryfaasiin ja siksi on käytössä myös toinenkin termi kuvaamaan aineen jakautumista vesi- ja höyryfaasien välillä. Jakautumiskertoimella ilmaistaan aineen jakautumista vesi- ja höyryfaasien välillä ionisoitumattomien pitoisuuksien suhteen, joka saadaan yhtälöstä 15 (Tavast 2002, 20.)

Kd=Cs/C‟w
C‟w = ionisoitumattoman osan pitoisuus vedessä

(15)
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Syöttöveteen annosteltavien amiinien valinnalla pystytään vaikuttamaan höyryn ja lauhteen
ominaisuuksiin lauhtumisen eri vaiheissa. Kostean höyryn alueella muodostuvan ensilauhteen kannalta on suotuisaa käyttää amiineja, jotka ovat huonosti haihtuvia (RV<1), koska
tällöin ne väkevöityvät lauhteeseen ja pitävät lauhteen pH:n riittävän korkealla tasolla puskuroiden muodostuvia happamia lauhteita. Ongelmana on kuitenkin alle yhden suhteellisen
haihtuvuuden omaavien amiinien huono siirtyminen lieriöstä höyryfaasiin. Monissa kaupallisissa amiinipohjaisissa jälkiannostelukemikaaliseoksissa käytetäänkin hyväksi eri
amiinien erilaisia jakautumiskertoimia vesi- ja höyryfaasien välillä. (Hildén & Pohjanne
2009, 8, 14; Mathews, konferenssiesitelmä 4.11.2008, 1.)

On myös mahdollista annostella alkalointikemikaalia suoraan esim. ilmanesilämmittimelle
menevään höyrylinjaan, jolloin voidaan käyttää hyväksi pienen haihtuvuuden omaavia alkalointikemikaaleja ja kohdistaa siten kemikaalin vaikutus paremmin ensilauhteen alueelle.

Ensilauhteen näytteenottoon suunnitellulla laitteella (ECS = early condensate sampler) on
mitattu matalapaineturbiineissa kostean höyryn alueella lauhtumisen alkaessa muodostuviin lauhdepisaroihin väkevöityvän huomattavan suuria pitoisuuksia höyryssä olevia orgaanisia happoja. (Savelkoul et al. 2001, 327.) Svoboda (konferenssiesitelmä 4.11.2008)
on selvittänyt etikkahapon ja ammoniakin jakautumista lauhtuvan höyryn alueella käyttäen
myös ensilauhteen näytteenottoon suunniteltua laitetta (ECS). Asetaatin pitoisuus höyrynäytteessä oli ollut 2 ppb ja ammoniakin 196 ppb, jolloin lauhdenäytteessä 1,1 %:n höyrynkosteudella asetaatin pitoisuus oli ollut 215 ppb ja ammoniakin vain 48 ppb. Kuvassa
27 on esitetty asetaatin ja ammoniakin pitoisuudet höyrynkosteuden funktiona.

Kuva 27. Asetaatin ja ammoniakin pitoisuudet höyry- ja lauhdenäytteissä höyrynkosteuden funktiona (Svoboda, konferenssiesitelmä 4.11.2008).
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Kuvasta nähdään, että etikkahappoa voi väkevöityä ensilauhteeseen paljon jo hyvinkin
pienillä höyryn etikkahappopitoisuuksilla, kun taas ammoniakki ei väkevöidy höyrynkosteuden alueella 0 - 14 %. Näin ollen ammoniakki ei pysty käytetyllä pitoisuudella neutraloimaan kunnolla syntyvää happamaa lauhdetta. Etikkahapon on todettu voivan väkevöityä
ensilauhteeseen höyrystä yli 40-kertaisesti ja muurahaishapon yli 200-kertaisesti (Zeijseink
& Heijboer 2000, 346).

Taulukossa 6 on esitetty eräässä tutkimuksessa ensilauhteen näytteenottimella mitattuja
asetaatti-, formiaatti- ja ammoniakkipitoisuuksia sekä lasketut jakautumiskertoimet eri
höyrynkosteuksilla matalapaineturbiinin ulostulossa

Taulukko 6. Asetaatti-, formiaatti- ja ammoniakkipitoisuuksia sekä lasketut jakautumiskertoimet eri höyrynkosteuksilla matalapaineturbiinin ulostulossa (Huber 2003, 306).
höyrynkosteus

asetaatti

formiaatti

ammoniakki

[%]

[µg/kg]

[µg/kg]

[µg/kg]

höyry

23

5,1

610

ensilauhde

203

34

178

laskennallinen

0,11

0,15

3,4

höyry

19

3,2

660

ensilauhde

225

59

190

laskennallinen

0,08

0,05

3,5

höyry

17

3

760

ensilauhde

330

110

206

laskennallinen

0,05

0,03

3,7

höyry

13

2

890

ensilauhde

573

533

340

laskennallinen

0,02

0,004

2,6

10,5

jakautumiskerroin
5,9

jakautumiskerroin
3,9

jakautumiskerroin
0,9

jakautumiskerroin

Taulukosta nähdään, että hyvin pienillä höyrynkosteuden arvoilla voi ensilauhde sisältää
huomattavankin suuria pitoisuuksia asetaattia ja formiaattia ammoniakin pysytellessä
pääosin höyryfaasissa. Tämä voi aiheuttaa pitoisuuksista riippuen usean yksikön aleneman
pH-tasossa.

69

Ammoniakkia parempi orgaanisten happojen neutralointi saavutetaan pienien jakautumiskertoimien omaavilla orgaanisilla amiineilla. Kuvassa 28 on esitetty ammoniakin, muutamien orgaanisten amiinien, hiilidioksidin ja etikkahapon jakautumiskertoimet (Kd) lämpötilan funktiona (Hildén & Pohjanne 2009, 17).

DEAE = dietyyliaminoetanoli
Kuva 28. Muutamien orgaanisten amiinien, hiilidioksidin ja etikkahapon jakautumiskertoimet (K d) lämpötilan funktiona (Hildén & Pohjanne 2009, 17).

Kuvasta nähdään, että morfoliini ja etanoliamiini ovat hyviä pienen jakautumiskertoimen
omaavia orgaanisia amiineja, joilla voidaan mahdollisesti neutraloida hyvin orgaanisten
happojen vaikutus ensilauhteen alueella. Sonnisen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) esittämä hiilidioksidin vaikutus ensilauhdekorroosioon on lähinnä mitätön kuvassa esitettyjen
hiilidioksidin jakautumiskertoimien perusteella. Hiilidioksidin jakautumiskerroin on huomattavasti esimerkiksi etikkahappoa suurempi, jolloin sen vaikutus kohdistuu lauhtumisen
myöhempään vaiheeseen ja se laimentuu loppulauhteeseen.

Sonninen (konferenssiesitelmä 18.10.2007) on myös esittänyt, ettei ensilauhteen pH-tasoa
ole mahdollista nostaa ammoniakkia käyttäen johtuen sen huonosta siirtymisestä ensilauhteeseen. Ensilauhteen pH-tason nosto ja orgaanisten happojen neutralointi ammoniakkia
käytettäessä on kuitenkin mahdollista, mutta ammoniakkia on oltava höyryssä suhteellisen
suuria määriä, jotta ensilauhteen pH olisi riittävän korkealla tasolla. Kuvassa 29 on esitetty
2,8 MPa:n höyryä käyttävän ilmanesilämmittimen loppulauhteen pH-tason vaikutus suhteelliseen korroosioon. Kuvasta on havaittavissa, että korroosio vähentyy huomattavasti,
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kun höyryn pH-taso nostetaan ammoniakkiannostelua kasvattamalla niin korkeaksi, että
loppulauhteen pH-taso on yli 10,3. (Savelkoul et al. 2001, 328.)

Kuva 29. Ilmanesilämmittimen loppulauhteen pH-tason vaikutus suhteelliseen korroosioon (Savelkoul et al.
2001, 328).

5.3 Johtopäätökset
Osa höyrykattilan jälkiannostelukemikaaleina käytetyistä sekä orgaanisista hapenpoistokemikaaleista että amiineista hajoavat vesi-höyrypiirissä muodostaen orgaanisia haihtuvia
happoja ja hiilidioksidia. Vaikka jälkiannostelukemikaalit ovat määrällisesti suurempi orgaanisten aineiden lähde höyrykattilan vesi-höyrypiirissä, muodostaa lisäveden mukana
vesi-höyrypiiriin kulkeutuva luonnon orgaaninen aines kuitenkin enemmän happamia hajoamistuotteita. Pääasialliset hajoamistuotteet ovat etikka- ja muurahaishappo, joista etikkahappo on vallitseva hajoamistuote. Orgaaniset hapot väkevöityvät voimakkaasti ensilauhteeseen pienillä höyrynkosteuden arvoilla ja voivat pahimmassa tapauksessa alentaa
pH-tasoa huomattavasti. Hiilidioksidin vaikutus on vähäinen, johtuen sen erilaisesta jakautumisesta höyryn ja ensilauhteen välillä. Alkalointikemikaalien ominaisuuksien oikeanlaisella hyödyntämisellä voidaan happojen vaikutus mahdollisesti neutraloida ja näin pitää pH
riittävän korkealla tasolla ilmanesilämmittimien korroosiosuojan kannalta. Parhaassa tapauksessa käytettyjen orgaanisten jälkiannostelukemikaaliseosten alkaloivat komponentit
pystyvät neutraloimaan muodostuvat happamuuden aiheuttajat, myös itse jälkiannostelukemikaalien osittaisessa hajoamisessa mahdollisesti muodostuneet hapot.
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6

KORROOSIOMEKANISMIT

Orgaanisten happojen ja hiiliteräksen välillä ei ole todettu olevan spesifisiä korroosiomekanismeja, vaan syöpymisen on esitetty johtuvan paikallisesti matalasta pH-tasosta ja tästä
aiheutuvasta tasaisesta perusmateriaalin häviämisestä (Vuorinen, konferenssiesitelmä 28 29.5.2009). Ilmanesilämmittimissä käytettävän höyryn ja muodostuvan lauhteen lämpötilaalue on lisäksi vaikea magnetiitinmuodostuksen kannalta ja se suosii lisäksi metallia suojaavan magnetiittikerroksen pois liukenemista.

Seuraavaksi tarkastellaan hapenpoiston ja oikean pH-tason tärkeyttä teräksien korroosionhallinnassa, hiiliteräksen pintaa korroosiolta suojaavan oksidikerroksen muodostumismekanismeja ilmanesilämmittimien käyttöolosuhteissa ja ilmanesilämmittimissä oletettavasti
esiintyviä korroosiomekanismeja.

6.1 Anodi- ja katodireaktiot
Veden ja höyryn pH-tasolla sekä happipitoisuudella on tärkeä merkitys kattilan metallipintojen korroosionhallinnassa. Tämä voidaan havainnollistaa korroosioparin syntymisellä.
Korroosioparin syntyminen kahden eri potentiaalin omaavan metallipinnan osan tai kahden
eri metallin välille on metallien spesifisten korroosioilmiöiden perustana. Potentiaaliero voi
muodostua samankin metallin pinnan eri osien välille riippuen monista eri tekijöistä. Korroosiopari voidaan havainnollistaa kuvassa 30 olevalla klassisella korroosioparilla (Tunturi
(päätoim.) 1988, 22).

Kuva 30. Klassinen korroosiopari, katodireaktiona O2 + 2H2O + 4e = 4OH- (Tunturi (päätoim.) 1988, 22).
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Korkeamman potentiaalin omaavasta metallikohdasta tai jalommasta metallista tulee katodi ja matalamman potentiaalin omaavasta kohdasta anodi, jossa metallin syöpyminen ilmenee metallin häviämisenä. Korroosioparin syntymisen edellytyksenä anodin ja katodin
muodostumisen ja niiden sähköä johtavan metallisen yhteyden lisäksi on ionijohde eli
elektrolyytti.
Veden ollessa elektrolyyttinä, on siinä aina läsnä H+ ja OH- - ioneja eri pitoisuuksina liuoksen pH-arvosta riippuen. Metallien korroosiossa anodi- eli hapettumisreaktioista vesiliuoksissa yleisimmät ovat yhtälöissä 16 - 20 esitetyt metallikationien, metallihydroksidien ja
metallioksyanionien muodostumiseen johtavat reaktiot. (Tunturi (päätoim.) 1988, 33):
M  Mn+ + ne

(16)

M + n·H2O  M(OH)n + n·H+ + ne

(17)

M + n·(OH)-  M(OH)n + ne

(18)

M + n·H2O  MOn- (aq) + 2n·H+ + ne

(19)

M + n·(OH)-  MOn- (aq) + n·H+ + ne

(20)

M = metalliatomi
n = kokonaisluku (raudalle 2 tai 3)(Tunturi (päätoim.) 1988, 49)
e = elektroni.

Katodisista reaktioista yleisin happamissa ja hapettomissa liuoksissa on vetyionien pelkistyminen eli vetyä kehittävä reaktio
2H+ + 2e  H2 (g),

(21)

kun taas neutraaleissa happea sisältävissä liuoksissa on OH- - ionien muodostuminen eli
happea kuluttava reaktio. (Tunturi (päätoim.) 1988, 34.)
O2 + 2H2O + 4e  4OH-

(22)

Happea kuluttavassa korroosiossa saa elektrolyytin kasvava OH- ionien pitoisuus aikaan
kiinteiden hydroksidien muodostumisen metalli- ja hydroksidi-ioneista, raudalla esim. pu-
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nertava ferrohydroksidi Fe(OH)2. Muita katodisia reaktioita voivat olla myös metallikationien pelkistysreaktiot.
M3+ + e  M2+ (pelkistyminen)

(23)

Mn+ + ne  M (saostuminen)

(24)

Mikäli vedestä (elektrolyytti) poistetaan happi, ei reaktioyhtälön 22 mukaista happea kuluttavaa reaktiota voi tapahtua katodilla ja ainoa mahdollinen reaktio on vedessä olevien vetyionien pelkistyminen ja vedyn muodostus reaktioyhtälön 21 mukaisesti. Neutraaleissa ja
alkalisissa liuoksissa vetyionipitoisuudet ovat kuitenkin pieniä ja katodireaktioita ei pääse
tapahtumaan ja näin ollen metallin liukeneminen anodilla hidastuu. (Littler et al. 1992,
168.) Hapenpoisto ja pH-tason nosto lievästi alkaliseksi ovat juuri näistä syistä tärkeitä metallien korroosioneston kannalta.

6.2 Suojaavan oksidikerroksen muodostuminen
Kaikki metallit ovat korroosiolle alttiita, kun metallia ympäröivät tekijät suosivat metallin
muuntumista oksidiksi reaktiossa hapen tai muun hapen lähteen kuten veden kanssa, taikka
muuntumista metallisuolaksi reaktiossa suolan tai hapon kanssa. Metallipinnan reaktioiden
tarkoituksena on yleensä muodostaa ohut oksidi- tai suolakerros. Joissakin tapauksissa
muodostuva oksidi- tai suolakerros on ns. passiivitilassa, estäen korroosion etenemisen metallin pinnalla. Passiivitilan saavuttamiseksi on muodostuvan kerroksen oltava stabiili ja
vahvasti metallipintaan kiinnittynyt sekä katettava koko metallin pinta tiiviillä pinnoitteella. Passiivitila on saavutettu, kun oksidi- tai suolakerros on liukenematon metallin kanssa
kosketuksissa olevaan nesteeseen ja on itsestään korjautuva sen rikkoontuessa. (Littler et
al. 1992, 163.)

Hiiliteräksen pinnalle muodostuvan suojaavan oksidikerroksen (magnetiitti) muodostumisnopeuteen ja rakenteeseen vaikuttavat veden lämpötila ja ominaisuudet, kuten pH-arvo ja
happipitoisuus. Korroosion kannalta on ilmanesilämmittimissä yleensä vallitseva lämpötila-alue 100 – 200 ºC vaikea, koska magnetiitin muodostumisnopeus on näissä lämpötiloissa alhainen. (Tunturi (päätoim.) 1988, 291 - 292.) Magnetiitin hitaasta muodostumisno-
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peudesta ei sinänsä ole haittaa, kunhan olosuhteet pysyvät suotuisina, jotta magnetiitinmuodostus voi jatkua, kunnes riittävän paksu magnetiittikerros saavutetaan.

Puhtaassa vedessä ja happipitoisuuden ollessa pieni liukenee rauta vetyionien vaikutuksesta veteen reaktioyhtälön 25 mukaisesti
Fe + 2H+  Fe2+ + H2 (g)

(25)

ja pH-arvon ollessa riittävän korkea, muodostuu rautaioneista ferrohydroksidia [Fe(OH)2]
reaktioyhtälön 26 mukaisesti. (Tunturi (päätoim.) 1988, 287.)
Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2

(26)

Magnetiitin muodostus tapahtuu matalissa lämpötiloissa (60 - 100 ºC) hitaasti reaktioyhtälön 27 mukaisesti (Tunturi (päätoim.) 1988, 291 - 292).
3Fe(OH)2  Fe3O4 + 2H2O + H2 (g)

(27)

Muodostuva magnetiittikerros on osittain huokoinen ja karkearakenteinen, jolla on oletettavasti vaikutusta sen pysyvyyteen. Magnetiitin muodostumisnopeus yhtälön 27 mukaan
nopeutuu lämpötilan noustessa yli 100 ºC:een. Hapettavien aineiden läsnä ollessa tapahtuu
magnetiitinmuodostus matalissa lämpötiloissa suhteellisen nopeasti reaktioyhtälön 28 mukaisesti (Tunturi (päätoim.) 1988, 288).
3Fe(OH)2 + [O]  Fe3O4 + 3H2O

(28)

Ilmanesilämmittimien materiaalilämpötilat ovat poikkeuksetta yli 100 ºC, jolloin magnetiittia muodostuu myös suoraan raudasta ja vedestä reaktioyhtälön 29 mukaisesti.
3Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

(29)

Kun happipitoisuus on riittävän suuri (> 0,150 mgO2/kg) ja vesi on riittävän puhdasta, nopeutuu oksidikerroksen muodostuminen matalissa lämpötiloissa. Tällöin vallitseva muodostuva oksidi on hematiitti (Fe2O3). (Tunturi (päätoim.) 1988, 289, 292; VBG-R 450 Le
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2004, 45.) Happipitoisuudet ovat kuitenkin oletettavasti pieniä ilmanesilämmittimien lämmityshöyryssä, joten muodostuva oksidi on yleensä pääosin väriltään sinertävästä mustaan
olevaa magnetiittia.

6.3 Orgaanisten happojen pH-tasoa laskeva vaikutus
Ilmanesilämmittimen lämmönsiirtoputkien sisäpinnoille muodostuu magnetiittia hitaasti,
johtuen ilmanesilämmittimissä tyypillisesti käytetyistä lämpötila-alueista (150 - 200 ºC).
Tämän lisäksi käytetty lämpötila-alue suosii magnetiitin liukenemista ja orgaanisten happojen aiheuttama pH-tason lasku ensilauhteen alueella nopeuttaa magnetiitin liukenemista
entisestään (Tunturi (päätoim.) 1988, 283, 292). Kuvassa 31 on esitetty magnetiittikalvon
liukoisuus pH-arvon ja lämpötilan funktiona.

Kuva 31. Magnetiittikalvon liukoisuus pH-arvon ja lämpötilan funktiona (Held 1974, 406).

Kuten kuvasta havaitaan, on magnetiitin liukoisuus suurimmillaan n. 150 ºC:een lämpötilassa, jolla voi selittää korroosio-ongelmien keskittymisen yleensä matalapaineisiin ilmanesilämmittimiin, joissa ensilauhteen lämpötilat ovat juuri kuvan 31 esittämällä ongelmallisella alueella. Mikäli höyryn mukana kulkeutuu ilmanesilämmittimiin lisäksi suuria
pitoisuuksia orgaanisia happoja, aiheuttaa se yleensä voimakasta perusmateriaalin tasaista
syöpymistä pH-tason alenemisen myötä. Ratkaiseva tekijä on suojakalvon syöpymisnopeus
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ja poiskulkeutuminen suhteessa muodostumisnopeuteen. Magnetiittikalvon liukeneminen
voi myös nopeutua reaktioyhtälön 30 mukaisesti, jos läsnä on pelkistäviä aineita, kuten vetyä (Tunturi (päätoim.) 1988, 288).
Fe3O4 + H2 + 6H+  3Fe2+ + 4H2O

7

(30)

PINTA-AKTIIVISET AMIINIT KORROOSIONHALLINNASSA

Pinta-aktiiviset amiinit, polyamiinit sisältävät tyypillisesti suhteellisen pitkän hiiliketjun,
joka on kiinnittyneenä amiiniryhmään (-NH2). Yleinen kemiallinen kaava polyamiinille
voidaan kirjoittaa muotoon. (Hater et al. 2009, 90.)
R1-[NH-(R2)-] n-NH2

(31)

n = kokonaisluku välillä 0-7
R1 = haarautumaton alkyyliketju, joka sisältää 12 - 18 hiiliatomia
R2 = lyhytketjuinen alkyyliryhmä, joka sisältää yleensä 1 - 4 hiiliatomia

Metallin pintaan muodostuu polyamiineja käytettäessä alkyyliryhmän (hiiliketju) vaikutuksesta vettä hylkivä kerros, joka estää korroosion aiheuttajien, kuten hapen, hiilidioksidin ja
orgaanisten happojen pääsyn metallin pinnalle. Kun suojaava kerros on muodostunut, suojaa se metallin pintaa, vaikka annostelu väliaikaisesti putoaisikin tavoitearvon alapuolelle
tai keskeytyisi kokonaan lyhyeksi ajaksi. Polyamiinin vahva hakeutuminen metallin pintaan johtaa käyttöönotossa asteittaiseen muodostuneiden kerrostumien, kuten kovuussuolojen aiheuttamien kerrostumien ja huokoisen magnetiitin irtoamiseen. Tämä havaitaan annostelua aloitettaessa johtokyvyn ja rautapitoisuuden kasvuna, joka voi kestää muutamasta
päivästä muutamaan kuukauteen. (Hater 2009, 469 - 471.)

7.1 Kalvonmuodostus
Kalvonmuodostus perustuu kalvon passivointiin, koska neutraaleissa tai lievästi alkalisissa
liuoksissa ei metallilla ole puhdasta pintaa jonka kanssa polyamiineilla on taipumusta kal-
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vonmuodostukseen. Tästä johtuen puhutaan kalvon passivoinnista, jossa polyamiinit muodostavat kolmiulotteisen suojaavan kalvon metallin pinnan oksidikerroksen ja korroosiotuotteista ja polyamiinista koostuvan elektrolyytin välille. (Bohnsack 1997, 761.)

Polyamiinien useista amiiniryhmistä johtuen, tapahtuu metallipintaan sitoutuminen useissa
kohdissa, mistä johtuu sen luja rakenne. Hiiliketjut suuntautuvat pääasiassa pitkittäin metallipintaa pitkin. Muodostunut kalvo on näin ollen kestävämpi kuin monoamiinien muodostama kalvo. (Bohnsack 1997, 762; Frahne & Blum 2006, 25.) Kuvassa 32 on esitetty
vasemmalla monoamiinien ja oikealla polyamiinien sitoutuminen metallin pintaan.

Kuva 32. Monoamiinien (vasen) ja polyamiinien (oikea) sitoutuminen metallin pintaan (Bohnsack 1997,
762).

Polyamiinien vaikutuksesta metallin pintaan syntyy ohut ja tiivis magnetiittikerros, joka on
ohut konventionaalisilla vedenkäsittelytavoilla metallin pintaan muodostuvaan magnetiittikerroksen verrattuna (Marugame et al. 2005, 607). Tiiveyden vuoksi se estää vesihöyrypiirissä mahdollisesti kulkevien korroosiotuotteiden hakeutumisen magnetiittikerrokseen ja estää näin kerrostumien muodostumisen. Konventionaalisilla vedenkäsittelytavoilla
metallin pintaan muodostunut magnetiittikerros ei ole yhtä tiivis ja siitä syystä vesihöyrypiirissä kulkevat korroosiotuotteet voivat läpäistä magnetiittikerroksen osittain ja reagoida
metallipinnan kanssa. (Hater et al. 2009, 92.)

Kuvassa 33 on esitetty 12,8 MPa:n lieriökattilan kattilaputkien pinnoille muodostunut
magnetiittikerros polyamiini/amiinikäsittelyä käytettäessä.
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Kuva 33. Kattilaputken vesipuolen magnetiittikerros, 5-10 μm (Verheyden et al. 2003, 518).

Kattila oli muunnettu käyttämään polyamiini/amiinikäsittelyä ja seuraavassa huoltoseisokissa otettujen kattilaputkien näytepalojen perusteella putkipinnoille muodostunut
magnetiittikerros oli ollut 5 – 10 μm:n paksuinen ja laadultaan hyvä. Ennen polyamiini/amiinikäsittelyä syntyneet korroosiokuopat olivat myös peittyneet suojaavalla magnetiittikerroksella ja korroosiota ei ollut havaittu tapahtuneen putkipinnoilla. (Verheyden et al.
2003, 516 - 519.)

7.2 Pinta-aktiiviset amiinit ilmanesilämmittimien korroosionhallinnassa
Polyamiinien haihtuvuuden ansiosta muodostuu suojaava vettä hylkivä kalvo myös höyryja lauhdejärjestelmiin. Polyamiiniseosten valmistajat eivät ilmoita polyamiinien jakautumiskertoimia neste ja höyryfaasien välillä. Hater et al. (2009, 92) raportoivat Rudschützkyn suorittaman oleyylipropyleenidiamiinin jakautumiskertoimen määrityksestä autoklaavitestein. Oleyylipropyleenidiamiinin jakautumiskerroin on voimakkaasti riippuvainen kattilan paineesta ja lisäksi polyamiinin alkupitoisuudesta. Kuvassa 34 on esitetty käytetyn
polyamiinin jakautumiskerroin paineen funktiona.
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Kuva 34. Oleyylipropyleenidiamiinin jakautumiskerroin paineen funktiona (Hater et al. 2009, 92).

Polyamiinikäsittelyä käytettäessä on lauhdejärjestelmissä höyryn lauhtumisessa metallipinnoille muodostuvien lauhdepisaroiden koko huomattavasti pienempi verrattuna käsittelyyn ilman polyamiineja. Magnetiittikerroksen poispyyhkiytymisen laajuus riippuu olennaisesti höyryn lauhtumisessa muodostuvien vesipisaroiden aikaansaaman vesifilmin painosta. Näin ollen pienien lauhdepisaroiden muodostuminen on edullista metallia suojaavan
oksidikerroksen säilyvyyden kannalta. Kuvassa 35 on esitetty höyryn lauhtumisessa hiiliteräslevyjen pintaan muodostuvien vesipisaroiden kokoero polyamiinikäsittelyssä ja ilman
käsittelyä. (Frahne & Blum 2006, 27.)

Kuva 35. Polyamiinikäsitellyn (a) ja käsittelemättämän (b) hiiliteräslevyn pintaan muodostuvat lauhdepisarat
(Frahne & Blum 2006, 27).

Polyamiini/amiiniseosten tehokkuus lauhdejärjestelmien korroosionhallinnassa on todettu
mm. käyttämällä ensilauhteen näytteenottoon suunniteltua laitetta (ECS). Kuvassa 36 on
esitetty ensilauhteen näytteenottimella otettuja lauhteen pH-näytteitä käytettäessä kaupallista polyamiini/amiiniseosta (Helamin). (Bursik 2004, 552.)
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Kuva 36. Ensilauhteen näytteenottimella mitattuja pH-arvoja höyrynkosteuden funktiona polyamiini/amiinikäsittelyä käytettäessä (Bursik 2004, 552).

Kuvasta havaitaan, että pH on lauhdejärjestelmän korroosiosuojan kannalta hyvällä tasolla
eritoten pienillä höyrynkosteuden arvoilla. Höyryn mahdollisesti sisältämien orgaanisten
happojen pitoisuuksista ei ole saatavilla tietoa.

Kaupallisen polyamiini/amiiniseoksen (Helamin) tehokkuus 8,0 MPa:n höyrykattilan 1,2
MPa:n höyry/lauhdejärjestelmän korroosionhallinnassa perinteisen ammoniakki ja fosfaattikäsittelyn sijaan on esitetty kuvassa 37 (Savelkoul et al. 2001, 329).

Kuva 37. Korroosion hidastuminen käytettäessä kaupallista Helamin polyamiini/amiiniseosta (Savelkoul et
al. 2001, 329).

Kuvasta on havaittavissa suhteellisen korroosion hidastuminen tasolle 10 µg/kg. Polyamiini/amiinikäsittelyllä ei ollut juurikaan vaikutusta höyryn kationinvaihdettuun johtokykyyn.
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7.3 Kaupalliset polyamiini/amiiniseokset
Esimerkkejä kaupallisten polyamiini/amiiniseosten pinta-aktiivisista amiineista ovat (Z)-N9-oktadekyylipropaani-1,3-diamiini (Helamin 90 H Turb, Cetamine V 211) ja Tris (2hydroksietyyli) talidiaminopropaani (Amercor853s) (Amercor853s 2007, 1; Helamin 90 H
Turb 2009, 2; Cetamine V 211, 2).

Polyamiineja käytetään yhdessä alkaloivien amiinien kanssa, joilla säädetään vesihöyrykierron pH tarvittavalle tasolle. Useiden kaupallisten polyamiini/amiiniseosten pääasialliset
komponentit ovat niiden käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan seuraavat. (Van Liere et al.
konferenssiesitelmä 4.11.2008.):
1. Oktadekyylipropaani-1,3-diamiini (kalvoa muodostava polyamiini)
2. Sykloheksyyliamiini (alkaloiva amiini)
3. Etanoliamiini (alkaloiva amiini).

Sykloheksyyliamiini on monivaikutteinen ainesosa polyamiini/amiiniseoksissa. Se stabiloi
oletettavasti seosta ja sillä on metalli/vesi rajapinnalla myös polyamiinifilmiä stabiloiva
vaikutus. Haihtuvuuden ansiosta se on myös hyvä alkalointiaine, jolla säädetään lauhteen
pH tarvittavalle tasolle. Etanoliamiini puolestaan on sykloheksyyliamiinia heikommin
haihtuva alkalointiaine. (Van Lier et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008; Hater et al. 2009,
90.)

Joissakin polyamiini/amiiniseoksissa käytetään lisänä polyakrylaatteja, joiden tarkoituksena on sitoa kattilavedestä epäpuhtauksia ja stabiloida jäännöskovuutta. Syntyvä hieno liete
poistetaan kattilasta ulospuhalluksella. (VGB 2005, 95.) Polyakrylaatteja sisältävillä polyamiini/amiiniseoksilla voidaan myös saavuttaa etuja kattiloiden käynninaikaisessa puhdistuksessa ja säilönnässä (Huang 2009, 244; Verheyden et al. 2003, 519 - 521).

Esimerkkinä kattilan käytönaikaisesta puhdistuksesta toimii kaksi jätteenpolttolaitoksen
lämmön talteenottokattilaa (4,0 MPa ja 400 °C), jotka oli muutettu käyttämään polyamiini/amiinikäsittelyä. Kattilan käytönaikaisessa puhdistuksessa oli käytetty polyamiini/amiiniseosta, joka sisälsi lisänä polyakrylaattia fosfaattijäämien poistamiseksi kattilasta.
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(Verheyden et al. 2003, 519 - 521.) Kuvassa 38 on esitetty fosfaattien poistuminen kattilasta käytönaikaisen puhdistuksen aikana

Kuva 38. Fosfaattien poistuminen kattilavedestä käytönaikaisen puhdistuksen aikana (Verheyden et al. 2003,
520).

Kun haluttu fosfaattien poistuminen kattilasta oli saavutettu, oli molempien kattiloiden vedenkäsittelyä jatkettu polyamiini/amiiniseoksella ilman polyakrylaattia ja seosta oli annosteltu syöttöveteen pH-arvojen mukaan säätäen pH välille 9 – 10. Kattilan jatkuva ulospuhallus (10 - 15 %) oli voitu sulkea fosfaattien ja raudan oksidien pitoisuuksien pudotessa.
Taulukossa 7 on esitetty keskimääräiset rautapitoisuudet lauhteessa sekä syöttö- ja kattilavedessä käytönaikaisen puhdistuksen ja käytön aikana.

Taulukko 7. Keskimääräiset rautapitoisuudet lauhteessa sekä syöttö- ja kattilavedessä käytönaikaisen puhdistuksen ja käytön aikana (Verheyden et al. 2003, 521).
rautapitoisuus [µg/kg]
puhdistuksen aikana

käytön aikana

lauhde

34

11

syöttövesi

38

12

kattilavesi

98

24

97

18

kattila 1
kattilavesi
kattila 2
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7.3.1 Annostelu

Polyamiini/amiiniseosta annostellaan syöttöveteen siten, että lauhteesta on mitattavissa
pieni ylimäärä polyamiinia. Yleensä polyamiiniylimäärä säädetään tasolle > 0,5 mg/kg.
Näytettä otettaessa on huomioitava, että polyamiini adsorboituu kaikille, myös näytepullon
pinnoille. Tästä syystä on käytettävä muovisia, liuottimella puhdistettuja näytepulloja ja
näytteen analysointi on suoritettava välittömästi näytteenoton jälkeen. (Hater et al. 2009,
91.)

Polyamiini/amiiniseoksen kontrolloitu annostelu vesi-höyrykiertoon on tärkeää, jotta vältytään paikallisilta polyamiiniylimääriltä ja sen aiheuttamalta likaantumiselta (Hater 2009,
471). Likaantuminen johtuu paikallisesti ns. kriittisesti ylittyvästä misellinmuodostuspitoisuudesta. Misellit muodostuvat polyamiinimolekyylien järjestäytyessä siten, että vettä hylkivät osat suuntautuvat misellien sisäänpäin ja veteen hakeutuva osat ulospäin, jolloin
muodostuu pallomainen molekyylirakenne. Bohnsack (1997, 761) antaa oleyyli-1,3propaanidiamiinille kriittiseksi misellinmuodostuspitoisuudeksi 4 mg/kg.

Likaantumista voi esiintyä tyypillisesti suodattimissa ja siivilöissä, mutta myös muissa vesi-höyrykierron osissa. Polyamiinien puhdistusvaikutuksesta johtuen on tietynasteinen likaantuminen sallittavaa, niin kauan kuin vesi-höyrykierron turvallinen toiminta on taattu.
Sallittava likaantuminen koskee esimerkiksi lauhteenpuhdistuslaitoksen suodattimia ja siivilöitä, joiden likaantuminen on ennustettavissa ja joista kerrostumat voidaan aika ajoin
poistaa. (Van Lier et al. konferenssiesitelmä 4.11.2008.)

7.4 Pinta-aktiivisilla amiineilla saavutettavat edut ja mahdolliset haitat
Pinta-aktiivisten amiinien käytöstä voimalaitosten vedenkäsittelyssä on raportoitu maailmalla paljon hyviä käyttökokemuksia etenkin teollisuuden fossiilisia polttoaineita käyttävissä kattiloissa. Pinta-aktiivisia amiineja on käytetty hyvällä menestyksellä jo yli kaksi
vuosikymmentä ja käyttökokemuksia on saatu alkaen matalapaineisista jätteenpolttolaitoksien kattiloista keskipaineisiin lieriökattiloihin asti. Viimeisen vuosikymmenen kuluessa
tämä vedenkäsittelytapa on yleistynyt huomattavasti. (Hater 2009, 469; Verheyden et al.
2003, 516 - 522; Bursik 2004, 549 - 554.)
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Tyypillisiä polyamiini/amiinikäsittelyn käyttäjiä ovat teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajat, kaukolämpölaitokset sekä yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon laitokset. Erityisesti monimutkaisia ja eri materiaaleista koostuvia lauhdejärjestelmiä sisältävät laitokset voivat hyötyä polyamiini/amiinikäsittelyn käytöstä, joka on seurausta korroosiotuotteiden vähentyneestä kulkeutumisesta lauhdejärjestelmistä kattilaan. Myös laitokset, joilla tuotannonmuutokset ja tästä syystä kattilan kuormanmuutokset ovat yleisiä, hyötyvät polyamiini/amiinikäsittelyn tuomista eduista. (Hater 2009, 468.)

7.4.1 Edut
Polyamiini/amiinikäsittelyllä on saavutettavissa seuraavat edut (Bursik 2004, 549 - 550):
-

vähentynyt vesi-höyrykierron komponenttien korroosio ja korroosiotuotteiden kulkeutuminen kattilaan

-

vähentynyt ulospuhallustarve johtuen syöttöveden epäpuhtauksien vähenemisestä

-

huomattavasti nopeammat kattilan käynnistykset, johtuen korroosiotuotteiden vähentyneestä kulkeutumisesta kattilaan.

Edellä kuvatut seikat ovat Bursikin (2004, 549 - 550) mukaan seurausta polyamiini/amiiniseosten sisältämien amiinien paremmista jakautumiskertoimista lauhtuvan höyryn
alueella perinteisesti käytettyyn ammoniakkiin verrattuna. Tästä johtuen muodostuvan ensilauhteen pH on korkeampi ja näin ollen saavutetaan parempi metallien korroosiosuoja.
Polyamiineja lisänä sisältävien seosten eduiksi Bursik (2004, 549 - 550) listaa seuraavat
seikat:
-

ei yleensä muita tarvittavia jälkiannostelukemikaaleja

-

kattila on itsestään puhdistuva

-

mahdollinen turbiinin hyötysuhteen kasvu

-

korroosion väheneminen ajettaessa kattilaa matalilla tehoilla.

Edellä esitetyt edut ovat pääosin seurausta polyamiinifilmin muodostumisesta vesihöyrykierron metallipinnoille, joka synnyttää paikallisesti korkean pH:n olosuhteet ja suojaa korroosiolta jopa haitallisten happamien epäpuhtauksien läsnä ollessa. Myös kaikki polyamiineja vedenkäsittelykemikaaleina käyttävät operaattorit ovat raportoineet Bursikin
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mukaan erittäin puhtaista turbiinin siivistöistä. Höyryssä olevat pinta-aktiiviset amiinit auttavat puhdistamaan turbiinin siivistöt vanhoista kerrostumista ja estävät uusien kerrostumien muodostumisen, vaikka kerrostumia aiheuttavat epäpuhtauspitoisuudet olisivat suuriakin.

Hater (2009, 469) lukee polyamiini/amiinikäsittelyn eduksi myös kemikaaliseosten helpon
käytettävyyden, joka ei vaadi erillisiä valmisteluita tai laimennusta. Haterin mukaan annosteluliuosten väärä valmistus laitoksilla onkin usein syynä huonoihin vedenkäsittelyn tuloksiin.

7.4.2 Mahdolliset haitat

Polyamiinien käyttöön liittyy myös omat haittapuolensa, jotka kuitenkin oikealla annostelulla ja käytöllä jäävät vähäisiksi saavutettujen hyötyjen vuoksi. Erityisenä polyamiini/amiinikäsittelyn haittapuolena on pidetty sen vaikutusta vesi-höyrypiirin kationinvaihdettuun johtokykyyn. Polyamiinien kationinvaihdettua johtokykyä nostava vaikutus voi
peittää alleen epäpuhtauksien, kuten lisävedestä peräisin olevien orgaanisten aineiden termisessä hajoamisessa syntyvien orgaanisten happojen ja hiilidioksidin vaikutuksen. Syntyneet hajoamistuotteet voivat aiheuttaa ongelmia turbiinissa ja lauhdejärjestelmissä. Laitoksissa, joissa ei käytetä lauhteenpuhdistuksessa ioninvaihtimia, koskee edellä mainittu ongelma myös syöttövettä. (Bursik 2004, 549 - 550.)

Käyttökokemukset teollisuuden sähkön- ja lämmöntuotannossa ovat kuitenkin osoittaneet,
ettei höyryn kationinvaihdetun johtokyvyn lievä nousu johda ongelmiin turbiinissa eikä
lauhdejärjestelmissä, mikäli höyryn pH on säädetty oikealle tasolle polyamiini/amiiniannostelulla.

Hater (2009, 470) esittää polyamiini/amiinikäsittelyä käytettäessä tulistetun höyryn kationinvaihdetulle johtokyvylle vaihteluvälin 0,2 - 0,6 μS/cm, jolla sen tulisi normaalisti olla. Käyttökokemuksien perusteella voi tulistetun höyryn kationinvaihdettu johtokyky olla
jopa 1,8 μS/cm, ilman että se aiheuttaa ongelmia esimerkiksi turbiinissa. (Verheyden et al.
2003, 516 - 519). Suomen olosuhteissa voi normaalitaso olla korkeahko, johtuen lisäveden
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mukana prosessiin kulkeutuvien orgaanisten aineiden hajoamistuotteiden johtokykyä nostavasta vaikutuksesta.

Polyamiinien vaikutus lauhteenpuhdistuslaitoksella mahdollisesti käytettyjen ioninvaihtimien toimintaan on myös ollut polyamiini/amiinikäsittelyä harkitsevien voimalaitoskäyttäjien huolenaiheena. Polyamiinien oikealla annostelulla ja lauhteen jäännöspitoisuuden ollessa oikealla tasolla vältytään lauhteenpuhdistuslaitoksen ioninvaihtohartsien ylimääräiseltä likaantumiselta ja kasvaneelta hartsien elvytystarpeelta. Polyamiini/amiinikäsittelyllä
saavutettava korroosiotuotteiden määrän väheneminen lauhteessa voi jopa vähentää ioninvaihtohartsien elvytystarvetta ja näin ollen säästää kemikaalikustannuksissa. (Hater 2009,
471.)

Polyamiineilla on myös todettu olevan vaikutusta vesi-höyrykierron parametrien jatkuvatoimisten mittalaitteiden toimintaan. Verheyden et al. (2003, 519) listaa seuraavat polyamiinien jatkuvatoimisiin mittauksiin vaikuttavat seikat, jotka oli havaittu polyamiini/amiinikäsittelyssä kahdessa konventionaalisessa fossiilisia polttoaineita käyttävässä
luonnonkiertokattilassa:
-

systemaattisesti alempi kationinvaihdettu johtokyky verrattaessa laboratoriomittalaitteisiin tai valtuutetun tarkastuslaitoksen tekemään mittaukseen

-

ongelmat johtokykymittauksen kationinvaihtimen massan elvytyksessä, jotka oli
ratkaistu vaihtamalla ehtynyt massa aina uuteen

-

pidemmät natrium- ja pH- elektrodien vasteajat. Tyydyttävä tulos oli saavutettu
puhdistamalla elektrodit metanolia, suolahappoa ja vettä sisältävällä seoksella ennen jokaista viikoittaista kalibrointia.

-

happielektrodin kalvon vaihto normaalia useammin (3 kertaa vuodessa yhden sijaan)

Suomalaisilla laitoksilla pinta-aktiivisista amiineista saatujen käyttökokemuksien mukaan
ei jatkuvatoimisten mittalaitteiden elektrodien puhtaana pysymisen kanssa ole ollut erityisiä ongelmia. Laitoksilla on puhdistettu elektrodit isopropanolilla noin kaksi kertaa vuodessa, kun erot laboratorion tuloksiin ovat kasvaneet.

Myös Cetamin kauppanimeä kantavien polyamiini/amiiniseosten myyjä suosittelee elektrodien puhdistusta isopropanolilla tarvittaessa (Kallweit, sähköpostiviesti 20.10.2009). He-
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lamin kauppanimeä kantavien polyamiini/amiiniseosten valmistajan edustajan mukaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden lasielektrodien puhdistus on suositeltavaa suorittaa aika ajoin
70 % etanoliliuoksella (Lensun, puhelinkeskustelu 17.11.2009).

7.5 Johtopäätökset
Edellä esitettyjen kirjallisuustietojen ja käyttökokemusten perusteella on polyamiineilla
mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia koko vesi-höyrykierron korroosionhallinnassa. Erityisesti ilmanesilämmittimien ensilauhteen alueelle keskittyvät korroosio-ongelmat ovat hallittavissa polyamiini/amiiniseosten ominaisuuksien perusteella arvioiden erittäin hyvin.
Ilmanesilämmittimien korroosio-ongelmat ovat myös mahdollisesti hallittavissa pelkkien
orgaanisten amiinien tai ammoniakin avulla, mikäli niiden ominaisuuksia hyödynnetään
oikealla tavalla.

Diplomityön kokeellisessa osassa tarkastellaan pinta-aktiivisten amiinien toimivuutta ilmanesilämmittimien korroosionhallinnassa kattilalaitoksilla suoritettavin mittauksin. Tuloksia verrataan laitoksiin, jotka käyttävät jälkiannostelukemikaaleina kaupallisia orgaanisia amiineja ja hapentoistokemikaaleja sisältäviä kemikaaliseoksia tai perinteisiä ammoniakkia ja hydratsiinia.

8

MITTAUSKOHTEET, KÄYTETYT MITTAUSMENETELMÄT JA
-LAITTEISTO SEKÄ MITTAUSTEN SUORITUS

Pinta-aktiivisia amiineja sisältävien kemikaaliseosten toimivuutta ilmanesilämmittimien
korroosionhallinnassa testattiin käytännössä vertaamalla kahta eri kaupallista pintaaktiivisia amiineja sisältävää kemikaaliseosta erään soodakattilan jälkiannostelukemikaalina. Kyseisessä soodakattilassa käytetään normaalisti jälkiannostelukemikaalina kaupallista
Amercor853s- kemikaaliseosta, joka korvattiin n. neljän kuukauden koeajon ajaksi kaupallisella Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksella ja tarkkailtiin sen toimivuutta kattilassa sekä sen vaikutusta ilmanesilämmittimien korroosioon.
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Mitattua ilmanesilämmittimissä tapahtuvaa korrodoitumista verrattiin kolmen muun soodakattilan ja yhden teollisuuden voimakattilan ilmanesilämmittimien korrodoitumiseen.
Näissä neljässä kattilassa käytetyt jälkiannostelukemikaalit eroavat huomattavasti toisistaan. Yhdellä soodakattiloista jälkiannostelukemikaaleina käytetään ammoniakkia ja hydratsiinia, kun taas kahdella muulla soodakattilalla ja yhdellä teollisuuden voimakattilalla
jälkiannostelukemikaaleina toimivat kaupalliset orgaanisia hapenpoistokemikaaleja ja
amiineja sisältävät kemikaaliseokset, KK-Amina8026, Boilex510A ja Nalco Eliminox(68251).

Lisäksi testattiin Boilex510A- kemikaaliseosta käyttävällä kattilalla kemikaaliseoksen lisäannostelua suoraan ilmanesilämmittimelle menevään matalapainehöyrylinjaan, jolla nostettiin höyryn pH-tasoa ja pyrittiin näin vaikuttamaan korroosiota hidastavasti ilmanesilämmittimissä. Kattilalla, jolla käytettiin Nalco Elimin-ox(68251)- kemikaaliseosta, vaihdettiin
kyseinen kemikaaliseos testien aikana erilliseen hapenpoistokemikaaliin (Nalco Elimin-ox)
ja amiiniseokseen (Nalco72310), jolla pyrittiin nostamaan vesi-höyrykierron pH-tasoa ilman liiallista hapenpoistokemikaalin annostelua ja vaikuttamaan näin ilmanesilämmittimien korroosiota hidastavasti. Kaikki mittaukset suoritettiin 18.5.2009 – 16.3.2010 välisenä
aikana.

8.1 Korroosion mittausmenetelmät ja -laitteisto
Ilmanesilämmittimien korroosionhallintatesteissä tärkein ja konkreettisin käytetty korroosionopeuden mittausparametri oli liukenemattoman raudan pitoisuuden määritys rautasuodatuksella ilmanesilämmittimen lauhdepuolelta ja sen vertaaminen ilmanesilämmittimelle tulevan höyryn liukenemattoman raudan pitoisuuteen. Ilmanesilämmittimessä tapahtuvissa magnetiitinmuodostus-/muissa korroosioreaktioissa vapautuvan vedyn pitoisuutta
mitattiin myös useimmissa tapauksissa ilmanesilämmittimien höyry- ja lauhdepuolelta. Lisäksi mitattiin osassa ilmanesilämmittimiä höyryn ja lauhteen pH-arvot, suorat- ja kationinvaihdetut johtokyvyt sekä redox- potentiaalit tarkempien höyryn ja lauhteen ominaisuuksien selvittämiseksi.

Kaikissa mittauksissa johdettiin ilmanesilämmittimille tulevien höyryjen ja ilmanesilämmittimiltä palaavien lauhteiden näytevirta mittausyhteiden ja näytteenottolinjojen kautta
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näytejäähdyttimelle, jolla näytevirta jäähdytettiin n. 25 ºC lämpötilaan. Mittausyhteet olivat joko ruostumatonta teräsputkea tai hiiliteräsputkea ja näytelinjat ruostumatonta teräsputkea. Ennen mittausten aloittamista annettiin näytelinjojen tyhjentyä ja puhdistua laskemalla niiden läpi höyryä/lauhdetta kymmenistä sekunneista aina muutamaan minuuttiin
asti. Joissakin tapauksissa ei höyryn tai lauhteen mittaaminen ollut mahdollista suoraan
ilmanesilämmittimen läheisyydestä mittausyhteiden puuttuessa, jolloin mittaukset jouduttiin suorittamaan esimerkiksi omakäyttölauhdesäiliöstä lauhteen osalta. Kuvassa 39 on esitetty ilmanesilämmittimen lauhteen poistoputkessa oleva näytteenottolinja.

Kuva 39. Näytteenottolinja ilmanesilämmittimen lauhdepuolella.

Näytejäähdyttimeltä näytevirta johdettiin mittalaitteille. Mittausdata otettiin jokaisessa mittaustapahtumassa talteen mittalaitteilta saatavana virtaviestinä dataloggerille, jolta se purettiin mittauksen päätyttyä tietokoneelle ja analysoitiin. Dataloggereina käytettiin Onset
Computer Corporationin 4-kanavaisia HOBO dataloggereita.

8.1.1 Rautasuodatus

Ilmanesilämmittimen lauhteesta ja höyrystä tehtävien rautasuodatusten erotuksen perusteella saadaan ilmanesilämmittimestä irtoava liukenemattoman raudan pitoisuus, joka kuvastaa oletettavasti varsin hyvin korroosion aiheuttamaa materiaalin hävikkiä. Ilmanesilämmittimelle turbiinin väliotosta tulevan höyryn rautapitoisuuden voi olettaa olevan pieni. Mitatuista rautapitoisuuksien erotuksesta ei voida päätellä sitä, kuinka laajalta
alueelta rauta on lämmönsiirtoputkista peräisin. Tapahtuneiden ilmanesilämmitinvaurioi-
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den perusteella voidaan korroosion ja materiaalin häviämisen kuitenkin olettaa keskittyvän
yleensä suhteellisen pienelle alueelle. Rautasuodattimien värin perusteella voidaan myös
tehdä suuntaa antavia arvioita rautasuodattimeen pidättyneiden korroosiotuotteiden koostumuksesta ja näin ollen korroosiomekanismeista.

Rautasuodatukseen käytetty laitteisto koostui näytelinjaan asennettavasta Millipore Corporationin valmistamasta 90 mm:n suodatinkannakkeesta, siihen asennettavasta 0,45 µm:n
Millipore suodattimesta, Kobold DPL1 virtausmittarista ja mittausdatan nauhoittavasta dataloggerista. Suodattimet kuivattiin ja punnittiin tarkkuusvaa‟alla laitoksien laboratorioissa
ennen ja jälkeen suodatuksien. Virtausmittarista saatava virtausmäärään verrannollinen virtaviesti tallennettiin dataloggerille. Näytettä virtasi suodattimen läpi tapauksesta riippuen
sadoista litroista aina yli kahteen tuhanteen litraan asti. Suuremmasta näytemäärästä määritetyn rautapitoisuuden tarkkuus on oletettavasti parempi, mikä pitoisuudet ovat pieniä.
Osassa suodatuksia näytevirta oli niin heikko, ettei rajallisen ajan puitteissa ollut mahdollista suodattaa suurempaa määrää näytettä. Kuvassa 40 on esitetty suodatinkannake ja virtausmittari sekä rautasuodatuksessa käytetty kytkentä.

Kuva 40. Rautasuodatin ja virtausmittari sekä rautasuodatuksessa käytetty kytkentä.

8.1.2 Liuennut vety

Liuenneen vedyn pitoisuuden mittaus voidaan suorittaa vesi-höyrykierron eri kohdissa, jolloin voidaan mahdollisesti osoittaa aktiivisen korroosion esiintyminen jossakin tietyssä vesi-höyrykierron osassa. Vetyä vapautuu pääasiassa magnetiitinmuodostuksessa katodireaktiona ja jos magnetiittikerros häiriintyy, altistaa se metallipinnan kiihtyvälle korroosiolle ja
vedyn kehitys kiihtyy. (Syrett & Micheletti 1999, 11-5,11-6.) Boildec on todennut vetypitoisuuden mittauksen olevan käyttökelpoinen menetelmä etenkin mitattaessa kattilan syöt-
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tövesijärjestelmän ja höyrystinosan korroosionopeutta, mutta mittauksen soveltuvuutta ilmanesilämmittimien käyttöolosuhteissa ei tunneta tarkasti.
Vetypitoisuuden mittaukseen käytetty laitteisto koostui näytelinjaan läpivirtausastiaan
asennetusta vetyanturista, vetyanalysaattorista ja mittausdatan nauhoittavasta dataloggerista. Vetyanalysaattorina käytettiin Orbisphere Laboratoriesin valmistamaa kannettavaa 3600
mallia ja vetyanturina Orbisphere Laboratoriesin 31230 mallia.

Käytetty vetyanturi koostuu anodista ja katodista, jotka on erotettu näytevirrasta puoliläpäisevällä kalvolla. Anodimateriaalina on käytetty platinaa (Pt) ja katodimateriaalina hopeaa/hopeakloridia (Ag/AgCl), joka saadaan aikaan kloridoimalla hopeaelektrodi. Puoliläpäisevä kalvo mahdollistaa vedyn läpäisyn näytevirrasta elektrodien väliseen elektrolyyttiin. Anodilla ja katodilla tapahtuvat hapettumis- ja pelkistysreaktiot saavat aikaan sähkövirran, joka on suoraan verrannollinen näytevirran vetypitoisuuteen. Sähkövirta muutetaan
vahvistimessa virtaviestiksi, joka nauhoitetaan dataloggerilla. (Syrett & Micheletti 1999,
11-2.) Vetyanturin luotettavuus varmistettiin huoltamalla ja kalibroimalla se ennen jokaista
mittaussarjaa. Kuvassa 41 on esitetty liuenneen vedyn mittauksessa käytetty laitteisto ja
kytkentä.

Kuva 41. Liuenneen vedyn mittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

8.1.3 Korroosiomittauksia tukevat mittausmenetelmät

Korroosiomittauksia tukevina mittauksina suoritettiin osassa ilmanesilämmittimiä höyryn
ja lauhteen pH-arvojen mittaukset, suoran- ja kationinvaihdetun johtokyvyn mittaukset se-
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kä redox- potentiaalimittaukset tarkempien höyryn ja lauhteen ominaisuuksien selvittämiseksi.

8.1.3.1 Johtokyky

Johtokykymittauksessa käytettiin Swan Analytical Instruments AG:n FAM Powercon+
johtokykymittaria. Johtokykymittarin pääosat ovat virtauskenno, kaksi johtokykyanturia,
kationinvaihdin ja keskusyksikkö. Toinen johtokykyanturi sijaitsee virtauskennossa ennen
kationinvaihdinta ja toinen kationinvaihtimen jälkeen. Kationinvaihdin vaihtaa kaikki vedessä olevat kationit (positiiviset ionit) vetyioneiksi ja näin ollen voidaan mitata sekä suora- että kationinvaihdettu johtokyky. Johtokykymääritys perustuu sähkönjohtavuuden mittaamiseen virtauskennossa olevan kahden elektrodin välillä, joiden pinta-alat ja etäisyys
toisistaan ovat tunnettu (Syrett & Micheletti 1999, 9-2). Keskusyksiköltä saatava näytteen
johtokykyyn verrannollinen virtaviesti nauhoitettiin dataloggerilla. Kuvassa 42 on esitetty
johtokykymittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

Kuva 42. Johtokykymittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

8.1.3.2 pH

pH-mittauksessa käytettiin Danfoss Evita 1100 pH-anturia ja 4100 pH-lähetintä joka oli
liitetty USC 5000 signaalinmuuntimeen. pH-anturi asetettiin näytelinjaan asennettuun läpivirtausastiaan, jonka läpi näyte virtasi. pH-mittaus perustuu vetyionien aktiivisuuteen ver-
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rannolliseen olevan sähkökemiallisen potentiaalin kehittymiseen elektrodissa, joka upotetaan mitattavaan liuokseen. Signaalinmuuntimelta saatava pH-arvoon verrannollinen virtaviesti nauhoitettiin dataloggerilla. pH-anturin luotettava toiminta varmistettiin kalibroimalla se ennen jokaista mittaussarjaa ja tarvittaessa myös mittausten välillä. Kuvassa 43 on
esitetty pH-mittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

Kuva 43. pH-mittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

8.1.3.3 Redox- potentiaali

Redox- potentiaalimittauksessa (reduction-oxidation potential) käytettiin Swan Analytical
Instruments AG:n FAM Redox- potentiaalimittaria. Redox- potentiaalimittarin pääosat
ovat virtauskenno, elektrodi, referenssielektrodi, keskusyksikkö ja referenssielektrodin referenssiliuos. Redox- potentiaalimittaus perustuu yleensä jalon metallin, kuten platinan
sähkökemiallisen potentiaalin mittaamiseen suhteessa sopivaan referenssielektrodiin. Referenssielektrodina toimii esimerkiksi kaliumkloridiliuoksen (KCl) ympäröimä hopea/hopeakloridi elektrodi. Potentiaali on nestemäisen ympäristön hapetuskyvyn mitta platina/ympäristö rajapinnalla. Hapetuskyky riippuu suhteellisista vedyn, hapen, peroksidin,
metalli-ionien ja muiden hapetus-pelkistysreaktioihin osallistuvien osalajien pitoisuuksista.
Redox- potentiaali riippuu näin ollen lukuisista systeemiin vaikuttavista hapetuspelkistysreaktioista. (Syrett & Micheletti 1999, 23-10.) Pelkistävissä korkean pH:n ja pienen happipitoisuuden ympäristöissä on tavoiteltava redox- potentiaali -300 - (-350) mV
[Ag/AlCl/sat,

KCl]

(Dooley

2002,

325).

Kuvassa

potentiaalimittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

44

on

esitetty

Redox-
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Kuva 44. Redox- potentiaalimittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

8.1.3.4 Liuennut happi

Liuennen hapen mittauksessa käytettiin Polymetron Oxistat 9182 happianalysaattoria. Mittauslaitteiston pääosat ovat happianturi, läpivirtausastia ja lähetin. Liuenneen hapen mittaus perustuu hapen läpäisyyn puoliläpäisevän kalvon läpi näytevirrasta happianturin elektrolyyttiliuokseen, jolloin happianturissa kulta (Au)- ja hopeaelektrodeilla tapahtuvien hapetus- ja pelkistysreaktioiden tuloksena saadaan liuenneen hapen pitoisuuteen verrannollinen
virta. Saatu virta muutetaan lähettimessä virtaviestiksi, joka nauhoitetaan dataloggerilla.
Kuvassa 45 on esitetty happimittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.

Kuva 45. Happimittauksessa käytetty laitteisto ja kytkentä.
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8.2 Mittauskohteet ja mittausten suoritus
Ilmanesilämmittimien korroosionhallintatesteihin osallistui 5 teollisuuden voimalaitosta,
joilla kahdella suoritettiin vain vertailumittauksia vallitsevien ilmanesilämmittimien korroosionopeuksien toteamiseksi. Testeihin osallistuneilla laitoksilla on vedenkäsittelyssä ja
veden laadussa huomattavia eroja, jotka painottuvat etenkin lauhteenpuhdistuksen tehokkuuteen ja erilaisten sekä eri toimittajien jälkiannostelukemikaalien käyttöön. Vain kahdella testeihin osallistuneista laitoksista käytetään lauhteenpuhdistuksessa ioninvaihtimia (laitokset 1 ja 3) ja muilla laitoksilla lauhteet puhdistetaan pre-coat tai patruunasuodattimilla.
Laitoksella nro 4 käytetään lisänä pehmennyssuodatinta. Lisäveden valmistus koostuu kaikilla laitoksilla humuksen poistosta (koagulaatio, flokkaus, selkeytys/flotaatio ja suodatus)
ja täyssuolanpoistosta (kationin- ja anioninvaihtimet sekä sekavaihdin). Laitoksella nro 4
käytetään lisäveden valmistuksessa lisänä humussuodatinta. Kuvassa 46 on esitetty laitoksien lisävesien orgaanisen hiilen pitoisuuksia ja kuvassa 47 tulistettujen höyryjen orgaanisen hiilen pitoisuuksia vuosina 2007 - 2009 tehtyjen vesivertailujen perusteella.

Kuva 46. Laitoksien lisävesien orgaanisen hiilen pitoisuuksia 2007 - 2009.

Kuva 47. Laitoksien tulistettujen höyryjen orgaanisen hiilen pitoisuuksia 2007 - 2009.
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Laitoksen nro 5 lisävesi on orgaanisen hiilen pitoisuuden perusteella arvioiden selvästi
huonolaatuisinta, kun muilla laitoksilla, laitosta nro 2 lukuun ottamatta, pitoisuudet
alittavat Euroopan standandisoimisliiton (CEN) standardissa 12952-12: 2003 annetun
syöttöveden orgaanisen hiilen pitoisuusrajan (liite 2). Myös tulistetun höyryn orgaanisen
hiilen pitoisuus on korkein laitoksella nro 5 ja matalin laitoksella nro 1. Laitoksella nro 1 ei
käytetä orgaanisia jälkiannostelukemikaaleja.

Kuvissa

48

ja

49

on

esitetty laitoksien

tulistettujen

höyryjen

asetaatti-

ja

formiaattipitoisuuksia vuosina 2007 - 2009 tehtyjen vesivertailujen perusteella.

Kuva 48. Laitoksien tulistettujen höyryjen asetaattipitoisuuksia 2007 - 2009.

Kuva 49. Laitoksien tulistettujen höyryjen formiaattipitoisuuksia 2007 - 2009.

Laitoksen nro 5 tulistettu höyry sisältää vesivertailujen perusteella huomattavan suuria pitoisuuksia asetaattia, joka on seurausta korkeasta lisäveden orgaanisten aineiden pitoisuudesta. Tulistetun höyryn asetaatti- ja formiaattipitoisuudet ovat keskimäärin pienimpiä laitoksella nro 1. Laitoksen nro 3 tulistetun höyryn orgaanisen hiilen ja asetaatti- sekä formiaattipitoisuuksista ei ole saatavissa tietoja, mutta oletettavasti pitoisuudet ovat samaa suu-
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ruusluokkaa laitosten nro 2 ja 4 kanssa, koska kaikilla kolmella laitoksella käytetään orgaanisia jälkiannostelukemikaaleja.

8.2.1 Laitokset 1 ja 2

Laitoksien nro 1 ja 2 soodakattiloilla suoritettiin ainoastaan vertailumittauksia ilmanesilämmittimissä ilman kemikaaliannostuksiin tehtäviä muutoksia. Laitos nro 1:llä ei
ollut halukkuutta tarkastella ammoniakkiannostelun kasvattamisella saavutettavan höyryn
ja lauhteen pH-tason noston vaikutusta ilmanesilämmittimien korroosioon, koska laitoksella ei ole kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista. Laitoksella on myös käytetty joissakin lauhdejärjestelmän osissa materiaaleina kuparimetalleja, jolloin ammoniakkiannostelun kasvattamisella tavoitellun lauhteen pH-tason nousun noin pH-arvoon 10 arveltiin voivan nopeuttaa kuparimetallien korroosiota. Myös lauhteenpuhdistuksessa käytettyjen ioninvaihtimien
kuormituksen ja elvytystarpeen lisääntymistä pidettiin laitoshenkilökunnan mielestä esteenä ammoniakin annostelumäärän kasvattamiselle. Tulistetun höyryn arvot ovat kyseisellä
laitoksella 8,5 MPa ja 480 ºC.

Laitos nro 2:lla ei aikatauluongelmien vuoksi voitu suorittaa kemikaalimuutoksia, ts. tarkastella kaupallisen KK-Amina8026- kemikaaliseoksen annostelun pienentämistä ja ammoniakkiannostelun käyttöönottoa vesi-höyrykierron pH-tason nostamiseksi. Tulistetun
höyryn arvot ovat kyseisellä laitoksella 9,2 MPa ja 490 ºC.

Laitoksella nro 1 käytetään syöttöveteen annosteltavana haihtuvana alkalina ainoastaan
ammoniakkia ja hydratsiinia jäännöshapen poistoon. Ammoniakkia annostellaan syöttöveteen (29 kg/s) n. 1,1 mg/kg ja hydratsiinia n. 0,06 mg/kg. Lisäksi kattilaveteen annostellaan
trinatriumfosfaattia jäännöskovuuden sitomiseksi ja kattilaveden pH-tason säätämiseksi.
Mittaukset suoritettiin ilmanesilämmittimelle menevästä 1,2 MPa:n höyrylinjasta ja omakäyttölauhdesäiliöstä ilmanesilämmittimen jälkeen, koska näytteenottoyhteet puuttuivat
ilmanesilämmittimen lauhdepuolelta. Lauhtumattomia kaasuja poistetaan omakäyttölauhdesäiliöstä hönkähöyrynä.

Laitoksella nro 2 käytetään jälkiannostelukemikaalina kaupallista KK-Amina8026- kemikaaliseosta, joka koostuu alkaloivista orgaanisista haihtuvista amiineista ja hapenpoisto-
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kemikaalista. Tarkka kemikaaliseoksen koostumus on esitetty taulukossa 5. Kemikaaliseosta annostellaan syöttöveteen n. 0,8 mg/kg syöttövesivirtauksella 138 kg/s. Kattilaveteen annostellaan lisäksi trinatriumfosfaattia jäännöskovuuden sitomiseksi ja kattilaveden
pH-tason säätämiseksi. Mittaukset suoritettiin ilmanesilämmittimelle menevästä 0,4 MPa:n
höyrylinjasta ja ilmanesilämmittimen lauhdepuolelta. Kaasunpoisto on toteutettu ilmanesilämmittimien lauhteiden paisuntasäiliöstä, johon ilmanesilämmittimien lauhteet
johdetaan. Kyseisellä laitoksella on kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista.

Taulukossa 8 on esitetty laitoksilla nro 1 ja 2 käytettyjen jälkiannostelukemikaalien eri
komponenttien annostelumäärät syöttöveteen, jotka on laskettu käyttöturvallisuustiedotteiden kemikaalikoostumuksien (taulukko 5) ja annostelumäärien perusteella.

Taulukko 8. Syöttöveteen annosteltavien jälkiannostelukemikaalien komponenttien pitoisuudet.
laitos nro 1

kauppanimi

kemikaali

laitos nro 2

ammoniakkivesi
hydratsiini
KK-Amina8026

ammoniakki
hydratsiini
morfoliini
dietyyliaminoetanoli
dietanoliamiini
hydroksyloitu amiiniseos
C4H4N6O

annostelu syöttöveteen [mg/kg]
vähintään
enintään
1,1
0,06
0,04
0,07
0,03
0,05
0,15
0,16
ei tiedossa
ei tiedossa

8.2.2 Laitos 3

Laitoksen nro 3 soodakattilalla suoritettiin jälkiannostelukemikaalina käytetyn kaupallisen
Boilex510A- kemikaaliseoksen lisäannostelu suoraan esilämmittimille menevään 0,5 MPa
höyrylinjaan, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa 0,5 MPa:n ilmanesilämmittimeen korroosiota hidastavasti höyryn ja muodostuvan lauhteen pH-tason nousun kautta. Laitoksella
käytetään ioninvaihtimia lauhteiden puhdistuksessa, joka poistaa myös lisäannostuksessa
käytetyn kemikaaliseoksen komponentit lauhteesta. Tulistetun höyryn arvot ovat 10,5 MPa
ja 505 ºC. Kyseisellä laitoksella ei ole esiintynyt ilmanesilämmitinvaurioita.

Mittaukset suoritettiin ensin ilman lisäannostelua normaalin käynnin aikana 0,5 MPa:n,
1,35 MPa:n ja 2,8 MPa:n primääri-ilman esilämmittimille menevistä höyrylinjoista ja ilmanesilämmittimiltä palaavista lauhdelinjoista. 1,35 MPa:n ja 2,8 MPa:n primääri-ilman
esilämmittimet mitattiin vain normaalin käynnin aikana, jotta saatiin vertailukohta 0,5
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MPa:n esilämmittimeen. Kun 0,5 MPa:n höyryn pH-arvo oli nostettu Boilex510A lisäannostelulla arvoon 9,5 ja annostelua jatkettu yhden kuukauden ajan, mittaukset toistettiin 0,5
MPa:n höyrylinjasta ja 0,5 MPa:n lauhteesta. Kuvassa 50 on esitetty 0,5 MPa:n, 1,35
MPa:n ja 2,8 MPa:n primääri-ilman esilämmittimien periaatteellinen sijoitus ja mittauspisteet.

Kuva 50. Primääri-ilman esilämmittimien periaatteellinen sijoitus ja mittauspisteet.

Orgaanisia amiineja ja hapenpoistokemikaalia sisältävää Boilex510A- kemikaaliseosta annostellaan syöttöveteen n. 1,0 mg/kg syöttövesivirtauksella 140 kg/s. Kattilaveteen annostellaan lisäksi trinatriumfosfaattia jäännöskovuuden sitomiseksi ja kattilaveden pH-tason
säätämiseksi. Koeajossa Boilex510A- kemikaaliseosta annosteltiin suoraan 0,5 MPa:n höyrylinjaan n. 0,2 kg/h eli n. 3,9 mg/kg höyryvirtauksella 14,2 kg/s, jolloin höyryn pH-arvo
nousi tasolle 9,5. Annostelumäärä pidettiin koeajon aikana vakiona kattilan kuormasta
riippumatta. Taulukossa 9 on esitetty käytetyn kemikaaliseoksen sisältämien orgaanisten
amiinien ja hapenpoistokemikaalin annostelumäärät syöttöveteen, jotka on laskettu käyttöturvallisuustiedotteen kemikaalikoostumuksen (taulukko 5) ja annostelumäärän perusteella.
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Taulukko 9. Syöttöveteen annosteltavien orgaanisten amiinien ja hapenpoistokemikaalin pitoisuudet.
kauppanimi

kemikaali

Boilex510A

2-butanonioksiimi:
metyylietyyliketoksiimi
sykloheksyyliamiini
2-aminoetanoli: etanoliamiini
ammoniumhydroksidi

annostelu syöttöveteen [mg/kg]
vähintään
enintään
0,4
0,5
0,25
0,1
0,025

0,4
0,15
0,05

Mittauksissa oli ongelmana 0,5 MPa:n ilmanesilämmittimen lauhdevirrassa mukana ollut
lauhtumaton kaasu, joka aiheutti epätarkkuutta osaan mittaustuloksia. Ongelma pyrittiin
poistamaan kattilan seisokissa suoritetussa ilmanesilämmittimen lauhteenkeruusäiliön ilmauksessa, mutta sillä ei kuitenkaan saavutettu toivottua tulosta. Jälkeenpäin syyksi diagnosoitiin väärän paineluokan venttiili lauhteenkeruusäiliön kaasunpoistoyhteessä. Lauhtumattomasta kaasusta otettiin näyte ja lähetettiin se analysoitavaksi Ramboll Analytics Oy:n
laboratorioon. Kaasun koostumus on esitetty tulokset osiossa.

8.2.3 Laitos 4

Laitoksen nro 4 voimakattilalla suoritettiin jälkiannostelukemikaalina käytetyn orgaanista
hapenpoistokemikaalia ja orgaanisia amiineja sisältävän kaupallisen Nalco Eliminox(68251)- kemikaaliseoksen vaihto erilliseen Nalco Elimin-ox hapenpoistokemikaaliin ja
amiiniseokseen Nalco(72310). Kemikaalien tarkat koostumukset on esitetty taulukossa 5.
Kemikaalivaihdon tarkoituksena oli nostaa höyryn ja lauhteen pH-tasoa vaikuttaen ilmanesilämmittimien korroosiota hidastavasti, ilman että annostellaan turhaan ylimääriä
hapenpoistokemikaalia. Tulistetun höyryn arvot ovat 8,3 MPa ja 510 ºC. Kyseisellä laitoksella on kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista.

Mittaukset suoritettiin ilmanesilämmittimelle tulevasta 0,38 MPa:n höyrylinjasta ja omakäyttölauhdesäiliöstä ilmanesilämmittimen jälkeen, koska näytteenottoyhteet puuttuivat
ilmanesilämmittimen lauhdepuolelta. Muut lauhteet oli käännetty pääosin pois lauhdesäiliöstä mittausten ajaksi. Mittaukset suoritettiin normaalin käynnin aikana ennen kemikaalien
vaihtoa ja toistettiin uudelleen kemikaalimuutosten jälkeen noin kuukauden kuluttua.

Vanhaa kemikaaliseosta (Nalco Elimin-ox68251) annosteltiin syöttöveteen 250 kg/kk keskimääräisellä syöttövesivirtauksella 53 kg/s, jolloin pitoisuudeksi saadaan 1,83 mg/kg.
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Kemikaalien vaihdon jälkeen hapenpoistokemikaalia (Nalco Elimin-ox) annostellaan syöttöveteen 70 kg/kk keskimääräisellä syöttövesivirtauksella 59 kg/s, jolloin pitoisuudeksi
saadaan 0,46 mg/kg. Amiiniseosta (Nalco 72310) annostellaan puolestaan 180 kg/kk, jolloin pitoisuudeksi saadaan 1,18 mg/kg. Kattilaveteen annostellaan lisäksi trinatriumfosfaattia jäännöskovuuden sitomiseksi ja kattilaveden pH-tason säätämiseksi.

Taulukossa 10 on esitetty vanhan kemikaaliseoksen ja uuden hapenpoistokemikaalin sekä
amiiniseoksen sisältämien komponenttien annostelumäärät syöttöveteen, jotka on laskettu
käyttöturvallisuustiedotteiden kemikaalikoostumuksien (taulukko 5) ja annostelumäärien
perusteella.

Taulukko 10. Syöttöveteen annosteltavien orgaanisten amiinien ja hapenpoistokemikaalin pitoisuudet.
kauppanimi
kemikaali
annostelu syöttöveteen [mg/kg]
vähintään
enintään
Nalco Elimin-ox(68251)
karbohydratsidi
0,02
0,09
etanoliamiini
0,55
1,10
metoksipropyyliamiini
0,09
0,18
Nalco Elimin-ox
karbohydratsidi
0,03
0,05
Nalco72310
etanoliamiini
0,35
0,71
metoksipropyyliamiini
0,06
0,12

8.2.4 Laitos 5

Laitoksen nro 5 soodakattilalla testattiin syöttöveteen annosteltavan kalvoa muodostavan
kaupallisen Helamin 90 H Turb- polyamiini/amiiniseokseen toimivuutta kattilan vesihöyrykierrossa sekä sen vaikutusta ilmanesilämmittimien korroosioon. Koeajon pituus oli
noin neljä kuukautta. Laitoksella käytetään normaalisti jälkiannostelukemikaalina Amercor853s- polyamiini/amiiniseosta. Tulistetun höyryn arvot ovat 9,0 MPa ja 480 ºC. Kyseisellä laitoksella ei ole kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista.

Mittauksia suoritettiin laitoksen näytteenottokeskuksella ennen koeajon aloittamista, jolloin mitattiin syöttö- ja kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn vetypitoisuudet,
pH-arvot ja johtokyvyt. Lisäksi tehtiin rautasuodatus 0,35 MPa:n ja 1,2 MPa:n ilmanesilämmittimien yhteislauhteesta lauhteenkeruusäiliön jälkeen. Lauhtumattomat kaasut
poistetaan lauhteenkeruusäiliöstä, josta ne johdetaan syöttövesisäiliön kaasunpoistimeen.
Mittaukset toistettiin syöttö- ja kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn pH-arvojen
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osalta noin kaksi ja neljä viikkoa koeajon aloituksen jälkeen. Rautasuodatus toistettiin noin
kuukauden kuluttua koeajon aloituksesta.

Polyamiinipitoisuutta valvottiin vesi-höyrykierrossa säännöllisin väliajoin laitoksen laboratorion tekemien syöttö- ja kattilaveden sekä kokonaislauhteen polyamiinipitoisuuksien
määritysten perusteella. Rautapitoisuutta kokonaislauhteessa, syöttö- ja kattilavedessä sekä
kuparipitoisuutta laitoksen sellutehtaan kuivaamon lauhteessa valvottiin myös laboratoriomittauksin. Rauta- ja kuparipitoisuuksien seurannalla haluttiin valvoa testatun kemikaaliseoksen käyttäytymistä vesi-höyrykierrossa ja korroosiotuotteiden muodostumista sekä
kulkeutumista kattilaan. Lisäksi valvottiin laboratoriomäärityksillä pH-tasoa ja kationinvaihdettua johtokykyä vesi-höyrykierron eri kohdissa. Tulistetusta höyrystä otettiin näytteet ennen koeajon aloittamista ja yhden kuukauden kuluttua koeajon aloituksesta, joista
analysoitiin pääasiallisten orgaanisten happojen ja mm. kloridien pitoisuudet.

Amercor853s- kemikaaliseoksen annostus oli optimoitu laitoksella vuonna 2006, jolloin
kemikaaliseoksen optimaaliseksi annostelumääräksi oli saatu 250 mg/s, eli n. 2,94 mg/kg
syöttövesivirtauksella 85 kg/s. Tällä annostelumäärällä kemikaaliseoksen kulutukseksi
saadaan 650 kg/kk. Kemikaaliannostuksen optimoinnin seurauksena oli syöttö- ja kattilaveden laatu parantunut etenkin rautapitoisuuksien osalta, jolloin syöttö- ja kattilaveden rautapitoisuudet olivat pudonneet tasolle 0 - 5 μg·kg-1. (Isoviita 2007, 42 - 43.)

Koeajo toteutettiin pumppaamalla kemikaaliseos (Helamin 90 H Turb) tyhjennettyyn jälkiannostelukemikaalin annostelusäiliöön, josta sitä alettiin annostella normaalisti annostelupumpulla syöttöveteen noin 160 mg/s. Annostelu suoritettiin kattilan lisäveden määrän
mukaan, jolloin lisävesivirtauksella 28 kg/s annosteltiin syöttöveteen (85 kg/s) kemikaaliseosta n. 1,88 mg/kg. Tällä annostelumäärällä kemikaaliseoksen kulutukseksi saadaan
415 kg/kk. Kemikaaliseoksen annostelumäärä päätettiin nostaa kaksi viikkoa koeajon aloituksesta arvoon 400 mg/s korkeamman vesi-höyrykierron pH-tason saavuttamiseksi, jolloin syöttöveteen annosteltiin polyamiini/amiiniseosta 4,7 mg/kg. Tällä annostelumäärällä
kemikaaliseoksen kulutukseksi saadaan 1040 kg/kk.

Taulukossa 11 on esitetty Amercor853s- ja Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksien sisältämien amiinien, polyamiinien ja hapenpoistokemikaalin annostelumäärät syöttöveteen,
jotka on laskettu käyttöturvallisuustiedotteiden kemikaalikoostumuksien (taulukko 5; He-
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lamin 90 H Turb 2008, 2) ja annostelumäärien perusteella. Helamin 90 H Turb annostelun
laskennassa on käytetty annostelumääränä 4,7 mg/kg.

Taulukko 11. Syöttöveteen annosteltavien amiinien, polyamiinien ja hapenpoistokemikaalin pitoisuudet.
kauppanimi
kemikaali
annostelu syöttöveteen [mg/kg]
vähintään
enintään
Amercor853s
2-aminoetanoli: etanoliamiini
0,47
1,18
sykloheksyyliamiini
0,11
0,22
N,N-dietyylihydroksyyliamiini
0,02
0,06
tris(2-hydroksietyyli)
0,01
0,04
talidiaminopropaari
kookosamidi-dietanoliamiini
0,01
0,04
Helamin 90 H Turb
2-aminoetanoli: etanoliamiini
0,12
0,47
sykloheksyyliamiini
0,47
1,18
(Z)-N-9-oktadekyylipropaari-1,30,05
0,12
diamiini

9

TULOKSET

Laitos 1

Taulukossa 12 on esitetty laitoksella nro 1 suoritettujen 1,2 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta- ja vetypitoisuuksien sekä pH-arvojen mittausten tulokset. Mittaustrendit on esitetty liitteessä 5.

Taulukko 12. 1,2 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta- ja vetypitoisuudet sekä pH-arvot.
höyry
lauhde erotus
kommentit
Höyryn
näytemäärä
oli lauhteeseen verrattuna
rautapitoisuus
28,9
31,5
2,6
huomattavasti pienempi (300 l vs 1020 l) ja

[µg/kg]

höyryn suodatin oli silmämääräisesti puhdas,
joten tulos voi olla virheellinen. Lauhteen
rautapitoisuus on korkea.
vetypitoisuus

3,1

0,7

0

liuenneena lauhteessa.

[µg/kg]
pH

Korroosioreaktioissa muodostuva vety ei näy

8,95

8,64

-

Lauhteen pH on matala.
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Laitos 2

Taulukossa 13 on esitetty laitoksella nro 2 suoritettujen 0,4 MPa:n höyryn ja lauhteen
rauta- ja vetypitoisuuksien sekä pH-arvojen mittausten tulokset. Mittaustrendit on esitetty
liitteessä 6.

Taulukko 13. 0,4 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta- ja vetypitoisuudet sekä pH-arvot.
höyry
15,7

rautapitoisuus
[µg/kg]

lauhde
67,1

erotus
51,4

kommentit
Höyryn näytemäärä oli lauhteeseen verrattuna

48,8

33,1

huomattavasti pienempi (380 l – 2260 l), joten
tulos voi olla virheellinen. Lauhteen
rautapitoisuus on korkea.

2,21

vetypitoisuus

4,84

2,63

Korroosioreaktioissa muodostuva vety näkyy
ainakin osittain lauhteessa.

[µg/kg]
8,33

pH

8,23

-

Sekä höyryn että lauhteen pH-arvot ovat
matalat, joten korroosio on voimakasta.

Laitos 3

Taulukossa 14 on esitetty normaalin käynnin aikana mitatut höyryjen ja lauhteiden rauta-,
vety- ja happipitoisuudet sekä pH-arvot, redox- potentiaalit ja johtokyvyt. Mittaustrendit
on esitetty liitteessä 7.

Taulukko 14. Höyryjen ja lauhteiden normaalin käynnin aikana mitatut rauta-, vety- ja happipitoisuudet sekä
pH-arvot, redox- potentiaalit ja johtokyvyt.
paine
höyry
lauhde
erotus kommentit
[MPa]
0,5
23,3
46,4
23,1
Höyryn ensimmäisen määrityksen tulos on
rautapitoisuus
2,7

[µg/kg]

18,4

15,7

todennäköisesti

virheellinen,

johtuen

36,8

34,1

näytelinjan puutteellisesta puhalluksesta
ennen suodatuksen aloittamista. Lauhteen
rautapitoisuus on korkea.

1,35

328,4

5,1

323,3

Höyryn kahden ensimmäisen määrityksen

434,8

6,1

428,7

tulokset ovat virheellisiä, jotka aiheutuivat

5,6

-

0

todennäköisesti pitkästä, eristämättömästä
hiiliteräksisestä

näytelinjasta.

Lauhteen

rautapitoisuus on matala, korroosio hidasta.
2,8

6,6

26,7

20,1

Korkeapaineiseksi ilmanesilämmittimeksi
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korkea lauhteen rautapitoisuus, tulos voi
olla virheellinen, koska rautasuodatusta ei
toistettu.
vetypitoisuus
[µg/kg]

0,5
1,35

5,1
2,3

7,7
5

2,6
2,7

Korroosioreaktioissa muodostuva vety ei
näy kokonaan liuenneena 0,5 MPa:n
lauhteessa.

2,8

2,2

8,3

6,1

Lauhteen

vetypitoisuus

ei

tasaantunut

normaalisti, vaihtelua alueella 1-20, joka
voi viitata etenevään korroosioon.
pH

0,5

8,8

5,5

-

Lauhteen

pH

on

todella

alhainen,

lauhtumattomien kaasujen vaikutus on
mittaukseen todennäköinen.

redox-

1,35

8,8

8,9

-

Lauhteen pH ei ole hyvän korroosiosuojan

2,8

8,6

8,7

-

kannalta riittävän korkealla tasolla.

0,5

-

-200

-

Muista
kaasujen

potentiaali

on

mittaukseen

1,35

-

-380

-

Olosuhteet pelkistävät eikä ilmavuotoja

2,8

-

-380

-

Olosuhteet pelkistävät eikä ilmavuotoja

0,5

-

20

-

Lauhtumattomien kaasujen vaikutus on
mittaukseen todennäköinen.

[µg/kg]
lauhde
johtokyky

vaikutus

lauhtumattomien

todennäköinen.

[mV]

happipitoisuus

poikkeava,

suora
0,5

3,5

kationinvaihdettu
3,3

-

[µS/cm]

Kationinvaihdettu johtokyky on korkea ja
muista
kaasujen

poikkeava,
vaikutus

lauhtumattomien
on

mittaukseen

todennäköinen.
1,35

3

0,73

-

Johtokyvyt

2,8

2

0,60

-

orgaanisia

ovat

normaalilla

tasolla

jälkiannostelukemikaaleja

käyttävälle kattilalle.

Kuvassa 51 on esitetty 0,5 MPa:n lauhteesta otetusta kaasunäytteestä analysoitujen kaasujen koostumus pienimmät jakeet (< 1,6 tilavuus- %) pois lukien.
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Kuva 51. 0,5 MPa:n lauhteen sisältämien lauhtumattomien kaasujen koostumus.

Taulukossa 15 on esitetty Boilex510A lisäannostelun jälkeen mitatut 0,5 MPa:n höyryn ja
lauhteen rauta-, vety- ja happipitoisuudet sekä pH-arvot ja johtokyvyt. Mittaustrendit on
esitetty liitteessä 8.

Taulukko 15. 0,5 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta-, vety- ja happipitoisuudet sekä pH-arvot ja johtokyvyt
Boilex510A lisäannostelun jälkeen.
höyry
lauhde
erotus
kommentit
2,0
32,4
30,2
Lauhteen rautapitoisuus on korkea.
rautapitoisuus
[µg/kg]
vetypitoisuus

2,8

54,1

52,1

2,5

-

näy liuenneena lauhteessa.

[µg/kg]
pH

Korroosioreaktioissa muodostuva vety ei

9,2

5,8 - 9,5

-

Lauhteen

pH

ei

tasaantunut,

lauhtumattomien kaasujen vaikutus on
mittaukseen todennäköinen. Höyryn pH on
tavoitearvoa 9,5 matalampi.
happipitoisuus

15

200

-

Happipitoisuus

on

korkea,

lauhtumattomien kaasujen vaikutus on

[µg/kg]

mittaukseen todennäköinen.
johtokyky

höyry

lauhde

erotus

suora

9,13

16,8

-

kationinvaih-

0,44

4,6

-

kommentit

[µS/cm]

dettu

Johtokyvyn

nousu

on

lauhteessa

Boilex510A

johdosta.

Lauhteen

havaittavissa
lisäannostelun

kationinvaihdettu

johtokyky on poikkeuksellinen.
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Laitos 4

Taulukossa 16 on esitetty ennen kemikaalimuutoksia mitatut 0,38 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta- ja vetypitoisuudet sekä pH-arvot. Mittaustrendit on esitetty liitteessä 9.

Taulukko 16. Ennen kemikaalimuutoksia mitatut 0,38 MPa:n höyryn ja lauhteen rauta- ja vetypitoisuudet
sekä pH-arvot.
höyry
lauhde
erotus
kommentit
52,8
37,9
0
Höyryn rautapitoisuus ei ole
rautapitoisuus
[µg/kg]

-

59,1

6,3

todennäköisesti edustava johtuen hyvin
pienestä näytemäärästä lauhteeseen
verrattuna (150 l vs 350 l). Lauhteen
rautapitoisuus on korkea.

vetypitoisuus

5,3

1,6

0

näy liuenneena lauteessa.

[µg/kg]
pH

Korroosioreaktioissa muodostuva vety ei

-

8,9

-

Lauhteen pH ei ole hyvän korroosiosuojan
kannalta riittävän korkealla tasolla.

Jälkiannostelukemikaalien muutoksen jälkeen mitattaessa ilmanesilämmittimelle menevän
höyryn ja siltä palaavan lauhteen vetypitoisuuksia sekä pH-arvoja, jouduttiin kattila ajamaan alas eikä mittauksia näin ollen voitu suorittaa. Ilmanesilämmittimen lauhteen rautapitoisuudeksi saatiin kemikaalimuutosten jälkeen 43,3 µg/kg, joka on edelleen korkea.

Laitos 5

Taulukossa 17 on esitetty Amercor853s- kemikaaliseosta käytettäessä mitatut syöttö- ja
kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn vetypitoisuudet, pH-arvot ja kationinvaihdetut johtokyvyt.
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Taulukko 17. syöttö- ja kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn vetypitoisuudet, pH-arvot ja
johtokyvyt (SV = syöttövesi, KV = kattilavesi, KH = kylläinen höyry, TH = tulistettu höyry).
SV
KV
KH
TH
kommentit
1,3
1,7
4,2
vetypitoisuus
[µg/kg]
pH

9,5

9,7

-

-

kationinvaihdettu

0,85

7,1

0,85

1,0

pH-arvot ovat hyvällä tasolla.
Kattilavedestä mitattu johtokyky on
suora johtokyky. Johtokyvyt ovat

johtokyky [µS/cm]

normaalilla tasolla, ottaen huomioon
laitoksen

lisäveden

korkean

orgaanisten aineiden pitoisuuden ja
orgaanisten
jälkiannostelukemikaalien käytön.

0,35 MPa:n ja 1,2 MPa:n ilmanesilämmittimien yhteislauhteesta määritetyiksi rautapitoisuuksiksi saatiin ensimmäisellä kerralla 0 µg/kg ja toisella kerralla 0,5 µg/kg, joiden perusteella arvioiden ei ilmanesilämmittimissä tapahdu korroosiota tai se on erittäin hidasta.
Taulukossa 18 on esitetty syöttö- ja kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn pHarvot noin kaksi viikkoa koeajon aloituksen jälkeen ja noin kaksi viikkoa annostuksen
kasvattamisen jälkeen.

Taulukko 18. syöttö- ja kattilaveden sekä kylläisen ja tulistetun höyryn pH-arvot 2 viikkoa
koeajon aloituksen jälkeen (1) ja kaksi viikkoa annostuksen kasvattamisen jälkeen (2).
SV
KV
KH
TH
kommentit
9,07
8,99
8,9
9,03
pH-arvot ovat laskeneet koeajon
pH (1)
aloituksen jälkeen.
pH (2)

9,47

9,28

9,36

9,34

pH-arvot ovat taas normaalilla
tasolla kemikaaliannostuksen
kasvattamisen jälkeen.

Ilmanesilämmittimelle suoritettiin pH-tason nousun jälkeen rautasuodatus, jonka
perusteella yhteislauhde sisälsi rautaa 0,4 µg/kg.

Polyamiini/amiiniseoksen annosteluparametrinä käytetty kokonaislauhteen polyamiinipitoisuus vaihteli koeajon aikana ollen 0,3 - 3 mg/kg ja keskimäärin 0,5 mg/kg (liite 10,
kuva 1). Vesi-höyrykierron kationinvaihdetut johtokyvyt nousivat koeajon aikana hieman,
mutta laskivat koeajon loppua kohden lähelle alkutilannetta. Syöttöveden kationinvaihdettu

109

johtokyky oli koeajon lopussa 0,9 μS/cm, kattilaveden 6,6 μS/cm, kylläisen höyryn 1,1
μS/cm ja kokonaislauhteen 1,2 μS/cm (liite 10, kuva 2).

Syöttö- ja kattilaveden sekä kokonaislauhteen rautapitoisuudet kasvoivat koeajon aikana,
mutta laskivat koeajon loppua kohden. Syöttöveden rautapitoisuus laski koeajon lopussa
tasolle 3 μg/kg, kattilaveden tasolle 10 μg/kg ja kokonaislauhteen tasolle 4 μg/kg (liite 10,
kuva 3). Laitoksen sellutehtaan kuivaamon lauhteen kuparipitoisuus asettui koeajon
lopussa tasolle 7 μg/kg. (liite 10, kuva 4).

Tulistetusta höyrystä otettujen näytteiden analyysien tulokset on esitetty taulukossa 19,
jossa on myös vertailun vuoksi esitetty vuonna 2008 veden ja höyryn laadun vertailussa
saadut tulokset.

Taulukko 19. Tulistetusta höyrystä otettujen näytteiden analyysien tulokset.

2008

NPOC
[μg/kg]
1050

asetaatti
[μg/kg]
113

formiaatti
[μg/kg]
4,4

kloridi
[μg/kg]
< 0,5

koeajon alussa

1600

91

16

< 0,5

1 kk koeajon

1700

122

28

1,7

aloituksen jälkeen

Kuvassa 52 on esitetty kaikkien testeihin osallistuneiden ilmanesilämmittimien lauhteiden
rautapitoisuudet eri jälkiannostelukemikaaleja käytettäessä.

Kuva 52. Ilmanesilämmittimien lauhteiden rautapitoisuudet eri jälkiannostelukemikaaleja käytettäessä.
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10 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Ilmanesilämmittimien korroosionopeutta laitoksen käynnin aikana voidaan saatujen tulosten perusteella seurata lähinnä rautasuodatuksilla. Rautasuodatuksia hankaloittaa joillakin
laitoksilla puuttuvat näytteenottoyhteet ilmanesilämmittimien höyry- ja lauhdelinjoissa,
jotka mahdollistaisivat korroosion rajaamisen pelkästään ilmanesilämmittimen lämmönsiirtoputkiin. Rautasuodatuksia voidaan yleensä kuitenkin suorittaa esimerkiksi omakäyttölauhdesäiliöstä, johon ilmanesilämmittimien lauhteet yleensä johdetaan erillisten lauhteenkeruujärjestelmien puuttuessa. Tällöin on käännettävä muut lauhdejakeet tilapäisesti pois
lauhdesäiliöstä luotettavan suodatustuloksen aikaan saamiseksi.

Ongelmana on myös etenkin höyryn rautasuodatuksia tehdessä saatavan näytevirran pienuus, jolloin rajallisen ajan puitteissa tehtävissä suodatuksissa näytemäärä jää pieneksi ja
suodatuksen edustavuus voi näin ollen kärsiä. Kuitenkin, mikäli pitoisuus on näytevirrassa
suuri, on pienikin näytemäärä edustava. Muutamissa tapauksissa mitatut höyryn rautapitoisuudet olivat erittäin korkeita (jopa 435 μg/kg), joka voi olla seurausta puutteellisesta näytelinjan puhalluksesta ennen suodatuksen aloittamista ja/tai liian pienestä näytemäärästä.
Oletuksena on, että turbiinin väliotosta saatava ilmanesilämmittimen lämmityshöyry ei sisällä suuria pitoisuuksia rautaa, kuten useimmissa tapauksissa olikin.

Vetypitoisuusmittausten tulosten perusteella ei korroosionopeuden suora määrittäminen
ilmanesilämmittimen höyryn ja lauhteen vetypitoisuuksien perusteella ole mahdollista,
koska korroosioreaktioissa muodostuva vety ei näy kokonaan liuenneena lauhteessa, vaan
poistuu ilmanesilämmittimestä kaasunpoistojen kautta. Laitoksella nro 3 oli ongelmana
lauhtumattomien kaasujen kerääntyminen ilmanesilämmittimien lauhdejärjestelmään, jonka aiheuttajaksi diagnosoitiin mittausten suorittamisen jälkeen väärän paineluokan venttiili
lauhteenkeruusäiliön kaasunpoistossa. Näytevirrassa olevien lauhtumattomien kaasujen
huomattiin vaikuttavan oleellisesti mittalaitteiden toimintaan ja siten tulosten edustavuuteen. Kaasunäytteen perusteella lauhtumattomat kaasut sisälsivät pääasiassa korroosioreaktioissa muodostuvaa vetyä ja orgaanisten aineiden hajoamisessa muodostuvia kaasuja.

Lauhtumattomien kaasujen huonolla poistumisella havaittiin olevan vaikutusta lämmönsiirtimen lämmönsiirtotehoon, joka ilmeni lämmönsiirtimellä lämmitettävän palamisilman
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manesilämmittimeen voi mahdollisesti myös myötävaikuttaa magnetiitin liukenemiseen
nopeuttaen korroosiota.

Neljällä testeihin osallistuneista laitoksista olivat mitatut ilmanesilämmittimille menevien
lämmityshöyryjen ja ilmanesilämmittimiltä palaavien lauhteiden pH-tasot matalia tai matalahkoja (8,23 – 8,95), joilla on suora vaikutus ilmanesilämmittimien korroosioon nopeuttamalla magnetiitin liukenemista. Mikäli höyry sisältää lisäksi riittävän korkeita pitoisuuksia orgaanisia happoja, eivät höyryssä olevat alkalointikemikaalit kykene välttämättä neutraloimaan happoja ensilauhteen alueella ja korroosio nopeutuu.

Rautasuodattimien värien perusteella arvioiden on oletus ilmanesilämmittimissä vallitsevista korroosiomekanismeista ollut vähintään oikean suuntainen. Suurin osa suodattimista
oli väriltään vaaleanharmaasta mustaan, joka viittaa suodattimiin pidättyneen raudan olevan pääosin magnetiittia. Yhdellä laitoksella rautasuodattimet olivat väriltään ruskehtavia.
Kuvat rautasuodattimista on esitetty liitteessä 11.
Ilmanesilämmittimen lauhteen rautapitoisuus oli korkea (31,5 μg/kg) laitoksella, jolla käytetään konventionaalisia jälkiannostelukemikaaleja, ammoniakkia ja hydratsiinia. Kyseisellä laitoksella ei ole kärsitty ilmanesilämmitinvaurioista koko sen pitkän elinkaaren aikana,
joten rauta on mahdollisesti peräisin omakäyttölauhdesäiliöstä tai muista omakäyttölauhdesäiliöön palaavista osalauhteista. Rauta voi olla myös osittain peräisin ilmanesilämmittimen lämmönsiirtoputkista, mutta lauhtuminen tapahtuu suuremmalla lämmönsiirtopinnalla ja putkimateriaalin syöpyminen kohdistuu myös näin ollen suuremmalle alueelle.

Myös laitoksilla joilla käytetään orgaanisia amiineja ja hapenpoistokemikaaleja sisältäviä
kaupallisia jälkiannostelukemikaaliseoksia (Boilex510A, KK-Amina8026, Nalco Eliminox68251), olivat ilmanesilämmittimien lauhteiden rautapitoisuudet yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta korkeita (18,4 - 67,1 μg/kg). Boilex510A:n lisäannostelulla suoraan ilmanesilämmittimelle menevään matalapainehöyrylinjaan (0,5 MPa) ei todettu olevan korroosiota hidastavaa vaikutusta, sillä lauhteiden rautapitoisuudet olivat korkeita (32,4 - 54,4
μg/kg) annostelun jälkeenkin. Syynä on oletettavasti lisäannostelusta huolimatta höyryn ja
lauhtumisen alkaessa muodostuvan ensilauhteen liian matala pH-taso, jonka nostamiseksi
olisi lisäannostelumäärää kasvatettava.
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Laitoksella jolla suoritettiin vesi-höyrykierron pH-tason nostaminen ja jälkiannostelukemikaaliseoksen (Nalco Elimin-ox68251) vaihto erilliseen hapenpoistokemikaaliin (Nalco
Elimin-ox) sekä amiiniseokseen (Nalco72310), ei tehtyjen ilmanesilämmittimien lauhteen
rautasuodatusten perusteella havaittu muutoksia ilmanesilämmittimien korroosiossa (rautapitoisuus 43,3 μg/kg). Rautasuodatus suoritettiin omakäyttölauhdesäiliön kokonaislauhteesta. Muut lauhdejakeet oli käännetty pääosin pois omakäyttölauhdesäiliöstä suodatuksen
ajaksi, mutta muiden lauhdejakeiden vaikutusta saatuun tulokseen ei silti voida täysin sulkea pois.

Ilmanesilämmittimien lauhteiden rautapitoisuuksien perusteella arvioiden saavutettiin paras korroosiosuoja, kun höyrykattilan vesi-höyrykiertoon annosteltavana jälkiannostelukemikaalina käytettiin pinta-aktiivisia amiineja sisältävää kemikaaliseosta (Amercor853s tai
Helamin 90 H Turb). Määritetyt rautapitoisuudet olivat tällöin erittäin pieniä (< 0,5 μg/kg).
Kyseisellä laitoksella on höyrykattilan lisävesi ollut vuosina 2007 - 2009 tehtyjen vesivertailujen (kuva 46) mukaan orgaanisen hiilen pitoisuuden perusteella arvioiden huonolaatuista, josta on ollut seurauksena tulistetun höyryn huomattavan korkea asetaattipitoisuus.
Tämä havaittiin myös Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksen koeajon alussa ja koeajon
aikana otettujen höyrynäytteiden analyysien tulosten perusteella. Koeajon aikana otettu
höyrynäyte sisälsi jopa enemmän asetaattia ja formiaattia, kuin ennen koeajon aloittamista
otettu näyte. Tulistetun höyryn asetaattipitoisuus oli koeajon aikana 122 μg/kg ja formiaattipitoisuus 28 μg/kg. Myös tulistetun höyryn kloridipitoisuus nousi koeajon aikana arvoon
1,7 μg/kg. Koeajon aikana kasvaneita tulistetun höyryn asetaatti- ja formiaattipitoisuuksia
ei voida perustella käytetyn Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksen voimakkaammalla kattilassa hajoamisella, koska myös tulistetun höyryn kloridipitoisuus kasvoi. Kasvaneet asetaatti- ja formiaattipitoisuudet tulistetussa höyryssä olivat hyvin todennäköisesti seurausta
hetkellisesti edelleen huonontuneesta lisäveden laadusta, jolloin myös kloridipitoisuus kasvoi klooria sisältävien orgaanisten aineiden jakeiden kulkeutuessa vesi-höyrykiertoon.

Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksen koeajossa nousivat syöttöveden ja kylläisen höyryn
kationinvaihdetut johtokyvyt ylimmillään 0,25 - 0,35 μS/cm korkeammalle kuin
Amercor853s- kemikaaliseosta käytettäessä. Euroopan standandisoimisliiton standardissa
EN 12952-12:2003 (liite 2) annettu syöttöveden kationinvaihdettu johtokyky 0,2 μS/cm
ylittyi selvästi. Myös kattilavedelle annettu suositusarvo 5,0 μS/cm ylittyi. Johtokyvyt
laskivat koeajon loppua kohden lähes samalle tasolle kuin Amercor853s- kemikaaliseosta
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käytettäessä. Syynä johtokykyjen nousuun on ollut hyvin todennäköisesti asetaatti- ja
formiaattipitoisuuksien kasvu vesi-höyrykierrossa.

Syöttö- ja kattilaveden sekä kokonaislauhteen rautapitoisuudet nousivat myös koeajon aikana, mutta laskivat lähes lähtötasolle koeajon loppua kohden. Syöttöveden rautapitoisuus
oli korkeimmillaan keskimäärin n. 15 μg/kg, kattilaveden n. 30 μg/kg ja kokonaislauhteen
n. 15 μg/kg. Kyseisellä laitoksella normaalisti käytettävän Amercor853s- kemikaaliseoksen
sisältämä polyamiini on erilainen koeajossa käytetyn kemikaaliseoksen sisältämään polyamiiniin verrattuna, joka selittää rautapitoisuuksien väliaikaisen nousun koeajon aikana
putkipintojen puhdistumisen kautta.

Koeajossa havaittiin Helamin 90 H Turb- kemikaaliseosta tarvittavan annostella 1,6 kertainen määrä Amercor853s:ään verrattuna (1040 kg/kk vs. 650 kg/kk), jotta saavutettiin samaa suuruusluokkaa olevat vesi-höyrykierron pH-tasot ja kokonaislauhteen polyamiinipitoisuus. Kemikaaliseoksien sisältämien pääasiallisten orgaanisten amiinien keskimääräiset
pitoisuudet (etanoliamiini ja sykloheksyyliamiini) eroavat toisistaan, joka selittää Helaminea käytettäessä sen suuremman annostelumäärän.

Mikäli Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksen koeajoa olisi edelleen jatkettu, olisi kokonaislauhteen polyamiinipitoisuus oletettavasti noussut metallipintojen kyllästyessä polyamiinilla, jolloin kemikaaliseoksen annostelumäärää olisi mahdollisesti voitu pudottaa
hieman. Polyamiinin kyllästäessä metallipinnat, olisivat myös rautapitoisuudet syöttö- ja
kattilavedessä sekä kokonaislauhteessa oletettavasti laskeneet edelleen hyvin alhaiselle tasolle (< 5 μg/kg).

11 YHTEENVETO
Ilmanesilämmittimien korroosiovaurioiden aiheuttajana on aiemmin pidetty pääasiassa
höyryn sisältämää hiilidioksidia, joka siirtyy ilmanesilämmittimissä muodostuvaan lauhteeseen ja laskee lauhteen pH-tasoa syövyttäen metallipintoja. Hiilidioksidia voimakkaampi korroosiovaurioiden aiheuttaja löytyy höyryn sisältämistä pienimolekyylisistä orgaanisista hapoista, joita muodostuu kattilan vesi-höyrykierrossa hiilidioksidin ohella orgaanisten aineiden termisessä hajoamisessa. Orgaaniset hapot, pääasiassa etikka- ja muurahais-
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happo, väkevöityvät ensilauhteeseen hiilidioksidia huomattavasti voimakkaammin alentaen
muodostuvan lauhteen pH-tasoa ja altistavat metallipinnat korroosiolle.

Orgaanisia aineita kulkeutuu kattilaan lisäveden mukana luonnon orgaanisten aineiden ja
mahdollisesti käytettyjen orgaanisten jälkiannostelukemikaalien muodossa. Lisäveden laadun parantamisella voidaan vaikuttaa vesi-höyrykiertoon kulkeutuvaan orgaanisten aineiden kuormaan. Hyväksi havaittu keino lisäveden orgaanisen kuorman pienentämisessä on
käänteisosmoosilaitteistojen käyttö lisäveden valmistuksessa.

Lisäveden laadun parantamista helpommin toteutettavissa oleva keino ehkäistä ilmanesilämmittimien korroosiovaurioita on höyrykattilan jälkiannostelukemikaalien ominaisuuksien oikeanlainen hyödyntäminen. Saatujen tulosten perusteella on etenkin pintaaktiivisia amiineja lisänä sisältävillä kemikaaliseoksilla saavutettavissa erinomaisia tuloksia ilmanesilämmittimien korroosionhallinnassa, vaikka lisävesi olisi huonolaatuista. Höyryn sisältämien epäpuhtauksien pitoisuuksien perusteella on hyvin todennäköistä, että laitoksella nro 5 esiintyisi ilmanesilämmittimien korroosio-ongelmia ilman pinta-aktiivisten
amiinien käyttöä. Pinta-aktiivisia amiineja sisältäviä kemikaaliseoksia käytettäessä on etuna myös hyvä korroosiosuoja koko höyrykattilan vesi-höyrypiirissä, etenkin monimutkaisissa teollisuusvoimalaitosten lauhdejärjestelmissä. Tätä tukevat laitoksella nro 5 erittäin
pienet kokonaislauhteen rauta- ja kuparipitoisuudet. Etuina ovat myös helppo käytettävyys
ja käyttöönotto jo olemassa olevilla laitoksilla.

Helamin 90 H Turb- kemikaaliseoksen koeajoa voidaan pitää ilmanesilämmittimien korroosiosuojan suhteen onnistuneena, koska ilmanesilämmittimien yhteislauhteen rautapitoisuus säilyi tasolla, jolla se on käytettäessä Amercor853s- kemikaaliseosta. Koeajossa käytettyä kemikaaliseosta jouduttiin kuitenkin annostelemaan jonkin verran Amercor853s:ää
enemmän, jotta saavutettiin samat vesi-höyrykierron pH taso ja polyamiinipitoisuus lauhteessa. Syynä tähän on oletettavasti liian lyhyt koeajo, jonka jatkuessa olisi annostusta voitu mahdollisesti optimoida pienemmäksi ja säästää näin kemikaalikustannuksissa.
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Liite I,1
VGB:n ohjearvosuositukset lieriökattiloille (VGB-R 450 Le, 29 - 30).
Taulukko 1. Lieriökattilat, joissa ei kuparimetalleja lauhde- tai syöttövesijärjestelmissä (VGB-R 450 Le,
29).
FEED WATER and Attemperator Spray Water
Boiler Type
Drum; copper free condensate/feed water system
Feed Water Treatment
pH

(1)

Conductivity

N

µS/cm

AVT (Alkaline)

OT

9,2 - 9,5

8,8 – 9,2

AL 1

9,2

9,8

8,6

9,8

AL 2

9,0

1,0

8,4

1,0

AL 3

8,6

10,4

8,2

10,4

N

4,3 – 8,6

1,7 - 4,3

(only valid for

AL 1

4,3

18

1,1

18

ammonia dosing)

AL 2

2,8

28

0,7

28

AL 3

1,1

68

0,4

68

Acid Conductivity

µS/cm

N
AL 1

Oxygen (O2)

Silica (SiO2)

Iron (Fe), total

Organics (DOC)

µg/kg

µg/kg

µg/kg

mg/kg

< 0,10
0,20

(2)

< 0,10
0,15

AL 2

0,50

0,20

AL 3

1

0,50

N

5 – 20

> 30

AL 1

2 -100

100

AL 2

> 250

250

AL 3

-

1000

N

<5

<5

AL 1

20

20

AL 2

50

50

AL 3

-

-

N

< 10

< 10

AL 1

20

20

AL 2

30

30

AL 3

-

-

N

< 0,2 (< 0,1 if possible)

N: Normal Level
AL 1 (2,3): Action Level
(1

) Use of oxygen scavengers

(2)

A higher value up to AL 2 may be acceptable if the increase of acid conductivity can be attributed to

carbon dioxide

Liite I,2
Taulukko 2. Lieriökattilat, joissa kuparimetalleja lauhde- tai syöttövesijärjestelmissä (VGB-R 450 Le, 30).
FEED WATER and Attemperator Spray Water
Boiler Type
Drum; copper alloy in the condensate/feed water system
Feed Water Treatment

AVT (Alkaline)

pH

Conductivity

8,9 – 9,1

N

µS/cm

AL 1

8,8

9,3

AL 2

8,5

9,4

AL 3

8,2

9,5
2,2 – 3,4

N

(only valid for

AL 1

1,7

5,5

ammonia dosing)

AL 2

0,9

7,0

AL 3

0,4

8,5

Acid Conductivity

Oxygen (O2)

Silica (SiO2)

Iron (Fe), total

Copper (Cu), total

Organics (DOC)
N: Normal Level
AL 1(2,3): Action Level

µS/cm

µg/kg

µg/kg

µg/kg

µg/kg

mg/kg

N

< 0,10

AL 1

0,2

AL 2

0,3

AL 3

1

N

5

AL 1

10

AL 2

50

AL 3

100

N

<5

AL 1

20

AL 2

50

AL 3

-

N

< 10

AL 1

20

AL 2

30

AL 3

-

N

<1

AL 1

3

AL 2

5

AL 3

-

N

< 0,2 (< 0,1 if possible)

Liite II,1

Standardin SFS-EN 12952-12: 2003 ohjearvosuositukset lieriökattiloille (SFS-EN 1295212: 2003, 14).
Taulukko 3. Luonnonkierto- tai avustetun kierron höyry- ja kuumavesikattiloiden syöttövesi (SFS-EN
12952-12: 2003, 14).

Liite II,2
Taulukko 4. Luonnonkierto- tai avustetun kierron höyry- ja kuumavesikattiloiden kattilavesi (SFS-EN
12952-12: 2003, 16).

Liite III

DENÅ:n vesisuositukset eri käyttöpaineille ja kattilatyypeille (Huhtinen et al. 2004, 301).
Taulukko 5. DENÅ:n vesisuositukset eri käyttöpaineille ja kattilatyypeille (Huhtinen et al. 2004, 301).
Lieriöpaine
Tulist. höyry
pH25 yläraja

ylipaine
ylipaine

pH25 alaraja
p-arvo

I
II

*
konduktiivisuus
25
Natrium + kalium Na
Fosfaatti
PO4
Silikaatti
SiO2
KMnO4-kulutus

II

bar
bar
<

24
22

35
32

>
mval/kg <
mval/kg
mS/m <

9,5
8
1…8
400

9,5
6
1…6
350

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

800
10…20
60 + 6 p
300

650
< 15
35 + 3,5 p
200

<
<
<

67
90
62
84
9,1 + lg 25 [mS/m]
9,0
9,0
2
0,75
1…2
80
40
150
< 15
7
80

80
2…6
3,0
40

125
110

160
140

8,5
0,20

8,5
0,05

15

4

30
2…6
1,0
15

8
2…6
0,35
5

Eri kattiloiden vedenerotuskyky on hyvin yksilöllinen. Turbiinikäytössä on valvottava höyryn puhtautta sekä tämän perusteella määritettävä
sallittava kattilaveden korkein suolapitoisuus kullekin kattilalle yksilöllisesti. Tämä suolapitoisuus saattaa olla paljon alempi kuin taulukossa
mainitut arvot.
Kun lämpökuorma nousee kattilassa paikallisestikin yli 230W/m2, olisi kaikilla kattilapaineilla sovellettava, SiO2:ta lukuun ottamatta, 160
bar:n ohjearvoja; syöttövesi >67 bar ohjearvosuositusten mukaisesti.
I Maksimi p-arvo vedenkäsittelystä riippumatta.
II Käytettäessä fosfaatteja jäännöskovuuden sitomiseen. Käytettäessä koordinoitua fosfaattimenetelmää
kattilaveden pH:n valvontaan
10…20 mg PO4/kg paineluokassa 35…90 bar ja 7…15 mg PO4/kg 67…125 bar.
* 25 Konduktiivisuus kattilavedessä analysoituna neutraloidusta näytteestä 25 ºC.

Vesi-höyrykierto
Vesilaatu

Puhdas
vesi

Lisävesi
MB:n
jälkeen

Analyysiarvot
pH25
Happi O2 mg/kg
Kovuus
mval/kg <
Kokonaisrauta Fe
mg/kg <
Kokonaisalumiini Al mg/kg <
Kokonaiskupari Cu mg/kg <
KMnO4-kulutus
mg/kg <
Silikaatti SiO2
mg/kg <
Natrium + kaliumNa mg/kg <
Konduktiivisuus

25

mS/m <

Konduktiivisuus *** mS/m <
Öljy + liete + vaahtoaineet

>6
0,001
0,05
0,10

Lieriöpaine
Ylipaine bar
≤ 67
> 67
8,5…9,5*
< 0,01
< 0,01
0,003
0,001
0,05
0,02
0,01

10

3
0,02
0,02
0,05

0,003

Kattilavesivaatimukset
huomioon
ottaen

Syöttövesi ja lauhde
Läpivirtauskattila
Ajotapa

Kyll. höyry tulistimeen
Turbiinikäyttö
Ilman
Lieriöpaine bar
turb.

Alkali
9,0…8,5
< 0,01
0,001
0,02

Kombi
8,0…8,5
0,15…0,30***
0,001
0,02

Neutraali
> 6,5
> 0,05***
0,001
0,02

≤ 40

> 40

0,02

0,02

0,003

0,003

0,003

0,01

0,003

0,02
0,01

0,02
0,01
0,04…0,1

0,02
0,01
0,25

0,02
0,02

0,02**
0,01

0,02

0,02
Ei osoitettavissa

0,1

0,25

* Ellei syöttöpumpun valmistaja vaadi korkeampaa pH-arvoa. Alkalointi yli 67 bar kattiloilla mieluummin (läpivirtauskattiloilla pelkästään)
haihtuvilla alkaleilla. Jos järjestelmässä on kuparimetalleja, höyryn ja lauhteen pH25:n yläraja on 9,2
** Jos turbiinissa tulisi olemaan silikaattivaikeuksia, suositellaan kattilaveden ja höyryn SiO 2-pitoisuuksien alentamista puoleen yllä
mitatuista pitoisuuksista.
*** Happoelvytetyn kationinvaihtimen jälkeen.

Liite IV

Tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet eri näytteissä sekä toteamis- ja määritysrajat (Lehtovuori et al. 2006, 13).
Taulukko 6. Tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet eri näytteissä sekä toteamis- ja määritysrajat (Lehtovuori et
al. 2006, 13).

Liite V,1

Laitoksella nro 1 suoritettujen mittausten mittaustrendit.

Liite VI

Laitoksella nro 2 suoritettujen mittausten mittaustrendit.

Liite VII,1

Laitoksella nro 3 normaalin käynnin aikana suoritettujen mittausten mittaustrendit.

Liite VII,2

Liite VII,3

Liite VIII

Laitoksella nro 3 Boilex510A lisäannostelun jälkeen suoritettujen mittausten mittaustrendit.

Liite IX

Laitoksella nro 4 ennen kemikaalimuutoksia suoritettujen mittausten mittaustrendit.

Liite X,1

Laitoksen nro 5 laboratoriomittauksilla valvomat parametrit koeajon aikana.

Kuva 1. Polyamiinipitoisuus syöttö- ja kattilavedessä sekä lauhteessa koeajon aikana.

syve

kave

kyhö

lauhde

Kationinvaihdettu johtokyky [mS/m]

1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
16.11.22.11.28.11. 4.12. 10.12.16.12.22.12.28.12. 3.1. 9.1. 15.1. 21.1. 27.1. 2.2. 8.2. 14.2. 20.2. 26.2. 4.3. 10.3. 16.3.

Päivämäärä

Kuva 2. Syöttö- ja kattilaveden, kylläisen höyryn sekä lauhteen kationinvaihdetut johtokyvyt koeajon aikana.

Liite X,2

0,080

Rautapitoisuus [mg/kg]

0,070

0,060
0,050
0,040
syve
kave

0,030

lauhde

0,020
0,010
0,000
16.11. 24.11. 2.12. 10.12. 18.12. 26.12. 3.1. 11.1. 19.1. 27.1. 4.2. 12.2. 20.2. 28.2. 8.3. 16.3.

Päivämäärä
Kuva 3. Syöttö- ja kattilaveden sekä kokonaislauhteen rautapitoisuudet koeajon aikana.

Kuivaamon lauhteen
kuparipitoisuus [mg/kg]

0,020

0,010

0,000
16.11.24.11. 2.12. 10.12.18.12.26.12. 3.1. 11.1. 19.1. 27.1. 4.2. 12.2. 20.2. 28.2. 8.3. 16.3.

Päivämäärä
Kuva 4. Sellutehtaan kuivaamon lauhteen kuparipitoisuus koeajon aikana.

Liite XI

Lauhteiden rautasuodatuksissa käytetyt rautasuodattimet.

