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Työn tarkoituksena on tutkia soodakattilan ilmasuuttimien vaihtamisesta aiheutuva 

mahdollinen hyöty. Yksi tutkimuksen tärkeimmistä menetelmistä oli verrata nykyisten 

peltisuuttimien (253MA) vuosittaisista vaihdoista aiheutuvia kustannuksia vaihtoeh-

toisten valurautasuuttimien (GRP-400) vuosittaisiin kustannuksiin. Tutkinnan kohtee-

na oli myös vaihtoehtoisten pinnoitemateriaalien käyttö nykyisiin suuttimiin.  

Nykyisten ilmasuutinten kärjet palavat helposti huonon jäähtyvyyden vuoksi. Valu-

rautaisissa suuttimissa on parempi jäähtyvyys, niiden elinikä on pitempi. Työn perus-

teella voidaankin todeta, että nykyisin käytössä olevat suuttimet kannattaa korvata va-

luraitaisilla suuttimilla, sillä ne maksavat itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa, ei-

vätkä aiheuta niin paljon työtä ensimmäisen vuoden vaihtotyön jälkeen. Kolmen vuo-

den jälkeen asennuksesta valurautaiset suuttimet alkavat tuottaa selvää vuosittaista 

säästöä. Pinnoitemateriaaleja taas pitäisi päästä käytännössä kokeilemaan soodakatti-

lassa, jotta voitaisiin varmuudella sanoa, mikä materiaali kestää soodakattilan haasta-

vissa olosuhteissa vai kestääkö mikään.  
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The aim of this thesis was to study the potential benefit of changing recovery boiler 

air nozzles. One of the most important methods in the thesis was to compare the annu-

al switching costs of current stainless steel nozzles (253MA) to alternative cast iron 

nozzles (GRP-400). Also the use of alternative coating materials on already existing 

nozzles was under an investigation. 

Presently, air nozzle tips burn easily due to poor cooling. Cast-iron nozzles have better 

cooling and therefore also a longer lifespan. Summarizing the thesis it may be noted 

that currently used nozzles should be replaced with cast-iron nozzles, as they pay 

themselves back in about three years. Cast-iron nozzles do not cause as much work af-

ter the first year´s replacement. Three years after the installation, of cast-iron nozzles 

begin to produce a clear annual saving. It should be possible to try coating materials in 

practical use of the recovery boiler. After a certain time of use you, it might be possi-

ble to say which of the coating materials are practical. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään Stora Enson Sunilan sellutehtaan soodakattiloihin 

vuosittaisissa revisioissa vaihdettavien austeniittisten krominikkeliteräs- ilmasuuttimi-

en mahdollinen vaihto valurautasuuttimiin. Pintapuolisesti perehdytään myös mahdol-

lisuuteen pinnoittaa nykyiset ilmasuuttimet keraamisella pinnoitusmateriaalilla. Ky-

seisiä pinnoitteita täytyy päästä kokeilemaan soodakattilan vaikeissa olosuhteissa käy-

tännössä, jotta asiasta saadaan lisää näyttöä. Pinnoitemateriaalitutkimus jatkuu Suni-

lassa myös tämän opinnäytetyön jälkeen. Lisäksi työssä kerrotaan soodakattilassa vai-

kuttavista olosuhteista ja niiden mahdollisista ongelmista. Työssä selvitetään myös ly-

hyesti Sunilan sellutehtaan päätuotteen eli sellun valmistusta. 

 

2 SUNILAN SELLUTEHDAS 

Sunilan sellutehdas tuottaa nimensä mukaisesti valkaistua sulfaattisellua n. 375 000 

t/a. Raaka-aineina käytetään kotimaista (71%) ja tuontipuuta (29%), mäntyä ja kuusta 

sekä sahanhaketta lähialueilta. Kilpailuetuina Sunilan tehtaalla ovat erinomainen 

tasalaatuisuus ja hyvät lujuusominaisuudet korkealaatuisissa Sun- ja Sunplus-selluissa. 

Energian suhteen tehdas on omavarainen, ja tuotettua sähköä menee osa jopa myyntiin 

valtakunnanverkkoon. Maakaasua kuluu vielä meesauuneilla jonkin verran, mutta 

tulossa oleva ligniinilaitos korvaa käytetystä maakaasusta noin 90 %. Laitoksen on 

määrä valmistua vuonna 2015. (1.) 

 

Kuva 1. Sunilan sellutehdas 2013 (2.) 
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2.1 Toimeksiantajan esittely. Stora Enso ja Empower 

Sunilan sellutehdas on ollut Stora Enso Oyj:n 100-prosenttisessa omistuksessa 

vuodesta 2009 lähtien, jolloin Stora Enso osti loput osakkeet Myllykoski Paper Oy:ltä. 

Tehdas sijaitsee Kotkan Sunilassa noin 130 kilometriä itään Helsingistä. Tehtaan 

johtajana toimii Olli-Pekka Reunanen ja vakituisia työntekijöitä on 160 sekä 

ulkoistetun kunnossapidon työntekijöitä 60 . Stora Enso ulkoisti Sunilan sellutehtaan 

kunnossapidon Empowerille 1.1.2011 alkaen. (1.)(2.) 

Empowerin teollisuus-toimiala tuottaa ja toimittaa käyttö-, kunnossapito- ja 

asennuspalveluja sekä energiamarkkinoiden tietojärjestelmä- ja 

tiedonkäsittelypalveluja. Pääasiakkaita ovat muun muassa metsäteollisuusyritykset, 

energiayhtiöt ja edellä mainittujen toimialojen laitetoimittajat Itämeren alueella sekä 

toimijat pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Suurin osa palveluista perustuu 

pitkäaikaisiin kokonaispalvelusopimuksiin. Toimialan liiketoiminnat muodostuvat 

paikallisesta ja liikkuvasta palveluntuotannosta sekä keskitetysti tuotettavista kolmesta 

liiketoiminnasta: projektointi ja asiantuntijat, tiedonhallinta ja huoltokeskukset. 

Toimiala työllistää tällä hetkellä noin 600 henkilöä, jotka ovat sijoittuneet  

parillekymmenelle paikkakunnalle Suomessa. (3.) 

2.2 Sellun valmistus 

Sellun valmistus on monimutkainen prosessi, joka pitää sisällään lukuisia eri vaiheita. 

Seuraavaksi eritellään sulfaattisellun valmistusta tarkemmin. 

2.2.1 Puutavaran vastaanotto 

Puu tuodaan tehtaalle enimmäkseen kuorma-autolla, junalla ja laivalla. Puun varas-

toinnissa on huomioitava, että pyrkimyksenä on käyttää mahdollisimman paljon tuo-

retta puuta prosessissa, mikä edellyttää suhteellisen pientä varastokokoa. Kesällä va-

rastoitujen puiden kuivumista voidaan hidastaa kastelemalla. Täytyy kuitenkin huo-

lehtia, ettei puita kastella liikaa, sillä tämä saattaa nostaa puun kosteutta, aiheuttaa vä-

rivaurioita ja olla muutenkin haitaksi seuraavissa prosessin vaiheissa. Talvisin puun-

kuoren sulatus on välttämätöntä kuorinnan mahdollistamiseksi. Puut sulatetaan ylei-

simmin rumpua syöttävällä kuljettimella. Jäätynyttä puuta ei kuitenkaan kannata sulat-

taa kauttaaltaan kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi, joten on riittävää, että pelk-
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kä kuorikerros saadaan sulaksi. Puun sulatuksen lämmöntuottajana käytetään ylei-

simmin vettä. (4.) 

2.2.2 Kuorinta 

Puut kuoritaan kuorimarummussa. Ja sen jälkeen ne ajetaan hakunsyöttölinjalle. Ha-

kunsyöttölinjan tärkeimpiä tehtäviä ovat kuoren erotus, kivien ja hiekan erotus, puiden 

pesu, metallien erotus, liian isojen puiden erotus, pätkäpuiden erotus sekä varmistaa 

puuvirran tasaisuus ennen hakkua. (4.) 

2.2.3 Haketus 

Ennen haketusta puut kulkevat vielä kuorimarummun jälkeisellä linjastolla, jossa (Su-

nilassa) sijaitsee vielä metallinilmaisin. Näin ollen hakkuun ei ajaudu sinne kuuluma-

tonta materiaalia. Haketuksen tavoitteena on tuottaa hyvälaatuista ja yhtenäisen ko-

koista haketta. (4.) 

 

Kuva 2. Hakun terän toiminta, Metso Paper (4.) 
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2.2.4 Seulonta 

Haketuksen jälkeen hake seulotaan. Seulonnassa siitä poistetaan ylisuuret jakeet, jotka 

voidaan pienentää myöhemmin ja ohjata takaisin varsinaiseen hakevirtaan. Myös hie-

no purujae poistetaan hakkeesta ja sitä myöten jatkoprosessista.(4.) 

 

Kuva 3. Haketus, Metso Paper (4.) 

2.2.5 Keitto 

Keittovaiheen tarkoitus on kemikaalien ja lämmön avulla poistaa kuituja sitovaa 

ligniiniä hakkeesta, jotta hake kuituuntuisi helpommin. Keittokemikaalina käytetään 

natriumhydroksidin (NaOH) ja natriumsulfidin (Na2S) seosta eli valkolipeää. Keitossa 

vallitsee noin 150 – 170 °C:n lämpötila.(4.) 
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Kuva 4. Sellunkeiton periaate, UPM, VTT (4.) 

2.2.6 Sellunpesu 

Pesun tarkoitus on massan puhdistaminen jatkokäsittelyä varten sekä liuenneen 

puuaineksen (ligniini) ja kemikaalien talteenotto. Massa pestään muun muassa val-

kaisukemikaalien kulutuksen pienentämiseksi, valkaisun jätevesiin menevän aineksen 

vähentämiseksi, massan käsittelyn helpottamiseksi sekä massan lujuuden parantami-

seksi happivalkaisussa.(4.) 

2.2.7 Happidelignifiointi 

Happivalkaisussa sellusta poistetaan jäännösligniiniä hapen ja alkalin (emäs) avulla. 

Happidelignifiointi on hellävarainen prosessi, joka hajottaa ja hapettaa ligniiniä alka-

liin liukenevaan muotoon. Se myös tuhoaa ligniinin värillisiä yhdisteitä sekä poistaa 

epäpuhtauksia massasta.(4.) 
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Kuva 5. Happidelignifiointi, Prowledge (4.) 

2.2.8 Valkaisu 

Valkaisun tarkoitus on sellumassan vaalentaminen ja puhdistaminen poistamalla tai 

vaalentamalla massan värillisiä aineita valkaisukemikaalien avulla. Yleensä 

valkaisulle asetetaan joitain seuraavista tavoitteista: vaaleuden lisääminen, vaaleuden 

pysyvyyden parantaminen, puhtauden lisääminen sekä pihkapitoisuuden 

pienentäminen.(4.) 

            

Kuva 6. Massan valkaisu, Metsä-Botnia (4.) 
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2.2.9 Kuivatus ja jälkikäsittely 

Integroidulla tehtaalla tarkoitetaan sellutehdasta, jonka kuivaamatonta massaa käyte-

tään läheisellä paperitehtaalla. Sunilan tehtaalla (integroimaton) massa kuivataan paa-

lausta, varastointia ja kuljetusta varten. Massa säilyy paremmin kuivattuna. Kuivatus 

kuitenkin heikentää massan lujuusominaisuuksia. Mitä kuivempaa massa on ja mitä 

korkeampaa lämpötilaa kuivatuksessa käytetään, sitä enemmän menetetään massan 

vetolujuutta. Tästä johtuen kuivatuksessa käytetään mahdollisimman alhaisia lämpöti-

loja. (4.) 

Kuivatusmenetelmiä kuivatuskoneen märkäpäässä (viira- ja puristinosa) esiintyy kol-

mea erilaista: imusylinterikone, tasoviirakone, kaksoisviirakone. Sunilassa on kaksi 

kuivauskonetta: KK4 on tasoviirakone, jossa on höyrysylinterikuivaus, ja KK6 on 

imusylinterikone, jossa on leijuilmakuivauskaappi. Kuivatuksessa haihdutettu vesi si-

dotaan kuivatusilmaan ja johdetaan sen avulla ulos prosessista. Poistoilma sisältää 

lämpöenergiaa korkean kosteutensa ja korkean lämpötilansa takia. Poistoilman avulla 

lämmitetään muun muassa kuivattimen käyttämää kuivatusilmaa. (4.)(5.) 

 

 

Kuva 7. Kuivatus ja jälkikäsittely Metso (4.) 
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3 SOODALIPEÄKATTILA 

Soodakattilalla on kaksi tärkeää tehtävää: mustalipeän polttaminen sekä polttamisen 

seurauksena syntyvän lämmön talteenotto ja kemikaalien regenerointi, jossa kemikaa-

lit otetaan uudelleen takaisin kiertoon. Sunilan tehtaalla soodakattiloita on kaksi kap-

paletta: SK-10 ja SK-11. 

3.1 Soodakattilan rakenne 

Soodakattilaan kuuluu lukuisia komponentteja, joista kuvassa 8 näkyy tärkeimmistä 

selkeät esimerkit. Sunilan sellutehtaan soodakattiloista SK-10 on kaksilieriöinen ja 

SK-11 yksilieriöinen. Kattilat ovat perusperiaatteeltaan täysin vastaavia kuin kuvan 

soodakattila, ilman kvartääri-ilmansyöttöä. 

 

Kuva 8. Soodakattilan osat, Metso Power (4.) 
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Kuva 9. SK-10 ajokaavio, Sunila 2013 

3.1.1 Soodakattilan mittaukset 

Tyypillisiä soodakattilan mittauksia ja analyysejä ovat seuraavat:  

  

1. Syöttövesi: virtaus, lämpötila, paine, vesianalyysit, johtokyky ja pH  

2. Lieriö: pinta, paine ja vesianalyysit  

3. Höyryt: virtaus, lämpötila ja paine  

4. Palamisilma: virtaus, paine ja lämpötila  

5. Tulipesä ja savukaasu: pyrometrit lämpötilan mittaukseen, lämpötilat, paine-erot, 

happi ja hiilidioksidi             
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6. Emissiot (päästöt): pöly, rikkidioksidi (SO2), NOx (yhteisnimi typpimonoksidille 

(NO) ja typpidioksidille (NO2)), TRS (haisevat rikkiyhdisteet (Total Reduced 

Sulphur) ja rikkivety (H2S)  

7. Mustalipeä: virtaus, lämpötila, paine, kuiva-aine /tiheys ja säiliöiden pinnat  

8. Viherlipeä, valkolipeä: virtaus, lämpötila, tiheys ja säiliöiden pinnat  

9. Sularännien jäähdytys: virtaus, lämpötila, paine, johtokyky ja säiliöiden pinnat  

10. Apupolttoaineet: virtaus, paine ja lämpötila  

11. Myrkyllisten kaasujen ilmaisimet (4.)(5.) 

3.2 Polttoaine- ja apupolttoainejärjestelmä 

Soodalipeäkattilassa käytetään polttoaineena mustalipeää. Sitä saadaan keiton pesu-

vaiheessa irtoavasta niin sanotusta jäteliemestä, josta prosessin jatkovaiheessa haihdu-

tetaan pois vettä askel kerrallaan (haihduttamo), kunnes kuiva-ainepitoisuus on noin 

80 %. Mustalipeää syötetään kattilaan lusikkamaisilla lipeäsuuttimilla (SK-10, 4 kap-

paletta ja SK-11, 6 kappaletta). Suuttimet sijaitsevat noin 6-8 metrin korkeudella katti-

lan tulipesän pohjasta. Tyypillinen mustalipeän pisarakoko on noin 0,5 - 5 millimetriä. 

Tarkoituksena on, että pisarat kuivuvat matkalla kattilan pohjalle.(4.) 

 

Kuva 10. Lusikkamainen lipeänruiskutussuutin (6.) 
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Kuva 11. Mustalipeän erotus, Prowledge, Metso, Metsä-Botnia (4.)    

Lipeän lämpötila on kattilaan syötettäessä noin 135 °C ja kuiva-ainepitoisuus jo mai-

nittu noin 80 %. Polton aikana mustalipeän sisältämä vesi haihtuu ja orgaaninen aines 

palaa. Apupolttoaineena soodalipeäkattilassa käytetään polttoöljyä tai maakaasua. Öl-

jyä/maakaasua kattilassa poltetaan kahdesta eri syystä: kuormituspoltossa, jolloin tar-

koitus on lisätä kattilan höyryntuottoa, ja käynnistyspoltossa kattilan lämmityksessä 

sekä lipeäpolton tukena ja keon muotoilussa. Polttimet ovat yleensä höyry- tai ilman-

painehajoitteisia. Määräysten mukaan polttimissa on oltava liekinvartijat, jotka sulke-

vat öljyn/kaasun tulon, jos liekki jostakin syystä sammuu. Pysäytystä varten on myös 

öljy- ja kaasulinjassa oltava poltinkohtaiset pikasulkuventtiilit. (4.)(5.) 

3.3 Vesi- ja höyryjärjestelmä 

Soodakattilan vesi- ja höyryjärjestelmän tehtävänä on ottaa talteen mustalipeän pol-

tossa syntyvä lämpöenergia ja jäähdyttää kattilan kuumimpia osia. Vapautuvan läm-

pöenergian avulla höyrystetään vettä sekä lisätään muodostuneen höyryn lämpötilaa ja 

painetta eli tulistetaan höyryä. Syntyneestä tulistetusta höyrystä saadaan turbiinin ja 

generaattorin avulla tuotettua sähköä. Turbiinin jälkeen jäähtynyttä, niin sanottua ma-
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talapainehöyryä käytetään monessa paikassa, esimerkiksi haihduttamolla ja val-

kaisulinjalla. Soodakattilan vesi- ja höyrykierto toimii poikkeuksetta luonnonkierrolla, 

eli virtaukset tapahtuvat automaattisesti lämpötila-, paine- ja korkeuserojen avulla. 

Syöttövesi esilämmitetään savukaasukanavassa. Syöttöveden esilämmittämisellä alen-

netaan savukaasujen lämpötilaa ja samalla kattilan hyötysuhde paranee, koska savu-

kaasuista saatava lämpöenergia hyödynnetään näin tarkemmin. (4.) 

Syöttöveden esilämmitin eli ekonomaiser (EKO) on yleensä joko savukaasu- tai höy-

rylämmitteinen. Syöttöveden esilämmittimessä lämmitetään höyrystimeen menevää 

vettä noin 250 - 400 °C:n lämpötilaan. Tulevan veden lämpötila on noin 100 - 250 °C. 

Savukaasulla lämmitettävä EKO sijoitetaan kattilassa tulistimien jälkeiseen takave-

toon (savukaasujen lämpötila on noin 600 - 800 °C). Syöttöveden esilämmittimen ma-

teriaalina käytetään yleensä tavallista hiiliterästä.(4.)(6.) 

3.4 Ilmanjako- ja polttoilmajärjestelmä 

Soodakattilassa tarvitaan ilman sisältämää happea palamisen aikaansaamiseksi. Ilma-

järjestelmä on joustava ja syöttää happea sinne, missä sitä tulipesässä tarvitaan. Ilmaa 

lämmitetään kuumalla vedellä ja höyryllä. Vedellä lämmittämiseen käytetään kattilan 

syöttövettä. Ilman esilämmitin (LUVO, luftvorwärmer) sijoitetaan tavallisesti ilmapu-

haltimen painepuolelle. LUVO sijaitsee savukaasukanavassa syöttöveden esilämmit-

timen jälkeen. Savukaasujen lämpötila on 300 - 400 °C, ja ne lämmittävät palamisil-

man esilämmittimessä noin 250 - 350 °C:seen. Soodakattilan suurin häviö muodostuu 

kuumien savukaasujen mukana poistuvasta lämmöstä. LUVO laskee savukaasujen 

lämpötilaa ja nostaa siis kattilan hyötysuhdetta.(4.)(6.) 
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Kuva 12. Valurautainen ilman esilämmitin LUVO (6.) 

Primääri-, sekundääri- ja tertiääri-ilmalle on omat ilmapuhaltimensa. Tällöin yhden 

piirin säätö ei merkittävästi vaikuta toisiin. Ilmapuhaltimet on usein varustettu käyn-

nin aikana säädettävällä kierroslukusäädöllä. Ilmat voidaan mitata erikseen imukana-

vissa, jolloin lämpötilan vaihtelut eivät merkittävästi häiritse. Puhaltimien säädön 

ohella käytetään säätöön myös säätöpeltejä. Ilma johdetaan soodakattilan tulipesään 

ilmasuuttimien avulla. Ilmasuuttimille tulevassa ilmakanavassa on yleensä myös sää-

töpellit hienosäätöä varten. Ne voivat olla joko automaattiset tai käsikäyttöiset. Pala-

misilmaa on säädettävä niin, että siinä on riittävästi happea täydellisen palamisen ai-

kaansaamiseksi. Palamisilma-ajomallia säädetään muuttamalla eri ilmatasojen ilma-

määriä ja paineita. Kattilassa primääri-ilmaa käytetään keon muotoiluun, sekundääri-

ilmaa käytetään keon muotoiluun ja symmetrian säätöön ja tertiääri-ilmaa käytetään 

hapen säätöön. Happi- ja hiilidioksidioptimoinnin tavoitteena on ylläpitää riittävä 

happiylimäärä täydellisen palamisen saavuttamiseksi, happimäärä ei saa kuitenkaan 

kasvaa liian suureksi, koska silloin kasvavat myös päästöt. (4.) 
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Kuva 13. Soodakattilan tulipesän alaosa, Andritz. (4.) 

3.5 Kattilan vikaantumismekanismit 

Soodakattilan yleisimpiä vikaantumismekanismeja ovat muun muassa viruminen ja 

korroosio. Korroosiolla on korkeissa käyttölämpötiloissa, kuten juuri kattilassa, oleel-

linen merkitys laitteiden vikaantumiseen, sillä kattilan käyttöympäristössä on useita 

korroosiota aiheuttavia yhdisteitä. Korroosio on myös kattilan pintoja eniten kuluttava 

mekanismi. Toinen merkittävä vikaantumisen aiheuttaja korkeissa lämpötiloissa on vi-

ruminen. Se on pääasiallinen käyttöikää rajoittava tekijä päähöyryputkistossa.(7.) 

3.5.1 Korroosio 

Korroosio tarkoittaa metallin ja ympäristön fysikaalis-kemiallista reaktiota. Se aiheut-

taa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja lopulta rakennevaurion, mikäli asiaan ei 

puututa ajoissa. Korroosio voi olla märkäkorroosiota, jossa väliaineena on jokin liuos, 

tai kuivakorroosiota, jollaista tapahtuu kuivien kaasujen vaikutuksesta. 
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Korroosioreaktion muodostuminen edellyttää niin sanotun korroosioparin muodostu-

mista. Korroosiopari voi muodostua myös kahdesta eri metallista, niin sanottu galvaa-

ninen pari. Potentiaalieroja, jotka mahdollistavat korroosioparin syntymisen rakentee-

seen, voivat aiheuttaa muun muassa eri materiaalien väliset jalousaste-erot. Materiaa-

lien lisäksi jalousasteeseen vaikuttaa oleellisesti elektrolyytti, joten samojenkin metal-

lien sijainti eri elektrolyyteissä määritetyissä potentiaalisarjoissa voi vaihdella huo-

mattavasti. Metallin muokkaus aiheuttaa vapaaenergialtaan erilaisten alueiden synty-

mistä rakenteeseen. Voimakkaammin muokkaantuneiden kohtien vapaaenergiataso on 

korkeampi, jolloin ne muuttuvat anodisiksi alueiksi. Lämpökäsittely synnyttää eroja 

rakenteen sisäisissä jännitystiloissa ja tätä kautta potentiaalieroja.(7.) 

Hapettuminen on myös yksi korroosion lukuisista muodoista. Useimmat metallit, ku-

ten ruostumaton teräs, alumiini, titaani ja magnesium, reagoivat ilman hapen kanssa ja 

muodostavat oksidikerroksen. Tällaisessa tapauksessa kyseessä on niin sanottu passi-

vaatioilmiö. Korkeassa lämpötilassa, hapettavissa olosuhteissa tapahtuvaa korroosiota 

nimitetään hilseilyksi, ja tästä korroosiomuodosta on juuri kysymys myös nykyisien 

ilmasuuttimien kulumisen kohdalla. Korkean lämpötilan korroosiolla tarkoitetaan 

yleensä metallin syöpymistä korkeassa lämpötilassa. Korkeissa lämpötiloissa tapahtu-

va korroosio on usein tasaista syöpymistä ja siksi usein ennakoitavissa.(7.) 

Soodakattiloissa enimmäkseen esiintyvällä kuumakorroosiolla tarkoitetaan kloridien 

aiheuttamaa korroosiota, jolloin savukaasuissa osittain sulana oleva lentotuhka tarttuu 

lämmönsiirrinpinnoille ja aloittaa tuhkan alla olevan metallipinnan syövyttämisen. 

Voimalaitoskattilan korroosioympäristöstä puhuttaessa tulee kuitenkin huomioida, että 

kattilan eri osien korroosio-olosuhteet ovat hyvinkin erilaisia. Tulipesässä esiintyy 

usein korroosiota, joka johtuu paikallisista pelkistävistä olosuhteista. Tavallisin kor-

roosion syy on ylikorkeat metallin lämpötilat tulistinputkissa ja tulistinputkien pintaan 

lentotuhkasta muodostunut sula faasi (aineen tai aineseoksen homogeeninen alue). Sa-

vukaasukanavassa tulistimien jälkeen lämpötilat ovat alhaisempia, joten korroosiota 

esiintyy harvemmin. Savukaasukanavan kylmässä päässä syöttöveden esilämmittimen 

(EKO) ja ilman esilämmittimen (LUVO) rakenteissa voi esiintyä rikkihappokorroosio-

ta. Terästen korroosio kattilassa voidaan siis karkeasti jakaa kahteen ryhmään: matala-

lämpötilakorroosioon eli kastepistekorroosioon sekä kuumakorroosioon. Jos sulan 

määrä tuhkassa kasvaa suureksi, voivat tulistinrakenteet syöpyä todella nopeasti, jopa 

useita millimetrejä vuodessa. Tärkeä kattilan korroosioon vaikuttava tekijä on tuhkas-
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sa olevan sulan määrä, sillä matalassa lämpötilassa sulavat yhdisteet lisäävät kattilan 

korroosioriskiä.(7.) 

Kastepistekorroosiolla tarkoitetaan sitä, kun poltettaessa rikkipitoisia polttoaineita ri-

kistä muodostuu voimakkaasti syövyttäviä reaktiotuotteita. Suurin osa rikistä palaa 

rikkioksidiksi (SO2), mutta osasta muodostuu rikkitrioksidia (SO3). Savukaasujen 

kastepisteen alittuessa pääsee niissä oleva kosteus tiivistymään ja yhdessä savukaasu-

jen rikkitrioksidin kanssa muodostamaan rikkihappoa. Kattilan eroosiolla tarkoitetaan 

savukaasuissa olevien pienten ja kovien partikkelien aiheuttamaa kulumista. Eroosio-

nopeuteen vaikuttavat törmäysnopeus ja -kulma, partikkelien massa, konsentraatio, 

kovuus ja kuluvan materiaalin ominaisuudet. Tulistimissa ja EKO:ssa tapahtuva eroo-

sio on lentotuhkan aiheuttamaa.(7.) 

3.5.2 Viruminen 

Viruminen on jännityksen alaisena korkeissa lämpötiloissa tapahtuvaa ajasta riippu-

vaa, pysyvää muodonmuutosta. Viruminen tuottaa pysyviä muodonmuutoksia, joiden 

määrä ja tiheys kasvavat virumisvaurion voimistuessa. Voimalaitosten putkistot mitoi-

tetaan virumisen perusteella, kun käyttölämpötila ylittää 450 - 500 °C. Käytännössä 

voimalaitoksen tärkeimmät komponentit on mitoitettu virumisen suhteen. Virumisvau-

rio alkaa raerajoille ilmestyvillä yksittäisillä koloilla, joista muodostuu virumisen edis-

tyessä suuntautuneita koloja, jotka edelleen muuttuvat ensin mikrosäröiksi ja lopulta 

makrosäröiksi. Virumisvaurioita esimerkiksi höyryputkistoissa pyritään ennaltaehkäi-

semään aloittamalla putkistojen tarkastukset viimeistään, kun 80 % suunnitellusta 

eliniästä on kulunut. Käytännössä tarkastukset on hyvä aloittaa jo, kun 60 % suunni-

tellusta eliniästä on kulunut.(7.) 

3.6   Vikojen tarkastusmenetelmiä 

Vikojen tarkastusmenetelmiä on useita. Tässä työssä kerrotaan Sunilan sellutehtaalla 

yleisimmin käytettävistä menetelmistä kattilan revisiotarkastuksissa. 
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3.6.1 Silmämääräinen tarkastus 

Aivan ensimmäisenä vikoja etsittäessä tarkastellaan silmämääräisesti potentiaaliset 

vauriokohdat, esimerkiksi sula-aukkojen ja ilmasuuttimien sekä vanhojen hitsaus-

saumojen kohdat ja selkeästi silmällä havaittavat vauriot. 

3.6.2 Tunkeumaneste  

Tunkeamanestettä käytetään esimerkiksi liitosvikojen ja halkeamien havaitsemiseen. 

Mittatarkkuus hyvissä olosuhteissa pintasärölle on pituus 1 millimetri ja leveys 0,1 

mikrometri. Kohde on puhdistettava huolellisesti, koska tarkastus perustuu visuaali-

seen havainnointiin. Tunkeumaneste levitetään kohteeseen, minkä jälkeen ylimääräi-

nen neste poistetaan pinnasta noin 10 minuutin kuluttua. Tämän jälkeen kohteen pääl-

le levitetään kehitekerros, jolloin pintavikoihin jäänyt tunkeumaneste imeytyy kehite-

kerrokseen. Neste leviää kehitteessä aiheuttaen suurennusefektin, jolloin pienetkin 

pintavauriot saadaan näkyviin. Tunkeumanestemenetelmän etuja ovat laajojen pinto-

jen tarkastusmahdollisuus yhdellä kertaa ja edullisuus. Haittana voidaan pitää tarkas-

tuskohteen pintojen puhdistustöitä, jotka ovat aikaa vieviä. Tämä johtuu siitä, että 

puhdistustyöt on suoritettava erittäin huolellisesti luotettavien mittaustulosten saami-

seksi.(8.) 

  

Tunkeumanesteen levitys 

 

Ylimääräisen tunkeumanesteen pesu 
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Tunkeumaneste imeytyy vika-kohdassa kappaleen pinnalle levitettyyn kehitteeseen 

Kuva 14. Tunkeumanestetarkastuksen työvaiheet. (8.) 

3.6.3 Magneettijauhetarkastus  

Magneettijauhetarkastusta käytetään ferromagneettisten kappaleiden pinnassa olevien 

vikojen havaitsemiseen. Kappaletta magnetoitaessa jakautuvat magneettiset voimavii-

vat tasaisesti kappaleen poikkipinnassa mutta pyrkivät kuitenkin pysymään kappaleen 

sisällä hyvän magneettisen läpäisykyvyn ansiosta. Säröjen aiheuttama epäjatkuvuus-

kohta kerää ympärilleen ferromagneettista hiukkasista muodostuvan sillan. Havain-

noimisen parantamiseksi käytetään värillisiä tai fluoresoivia hiukkasia. Magneettikent-

tä saadaan aikaan sähkövirralla (virta- tai kelamagnetoinnilla). Magneettijauheena 

käytetään joko kuivaa tai kantonesteeseen sekoittua jauhetta. Märkämenetelmä on 

Suomessa yleisempi tapa. Siinä jauheliuos levitetään suoraan pintaan aerosoli- tai 

ruiskutuspullolla. Menetelmällä havaitaan särö, jonka pituus on 1 millimetri ja leveys 

0,1 mikrometri. Verkkovirralla toimivien magnetointilaitteiden tutkittava syvyys ra-

joittuu 1 -2 millimetriin. Pinnan puhtaustason nosto parantaa tuloksen luotettavuutta. 

Tarkastuksessa yleiskulku on seuraava. Tarkastettava kohde puhdistetaan ensin hyvin 

ja pinnalle levitetään kontrastiväri. Kappale magnetoidaan yleensä kahdessa toisiaan 

kohtisuorassa suunnassa ja tarkastusaine levitetään kohteeseen. Näkyvä tulos analy-

soidaan ja dokumentoidaan. Lopuksi kappale demagnetoidaan. (8.) 
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Kuva 15. Magneettijauheen keräytyminen säröön. (9.) 

3.6.4 Ultraäänitarkastus  

Kaikki ääniaallot ovat mekaanista värähtelyä. Äänennopeus materiaalissa riippuu ma-

teriaalin tiheydestä, kimmokertoimesta ja Poissonin vakiosta sekä äänen aaltolajista. 

Mittaustapahtuma perustuu äänilähteen lähettämään signaaliin ja ääniaallon vastaan-

oton aikaeron ja signaalitason analysointiin. Luotain-, kaapeli- ja laiteyhdistelmälle on 

olemassa kaksi määritelmää: herkkyys ja erotuskyky. Herkkyydellä tarkoitetaan pie-

nintä havaittavaa vikakokoa. Herkkyys on riippuvainen materiaalista ja luotaimen taa-

juudesta. Erotuskyvyllä tarkoitetaan kahden vian pienintä väliä, jolloin ne luokitellaan 

erillisiksi vioiksi. Erotuskyky on parhaimmillaan puolet pulssin pituudesta. Tarkastus-

tekniikan menetelmiä ovat pulssikaikutekniikka, jossa pulssi lähetetään ja vastaanote-

taan kaikuna. Läpäisytekniikassa lähetin ja vastaanotin sijaitsevat vastakkaisilla puo-

lilla tarkastuskohdetta. Menetelmän etuja ovat mittauksen nopeus, tuloksen näkymi-

nen reaaliajassa ja raportoinnin monipuolisuus.  

Putkistojen tarkastuksissa ultraäänitekniikkaa on käytetty paksuusmittauksissa tarkas-

tusnopeuden johdosta. Vikoja raportoitaessa kirjataan kaikki tietyn rajan ylittävät tu-

lokset vioiksi. Vähintään ilmoitettavat viat ovat: etäisyys 0-pisteestä, pituus, sijainti, 

syvyyssuunnan asema, suurimman kaiun paikka ja koko. Mittatarkkuus on 0,2 milli-

metriä paksuusmittauksessa. Heikkoutena menetelmässä on, että rakennevikojen tul-

kinta vaatii suurta ammattitaitoa. (10.)  
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Kuva 16. Ultraäänimittausta. (8.) 

3.6.5 Magneettinen vuotokenttätarkastus  

Menetelmässä tarkastelukohta magnetoidaan ja sensori mittaa materiaalivian aiheut-

taman magneettivuon maksimin. Maksimi voidaan havaita liikkuvalla kelalla tai Hall-

anturilla. Alapinnan materiaalivikojen havaitseminen edellyttää lähes kyllästysmagne-

tointia. Menetelmää on käytetty vikakohteiden etsinnässä erityisesti säiliöiden pohjis-

sa. Menetelmällä havaitaan jyrkkäreunaisia vikoja, mutta yleistä ohenemaa sillä ei 

pystytä havaitsemaan. (10.) 

 

Kuva 17. Vuotokenttämittauksen periaate. (11.) 
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Menetelmän etu on suuri tarkastusnopeus, jopa puoli metriä sekunnissa. Nopeuden 

johdosta se sopii hyvin suurien alueiden tarkastuksiin. Mittaherkkyys pistekorroosiolle 

on 10 % kuuden millimetrin putkiseinämästä. Menetelmä ei sovellu hitsisaumojen tar-

kastukseen. Tarkastelukohteen pinta pitää puhdistaa hyvin tuloksen luotettavuuden 

varmistamiseksi. Vikakohteen tarkkaa mitta-arvoa ei saada menetelmällä selville. 

(10.)  

3.7 Kuumalujat teräkset 

Höyrykattiloiden vaativista olosuhteista johtuen on käytettyjen materiaalien oltava 

laadukkaita, sekä niiden on kestettävä hyvin korroosiota, eroosiota ja korkeita lämpö-

tiloja. Korkeat lämpötilat ja jännitykset yhdessä aiheuttavat hidasta pysyvää muodon-

muutosta eli virumista. Tästä johtuen yleensä käytetään materiaaleina erilaisia teräk-

siä. Teräksien vahvuuksia ovat kovuus, lujuus ja sitkeys. Teräkset luokitellaan seos-

tamattomiin hiiliteräksiin, niukkaseosteisiin teräksiin, martensiittisiin ruostumattomiin 

teräksiin sekä ruostumattomiin austeniittisiin teräksiin. (12.) 

Korkeissa lämpötiloissa teräksiltä vaaditaan jo mainittujen ominaisuuksien lisäksi 

kuumalujuutta, joka tarkoittaa hyvää kestävyyttä virumista vastaan tai hilseilynkestä-

vyyttä, joka taas tarkoittaa hyvää kestävyyttä hapettumista vastaan. Sen mukaan, 

kumpi edellä mainituista vaatimuksista on tärkeämpi, puhutaan kuumalujista tai tulen-

kestävistä teräksistä. Kuumalujia teräksiä käytetään noin 300 - 650 °C:n lämpötiloissa, 

jolloin hapettuminen on vähäistä. Tulenkestävien terästen hilseilynkestävyyttä tarvi-

taan uuneihin ja kuumennuslaitteisiin käytettäviltä teräksiltä, jotka ovat alttiina kuu-

mille kaasuille ja palamistuotteille. Tulenkestävät teräkset ovat harvoin lujuudeltaan 

kovin rasitetuissa kohteissa, esim. korkea sisäpuolinen paine. Käyttölämpötilat kohoa-

vat kuitenkin noin 1200 °C:seen saakka. Kuumalujien terästen rakenteiden mitoitus-

lähtökohtana on yleensä normaaliin tapaan myötölujuus. Kun käyttölämpötila nousee, 

laskevat teräksen lujuusominaisuudet, tällöin puhutaan kuumalujuudesta.(12.) 

 

Seostamattomat rakenneteräkset kestävät vain noin 350 °C:n käyttölämpötiloja. Kuu-

malujuutta ja hapettumisenkestävyyttä kohennetaan lisäämällä teräkseen erilaisia 

seosaineita. Yleisesti käytettävät seosaineet ovat molybdeeni (Mo), kromi (Cr), vana-

diini (V) ja niobi (Nb), joista tehokkain seosaine kuumalujuuden suhteen on molyb-

deeni. Molybdeenin määrä vaihtelee teräksen mukaan noin 0,25 – 1,2 %. Mitä suu-



  27 

 

 

rempi virumislujuus on, sitä pienempiä seinämänpaksuudet voivat olla, jolloin valmis-

tettavien kappaleiden painot saadaan pienemmiksi. Hapettumisen eli hilseilynkestä-

vyyttä voidaan parantaa seostamalla teräkseen kromia, joka ei kuitenkaan ole kovin 

hyvä kuumalujuutta parantava seosaine. Muita hilseilynkestävyyttä parantavia seosai-

neita ovat pii (Si) ja alumiini (Al), joita onkin mukana varsinaisissa tulenkestävissä te-

räksissä. Nämä seosaineet muodostavat tiiviin oksidikalvon teräksen pinnalle, mikä 

suojaa sitä enemmältä hapettumiselta. Kuumalujat teräkset voidaan mikrorakenteensa 

perusteella ryhmitellä kahteen pääryhmään ja useaan alaryhmään, joita ovat: 

1. ferriittiset kuumalujat teräkset 

- ferriittis-perliittiset teräkset esim. 16Mo3 

- bainiittis- (martensiittiset) ferriittiset teräkset 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 

(Näitä käytetään myös Sunilan sellutehtaan soodakattiloissa) 

- martensiittiset teräkset 

 

2. austeniittiset kuumalujat teräkset. 

Kun lämpötila ylittää noin 600 - 650 °C, on rakenteet mitoitettava hyvin paksuiksi, 

jotta ne kestävät hyvin virumiskuormitusta. Tätä korkeampiin lämpötiloihin on kehi-

tetty austeniittiset teräkset, joilla virumislujuus on korkeampi. Seostuksen perusteella 

voidaan ferriittiset kuumalujat teräkset ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti, jolloin 

seostuksen kasvaessa kuumalujuus ja hilseilynkestävyys paranevat: 

- seostamattomat C- ja CMn-teräkset 

- niukkaseosteiset Mo-teräkset 

- niukkaseosteiset hienoraeteräkset 

- niukkaseosteiset CrMo-teräkset 

- niukkaseosteiset CrMoV-teräkset 

- runsasseosteiset CrMo-teräkset 

(12.) 

Sunilassa soodakattiloiden tulistimissa käytetään erilaisia kuumalujateräksiä muun 

muassa 16Mo3, 13CrMo44 ja 10CrMo. Seinäputkissa kattilan pohjalta aina tertiäärita-

solle käytetään niin sanottuja compound-putkia eli happoteräs- esimerkiksi sanicro38 

ja st35.8 (noin 3 millimetriä) päällysteistä hiiliteräs putkea (noin 5 millimetriä). Com-

pound-putkilla on hyvä korroosiokestävyys. Seuraavassa on taulukoitu Sunilassa käy-

tettyjen kuumalujien seosten, sekä compound- putkien kemialliset koostumukset pro-

sentteina. 
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10CrMo 

Kemiallinen koostumus [%] 

C  Si  Mn  N S P Cr Mo W V Ti Cu 

0,08 -0,14 0,50 0,4 -0,8 0,012  0,010 0,020 2,00 -2,50 0,90 -1,10 - - max 0,03  0,30 

 (13.) 

 

13CrMo44 

Kemiallinen koostumus [%] 

C  Si  Mn  Ni S P Cr Mo W V Ti Cu 

0,09 - 

0,16 

0,17 - 

0,37 

0,4 -

0,7 

max 

0,3 

max 

0,025 

max 

0,03 

0,4 -

0,7 

0,4 -

0,6 

max 

0,2 

max 

0,05 

max 

0,03 

max 

0,2 

(14.) 

 

16Mo3 

Kemiallinen koostumus [%] 

C  Si  Mn  Ni S P Cr Mo W V Ti Cu 

0,12 -0,20  0,35 0,4 -0,9 0,3 0,010 0,025 0,030 0,25 -0,35 - - - 0,30 

(15.) 

Compound- putkien materiaalit 

Sanicro38 

Kemiallinen koostumus [%] 

C  Si  Mn  Ni S P Cr Mo W V Ti Cu 

0,030  0,5 0,8 38,5 - - 20,0 2,6 - - 0,8 1,7 

(16.) 

St 35.8/III 

Kemiallinen koostumus [%] 

C  Si  Mn  Ni S P Cr Mo W V Ti Cu 

0,17 0,10 -0,35 0,4 -0,8 - 0,040 0,040 0,030 0,25 -0,35 - - - - 

(17.) 
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4 ILMASUUTTIMET 

Soodakattilassa pahimman kulumisen kohteet ovat ilma- ja sula-aukkojen kierrot eli niin 

sanotut heittoputket (kuvassa 18 ilmasuuttimen ohitus). Suuttimien kulumiseen kaikkein 

eniten vaikuttava yksittäinen tekijä on tulipesän lämpötila. Primääri- ja sekundääritasot 

joutuvat kaikkein kovimmalle kulutukselle johtuen juuri suurista lämpötiloista. Primääri-

tasolla tulipesässä on noin 1100 °C:n ja sekundääritasolla noin 1300 °C:n lämpötila. 

 

Kuva 18. SK-11 seinäputken malli ilma-aukon kohdalla, Sunila. 

Kattilan heittoputkien kulumisen aiheuttaa mm. ilmasuuttimen kärjen palaminen. Ilman-

virtaus kattilaan muuttuu huomattavasti kärjen palamisen myötä ja ilmavirtaan alkaa 

muodostua niin sanottuja akanpyörteitä. Nämä ilmavirtauksen muutokset kuluttavat heit-

toputkia ajan myötä. (Kuva 19. Alkavasta kulumasta johtuvat viat on puhdistettu esiin.) 
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Kuva 19. SK-11 kattilan heittoputken vaurio, Sunila 2013 

Kuluneilla ilmasuuttimien kärjillä on myös vaikutusta ilma-aukkoja puhtaana pitävien 

rassarien toimintaan. Rassarien tarkoituksena on pitää suuttimet puhtaina suolasta ja 

sulan kuona-aineesta. Jos suuttimien kärjet palavat, alkaa suutinaukkoihin muodostua 

tukkeumaa rassarien iskunpituudesta johtuen. Tämä taas aiheuttaa ongelmia ilman-

syöttöjärjestelmässä. Jos muutama suutin menee tukkeeseen, alkavat muut suuttimet 

syöttämään enemmän ilmaa kattilaan. Tukkeessa olevien suuttimien kohdalla palami-

nen on huonompaa ja alueella alkaa muodostua muun muassa hiilimonoksidia eli hä-

kää. Lisäksi sulakeko alkaa jäähtyä kyseisestä kohdasta. Avonaisten suutinten kohdal-

la liiallinen ilmansyöttö taas nostaa happimäärää sekä painetta kattilassa, ja samalla 

myös päästöt kasvavat (muun muassa NOx). 

Nyt käytössä oleva ilmasuuttimien materiaali Sunilan sellutehtaan soodakattiloissa on 

253MA (ruostumaton teräs) austeniittinen krominikkeliteräs, joka on seostettu typellä 

ja harvinaisilla maametalleilla. Tälle materiaalille ominaisia piirteitä ovat muun muas-

sa korkea virumislujuus, hyvä lämmön- ja hapettumiskestävyys, hyvä rakenteellinen 

vakaus korkeissa lämpötiloissa, hyvä hitsattavuus, suurin käyttölämpötila noin 1150 

°C. Kemiallinen koostumus prosentteina (%): hiili C (0,05-0,10), mangaani Mn 

(0,08), fosfori P (0,040), rikki S (0,030), pii Si (1,40 -2,00), kromi Cr (20,00 -22,00), 

nikkeli Ni (10,0 -12,0), typpi N (0,14 -0,20), cerium Ce (0,03 -0,08). Mekaaniset omi-
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naisuudet: vetolujuus 650 MPa, myötölujuus 310 MPa, pidentäminen 40 %, kovuus 

210 HV (vickers-kovuus), iskunkestävyys 120 J/cm2. (18.) 

 

Kuva 20. SK-11 primääri-ilmasuutin (253MA) asennettuna ja muurattuna, Sunila 

   

Kuva 21. Uudet ilmasuuttimet (253MA) odottavat asennusta, Sunila 2013 
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Kuva 22. Vuoden käytössä olleet ilmasuuttimet (253MA), Sunila 2013 

4.1 Vaihtoehtoiset pinnoitemateriaalit 

Työtä varten kyseltiin tarjouksia erilaisista keraamisista pinnoitteista nykyisiin suutti-

miin kolmelta eri toimittajalta. Kahdelta toimittajalta saatiin tarjoukset. Yksi toimittaja 

ilmoitti, ettei pysty niin pieniä kappaleita päällystämään. Vaihtoehtoisia pinnoitemate-

riaaleja täytyisi myös päästä kokeilemaan käytännössä, jotta voitaisiin varmuudella 

havaita niiden soveltuvuus tai soveltumattomuus todella haastavissa soodakattila-

olosuhteissa.     

Ensimmäinen yritys tarjosi Ceracote pistoncoat -merkkistä keraamista pinnoitetta suu-

tinten sisä- ja ulkopinnoille. Pinnoitteen pinnanpaksuus noin 30 mikrometriä, lämpöti-

lankesto jatkuva lämpö yli 1200 °C ja hetkittäinen lämmön kesto yli 1400 °C.(19.)              

Toinen yritys tarjosi Difal-pinnoitetta, joka on korkeiden lämpötilojen (noin 1000 °C) 

erikoispinnoite ruostumattomille ja tulenkestäville teräksille. Difal-pinnoitteen kovuus 

HV 1000 (vickers-kovuus), lisäksi sillä on hyvä kuumakorroosion kestävyys.(20.)
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Kolmas yritys, ei pystynyt tarjoamaan pinnoitetta suuttimien pienuuden vuoksi. (21.)

                                                                           

4.2 Valurautasuuttimet 

Valurautasuuttimien suurin etulyöntiasema perustuu siihen, että ne ovat suurelta osin 

kiinni kattilan seinäputkissa, mikä taas takaa huomattavasti paremman jäähtyvyyden 

(lämmönjohtavuus) kuin esim. nykyisissä peltisuuttimissa. Valurautasuuttimien kärjet 

eivät myöskään tule yhtä ulos (kattilan sisällä) kuin nykyisten 253MA-suuttimien kär-

jet. Alla kuvassa oleva valurautainen suutin ollut paikallaan jo kolme vuotta (Sunila 

SK-10 takaseinä) eikä vielä osoita mitään väsymisen merkkejä. (22.) 

 

Kuva 23. SK-10 primäärivalurautasuutin, Sunila 
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Kuvissa havainnoitu valurautasuuttimen ja peltisuuttimen jäähtyvyyttä. 

 

Kuva 24. Valurautasuuttimen jäähtyvyys 

 

Kuva 25. Ilmasuuttimen (253MA) heikkous 
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4.3 Kustannuslaskelma 

Nyt käytettävissä olevista ilmasuuttimista (253MA) hinta-arviota:  

ilmasuutin 60 cm2: 14 kappaletta (xxx €/kappale) = xxx € 

ilmasuutin 80 cm2: 24 kappaletta (xxx €/kappale) = xxx € 

ilmasuutin 90 cm2: 60 kappaletta (xxx €/kappale) = xxx € 

Pelkästään kappaleiden hinta (ei sisällä töitä) 98 kappaletta yhteensä xxx €/vuosi 

Suuttimien vaihtotyö maksaa noin xxx €/ vuosi muurauksineen. Näin kokonaiskustan-

nukseksi muodostuu noin xxx €/vuosi nykyisillä peltisuuttimilla. 

Kalevi Kurjen (Andritz) kanssa käydyn keskustelun perusteella hinta-arvio olisi seu-

raavanlainen (Hän on tehnyt paljon ympäri Suomea valusuutinasennuksia sekä tarjo-

uksia). 

Materiaali GRP-400 

Valumalli noin xxx € (kertakustannus) 

Valusuutin noin xxx € /kappale 

Muutostyöt noin xxx € /kappale (kertakustannus) 

Kiinnitysosat xxx € /kappale (kertakustannus) 

Valusuuttimia ensimmäisenä vuonna 98 kappaletta, mutta sen jälkeen vaihdetaan vain 

24 kappaletta vuosittain. 

Valusuuttimen kustannukset vuosittain: 

1. vuosi  xxx € x 3 = xxx € 

 xxx € x 98 kappaletta = xxx € 
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 xxx € x 98 kappaletta = xxx € 

xxx € x 98 kappaletta = xxx € 

 yhteensä xxx € 

2. vuosi  xxx € x 24 kappaletta = xxx € 

3. vuosi  xxx € x 24 kappaletta = xxx € 

Valusuuttimia vaihdetaan vuosittain noin ¼ ensimmäisen vuoden jälkeen, joten vaikka 

alkuinvestointi onkin kalliimpi, maksaa se itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa. 

Lisäksi valusuuttimien vaihtotyö on nopeampaa, koska ne pystyy vaihtamaan kattilan 

ulkopuolelta, mikä taas säästää aikaa ja rahaa muulta työltä, jota kattilassa täytyy sei-

sokin aikana tehdä. Tätä hyötyä on rahallisesti vaikea laskea. 

Myös valusuuttimien vaihtotyölle on laskettu hinta, joka perustuu nyt käytettävissä 

olevien suutinten vaihtotyöhön ja on siitä ¼, koska sen verran vähemmin suuttimia 

vaihdetaan. Tässäkään ei ole otettu huomioon sitä, että todellisuudessa vaihtotyöt voi-

vat jäädä edullisemmiksi, koska valusuuttimien vaihto on helpompaa ja näin säästää 

luultavasti aikaa. Vaihtotöiden hinta/vuosi noin xxx €. 

Valusuutinten vaihtotöiden hinta toisesta vuodesta alkaen, koska ensimmäiseen vuo-

teen on jo laskettu töiden osuus. 

Toisen ja kolmannen vuoden suuttimet ja vaihtotyöt yhteensä noin xxx €/vuosi. 

Kolmen ensimmäisen vuoden kokonaiskustannukseksi muodostuu siis noin xxx €. 

Nykyisillä suuttimilla kolmen vuoden kustannus on noin xxx €. 

Kolmen vuoden jälkeen vuosittainen säästö valusuuttimilla on noin xxx €/ vuosi.  

xxx merkitty hintojen kohdalle sillä tarjousta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolel-

le.(22.) 
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5 PÄÄTELMIÄ 

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että nyt käytössä olevat austeniittiset krominikkeli-

teräs-ilmasuuttimet kannattaa vaihtaa valurautaisiin suuttimiin, mikäli pitää kolmen 

vuoden takaisinmaksuaikaa kannattavana investointina. Lisäksi vuosittaisessa revisi-

ossa tehtävä työn määrä soodakattilan ilmasuuttimien vaihdon osalta putoaa radikaa-

listi. Voidaan karkeasti sanoa, että vuositasolla valurautasuuttimien asennusvuoden 

jälkeen työmäärä vähenee noin 75 %. 
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