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Tässä työssä määritettiin joukko erilaisia putkistotyyppejä, jotka rikkoutuessaan 
aiheuttavat turvallisuusriskin, ympäristöhaitan ja/tai tuotantomenetyksen ja joita 
ei tehdasseisokin aikana ehditä tarkastamaan. Näille putkistotyypeille määritet-
tiin asiantuntijoiden haastattelujen ja alan kirjallisuutta tutkimalla perustellut me-
netelmät kunnon käynninaikaiseen tarkkailuun.  
 
Työn teoriaosuudessa syvennyttiin sellutehtaan yleisimpien putkistojen vaurio-
mekanismeihin kuten erilaisiin korroosiotyyppeihin. Osuudessa käytiin läpi myös 
erilaisia ultraääneen, radiografiaan ja lämpökuvaukseen pohjautuvia NDT-me-
netelmiä putkistojen käynninaikaista kunnonvalvontaa varten. Yhteistyössä teh-
taan henkilöstön kanssa valittiin työssä tutkittavat putkistokohteet, joille kunnon-
valvontatarkastus suoritettiin menetelmän käytännönsoveltuvuuden selvittä-
mistä varten. Soveltuvimmaksi kunnonvalvontamenetelmäksi putkistokohteille 
asiantuntijayritysten haastattelujen perusteella ja alan kirjallisuutta tutkimalla va-
likoitui digitaalinen radiografia.  
 
Tutkittavat kohteet kuvattiin työn käytännön osuudessa digiröntgenillä. DRT-ku-
vausvaiheesta laadittiin erillinen raportti, josta kävi ilmi menetelmän soveltuvan 
hyvin putkistojen käynninaikaiseen tarkasteluun, sillä DRT-kuvien antama infor-
maatio putkien kunnosta oli kattavaa ja kuvilla saatiin hyvä käsitys putkiston 
korroosion määrästä ja tyypistä. Putkistoille laadittiin DRT-kunnonvalvontaan ja 
aistinvaraiseen tarkasteluun pohjautuvat ennakkohuoltosuunnitelmat käyttäen 
hyödyksi Efora Oy:n kriittisyysanalyysimallia sekä FMEA:n ja RCM:n periaat-
teita. Putkistojen ennakkohuoltosuunnitelma kirjataan Stora Enson ja Eforan toi-
minnanohjausjärjestelmään, josta kunnossapito-organisaatio pystyy suunnittele-
maan ja ajoittamaan ennakkohuoltoja sopivin määräajoin. Määräajaksi DRT-ku-
vauksille määritettiin viisi vuotta ja aistinvaraiselle tarkastelulle yksi vuosi. En-
nakkohuoltosuunnitelmalla pyritään takaamaan putkistojen häiriövapaa toiminta 
tulevaisuudessa. 
 
 
Asiasanat: digiröntgen, NDT, ennakkohuolto, putkistot, sellutehdas  
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The purpose of this thesis was to determine a group of differing pipelines in the 
Oulu Pulp mill that could cause safety hazard, environmental hazard and/or loss 
of product upon break up and which could not be inspected during a mainte-
nance break due strict schedules. To these pipelines justifiable condition moni-
toring methods were defined by interviewing specialists and studying the litera-
ture of the field. Preventive maintenance programs were made based on these 
condition monitoring methods. 
 
The theory partition of this thesis focused on the different breakage and corro-
sion possibilities of pipelines such as different corrosion types. Methods of non-
destructive testing for detecting of such faults were also reviewed. The pipelines 
to be monitored in this thesis were determined in meetings with the factory per-
sonnel. The condition monitoring methods were determined in collaboration with 
condition monitoring specialists and the condition monitoring method best suited 
for these pipelines was determined to be digital radiography.  
 
The pipelines to be examined in this thesis were inspected with digital radiog-
raphy. A thorough separate report of the condition monitoring partition was 
made. In the report digital radiography was determined to be applicable for the 
preventive maintenance programs and future condition monitoring of the pipe-
lines. Digital radiography and sensory based preventive maintenance programs 
were made for the examined pipelines. The maintenance programs were made 
utilizing the criticality analyze of Efora Oy and the basis of RCM and FMEA. The 
maintenance programs will be documented to the Enterprise resource planning 
system of Efora and Stora Enso. From the system the maintenance organiza-
tion can plan and schedule the programs. The digital radiography inspections 
were determined to take place every five years. Sensory inspection will be done 
once a year. Maintenance programs were made to ensure the future dependa-
bility of the pipelines. 
 
 
 
 

Keywords: digital radiography, preventive maintenance, pipeline, pulp factory 
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1 JOHDANTO 

Turvallisuus ja ympäristöriskittömyys ovat tuotantolaitosten putkistohuollon suun-

nittelussa etusijalla. Putkistojen kunnossapidolla tulee taata sen turvallinen ja ym-

päristölle haitaton käyttö sekä minimoida häiriöt ja niistä aiheutuva tuotantome-

netys. Sellutehtaan tuotanto ja siinä käytettävät aineet matkaavat prosessin ai-

kana suurelta osin putkistoissa. Putkistojen suunnittelu on laitossuunnittelun suu-

rin osa-alue.  

Sellutehtaan putkistot ovat usein suuren paineen ja lämpötilarasituksen alaisia, 

joten vakiintuneiksi kunnonvalvontamenetelmiksi ovat valikoituneet rikkomatto-

mat aineenkoetusmenetelmät (NDT) tarkasteltavien kappaleiden rakenteellisen 

eheyden säilyttämiseksi. Runsas putkistomäärä aiheuttaa putkistojen kunnonval-

vonnan kannalta haasteen, sillä tehdasseisokin pituus ei usein ajallisesti riitä tar-

vittaville putkistotarkastuksille. Putkistojen kunnonvalvonta sellutehtailla on perin-

teisesti ollut tehdasseisokin aikaista tarkastelua ja vaatinut usein putkiston tyh-

jentämisen ja huolellisen pesun tuotannossa käytettävien vaarallisten aineiden 

vuoksi. Lisäksi osa tarkasteltavasta putkistosta sijaitsee hankalissa kohteissa ku-

ten ulkona, eristeiden alla tai muuten hankalapääsyisessä paikassa, mikä on tuo-

nut lisähaasteen putkistojen kunnonvalvontaan.  

Työssä määritetään joukko erilaisia putkistotyyppejä, jotka rikkoutuessaan ai-

heuttavat turvallisuusriskin, ympäristöhaitan ja/tai tuotantomenetyksen ja joita ei 

tehdasseisokin aikana ehditä tarkastamaan. Näille putkistotyypeille määritetään 

perustellut menetelmät kunnon käynninaikaiseen tarkkailuun. Tutkintamenetel-

mien pohjalta laaditaan ennakkohuoltosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelman 

mukainen tarkastelu tai kuntokartoitus valittuihin kohteisiin. Huollon toteutuksesta 

laaditaan erillinen raportti, jossa saadaan käsitys, sopiiko tarkastusmenetelmä 

putkistojen kunnon seuraamiseen käytännössä. 
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2 KUNNOSSAPIDON PERIAATTEITA 

2.1 Ehkäisevä kunnossapito 

Kunnossapito-organisaation kannattavuus ja tehokkuus pohjautuvat toiminnan 

systemaattisuuteen ja hallittavuuteen. Koneen häiriöttömän toiminnan takeena 

on laadukas ehkäisevä kunnossapito. Ehkäisevän kunnossapidon tulee olla hal-

littavaa ja koordinoitua, jolloin viat pystytään paikantamaan ennen häiriön syntyä 

ja laitteiston huolto voidaan suunnitella ennakkoon. Laitteen kuntoa seurataan 

tarkkailemalla sen suorituskykyä tai muita parametreja. Ehkäisevän kunnossapi-

don tavoitteena on pienentää vikaantumisen todennäköisyyttä ja helpottaa lait-

teen kunnostamisen suunnittelua. (1, s. 50.) 

Perinteisesti ehkäisevällä kunnossapidolla on haluttu estää aikaisemmin esiinty-

neet häiriöt ja ehkäisevän kunnossapidon työlistat on laadittu aikaisempien koke-

musten, varaosien ja niiden käyttömäärien, koneen toimintatapojen ja koneen 

valmistajan suositusten mukaan. Usein tähän tapaan suunnitellut kunnossapito-

ohjelmat ovat ylimitoitettuja. Tunnetun kunnossapidon pioneerin John Moubrayn 

arvion mukaan jopa kolmasosa perinteisin menetelmin suunnitellusta ehkäise-

västä kunnossapidosta on turhaa. Tyypillinen syy ennakoivan kunnossapidon 

hyödyttömyydelle on vanhentuneet huoltometodit ja kunnossapidon koordinoi-

mattomuus ja usein kunnossapito-organisaatiossa on varattu resursseja yksin-

omaan huolto-ohjelmien päivittämiseen ja ylläpitämiseen ongelmien ehkäisyä 

varten. (1, s. 50, 159.) 

2.2 Toimintavarmuuskeskeinen kunnossapito 

Toimintavarmuuskeskeisen kunnossapidon avulla laitteistolle pyritään keskittä-

mään juuri tarvittava määrä kunnossapitoresursseja laitteen häiriöttömän toimin-

nan takaamiseksi mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Reliability centered 

maintenance (RCM) eli toimintavarmuuskeskeinen kunnossapito kehitettiin 

1960-luvulla alun perin ilmailualan kunnossapidon tehostamiseen. Tunnetuksi 

RCM tuli 1980-luvulla, kun menetelmästä kehitettiin teollisuuden tarpeisiin sovel-

tuva ennakoivan kunnossapidon suunnittelumenetelmä. (1, s. 162; 2, s. 7.) 
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RCM on työkalu, jonka tavoitteena on analyysin avulla määrittää oikean tyyppi-

nen ehkäisevän kunnossapidon toiminto laitteiston toiminnan ylläpitämiseksi. Al-

kuperäistä RCM-menetelmää on kehitetty kevyemmäksi ja kustannustehokkaam-

maksi. Usein kehitetyistä metodeista käytetään RCM:n ohella termejä RCM 2 ja 

SRCM (Streamlined RCM). Tuotantolaitoksissa, joissa RCM on käyttöönotettu 

oikein, on rutiinikunnossapidon työkuorma pudonnut 40 - 70 %. Työkuorman vä-

hentymisen osasyynä on ennakoivan kunnossapidon vähentyminen, mutta pää-

syynä on suurempi aikaväli ennakkohuoltotehtävien välillä. 

RCM-menetelmällä pyritään vastaamaan seitsemään peruskysymykseen (1, s. 

162; 2, s. 7): 

- Mitkä ovat laitteen toiminnot ja niihin liittyvät suorituskykytasot sen nykyi-

sessä toimintaympäristössä? 

- Millä tavoin toiminnot voivat estyä?  

- Mikä aiheuttaa toimintojen estymisen? 

- Mitä tapahtuu kun häiriö ilmenee? 

- Mitkä ovat häiriön seuraukset? 

- Mitä voidaan tehdä laitteen vioittumisen ennustamiseksi tai ehkäisemiseksi? 

- Mitä tulee tehdä, jos soveltuvaa ennakoivaa kunnossapitometodia ei löydy? 

RCM:ssa käytetään apuna FMEA:ä (Failure mode and Effect Analyze) eli vika- ja 

vaikutusanalyysiä. Analyysin avulla pyritään selvittämään laitteen häiriöt ja niiden 

syyt ja seuraukset. Vika- ja vaikutusanalyysiä varten käytetään kaaviota (kuva 1). 

Analyysin tuloksia käytetään apuna RCM-prosessissa.  
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KUVA 1. Esimerkki vika- ja vaikutusanalyysistä 

Jokaisen häiriön (Functional failure) vikamuodolle (Failure mode) tehdään RCM-

päätöksentekokaavion mukainen toimenpide (kuva 2). Tällaisia toimenpiteitä voi-

vat olla jaksotettu ennakoiva vianetsintä- tai huoltotyö, laitteen jaksotettu kunnos-

taminen, jaksotettu vian etsintä tai laitteen uudelleensuunnittelu. (1, s. 170.) 

 

KUVA 2. Esimerkki RCM-päätöksentekokaaviosta 
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2.3 Kunnonvalvonta 

Kunnonvalvonta on ehkäisevän kunnossapidon osa-alue, jolla pyritään seuraa-

maan laitteiston kuntoa käynnin aikana ja havaitsemaan alkavat viat ennen kuin 

niistä koituu laitteelle häiriö. Hyvin suunnitellulla kunnonvalvonnalla pystytään vä-

hentämään laitteiden häiriöistä aiheutuvia tuotantokatkoksia, vähentämään 

suunnittelemattomia seisokkeja, lyhentämään seisokkien kestoa ja lisäämään 

laitteiston käyttövarmuutta ja elinikää. Kunnonvalvonta auttaa myös varaamaan 

tarvittavan määrän resursseja suunniteltuun seisokkiin laitteen kunnostamista 

varten. Ennakoidulla ja suunnitelmallisella kunnossapidolla saadaan aikaan mit-

tavat säästöt kunnossapidon ja tuotantolaitoksen kustannuksissa. (3.) 

Kunnonvalvonta perustuu valvottavan laitteen antamien parametrien mittaami-

seen ja niiden vertailuun edellisiin mittaustuloksiin tai valmistajan antamiin raja-

arvoihin. Yleisimpiä kunnonvalvonnan menetelmiä ovat olleet laitteen visuaalinen 

tarkastelu, tärinä- ja lämpötilamittaukset ja laitteen kuuntelu. Perinteisillä mene-

telmillä latentit viat voivat jäädä piiloon, joten niiden havaitsemiseksi on kehitetty 

teollisuuden nopeaan tarpeeseen soveltuvia menetelmiä perinteisten rinnalle. 

Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi digitaalinen radiografia, vaiheistettu ultra-

ääni ja liikkeenvahvistustekniikka. (3; 4.)  

2.4 Kriittisyysanalyysi 

Efora Oy:llä on käytössä kriittisyysanalyysimalli, jonka avulla pyritään kohdista-

maan kunnossapitoresurssit tarvittaviin paikkoihin. Kriittisyysanalyysillä varmis-

tetaan kriittisimpien komponenttien toimintavarmuus ja luodaan toimenpiteet 

muille laitteille. (5.) 

Kriittisyysanalyysillä toimintopaikalle annetaan vikaantumisen seurausten perus-

teella kriittisyysluokka. A-luokka on suuri, B-luokka on keskitaso ja C-luokka on 

pieni kriittisyysluokka. Kriittisyysluokan perusteella laitteen kunnossapitoa priori-

soidaan tärkeimpiin kohteisiin. Luokitus vaikuttaa esimerkiksi häiriötilanteiden kii-

reellisyyteen, ennakkohuoltosuunnitelmien sisältöön ja huoltosykliin sekä laitteen 

varaosastrategiaan. Kriittisyysluokan lisäksi laitteelle lasketaan riskiluku, jolla py-

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_k1_johdanto_kunnonvalvontaan.html


 

 14 

ritään kuvaamaan mahdollisen vikaantumisen aiheuttamaa riskiä yritykselle. Lu-

vun avulla pyritään priorisoimaan kunnossapidon kehitystoimenpiteitä ja huolto-

suunnitelmia. (5.) 

2.5 SAP 

SAP on maailman johtava toiminnanohjausjärjestelmien kehittäjä liikevaihdon 

suhteen. Stora Enso ja Efora Oy käyttävät SAP-toiminnanohjausjärjestelmää 

muun muassa kunnossapidon suunnitteluun ja koordinointiin. SAP:n avulla kun-

nossapito-organisaatio hoitaa valtaosan toimistaan: järjestelmään kirjataan laite-

häiriöt ja toimenpideilmoitukset, ostotilaukset ja kunnossapidon alitilaukset. Jär-

jestelmästä voi seurata laitteiston varaosatilannetta ja tilata tarvittavan määrän 

varaosia laitteiston kunnostusta varten. Kunnossapito-organisaatio suunnittelee 

kunnossapito-ohjelman toiminnanohjausjärjestelmään, josta kunnossapitoasen-

tajat ja käyttöhenkilöstö pystyvät seuraamaan tulevia työtehtäviä. (6.) 

2.6 Lainsäädäntö 

Lainsäädännöllä ja standardeilla on pyritty ehkäisemään ja torjumaan vaarallisten 

kemikaalien säilytyksestä ja käsittelystä sekä painelaitteiden käytöstä aiheutuvia 

vahinkoja ja varmistamaan putkiston turvallinen ja ympäristölle haitaton käyttö. 

Toiminnan harjoittajan tulee varmistua putkistojen turvallisesta käytöstä, työnte-

kijöiden käyttökoulutuksesta, kunnossapidosta ja tarkastuksista. Suomessa ke-

mikaalilainsäädännön ja käytäntöjen noudattamisen valvonnasta vastaa Turvali-

suus- ja kemikaalivirasto (Tukes). (7; 8.) 

Putkiston paineen ylittäessä 0,5 bar lukeutuu putkisto painelaitelain piiriin. Käy-

tännössä painelaitelaki kattaa valtaosan sellutehtaan putkistosta. Laki velvoittaa 

yrityksen noudattamaan valmistajan antamia huolto-ohjeita ja tarkastamaan pai-

nelaitteet määräajoin. Määräaikaistarkastuksen suorittaa Tukesin hyväksymä tar-

kastuslaitos. (9.) 

Yrityksen tulee laatia putkistolle kunnossapitosuunnitelma, jonka avulla se pystyy 

takaamaan putkiston luotettavan ja turvallisen käytön. Suunnitelmaa laadittaessa 

yrityksen tulee ottaa huomioon putkistoissa käytettävät kemikaalit, putkiston 

paine ja muut ominaisuudet kuten hapetuskyky, jotka osaltaan voivat vaikuttaa 
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kunnossapidon turvalliseen toteuttamiseen. Kunnossapitosuunnitelmaa laaditta-

essa tulee ottaa huomioon aikaisempien tarkastusten tulokset, toimintaympäristö 

ja sen asettamat edellytykset, putkiston ikä ja putkistossa oleva kemikaali. Yrityk-

sen tulee taata tarkastussuunnitelman avulla putkiston suunnitelmallinen kunnon 

seuranta, tarkastusmenettelyt ja mittausmenetelmät. Lainsäädäntö ja velvoitteet 

on esitetty tätä osiota tarkemmin Tukesin kemikaaliputkiston turvallisuusvaati-

muksissa ja painelaiteohjeissa, kemikaaliturvallisuuslaissa ja painelaitelaissa. 

(10.)  
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3 PUTKISTON VAURIOMEKANISMIT 

Putkiston elinkaareen ja kunnossapitoon vaikuttaa useat eri tekijät, joista tärkeim-

piä ovat putkiston materiaali ja paine, kuljetettava neste sekä ympäristön aiheut-

tamat rasitustekijät kuten UV-säteily ja lämpötila. Vauriomekanismit vaihtelevat 

putkistomateriaalin ja rasitustekijöiden mukaan. Tässä opinnäytetyössä määrite-

tään vauriomekanismit ja kunnossapitomenetelmät sellutehtaan yleisimmille put-

kistomateriaalille: lujitemuoville, titaanille ja teräkselle. 

3.1 Lujitemuoviputkiston vauriot 

Lujitemuoviputken viat sekä käyttöikään ja vikaantumiseen vaikuttavat tekijät 

ovat listattuna PSK 6311 -standardissa. Vikaantumiseen johtavia tekijöitä voivat 

olla muun muassa rakennetta vaurioittava lämpötila ja paineiskut, kemiallinen tai 

mekaaninen kuormitus sekä UV-säteily. Valtaosa lujitemuovin vaurioista ja vi-

oista on havaittavissa aistinvaraisella tarkastelulla. (11.) 

Aistinvarainen tarkastelu on standardoitu PSK 6312 -standardissa. Ulkopinnan 

vauriot lujitemuovissa ilmenevät yleensä värimuutoksena, mekaanisena tai kemi-

allisena vauriona sekä hilseilynä. Pinnan pehmenemiseen voidaan käyttää kopu-

tusvasaraa. Pinnan pehmeneminen havaitaan matalampana koputusäänenä. 

Myös tukikerrosten vauriot voidaan havaita ulkopuolelta värimuutoksina tai ko-

puttamalla (kuva 3). (11; 12.) 

  

KUVA 3. Lujitemuoviputkiston rakenne (13) 
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Osa vaurioista ilmenee putken sisäpinnalla. Putken sisäpinnan vaurioiden kartoi-

tus aistinvaraisesti vaatii koepalan oton tai putkiston tarkastelemisen esimerkiksi 

liitoskohdasta avaamalla, joten sisäpinnan käynnin aikainen aistinvarainen tar-

kastelu on käytännössä mahdotonta (kuva 4). Putkiston sisäpuolen käynnin ai-

kaiseen tarkastamiseen voidaan käyttää radiografista tutkimusta tai mikroaaltos-

kannausta. (11; 12; 14.) 

 

KUVA 4. Mittausmenetelmiä lujitemuovin vikojen havaitsemiseen (15) 

3.2 Teräsputkiston vauriot 

Vaikka teollisuuden laitteisto hajoaa usein mekaanisen rasituksen seurauksena, 

on korroosio yleisin vauriomekanismi kaikille teollisuuden laitteille ja komponen-

teille. Korroosiolla tarkoitetaan korroosioilmiötä, jossa metallin rakenneosaset 

pyrkivät irtautumaan aineesta ja palaamaan alkuperäiseen, vähemmän energiaa 

sisältävään, olomuotoonsa, lähes malmimineraalin tasolle. (16, s. 17 - 21.) 

Tässä työssä on tarkoitus tutkia ennakkohuoltomenetelmiä rakenneteräkselle ja 

ruostumattomalle teräkselle. Vaikka ruostumattoman teräksen eivät ruostukaan 

kuten tavalliset hiiliteräkset, ovat nekin alttiita korroosiolle tietyissä olosuhteissa. 

Erityisesti kloridipitoisen liuokset voivat heikentää ruostumattoman teräksen kor-

roosiokestävyyttä. Putkistoissa esiintyy useita erilaisia korroosiotyyppejä (kuva 

5). (16, s. 17 - 21.) 
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KUVA 5. Korroosiotyyppien aiheuttamia vaurioita putkistossa (17) 

3.2.1 Yleinen korroosio 

Yleisellä korroosiolla viitataan metallin koko pinnan syöpymiseen tasaisella no-

peudella. Yleinen syöpymien on suojaamattomille metallipinnoille tyypillinen kor-

roosiomuoto. Yleinen korroosio on helposti havaittavissa kunnonvalvonnan sei-

nämä- tai painohäviömittauksilla. Terästen taipumusta korroosioon eri olosuh-

teissa on kuvattu ns. materiaalinvalinta- ja isokorroosiokäyrästöillä (kuva 6).  
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KUVA 6. Eri metalliseosten isokorroosiokäyrät natriumhydroksidissa (18) 

3.2.2 Pistesyöpyminen 

Pistesyöpymisellä tarkoitetaan korroosion keskittymistä pienille alueille muodos-

taen paikallisia syöpymiä ja kuoppia. Pistesyöpymistä kutsutaan myös kuoppa-

korroosioksi. Pistesyöpymät etenevät harvoin paksujen rakenteiden läpi, mutta 

ohutseinämäisessä putkistossa ne saattavat aiheuttaa vuotoja. Tavanomaisim-

pia lähteitä pistesyöpymiselle voivat olla esimerkiksi pinnankarheus, pinnan ra-

kennevirheet ja liuoksen voimakas törmääminen materiaalin pintaan. (16, s. 102.) 

Pistesyöpyminen on yleisimpiä korroosion muotoja ruostumattomalla teräksellä 

ja muilla metalleilla, kuten alumiinilla, joiden korroosion kesto pohjautuu passiivi-

kerrokseen metallin pinnalla. Pistesyöpymistä voidaan ehkäistä seostamalla me-

talliin pistesyöpymäpotentiaalia kohottavia seosaineita, kuten molybdeenia ja 

kromia. Pistesyöpymäpotentiaalia kuvataan polarisaatiokäyrillä. (16, s. 102.) 
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3.2.3 Rakokorroosio 

Rakokorroosiota ilmenee ahtaissa, noin 0,025 - 0,1 mm:n raoissa, joihin liuos 

pääsee tunkeutumaan ja joissa se ei pääse vaihtumaan samalla nopeudella kuin 

muilla metallipinnan alueilla. Tällaisia rakoja muodostuu usein liitoskohtiin niittien, 

pulttien ja hitsausliitosten yhteyteen tai esimerkiksi putkien tiivisteliitoksiin. (16, s. 

107.)  

Rakokorroosiota esiintyy useimmilla metalleilla eikä metallin jalous vaikuta esiin-

tymiseen. Erityisesti metallit, kuten ruostumaton teräs ja alumiini, joiden korroo-

sion kesto pohjautuu metallin pinnalla olevaan passiivikerrokseen, ovat alttiita ra-

kokorroosiolle. Rakokorroosiota esiintyy yleensä luonnonvesien sekä sellaisten 

liuoksien yhteydessä, jotka sisältävät kloridi-ioneja. (16, s. 107.) 

3.2.4 Galvaaninen korroosio 

Galvaanista korroosiota esiintyy, kun kaksi erilaista metallia ovat sähköisessä 

kontaktissa toisiinsa samassa elektrolyyttiliuoksessa. Epäjalompi, eli alhaisem-

man elektrodipotentiaalin omaava, metalli muodostuu anodiksi ja syöpyy. Ja-

lompi metalli ei syövy reaktiossa juurikaan. Galvaanista korroosiota hyödynne-

tään esimerkiksi teräksestä valmistettujen veneiden korroosiosuojauksessa ns. 

uhrimetallilla (kuva 7). Vaikka galvaaninen korroosio on tuttu juuri teräsveneiden 

korroosionsuojauksesta, vaikuttavat samat sähkökemialliset voimat metalliput-

kistoissa. Väärä materiaali putkiston korjaamisessa voi johtaa syöpymiin materi-

aalien rajapinnoilla. (16, s. 109 - 110.) 

 

KUVA 7. Syöpynyt sinkkianodi teräsveneen pohjassa (19) 
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3.2.5 Eroosiokorroosio 

Eroosiokorroosiota ilmenee, kun metallin pinnalla liikkuvan liuoksen virtausno-

peus kasvaa riittävän suureksi. Riittävän suuren virtausnopeuden luoman voiman 

avulla liuos irrottaa metallin pinnasta korroosiotuotekerroksia ja kiihdyttää näin 

korroosioreaktiota. Tyypillisesti eroosiokorroosiota aiheutuu esimerkiksi putkiston 

epäjatkuvuuskohdissa, kuten mutkissa, haaraumissa ja liitoksissa, joissa liuok-

sen pyörteily lisää virtauksen nopeutta yli kriittisen pisteen. Kiinteät partikkelit, 

kuten hiekka, liuoksessa lisäävät virtauksen kuluttavaa vaikutusta törmätessään 

jo aiemmin korroosion vaikuttamiin kohtiin. Kiinteiden partikkelien lisäämää ku-

luttavaa vaikutusta kutsutaan partikkelikorroosioksi. Partikkelikorroosiota voi 

esiintyä jo kriittistä virtausnopeutta pienemmillä partikkelinopeuksilla. (16, s. 110 

- 112.) 

3.2.6 Kavitaatiokorroosio 

Kavitaatiolla tarkoitetaan nesteen kiehumista paineen laskun seurauksena. Kavi-

taatiota voi ilmetä esimerkiksi pumppujen siipipyörissä ja kalvojen yhteydessä 

paineen muutoksien yhteydessä. Kavitaatiossa nesteeseen syntyneet kaasukup-

lat luhistuvat aiheuttaen voimakkaita paikallisia paineaaltoja ja paikallista kuume-

nemista, jotka voivat kuluttaa metallin pintaa mekaanisesti. (16, s. 110 - 113.) 

3.2.7 Hiertymiskorroosio 

Hiertymiskorroosiolla tarkoitetaan kahden toisiaan vasten puristetun kappaleen 

välillä tapahtuvaa kulumista. Hiertymiskorroosiota pääsee syntymään, kun kap-

paleet pääsevät liikkumaan hieman toistensa suhteen. Kosketuspintojen profiili-

huippujen kohdalla kosketusjännitykset nousevat paikallisesti hyvin suuriksi, 

mikä mahdollistaa profiilipintojen hitsautumisen yhteen. Yhteen hitsautuneet hui-

put murtuvat kappaleiden liikkeen seurauksena irrottaen profiilihuipuista metalli-

partikkeleja, jotka edelleen kiihdyttävät korroosioreaktiota kuluttamalla korroo-

siopintoja. Hiertymiskorroosiota voi ilmetä esimerkiksi putkistojen kannakkeiden 

yhteydessä. (16, s. 114.) 
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3.2.8 Raerajakorroosio ja herkistymien 

Metalliseosten mikrorakenteen muuttuessa korkeiden lämpötilojen seurauksesta 

voi materiaalin raerajoille muodostua korroosiokestoa heikentäviä yhdisteitä. Ha-

pettavissa olosuhteissa metalliseos syöpyy näitä raerajoja pitkin aiheuttaen 

raerajakorroosiota. Yhdisteitä voi syntyä metalliseosten epäpuhtauksien tai seos-

aineiden rikastumisen tai köyhtymisen vuoksi raeraja-alueilla. (16, s. 115 - 116.) 

Herkistymisilmiö on ruostumattomien teräksien merkityksellisin raerajakorroosion 

mahdollistava tekijä. Hitsauksen tai lämpökäsittelyn seurauksesta ruostumatto-

man teräksen raerajoille muodostuu kromikarbidia, johon sitoutuu runsaasti kro-

mia. Kromikarbidin viereen muodostuu tällöin kromiköyhä vyöhyke, joka on 

muuta metallipintaa huomattavasti taipuvaisempi korroosioon (kuva 8). Herkisty-

mistä ilmenee esimerkiksi austeniittisessa ruostumattomassa teräksessä lämpö-

tila-alueella 550 - 800 oC, eli usein hitsin HAZ-alueen ulkolaidalla. Herkistymistä 

voidaan ehkäistä hitsauksen jälkeisellä lämpökäsittelyllä 1 050 oC:een lämpöti-

lassa. Herkistymistaipumusta voidaan pienentää vähentämällä teräksen hiilipitoi-

suutta alle 0,02 %:iin tai seostamalla teräkseen titaania tai niobia. (16, s. 115 - 

116.) 

 

KUVA 8. Herkistymisen aiheuttamaa raerajakorroosiota (20) 
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3.2.9 Jännityskorroosio ja korroosioväsyminen 

Jännityskorroosio aiheuttaa metallin pinnassa olevien vetojännitysten ja korroo-

sion yhteisvaikutuksen seurauksena murtumia kappaleeseen. Ilmiötä on usein 

vaikea havaita, sillä se ei aiheuta muutoksia kappaleeseen ennen lopullista vau-

rioitumista. Jännityskorroosion esiintymiseen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet ovat 

hyvin materiaalikohtaisia. Muun muassa materiaalin metallurgiset tekijät kuten 

mikrorakenne ja dislokaatiorakenne sekä faasien termodynaaminen stabiilius vai-

kuttavat materiaalin jännityskorroosiopotentiaaliin. (16, s. 117 - 121.) 

Seostetuilla teräksillä yleinen jännityskorroosion muoto on vetyhauraus. Teräs 

voi murtua pienilläkin vetypitoisuuksilla plastisen muodonmuutoksen yhteydessä. 

Vetyä teräkseen voi päätyä esimerkiksi pinnan korroosioreaktioista tai hitsauksen 

tuloksena. Osa ruostumattomista teräksistä on taipuvaisia jännityskorroosioon 

kloridipitoisessa ympäristössä. (16, s. 117 - 121.) 

3.2.10 Korroosioväsyminen 

Korroosioväsymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa metalli syöpyy värähtelyn, edes-

takaisen liikkeen tai termisten vaihteluiden seurauksena. Pitkäaikainen muuttuva 

jännitys rakenteessa heikentää materiaalin rakenneominaisuuksia ja tuottaa ma-

teriaalin sisälle mikroskooppisia vaurioita. Hapettava ympäristö nopeuttaa kor-

roosioväsymisreaktiota. Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat erittäin alttiita 

korroosioväsymiselle kloridipitoisessa ympäristössä. Korroosioväsyminen on jän-

nityskorroosion kanssa ilmiönä hyvin samankaltainen. (16, s. 122 - 124.) 
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4 NDT-MENETELMÄT TARKASTELTAVILLE KOHTEILLE 

Sellutehtaan tuotanto ja prosessikemikaalit matkaavat prosessilaitteistolta toi-

selle lähes poikkeuksetta putkistoissa. Putkirikko aiheuttaa useimmiten tuotan-

non alasajon ja vaarallisten kemikaalien vuoksi myös ympäristö- ja turvallisuus-

riskin. Siksi putkistojen kunnonvalvonta ja putkirikkojen ehkäisy sellutehtaalla on 

erityisen tärkeää. Rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) menetelmillä putkisto-

jen kuntoa voidaan tarkastella rikkomatta putkiston rakenteellista eheyttä mah-

dollistaen lyhyemmät kunnonvalvonta-ajat ja prosessin keskeytymättömyyden.  

4.1 Teollinen radiografia, digiröntgen 

Radiografiaa eli röntgentutkimusta on pitkään käytetty teollisuuden kunnonval-

vonnassa apuna. Röntgentutkimuksella pystytään radioaktiivisen säteilyn avulla 

tarkastelemaan laitteen sisäpuolista tilaa ilman laitteen avaamista. Menetelmä 

perustuu röntgensäteilyn muodostamaan sirontakuvioon tutkittavan kohteen 

taakse asetetulla röntgenfilmillä. Virheiden havaitseminen radiografialla perustuu 

paksuudenvaihteluiden tai kappaleessa esiintyvän virheen erilaiseen kykyyn lä-

päistä säteilyä. (21.) 

Perinteinen röntgenmenetelmä on hidas ja vaatii paljon valmisteluja. Röntgen-

kuva muodostetaan röntgenfilmille, jonka kehittämiseen voi mennä pitkään. Me-

netelmää on kehitetty nopeammaksi tietotekniikkaa hyödyntäen. Digitaalisessa 

radiografiassa (DRT, digiröntgen) röntgenkuva muodostetaan paneelille, joka on 

yhdistetty tietokoneeseen (kuva 9). (21; 22.) 
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KUVA 9. Digiröntgenlaitteisto (16) 

Kuvan muodostamiseen digiröntgenillä vaaditaan huomattavasti vähemmän sä-

teilyä ja kuva on paljon perinteistä röntgenkuvaa tarkempi ja nopeampi. Digirönt-

genkuvan muodostamiseen ja esittämiseen tietokoneella menee aikaa noin 2 - 

10 sekuntia paneelin koon mukaan. Kuvan avulla voidaan tarkastaa putkiston 

seinämäpaksuuden ohella myös syöpymien ja vaurioiden syvyys. Digiröntgenillä 

pystytään kuvaamaan putkistoja myös eristeiden läpi, jolloin eristetöille ei ole tar-

vetta. (21; 22.) 

Vaikka digitaalinen radiografia soveltuu putkiston käynninaikaiseen tarkasteluun, 

voi putkistossa virtaava neste heikentää kuvanlaatua ja virheiden havaitsemis-

herkkyyttä. Digiröntgenillä havaittavien vikojen ja vaurioiden kirjo lujitemuovissa 

ei ole aivan yhtä laaja kuin aistinvaraisella tutkimuksella. Tärkeimpiä lujitemuovin 

röntgentarkastuksella havaittavia vikoja ovat mekaanisen rasituksen aiheuttama 

seinämän kuluminen, delaminaatio ja osmoosiokuplat. (21; 22.) 

4.2 Mikroaaltoskannaus 

Mikroaaltoskannaus on NDT-menetelmä sähköä johtamattomille eli dielektrisille 

aineille. Mikroaaltoskannerilla saadaan aiempaa luotettavampi kuva esimerkiksi 

polymeeri- ja lujitemuoviputkiston kunnosta. Mikroaaltoskanneri on laitteena har-

vinainen. Suomeen laite on tullut vuosikymmenen puolivälissä ja kyseistä NDT-
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palvelua tarjoaa vain Inspecta Oy. Euroopassa laitteita löytyy Suomen lisäksi vain 

Iso-Britanniasta. (23.) 

Mikroaaltoskannerilla tarkastettavaan kohteeseen lähetetään mikroaaltoener-

giaa. Energia heijastuu tarkastuskohteen rajapinnoista, joissa on eri dielektrisyys-

vakiot, takaisin laitteen anturiin, josta heijastunut energia mitataan. Mikroaaltos-

kannauksella havaittavia vikatyyppejä ovat rakenteiden huokoset, delaminaatio, 

liimaviat, paksuuden muutokset, säröt ja muut mekaaniset vauriot, nestevauriot 

ja kemikaalien aiheuttamat fyysiset muutokset. (23; 24.) 

4.3 Ultraääni 

Ihmiskorva pystyy erottamaan ääniä 20 kHz taajuuteen saakka. Ultraäänellä tar-

koitetaan ääntä, jonka taajuus on ihmisen kuuloalueen yläpuolella. Rikkomatto-

man aineenkoetuksen tarkastusmenetelmänä käytettäessä ultraäänitarkastuk-

sen taajuudet ovat yleisesti alueella 20 kHz - 5 MHz. Matalampitaajuinen ultra-

ääni tunkeutuu pidemmälle materiaaliin, mutta kyky havaita pienimpiä virheitä 

heikkenee. (25; 26.) 

Ultraäänitarkastus on suosituimpia ja pisimpään käytettyjä rikkomattoman ai-

neenkoetuksen tarkastusmenetelmiä. Ultraäänitarkastus perustuu ultraääniluo-

taimen lähettämän ääniaallon nopeuden mittaamiseen. Ääniaalto lähetetään tar-

kasteltavaan kappaleeseen, jossa se matkaa kunnes osuu eri materiaalien raja-

pintaan tai epäjatkuvuuskohtaan kuten säröön tai sulkeumaan. Rajapinnasta ääni 

kimpoaa takaisin luotaimeen. Ääniaallon matkaan käyttämää aikaa analysoimalla 

voidaan määrittää materiaalin paksuus tai havaita materiaalin sisäisiä virheitä. 

Perinteinen ultraäänitarkastus on pistemäistä eikä sillä siten pystytä määrittä-

mään suuren kappaleen kuntoa kokonaisvaltaisesti. Tarkastusmenetelmää käy-

tetään useimmiten korroosion pistemäiseen seurantaan ja määrittämiseen. (25; 

26.) 

4.3.1 Guided Wave LRUT 

Pitkän kantaman ultraäänitarkastus (LRUT) on kehittynyt rikkomattoman aineen-

koetuksen testausmenetelmä, jolla voidaan tarkastaa suuria ainemääriä yksittäi-
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sestä testauskohdasta. LRUT on perinteisiä ultraäänitarkastusmetodeja huomat-

tavasti nopeampi, sillä tarkastuslaitteiston luotaimen ja tarkastettavan materiaalin 

välille ei tarvitse levittää nestemäistä yhdysliuosta. Parhaimmin menetelmä sopii 

metallisille putkistoille, sillä useat dielektriset materiaalit, kuten lujitemuovit, ab-

sorboivat ääniaaltoja tehokkaasti, mikä lyhentää ultraäänen luotausmatkaa. (27; 

28.) 

Putken seinämää pitkin lähetetään matalataajuista, taajuudeltaan 20 - 100 kHz, 

ultraääntä korkeataajuista ultraääntä paremman tunkeumansa vuoksi. Teknii-

kalla havaitaan helposti korroosio ja muut putkiston vauriomekanismit putken 

poikkipinnassa. Tekniikalla voidaan tarkastaa jopa 100 metriä maanpäällistä put-

kistoa. Maanalaisia putkistoja menetelmällä voidaan tutkia jopa 10 metriä. (27; 

28.)  

LRUT ei kuitenkaan pysty havaitsemaan epäjatkuvuuskohtien tai korroosion tark-

kaa profiilia vaan menetelmällä voidaan vain havaita korroosion esiintymäkohta. 

Korroosion tarkempaan määrittelyyn tulee käyttää jotain muuta tarkastelumene-

telmää.  

4.3.2 Vaiheistettu ultraääni 

Vaiheistettu ultraäänitekniikka perustuu samaan periaatteeseen kuin perinteinen 

ultraäänitarkastus. Tutkittavaan kappaleeseen kiinnitetään useasta pienestä ult-

raäänilähettimestä koostuva luotain, jonka avulla kohteeseen muodostetaan jopa 

neljästäkymmenestä eri suuntakulmasta koostuva äänikeila. Suurin etu vaiheis-

tetussa ultraäänessä on usean eri suuntakulmasta koostuvan äänikeilan ansiosta 

pienten ja suuntautuneiden virheiden, esimerkiksi huonosta kannakoinnista ai-

heutuvien väsymissäröjen, parempi havainnointikyky. (29.) 

4.4 Pyörrevirta 

Pyörrevirta on särötarkastusmenetelmä sähköä johtaville aineille. Tarkastusme-

netelmä toimii induktioperiaatteella, eikä tarvitse suoraa kosketusta tarkastetta-

vaan kappaleeseen. Tarkastus on usein helppo toteuttaa ja menetelmä antaa 

luotettavia tuloksia. Nykyaikainen pyörrevirtatarkastus perustuu monikelaisten 
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antureiden käyttöön, joiden avulla kappaleen luotaaminen on nopeutunut huo-

mattavasti. Merkittävänä etuna pyörrevirtamenetelmällä on havainnollinen tar-

kastusdokumentti. Mittausta ei voida soveltaa paksuihin teräskohteisiin, sillä me-

netelmä ei havaitse säröjä teräskappaleesta yli 6 mm:n syvyydessä kappaleen 

pinnasta. (30.) 

4.5 Lämpökuvaus 

Lämpökuvaus eli termografia on menetelmä, jossa tutkittavan kappaleen vikoja 

ja vaurioita pyritään havaitsemaan sen lähettämän poikkeavan lämpö- eli infra-

punasäteilyn perusteella. Vauriokohdat voivat olla lämpimämpiä tai viileämpiä 

kuin muu kappale. Lämpökamera mittaa kappaleen lähettämän lämpösäteilyn ja 

havainnollistaa säteilyn näytölle (kuva 10). (15; 31.) 

KUVA 10. Lämpökuva lujitemuoviputkistosta (15) 

Lämpökuvausta käytetään kunnossapidossa usein mekaanisten laitteiden, kuten 

laakereiden ja pumppujen kunnon tarkkailuun. Lämpökuvausta voi käyttää myös 

putkistojen kunnonvalvontaan, mutta usein tämä vaatii tarkan seurannan putkis-

ton käyttöönotosta lähtien, jotta muutokset havaitaan. Metallipintoja, esimerkiksi 

eristetyn putkiston eristepeltipintoja, lämpökuvatessa tulee ottaa huomioon kiiltä-

vän metallipinnan heijastama ympäristön lämpösäteily. Erityisesti matalissa, alle 

100 oC, lämpötiloissa kiiltävien pintojen lämpökuvaaminen on haastavaa. (15; 

31.) 
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5 TUTKITTAVAT KOHTEET 

Tässä insinöörityössä tarkasteltavat kohteet pyrittiin valitsemaan siten, että vä-

häisellä tarkastelumäärällä saataisiin mahdollisimman kattava kuva NDT-mene-

telmien vahvuuksista ja heikkouksista. Putkistojen materiaalin ja prosessoitavan 

nesteen toivottiin vaihtelevan kohteiden välillä, jotta eri korroosiotyyppien havain-

nointikyvystä saataisiin laaja-alainen käsitys. Kohteiden valintaa varten pidettiin 

palaveri, jossa keskusteltiin alueiden käyttöpäällikön, osastomestareiden sekä 

kunnossapito- ja käyttöinsinöörien kanssa työhön soveltuvista putkistoista. Pala-

verissa päädyttiin viiteen putkistokohteeseen, joiden kunnon tilasta oli epävar-

muutta, ja jotka soveltuisivat tähän opinnäytetyöhön. Tarkasteltavien kohteiden 

tiedot on koottu liitteenä 1 olevaan putkilinjataulukkoon.  

5.1 Rikkihapon syöttöputki mäntyöljynkeittämöllä 

Rikkihappo on voimakas happo, joka joutuessaan ihokontaktiin ärsyttää ja vau-

rioittaa kudoksia voimakkaasti, joten rikkihapon prosessiputkiston hyväkuntoi-

suus on tärkeää. Oulun sellutehtaalla mäntyöljyn valmistuksessa käytettävän rik-

kihapon suuren, noin 94 %:n, vahvuuden johdosta rikkihapon syöttöputki valittiin 

tässä työssä tarkasteltavaksi kohteeksi. Rikkihappoputkisto mäntyöljynkeittä-

möllä on suureksi osaksi uusittu Hastelloy®-teräksellä, mutta rikkihapon syöttö-

putki on vielä toistaiseksi jätetty uusimatta päällepäin hyvän kuntonsa vuoksi. 

Hastelloy®-teräksellä on tavanomaista ruostumatonta terästä huomattavasti pa-

remmat korroosionkesto-ominaisuudet korkean kromi- ja molybdeenipitoisuu-

tensa ansiosta. Putkiston uusinnan oletettiin aiheutuneen putkiston iästä ja kor-

roosiosta. (32; 33.) 

Materiaalina tarkasteltavassa rikkihappoputkistossa on käytetty haponkestävää 

EN 1.4436 -terästä. Työssä käsiteltävien putkistomateriaalien vastaavuudet eri 

standardeissa koottu liitteeseen 2. Materiaalin isokorroosiokäyrää tarkastele-

malla (kuva 11) voidaan havaita, ettei EN 1.4436 -teräs kestä rikkihappoa lain-

kaan hapon vahvuuden ollessa 20 - 90 %, mutta tätä vahvuusaluetta laimeampia 

tai vahvempia seoksia materiaali kestää prosessin noin 20 oC:een lämpötilassa 

hyvin. 
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KUVA 11. Yleisimpien materiaalien isokorroosiokäyrät rikkihapossa (34) 

Mäntyöljyn valmistuksessa hyödynnetään sellunkeitossa syntyviä sivutuotteita. 

Rikkihappoa käytetään mäntyöljyn valmistuksessa käsiteltävän seoksen happa-

muuden säätelyyn. (35.)  

5.2 Vetyputki meesauunin polttopäähän 

Meesauunin poltinpään vetyputken iästä ja kunnosta oli epävarmuutta, joten putki 

valittiin opinnäytetyössä tarkasteltavaksi kohteeksi. Rikkoutuessaan vetyputki 

voisi aiheuttaa mittavat materiaali- ja henkilövahingot herkästi syttyvän vedyn 

vuoksi. Tarkasteltava putkisto on valmistettu lujitemuovista. Putkistossa oli ha-

vaittu kesällä 2017 särö, joka on korjattu särön päälle valetulla lujitemuovikerrok-

sella. Vetyputki sijaitsee räjähdysvaarallisessa ATEX-tilassa, mikä tulee ottaa 

huomioon putken kuntoa tarkasteltaessa. 



 

 31 

5.3 Matalapaine- ja sekundäärihöyryputki strippauskolonnille 

Matalapaine- ja sekundäärihöyryputkisto strippauskolonnille valikoitui tarkastel-

tavaksi kohteeksi aikaisemman höyryvuodon seurauksena. Putkistossa oli ha-

vaittu höyryvuoto, joka oli korjattu keväällä 2018 uudella putkisto-osalla. Putkis-

tossa kulkeva höyry kuljettaa mukanaan pienikokoisia epäpuhtauksia, jotka osu-

vat putkiston sisäpintaan putkiston epäjatkuvuuskohdissa kuluttaen osumakoh-

taa. Vuotanut putkiston osa on mekaaniselle korroosiolle altis, sillä vuotaneessa 

putkiston osassa on matalapainehöyryputki yhdistetty T-haaralla sekundääri-

höyryputken mutkakohtaan. Tämä kohta putkistosta on omiaan aiheuttamaan 

painevaihtelua ja kavitaatiota putkistossa. Strippauskolonnin tarkoituksena on 

erotella höyryn avulla helposti haihtuvat komponentit prosessoitavasta nesteestä 

(kuva 12).  

  

KUVA 12. Matalapaine- ja sekundäärihöyryputki ilman eristeitä (36)  

Putkistomateriaali tutkittavassa kohteessa on ruostumaton teräs EN 1.4435. EN 

1.4435 on austeniittinen ruostumaton teräs, jolla on hyvät lujuus ja sitkeysomi-

naisuudet. Teräs on niukkahiilinen, hiiltä alle 0,030 %, minkä osaltaan tulisi estää 

materiaalin herkistyminen hitsaussaumojen HAZ-alueella. (37.) 
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5.4 Oksaputki vuokeittämöllä 

Keittämön oksaputkea pitkin syötetään erittäin väkevää hake-lipeäseosta imey-

tystornin syöttökiertoon. Putkistosta on uusittu keväällä 2017 rikkoutuneen pai-

neenmittausyhteen vuoksi. Rakennemateriaalina putkistossa oli aiemmin käy-

tetty EN 1.4436 -terästä, joka uusinnan yhteydessä vaihdettiin DUPLEX 1.4462 -

teräkseen paremman korroosiokestävyytensä vuoksi. Putkiston alkupäässä on 

tiukka mutka ja kaksi yhdettä, joiden arveltiin olevan hakevirran kuluttavalle voi-

malle alttiita, minkä vuoksi putki valittiin tarkasteltavien kohteiden joukkoon.  

5.5 Klooridioksidiputki syrjäytysvalkaisussa 

Klooridioksidia käytetään sellutehtaalla valkaisuaineena massan valkaisuproses-

sissa. Klooridioksidi on sellutehtaalla käytettävistä kemikaaleista korroosiolle al-

tistavimpia ja klooridioksidin voimakas hapetuskyky vaatii putkistomateriaalilta 

vahvaa korroosionkesto-ominaisuutta. Klooridioksidiputket on rakennettu useim-

miten lujitemuovista tai korroosion kestävästä metallista.  

Syrjäytyvalkaisun klooridioksidiputkisto on valmistettu titaanista, jonka korroosi-

onkesto on klooridioksidille erinomainen. Yleisimpiä korroosiomuotoja titaanilla 

ovat yleinen korroosio, rakokorroosio, korroosioväsyminen, jännityskorroosio ja 

galvaaninen korroosio. Titaani on haastava hitsattava, sillä titaani reagoi herkästi 

ilmakehän typen kanssa. Reaktiossa syntyy erittäin kovaa keraamista titaaninitri-

diä. Titaaniset putkistot ja säiliöiden hitsaussaumat ovat aiemmin aiheuttaneet 

ongelmia sellutehtaalla jännityskorroosion aiheuttamien ratkeamien muodossa.  

5.6 Väkevien hajukaasujen keräilyputkisto 

Sellun valmistuksessa vapautuu prosessin sivutuotteena erilaisia kaasuja. Kaa-

sut kerätään talteen ja johdetaan hajukaasuputkistoa pitkin haihduttamolle ja ha-

jukaasukattilan, jossa kaasut poltetaan. (38.) 

Tehtaan hajukaasujen keräily toimii alipaineella, joten vuotojen paikantaminen 

aistinvaraisesti on hyvin haastavaa, sillä vuodot eivät näy ulospäin. Hajukaasut 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63063/Kolehmainen_Jarno.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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keräillään väkevinä tai laimeina räjähdysvaaran minimoimiseksi. Väkevät haju-

kaasut matkaavat putkessa niin vahvana seoksena, ettei palolähteen tulisi ai-

heuttaa putkistolle suoranaista räjähdysvaaraa. Laimeat hajukaasut puolestaan 

kerätään niin laimeana seoksena, ettei seos pääse syttymään ja räjähtämään. 

Väkevien hajukaasujen putkisto on otettu tehtaalla käyttöön vuonna 1987, eikä 

sille ole tehty valmistumisen jälkeen suuria korjaustoimenpiteitä. Putkistomateri-

aalina väkevien hajukaasujen putkistossa on käytetty ruostumatonta EN 1.4301 

-terästä. 

5.7 Laimeiden hajukaasujen keräilyputkisto 

Laimeiden hajukaasujen keräilyputkisto on valmistunut tehtaalle vuonna 2004. 

Laimeat hajukaasut keräillään putkistoa pitkin tehtaan haihduttamolle. Hajukaa-

sujen keräily tapahtuu alipaineella, mikä hankaloittaa vuotojen aistinvaraista pai-

kantamista. Vuotojen haastavan paikantamisen vuoksi putkisto valittiin tutkitta-

vien kohteiden joukkoon. Materiaalina putkistossa on käytetty EN 1.4436 -te-

rästä.  



 

 34 

6 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

6.1 Haihduttamon hönkäputkien digiröntgenkuvaukset 

Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä oli sellutehtaan haihduttamolla sattumalta 

käynnissä hönkäputkien kunnonvalvontatyö digitaalisen radiografian avulla. Hön-

käputkien kuntoa tutkittiin putkistoissa aiemmin havaittujen vuotojen ja niiden kor-

jausten vuoksi. Kuvauksilla pyrittiin saamaan selvyys putkiston korroosioalttiu-

teen. Putkiston valmistusmateriaalina on alun perin ollut hiiliteräs, joka on sittem-

min korvattu ruostumattomalla teräsputkella. Hönkäputkien tyviosa oli putkiston 

uusinnassa jätetty uusintatyössä koskemattomaksi, joten putkiston sähkökemial-

lista korroosiota pidettiin mahdollisena. Hönkäputkien kuntoa oli aikaisemmin tar-

kasteltu putkiston ultraäänipaksuusmittauksilla, mutta paksuusmittausten tulok-

set olivat erityisesti hitsaussaumojen kohdalla hankalasti tulkittavia.  

Digiröntgenkuvauksilla saatiin hyvä kuva korjauskohdan rajapinnoista ja pintojen 

profiilista. Otetuissa kuvissa havaittiin selkeitä syöpymiä ja ohenemaa epäjalom-

man hiiliteräksen alueella.  

6.2 Palaverit käytännön toteutuksista 

Putkistojen korroosiokartoitus päätettiin toteuttaa alihankintana. Ennen käytän-

nön toteutuksia tarkasteltavista kohteista pidettiin palaveri NDT-tarkastusten asi-

antuntijayritysten kanssa. Palaveria varten putkistoista kerättiin putkilinjatiedot 

Excel-taulukkoon. Putkilinjatiedoista selvisi putkiston linjatunnus, putkistomateri-

aali, putkiston mitat ja seinämävahvuus sekä putkiston lämpötila. Palavereissa 

käytiin läpi putkilinjatiedot, sekä mahdolliset NDT-menetelmät putkiston kunto-

kartoitusta varten. Tutkittavista putkistokohteista valittiin sopivat epäjatkuvuus-

kohdat, joissa mahdollisen korroosion epäiltiin näkyvän selkeimmin.  

Palaverin jälkeen kohteet kierrettiin ja putkistokohteille valittiin sopivimmat NDT-

menetelmät kunnon kartoittamiseen. Digitaalinen radiografia valikoitui tehok-

kaimmaksi tarkastelumenetelmäksi putkistokohteiden tutkimukseen. Digitaalisen 

radiografian uskottiin antavan putkistojen kunnonseurannalle erinomaisen lähtö-
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pisteen tulevaisuuden ennakkohuoltoja varten. Käytännön kuvausten avulla py-

rittäisiin saamaan selvyys digiröntgenin käytännön soveltuvuudesta tehtaan put-

kistojen kuvaamiseen. 

Palavereissa selvisi putkistojen seinämävahvuuden, tärinän, sisällön ja ympäris-

tön lämpötilan vaikuttavan huomattavasti digiröntgenin käytettävyyteen. Suuret 

seinämävahvuudet ja putken heterogeeninen sisältö voivat vaikuttaa negatiivi-

sesti kuvanlaatuun erityisesti heikosti ionisoivaa röntgensäteilylähdettä käytettä-

essä. Röntgensäteily ei läpäise paksuja ainevahvuuksia, joten paksuseinämäiset 

putket tai suuret esimerkiksi hake-lipeä-seosta sisältävät putkistot vaatisivat voi-

makkaamman säteilylähteen käyttöä, joka puolestaan vaatisi laajat turva-alueet 

ja siten estäisi kuvaamisen käynnin aikana tuotantotiloissa.  

Putkistokohteiden laaja värinä heikentää kuvalaatua, sillä valotusajat digirönt-

genillä ovat useita sekunteja. Putkiston värinä sumentaa kuvaa ja tekee siitä 

haastavan tulkittavan. Värinän aiheuttama sumenema on verrattavissa normaa-

lilla kameralla otettuun tärähtäneeseen kuvaan. Kovat pakkaset tai vesisade hei-

kentävät paneelin toimivuutta ja siten kuvanlaatua. Myös korkeat ympäristön läm-

pötilat aiheuttavat haasteita, tutkimuksissa käytettävä röntgenputki ja paneeli ei-

vät kestä yli 50 oC:een lämpötiloja.  

Digiröntgenkuvaamisen aiheuttama säteily voi lisäksi aiheuttaa häiriöitä tuotan-

tolaitteistossa. Sellutehtaalla käytetään useissa laitteissa säteileviä pinnanmit-

tauslaitteita, jotka voivat häiriintyä röntgensäteilystä ja siten antaa vääriä tietoja 

laitteiston tilasta. Röntgenkuvaaminen on syytä tehdä tiiviissä yhteydessä tuotan-

non valvomoon vikatilanteiden ehkäisemiseksi.  

6.3 Putkistokohteiden digiröntgenkuvaukset 

Kohteiden kuvaamista varten jouduttiin osaan kohteista rakentamaan telineet 

röntgenlaitteiston sijoittamista varten. Kuvaustyö suoritettiin Eforan ja Stora En-

son ohjeen mukaan täyttämällä aluksi vaaranarviointi kuvaustyöstä ja ilmoittau-

tumalla kuvausosastojen valvomoon. Valvomosta saatiin lupa kohteissa työsken-

telyyn sekä varmuus prosessin kuvaustyölle turvallisesta tilasta. Prosessiolosuh-

teet voivat sellutehtaalla muuttua nopeasti, joten kuvaushenkilöstölle määrättiin 
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monikaasumittarit mukaan otettavaksi mahdollisten kaasupäästöjen varalle. En-

nen kohteiden kuvaamista pääsy kuvausalueelle rajattiin säteilyturvanauhalla.  

Kuvaaminen aloitettiin sijoittamalla digiröntgenpaneeli kuvattavan kohteen 

taakse. Röntgenputki asetettiin osoittamaan röntgenpaneelia kohti noin metrin 

päähän paneelista siten että kuvattava kohde jäi röntgenputken ja digiröntgenpa-

neelin väliin (kuva 13).  

 

KUVA 13. Digiröntgenpaneelin ja röntgenputken sijoittaminen 

Kohteen kuvaaminen tapahtui etäämmälle sijoitetun tietokoneen kautta, joka oli 

yhdistetty digiröntgenlaitteistoon kaapeleilla. Kohteesta otettiin aluksi testikuva, 

jonka perusteella laitteiston parametreja säädettiin mahdollisimman tarkan ja in-

formatiivisen kuvan aikaansaamiseksi. Saadun kuvan intesiteettiä, eli säteilyn lä-

päisyä, mittaamalla voitiin määrittää säteilyn läpäisyteho. Intesiteetin mittaamisen 

apuna käytettiin kuvaan sijoitettua vertailukappaletta (kuva 14). Intensiteetin 

avulla pystyttiin määrittämään riittävä säteily onnistuneen röntgenkuvan aikaan-

saamiseksi. Paksut putket tai tiheä sisältö vaativat säteilytehon nostamista tai 

pidempää valotusaikaa riittävän intensiteetin aikaansaamiseksi.  
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KUVA 14. Vertailukappale säteilyn läpäisyn määrittämistä varten 

Ehdoton etu digiröntgenissä on mahdollisuus informaation välittömään analysoin-

tiin kuvan oton jälkeen. Mikäli kuvassa havaittaisiin esimerkiksi korroosioon viit-

taavaa, voidaan alueesta ottaa tarkempi kuva nopeasti pienemmällä paneelilla.  

Kuvaamiseen kului järjestelyineen alle kaksi tuntia per kohde, josta itse kuvaami-

seen kului noin puoli tuntia kohteen mukaan. Suurin osa työajasta kului laitteiston 

siirtämiseen ja alueiden rajaamisen. Putkistokohteet saatiin kuvattua kahdessa 

työpäivässä.  

6.4 Putkistojen korroosiokuvauksen tulokset 

Kuvauksissa saadut tulokset analysoitiin ja kirjattiin erilliseen raporttiin kuvaus-

henkilöstön toimesta. Digiröntgenillä saatu kuva oli erittäin tarkka, ja siihen saatiin 

taltioitua tarkasti myös hyvin pienet epäjatkuvuus- ja korroosiokohdat. DRT-kuvia 
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otettiin kohteista ensimmäisellä kuvauskerralla noin 30 kappaletta. Kaiken kaik-

kiaan kuvatut putkistot olivat ikäänsä nähden hyväkuntoisia eikä välittömille kun-

nossapitotöille nähty kuvien perusteella tarvetta. Yleinen korroosio oli putkis-

toissa hyvin vähäistä, eikä paikallisia syöpymiä juuri havaittu lukuun ottamatta 

klooridioksidiputkiston muutamia pistemäisiä syöpymiä (kuva 15). 

 

KUVA 15. Pistemäiset syöpymät ja liitosvirhe digiröntgenkuvassa (39) 

Kuvauksilla havaittiin putkistoissa muutamia valmistuksenaikaisia virheitä hit-

saussaumoissa. Hitsausvirheiden ei katsottu kuitenkaan aiheuttavan välittömiä 

kunnossapitotoimia ja niiden kehitystä pystytään seuraamaan kohteiden tulevilla 

DRT-kuvauksilla (kuva 16). 
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KUVA 16. Valmistuksenaikainen hitsausvirhe. Renkaat putkiston ympärillä aiheu-

tuvat eristepeltien liitoksista (39) 

Korroosio oli kuvatuissa kohteissa putkistojen ikään nähden hyvin vähäistä eikä 

putkistoissa havaittu juurikaan valmistuksen jälkeistä korroosiota. Havaitut hit-

sausvirheet ja syöpymät olivat niin vähäisiä, ettei välittömille kunnossapitotoimille 

nähty tarvetta. Kuvauksilla pystyttiin toteamaan DRT-kuvauksen soveltuvan erin-

omaisesti putkistojen käynninaikaiseen korroosiokartoitukseen ja kunnonvalvon-

taan. 

DRT-kuvaus on kunnonvalvontamenetelmänä kalliimpaa ja vaatii enemmän jär-

jestelyä ja yhteistyötä tehdashenkilöstön kanssa, kuin perinteiset mittausmene-

telmät kuten ultraäänipaksuusmittaus. DRT-kuvauksella saatu informaatio put-

ken kunnosta on kuitenkin huomattavasti perinteisiä menetelmiä kattavampaa ja 

mahdollisten vaurioiden laajuudesta saadaan välittömästi hyvä käsitys. Esimer-

kiksi kuvan 15 pistemäisiä syöpymiä ei perinteisillä menetelmillä saisi selville.  
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DRT-kuvauksen järjestäminen tehtaalla onnistuu helposti, sillä tutkittavaa laitteis-

toa ei lähtökohtaisesti tarvitse saattaa nollaenergiatilaan kuvausten ajaksi. DRT-

kuvaus voi aiheuttaa häiriöitä prosessilaitteiston säteileviin pinnanmittauslaittei-

siin. Kuvauskohteet on syytä kartoittaa säteilevien pinnanmittauslaitteiden osalta 

ja suunnitella työ siten, ettei prosessi keskeydy mahdollisesta pinnanmittauslait-

teen häiriöstä johtuen.  

Putkistojen kunnonvalvontaa suunniteltaessa on tärkeää määrittää vaurion vai-

kutukset turvallisuuteen, ympäristöön ja tuotannonmenetykseen. Putkistoissa, 

joissa vaurio vaikuttaa edellä mainittuihin osa-alueisiin, on määräaikainen DRT-

kuvaus perusteltua ja suositeltavaa vikojen ehkäisemiseksi. Tuotannon kannalta 

kriittisen putkiston rikkoutuessa tuotannon menetyksen suuruus on suunnatto-

masti arvokkaampi, kuin hyvin suunniteltu DRT-ennakkohuolto-ohjelma. DRT-ku-

vauksella alkava korroosio saadaan selville ennen varsinaista putkirikon syntyä, 

jolloin putkiston korjaustoimenpiteet voidaan suunnitella ennakkoon ja ajoittaa 

putkiston korjaus suunniteltuun tehdasseisokkiin. Tarkastuksilla pyritään siis 

muun muassa säästämään tuotannonmenetyksen aiheuttamat kustannukset.  
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7 ENNAKKOHUOLTO-OHJELMA 

Ennakkohuolto-ohjelmalla pyritään ehkäisemään putkistovauriot, jotka vaikutta-

vat turvallisuuteen, ympäristöön tai tuotannonmenetykseen. Ennakkohuollon 

suunnittelussa pyrittiin noudattamaan toimintavarmuuskeskeisen kunnossapidon 

ja Eforan kriittisyysanalyysin periaatteita sekä FMEA- ja RCM-päätöksentekokaa-

vioita. FMEA- ja RCM-kaaviot löytyvät liitteestä 3. Käytännön toteutus -osion kor-

roosiokuvausten tulosten perusteella digitaalisen radiografian katsottiin toimivan 

käytännössä hyvin ja antavan putkistojen kunnosta erinomaisen kuvan.  

Putkistojen kokonaisvaltaisen korroosio- ja vauriokartoittamisen todettiin olevan 

käytännössä hyvin haastavaa ilman mittavia investointeja ja prosessin keskey-

tyksiä. Kriittisten putkistojen määräaikaisen DRT-kuvaamisen korroosiolle alttiista 

epäjatkuvuuskohdista, kuten mutkista, yhteistä ja hitsaussaumoista, perinteisen 

paksuusmittauksen ja aistinvaraisen tarkastuksen katsottiin riittävän putkiston 

järkeenkäyvän käyttövarmuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Osa putkistotar-

kastuksista pystyttiin liittämään myös seisokissa suoritettavien säiliötarkastusten 

yhteyteen. Säiliöön liitetyistä putkistoista voidaan irrottaa osa putkea laipoistaan 

säiliön ollessa tyhjä ja suorittaa irrotetulle osalle siten putkiston paikallinen sisä-

puolinen tarkastelu helposti.  

Kriittisten putkistojen DRT-kuvaamisen määräajaksi määritettiin viisi vuotta. Put-

kistoille päätettiin myös tehdä aistinvarainen tarkastus vuoden välein vuotojen ja 

säröjen varalta. DRT-ennakkohuolloissa Efora joutuu käyttämään Tukesin hyväk-

symää alan tarkastusyhtiötä. Olemassa oleviin säiliötarkastusten ennakkohuol-

toihin suositeltiin lisättävän osio aiemmin mainitun kaltaiselle putkistotarkastuk-

selle. Putkistojen ennakkohuolto-ohjelmat kirjattiin tekstitiedostoon, josta ne siir-

retään myöhemmin SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Ennakkohuolto-ohjel-

mamalli löytyy myös opinnäytetyön liitteistä. Toiminnanohjausjärjestelmästä alu-

een kunnossapitohenkilöstö pystyy organisoimaan kunnonvalvontamittauksia oi-

kealla jaksotuksella ja suunnittelemaan mittausten aikatauluja ja töiden henkilös-

töresursseja.  
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8 YHTEENVETO 

Työssä määritettiin sellutehtaalla joukko erilaisia putkistotyyppejä, jotka aiheutta-

vat turvallisuusriskin, ympäristöhaitan ja/tai tuotantomenetyksen ja joita ei teh-

dasseisokin aikana ehditä tarkastamaan. Näille putkistotyypeille tuli määrittää pe-

rustellut menetelmät kunnon käynninaikaiseen tarkkailuun ja seurantaan. Asian-

tuntijoiden haastattelun ja aihepiirin kirjallisuutta tutkimalla päädyttiin putkistojen 

kunnonvalvonnan perustuvan digitaaliselle röntgenkuvaukselle. Röntgenkuvaus-

ten toteutuksista laadittiin erillinen raportti, jossa saatiin hyvä käsitys tarkastus-

menetelmä käytännön soveltuvuudesta putkistojen kunnon seuraamiseen.  

Työn aihepiiri oli erittäin laaja, ja kokonaisvaltaisemmalla käsittelyllä opinnäyte-

työn koko olisi kasvanut suunnattomaksi. Työssä päätettiin tarkastella putkiston 

ennakkohuoltoa käytännön soveltuvuuden kannalta käsittelemättä syvällisesti 

NDT-menetelmien toimintaperiaatteita ja niissä vaikuttavia voimia, jottei aihepiiri 

kävisi liian laajaksi.  

Työn teoriaosuudessa käytiin läpi lyhyesti kunnossapidon historiaa ja syvennyt-

tiin nykyiseen tuotantolaitoksissa käytettävään kunnossapitoon, ennakkohuol-

toon ja kunnonvalvontaan. Teoriaosuudessa käytiin läpi myös putkistojen käyttö-

varmuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä yleisimpiä 

standardeja. Pääpaino teoriaosuudessa oli putkistojen vauriomekanismeissa ja 

ennakkohuoltomenetelmissä.  

Vauriomekanismeja tutkittaessa havaittiin herkistymisen olleen yleisin korroosi-

osta aiheutunut vaurio ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkistoille te-

ollisuuslaitoksissa. Lasikuituputkiston vaurioita ei SAP-historiasta löytynyt siinä 

määrin, että niistä olisi voitu päätellä ennakoitavaa syytä putkistovauriolle. En-

nakkohuoltomenetelmissä päädyttiin rikkomattoman aineenkoetuksen tarkastus-

menetelmiin, sillä muut menetelmät vaatisivat putkilinjan tyhjennyksen ja tuotan-

non seisauksen ja esimerkiksi koepalan ottaminen putkistosta rikkoisi putkiston 

rakenteellisen eheyden. Rakenteellisen eheyden säilyttäminen on kriittistä 

useissa sellutehtaan putkistoissa suurien lämpötilavaihteluiden, tärinän ja paine-

rasituksen takia.  
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Käytännön osuudessa tutkittavat putkistokohteet määritettiin palaverissa, jonka 

pohjalta luotiin putkilinjalista tietoineen. Putkistojen tarkastelua varten keskustel-

tiin kahden alan asiantuntijayrityksen kanssa mahdollisista tarkastusmetodeista. 

Keskustelujen perusteella päädyttiin kuvaamaan putkistokohteet korroosiolle 

ominaisimmista kohdista digitaalisella radiografialla.  

Käytännön osuuden suoritusvaihe tapahtui yhteistyössä tuotannon henkilöstön 

kanssa vikatilanteiden ehkäisemiseksi ja kuvausalueen rajaamiseksi. Kuvauk-

sista laadittiin raportti, jonka perusteella kävi selväksi digiröntgenin soveltuvuus 

tässä työssä tutkituille kohteille. Kuvatut putkistot olivat hyväkuntoisia, eikä niille 

katsottu tarpeen tehdä välittömiä huoltotoimenpiteitä. Kuvauksilla saatiin erin-

omainen perusta putkistojen jatkotarkasteluja varten. 

Kuvausten jälkeen putkistoille tehtiin ennakkohuolto-ohjelma, jolla pyritään takaa-

maan putkistojen käyttövarmuus tulevaisuudessa. Ennakkohuolto-ohjelmiin kir-

jattiin ohjeet tarkastusmenetelmistä ja tarkastuskohteista. Digiröntgenkuvausten 

määräajaksi sovittiin viisi vuotta. Pääpaino ennakkohuollossa säilytettiin aistiva-

raisessa tarkastelussa, joka on edelleen helpoin ja nopeimmin toteutettava NDT-

tarkastelun muoto.  



 

 44 

LÄHTEET 

1. Järviö, Jorma – Lehtiö, Taina 2012. Kunnossapito: tuotanto-omaisuuden hoi-

taminen. Helsinki: KP-Media. 

2. Moubray, John 1997. Reliability-centered Maintenance. New York: Industrial 

Press Inc.  

3. NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-destructive Testing). 

Kiwa Inspecta. Saatavissa: https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/Rikko-

maton-aineenkoetus-NDT-Non-Destructive-Testing/. Hakupäivä 9.1.2019. 

4. Iris MX : Enhancing Vision. RDI Technologies. Saatavissa: https://www.rdi-

technologies.com/irismx/ Hakupäivä 9.1.2019. 

5. Kriittisyysanalyysiohje. 2016. Efora Oy. 

6. SAP Facts and Information. SAP SE. Saatavissa: https://www.sap.com/cor-

porate/en/company.faqs.html#faqs. Hakupäivä 9.1.2019. 

7. Kemikaaliputkiston turvallisuusvaatimukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 

Saatavissa: https://tukes.fi/teollisuus/kemikaaliputkistot. Hakupäivä 8.1.2019. 

8. Tietoa Tukesista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Saatavissa: https://tu-

kes.fi/tietoa-tukesista. Hakupäivä 8.1.2019. 

9. 29.12.2016/1548. Valtioneuvoston asetus painelaitteista. Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161548. Hakupäivä 9.1.2019. 

10. Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset. Opas. 2017. Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto. Saatavissa: https://tukes.fi/documents/5470659/6372605/Ke-

mikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/b2bc9865-b89c-4231-9a36-

38c90f60814c/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/. Hakupäivä 

15.1.2019. 

11. PSK 6311. 2012. Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Mittaus-

menetelmän valinta. PSK Standardisoimisyhdistys ry. 

https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/Rikkomaton-aineenkoetus-NDT-Non-Destructive-Testing/
https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/Rikkomaton-aineenkoetus-NDT-Non-Destructive-Testing/
https://www.rditechnologies.com/irismx/
https://www.rditechnologies.com/irismx/
https://www.sap.com/corporate/en/company.faqs.html#faqs
https://www.sap.com/corporate/en/company.faqs.html#faqs
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaaliputkistot
https://tukes.fi/tietoa-tukesista
https://tukes.fi/tietoa-tukesista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161548
https://tukes.fi/documents/5470659/6372605/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/b2bc9865-b89c-4231-9a36-38c90f60814c/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/
https://tukes.fi/documents/5470659/6372605/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/b2bc9865-b89c-4231-9a36-38c90f60814c/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/
https://tukes.fi/documents/5470659/6372605/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/b2bc9865-b89c-4231-9a36-38c90f60814c/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf/


 

 45 

12. PSK 6312. 2011. Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Aistin-

varainen tarkastus. PSK Standardisoimisyhdistys ry. 

13. SFS 5162. 2000. Muoviputket. LM-putket ja putkenosat. Raaka-aineet ja ra-

kenne. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

14. PSK 6313. 2011. Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Rönt-

gentarkastus. PSK Standardisoimisyhdistys ry. 

15. TeMuKuVa - Teollisuuden lujitettujen kerta-, kestoja yhdistelmämuoviputkis-

tojen kunnonvalvonta. 2012. Loppuraportti. Teollisuuden lujitettujen kerta-, 

kesto- ja yhdistelmämuoviputkistojen kunnonvalvonta loppuraportti.  

16. Korroosiokäsikirja. 2008. 4. painos. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. Hel-

sinki: KP-Media Oy. 

17. Ingenious solutions for transporting our clients’ valuable resources. Walton 

Corrosion Services. Saatavissa: https://www.waltoncorrosion.com/services/oil-

and-gas-pipeline/. Hakupäivä 16.4.2019. 

18. Lyhyesti korroosiosta. 2015. Jet.Steel Oy. Saatavissa: http://jets-

teeloy.blogspot.com/2015/11/lyhyesti-korroosiosta.html. Hakupäivä 4.2.2019. 

19. Korroosionesto anodeilla. 2016. Laivuriblog. Saatavilla: https://laivuri-

blog.wordpress.com/2016/03/01/anodinen-suojaus/. Hakupäivä 15.2.2019. 

20. Kähkönen, Arto 2017. HO5 ja HO6 DRT –tarkastukset. Inspecta Oy.  

21. Digitaalinen radiografia. Vidisco. Inspecta. 

22. Säteilyn käyttökohteita. 2016. Säteilyturvakeskus. Saatavissa: 

https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/sateilyn-kayttokohteita. Hakupäivä 

30.1.2019. 

23. Inspectalla uusi tarkastuslaitteisto – Suomen ensimmäinen mikroaaltoskan-

neri toiminnassa. Industrial Prime Oy. Saatavissa: http://www.industrial-

prime.fi/inspectalla-uusi-tarkastuslaitteisto-suomen-ensimmainen-mikroaaltos-

kanneri-toiminnassa/. Hakupäivä 15.1.2019. 

https://www.waltoncorrosion.com/services/oil-and-gas-pipeline/
https://www.waltoncorrosion.com/services/oil-and-gas-pipeline/
http://jetsteeloy.blogspot.com/2015/11/lyhyesti-korroosiosta.html
http://jetsteeloy.blogspot.com/2015/11/lyhyesti-korroosiosta.html
https://laivuriblog.wordpress.com/2016/03/01/anodinen-suojaus/
https://laivuriblog.wordpress.com/2016/03/01/anodinen-suojaus/
https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/sateilyn-kayttokohteita
http://www.industrialprime.fi/inspectalla-uusi-tarkastuslaitteisto-suomen-ensimmainen-mikroaaltoskanneri-toiminnassa/
http://www.industrialprime.fi/inspectalla-uusi-tarkastuslaitteisto-suomen-ensimmainen-mikroaaltoskanneri-toiminnassa/
http://www.industrialprime.fi/inspectalla-uusi-tarkastuslaitteisto-suomen-ensimmainen-mikroaaltoskanneri-toiminnassa/


 

 46 

24. NDT-menetelmät dielektrisille materiaaleille. Inspecta.  

25. SFS-EN ISO 16810. Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleispe-

riaatteet. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 

26. Berke, Michael. Ainettarikkomaton ultraäänitarkastus – Johdatus perustei-

siin. Krautkrämer. Saatavissa: https://www.sonar.fi/wp-content/themes/sonarfit-

heme/ohjeet/ultraaanitarkastus.pdf. Hakupäivä 10.4.2019. 

27. Korroosiotarkastus putkille ultraäänitekniikalla (Guided Wave LRUT). Kiwa 

Inspecta. Saatavissa: https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDT-sovel-

luskuvaukset/Pitkan-kantaman-Guided-Wave-LRUT-putkistoille/. Hakupäivä 

20.2.2019. 

28. Overview of Long Range Ultrasonic testing (LRUT). Inspectioneering. Saa-

tavissa: https://inspectioneering.com/tag/lrut. Hakupäivä 15.2.2019. 

29. Hakkarainen, Toni 2008. Vaiheistettu ultraääni-tekniikka valtaa jalansijaa-

konepajateollisuudessa. Shy-hitsaus. Saatavissa: https://www.shy-hit-

saus.net/portals/shy/iBooklet/2008/HT_3_08/files/assets/basic-

html/page15.html. Hakupäivä 25.2.2019 

30. Pyörrevirtatarkastus tuotantolinjalla – uusia sovelluksia särötarkastukseen. 

TeknoNDT Oy. Saatavissa: http://teknondt.com/Apusivut/Tarkastus/e5.htm. Ha-

kupäivä 15.3.2019 

31. Lämpösäteily ja infrapuna. Infradex. Saatavissa: https://www.infra-

dex.com/lamposateily-ja-lampokamera/. Hakupäivä 14.3.2019. 

32. OVA-ohje: RIKKIHAPPO. 2015. Työterveyslaitos. Saatavissa: 

http://www.ttl.fi/ova/rikkiha.html. Hakupäivä 28.3.2019. 

33. HASTELLOY® C-276 alloy. 2017. Haynes international. Saatavissa: 

https://www.haynesintl.com/docs/default-source/pdfs/new-alloy-brochures/cor-

rosion-resistant-alloys/brochures/c-276.pdf?sfvrsn=6. Hakupäivä 20.3.2019. 

https://www.sonar.fi/wp-content/themes/sonarfitheme/ohjeet/ultraaanitarkastus.pdf
https://www.sonar.fi/wp-content/themes/sonarfitheme/ohjeet/ultraaanitarkastus.pdf
https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDT-sovelluskuvaukset/Pitkan-kantaman-Guided-Wave-LRUT-putkistoille/
https://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDT-sovelluskuvaukset/Pitkan-kantaman-Guided-Wave-LRUT-putkistoille/
https://inspectioneering.com/tag/lrut
https://www.shy-hitsaus.net/portals/shy/iBooklet/2008/HT_3_08/files/assets/basic-html/page15.html
https://www.shy-hitsaus.net/portals/shy/iBooklet/2008/HT_3_08/files/assets/basic-html/page15.html
https://www.shy-hitsaus.net/portals/shy/iBooklet/2008/HT_3_08/files/assets/basic-html/page15.html
http://teknondt.com/Apusivut/Tarkastus/e5.htm
https://www.infradex.com/lamposateily-ja-lampokamera/
https://www.infradex.com/lamposateily-ja-lampokamera/
http://www.ttl.fi/ova/rikkiha.html
https://www.haynesintl.com/docs/default-source/pdfs/new-alloy-brochures/corrosion-resistant-alloys/brochures/c-276.pdf?sfvrsn=6
https://www.haynesintl.com/docs/default-source/pdfs/new-alloy-brochures/corrosion-resistant-alloys/brochures/c-276.pdf?sfvrsn=6


 

 47 

34. The performance of stainless steels in concentrated sulphuric acid. 2009. 

Stainless Steel World. Saatavissa: https://www.neonickel.com/wp-con-

tent/uploads/2016/12/84.-The-Performance-of-Stainless-Steels-in-Concentra-

ted-Sulphuric-Acid.pdf. Hakupäivä 20.3.2019 

35. Nousiainen, Marko 2017. Mäntyöljyn valmistusprosessin tehokkuuden arvi-

ointi Tall oil Production Process: Evaluation of the effectiveness. Kandidaatin-

työ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, energiatekniikan koulutusohjelma. 

Saatavissa: http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/130854/Kandidaa-

tinty%C3%B6_Nousiainen_Marko.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Hakupäivä 

2.4.2019. 

36. Hartikka, Martti 2012. Tunkeumanestepöytäkirja. DEKRA Industrial Oy. 

37. Schulz, Zach. What is alloy sensitization?. Rolled Alloys. Saatavissa: 

https://www.rolledalloys.com/technical-resources/blog/what-is-alloy-sensitiza-

tion-. Hakupäivä 20.3.2019 

38. Kolehmainen, Jarmo 2013. Haihduttimen suunnittelukäsikirjan uudistami-

nen. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu, kone- ja tuotantotekniikan 

koulutusohjelma. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/han-

dle/10024/63063/Kolehmainen_Jarno.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Haku-

päivä 20.3.2019. 

39. Kärkkäinen, Tuomas 2019. Sellutehtaan putkistojen korroosiokuvaus 25.3-

26.3.2019. Kiwa Inspecta. 

 

 

https://www.neonickel.com/wp-content/uploads/2016/12/84.-The-Performance-of-Stainless-Steels-in-Concentrated-Sulphuric-Acid.pdf
https://www.neonickel.com/wp-content/uploads/2016/12/84.-The-Performance-of-Stainless-Steels-in-Concentrated-Sulphuric-Acid.pdf
https://www.neonickel.com/wp-content/uploads/2016/12/84.-The-Performance-of-Stainless-Steels-in-Concentrated-Sulphuric-Acid.pdf
http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/130854/Kandidaatinty%C3%B6_Nousiainen_Marko.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/130854/Kandidaatinty%C3%B6_Nousiainen_Marko.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.rolledalloys.com/technical-resources/blog/what-is-alloy-sensitization-
https://www.rolledalloys.com/technical-resources/blog/what-is-alloy-sensitization-
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63063/Kolehmainen_Jarno.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63063/Kolehmainen_Jarno.pdf?sequence=1&isAllowed=y


PUTKILINJATIEDOT   

  LIITE 1 

 

 

nimi Linja Materiaali Mitat Lämpötila OSASTO 

Rikkihapon 
syöttöputki 

MK-56-ARI-25-HASTEL-
LOY SS2343 33,7x1,5 20°C 

Mäntyöljyn-
keittämö 

Vetyputki 
meesauunin 
2. polttimelle KM705-GVE-150 Lujitemuovi 150x~5.0 20°C 

Meesuunin 
polttopää 

Matalapaine- 
ja sekundää-
rihöyryputki 
strippausko-
lonnille 

73-HTD-400-2333-3-
116-1,8 AISI316L 273X6,35 

115 - 
145°C 
(sek.höyry 
- HMP) Haihduttamo 

Oksan pump-
paus 

100-OKSA-DN10-45l/s-
2% 

DUPLEX 
1.4462 168.3x4 95°C Vuokeitto 

Klooridioksi-
diputki D2-
vaiheelle D78.6-AKD-50-TI Titaani 

Käyrä 
60,3x2 
Suora 
60,3x1,5 33° 

Valkaisu ala-
kerta 

Väkevät haju-
kaasut 

C1HON-125-2333-55.5-
60.0.98 SS2333 

Käyrä 
139,7x2,5 
Suora 
139,7x2,0 35 - 70 °C 

keittämön 
katto 

Laihat haju-
kaasut 

HK268-GHAL-500-2343-
2-63 SS2343 508x3 50°C 

keittämön 
katto 



MATERIAALIEN VASTAAVUUDET   

  LIITE 2 

 

AISI   EN (numerical) EN (symbolical) 

304 SS2333 1.4301 X6CrNi18-10 

316 SS2343 1.4436 X3CrNiMo17-13-3 

316L SS2343  1.4435 X2CrNiMo18-14-3 

2205  1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 
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System   Sellutehtaan keittämön putkisto    Joona Pentti 

Function   Functional Failure (loss of function)   Failure Mode (Cause of Fail)   Failure Effect (what happens when it fails) 

Kuljettaa fluidi halutulla no-
peudella komponentilta A 
komponentille B A Ei kuljeta fluidia halutulla nopeudella 1 Tukos  

Kiinteä aines fluidissa pakkautuu selkeästi erotettavaksi 
kappaleeksi ja jumiutuu esimerkiksi putkiston epäjatku-
vuuskohtaan. Tukos hidastaa tai pysäyttää virtauksen put-
ken sisällä. Pysähtynyt virtaus rasittaa putkistoa ja sen 
komponentteja. 

      2 Putkivaurio  

Putkivaurio voi aiheutua putkiston ulkopuolisesta rasituk-
sesta tai esimerkiksi korroosion aiheuttamasta rakenteen 
hajoamisesta. Putkivaurio aiheuttaa fluidin virtaamisen 
putkiston ulkopuolelle, mikä aiheuttaa tuotantomenetyk-
sen ja mahdollisen ympäristö- ja turvallisuusriskin. 

              

            

  B Ei kuljeta fluidia halutulle komponentille 1 Tukos  

Kiinteä aines fluidissa pakkautuu selkeästi erotettavaksi 
kappaleeksi ja jumiutuu esimerkiksi putkiston epäjatku-
vuuskohtaan. Tukos hidastaa tai pysäyttää virtauksen put-
ken sisällä. Pysähtynyt virtaus rasittaa putkistoa ja sen 
komponentteja. 
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F FF FM H S E O 
H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

S4 
H4 H5 S4 

Proposed task Initial interval Can be 
done by 

1 A 1 Y N N Y N N N       Tukoksen poisto  Vian ilmetessä 

Kupi-asen-
taja/mek. 
Erikois-
osaaja 

1 A 2 Y     Y         Putkiston tarkastaminen NDT-menetelmällä 

Aistinvaraisesti kerran 
vuodessa, Digiröntgen 5 
vuoden välein 

Kupi-asen-
taja/ Tar-
kastus-
firma 

                                

1 B 1 Y N N Y N N N      Tukoksen poisto  Vian ilmetessä 

Kupi-asen-
taja/mek. 
Erikois-
osaaja 
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NDT-TARKASTUS MÄÄRÄAIKAINEN 5 VUOTTA 

OU-73-HTD-400 JA 73-HTD-400 STRIPPAUSKOLONNILLE 

1) TELINEET VÄLITASON KORKEUDELLE STRIPATTAVAN LAUHTEEN PUMPUN OU-32639 YLÄ-

PUOLELLE 

2) TARKASTETAAN DIGIRÖNTGENILLÄ 

MUISTA SÄTEILYTURVA-ALUEEN RAJAAMINEN 

* 1. 53-HMP-250 JA 73-HTD-400 T-HAARAN LIITOS  

* 2. 73-HTD-400 SEINÄMÄ T-HAARAN KOHDALTA 

* 3. 73-HTD-400 ALAKÄYRÄ 

* 4. 73-HTD-400 KÄYRÄLTÄ STRIPPAUSKOLONNILLE 

HAVAINNOLISTAVAT KUVAT LAITEHIERARKIASSA ASIAKIRJOISSA 
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