
Piipun betonisen
ulkorakenteen
kunto arvioidaan
poralieriö-
näytteistä jotka
analysoidaan
monin eri tavoin.

Piipun sisäpinta
kuvataan aukot-
tomasti CI-Robo-
Cam 360-asteen
monikamerajär-
jestelmällä alhaal-
ta ylös tai ylhäältä
alas. Tulokset
nähdään Chimney
Inspector  tieto-
koneohjelmalla
korkeustiedon
kera.

Voimalaitospiipun sisäpuolen ja
ulkokuoren kunnontarkastus

TARKASTUSPALVELUT
TEKE on voimalaitospuhdistuksiin ja pintakäsittelyihin
erikoistunut yritys, joka tarjoaa myös tarkastuspalveluita
kohteisiin, joiden korjaamisesta ja suojaamisesta sen
henkilöstöllä on vuosikymmenien kokemus.
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Tarkastus-case:
Jyväskylän Energia

Jyväskylän Energia halusi tietää Jyväskylän
kaupungin omistaman Rauhalahden voimalaitoksen
piipun sisäpuolen kunnon vuonna 2012. Siitä tuli
ensimmäinen kehitys- ja pilottikohde Chimney
Inspector konseptille. Kunnossapitomestari
Aleksi Vuorenmaa perustelee menetelmää.

– CI-kuvaus oli kustannuksiltaan järkevä ja
dokumentoiva vaikkapa helikopteri- tai
kattilakelkkatarkastukseen verrattuna. CI-
piippudokumentoinnin pohjalta oli helppo alkaa
suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä useiden ihmisten
pystyessä arvioimaan tilannetta CI-kuvauksen
pohjalta, kertoo Vuorenmaa

Rauhalahden voimalaitokselle tehtiin merkittävä
muutosinvestointi IED päästödirektiivin mukaisesti.
Laitokseen uusittiin kattilan peräpää, sähkö-
suodatin ja savupiippu sekä lisättiin savukaasu-
pesuri. Savukaasupesuri laskee savukaasujen
lämpötilan piipussa alle sataan asteeseen. Päästöt
rikin ja hiukkasten osalta putoavat murto-osaan
entisestä. Vanha piippu jätettiin apuhöyrykattilan
käyttöön lyhentämällä sitä kolmanneksella.

Myöhemmin haluttiin tarkastaa myös Keljonlahden
voimalaitoksen piippu.

– Keljonlahden piipun ongelma oli, että pinnoite
joka oli piipussa jo uutena ei kestänyt. Piippuun
syntyi pistekorroosiota ja syöpymiä jotka CI-

TEKE on
kuvannut 12 eri
piippua sisältä

kuvauksessa näkyivät. Jyväskylän
Voima Oy päätyi testaamaan eri
teräsvaihtoehtoja kahdessa erillisissä
testissä. Materiaalitestipaloja
sijoitettiin eripuolille vaakakanavaa ja
piippua.

Testissä esimerkiksi haponkestävä
316L perusteräs syöpyi savukaasu-
virroissa merkittävästi. Uusi piippu
valmistettiin sopivimmasta testatusta
materiaalista itse voimalaitospro-
sessin säilyessä samana.

Aleksi Vuorenmaa kertoo että
savukaasujen lämpötilat Jyväskylän Energian laitoksissa ovat
melko alhaalla - lähellä happokastepistettä – jotta saataisiin
kaikki mahdollinen energia talteen prosessista.

Kysymykseen tuleeko ristiriitaa siitä, että korroosion
kustannuksella ajetaan savukaasujen lämpötiloja alas,
Vuorenmaa vastaa pohtien.

– Periaatteessa on ristiriitaa, mutta silloin ei ymmärretä mitä se
kunnossapidollisesti peräpäässä merkitsee – korroosio
kasvaa ja siitä saattaa seurata suurempia operaatioita.
Vaatimukset savukaasuvirtauksen vaikutuksen alaisena
olevista materiaaleista nousevat erittäin paljon jos mennään
lämpötilassa happokastepisteeseen alle.

– Savukaasupesurin avulla saadaan suurin osa savukaasun
korrosoivista aineosista poistettua ja näin laskettua sen
loppulämpötilaa alhaisemmaksi ilman suurempaa korroo-
sioriskiä, sanoo Vuorenmaa peräänkuuluttaen lisää
ymmärrystä korroosiosta voimalaitoksissa.

TEKE on seisokeissa onnistuneesti
kuvannut CI-RoboCam järjestelmällä
kaksitoista voimalaitospiippua sisältä
vuoden 2017 loppuun mennessä .

Piipun kunto halutaan tietää tulevai-
suuden ratkaisujen pohjaksi tai vaikka
takuuajan lopun lähestyessä. Ennen
kunnossapitotoimenpiteitä  tehdyt
CI-kuvaukset paljastavat useimmat
“yllätykset” jotka viime hetkellä
havaittuna tulisivat kalliiksi ja ongel-
mallisiksi.

Asiakas saa tarkastusprojektin sekä
paperiraporttina, että sähköisenä
Chimney Inspector ohjelmiston kera.
Sen avulla näytöllä “kuljetaan piipun
läpi”, pysähdytään ja tarkastellaan
lähikuvissa yksityiskohtia. Korkeus
näkyy näytöllä ja siihen voidaan
siityä kirjoittamalla korkeus tai
klikkaamalla piipun kuvaa hiirellä.

Projekti on yhdessä kansiossa,
jossa ChimneyI.exe on ainoa ohjel-
matiedosto, joka toimii Windows-
koneissa ilman asennusta muisti-
tikultakin käynnistettynä. PC tuki-
henkilöä ei tarvita ohjelman käyttä-
miseksi. Se ei tee mitään asetuksia
tai muutoksia tietokoneen tiedos-
toihin eikä rekistereihin.

CI tarkastuskuvia sisältä eri piipuista.
Alemmassa kuvassa syöpymät 100
metrin korkeudessa näkyvät selvästi.
Ylemmässä kuvassa on normaaleja
valumia vastaavalla korkeudella.

Aleksi Vuorenmaa



Tarkastus-case:
Naantalin voimalaitos

Turun Seudun Energiatuotannon (TSE Oy) osakkaat
ovat Fortum ja Turku Energia sekä Naantalin, Raision
ja Kaarinan kaupungit. Naantalin voimalaitos on ollut
alkujaan lauhdelaitos joka 80-luvulla muutettiin
vastapainetuotantoon. Se tuottaa pääosan Turun
seudun kaukolämmöstä sekä höyrykaukolämpöä
lähialueen teollisuudelle kivihiili pääpolttoaineenaan.
Rakenteilla oleva monipolttoainevoimalaitos tulee
jatkossa korvaamaan pääosan vanhojen yksiköiden
kapasiteetista.

Nyt CI-kuvauksella tarkastetut kaksi piippua on
otettu käyttöön vuonna 1992, samanaikaisesti
märkämenetelmään perustuvan rikinpoiston kanssa.
Matti Akkanen  Fortumin kunnossapidosta oli
tilaajan puolelta mukana vuosihuollossa tehdyssä
kuntokartoituksessa. Hän koki CI-tarkastuksen
vaivattomaksi tarkastusmenetelmäksi.

– Piipulle ei ole aiemmin tehty perusteellisempaa
kuntokartoitusta. Nyt tällä tarkastuksella haluttiin
saada kattava käsitys sen kunnosta. Noin 134 metriä
korkean betonikuoren alla on kahden
voimalaitosyksikön halkaisijaltaan 3,25 m olevat
teräspiiput, materiaalina AISI 316L. CI-kuvaus, josta
tietokoneen ruudulla näkyy aukottomasti koko piipun
sisäpinta alhaalta ylös, osoitti piippujen pysyneen
erittäin hyvässä kunnossa. Pistesyöpymiä ei esiintynyt
kummassakaan sisäpiipussa ja valumat olivat
luonnollisia.

– Piippujen hyvästä kunnosta
päätellen olemme onnistuneet
ajamaan hyvin kastepisteen
yläpuolella. Vain lyhyissä
poikkeustilanteissa joudumme
roikkumaan savukaasun läm-
pöjen osalta alahälytysrajoilla.
Lämpötilatasosta on pyritty
pitämään huolta korroosio-
ongelmat tiedostaen, Akkanen
toteaa.

Savukaasun lämpötila ennen
rikinpoistolaitoksen pyörivää
lämmönvaihdinta on suurimman

osan ajokautta 125-140 asteen välillä, piipulle mentäessä
lämpötila on 75-80 astetta. Hälytysraja savukaasun
alhaiselle lämmölle on 55 asteessa.

Naantalin piipun ulkopuolisen betonikuoren kuntoa tutkittiin
myös ottamalla siitä useasta kohtaa poralieriönäytteet.
Niistä mitattiin karbonoitumissyvyys, joka kertoo betonin
neutraloitumisen, jolloin se menettää alla olevaa raudoitusta
suojaavan alkalisuutensa.Betonipeitteen paksuutta raudoi-
tuksen päällä mitattiin myös useasta kohtaa piippua.

Näytteille tehtiin myös mikrosooppinen ohuthieanalyysi,
vetolujuusanalyysi, ja pinnan sulfaatti- ja
kloridipitoisuusanalyysit.

Kuntotutkimuksen perusteella piipun betonikuoressa ei ole
lähivuosina kohonnutta betoniraudoituksen korroosioriskiä.
Pintabetonin pakkasenkestävyys todettiin myös asian-
mukaiseksi. Naantalin voimalaitoksen piiput ovat seisokissa
vain noin viikon vuodessa.

Ulkokuori kohtaa lämpötila-
vaihteluiden lisäksi kemiallisia

rasituksia jotka rapauttavat
betonia eri tavoin. Mikros-
kooppikuva kertoo paljon.

Piipun ulkopuolen
tarkastus

Piipun sisäpuolen tarkastusten lisäksi
TEKE suorittaa ulkopuolisen
betonikuoren tarkastuksia. Tällöin
voimalaitos saa kokonaisvaltaisen
kuvan piipun tulevaisuuden korroo-
sioriskistä ja kunnostustarpeesta.

Betonisen ulkorakenteen tarkastus
suoritetaan betonin poralieriönäytteistä
jotka analysoidaan eri tavoin.
Analyysejä ovat raudoituksen
korroosioon vaikuttava
karbonoitumissyvyys sekä
peitekerroksen paksuus, näytteen

vetolujuus, ohuthiemikroskopointi,
sulfaatti- ja kloridipitoisuusanalyysit.

TEKE käyttää tulosten analysointiin
akkreditoituja testauslaboratorioita
joilla on vuosikymmenien kokemus
betonianalyyseistä.

Piipun ulkopuoli voidaan myös kuvata,
jolloin yksittäiset ongelmakohdat näkyvät.

TEKEn suorittaman sisäpuolisen ja
ulkopuolisen tarkastuksen jälkeen
voimalaitoksella on hyvä käsitys
miljoonien eurojen arvoisen piipun
kunnosta ja tulevaisuudesta.

   Matti Akkanen



Kysy lisää!
Esa Moilanen
gsm  040 730 2862
esa.moilanen@teke.fi

TEKE
Kivistönkuja 5
45370 Valkeala
fax: (05) 379 4286
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@teke.fi

TEKE on korroosiosuojauksiin, metalli- ja betonipinnoituksiin,
voimalaitoskattiloiden lämpöpintojen kuivapuhdistuksiin sekä

turbiinipuhdistuksiin erikoistunut palveluyritys.

www.               .fi

Tämä dokumentti, lisätietoja ja videoita löytyy webistä:
www.teke.fi/piipuntarkastus

Chimney Inspector tarkastusraportti

Asiakas saa aina Chimney Inspector tarkastusvideotarkastuskuvauksen aukottomana 360-asteen videoraporttina
koko piipun matkalta. Chimney Inspector  tietokoneohjelman avulla asiakas voi itse “kulkea piipussa”, tarkastella
kohteita läheltä ja tehdä ohjelmalla  huomiomuistiinpanoja eri korkeuksissa.

Pyydettäessä asiakas saa tekemämme tarkastusraportin myös paperilla. Sen kuvayhteenvetosaukeamalta saa
yhdellä silmäyksellä hyvän käsityksen piipun kunnosta. Raportissa havainnot ovat korkeusjärjestyksessä kuvien
kera.

Videoraportista ja paperiraportista saa erittäin hyvän näkemyksen piipun kunnosta. Tieto on tarpeen  pitkän
tähtäimen suunnitelmia tehtäessä, mutta myös esimerkiksi takuuajan lopun lähestyessä tai ennen kunnossapitotoi-
menpiteitä.

Paperinen
tarkastusraportti

on kuvallinen
yhteenveto

havainoista piipun
alapäästä ylä-

päähän.


