TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

PUTKISTOJEN KUNNOSSAPIDON KARTOITUS
Ville Mäkikangas

Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty
Oulun yliopiston Konetekniikan koulutusohjelmassa 8.8.2017
Ohjaajat: Professori Juhani Niskanen, Yliopisto-opettaja Jouni Laurila

TIIVISTELMÄ
Putkistojen kunnossapidon kartoitus
Ville Mäkikangas
Oulun yliopisto, Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Diplomityö 2017, 156 s. + 5 liitettä
Työn ohjaaja yliopistolla: Professori Juhani Niskanen, Yliopisto-opettaja Jouni Laurila

Diplomityön tavoitteena oli selvittää Raahen terästehtaan yhteisien putkistojen sijainnit,
vastuualueet, merkinnät ja tarvittavat ennakkohuoltotoimenpiteet ja tarkastukset.
Yhteisillä putkistoilla tarkoitetaan tuotanto-osastojen ulkopuolisia putkistoja, jotka
sijaitsevat tehdasalueella. Työssä huomioidaan putkistoissa virtaaville aineille lakien ja
asetusten asettamat vaatimukset. Tarkoituksena oli saada selvitys putkistojen
nykytilasta,

jonka

pohjalta

laaditaan

suunnitelma

putkistojen

kunnossapidon

kehittämiseksi.
Putkistojen sijaintien kartoituksessa luotiin luettelo, jonne kerättiin työn edetessä
putkistojen

pääpiirustusnumeroita

hallintajärjestelmästä.

Tarkoituksena

tehtaan
oli

käytössä

selvittää

olevasta

dokumentaation

putkistopiirustusten

nykytila.

Vastuualueiden, merkintöjen ja ennakkohuoltotoimenpiteiden sekä tarkastusten
kartoituksessa päämenetelmänä käytettiin henkilöhaastatteluja ja niiden tukena
kenttätutkimuksia, tehtaan käytössä olevaa kunnossapidon tietojärjestelmää sekä
vanhoja dokumentteja ja raportteja. Ennakkohuoltotoimenpiteiden ja tarkastusten tueksi
työhön otettiin mukaan kolmen vesiputkiston ennakkohuoltotoimenpiteiden suoritukset.
Putkistojen tarkastukset suoritettiin käyttäen kunnonvalvonnan eri menetelmiä. Lisäksi
kävimme tehdasvierailulla Torniossa Outokummun terästehtaalla tutustumassa heidän
putkistojensa kunnonhallintaan.
Tehtyjen kartoitusten pohjalta muodostettiin kokonaiskuva kuvastamaan tehdasalueen
yhteisien

putkistojen

kunnossapidon

nykytilaa.

Osa

tuloksista

esitellään

taulukkomuodossa ja osa kirjallisessa muodossa. Jokaisella tarkasteltavalla osa-alueella
havaittiin puutteita, joihin tulee puuttua välittömästi. Työsuhteen aikana osalle
putkistoista ehdittiinkin sopia alustavia kunnossapidon vastuurajoja osastojen kesken.

Kartoitustyön tuloksena tehtiin suunnitelma putkistojen kunnossapidon kehittämiselle,
minkä tukena on käytetty standardien ja lakien asettamia ohjeita ja vaatimuksia.
Tuloksia voidaan hyödyntää koko tehtaan alueella henkilöstön perehdyttämisessä ja
muun toiminnan parantamisessa.
Asiasanat: terästeollisuus, putkisto, kunnossapito

ABSTRACT
The Mapping of Pipe Systems Maintenance
Ville Mäkikangas
University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering
Master’s thesis 2017, 156 p. + 5 Appendices
Supervisors at the university: Professor Juhani Niskanen, University teacher Jouni
Laurila

The purpose of this work was to map common pipe system locations, spheres of
responsibility, marking, preventive maintenance and inspections needed. Common pipe
system means pipelines outside of factory production departments. In this work legal
requirements and regulations are taken into account. The objective was to investigate
the present state of pipes and formulate a plan to develop the maintenance of pipe
systems.
Using the control system of documentations a drawing list was created to map the pipe
system locations. The aim was to clarify the pipe system locations by means of the
general drawings of each pipe system. The main methods used to map the pipe systems’
spheres of responsibility, marking, preventive maintenance and inspections were
interviews, field investigations, the steelworks maintenance information system, old
documents and reports. To support the mapping of preventive maintenance and
inspections, the work of three water pipeline pre-maintenance measures were included
in this work. The pipeline inspections were performed using visual and measuring
condition monitoring. In addition, a visit to Outokumpu steelworks in Tornio allowed
familiarizion with their pipe systems condition management.
A general view was formed based on the mappings of pipe systems performed to depict
the current state of the common pipe systems maintenance. Some of the results are
shown in table format and the rest are shown in written form. It turned out that each of
the areas under review had shortcomings that need to be fixed as soon as possible. As a
result of this mapping work a plan based on regulations and laws for developing pipe

systems maintenance was created. The results can be utilized throughout the steelwork
to initiate staff and to improve operation.
Keywords: steel industry, pipe system, maintenance
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
AHSS

Advanced High-Strenght Steel, pitkälle kehitetyt lujat teräkset

CBM

Condition Based Maintenance, kuntoon perustuva kunnossapito

CEN

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö

CIE

International Commission on Illumination, kansainvälinen
valaistuskomissio

CLP

Classification, Labelling and Packaging

CAS-OB Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling and Oxygen
Blowing, sulan teräksen lämpötilan ja koostumuksen täsmäysmenetelmä
DDA

Digital Detector Array

EC

European Commission

EH

Ennakkohuolto

EKT

Esikäsitellyt levytuotteet yksikkö

EMAT

Electro-Magnetic Acoustic Transducers

ERP

Erikoisraskas polttoöljy

ET

Pyörrevirtatarkastus

EU

Euroopan unioni

f

Taajuus

GWT

Guided Wave Testing

IRIS

Internal Rotating Inspection System

KNL

Tuotannon kokonaistehokkuus

LD

Konvertteriprosessi

LKT

Leikatut kelatuotteet yksikkö

LNG

Liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu

LRUT

Long Range Ultrasonics Technology

MFL

Magnetic Flux Leakage

MT

Magneettijauhetarkastus

NDT

Non Destructive Testing, rikkomaton aineenkoetus

OEE

Overall Equipment Effectiveness

PA

Phased Array, vaiheistettu ultraäänitarkastus

PCI

Pulverized Coal Injection

PED

Pressure Equipment Directive, painelaitedirektiivi

PS

Suurin sallittu käyttöpaine

PT

Tunkeumanestetarkastus

Q&T

Quenched and Tempered, karkaistut ja päästetyt teräkset

RT

Radiografinen tarkastus

SLOFEC Saturation Low Frequency Eddy Current
TOFD

Time of Flight Diffraction, kulkuaikatekniikka

TTL

Työturvallisuuslaki

TUKES

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

UT

Ultraäänitarkastus

v

Nopeus

YSL

Ympäristönsuojelulaki
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1 JOHDANTO
Työn tavoitteena on selvittää Raahen tehdasalueen yhteisien putkistojen sijainnit,
vastuualueet, merkinnät ja tarvittavat ennakkohuoltotoimenpiteet ja tarkastukset. Putkia
pitkin kuljetettavan aineen ominaisuuksista tai kuljetustavasta riippuen on eri aineille
olemassa lain tai asetusten määrittelemiä velvoitteita, jotka tulee työssä huomioida.
Putkistojen,

joiden

ennakkohuoltotoimenpiteet

ja

tarkastukset

ovat

käyttäjän

määriteltävissä, nykyiset kunnossapitotoimenpiteet selvitetään. Tarkoituksena on saada
selvitys putkistojen nykytilasta, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma putkistojen
kunnossapidon kehittämiseksi.
Turvallisuus ja ympäristöasioiden hallinta sekä niitä koskeva lainsäädäntö ovat kolme
tärkeää asiaa, jotka vaikuttavat terästehtaan toimintaan. Muun muassa putkistot ovat osa
terästehdasta ja tärkeä lenkki kokonaisuuden toimivuuden kannalta. Yllättävän
putkirikon

sattuessa

seuraukset

voivat

aiheuttaa

vakavia

turvallisuus-

ja

ympäristöriskejä.
Ympäristön ohella työturvallisuudella on erittäin merkittävä rooli. Teräksen
valmistuksessa on useita prosesseja ja tilanteita, joihin voi liittyä työturvallisuusriskejä.
Työntekijöitä varten on säädetty työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on parantaa
työympäristöä

ja

työolosuhteita

työkyvyn

turvaamiseksi

ja

ylläpitämiseksi

(Työturvallisuuslaki 738/2002 1§). SSAB haluaakin olla maailman turvallisin teräsyhtiö
ja yhtiön tavoitteena on nolla tapaturmaa, loukkaantumista ja työperäistä sairautta
(Lindqvist 2015).
Vuosien saatossa, kun SSAB:n Raahen tehdasalue on uusiutunut niin rakennusten kuin
myös kehittyneiden teräksenvalmistusprosessien osalta, putkistojen määrä alueella on
kasvanut. Tehtaan eri toiminnot vaativat toimiakseen useita eri kaasuja ja nesteitä,
joiden putkistot kulkevat tehdasalueella joko putkisilloilla tai maan alla.
Energiatehokkuuden parantamiseksi tehtaalla pyritään mahdollisimman tehokkaasti
kierrättämään ja käyttämään uudelleen prosessien sivutuotteina syntyneitä kaasuja.
Parempaan energiatehokkuuteen pyrkiminen on myös osaltaan lisännyt putkistojen
määrää tehdasalueella. Käytettävät kaasut ja nesteet toimivat useimmiten polttoaineina,
lämmitysaineina tai jäähdytysaineina muissa prosesseissa.
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Jokaisella tuotantolinjalla on omat sisäiset putkistonsa, joita tuotantolinjojen omat
prosessit

tarvitsevat.

Näille

putkistoille

tuotantolinjoilla

on

omat

kunnonvalvontamenettelyt ja ennakkohuolto-ohjelmat, joita noudatetaan. Lisäksi on
olemassa nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat näistä putkistoista. Tuotantolinjojen
ulkopuolella olevien, tehdasalueen yhteisien putkistojen tilanne on kuitenkin
päinvastainen. Ei ole olemassa selviä, ajan tasalla olevia dokumentteja tai kuvia
yhteisien putkistojen sijainneista, vastuualueista, merkinnöistä tai tarvittavista
ennakkohuoltotoimenpiteistä ja tarkastuksista. Ulkoisten putkistojen kunnossapito on
ikään kuin jäänyt taka-alalle muun kehityksen edetessä.
Tämän työn aihe sivuaa jo aiemmin tehtyä diplomityötä, jonka aiheena oli makean ja
meriveden käyttövarmuus Raahen terästehtaalla (Kinnunen A. 2016). Työssä selvitettiin
muun muassa tärkeimpien prosessien vedenkäytöt sekä jakelujärjestelmät, joista
koostettiin kokonaiskuva. Lisäksi tehtiin riskiarviot tehdasalueen vesijärjestelmistä ja
toipumissuunnitelmat. Kinnusen työ toimii näiden putkistojen osalta osittain pohjana
tälle diplomityölle, jonka on tarkoitus laajentua koskemaan koko tehdasalueen kaikkia
putkistoja.
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2 SSAB
SSAB (emoyhtiö SSAB AB) on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka teräksillä
ja palveluilla saadaan aikaan lujempia, kevyempiä ja pitkäikäisempiä lopputuotteita.
SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja on maailmanmarkkinoiden johtava tuottaja
pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä (AHSS-teräkset), karkaistuissa ja päästetyissä
teräksissä (Q&T-teräkset), nauha-, levy- ja putkituotteissa sekä rakentamisen
ratkaisuissa. (SSAB:n internetsivut 2017a)
SSAB:n historia ulottuu vuoteen 1878, kun Domnarvets Jernverk aloitti toimintansa
Borlängessä, Ruotsissa. Myöhemmin Ruotsiin perustettiin rautaruukkeja Oxelösundsiin
ja Luulajaan, jotka yhdistyivät vuonna 1978 ja yhtiön nimeksi annettiin SSAB.
Suomessa SSAB on aloittanut toimintansa vuonna 2014, kun vuonna 1960 perustettu
Rautaruukki Oy fuusioitui SSAB:n kanssa. Nykyisin SSAB:lla on yhteensä noin 17 000
työntekijää yli 50 maassa ja terästehtaita Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa.
Lisäksi pienempiä toimipisteitä löytyy ympäri maailman. Suomessa SSAB:n suurimmat
toimipisteet ovat Hämeenlinna ja Raahe. Lisäksi Suomessa on putkituotantoa
Oulaisissa,

Pulkkilassa,

Toijalassa,

Hämeenlinnassa

ja

Lappohjassa

sekä

maalipinnoituslinja Kankaanpäässä. (SSAB:n internetsivut 2017b; Vuolteenaho H
2017)
Kuvassa 1 on esitetty SSAB:n historia.
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Kuva 1 SSAB:n historia (SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto 2016)
SSAB rakentuu viidestä divisioonasta, jotka ovat kaikki alansa johtajia. Divisioonat
ovat SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor ja Ruukki
Construction. Vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti SSAB:lla on noin 8,8
miljoonaa tonnia. SSAB on myös noteerattu Tukholman pörssissä Nasdaq OMX Nordic
ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. SSAB:n toimitusjohtajana toimii Martin
Lindqvist ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 55 miljardia Ruotsin kruunua.
(SSAB:n internetsivut 2017a)
SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö ja sen vuoksi yhtiöllä on
käytössä

turvallisuusjohtamisen

järjestelmät

ja

turvallisuuskoulutukset.

Maailmanluokan turvallisuuden lisäksi SSAB on myös maailman parhaimmistoa
hiilidioksidipäästöjen hallinnassa. SSAB:n hiilidioksiditehokkuus on selvästi parempi
verrattuna esimerkiksi EU:n keskiarvoon, Kiinan tai Venäjän hiilidioksiditehokkuuteen.
SSAB käyttääkin tuotannossaan lähes minimimäärän hiiltä, mitä nykyteknologialla on
mahdollista käyttää. (SSAB esittelymateriaali 2017)
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3 RAAHEN TERÄSTEHDAS
Ennen fuusiota SSAB:n kanssa vuonna 2014, Raahen tehtaan omistus on kuulunut
Rautaruukki Oyj:lle. Rautaruukki on aloittanut toimintansa vuonna 1960, raudan
tuotanto alkoi Raahessa vuonna 1964. Koko tehtaan historian aikana tehdasta on pyritty
jatkuvasti kehittämään ja ympäristöasiat huomioon ottaen ylläpitämään kilpailukykyä.
SSAB on merkittävä työllistäjä alueella, sillä SSAB:n palveluksessa toimii tuotannossa
noin 2400 henkilöä. Viimeisimmät investoinnit Raahen tehtaalla ovat olleet hiiliinjektiolaitos masuuneille, terässulaton konvertterin uusiminen ja Raahen Voima Oy:n
uusi voimalaitos. (SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto 2016)
Raahen tehdas on täysin integroitu terästehdas ja kuuluu SSAB Europe-divisioonaan.
Päätuotteina valmistetaan kuumavalssattuja keloja ja levyjä. Tehtaalla toimii muun
muassa koksaamo, masuunit, hiili-injektiolaitos, terässulatto, nauha- ja levyvalssaamo,
levyjen esikäsittelytoiminnot, leikattujen kelatuotteiden yksikkö, Nordkalk Oy Ab:n
kalkinpolttamo ja Air Liquide Finland Oy:n happitehdas sekä lukuisia aliurakoitsijoita.
Näiden lisäksi tehtaalla sijaitsee Raahen Voima Oy:n voimalaitos, joka vastaa muun
muassa

tehtaan

sähkön,

kaukolämmön,

paineilman,

jäähdytysvesien,

höyryn,

deionisoidun veden ja prosessikaasujen jakelun operoinnista tehtaan muille prosesseille.
Voimalaitos toimittaa myös kaukolämpöä Raahen kaupunkiin. (Vuolteenaho J 2016)

3.1 Raakaraudan valmistus
Raahen tehtaalla raakaraudan valmistuksen pääraaka-aineet ovat rautapelletit,
pelkistysaineena käytettävät koksi ja kivihiili sekä kalkkikivi. Pelletti on rautamalmista
valmistettu suurempi masuunin panostusaine. Koksin raaka-aineena on kivihiili, jota
poltetaan koksaamon koksipatteriuuneissa. Sekundäärisinä raaka-aineina käytetään
brikettejä,

jotka

on

valmistettu

tehtaan

briketöintilaitoksella

kierrätettävistä

materiaaleista. Kierrätettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi valssihilse, teräsromu
(raekooltaan alle 6mm) ja koksaamon pöly. (Raahen tehtaan ympäristö- ja
vesitalouslupa 2016, s. 22)
Raakarautaa valmistuu, kun kuumennettuun masuuniin syötetään koksi, briketit, pelletit,
kivihiilipöly ja muut raaka-aineet. Masuuniprosessissa puhalletaan masuunin alakautta
hapella rikastettua kuumaa ilmaa ja injektoitavaa hiiltä, jonka jälkeen masuunin
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rautaoksidit pelkistyvät metalliseksi raudaksi, joka muodostuu masuunin pohjalle.
Lisäksi raudan pintaan muodostuu malmien epäpuhtauksista muodostunutta kuonaa,
mikä

ohjataan

granulointiin.

(Raudanvalmistuksen

yleisturvaohje

ja

kaasuturvallisuusohje 2017, s. 9–10)
3.1.1 Koksaamo
Koksaamolla tuotetaan raakaraudan valmistuksessa käytettävää koksia, jonka raaka-aine
on kivihiili. Koksia valmistuu, kun hiiliseos kuivatislataan hapettomassa tilassa noin
+1100 °C lämpötilassa. Kuumennuksessa kivihiilestä haihtuvat ainesosat tislautuvat irti
uuniin jäävästä koksista. Koksausprosessissa vapautuu koksikaasua, joka on
räjähdysherkkä ja häkäpitoisuutensa vuoksi myös myrkyllinen kaasu. (Koksaamon
työsuojelun yleisturvaohje 2017, s. 9–10)
Kuuma koksi jäähdytetään kuivasammutuslaitoksella hapettoman kaasun, typen avulla
+200 °C lämpötilaan. Tämän jälkeen jäähdytyskaasu jäähdytetään jätelämpökattilassa
750 °C lämpötilasta 180 °C lämpötilaan. Kaasusta siirtyvä lämpömäärä käytetään
korkea- ja matalapainehöyryn tuotantoon, josta korkeapainehöyry toimitetaan tehtaan
voimalaitokselle. (Koksaamon työsuojelun yleisturvaohje 2017, s. 9–10)
Koksaamon sivutuotelaitoksella koksausprosessissa vapautunut koksikaasu puhdistetaan
uudelleenkäyttöä varten. Koksikaasu jäähdytetään esijäähdyttimissä, jonka jälkeen siitä
erotellaan sähkösuotimien avulla terva, vesi ja hiilipöly. Tästä koksikaasu etenee
loppujäähdyttimen kautta pesureille, joissa kaasusta erotellaan rikkivety ja ammoniakki.
Rikin- ja ammoniakkipoistolaitosten jälkeen koksikaasu ohjataan bentseenipesuriin.
Bentseenipesurissa kaasusta pestään naftaleeni, bentseeni, tolueeni ja ksyleeni. Näiden
pesureiden

jälkeen

puhdistettu

koksikaasu

ohjataan

takaisin

käyttökohteisiin

koksaamolla tai muualle tehtaalle putkilinjoja pitkin. Bentseenistä, tolueenista ja
ksyleenistä muodostunut raakabentseeni pumpataan putkistoa pitkin satamaan säiliöön,
josta se toimitetaan ulkopuolisille asiakkaille. Raakabentseenin ohella myös terva ja
rikki myydään sivutuotteina asiakkaille. (Koksaamon työsuojelun yleisturvaohje 2017,
s. 9–10)
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3.1.2 Masuunit
Masuuniprosessissa tuotetaan raakarautaa. Tehtaan kaksi masuunia ovat jatkuvatoimisia
kuilu-uuneja, joiden yläosasta panostetaan pellettiä, brikettiä, lisäaineita ja koksia.
Alakautta

masuuneihin

puhalletaan

esilämmittimillä

(cowpereilla)

lämmitettyä

happirikastettua ilmaa. Ilman lisäksi alakautta injektoidaan kivihiiltä pulverimaisena
pölynä, mikä toimii koksia korvaavana pelkistysaineena. Kivihiilipöly saadaan tehtaan
hiili-injektiolaitokselta. (Raudanvalmistuksen yleisturvaohje ja kaasuturvallisuusohje
2017, s. 9–10)
Panosmateriaaleista

muodostunut

sula

raakarauta

lasketaan

rautareiän

kautta

senkkoihin, joista se matkaa rikinpoistolaitokselle ja sieltä edelleen terässulatolle.
Kuvassa 2 on esitetty raakaraudan valmistus. Kuvasta poiketen alakautta syötettävän
öljyn tilalla käytetään PCI-laitokselta saatavaa kivihiilipölyä, kuten on edellä mainittu.

Kuva 2 Raakaraudan valmistus (SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto 2017)
Masuunin huipulta purkautuvaa prosessin sivutuotteena muodostuvaa masuunikaasua
johdetaan putkistoa pitkin kaasunpuhdistamolle. Masuunikaasu sisältää runsaasti häkää,
minkä vuoksi se on myrkyllistä. Masuunikaasu sisältää myös hiilidioksidia, vetyä ja
typpeä. Masuuneilla masuunikaasu hyödynnetään cowpereiden lämmitykseen ja PCIlaitoksella kivihiilipölyn kuivaukseen. Masuunikaasua ohjataan myös putkistoja pitkin
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voimalaitokselle

ja

koksaamolle.

(Raudanvalmistuksen

yleisturvaohje

ja

kaasuturvallisuusohje 2017, s. 9–10)
3.1.3 Hiili-injektiolaitos
Vuonna 2015 rakennettu hiili-injektiolaitos (PCI-laitos) valmistaa kivihiilestä kuivattua
erittäin hienojakoista, pulverimaista pölyä raudan valmistuksen masuuniprosessiin.
Kivihiili injektoidaan masuuniin alakautta hormeista. Injektoidun kivihiilen käyttö
parantaa teräksen valmistuksen tehokkuutta. Kivihiili-injektion käyttö on perusteltua
myös ympäristösyistä. (Inkala 2014)

3.2 Teräksen valmistus
Masuunilta tulevan raudan hiilipitoisuus on noin 4 %. Siitä saadaan terästä, kun
hiilipitoisuus lasketaan alle 1 %:iin. Tavallisimmilla rakenneteräksillä hiilipitoisuus on
alle 0,2 %. Hiilipitoisuutta lasketaan puhaltamalla happea sulaan, eli mellottamalla.
Teräsprosessissa alennetaan myös muiden malmeista peräisin olevien haitallisten
aineiden

pitoisuuksia

halutun

teräslaadun

saavuttamiseksi.

Haluttu

teräslaatu

saavutetaan, kun lopuksi suoritetaan vielä sopiva seostus lisäämällä sekaan oikea määrä
oikeita seosaineita. Lopuksi teräs valetaan aihioksi. Teräksen valu aihioksi tapahtuu
jatkuvavalun avulla. Jatkuvavalussa sula teräs saatetaan kiinteään muotoon laskemalla
teräksen lämpötilaa. Valun jälkeen kiinteä teräsaihio ohjataan valssaamolle käsittelyä
varten. (Metallin jalostajat ry 2014, s. 35, s. 48)
3.2.1 Konvertteriprosessi
Terästuotantoprosessissa raakarauta tuodaan ensin senkoilla rautatiekuljetuksena
masuuneilta rikinpoiston kautta mikserihalliin. Masuunin rikinpoistossa muodostunut
kuona poistetaan sulan raakaraudan päältä kuonakuokilla kuonapataan. Sen jälkeen
senkka tyhjennetään mikseriin, joita on kaksi kappaletta. Osalle tilauksista tehdään
raakaraudan lisärikinpoisto panostussenkassa injektoimalla senkkaan lanssin avulla
kalsiumkarbidipohjaista reagenssia. (Raahen tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa 2016,
s. 32)
Konvertteriprosessissa raakarauta panostetaan miksereistä konverttereihin, joissa
happea puhaltamalla raakarauta saadaan muutettua teräkseksi. Konvertteri- eli
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happipuhallusprosessista on kehitetty useita menetelmiä, joista perinteisin on LDmenetelmä. LD-menetelmässä happi puhalletaan konvertteriin ylhäältä lasketun
happilanssin avulla. Happilanssin päässä on reikiä, joista happisuihkut suuntautuvat
rautasulaan. Kuvassa 3 on esitetty LD-menetelmän periaate. (Metallinjalostajat ry 2014,
s. 35)

Kuva 3 LD-menetelmän periaate (Metallinjalostajat ry 2014, s. 35)

Puhalluksen aikana raudan hiilipitoisuus laskee noin 0,04 prosenttiin. Sulan
sekoittumisen tehostamiseksi konvertterin pohjasuuttimien kautta puhalletaan argon- tai
typpikaasua. Konvertteriin annostellaan kalkkia kuonanmuodostusta varten ja sulan
lämpötilan säätöön kierrätysterästä. Teräkseen lisätään tämän jälkeen tarvittavat seos- ja
tiivistysaineet sekä kuonanmuodostajia halutun teräslaadun saamiseksi. (Raahen tehtaan
ympäristö- ja vesitalouslupa 2016, s. 32)
3.2.2 Sekundäärimetallurgiprosessit
Konvertteripuhalluksen jälkeen teräs siirretään senkkakäsittelyyn. Senkkakäsittelyä
varten sula teräs kaadetaan konvertterista terässenkkaan. Senkkaan kaadon yhteydessä
sulaan lisätään halutun teräslaadun saavuttamiseksi tarvittavat seosaineet ja lisätään
kuonanmuodostaja-aineita senkkakuonan valmistamiseksi. Senkkakäsittely suoritetaan
teräkselle

CAS-OB-asemilla

konvertteriprosessin

aikana

tai
syntyneet

senkkauuni-vakuumilaitoksella.
teräs-

ja

kuonaroiskeet

Lisäksi
ohjataan

kuonankäsittelyalueelle kierrätettäväksi takaisin prosessiin. (Raahen tehtaan ympäristöja vesitalouslupa 2016, s. 33)
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CAS-OB-senkkakäsittelyasemalla

käsitellään

suurin

osa

terästuotannosta.

Sen

tarkoituksena on täsmätä sulan teräksen lämpötila ja koostumus teräksen jatkuvavalua
varten. Lämpötilan täsmäys tapahtuu kemiallisesti syöttämällä alumiinia teräksen
pintaan, jolloin teräs reagoi hapen kanssa ja teräs lämpenee. Teräksen lämpötilan
tasaamiseksi,

seosaineiden

nopeamman

liukenemisen

ja

teräksen

puhtauden

parantamiseksi, sille suoritetaan senkkakäsittelyssä myös kaasuhuuhtelu. Kaasuhuuhtelu
toteutetaan puhaltamalla argon-kaasua senkan pohjan huuhtelukivien kautta tai
yläpuolisella keraamisella lanssilla. CAS-OB-käsittelyn lopuksi teräksen pinnalle
voidaan lisätä peitostetta, jolla estetään lämpöhäviöitä. (Raahen tehtaan ympäristö- ja
vesitalouslupa 2016, s. 33)
Senkkauunilaitoksella teräksen lämpötilaa nostetaan hiilielektrodien avulla. Teräksen
koostumusta täsmätään syöttämällä senkkaan seosaineet pala- tai lankasyöttönä.
Samaan tapaan kuin CAS-OB-asemalla, teräs huuhdellaan argonsuihkulla lämpötilan
tasaamisen,
senkkauunilla

seosaineiden

liukenemisen

käsiteltävistä

ja

teräksistä

puhtauden

parantamiseksi.

suoritetaan

Osalle

vakuumikäsittely.

Vakuumikäsittelyssä senkka nostetaan vakuumitankkiin, jossa muodostetaan noin 0,6
mbar alipaine. Vakuumikäsittelyn tarkoituksena on poistaa sulasta hiiltä tai kaasuja.
Levyterästen osalta vakumoinnilla suoritetaan vedyn- ja typenpoistokäsittelyjä.
Nauhateräksille vakumoinnilla tehdään hiilenpoistokäsittelyjä. Senkkakäsittelyn jälkeen
sula teräs valetaan jatkuvavalokoneilla aihioiksi. (Raahen tehtaan ympäristö- ja
vesitalouslupa 2016, s. 33)
3.2.3 Jatkuvavaluprosessi
Jatkuvavalussa sula teräs nostetaan senkassaan valukoneen kääntöpöydän telineeseen.
Sula teräs lasketaan senkan pohjassa olevan valureiän ja suihkunsuojausputken kautta
välisenkkaan, josta sula jatkaa matkaansa lopulta valukoneen yläpäässä olevaan
kokilliin. Voimakkaan vesi/ilmaseosteisen jäähdytyksen avulla sula teräs jäähdytetään,
jolloin se jähmettyy kiinteäksi aihioksi, kun valunauhaa vedetään kokillista ulos
vetorullaston avulla. Sula teräs ei jähmety kerralla läpi asti vaan aluksi vain pinnasta
sisuksen ollessa vielä täysin sulaa. Jäähdyttämistä jatketaan koko valukoneen pituudelta
valunauhan jähmettymiseksi. Kokonaan jähmettynyt valunauha leikataan ennalta
määritettyyn mittaansa, jonka jälkeen aihiot ohjataan jäähdytyshalliin. Jäähdytyshallista
esiaihiot siirretään tarpeen mukaan lämpökäsittelyihin, ulkovarastoon tai nauha- tai
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levyaihioiden varastohalleihin. (Raahen tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa 2016, s.
33–35)
Kuvassa

4

on

esitetty

Raahen

terässulaton

jatkuvavalukoneen

toiminta.

Jäähdytysvedellä sula teräs saadaan jäähdytettyä kiinteään muotoon, minkä jälkeen
jähmettynyt teräs katkaistaan polttoleikkaamalla oikean mittaiseksi aihioksi. Valmiit
aihiot ohjataan nauha- tai levyaihiohallien kautta tämän jälkeen joko nauha- tai
levyvalssaamolle riippuen siitä, onko kyseessä nauha- vai levytuote.

Kuva 4 Raahen jatkuvavalu (SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto 2016)

3.3 Valssausprosessit
Raahen tehtaan valssaamolla toimii kuumanauhavalssaamo ja levyvalssaamo.
Nauhalinjan kelatuotanto on vuosittain noin 1,7 miljoonaa tonnia ja Raahen tehtaan
omat valssattavat tuotteet ovat yleensä matalahiilisiä teräksiä. Myös ruostumattomien
terästen valssauksia voidaan suorittaa. Pääosa nauhavalssaamon tuotteista toimitetaan
jatkojalostukseen Hämeenlinnan kylmävalssaamolle, noin kolmannes tuotteista päätyy
leikatuiksi kelatuotteiksi Raahessa ja loput toimitetaan suoraan asiakkaille. Osa
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tuotannosta ohjataan myös viimeistelyvalssaukseen. (Raahen tehtaan ympäristö- ja
vesitalouslupa 2016, s. 47)
Levyvalssaamon tuotantomäärä vuodessa on noin 530 000 tonnia keskimääräisen aihion
painon ollessa noin 5,8 tonnia. Asiakasmittoihin saatettu levy on paksuudeltaan 4,7–150
mm,

leveydeltään

Asiakaslevytuotannon

800–3250

mm

toimitustilat

ja

pituudeltaan

vaihtelevat

2000–23 000

kuumavalssatusta

mm.
levystä

suorasammutettuun levyyn riippuen siitä, mikä lujuusluokka halutaan saavuttaa.
(Raahen tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa 2016 s. 47; Levyvalssauslinjan esittely
2017)
3.3.1 Kuumanauhavalssaus
Kuvassa 5 on esitetty kuumanauhavalssauksen eri vaiheet. Nauhavalssaamolla aihiot
menevät

ensin

aihionkuumennusuuneille.

Aihionkuumennusuunit

ovat

askelpalkkiuuneja, joiden polttoaineena käytetään nestekaasua ja koksikaasua.
Nestekaasu toimii pilottikaasuna ja varsinainen kuumennus suoritetaan nestekaasun
sekä koksikaasun avulla. Aihio kulkee pysty- ja esivalssaimen läpi esinauhakelaimelle,
jonka jälkeen esivalssattu nauha kulkee nauhavalssaimen läpi. Nauhaa jäähdytetään
vedellä ja kelataan kelaksi. Nauha viimeistelyvalssataan ja ohjataan tarpeen mukaan
LKT-yksikköön

leikkaus-

ja/tai

peittauslinjoille.

Valmiina

tuotteina

saadaan

nauhalevyjä, kohokuviolevyjä, rainoja ja rainakeloja sekä peitattuja keloja. (Kömi 2016;
Valssaamon työsuojelun yleisturvaohje 2017, s. 19)

Kuva 5 Kuumanauhavalssaus (Kömi 2016)
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3.3.2 Levyvalssaus
Levyvalssaamolla
levyvalssausprosessi,

valmistetaan
jossa

levytuotteita.

levyaihiot

Kuvassa

kuumennetaan

ensin

6

on

esitetty

läpityöntöuuneissa.

Läpityöntöuunien polttoaineena käytetään koksikaasua. Levyaihio ohjataan uuneilta
levyvalssaimelle, josta se jatkaa matkaa esioikaisukoneelle. Tämän jälkeen osalle
levyistä suoritetaan suorakarkaisu ja jäähdytys nopeasti vedellä. Seuraavaksi levy
kuumaoikaistaan ja sille suoritetaan tarvittaessa lämpökäsittely normalisointiuunissa,
jonka jälkeen taas suoritetaan kuumaoikaisu. Levyjen kuumaoikaisun jälkeen levyjen
annetaan jäähtyä. Jäähtymisen jälkeen levyt leikataan halutunlaisiksi ja oikaistaan
tarvittaessa

kylmäoikaisukoneella.

Valmiit

kvarttolevyt

voidaan

tarkkuus-

ja

muotopolttoleikata EKT-yksikössä tai ne voidaan lähettää toisaalle, missä niistä
valmistetaan paksuseinämäisiä putkia ja profiileja (Kömi 2016).

Kuva 6 Levyvalssaus (Kömi 2016)

3.4 Happitehdas
Raahen tehdasalueella toimii Air Liquide Finlandin ilmakaasutehdas. Air Liquide on
maailman johtava teollisuuden ja terveyden kaasujen teknologioiden ja palveluiden
tuottaja.

Air

Liquide

Finland

Oy

on

osa

Air

Liquide

konsernia,

ydinliiketoimintaan kuuluu happi, asetyleeni, typpi ja argon. (Air Liquide 2017)

jonka

25
Happitehdas tuottaa Raahen tehdasalueella happea ja muita kaasuja niitä tarvitseville
tuotantolinjoille. Happea tarvitsevat tuotantolinjat ovat terässulatto, voimalaitos,
masuunit, senkkakorjaamo ja korjaamo. Terässulatolla happea tarvitaan teräksen
valmistuksen aikana, sillä hapen avulla teräksen hiilipitoisuus saadaan säädettyä
oikeaksi. Masuuneille päätyvä happi kulkee voimalaitoksen kautta, sillä voimalaitos
vastaa masuuneiden puhallusilman tuotannosta ja sen happirikastuksesta. (Kinnunen K.
2017)

3.5 Voimalaitos
Raahen tehtaalla toimii voimalaitosyhtiö Raahen Voima Oy, joka on SSAB:n ja EPV
Energia Oy:n perustama energiayhtiö. SSAB omistaa yhtiöstä 75 % ja EPV 25 %.
(Vuolteenaho J. 2016)
Raahen Voima Oy rakensi vuonna 2016 tehdasalueelle uuden voimalaitosyksikön,
johon kuuluu uusi prosessikaasuille suunniteltu voimalaitoskattila ja siihen liitetty
turbiinilaitos. Uusi yksikkö takaa laitokselle paremman hyötysuhteen ja on
ympäristöystävällisempi vanhaan yksikköön verrattuna. Paremman hyötysuhteen
ansiosta voimalaitoksen sähköntuotanto on kasvanut 20–25 %. Uusi voimalaitos on
sijoitettu vanhan voimalaitosyksikön viereen. Voimalaitos käyttää tällä hetkellä uuden
yksikön kattilaa K5 ja vanhan yksikön kattilaa K4. Varakattilana käytetään vanhan
yksikön kattilaa K3. (Vuolteenaho J. 2016; Raahen Voima Oy 2017)
Voimalaitos on keskeinen osa terästehtaan toimintaa ja sen pääpolttoaineena käytetään
masuunikaasua.

Voimalaitos

vastaa

koko

tehtaan

sähkön,

kaukolämmön,

jäähdytysvesien, höyryn sekä prosessivesien jakelusta. Valssaamolle voimalaitos ohjaa
ja jakelee koksikaasua, sähköä, tuotettua höyryä ja toimittaa deionisoitua vettä.
Terässulatto tuottaa kaukolämpöä ja voimalaitos operoi lämmön tuotantoa ja -jakelua.
Voimalaitos vastaa masuuneiden puhallusilman tuotannosta ja happirikastuksesta,
masuunikaasun poltosta kattiloissa ja masuunikaasuverkon hallinasta. Koksaamolle
voimalaitos toimittaa deionisoitua vettä ja masuunikaasua, jakaa höyryä ja koksikaasua
sekä hyödyntää kuivasammutuslaitoksella (joka sijaitsee koksaamolla) tuotettua
korkeapainehöyryä. Lisäksi voimalaitos jakaa muun muassa vakumointihöyryjä
terässulatolle.

Voimalaitos

vastaa

myös

erikoisraskaan

polttoöljyn

(ERP)
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pumppauksesta, lämmityksestä ja varastoinnista. Erikoisraskaan polttoöljyn käytöstä
ollaan kuitenkin luopumassa kokonaan. (Vuolteenaho J. 2016)
Kuvassa 7 on esitetty graafisesti voimalaitoksen liitynnät tehtaan prosesseihin.
Voimalaitos on jaettu vanhaan ja uuteen voimalaitokseen. Vanha voimalaitos koostuu
kattiloista K3 ja K4, joista kattila K3 toimii varakattilana. Lisäksi kuvassa näkyvät
vanhat moottoripuhaltimet MP01 ja MP02 ovat poistettu käytöstä. Uudessa
voimalaitoksessa on käytössä 165 MW kattila K5.

Kuva 7 Voimalaitoksen liitynnät prosesseihin (Vuolteenaho J. 2016)
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4 PUTKISTOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA
KUNNOSSAPITO
Putkistojärjestelmän tehtävänä on siirtää nesteitä, kaasuja, höyryjä, ja muita aineita
paikasta toiseen. Putkistojärjestelmä on putkistoista muodostunut verkosto, mikä
koostuu useista eri aineita siirtävistä putkistoista. Putkistojärjestelmän ansiosta halutut
aineet saadaan nopeasti haluttuun käyttökohteeseen. Suuret putkistojärjestelmät ovat
yleisiä suurilla tehdasalueilla ja etenkin Raahen tehtaalla putkistojärjestelmät ovat
muodostuneet erittäin laajoiksi vuosikymmenten aikana.
Raahen tehdasalueella putkistojärjestelmät koostuvat maanalaisista ja maanpäällisistä
putkistoista. Maanalaiset putkistot kulkevat osittain niille rakennetuissa putkitunneleissa
ja maanpäälliset putkistot putkisilloilla. Putkistojärjestelmien toimivuuden kannalta
kunnossapidolla on tärkeä rooli siinä, että ne pystyvät tekemään sen mitä niiden on
tarkoituskin tehdä.
Kunnossapito on käsitteenä erittäin laaja ja sille löytyy useampia hieman toisistaan
poikkeavia määritelmiä. Yhteistä määritelmille kuitenkin on, että kunnossapidon
katsotaan koostuvan kokonaisuudesta, johon kuuluvat tekniset, hallinnolliset ja
johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Eurooppalaisen standardin SFS-EN 13306 mukaan
kunnossapidon määritelmä on seuraava: ”kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset,
hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai
palauttaa koneen toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun
toiminnon”. Kunnossapidon voidaan sanoa tarkoittavan toimia, joilla varmistutaan siitä,
että kone täyttää sille asetetut vaatimukset. (Mikkonen H. et.al. 2009 s. 26)

4.1 Kunnossapidon tavoitteet
Kunnossapidon

keskeisimpinä

tavoitteina

pidetään

korkeaa

tuotannon

kokonaistehokkuutta ja hyvää käyttövarmuutta. Nämä oikein hoidettuina takaavat ja
luovat mahdollisuudet hyvätasoiseen käytettävyyteen ja käyttöasteeseen yrityksessä.
Hyvällä käyttövarmuudella on myös merkityksensä toiminnan luotettavuudessa. Muita
kunnossapidon

tavoitteita

ovat

kunnossapidon

kustannustehokkuus,

ympäristövaikutusten hallinta sekä laitos- ja henkilöturvallisuuden hallinta. (Järvio et al.
2007, s. 40; PSK 6201, s. 1)
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4.1.1 Tuotannon kokonaistehokkuus
Tuotannon kokonaistehokkuus (KNL) määritellään kolmen määritellyn osatekijän
avulla. K kuvaa käytettävyyttä, N kuvaa toiminta-astetta ja L kuvaa laatukerrointa.
Näiden

kolmen

kertoimen

tulolla

saadaan

määriteltyä

arvo

tuotannon

kokonaistehokkuudelle. Kertoimella K ilmaistaan, kuinka tehokkaasti työaikaa on
käytetty. N-kertoimella ilmaistaan tuotantotoiminnan tehokkuutta ja kerroin L kuvaa
markkinoille asti toimitettujen tuotteiden osuuden. Kaavoissa 1–3 on esitetty kertoimien
K, N ja L laskenta ja kaavassa 4 on esitetty tuotannon kokonaistehokkuuden
laskeminen. (Järvio et al. 2007, s. 40)
Kaavat on otettu PSK standardista 7501: Prosessiteollisuuden kunnossapidon
tunnusluvut. Kokonaistehokkuudesta käytetään myös termiä Overall equipment
effectiveness (OEE). (PSK 7501)

𝐾=

𝑁=

𝐿=

𝐾ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎
𝐾ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎+𝑆𝑒𝑖𝑠𝑜𝑘𝑘𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑁𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑘𝑦𝑘𝑦 ×𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜−𝐻𝑦𝑙ä𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

(1)

(2)

(3)

Yhtälössä (1) käyntiajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin kohde suorittaa vaadittua
toimintoa. Seisokkiajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin kohde ei ole toiminnassa syystä
riippumatta. Yhtälössä (2) tuotannolla tarkoitetaan todellista valmistettua tuotantoa.
Nimellistuotantokyvyllä tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa nimellistuotantokykyä,
mikä voidaan ideaalitilanteessa saavuttaa. Käyttöajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka
tarvitaan vaaditun tuotantomäärän tuottamiseen. Käyttöaika sisältää käyntiajan, käytön
ja kunnossapidon vaatimat seisokit. Yhtälössä (3) hylätyllä tuotannolla tarkoitetaan
valmistettua tuotantoa, joka ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia. Yhtälössä (4) lasketaan
yhtälöiden (1), (2) ja (3) vastauksien tulo, jolloin saadaan selville tuotannon
kokonaistehokkuus.
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𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 = 𝐾 × 𝑁 × 𝐿

(4)

Kuvitellaan prosessi, jossa kaikki kolme osatekijää ovat varsin hyvällä tasolla. Mikäli
jokaisen kolmen osatekijän arvo olisi 0,9 (90 %), tuotannon kokonaistehokkuudeksi
saadaan kaavan 4 avulla
0,9 × 0,9 × 0,9 = 0,729 (72,9%)
Vaikka yksittäiset osatekijät ovatkin korkeat, niiden yhteisvaikutus on heikko. Tämän
vuoksi tehokkuuden kehittämisessä toimenpiteet on keskitettävä tasapuolisesti kaikkiin
kolmeen osatekijään. Teollisuudessa keskiarvo on noin 74,4 %. (Järvio et al. 2007 s. 40)
Käytettävyyden määritelmä riippuu tarkastelukohteesta ja käyttötarkoituksesta, jolloin
tarkastelun kohteena voi olla yksittäinen kone tai tuotantojärjestelmä (Järvio et al. 2007,
s. 41). Putkistojärjestelmän osuutta tuotannon kokonaistehokkuuteen voidaan tarkastella
esimerkiksi

valssaamon

toiminnan

kannalta.

Putkistojärjestelmän

siirtämien

jäähdytysvesien saannin väheneminen tai loppuminen vaikuttaa jokaiseen kertoimeen,
jolloin tuotannon kokonaistehokkuus laskee. Seisokkiaika pitenee, tuotanto laskee ja
tuotantoa voi mennä hylkyyn, mikäli vika huomataan liian myöhään. Valssaamon
toimintaan kuuluu olennaisena osana tuotteiden jäähdyttäminen veden avulla. Jäähdytys
on myös osa teräksen lämpökäsittelyä, jolla teräkseen saadaan halutut ominaisuudet.
4.1.2 Käyttövarmuus
Hyvällä käyttövarmuudella tarkoitetaan sitä, että kohteella on kyky toimia vaadittaessa
vaaditulla tavalla. Kohteen on päästävä tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditut
toiminnot tietyissä olosuhteissa sillä oletuksella, että kaikki vaadittavat ulkoiset resurssit
ovat saatavilla. Käyttövarmuuteen liittyy olennaisina käsitteinä toimintavarmuus,
kunnossapitovarmuus sekä kunnossapidettävyys. Lisäksi käyttövarmuutta voidaan
kuvailla useilla eri käyttövarmuuden mittareilla. (PSK 6201)
Toimintavarmuudella kuvataan kohteen kykyä suorittaa vaadittu toiminto määrätyissä
olosuhteissa

vaaditun

ajanjakson

ajan.

Kunnossapitovarmuudessa

kuvaillaan

kunnossapitoa organisaationa ja sen kykyä suorittaa vaadittu tehtävä tehokkaasti tietyllä
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ajanhetkellä tai tietyn ajanjakson aikana. Kunnossapidettävyys kuvaa kohteen kykyä
olla pidettävissä tilassa tai palautettavissa tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun
toiminnon.

Kunnossapidettävyyteen

vaikuttavat

kohteen

ominaisuudet,

kuten

esimerkiksi luoksepäästävyys ja huollettavuus. Luoksepäästävyys kuvaa sitä kuinka
helposti kohteen luo pääsee ja kuinka helposti sille pystytään suorittamaan
kunnossapitotehtäviä. Huolettavuudella mitataan huoltotoimenpiteiden suorittamisen
helppoutta. (PSK 6201)
Käyttövarmuuden
toimintavarmuutta,

mittareita

ovat

tekijät,

kunnossapitovarmuutta

joilla
ja

arvioidaan

edellä

kuvattuja

kunnossapidettävyyttä.

Kuvaavia

mittareita ovat esimerkiksi kohteen käyntiaika, käyttöaika, joutoaika, valmiusaika ja
seisokki. Käyntiaika on aika, jolloin kohde suorittaa vaadittua toimintoa ja joutoaika on
aika, jolloin kohde on toimintakelpoinen, mutta sitä ei käytetä. Valmiusaika kuvaa
ajanjaksoa, jolloin kohde on varalla. Se tarkoittaa sitä, että kohde on toimintakelpoinen,
mutta sitä ei käytetä. Seisokki on tila, jossa vaadittua toimintoa kohde ei pysty
suorittamaan käytön tai kunnossapidon toimenpiteen vuoksi. (PSK 6201)
4.1.3 Kunnossapidon kustannustehokkuus
Kunnossapidon kustannustehokkuudessa keskeisiä käsitteitä ovat elinjaksokustannukset
ja -tuotot, elinajan käyttövarmuuskustannukset ja kunnossapidon tehokkuus. Kohteen
elinjaksokustannuksiin kuuluvat kaikki kohteen elinkaaren aikana kohdistuneet suorat ja
välilliset kustannukset. Suorat ja välilliset kustannukset johtuvat suunnittelusta,
hankinnasta, käyttöönotosta, käytöstä, kunnossapidosta, parannuksista ja käytöstä
poistosta. Elinjaksotuottoja ovat kaikki kohteen käytön aikaisista ja käytöstä poistosta
saatavat välittömät ja välilliset tulot. (PSK 6201)
Elinajan käyttövarmuuskustannukset koostuvat epäkäytettävyyskustannuksista ja niistä
kustannuseristä, joilla pyritään ylläpitämään tai parantamaan tuotantokoneiden
käytettävyyttä, toiminta-astetta ja laatukerrointa niiden elinaikana. Näihin kustannuksiin
voidaan sisällyttää myös muitakin kuin kunnossapidosta johtuvia kustannuksia. (PSK
6201)
Kunnossapidon

tehokkuutta

arvioidaan

kustannustehokkuuden,

epäkäytettävyyskustannusten, käytettävyyden ja tuotannon kokonaistehokkuuden
avulla. Myös oman ja alihankintatyön tehokkuudella sekä materiaalin kulutuksella
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voidaan arvioida kunnossapidon tehokkuutta. Tehokkuuden tunnusluvut on esitelty PSK
standardissa 7501. (PSK 6201)
4.1.4 Ympäristövaikutusten hallinta
Laitokselle asetetut ympäristövaatimukset ja lupaehtojen päästörajat toteutetaan
teknisillä laitteilla. Käytön ja laitteiden käyttövarmuuden on taattava lupaehtojen
toteutuminen. (PSK 6201)
4.1.5 Laitos- ja henkilöturvallisuuden hallinta
Kohteiden kunnossapidolla voidaan estää henkilö- ja omaisuusvahinkojen syntyminen.
Lakisääteisten suunnitelmien teknisten ratkaisujen toteuttaminen ja ylläpito hoidetaan
pääosin kunnossapidon resursseilla. Esimerkiksi pelastussuunnitelma on lakisääteinen.
(PSK 6201)

4.2 Kunnossapitolajit
Kunnossapito voidaan standardin SFS-EN 13306 mukaan jakaa kahteen osaan:
ehkäisevään kunnossapitoon ja korjaavaan kunnossapitoon. Ehkäisevää kunnossapitoa
tehdään säännöllisin väliajoin tai ennalta asetettujen kriteerien täyttyessä. Korjaavaa
kunnossapitoa suoritetaan vasta vian havaitsemisen jälkeen joko siirrettynä tai
välittömästi. Kuvassa 8 on esitetty standardin SFS-EN 13306 mukaisesti kunnossapidon
lajit.
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Kuva 8 Kunnossapidon lajit (SFS-EN 13306)
Ehkäisevä kunnossapito jaetaan kuntoon perustuvaan kunnossapitoon ja jaksotettuun
kunnossapitoon.

Kuntoon

perustuvassa

kunnossapidossa

seurataan

kohteen

suorituskykyä, valvotaan seurattavia parametreja, ja toimitaan havaintojen mukaisesti.
Kuntoon perustuva kunnossapito voi olla aikataulutettua tai jatkuvaa. Jaksotetussa
kunnossapidossa koneen kunto ei vaikuta tehtäviin toimenpiteisiin vaan kunnossapidon
toimenpiteet on jaksotettu kalenteriajan tai käyttömäärien mukaan (SFS-EN 13306).
4.2.1 Kuntoon perustuva kunnossapito
Kuntoon perustuva kunnossapito (Condition Based Maintenance, CBM) on ehkäisevää
kunnossapitoa, johon sisältyy kunnonvalvontaa ja/tai tarkastamista ja/tai testausta,
tulosten analysointia sekä näiden ohjaamaa kunnossapitoa. Tämä toiminta voi tapahtua
jaksotetusti, vaadittaessa tai jatkuvasti. (SFS-EN 13306)
Putkistojen kunnossapidon tulisi olla kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, sillä
putkistojen kunnon ja sitä kautta prosessien keskeytymättömyyden kannalta on erittäin
tärkeää, että kunnossapito on ennalta ehkäisevää. Kuntoon perustuvalla kunnossapidolla
voidaan välttyä esimerkiksi yllättäviltä putkirikoilta ja siitä johtuen odottamattomilta
tuotannon pysähtymisiltä. Yllättävät putkirikot voivat hidastaa tai jopa kokonaan
pysäyttää tuotannon. Hidastumisien ja pysähdyksien seurauksena muun muassa
tuotteiden valmistus- sekä toimitusajat viivästyvät ja kaikki menetetty aika näkyy
tuotannon menetyksinä.
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Kuntoon perustuva kunnossapito perustuu siis pääosin kunnonvalvontaan, tarkastuksiin
ja käyttöparametrien seurantaan. Kuntoon perustuva kunnossapito pitää sisällään myös
kokonaisvaltaisesti kaikki muutkin asiaan liittyvät kunnossapitotoiminnot. Erilaisia
kunnossapitotoimintoja ovat:


liiketoiminnan vaatimukset (esimerkiksi käyttövarmuus, toimitusvarmuus ja
turvallisuustavoitteet),



kunnossapidon ohjaus (esimerkiksi resurssien hallinta ja kunnossapidon
suunnittelu),



kunnossapidon prosessien ja toimintojen rakentaminen (esimerkiksi suunnitellut
seisokit ja projektit),



kunnossapidon toteutus (työnsuunnittelu ja toimenpiteet).

Kuvassa 9 on esitetty kunnossapidon toimintojen kytkeytyminen toisiinsa. Tärkeä osa
ennakoivaa kunnossapitoa on kunnonvalvonta. Ennakoivassa kunnossapidossa on
tärkeää sen toimivuuden kannalta, että kaikki kunnossapitotoiminnan osa-alueet on
huomioitu. (Mikkonen et.al. 2009)
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Kuva 9 Kunnossapidon toimintojen kytkeytyminen toisiinsa (Mikkonen et.al. 2009,
s. 100)

4.3 Kunnossapitoteknologia
Putkiston kunnonvalvonnan kannalta oleellisimmat kunnonvalvonnan menetelmät ovat
aistinvaraiset ja mittaavat menetelmät. Aistinvaraisia menetelmiä ovat näkö-, kuulo-,
haju- ja tuntoaistin käyttäminen. Aistinvaraisien menetelmien avulla pystytään
havaitsemaan hyvin putkistojen ulkopuolisia vikoja, kuten vuotokohtia ja ulkopuolista
korroosiota. Vuotokohta voi ilmetä esimerkiksi putkistossa nestevuotona löysästä
laippaliitoksesta, vuotavan kaasun suhisevana äänenä tai vuotokohdasta paineellisena
vuotavan kaasun tuntemisena kädellä. (Mikkonen et.al. 2009, s. 418–427)
Mittaavat menetelmät kohdistuvat putkiston kunnonvalvonnassa lähes yksinomaan
aineenvahvuuden mittaamiseen ja hitsaussaumojen tutkimiseen. Näitä varten on
kehitetty useita eri menetelmiä, joita voidaan hyödyntää putkiston kunnonvalvonnassa.
Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi pyörrevirtatestaus, ultraäänimittaus, radiografia ja
tunkeumanestetarkastus. Näitä kutsutaan NDT-menetelmiksi (Non Destructive Testing),
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eli ainetta rikkomattomiksi tarkastusmenetelmiksi. NDT-menetelmiä käytetään yleisesti
koneiden ja laitteiden kunnonvalvonnassa. (Mikkonen et.al. 2009, s. 447)
4.3.1 Aistinvarainen kunnonvalvonta
Aistinvaraisissa menetelmissä on otettava huomioon aistien herkkyydet, joissa voi olla
suuriakin eroja eri henkilöiden välillä. Esimerkiksi vuotava suhina voi kuulua niin
korkealla äänentaajuudella, että ihminen ei enää kuule sitä. Aistien herkkyyteen
vaikuttavat henkilön ikä, mahdolliset sairaudet, vireystila ja ympäristön aiheuttamat
häiriöt. (Mikkonen et.al. 2009, s. 421)
Apuvälineiden käyttö
Aistien

herkkyyttä

voidaan

parantaa

hyödyntämällä

apuvälineitä.

Näköaistin

apuvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi valoa, suurennuslasia, peiliä tai endoskooppia.
Kuuloaistia

voidaan

tukea

ultraäänikoettimella,

jolla

pystytään

havaitsemaan

korkeammatkin äänen taajuudet. Useimmiten olosuhteet vaativat kuulosuojaimia,
jolloin pelkällä korvalla kuunteleminen ei ole mahdollista ja apuvälineiden käyttö
korostuu. (Mikkonen et.al. 2009, s. 422)
Lämpötilan ja kaasuvuotojen tarkkailussa voidaan käyttää hyväksi tuntoaistia. Myös
tärinän tarkkailussa tuntoaisti on oleellinen, mutta putkiston kunnonvalvonnan kannalta
kaksi ensin mainittua ovat oleellisimpia. Tuntoaistin käytössä on huomioitava
tuntoaistin herkkyys kehon eri osissa. Lisäksi tuntoaisti ihon pinnassa toimii vain
lyhyen kosketusajan, tuntoaisti heikkenee kylmässä ja vuotojen valvonnassa aineen
vaarallisuus on otettava huomioon. Paksut suojavaatteet ja suojaimet, kuten kypärä,
heikentävät tuntoaistia merkittävästi. (Mikkonen et.al. 2009, s. 424–427)
Usein putket ovat eristettyjä, jolloin niistä on päällepäin hankala havaita vikoja
aistinvaraisin menetelmin. Vaihtoehtoina on, joko purkaa putken ympärillä oleva
eristys, jolloin putken pintaa päästään tutkimaan, tai käyttää apuvälineitä. Lämpötilan
mittaus

voidaan

jakaa

kahteen

menetelmään:

Koskettavat

menetelmät

ja

koskettamattomat menetelmät. Putkistojen lämpövuotojen havaitsemiseen paras
vaihtoehto olisi lämpökamera, mikä kuuluu jälkimmäiseen ryhmään. Lämpökamera
soveltuu yleisimpiin kuvaustilanteisiin ja sillä saadaan lämpötilatieto nopeasti suurelta
alueelta yhdellä kertaa. (Mikkonen et.al. 2009, s. 439–442)
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Koskettamaton

lämpötilan

mittaus

perustuu

mittauskohteen

lähettämään

sähkömagneettiseen säteilyyn, tarkemmin ottaen infrapunasäteilyyn. Infrapunasäteily on
osittain lämpösäteilyä ja sen aallonpituus riippuu kohteen lämpötilasta. Kaikki
kappaleet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen (-273,15 °C) lähettävät
infrapunasäteilyä. (Mikkonen et.al. 2009, s. 443–444)
Lämpökamera mittaa kuvauskohteen lähettämää lämpösäteilyä, minkä jälkeen
lämpökameran ilmaisinmatriisi muuttaa lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi,
josta

muodostetaan

lämpökuva

digitaalisesti

reaaliajassa.

Lämpökameran

tyypillisimpiin käyttökohteisiin kuuluu lämpövuotojen paikannus. (Mikkonen et.al.
2009, s. 444–446)
Kuvassa 10 on esitetty SKF:n TKTI 31 lämpökamera. Kameran TKTI 31 lämpötilan
mittausalue on -20–600 °C ja soveltuu muun muassa moniin proaktiivisiin
kunnonvalvontaohjelmiin ja korkeiden lämpötilojen mittaamiseen. (SKF 2017)

Kuva 10 SKF TKTI 31 lämpökamera (SKF 2017)
4.3.2 NDT – Rikkomaton aineenkoetus
Rikkomattomalla aineenkoetuksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että
tarkasteltavan kohteen materiaalia ei rikota tarkastusten suorittamiseksi. Putkiston
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aineenvahvuuden mittaamiseksi ja hitsaussaumojen tutkimiseksi tärkeimmät NDTmenetelmät ovat jo edellä mainittu silmämääräinen tarkastus, magneettijauhetarkastus
(MT), tunkeumanestetarkastus (PT), ultraäänitarkastus (UT), radiografinen tarkastus
(RT)

sekä

pyörrevirtatarkastus

(ET).

Magneettijauhe-,

tunkeumaneste-

ja

pyörrevirtatarkastukset ovat pintatarkastusmenetelmiä, joilla voidaan todeta kappaleen
pintaan asti ylettyvät viat. Ultraääni- ja pyörrevirtamenetelmillä voidaan todeta myös
pinnan alapuoliset viat. NDT-menetelmää valittaessa on tunnettava kohteen
vaurioitumismekanismit, jotta oikeat menetelmät voidaan kohdistaa riskikohteisiin.
(Mikkonen et.al. 2009, s. 447–452; Järvio et.al. 2007, s. 253)
Magneettijauhetarkastus
Magneettijauhetarkastuksen avulla etsitään ferromagneettisen materiaalin pinnassa ja
sen läheisyydessä olevia vikoja. Tarkastuksessa kappaleen pintaan aiheutetaan
voimakas magneettivuo. Epäjatkuvuuskohtien ilmaantuessa magneettivuo pyrkii
etenemään ilmassa materiaalin sijaan. Näistä epäjatkuvuuskohdista voidaan päätellä
materiaalissa olevan siinä kohtaa vika. Vika on helppo havaita kappaleen pinnalle
levitetyssä nesteessä olevien rautahiukkasten kerääntymisenä epäjatkuvuuskohtaan.
Tarkastuksessa voidaan käyttää värillisiä hiukkasia kontrastiväripohjalla tai fluoresoivia
hiukkasia. (Mikkonen et.al. 2009, s. 452)
Tunkeumanestetarkastus
Tunkeumanestetarkastuksella pystytään havaitsemaan sellaiset viat, jotka ulottuvat
tarkasteltavan kappaleen pintaan asti. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi säröt ja
huokoset. Menetelmä toimii siten, että kappaleen pintaan levitetään värillistä tai
fluoresoivaa nestettä, joka imeytyy kappaleen pintaan ulottuviin vikakohtiin. Hetken
vaikutusajan jälkeen neste pyyhitään pois ja pintaan levitetään kehitekerros. Vikojen
sijainnit saadaan selville, kun kehitekerros imaisee vikoihin imeytyneet väriaineet.
(Mikkonen et.al. 2009, s. 452)
Tunkeumanestetarkastuksen tyypillisimpiin käyttökohteisiin kuuluu muun muassa
säiliöiden vuotojen tarkastukset. Putkistot ovat merkittävä osa säiliöitä, joten myös
niiden kunnonvalvontaan menetelmä voisi sopia. Tunkeumanestetarkastuksella voidaan
havaita jopa 0,1 µm levyiset halkeamat. Vaatimuksiin kuuluu, että pinnan tulee olla
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puhdas ja lämpötilan noin 20 °C. Käyttölämpötilaan vaikuttaa käytettävän
tunkeumanesteen ominaisuudet. (Mikkonen et.al. 2009, s. 452)
Ultraäänitarkastus
Ääniaallot

ovat

järjestäytynyttä

mekaanista

värähtelyä,

joka

kulkee

jonkin

välittäjäaineen kautta. Välittäjäaine voi olla kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista, jossa
ääniaalto kulkee tietyllä nopeudella oletettuun suuntaan. Kohdatessaan esteen, ääniaallot
heijastuvat takaisin tai siirtyvät johonkin suuntaan tietyin ehdoin. Ääniaallon kohtaamat
esteet

voivat

olla

halkeamia

tai

muita

epäjatkuvuuskohtia

välittäjäaineessa.

Monitoroimalla ääniaallon muodostamien kaikujen sarjoja, voidaan havaita aineessa
piilevät viat. (Olympus 2017c)
Kaikki ääniaallot värähtelevät jollain tietyllä taajuudella. Ihmisen kuulo kykenee
kuulemaan maksimissaan noin 20 kHz ja alimmillaan noin 20 Hz taajuista ääntä. Suurin
osa ultraäänimittauslaitteista pystyy käsittelemään 500 kHz–10 MHz taajuista
värähtelyä. Megahertsin luokkaa olevat taajuudet eivät etene enää tehokkaasti ilmassa
tai kaasussa, mutta nesteessä sekä kiinteissä aineissa, kuten metalleissa, muoveissa,
keraameissa ja komposiiteissa eteneminen on erinomaista. Ultraäänet ovat herkkiä
heijastumille lyhyen aallonpituutensa vuoksi. (Olympus 2017c)
Kaikki yli 20 kHz taajuinen värähtely on ultraääntä. Yleisimpiä mitattuja ultraäänen
aiheuttajia teollisuudessa ovat paineputkiston vuodot sekä putkistoissa että venttiileissä
esiintyvä kavitaatio nestevirtauksessa. Paineputkiston vuoto saa ilman virtaamaan niin
nopeasti, että se muuttuu turbulenttiseksi virtaukseksi ja saa aikaan ultraäänen
taajuudella esiintyvän värähtelyn. Kavitaatio aiheuttaa putkistovärähtelyä, joka jatkuu
edelleen

ilmaääneksi.

Aistihavaintoon

perustuvassa

ultraäänen

mittauksessa

periaatteena on se, että ultraäänen mittauslaite muuttaa ultraäänen taajuuden
ihmiskorvalle sopivaksi. Tätä ääntä voidaan kuunnella mittalaitteen kuulokkeiden
avulla. Kuvassa 11 on esitetty eri ääniaaltojen taajuusalueita. Kuvasta voidaan nähdä,
että esimerkiksi eläimet pystyvät kuulemaan ääniä korkeammilla taajuuksilla kuin
ihmiset. (Mikkonen et.al. 2009, s. 463)
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Kuva 11 Ääniaaltojen taajuusalueita (Olympus 2017c)

Ultraäänitarkastus perustuu materiaaliin lähetetyn ultraäänen heijastumiseen. Ultraääni
heijastuu kaikista epäjatkuvuuskohdista, joita voivat olla rajapinnat, halkeamat ja
huokoset. Ultraäänitarkastus soveltuu erinomaisesti aineenpaksuuden mittaamiseen ja
sillä voidaan havainnoida myös materiaalissa olevia valmistus- ja materiaalivikoja.
Ultraäänellä voidaan mitata aineenvahvuuksia 0,01 mm tarkkuudella tyypillisimmin
mittausvälin

ollessa

hitsaussaumojen

1–200

mm.

tarkastukseen,

Ultraäänitarkastusta

materiaalin

tarkastukseen

käytetään

yleisimmin

(huokoisuus,

säröt,

epäpuhtaudet, valssausvirheet), valuvirheiden arviointiin ja paksuuden mittaamiseen.
(Mikkonen et.al. 2009, s. 450–451)
Kuvassa

12

on

esitetty

ultraäänitarkastuksen

toimintaperiaate

pystysuorassa

mittauksessa. Anturina voidaan käyttää normaaliluotainta, jolla löydetään parhaiten
kerrostumia tai kulmaluotainta, jolla halkeamat, korroosio- ja väsymisvauriot löytyvät
parhaiten. Kulmaluotain soveltuukin erinomaisesti hitsaussaumojen tutkimiseen.
Anturin

pietsosähköinen

elementti

lähettää

lyhyen

ultraäänitaajuisen

pulssin

materiaaliin. Pulssi etenee materiaalissa mekaanisena värähtelynä ja heijastuu takaisin
anturiin. (Mikkonen et.al. 2009, s. 450)
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Kuva 12 Ultraäänitarkastuksen toimintaperiaate (Mikkonen et.al. 2009, s. 450)
Aineen vahvuutta mitattaessa ultraäänilaitteet eivät mittaa paksuutta vaan ultraäänen
heijastumiseen kuluvaa aikaa. Paksuuden laskentaan käytetään kerrointa, joka on
mitattavan materiaalin äänen nopeus. Ultraäänilaite mittaa aineenvahvuuden kaavan 5
mukaisesti:
𝑑=

𝑣×𝑡
𝑛

(5)

missä,
d on paksuus
v on äänen nopeus
t on mitattu aika
n on kohteen läpäisyjen lukumäärä
(SFS-EN 14127)
Ultraääniluotauksessa on käytettävä geeliä välittäjäaineena anturin ja materiaalin
välissä, jotta pulssi kulkeutuu paremmin materiaaliin ja takaisin. Ultraäänitarkastus
vaatii kokeneen käyttäjän luotettavan käytön ja tulosten tulkitsemisen onnistumiseksi
(Mikkonen et.al. 2009, s. 450). Lisäksi ennen mittauksia mittauslaitteisto on säädettävä
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kohdetta vastaavan tarkistuskappaleen avulla (SFS-EN 14127). Tarkistuskappale voi
olla esimerkiksi viisi-portainen teräskappale, jonka jokaisen portaan paksuus tiedetään.
Radiografinen tarkastus
Radiografisesta tarkastuksesta käytetään myös nimitystä röntgenkuvaus. Radiografiassa
hyödynnetään kiinteän materiaalin läpäisevää lyhytaaltoista röntgen- ja gammasäteilyä.
Menetelmä toimii siten, että tutkittavaan kappaleseen kohdistetaan röntgensäteilyä,
jonka jälkeen kappaleen läpi kulkeneen säteilyn määrää mitataan sähköisesti tai
vastapuolelle asetetun filmin avulla. Filmin tummuuseroista voidaan päätellä läpi
kulkeneen säteilyn määrä. Tällä tarkastusmenetelmällä voidaan havaita materiaalissa
huokosia ja muita epäjatkuvuuskohtia. (Mikkonen et.al. 2009, s. 448)
Radiografisessa tarkastelussa yleensä vertaillaan eri kohdista otettuja kuvia ja niiden
tummuusasteita. Radiografialla voidaan mitata kappaleiden absoluuttisia paksuuksia
kalibroinnin avulla. Yleisimmin radiografiaa käytetään hitsaussaumojen tutkimiseen.
(Mikkonen et.al. 2009, s. 448)
Pyörrevirtatarkastus
Pyörrevirtamenetelmä soveltuu pintavikojen ja muiden lähellä pintaa olevien vikojen
havainnointiin ja sitä voidaan käyttää kaikkiin sähköä johtavien materiaalien
tarkastukseen.

Pyörrevirtatarkastuksen

toiminta

perustuu

sähkömagneettiseen

induktioon, joka on fysiikan perusilmiöitä. (Mikkonen et.al. 2009, s. 448)
Pyörrevirtatarkastuksessa mittalaitteen oskillaattoripiiri tuottaa vaihtojännitettä, mikä
johdetaan anturissa olevaan kelaan. Kelaan johdettu vaihtojännite synnyttää
magneettikentän kelan ympärille, jota kutsutaan primääriseksi magneettikentäksi. Kun
primäärinen magneettikenttä viedään mitattavan ferromagneettisen kappaleen pinnalle,
indusoituu

kappaleeseen

pyörrevirtoja.

Pyörrevirrat

muodostavat

kappaleeseen

sekundäärisen magneettikentän. Kappaleen sisältämiä häiriöitä, kuten epäpuhtauksia,
säröjä ja sulkeumia voidaan mitata tutkimalla primäärisen ja sekundäärisen
magneettikentän välistä tasapainoa. (Mikkonen et.al. 2009, s. 448)
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4.3.3 Edistyneet NDT-menetelmät
Edellä

mainitut

NDT-menetelmät

ovat

perinteisiä

materiaalin

tarkastuksen

mittausmenetelmiä. Niiden pohjalta on kehitetty edistyneempiä NDT-menetelmiä,
joiden toimintaperiaatteet ovat samat. Seuraavaksi on esitetty yleisimpiä edellä
mainittuihin menetelmiin pohjautuvia edistyneempiä keinoja tutkia putkistojen kuntoa.
Ultraäänitekniikkaan pohjautuvia edistyneitä menetelmiä ovat Guided Wave (GWT),
vaiheistettu ultraääni (PA), kulkuaikatekniikka (TOFD), Electro-Magnetic Acoustic
Transducers (EMAT) ja Internal Rotating Inspection System (IRIS). Radiografiasta on
kehitetty digitaalinen röntgen (DDA) ja pyörrevirtateknologiaan perustuva Saturation
Low Frequency Eddy Current (SLOFEC). Lisäksi tarkasteluun on otettu MFLmenetelmä, jolla pystytään tutkimaan putkistojen kuntoa niiden sisäpuolelta.
Digitaalinen radiografia
Digitaalinen radiografia on kehittyneempää röntgenkuvausta, jossa radiografia tehdään
digitaalisen paneelin avulla. Digitaalisesta paneelista röntgenkuva tallennetaan
tietokoneelle ja kuva on heti valmis arviointia varten. Digitaalisessa radiografiassa
kuvan eri osia voidaan käsitellä erikseen esimerkiksi korostamalla jotain tiettyä kohtaa,
jotta kuvattavan kohteen viat saadaan tuotua yksityiskohtaisemmin esille. (Inspecta Oy
2017a)
Tekniikkaa käyttämällä voidaan kuvata eri materiaaleja, kuten terästä, muovia,
komposiittia ja betonia. Digitaalisessa radiografiassa käytetään erilaisia säteilylähteitä
riippuen kuvattavan kohteen materiaalista ja sen ominaisuuksista, kuten tiheydestä.
Useimmille materiaaleille riittää tavallinen röntgenputki, mutta ohuempia ja vähemmän
tiheitä materiaaleja kuvattaessa voidaan käyttää akulla varustettua pulssi-röntgenputkea.
Hyvin tiheille ja erittäin paksuille materiaaleille käytetään säteilylähteenä isotooppeja.
(Inspecta Oy 2017a)
Verrattuna perinteisen radiografian filmille kuvaukseen, digitaalinen vaatii paljon
vähemmän säteilyä ja siinä kuva muodostetaan suoraan tietokoneen näytölle. Lisäksi
digitaalista radiografiaa voidaan käyttää käynnin aikana eristeiden läpi niitä purkamatta.
Kuvassa 13 on esitetty ero perinteisen (yllä) ja digitaalisen radiografian (alla) välillä.
(Inspecta Oy 2017a)
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Kuva 13 Ero perinteisen ja digitaalisen radiografian välillä (Koivumäki 2017a)

Guided Wave
Guided Wave on ultraääneen pohjautuva pitkän kantaman tekniikka, jossa laite lähettää
ultraääntä putken pituussuunnassa molempiin suuntiin putken sisä- ja ulkopinnan
ohjatessa aaltoa. Poikkeamat, kuten halkeamat, säröt ja venttiilit aiheuttavat
heijastuksen takaisin, jonka laite vastaanottaa. Guided Wavea käytetään ensisijaisesti
etsintätyökaluna. Menetelmästä käytetään myös nimeä Long Range Ultrasonics
Technology (LRUT). Kuvassa 14 on esitetty Guided Wave asennettuna putken
ympärille. (Koivumäki 2017a)
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Kuva 14 Guided Wave asennettuna putken ympärille (Koivumäki 2017a)
Guided Waven lisäksi on suositeltavaa käyttää muita täydentäviä NDT-menetelmiä vian
vakavuuden varmistamiseksi. Menetelmän tyypilliset käyttökohteet ovat putkistot
halkaisijaltaan 75–300 mm ja käyttölämpötilan yläraja 180 °C. Kuvassa 15 on esitetty
menetelmän periaate. (Koivumäki 2017a; Promaint-lehti 2013; Inspecta Oy 2017b)

Kuva 15 LRUT toimintaperiaate (Mudge, Speck 2004)
Menetelmän avulla voidaan tarkastella putkea jopa 100 metrin matkalta, 50 metriä
molempiin suuntiin. Putken ympärille asetetun lähetinrenkaan luotaimet lähettävät
matalataajuista ultraääntä 20–100 kHz taajuudella putken seinämää pitkin. Takaisin
heijastuvat aallot ilmaisevat korroosion ja muut muutokset putken poikkipinnassa.
Vertailutietoina käytetään putkessa olevia hitsisaumoja ja laippoja etäisyyksien
mittaamiseen. Menetelmän merkittävänä etuna on sen nopeus etenkin eristettyjen
putkien tarkastuksissa. Eristettä ei tarvitse purkaa koko matkalta, vaan mittalaitteen
kiinnityskohdasta. (Promaint-lehti 2013)
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MFL – Magnetic Flux Leakage
MFL-menetelmä

on

kehitetty

tunnistamaan

korroosiota

ja

muita

syöpymiä

teräsrakenteissa. MFL-menetelmää käytetään erityisesti putkistojen ja säiliöiden
tarkasteluun, mutta sitä voidaan myös soveltaa missä vain muuallakin teollisuudessa.
Menetelmä ei tarvitse suoraa kosketusta tai väliainetta mitattavaan kohteeseen, vaan
mittaus tapahtuu pienen etäisyyden päästä. (Koivumäki 2017b)
MFL-menetelmän pääperiaate on se, että tarkasteltava ferromagneettinen teräs
magnetisoidaan voimakkaalla magneetilla ja magneettivuota tarkkailemalla havaitaan
kohteessa olevat viat. Mikäli kohteesta ei löydy vikoja, kuten korroosion aiheuttamaa
ulko- tai sisäpuolista kulumista, magneettivuo pysyy muuttumattomana. Menetelmä
perustuu

siis

Hall-ilmiöön,

jossa

elektronien

kulkusuunta

muuttuu,

kun

magneettikenttään tuodaan sähkövirtaa sisältävä johde. (Rosen Group 2017)
Mittauksissa korroosion erottamiseksi häiriöistä, kuten kovista kohdista, jännityksistä ja
muista jännitystiloista, vaaditaan tarpeeksi korkea magnetoitumisen taso. Tarpeeksi
suurella magnetoitumisen tasolla vältetään myös jäännösmagneettisuuden ja nopeuden
aiheuttamat häiriöt. Kuvassa 16 on esitetty MFL-menetelmän periaate. (Rosen Group
2017)

Kuva 16 MFL-menetelmän periaate (Rosen Group 2017)
Kuvassa 16 nähdään ulkopuolisen ja sisäpuolisen korroosion aiheuttamat muutokset
magneettivuossa. Magneettivuon muutokset tapahtuvat kulumakohdissa. Mittausdata
kerätään magneettisella anturilla, mikä asetetaan käytettävän magneetin napojen väliin,
joilla magneettivuon muutoksia voidaan tarkkailla. Käytettävän anturin kanssa
käytetään myös pyörrevirta-antureita, jotta sisäiset ja ulkoiset syöpymiset on helpompi
erottaa toisistaan. (Rosen Group 2017)
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MFL-menetelmää hyödynnetään paljon esimerkiksi pitkien putkilinjojen sisäpuolissa
tarkasteluissa. Menetelmää varten on kehitetty niin kutsuttuja porsaita, jotka asetetaan
kulkemaan putkistossa yhdessä tai erikseen virtaavan aineen kanssa, jolloin ne mittaavat
putken kuntoa sisäpuolelta. Porsaat on suunniteltu niin, että ne kulkevat putken sisällä
koko ajan keskitetysti. Keskityksen avulla mittausdata on luotettavaa, kun porsaisiin
kiinnitetyt anturit pysyvät vakioetäisyydellä putken pintaan nähden. (Rosen Group
2017; Koivumäki 2017b)
Tämä sovellusvaihtoehto on varteenotettava vaihtoehto maanalaisten putkistojen
kunnonvalvontaan. Vanhojen maanalaisten putkistojen tarkastelussa on useimmiten
liian suuri riski kaivaa maa auki putken pettämisen pelossa. Joissain tapauksissa
maanalainen putki voi olla niin huonossa kunnossa, että sen ympärillä oleva tiivis maaaines pitää sen kasassa. Porsaita voidaan soveltaa myös putkistojen puhdistamisessa
ennen varsinaisen mittaavan porsaan käyttämistä. Puhdistusporsas asetetaan kulkemaan
putkistoon, jolloin se auraa putkeen kertyneet korroosio-, lika- ja muut tuotteet tieltä.
(Koivumäki 2017b)

Kuva 17 Rocombo MFL-A/XT (Rosen Group 2017)
Kuvassa 17 on esitetty Rosen Group nimisen yrityksen tarjoama Rocombo MFL-A/XTporsas. Kyseinen porsas sisältää MFL-yksikön lisäksi pyörrevirtaan pohjautuvaa
tekniikkaa. Porsaan avulla onnistuu näin ollen yhdellä vedolla metallin häviöiden lisäksi
havaita geometrisiä poikkeamia. Työkalu mittaa syvyyttä, profiilia ja geometristen
ominaisuuksien ääriviivoja. (Rosen Group 2017; Koivumäki 2017b)
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Vaiheistettu ultraääni
Merkittävin ero vaiheistetulla ultraäänellä (engl. Phased Array UT) normaaliin
ultraääniluotaukseen on se, että vaiheistetussa tekniikassa äänikeilan muotoa ja
elementtien lukumäärää voidaan muokata. Äänikeilan muodon muokkauksen ansiosta
virheiden havaitsemistodennäköisyys kasvaa. Vaiheistetussa ultraäänessä käytettävät
luotaimet koostuvat useista elementeistä, kun taas tavanomaisessa ultraääniluotaimessa
on yksi elementti. Jokainen elementti lähettää ja vastaanottaa signaalia. Elementtien
lähettämien pulssien ajastuksella voidaan määritellä niiden suunta ja kohdistus.
(Koivumäki 2017a)
Tarkasteltavan kohteen yksittäinen skannaus sisältää yhdistelmän eri kulmissa tehtäviä
skannauksia, joten menetelmä on erittäin nopea, aikaa säästävä ja luotettava. Tulosten
tarkastelussa havaitut viat, niiden tarkat sijainnit ja koot voidaan esittää selkeinä
värikuvina. Vaiheistettu ultraääni soveltuu niin pieniin kattilaputkiin kuin suuriin
säiliöihinkin. (Inspecta Oy 2017c)
Tyypillisimpiä vaiheistetun ultraäänen käyttökohteita ovat esimerkiksi putkistojen ja
säiliöiden hitsausliitosten tarkastelut, korroosion määrittäminen, pulttitarkastukset,
laippojen korroosiotarkastukset ja hammaspyörät. (Inspecta Oy 2017c)
Kulkuaikatekniikka
Kulkuaikatekniikka (engl. Time of Flight Diffraction, TOFD) on ultraäänitekniikkaan
pohjautuva menetelmä, jolla voi tarkastaa putkistojen, säiliöiden ja levyjen
päittäishitsejä. Kulkuaikatekniikka on hitsausvirheiden etsimistä varten, mutta sillä
voidaan myös tunnistaa muita vaurioita, kuten säröjä ja eroosiovaurioita. (Inspecta Oy
2017d)
Kulkuaikatekniikassa käytetään hyväksi kahden ultraääniluotaimen yhteistoimintaa,
jossa luotaimet ovat sijoitettuna hitsaussauman molemmin puolin. Toinen luotain
lähettää ultraääniaaltoja ja toinen vastaanottaa. Ultraäänisäteen törmätessä johonkin
vikaan tai säröön, heijastus diffraktoituu (taipuu). Diffraktoituneen säteen kulkuaikaa
mittaamalla saadaan tarkka tieto vikojen pituudesta, syvyydestä ja korkeudesta.
Menetelmä on erittäin nopea verrattuna muihin ultraääneen ja radiografiaan perustuviin
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menetelmiin, sillä jo yhden ultraäänisäteen avulla saadaan muodostettua kuva laajalta
alueelta. (Olympus 2017d, Inspecta Oy 2017d)
Kulkuaikatekniikkaa

voidaan

käyttää

sellaisenaan

tai

yhdistettynä

muihin

ultraäänitekniikoihin. Yleisimmät TOFD tekniikat ovat esitettynä kuvassa 18. Kuvassa
ensimmäisenä on TOFD sellaisenaan, toisena (ylempi kuva oikealla) moninkertainen
TOFD, kolmantena (alempi kuva vasemmalla) TOFD pulssin kaiku/liukuma aaltoina ja
neljäntenä TOFD vaiheistetulla ultraäänellä. TOFD:lla on erinomainen toistettavuus ja
se sopii ferriittisille teräksille aineenvahvuusalueella 6–300 mm. (Olympus 2017d,
Inspecta Oy 2017d)

Kuva 18 Yleisimmät TOFD tekniikat (Olympus 2017d)

Electro-Magnetic Acoustic Transducers
Electro-Magnetic

Acoustic

Transducers

eli

EMAT-menetelmä

pohjautuu

ultraäänitekniikkaan eroten siitä siinä mielessä, että menetelmää käytettäessä ei tarvita
erillisiä kytkentäaineita luotaimen ja mitattavan kohteen välillä. Lisäksi tekniikka luo
itse kappaleeseen ultraäänen luotaimen sijaan. EMAT soveltuu materiaaleille, jotka ovat
sähköä johtavia. EMAT soveltuu vikojen havaitsemiseen ja materiaalin ominaisuuksien
tutkimiseen. (NDT Resource Center 2017, Innerspec 2016)
EMAT-menetelmässä tarkasteltavaan kappaleeseen luodaan ultraääniaaltoja kahden
magneettikentän avulla. Toinen magneettikenttä muodostuu luotaimen sisältämillä
magneetilla ja sähkökelalla, jotka luovat kappaleen pintaan pyörrevirtoja. Pyörrevirrat
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muodostavat kappaleeseen magneettikentän, jota kutsutaan Lorentzin voimaksi. Tämä
”häiriö” kappaleen pinnassa luo elastisia aaltoja kappaleeseen. Elastiset aallot ovat
vuorovaikutuksessa

magneettikentän

kanssa,

jonka

kautta

ultraäänet

johtuvat

luotaimeen. Kuvassa 19 on esitetty menetelmän periaate ja vertailu normaaliin
ultraääniluotaukseen. (NDT Resource Center 2017, Innerspec 2016)

Kuva 19 EMAT periaate ja vertailu normaaliin ultraääniluotaukseen (Innerspec
2016)
EMAT-menetelmässä kappaleeseen itse luotu ultraääni antaa useita etuja perinteiseen
pietsosähköiseen luotaimeen nähden. Etuja ovat muun muassa kytkentäaineen
tarpeettomuus, mikä helpottaa vaikeampien paikkojen mittaamista sekä tarkasteltavan
materiaalin pinnoite tai hapettuneisuus ei vaikuta mittaustuloksiin. EMAT soveltuu
putkistojen vikojen, syöpymien ja yleisen korroosion havainnoimiseen. Lisäksi
menetelmällä on erittäin laaja käyttölämpötila, mutta suurimpina miinuksina menetelmä
sopii vain magneettisille kappaleille ja vaatii yleensä kookkaan laitteiston tueksi.
(Innerspec 2016; Iris NDT 2014)
Internal Rotating Inspection System (IRIS)
IRIS on paksuusmittaustekniikka, joka soveltuu niin ferriittisille kuin myös eiferriittisille materiaaleille. Tekniikassa lähetettävä ultraääni käännetään peilin avulla
kohteeseen. Kytkentäaineena toimii vesi, jonka kautta ultraääni siirtyy kappaleeseen.
Vesi syötetään turbiinin läpi, joka pyörittää peiliä. Tekniikan avulla voidaan havaita
putkistojen sisä- ja ulkopuolinen korroosio, tukilevyn- ja putkilevyn alueen korroosio,
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höyryeroosio ja muu syöpyminen. Tekniikka on kehitetty erityisesti lämmönvaihtimien
kunnonvalvontaan. Kuvassa 20 on esitetty IRIS-tekniikan toimintaperiaate. (Koivumäki
2017a)

Kuva 20 IRIS-tekniikan toimintaperiaate (Koivumäki 2017a)

Saturation Low Frequent Eddy Current (SLOFEC)
SLOFEC on pyörrevirtamenetelmän ja magneettikentän yhdistelmään pohjautuva
materiaalintarkastusmenetelmä,

jolla

pystytään

havaitsemaan

niin

sisä-

kuin

ulkopuolinen korroosio ja muu materiaalin kuluminen. Menetelmä sopii ohuille sekä
paksuille levyille ja putkille. Tyypillisiä käyttökohteita putkistojen lisäksi ovat
esimerkiksi säiliöt. (Inspecta Oy 2017e)
SLOFEC:lla saadaan luotettavia tuloksia ja menetelmää käytettäessä pinnoitteet ja
maalipinnat eivät vaikuta mittaustuloksiin. Menetelmällä havaitaan herkästi viat ja
puutteet ja sillä osataan selkeästi erottaa sisäinen ja ulkoinen kuluminen toisistaan.
SLOFEC sopii korkean lämpötilan kohteisiin. (Inspecta Oy 2017e)

4.4 Materiaalit
Putkistojärjestelmän

kuntoon

vaikuttavat

olennaisesti

putkistomateriaalin

korroosionkestävyys, käyttöolosuhteet, ympäristö, putkistoissa siirrettävä aine sekä
materiaalien yhteensopivuus. Korroosionkestävyydellä on suuri rooli ja se on sidoksissa
vahvasti myös muihin edellä mainittuihin ominaisuuksiin. Sen merkitys on suuri, sillä
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korroosioilmiöllä

on

vahva

vaikutus

suoraan

taloudellisiin

menetyksiin,

työturvallisuuteen sekä tuotteiden että ympäristön pilaantumiseen. On ymmärrettävä
korroosio ilmiönä, jolloin oikealla suunnittelulla pystytään vaikuttamaan merkittävästi
putkiston elinikään. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 18)
4.4.1 Korroosion vaikutus materiaalin valintaan
Metallien

korroosioreaktiot

voidaan

jakaa

kemialliseen

korroosioreaktioon

ja

sähkökemialliseen korroosioreaktioon. Kemiallisessa korroosiossa metalli reagoi
suoraan

ympäristönsä

kanssa,

jolloin

pinnalle

ei

muodostu

mitään

korroosiotuotekerrosta, eikä siihen liity mitään sähkövarausten liikettä. Kemiallista
korroosiota tapahtuu metallien ja kaasujen välillä. Sähkökemiallinen korroosio jaetaan
kahteen ryhmään, riippuen metallia ympäröivästä väliaineesta: kuivakorroosio tai
märkäkorroosio. Käytännössä yleisintä on metallien sähkökemiallinen korroosio, jonka
märkäkorroosiossa nestemäisenä ympäristönä toimii jokin vesiliuos. Tämän vuoksi
tässä

työssä

käsitellään

tarkemmin

sähkökemiallisen

korroosion

vaikutusta

materiaaleihin. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 25–29)
Sähkökemiallinen korroosioilmiö perustuu korroosioparin syntymiseen. Korroosiopari
syntyy kahden eri potentiaalin omaavan metallin välille. Pari voi myös syntyä saman
metallin pinnalle, jos metallin eri osat omaavat eri potentiaalin. Syitä metallin sisäisille
potentiaalieroille voivat olla esimerkiksi erilaiset taipumukset hapettumiselle tai
liukenemiselle ja rakenteelliset erot, kuten raerajan vaihtelevuus. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 25–30)
Metalli

liukenee

anodisessa

reaktiossa,

jota

kutsutaan

hapettumisreaktioksi.

Hapettuminen tarkoittaa sitä, kun metallista vapautuu elektroneja. Katodinen reaktio on
pelkistysreaktio, jossa elektronit sitoutuvat metalliin. Happo ja emäs ovat aineita, joista
happo luovuttaa protoneja, eli H+-ioneja ja emäs vastaanottaa. Märkäkorroosiossa
reaktionopeuteen vaikuttaa vesiliuoksen pH-arvo. pH-arvo kertoo vesiliuoksen
happamuuden, emäksisyyden tai neutraalisuuden. Tämä määritellään liuosten H+ ja OH-konsentraatioiden avulla, tuttavallisemmin pH-arvona. Vesiliuos on neutraali, mikäli
pH arvo on 7. Happamuudesta kertoo pH-arvo välillä 0–6 ja emäksisyydestä pH-arvo
välillä 8–14. Hapan liuos sisältää ylimäärän H+-ioneja ja emäksinen liuos ylimäärän
OH--ioneja.

Neutraalissa

liuoksessa

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 28)

molempien

ionien

lukumäärä

on

tasan.
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Korkeamman potentiaalin omaavasta metallista tai jalommasta metallista tulee katodi ja
alemman potentiaalin omaavasta tai epäjalommasta metallista anodi. Anodina oleva
kohta on se, jossa syöpymistä tapahtuu. Metallien ollessa eri metalleja, paria kutsutaan
galvaaniseksi pariksi. Ilmiö edellyttää katodin ja anodin syntymisen lisäksi sähköisen
yhteyden, eli elektronisen yhteyden niiden välille ja elektrolyytin, jonka kautta virta
kulkee niiden välillä. Kuvassa 21 on esitetty kaksi erilaista sähkökemiallista
korroosioparia. Ylemmässä kohdassa anodi ja katodi ovat eri metalleja ja alemmassa
kohdassa anodi ja katodi ovat esiintyvät samassa metallissa. (Korroosiokäsikirja 2004,
s. 29–30)

Kuva 21 Sähkökemialliset korroosioparit (Korroosiokäsikirja 2004, s. 30)

Eri metallien korroosiotaipumuksia voidaan tutkia sähkökemiallisen jännitesarjan
avulla. Sähkökemiallisessa jännitesarjassa jalot metallit ovat positiivisessa päässä ja
epäjalot negatiivisessa päässä. Jaloimpia metalleja ovat kulta ja platina ja epäjaloimpia
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ovat kalium ja kalsium. Mitä epäjalompi metalli on, sitä alttiimpi se on reagoimaan
ympäristönsä kanssa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 32)
Jalousaste-erojen lisäksi potentiaalieroja voivat aiheuttaa myös esimerkiksi metalleissa
käytettävät seosaineet, metallin muokkaus, hitsauksessa syntyneet jännitykset,
lämpökäsittelyt, elektrolyytin koostumuserot, lämpötilaerot metallipinnan eri osissa tai
hajavirrat maassa tai rakenteessa. Hajavirtoja voi ilmetä esimerkiksi sähkölinjojen
läheisyydessä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 31)
Kuvassa 22 on esitetty korroosioparin muodostuminen maanalaiseen putkeen.
Happipitoisuuserot eri maalajeissa ovat mahdollistaneet korroosioparin syntymisen ja
tiiviissä savessa olevasta putkesta on muodostunut syöpyvä anodi. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 33)

Kuva 22 Korroosioparin muodostuminen maanalaiseen putkeen
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 33)

Useiden

käyttömetallien

ja

metalliseosten

korroosionkestävyys

perustuu

passivaatioilmiöön. Passivoitumisella tarkoitetaan sitä, että metallin pintaan muodostuu
kerros tai kalvo, joka vaikeuttaa korroosioreaktion nopeutta säätelevää osaprosessia.
Kerroksen tai kalvon metallin pintaan muodostaa korroosioreaktio tai elektrolyyttiin
liuenneen korroosiotuotteen reaktio. Käytännön tasolla passiivikerros tai -kalvo saattaa
pysäyttää

korroosioreaktion

lähes

kokonaan.

Mikäli

passiivikerros

tuhoutuu

paikallisesti, tilanne voi johtaa siihen, että korroosionopeus on erittäin suuri
tuhoutumiskohdassa. Paikallisessa tuhoutumisessa korroosionopeus on erittäin suuri
pienen anodin ja suuren katodin vuoksi. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 90)

54
Varsinaisessa korroosioreaktiossa, joka tapahtuu anodilla, liuenneet metalli-ionit
reagoivat edelleen elektrolyytin ionien tai elektrolyyttiin liuenneiden kaasujen kanssa.
Reagoinnin seurauksena anodin pintaan muodostuu viskooseja tai liukenemattomia
kiinteitä yhdisteitä, jotka muodostavat passiivikalvon. Pourbaix-diagrammien eli
potentiaali – pH-piirrosten avulla voidaan tutkia passivaatiokerrosten muodostumista.
Kuvassa 23 on esitetty raudan potentiaali – pH-piirros merivedessä 25 °C:ssa. Kuvasta
nähdään, että metallin potentiaalin noustessa ja pH:n pysyessä matalana korroosiota
pääsee tapahtumaan. Passiivialueelle päästään, kun pH-arvo kasvaa ja potentiaali pysyy
hieman korkeampana. Immuunisuusalueella ei tapahdu minkäänlaisia reaktioita. Linjan
Eb yläpuolella voi esiintyä paikallista korroosiota oksidikerroksen paikallisen
tuhoutumisen vuoksi. Piste X kuvaa olosuhteita pistesyöpymän alueella. Niin kutsutuilla
ruostumattomilla teräksillä niiden ruostumattomuus perustuu passivaatioilmiöön.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 71, 50)

Kuva 23 Raudan potentiaali – pH-piirros merivedessä T=25°C (Korroosiokäsikirja
2004, s. 50)
Seuraavaksi on esitelty korroosion yleisimmät eri ilmenemismuodot:
Yleinen korroosio
Yleisessä syöpymisessä metallin pintaa syöpyy tasaisella nopeudella ja on tyypillinen
korroosiomuoto suojaamattomille metallipinnoille. Yleisessä korroosiossa metallin
pintaa syöpyy tasaisesti anodisten ja katodisten alueiden vaihtaessa koko ajan paikkaa.
Yleistä korroosiota esiintyy eniten ilmasto-olosuhteissa ja useimmiten myös
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kemikaaleille altistetuilla pinnoilla. Yleisen korroosion seuraaminen on helppoa
painohäviö- ja seinämänpaksuusmittausten avulla. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 102)
Paikallinen syöpyminen eli pistekorroosio
Pistemäisessä korroosiossa syöpyminen keskittyy pienille alueille metallin pinnalla.
Syöpyminen ilmenee paikallisina kuoppamaisina syvänteinä ja kuoppien syveneminen
normaalisti loppuu, kun ne saavuttavat tietyn syvyyden. Paksuissa rakenteissa
syöpyminen ei jatku rakenteiden läpi, mutta esimerkiksi ohuiden putkien kohdalla se voi
jatkua läpi asti aiheuttaen vuotoja. Syitä pistesyöpymän syntymiselle ovat yleensä
erilaiset pinnan heterogeenisuudet. Näitä ovat esimerkiksi urat, pintakalvojen
rakennevirheet ja pinnalla olevat elektrolyyttipisarat. Muita pistekorroosion aiheuttajia
ovat liuoksen voimakas törmäys metallin pintaan ja liuoksen sisältämät aggressiiviset
anionit. Aggressiivisia anioneita ovat esimerkiksi kloridi- (Cl-) ja bromi (Br-)-anionit.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 103)
Kuvassa 24 on esitetty kloridi-ionin synnyttämän pistekorroosion mekanismi. Kuvassa
syöpymän alueelle syntyy positiivinen varaus positiivisten metalli-ionien (M+)
liukenemisen vuoksi. Tämän vuoksi kloridi-ionit pyrkivät siirtymään syöpymän alueelle
säilyttääkseen sähköisen neutraalisuuden. Metalli- ja kloridi-ionit muodostavat
metallikloridin MCl, joka veden kanssa reagoidessaan muodostaa saostuvan
metallihydroksidin. Reaktiossa vapautuu H+ ja Cl--ioneja, mikä tarkoittaa sitä, että
niiden määrä pyrkii kasvamaan, jolloin reaktion nopeuskin kasvaa. Pistesyöpymä
tavallaan myös suojaa ympäristöään katodisesti, sillä katodisena reaktiona happi
pelkistyy syöpymän viereisillä alueilla. Tämä johtuu hapen pienestä liukoisuudesta
syöpymässä olevassa väkevöityneessä elektrolyytissä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 103)

56

Kuva 24 Pistekorroosion mekanismi (Korroosiokäsikirja 2004, s 105)

Tyypillisintä pistekorroosio on metalleilla, joiden korroosionkestävyys perustuu pinnan
passiivikerrokseen tai perusmetallia jalompaan pinnoitteeseen. Näitä metalleja ovat
esimerkiksi alumiini ja ruostumaton teräs. Myös muilla metalleilla, kuten valuraudalla
ja normaalilla rakenneteräksellä esiintyy pistemäistä korroosiota. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 103)
Toinen paikallisen korroosion muoto on rakokorroosio, jota nimensä mukaisesti
esiintyy ahtaissa raoissa. Rakokorroosiossa liuokset pääsevät tunkeutumaan rakoihin ja
jäävät niihin pidemmäksi aikaa, jolloin syöpymistä alkaa tapahtua. Rakokorroosiota
esiintyy rakenteissa, joissa on noin 0,025–0,1 mm rakoja. Tällaisia ovat erilaiset niitti-,
pultti- ja hitsausliitokset. Rakokorroosiolle otollista aluetta ovat myös metallin ja
epämetallin väliset kosketuspinnat. Kosketuspinta voi olla esimerkiksi tiivisteliitos.
Rakokorroosio on mahdollista myös, mikäli metallin pinnalla on esimerkiksi hiekkaa,
muita

kiinteitä

partikkeleita

tai

muodostuneita

korroosiotuotesaostumia.

Rakokorroosiota esiintyy niin jaloilla kuin epäjaloilla metalleilla ja useilla eri
aggressiivisten liuosten pH-arvoilla. Luonnonvedet aiheuttavat rakokorroosiota ja niin
kuin

pistekorroosiossa,

kloridi-ioneja

sisältävät

liuokset

altistavat

helposti

rakokorroosiolle. Rakokorroosion alkaessa, liuoksen koostumus muuttuu, jolloin
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korroosionopeus

alkaa

kiihtyä.

Happipitoisuuserot

muuttavat

liuosta,

jolloin

happiköyhemmistä alueista tulee anodeja ja happirikkaammista alueista katodeja.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 107–108)
Galvaaninen korroosio
Galvaanista

korroosiota esiintyy kahden

eri jalousasteen

omaavan, samassa

elektrolyytissä olevan metallin välillä. Metallien välisessä sähköisessä kontaktissa
alhaisemman potentiaalin omaava metalli syöpyy ja korkeamman potentiaalin metalli ei.
Alhaisemman potentiaalin metalli muuttuu syöpyväksi anodiksi ja korkeamman
potentiaalin

metalli

katodiksi.

Galvaanisen

parin

muodostuminen

on

sitä

todennäköisempää, mitä suurempi metallien välinen potentiaaliero on. Galvaanisen
korroosioparin muodostuminen on myös mahdollista, kun metalli on kosketuksissa
jalomman ei-metallisen sähköä johtavan materiaalin kanssa. Tämä on mahdollista, kun
esimerkiksi teräs on kosketuksissa grafiitin kanssa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 109)
Galvaanisessa parissa korroosionopeuteen vaikuttaa metallien elektrodipotentiaalit
korroosio-olosuhteissa, eli kuinka suuri metallien välinen potentiaaliero on. Mitä
suurempi ero, sitä nopeampi on korroosionopeus. Myös metallien pinta-alojen suhteella
on merkitystä korroosionopeuteen. Mitä pienempi anodi on, sitä nopeampaa
syöpyminen on. Elektrolyytin luonne ja sen johtavuus ovat lisäksi suuressa roolissa
galvaanisessa korroosiossa. Elektrolyytin sähkönjohtavuuden ollessa suuri, kuten
merivedellä, epäjalompi metalli syöpyy tasaisesti koko pinta-alaltaan. Mikäli
elektrolyytin sähkönjohtavuus on pieni, keskittyy syöpyminen metallien rajapinnan
tuntumaan. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 110)
Eroosio- ja kavitaatiokorroosio
Eroosiokorroosio on virtaavan nesteen aiheuttamaa syöpymistä, jossa riittävällä
virtausnopeudella

neste

korroosiotuotekerroksia.
korroosionopeutta.

pystyy

irrottamaan

Korroosiotuotekerrosten

Kriittisimmät

kohdat

metallin

pintaa

irtoaminen

putkistoissa

ovat

suojaavia
kiihdyttää
virtauksen

epäjatkuvuuskohdat, joita ovat esimerkiksi putkimutkat, haarat ja putkien suuaukot.
Kriittinen virtausnopeus, jolla korroosionopeus kasvaa määräytyy materiaalin ja
ympäristön mukaan. Esimerkiksi hiiliteräsputki, jossa kulkee merivettä nopeudella 0,3
m/s, korroosionopeus on noin 34 mdd (milligramma/neliödesimetri/päivä). 1,2 m/s
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virtaava merivesi kuluttaa putkea 72 mdd ja virtausnopeudella 8 m/s 254 mdd.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 110–112)
Eroosiokorroosion

yhteydessä

puhutaan

usein

myös

partikkelieroosiosta.

Partikkelieroosiossa virtauksen mukana liikkuvat kiinteät partikkelit kuluttavat metallin
pintaa mekaanisesti, jolloin itse materiaalin korroosionkestävyydellä ei ole niin suurta
merkitystä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 110)
Kavitaatiokorroosiossa

on

kyse

nestevirtauksessa

syntyneiden

kaasukuplien

luhistumisesta. Kaasukuplien luhistuminen aiheuttaa voimakkaan paineaallon, joka voi
rikkoa metallin pintaa suojaavan korroosiotuotekerroksen, kuten passiivikalvon,
paljastaen metallin korroosiolle alttiiksi. Kavitaatiokorroosio on yleistä putkistoissa,
mutta myös esimerkiksi hydraulilaitteissa, laivojen potkureissa ja pumppujen
siipipyörissä sekä laitteissa, joissa on suuret nesteen virtausnopeudet ja esiintyy paineen
vaihteluja. Kuvassa 25 on esitetty kavitaatiokorroosion mekanismi. Kaasukuplia
muodostuu, kun nesteen paine laskee paikallisesti. Paineen laskiessa myös nesteen
kiehumispiste laskee. Kun paine jälleen nousee, kaasukupla luhistuu ja voi aiheuttaa
jopa

tuhansien

N/mm2

suuruisen

paineiskun

ja

voimakasta

kuumenemista.

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 112–113)

Kuva 25 Kavitaatiokorroosion mekanismi (Korroosiokäsikirja 2004, s. 113)
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Hiertymäkorroosio
Yleisesti ottaen hiertymäkorroosio on kahden toisiaan vasten puristetun pinnan
liikkumista toistensa suhteen. Siitä on olemassa kaksi erilaista teoriaa, joiden mukaan
syöpyminen tapahtuu. Ensimmäisen teorian mukaan kahden pinnan profiilien huiput
kylmähitsautuisivat toisiinsa ja pintojen liikkuessaan toistensa suhteen huiput murtuvat.
Murtumien partikkelit hapettuvat ja jäävät pintojen väliin aiheuttaen abrasiivista
kulumista. Toisen teorian mukaan pintojen profiilihuippujen luontaiset oksidikerrokset
murtuvat ja jäävät pintojen väliin oksidipartikkeleina hiertämään pintoja. Murtuneet
profiilihuiput hapettuvat uudelleen, jonka jälkeen edellä kuvattu sykli alkaa alusta.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 114)
Raerajakorroosio
Raerajakorroosio perustuu metalliseoksen syöpymiseen raerajoilla metalliseosten
jähmettymisen, lämpökäsittelyn, hitsauksen tai korkean lämpötilan käytön yhteydessä.
Voimakasta

syöpymistä

raerajoilla

voivat

aiheuttaa

raerajoille

suotautuneet

epäpuhtaudet. Lisäksi jonkin seosaineen rikastuminen tai köyhtyminen matriisista
raerajojen läheisyydessä raerajaerkaumien vuoksi voi aiheuttaa raerajakorroosiota.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 116)
Raerajakorroosioon liitetään yleensä myös herkistyminen. Se on merkityksellisintä
ruostumattomilla teräksillä ja puhutaankin herkistymisilmiön seurauksena tapahtuvasta
raerajakorroosiosta. Herkistyminen tarkoittaa sitä, että ruostumattomassa teräksessä
lämpökäsittelyn,

kuten

esimerkiksi

hitsauksen

jälkeen

raerajoille

muodostuu

kromikarbidia. Kromikarbidi sitoo itsensä runsaasti kromia lähettyviltään, mikä johtaa
siihen, että viereisistä alueista tulee kromiköyhiä alueita. Tämän vuoksi kromiköyhille
alueille ei muodostu metallia suojaavaa passiivikalvoa. Syöpyminen on yleensä erittäin
nopeaa, sillä tässä tilanteessa kromiköyhät alueet ovat erittäin pieniä anodisia alueita ja
muu pinta-ala erittäin suuri katodinen alue. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 116)
Valikoiva liukeneminen
Valikoivassa liukenemisessa metallin jokin seosaine tai mikrorakenneosa liukenee
muita nopeammin. Nopeamman liukenemisen tuloksena metallissa näkyy sienimäisiä
reikiintyneitä

kohtia.

Valikoivaa

liukenemista

esiintyy

esimerkiksi
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suomugrafiittivaluraudoissa,

joissa

raudan

syöpyessä

jäljelle

jää

vain

grafiittisuomurunko. Tätä valikoivan liukenemisen muotoa kutsutaan grafitoitumiseksi.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 117)
Jännityskorroosio
Jännityskorroosiota voi esiintyä metalleissa korroosion ja metalliin kohdistuvien
sisäisten tai ulkoisten jännitysten yhteisvaikutuksesta. Sisäisiä jännityksiä metalliin
voivat aiheuttaa kylmämuokkaus, lastuaminen, leikkaus, lämpökäsittely ja hitsaus.
Ulkoisia

jännityksiä

mittamuutoksista,

syntyy

esimerkiksi

ruuviliitosten

staattisista

kiristysvoimista,

kuormista,
staattisesta

termisistä
paineesta,

pyörimisliikkeen hitausvoimista tai värähtelyistä. Sisäiset jännitykset ovat paljon
vaarallisempia kuin ulkoiset, sillä niiden suuruutta on erittäin vaikea arvioida.
Tilanteesta tulee entistä vaarallisempi jos sekä sisäiset että ulkoiset jännitykset
vaikuttavat yhtä aikaa. Jännityskorroosio ilmenee murtumina ja kukin materiaali vaati
omanlaisensa ympäristön jännityskorroosion synnylle. Ympäristön lisäksi metallin
koostumus, mikrorakenne, dislokaatiorakenne ja faasien termodynaaminen stabiilisuus
vaikuttavat jännityskorroosion syntyyn. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 117–119)
Jännityskorroosion aiheuttama murtuma muistuttaa tavanomaista haurasmurtumaa ja
voi edetä joko raerajoja pitkin tai rakeiden lävitse. Happi ja muut hapettajat lisäävät
jännityskorroosion todennäköisyyttä ja se voidaan estää poistamalla happi liuoksesta.
Jännityskorroosiolta voidaan välttyä myös muuttamalla potentiaalia joko anodiseen tai
katodiseen suuntaan. Sitä esiintyy yleensä jollain tietyllä metallin ja liuoksen
potentiaalialueella. Myös lämpötilan kohoaminen on yhteydessä jännityskorroosioon.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 118–119)
Seostettujen terästen yleisin jännityskorroosion muoto on vetyhauraus. Vetyhauraudessa
metallin rakenne haurastuu, mikä on seurausta atomaarisen vedyn diffundoitumisesta
teräkseen. Vety teräksessä voi olla peräisin esimerkiksi ympäristöstä tai hitsauksesta.
Jännityskorroosion yleisyydestä huolimatta sen mekanismi on edelleen varsin
tuntematon. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 117–121)
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Korroosioväsyminen
Korroosioväsymistä ilmenee, kun rakenne on korrosoivassa ympäristössä ja siihen
kohdistuu värähtelyjä, tai se joutuu vaihtosuuntaisen kuormituksen tai termisten
vaihteluiden alaiseksi. Rakenteen väsymislujuus määrittelee rakenteen kestoiän ja
korroosioympäristössä
korroosiota

se

laskee

aiheuttavia

huomattavasti

tekijöitä.

verrattuna

Samoin

kuin

ympäristöön

ilman

jännityskorroosiossa,

korroosioväsymisessä korroosion ja jännityksen osuus vaurion syntyyn vaihtelee.
Materiaalin väsymiskestävyyttä kuvataan jännitysamplitudin ja kuormanvaihtokertojen
avulla. Väsymiskestävyys kuvataan Wöhler- tai S-N -käyrillä. Kuvassa 26 on esitetty
Wöhler-käyrä teräksen väsymiskorroosiokäyttäytymisestä puhtaassa vesiliuoksessa ja 3prosenttisessa NaCl-liuoksessa. Kuormanvaihtokertojen lukumäärän noustessa yhä
pienemmät jännityksen vaihtelut voivat johtaa murtumaan. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
122–123)

Kuva 26 Teräksen väsymiskorroosiokäyttäytyminen puhtaassa vesiliuoksessa ja 3prosenttisessa NaCl-liuoksessa (Korroosiokäsikirja 2004, s. 123)
Putkistojen ja säiliöiden osalta korroosioväsymistä aiheuttavia jännitysmuutoksia syntyy
sisäpaineen

vaihteluista

korroosioväsymistä

ja

esiintyy

lämpölaajenemiskäyttäytymisen
venttiileissä

johtuen

eroista.

epätasaisista

Muualla

höyry-

ja
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nestevirtauksista sekä niiden käytöstä johtuvista paineiskuista, laitoksissa tai
prosesseissa

ylös-

ja

alasajoista,

oheislaitteissa

(pumpuissa,

kompressoreissa,

turbiineissa tai venttiileissä) niiden aiheuttamista värähtelyistä ja paikallisissa
lämpötilanvaihteluissa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 122–123)
4.4.2 Korroosion torjunta
Korroosio voidaan periaatteessa estää kokonaan, kun poistetaan jokin korroosioparin
toiminnan välttämätön edellytys. Yksi keino on poistaa elektrolyytti tai muuttaa sen
ominaisuuksia tai vaikka katkaista yhteys anodin ja katodin välillä. Elektrolyytti
voidaan muuttaa esimerkiksi kuivaamalla ilma, jolloin sen sähköä johtava ominaisuus
häviää. Pintakäsittelytekniikoilla ja maalauksella pystytään estämään liuoksen kosketus
metalliin. Muita torjuntakeinoja ovat sopivan tasavirtalähteen käyttö tai galvaanisessa
sähköjännitesarjassa mahdollisimman kaukana toisistaan olevien metallien käyttö.
Näillä keinoilla suojattavan metallin potentiaali saadaan siirrettyä Pourbaixdiagramminen osoittamille immuuni- tai passiivialueille, jolloin puhutaan katodisesta tai
anodisesta suojauksesta. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 24)
Pinnoitteet
Yleisin syy metallien pinnoittamiselle on korroosionesto. Muita syitä metallien
pinnoitukselle

ovat

esimerkiksi

tuotteen

ulkonäön

säilyminen,

fysikaalisten

erityisominaisuuksien aikaansaaminen, materiaalien tekeminen tiettyyn prosessiin tai
käsittelyyn sopivaksi, korjaus-, huolto ja kunnossapito, taloudellisuus, tilapäissuojan
aikaansaaminen sekä erikoistekniikan tarpeet (elektroniikan piiritekniikka). Tuotteen
ulkonäkö voidaan pitää pinnoitteen avulla esimerkiksi kiiltävänä tai himmeänä ja
fysikaalisia haluttuja erityisominaisuuksia voivat olla pintakovuuden lisäys tai
pintakerroksen lämmönjohtavuuden parantaminen. Pinnoitteilla tuotteista voidaan tehdä
hygieenisiä, jota tarvitaan elintarviketeollisuudessa. Nykyisillä pinnoitteilla voidaan
myös korvata jonkin kalliimman teräksen ominaisuuksia, jolloin useimmiten käytetään
halvempia teräksiä, jotka pinnoitetaan halutulla tavalla. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
568)
Sinkkipinnoitus

on

luultavasti

yleisin

teräksen

korroosionsuojausmenetelmä.

Sinkkipinnoite suojaa terästä muodostamalla sen pintaan sulkukerroksen, joka estää
kosteuden ja hapen tunkeutumisen teräksen pinnalle. Lisäksi sinkkipinnoite antaa
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katodisen suojauksen teräkselle, jolloin kolhujen, naarmujen ja leikkausreunojen
kohdalla se toimii syöpyvänä anodina teräksen sijaan. Sinkityn teräksen sinkki reagoi
hapen kanssa, jolloin sinkkipinnoitteeseen muodostuu erittäin ohut sinkkioksidikalvo.
Hyvin kiinnittynyt ja tiivistynyt kalvo ei helpolla liukene veteen ja antaa siten suojan
sinkkipinnoitteelle. Teollisuusilmastossa sinkkipinnoite ei ole ehkä paras mahdollinen
vaihtoehto, sillä teollisuusalueilla esiintyy ilmassa usein erilaisia rikkiyhdisteitä, jotka
muuttavat korroosiota kestävät sinkkioksidikerrokset sinkkisulfiitiksi. Sinkkisulfiitti on
vesiliukoinen, jolloin jopa sadevesi voi huuhtoa sen teräksen pinnalta pois.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 594–595)
Myös betonilla on varsin hyvä kyky suojata terästä korroosiolta. Betonointia käytetään
usein

putkistojen

sisäpuoliseen

suojaukseen.

Betoni

sopii

hyvin

teräksen

korroosionsuojaukseen, sillä niillä molemmilla on vastaavanlaiset lujuus-, kimmo- ja
lämpölaajenemisominaisuudet.
teräsrakenteet.

Muita

Betonipinnoituksessa

betonointikohteita

käytettävät

ovat

materiaalit

esimerkiksi

poikkeavat

selvästi

tavanomaisesta rakennebetonista tai -laastista. Pinnoitusbetoni sisältää tiiviyttä,
halkeiluominaisuuksia ja tartuntaa parantavia lisäaineita. Paremman tiiveytensä vuoksi
pinnoitusbetonit kestävät tavallista betonia paremmin sää- ja kemiallista rasitusta.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 669–671)
Teräksiä pinnoitetaan myös edellä mainittujen epäorgaanisten pinnoitteiden lisäksi
orgaanisilla pinnoitteilla. Merkittävimpiä orgaanisia pinnoitteita putkistojen kannalta
ovat maalit ja bitumit. Muita orgaanisia pinnoitteita ovat muovit, kumit,
yhdistelmäpinnoitteet

ja

tilapäiset

korroosionestoaineet.

Pinnoitemaali

koostuu

sideaineesta, pigmentistä ja liuotteesta. Sideaine on maalin tärkein komponentti, joka
määrää maalikalvon ominaisuudet. Ominaisuuksia ovat tartunta alustaan, sisäinen lujuus
ja kemialliset ominaisuudet. Myös kuivumistapa ja maalityyppi määräytyvät sideaineen
mukaan. Pigmentit ovat hienojakoisia, kiinteitä ja sideaineeseen liukenemattomia
jauheita,

jotka

voivat

olla

väripigmenttejä,

korroosionestopigmenttejä

sekä

apupigmenttejä. Pigmentit antavat maalille siis värin, passivoivat tai suojaavat terästä
katodisesti sekä tiivistävät että lujittavat maalikalvon. Liuotteiden ja ohenteiden
tehtävänä on liuottaa kiinteä sideaine ja alentaa nestemäisen sideaineen viskositeettia.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 676–679)
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Metalliputkien pinnoituksessa laajasti käytetty bitumi on halpa materiaali, omaa
erinomaisen tarttuvuuden, kestää kemikaaleja ja eristää sähköä. Bitumi sopii
erinomaisesti niin sisä- kuin ulkopuoliseen öljy-, kaasu-, vesi- ja viemäriputkistojen
pinnoitukseen ja myös maan- ja vedenalaisiin rakenteisiin. Bitumin ominaisuuksiin
kuuluu edellä mainittujen lisäksi alhainen veden absorptio, tiivis ja läpäisemätön
pinnoite, hajuton, makua antamaton sekä myrkytön. Bitumin lämmönkestoon ja
valumattomuuteen voidaan vaikuttaa säätämällä bitumin pehmenemispistettä. Lisäksi
täyteaineilla pystytään parantamaan valumattomuutta. Bitumilla on myös hyvät
kylmäominaisuudet,

joita

Tukikankaiden

kuitumateriaalien

ja

voidaan

parantaa
avulla

valitsemalla
voidaan

oikea

bitumilaatu.

parantaa

iskusitkeyttä.

Bitumipinnoitteen teko on helppoa, edullista, helppoa korjata paikan päällä ja se on
helppo tehdä paksuksi, jolloin rakenne on mekaanisesti kestävämpi. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 710–711)
Inhibiitit
Korroosioinhibiittien

tarkoituksena

on

hidastaa

metallien

Korroosionopeutta

hidastetaan

korroosioympäristöön

korroosionopeutta.
lisätyllä

aineella.

Korroosioympäristöt inhibiittien käytössä ovat kaasuja tai nesteitä. Melkein kaikki
inhibiitit ovat toiminnaltaan valikoivia. Jollekin metallille tietyllä inhibiitilla on
suurempi vaikutus kuin jollain toisella inhibiitilla. Inhibiittejä ovat esimerkiksi
kromaatit ja tanniinit. Kromaatti on hiiliteräksen korroosionsuojauksessa tehokas, mutta
tanniini vain kohtalaisen tehokas. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 788–789)
Inhibiittien käyttö on erittäin monimutkaista ja niiden kemiaa sekä vaikutusta
korroosioon ei vielä täysin tiedetä. Tämän vuoksi metallien korroosiota estettäessä
inhibiittien avulla on tarkkaan tiedettävä

ja hahmotettava kokonaisnäkemys

metallirakenteesta ja ympäröivästä liuoksesta. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 789)
Sähköinen suojaus
Metallien sähköinen korroosiosuojaus voidaan suorittaa katodisella suojauksella, jossa
tietyn

suuntainen

sähkövirta

kumotaan

vastakkaissuuntaisella

sähkövirralla.

Vastakkaista tasavirtaa syöttävä ulkoinen virtapiiri kumoaa korroosioreaktioiden
synnyttämän sähkövirran, jolloin korroosiota ei pääse tapahtumaan. Tätä menetelmää
voidaan soveltaa syövyttäviin nesteisiin tai maaperässä olevien metallirakenteiden
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suojaukseen. Sähköisen suojauksen toiminnan edellytys on, että sekä rakenne että
ympäristö johtavat sähköä. Tavallisin suojattava materiaali on hiiliteräs. Menetelmän
merkittävänä etuna on se, että sitä käytettäessä jaloteräksestä valmistettu rakenne
voidaan korvata paljon edullisemmalla pinnoitetulla hiiliteräksellä, jolloin saavutetaan
merkittäviä säästöjä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 796–797)
Useimmiten katodinen suojaus toteutetaan yhdessä pinnoituksen kanssa, jolloin saadaan
molemmista menetelmistä edut esille. Pinnoituksen vaurioituessa, mikä on lähes
väistämätöntä jossain vaiheessa, katodinen suojaus suojaa pinnoitteen vauriokohtia
korroosiolta.

Pinnoitteen

vauriokohdissa

on

pienin

mahdollinen

vastus

korroosioympäristössä, joten suojavirta hakeutuu luonnostaan niihin kohtiin. Niinpä
muuten kauttaaltaan pinnoitettu materiaali vähentää katodisen suojavirran tarvetta ja
pienentää sähkölaitekustannuksia. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 796)
Sähköinen suojaus toteutetaan usein ulkoisen virtalähteen menetelmällä. Se on
käyttöolosuhteiden vaihdellessa varma ja kätevä säätömahdollisuuksiensa vuoksi.
Käytettävät virrat ja jännitteet ovat pieniä, joten käyttökustannukset eivät nouse
korkeiksi. Menetelmä on erittäin monipuolinen ja sille löytyy koko ajan uusia
käyttösovelluksia. Menetelmän suojauskyky voidaan myös milloin vain käytön aikana
mittauksin tarkistaa, mikä tekee menetelmästä ainutlaatuisen. (Korroosiokäsikirja 2004,
s. 798)
Sähköinen, katodinen suojaus voidaan toteuttaa myös uhrautuvalla anodilla.
Korroosiolta suojaudutaan epäjalomman metallin avulla hyväksikäyttäen galvaanista
korroosiota. Tyypillisimpiä uhrautuvia anodimetalleja ovat sinkki-, alumiini- ja
magnesiumseokset. Ruostumattomissa teräksissä voidaan käyttää esimerkiksi rautaanodejakin. Muun muassa laivoja on perinteisesti suojattu uhrautuvilla anodeilla.
Uhrianodien

kautta

tasavirtalähteestä.

Näin

voidaan
ollen

syöttää
anodien

ulkoisella
määrän

ei

virtalähteellä
tarvitse

olla

suojavirtaa
niin

suuri.

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 797–798)
Sähköisessä anodisessa suojauksessa muodostetaan ja ylläpidetään metallin pinnalla
suojakerrosta korroosiota vastaan. Tämän suojauksen toiminnan edellytyksenä on, että
valittu metalli kykenee passivoitumaan, kun siihen vaikuttaa sähkövirta. Anodisessa
suojauksessa suojakerroksen muodostaa metalli itse, kun siihen kohdistetaan
päinvastainen suojavirran suunta kuin katodisessa suojauksessa. Metalli ikään kuin
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syöpyy ja pintaan syntyvästä korroosiotuotteesta muodostuu suojaava kerros, mikä
pysäyttää korroosion etenemisen lähes kokonaan. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 798–799)
Katodista suojausta voidaan hyödyntää esimerkiksi merivesiputkistoissa ja pumpuissa.
Kuvassa 27 on esitetty merivesiputki, johon kiinnitetty ”uhrimetalli” syöpyy anodina
teräsputken sijaan ja tuottaa liuetessaan samalla suojavirtaa teräkselle. Teollisuudessa
katodista ja anodista suojausta voi soveltaa moniin kohteisiin, kuten putkistoihin ja
säiliöihin. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 803–806)

Kuva 27 Epäjalompi anodi syöpyy teräksen sijaan ja tuottaa liuetessaan samalla
suojavirtaa teräkselle (Korroosiokäsikirja 2004, s. 804)
4.4.3 Materiaalien korroosionkestävyys
Sähkökemialliselle korroosiolle altistavat ympäristöt ovat sisä- ja ulkoilma, vesi,
maaperä, hapot, alkalit sekä erilaiset prosessiolosuhteet. Tehdasalueella putkistoja
sijaitsee

ilmassa,

vedessä

sekä

maaperässä,

joten

olosuhteet

putkistojen

sähkökemialliselle korroosiolle ovat otolliset. Ilmassa kulkevia putkistoja ovat
putkisilloilla kulkevat putkistot, vedessä kulkevia putkistoja ovat meren ja järven
lähtöpuolen putkistot ja maaperässä putkistoja kulkee ympäri tehdasaluetta. Maaperässä
kulkevien putkistojen lisäksi myös maan alla kosteissa putkitunneleissa kulkee useita
putkistoja. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 446)
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Valurauta ja teräkset
Valurautojen ja tavallisten hiiliterästen sekä sen eri seostusten ruostumisen
edellytyksenä on kosteus. Kosteus toimii korroosioprosessin elektrolyyttinä ja ilman
suhteellisen kosteuden noustessa 60–80 %: iin teräs alkaa ruostua. Metallien
korroosionopeus

vaihtelee

ilmaston

mukaan.

Hiiliteräksellä

korroosionopeus

maaseutuilmastossa on alle 0,2 mm kymmenen vuoden aikana ja kaupunki-/meriilmastossa alle 0,5 mm kymmenen vuoden aikana. Valuraudoilla ilmastollinen
korroosionkestävyys on jonkin verran parempi niiden pintaan muodostuneen grafiitin
ansiosta. Valuraudan grafiittialueet toimivat suurina katodeina, mikä alussa kiihdyttää
korroosiota. Sen jälkeen pintaan muodostuu ruosteeseen sitoutunut grafiittikerros, joka
antaa

vedessä

korroosionopeus

tietyn
on

noin

korroosiosuojan.
puolet

Säänkestävillä

hitaampaa

kuin

COR-TEN-teräksillä

tavallisella

hiiliteräksellä.

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 447)
Vedessä teräslaatujen yleisen korroosion kestävyys riippuu suurimmaksi osaksi veden
koostumuksesta. Sillä ei ole niinkään väliä mitkä ovat teräksen seosainepitoisuudet tai
onko vesi makeaa vettä vai merivettä. Ratkaisevimpina tekijöinä ovat veden
happipitoisuus, pH-arvo ja kalkkitasapaino. Teräksen korroosionopeus vedessä on noin
0,05–0,15 mm vuodessa. Seisovassa merivedessä hiiliteräs syöpyy varsin hitaasti, mutta
veden virtausnopeuden kasvaessa korroosionopeus kiihtyy. Veden virtaus lisää
eroosiovaikutusta ja lisää hapen saantia, mikä johtaa paikalliskorroosioon erilaisten
kerrostumien alle. Valuraudalla on pienempi taipumus pistekorroosioon kuin
hiiliteräksellä. Tämän takia sitä käytetään merivesipumpuissa, -putkissa ja -venttiileissä.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 447–449)
Pohjamudat ja seisovat vesijärjestelmät muodostavat anaerobiset olosuhteet, jotka
altistavat niin hiiliteräksen kuin valuraudankin mikrobikorroosiolle. Mikrobikorroosio
ei edellytä hapen läsnäoloa ja luonteenomaista sille on, että se esiintyy tilavien
ruosterakkuloiden peittämien syöpymäkuoppien muodossa. Tällaisia olosuhteita voi
löytyä tehdasalueelta, minkä vuoksi mikrobikorroosion esiintyminen on mahdollista.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 449)
Yleisesti voidaan sanoa, että hiiliterästä ei suositella sijoitettavaksi happipitoiseen
makeaan veteen tai meriveteen. Sen sijaan sitä ja valurautaakin voidaan käyttää
lämpimässä happiköyhässä tai hapettomassa vedessä, sillä niiden pintaan muodostuu
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näissä olosuhteissa suojaavana pinnoitteena toimiva magnetiittikalvo. Tällaisia
olosuhteita on esimerkiksi lämpö- ja syöttövesijärjestelmissä. (Korroosiokäsikirja 2004,
s. 449)
Maaperä korroosioympäristönä on yksi monimutkaisimmista. Siinä korroosion
voimakkuuteen

vaikuttavat

maaperän

vastus,

pH-arvo

ja

redoxpotentiaali.

Redoxpotentiaali vaihtelee sen mukaan, miten pitkä etäisyys metallilla on maan pintaan
tai minkälaiset rakenteelliset ominaisuudet maaperällä on. Esimerkiksi huokoisessa
maaperässä syntyy ilmastuseroja, eli happipitoisuuseroja, tai alhaisen redoxpotentiaalin
omaavassa maaperässä tapahtuu voimakasta paikalliskorroosiota. Kuten Raahen
tehtaalla onkin tehty, putkien valaminen betoniin antaa hyvän korroosiosuojan maaperää
vastaan. Niin kutsuttuja bonnaputkia1 ovat esimerkiksi makeavesipumppaamon
runkoputket tehtaalle päin. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 450; Kinnunen K. 2017)
Hapoissa hiiliteräksen ja valuraudan korroosionkestävyys ei ole hyvä. Sijoitettaessa
rautaa happamaan, alhaisen pH-arvon ympäristöön, siihen alkaa muodostua haitallista
vetyä. Hiiliteräs ja valurauta käyttäytyvät melkein samalla tavalla happamissa
olosuhteissa. Poikkeuksena ovat eräät väkevät epäorgaaniset hapot huoneenlämmössä,
kuten rikki- ja fluorivetyhappo, jolloin korroosionkestävyys on hyvä. Muovin tai
voimakkaasti

seostetun

ruostumattoman

teräksen

käyttö

on

suositeltavampaa

happamissa olosuhteissa. Sen sijaan alkaleissa, eli emäksisessä ympäristössä,
suojaamattoman hiiliteräksen korroosionkestävyys on parempi sen parempien
passivoitumisedellytyksien

vuoksi.

Korroosiovaara

on

alhainen

pH:n

12–13

vesiliuoksissa, kunhan lämpötilat pysyvät kohtuullisina. Kohtuullisilla lämpötiloilla
tarkoitetaan alle 100 °C:n lämpötiloja. Alkalisessa ympäristössä käytetään esimerkiksi
betoniin

valettuja

teräksiä,

poikkeuksena

varottava

ainoastaan

korkeita

kloridipitoisuuksia, jotka edistävät pistekorroosiota. Harmaata valurautaa suositaan
alkaleissa hiiliteräksen sijaan, sillä valurauta ei syövy niin helposti kuin hiiliteräs.
Jännityskorroosio on yleisin korroosion muoto korkeissa alkalipitoisuuksissa ja
lämpötiloissa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 450–451)

1

bonnaputki on niin sanottu betoni-teräs-betoni -putki, jossa muutaman millimetrin vahvuinen teräs
toimii betonikerrosten välisenä lujitteena
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Prosessiolosuhteissa hiiliteräs on varsin korroosionkestävä kloorikaasussa, kunhan
lämpötilat pysyvät kohtuullisina ja kosteutta ei ole. Vähäinenkin kosteuden määrä
aiheuttaa voimakasta syöpymistä. Ammoniakkipitoisissa nesteissä teräs altistuu
jännityskorroosiolle, mutta pienikin veden lisäys vaikuttaa korroosioon estävästi.
Putkimateriaaleille erikseen ja etenkin yhdessä erittäin syövyttäviä ovat merkittävät
epäpuhtaudet. Tällaisia merkittäviä epäpuhtauksia ovat hiilidioksidi, rikkivety ja vesi.
Vesi on myös toisinaan kloridipitoista, mikä vaikuttaa teräksen korroosionkestoon
negatiivisesti. Putkistot altistuvat korkean hiilipitoisuuden vuoksi piste- sekä
eroosiokorroosiolle

ja

rikkivedyn

aiheuttamalle

yleiselle

korroosiolle.

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 452)
Yleisesti voidaan todeta, että hiiliteräkset, niukkaseosteiset teräkset ja valuraudat
omaavat suhteellisen huonon korroosionkestävyyden ja vaativat yleensä erillisen
suojauksen korroosiolta. Niiden eliniän pidentämiseksi ja kunnossapitokustannusten
minimoimiseksi suositellut korroosiosuojaukset hiiliteräksille ja valuraudoille ovat
orgaaniset ja epäorgaaniset pinnoitteet, sähkökemiallinen suojaus sekä inhibiittien ja
hapenpoistokemikaalien annostelu. Suojatoimenpiteitä on käyty tarkemmin läpi tämän
työn ”Korroosion torjunta”-kappaleessa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 454)
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset jaetaan mikrorakenteen mukaan kolmeen pääryhmään, jotka
ovat

austeniittiset,

ferriittiset

ja

martensiittiset

ruostumattomat

teräkset.

Ruostumattomien teräksien mikrorakenne voi muodostua myös edellä mainittujen
yhdisteistä: ferriittis-austeniittiset ja ferriittis-martensiittiset ruostumattomat teräkset.
Austeniittisille laaduille yleistä on hyvä korroosion kestävyys hapettavissa olosuhteissa,
mutta heikkouksina erityisesti

kloridiliuoksissa taipumus

jännitys-, piste- ja

rakokorroosioon. Myös ferriittisellä laadulla korroosion kestävyys on hyvä hapettavissa
olosuhteissa, mutta pelkistävissä olosuhteissa huonompi kuin austeniittisella. Ferriittisausteniittiset teräkset omaavat hyvän korroosion kestävyyden etenkin hapettavissa
oloissa, ja niillä on myös hyvä kestävyys jännityskorroosiota vastaan. Martensiittinen
ruostumaton teräs on vaatimattomampi korroosionkestävyysominaisuuksiltaan kuin
edellä mainitut, mutta sen lujuusominaisuudet ovat paremmat ja aivan omaa luokkaansa.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 455–459)
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Ruostumaton teräs on erittäin passivoituvaa, minkä takia se kestää korroosiota hyvin.
Hapen läsnä ollessa sen pintaan muodostuu ohut kromi-oksidivaltainen oksidikalvo,
joka suojaa terästä ruostumiselta. Tämän vuoksi hapen läsnäolo on merkittävä edellytys
sen mekanismin toimivuudelle. Seosaineistuksella voidaan vaikuttaa ruostumattoman
teräksen passivoitumisominaisuuksiin ja eri seosaineiden vaikutuksia passivoitumiseen
kannattaa tarkastella erilaisten taulukoiden ja käyrien avulla. (Korroosiokäsikirja 2004,
s. 459–460)
Kaikissa

ruostumattomien

terästen

paikalliseen

syöpymiseen

johtavissa

korroosiotapauksissa galvaaninen korroosio on osatekijä, jossa passiivikalvon
paikallinen tuhoutuminen johtaa pienten anodisten ja suurten katodisten alueiden
syntyyn. Galvaanisen korroosion lisäksi ruostumattomat teräkset ovat alttiita
raerajakorroosiolle, mikä on yleensä herkistymisen seurausta. Erilaiset lämpökäsittelyt,
kuten hitsaukset voivat aiheuttaa herkistymistä lämpötila-alueella 550–850 °C.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 464–465)
Ruostumattomia teräksiä ei tulisi missään tapauksessa käyttää kloridipitoisissa
ympäristöissä. Kloridilla on taipumus rikkoa ruostumattoman teräksen passiivikalvo,
jolloin piste- ja rakokorroosiota alkaa esiintyä. Näiden korroosiomuotojen kestävyyttä
voidaan

parantaa

molybdeeniseostuksella,

jolloin

puhutaan

niin

sanotusta

haponkestävästä teräksestä. Suurin riski pistekorroosiolle on seisovassa liuoksessa,
mutta virtausnopeuden kasvaessa se pienenee. Lisäksi liuoksen emäksisyys vaikuttaa
positiivisesti pistekorroosion kestoon. pH-arvon ylittäessä 12, riski pistekorroosiolle on
erittäin pieni. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 466–467)
Kloridipitoisissa liuoksissa austeniittisilla teräksillä esiintyy myös jännityskorroosiota.
Yleisintä tämä on kuumissa kloridipitoisissa liuoksissa ja käytännössä asia onkin niin,
että alle 60 °C lämpötiloissa jännityskorroosiosta johtuvia vaurioita ei synny. Ferriittiset
ruostumattomat

teräkset

eivät

ole

taipuvaisia

kloridien

aiheuttamalle

jännityskorroosiolle. Lisäksi Ferriittis-austeniittiset teräkset ovat lähes immuuneja sille.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 467–468)
Ruostumattoman teräksen sijoitusta ei yleisesti suositella semmoisiin paikkoihin, joissa
lämpötilan vaihtelut ovat nopeita. Nopeat lämpötilan vaihtelut ovat vahingollisia
rikkoessaan pinnan oksidikerrosta. Puhtaan typpikaasun kuljetukseen ferriittisiä
kromiseosteisia teräsputkia ei saa käyttää lämpötilan ylittäessä 500 °C. Tämä johtuu
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typen liukenemisesta teräkseen typen muodostaessa kovia ja hauraita nitridejä teräksen
seosaineiden, kuten kromin

kanssa.

Lisäksi

vesihöyry itsessään

ei

vaikuta

ruostumattomaan teräkseen, mutta joskus sen kondensoituminen voi aiheuttaa
jännityskorroosiota austeniittisissa teräksissä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 470–473)
Ruostumattomista teräksistä kaikkein eniten käyttökokemuksia on austeniittisesta,
minkä vuoksi niiden ominaisuudet tunnetaan parhaiten ja niitä on tutkittu eniten.
Yleisimmät

korroosiotyypit

austeniittisilla

ruostumattomilla

teräksillä

ovat

jännityskorroosio, pistekorroosio, yleinen korroosio ja raerajakorroosio. Lääkkeinä
näihin käytetään yleisesti molybdeeniseostusta, hiilipitoisuuden alentamista ja sen sijaan
käyttämällä ferriittisiä tai austeniittis-ferriittisiä teräksiä. Lisäksi austeniittisilla laaduilla
hitsausliitosten

korroosionkestävyys

on

ongelma.

Hitsaussaumojen

yleisimmät

korroosiomuodot ovat piste- ja rakokorroosio. Hitsausliitosten jälkikäsittelyllä voidaan
parantaa korroosionkestävyyttä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 473–484)
Austeniittiset teräkset jaetaan ryhmiin 1–4 niiden laadun mukaan. Esimerkiksi ryhmän 1
teräkset soveltuvat prosessiteollisuuden olosuhteisiin, joissa vaaditaan piste- ja
rakokorroosion suojaa kloridipitoista ympäristöä vastaan. Ryhmästä löytyy teräksiä,
jotka

on

suunniteltu

esimerkiksi

makeavesilauhduttimiin.

Ferriittiset

pääasiallisesti

merivesilämmönvaihtimiin

ja

voimaloiden

ruostumattomat

on

suunniteltu

kotitaloustarvikkeiden,

pesukoneiden

teräkset
ja

lämminvesivaraajien

materiaaliksi. Martensiittiset ruostumattomat teräkset on tarkoitettu tyypillisesti
turbiinien osiksi, höyryputkistojen materiaaliksi, purkaus- ja syöttörummuiksi ja
laivojen potkureiksi. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 473–482)
Kupari
Kuparimetalleilla

korroosiota

esiintyy

lähes

kaikissa

korroosiomuodoissa.

Tyypillisimmät kuparimetallien korroosiomuodot ovat eroosio-, jännitys- ja valikoiva
korroosio. Kupari on eroosiokorroosion osalta paljon herkempi syöpymään verrattuna
aiemmin käsiteltyihin rautametalleihin. Useimmiten eroosiokorroosiota ilmenee
putkistoissa

suurilla

vetojännitykset

virtausnopeuksilla.

altistavat

kuparikappaleen

Syövyttävä

ympäristö

jännityskorroosiolle,

ja
mikä

kriittiset
ilmenee

repeämisenä ilman plastista muodonmuutosta. Valikoivassa korroosiossa on kyse
kuparimetallin messingillä esiintyvästä sinkinkadosta. Tästä aiheutuvan korroosion
voimakkuus lisääntyy lämpötilan noustessa. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 489–492)
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Veteen

sijoitetuissa

kuparimetalleissa,

kuten

vesijohtoputkissa

voi

ilmetä

pistekorroosiota. Pistekorroosiota on kahta eri tyyppiä riippuen siitä, ilmeneekö
syöpymää kylmässä vai kuumassa vedessä. Yleisen korroosion vaara kuparimetalleilla
on lähes olematon, sillä syöpymisnopeus ulkoilmassa on noin 1–2 µm vuodessa ja
vesiliuoksissa 5–10 µm vuodessa. Kuparimetallit ovat kohtalaisen jaloja metalleja, joten
yleensä

galvaaninen

korroosio

on

epätodennäköistä.

Muita

harvinaisempia

korroosiomuotoja kuparimetalleilla ovat korroosioväsyminen ja hiertymiskorroosio.
Korroosioväsymistä on esiintynyt kuuman käyttöveden putkissa, kun putkistot eivät ole
pystyneet joustamaan lämpölaajenemisen tapahtuessa. Hiertymiskorroosiota on tavattu
kuljetusten yhteydessä, kun putket ovat hiertäneet toisiaan vasten. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 495–497)
Yleisellä tasolla kuparimetallien korroosionkestävyys on hyvä niin ilmassa, maassa kuin
vedessäkin johtuen sen jalousasteesta. Korroosiota alkaa vasta silloin esiintyä, kun
ympäristössä on paljon hapettavaa ainesta. Myös ympäristön muut ominaisuudet, kuten
lämpötila ja koostumus vaikuttavat syöpymiseen. Kuparimetalleja käytetään runsaasti
makeavesilaitteistoissa putkina, venttiileinä ja lämmönsiirtimissä niiden erinomaisen
korroosionkestävyyden vuoksi. Merivedessä kuparimetalleihin muodostuu tasainen ja
osittain suojaava pintakerros, kun liuoksen virtausnopeus on riittävä. Lisäksi
kuparimetallit estävät merieliöiden kasvumahdollisuudet. Merivesikäyttökohteissa
kuparimetalleja

käytetään

esimerkiksi

putkijohdoissa,

lämmönsiirtimissä

ja

lauhduttimissa. Maassa kuparin syöpyminen on vähäistä. Putkiston materiaaliksi tämän
työn puitteissa sopisi parhaiten runsasfosforinen kupari, mikä on yleiskupari ja soveltuu
esimerkiksi käyttövesi-, lämmitys-, kaasu-, höyry- ja öljyputkille. (Korroosiokäsikirja
2004, s. 497–503)
Muovit
Muovit

jaotellaan

Kestomuovit

kahteen

esiintyvät

kategoriaan,

kestomuoveihin

kemianteollisuudessa

puhtaina

ja

lujitemuoveihin.

konstruktiomateriaaleina,

pinnoitteina, vuorauksina sekä yhdisterakenteina. Näissä tapauksissa kestomuovi on
vahvistettu

lujitemuovilla.

Lujitemuovi

tarjoaa

materiaalina

paljon

ominaisuusvaihtoehtoja. Sitä voidaan soveltaa mekaanisesti vaativissa kohteissa ja
korroosionkestävyyttä
sähkökemiallisessa

vaativissa
teollisuudessa

teollisissa
lujitemuovin

kohteissa.

Metallurgisessa

sovellutuksia

ovat

ja

säiliöt,
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prosessiputkistot, viemäriputkistot, ilmastointiputkistot ja laitteet. Näissä kohteissa
lujitemuoviputkistojen käyttö on kuitenkin aika vähäistä, mutta poikkeuksena edellä
mainituista laitosten jätevesien käsittelylaitteisiin kuuluvia viemäriputkistoja käytetään
poikkeuksellisen paljon. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 747–761)
Lujitemuovin lujite on yleensä lasikuitua ja muovi kertamuovia. Lujitteen tehtävä on
lujittaa ja muovin tehtävä on tuoda kemiallista kestävyyttä. Korroosionkestoa vaativiin
lujitemuovituotteisiin rakennetaan sitä varten suojakerros, joka suojaa kantavaa
tukikerrosta. Tukikerros valmistetaan sen mukaan minkälainen rakenne ja ainevahvuus
tuotteelle halutaan, jotta se kestää siihen kohdistuvia rasituksia. Lujitemuovin
kemialliseen kestävyyteen vaikutetaan valitsemalla oikea muovilaatu käyttötarkoituksen
mukaan. Yleisesti ottaen lujitemuovien korroosionkestävyyttä pidetään erittäin hyvänä.
Tietyt orgaaniset liuottimet, klooratut hiilivedyt ja hapettavat kuumat hapot ovat
kuitenkin sellaisia ympäristöjä, joihin lujitemuovi ei suositella materiaaliksi.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 752–753)
Betoni
Betonin

rappeutuminen

ja

halkeilu

johtuvat

siinä

olevan

kalkkipitoisuuden

vähentymisestä. Kalsiumhydroksidin määrä laskee jos puhdas sekä pehmeä vesi pääsee
tunkeutumaan betonin läpi ja kuljettamaan sen betonista pois. Vedessä oleva
hiilidioksidi aiheuttaa syöpymisen. Mikäli betoni on täysin vedenpitävää, niin silloin
kalsiumhydroksidia liukenee vain pinnasta, jolloin sillä ei ole enää niin merkitystä.
Mikäli betoni on huonolaatuista, liukenemista voi tapahtua myös rakenteen sisäosista.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 762)
Käytännössä kaikki epäorgaaniset hapot syövyttävät betonia. Sementin määrä, vesisementtisuhde, betonin läpäiseväisyys, hapon määrä ja hapon väkevyys määrittelevät
betonin syöpymisnopeuden. Maaperän happamuus voi aiheuttaa betonissa korroosiota,
mikäli siihen on joutunut jätteitä tai happamia jätevesiä. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
762–765)
4.4.4 Materiaalivalinta suunnitteluvaiheessa
Rakenteiden

suunnitteluvaiheessa

olisi

jo

hyvä

ottaa

huomioon

rakenteen

korroosionestotoimenpiteet. Suunnitteluvaiheessa hyvin ennakoitu kokonaisvaltainen
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korroosiosuunnittelu

on

huomattavasti

edullisempaa

kuin

jälkikäteen

tehty.

Odottamattomien korroosiovaurioiden korjaaminen tai jälkikäteen tehtävä suunnittelu
on kalliimpaa toteuttaa itsessään ja useimmiten suurimmat kustannukset tulevatkin
menetetystä tuotannosta. Suunnitteluvaiheen ennakoinnilla tuotannon menetykset
saadaan laskettua minimiin, kun määritellyt ennakkohuoltotyöt tai syöpyneiden osien
vaihdot voidaan jaksottaa ja sovittaa esimerkiksi ennalta määritettyihin huoltojaksoihin.
Suunnitelluille korroosionestotoimille tulee laatia hyvät asennus- ja käyttöohjeet, jotta
käytettävät

korroosionestomenetelmät

Tärkeimmät

huomioon

otettavat

toimivat
seikat

mahdollisimman

tehokkaasti.

korroosionestosuunnittelussa

ovat

käyttöolosuhteiden määritys, korroosiotiedon keräys, konstruktiiviset periaatteet sekä
materiaalien yhteensopivuus. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 807)
Käyttöiän ja – olosuhteiden määritys
Oleellista

taustatietojen

keräämisessä

ovat

sijoitettavan

rakenteen

käyttöiän

määrittäminen, toimintaympäristön ja -olosuhteiden määrittäminen sekä niihin
soveltuvan korroosiotiedon kerääminen. Rakenteen käyttöikä määräytyy yleensä
käyttöolosuhteiden, eli kuinka korrosoiva ympäristö on, ja mekaanisen kulumisen
mukaan. Käyttöikäennusteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi määritelty ulkonäkö ja
ainepaksuus. Oikean materiaalin ja korroosiosuojan valinnassa vaikuttaa ratkaisevasti
ympäristöolosuhteiden tarkka tunteminen. Ympäristötekijät, jotka voivat rasittaa
rakenteita, ovat ilmastollinen ympäristö, luonnonvesiympäristö, maaperäympäristö ja
keinotekoinen

ympäristö.

Taustatietojen

pohjalta

lähdetään

tarkastelemaan

konstruktiovaihtoehtoja toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Näihin ovat
yhteydessä

materiaalin

korroosioympäristön

valinta,

pintakäsittely-

laimentaminen

ja

ja

korroosionestomenetelmät,

toimintaolosuhteiden

parantaminen.

(Korroosiokäsikirja 2004, s. 808–809)
Raahen tehtaalla alueen yhteiset putkistot altistuvat useille eri korroosiorasituksille. Osa
putkistoista kulkee ilmassa, osa vedessä, osa maaperässä ja osa maan alla tunneleissa.
Ilmassa kulkevien putkien korroosiorasituksia ovat ilman epäpuhtaudet; kuten
rikkioksidi, noki ja lentotuhkat. Ilmassa putket altistuvat myös kosteudelle sade- ja
kastejaksoilla, lämpötilan vaihteluille, lumelle, auringonvalon uv-säteilylle, tuulelle ja
sen mukana kulkeutuville epäpuhtauksille, kuten hiekalle. Putkistoissa kulkee niin merikuin makeaa vettä, jolloin esimerkiksi veden koostumus, orgaaniset aineet,
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epäorgaaniset

mineraalit,

virtausnopeudet,

ammoniakkipitoisuudet

ja

vesien

lämpötilojen vaihtelut altistavat korroosiolle. Maaperässä olevien putkistojen korroosion
voimakkuuteen vaikuttavat esimerkiksi maa-aineksen sähkönjohtavuus, mahdolliset
hajavirrat, erot maapotentiaalissa ja maahan liukenevat aineet. Keinotekoinen
korroosioympäristö ei niinkään vaikuta tehdasalueen yhteisissä putkistoissa, sillä näissä
putkistoissa ei kulje sisäpuolella tai vaikuta ulkopuolelta kemiallisia liuoksia.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 809–810)
Korroosiotieto
Korroosiotietoa saadaan esimerkiksi vastaavanlaisista toimivista ratkaisuista. Toimiviin
ratkaisuihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä on ensin varmistuttava siitä, että
olosuhteet vastaavat juuri niiden toimivien ratkaisujen olosuhteita. Myös muiden
ratkaisujen vaurioista tehdyistä vaurioanalyyseistä saadaan tietoa materiaalivalinnan
tueksi. Materiaalintoimittajat tarjoavat myös itse paljon tietoa materiaaliensa
korroosionkestävyyksistä eri olosuhteissa. Materiaalintoimittajilla on näyttää useita
esimerkkitapauksia, joissa eri materiaaleja on käytetty. Joskin niihinkin kannattaa
suhtautua varoen, sillä olosuhteissa ja niiden kuormituksissa voi olla kuitenkin joitain
pieniä eroja. Käsikirjojen korroosiotaulukoista voidaan myös etsiä tietoa materiaalien
kestävyyksistä eri korroosioympäristöissä. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 810–811)
Konstruktiiviset periaatteet
Rakenteen korroosionkestävyyteen voidaan vaikuttaa sen oikeaoppisella muotoilulla ja
siihen kuuluvien osien sijoittelulla. Useimmiten nämä ovat myös se taloudellisin
ratkaisu. Yksinkertaiset rakenteet virtaviivaisilla ja jouhevilla muodoilla on lisäksi
helppoa suojata korroosiolta. Putkiston korroosionsuojauksen kannalta paras muoto olisi
sellainen, joka on virtausopillisesti oikein suunniteltu alhaisella virtausvastuksella.
Vastaavasti rakennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa jännityskeskittymien välttämiseen,
jolloin

jännityskorroosion

ja

väsymiskorroosion

todennäköisyydet

pienenevät.

Ratkaisevaa korroosionestossa on myös se, että kuinka puhtaana ja kuivana rakenne
pysyy käytön aikana. Rakokorroosion vaara voidaan estää suunnitteluvaiheessa
välttämällä pieniä rakoja, joihin liuos mahtuu tukeutumaan, mutta ei pääse sieltä pois.
Konstruktiivisiin periaatteisiin kuuluu myös rakenteiden suunnittelu siten, että
rakenneratkaisuissa

otetaan

huomioon

käytettävän

korroosionestomenetelmän
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erityisvaatimukset. Esimerkiksi kulumisen kohteena olevat osat on sijoitettu niin, että ne
voidaan helposti irrottaa laitteistosta. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 812)
Putkistot, joissa virtaa liuoksia, yleisimmät korroosiovaaran aiheuttajat ovat
virtausnopeudet, virtauskäyttäytymisen epäjatkuvuudet ja kiinteät partikkelit, jotka
liikkuvat virtauksen mukana kuluttaen putken pintaa. Korroosioalttiuden laskemiseksi
kiinteät epäpuhtaudet voidaan suodattaa pois. Virtauksen mukana kulkeutuvia
epäpuhtauksia ovat esimerkiksi hiekka ja ruoste. Kosteuden poisto ilma-, kaasu- ja
höyryputkista vähentää korroosiota. Kosteus yleensä kondensoituu putkistoon ilmasta,
jolloin putki alkaa pikkuhiljaa täyttyä nesteestä. Siirtoputkiston suunnittelussa on
tärkeää, että nesteenpoistoputkistoja on tarpeeksi, jolloin siirrettävät höyryt, kaasut ja
ilmat pääsevät kulkemaan putkistossa esteettä ja vähennetään korroosioalttiutta.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 815)
Muita putkiston suunnittelussa huomioonotettavia korroosioalttiuteen vaikuttavia
tekijöitä

ovat

putkiston

muotoilu,

ilmaus-

ja

kaasunpoistosysteemit,

halkaisijamuutokset, haaraputkien liitokset, virtausnopeuden säätö suorilla osuuksilla,
korkeamman

paineen

käyttö

kavitaatiovaaran

välttämiseksi,

putken

mitoitus,

tyhjennysmahdollisuudet sekä putken kiinnitykset. Putkiston muotoilu tulisi suunnitella
niin, että putkilinja on mahdollisimman suora ja mutkien sekä liitosten lukumäärä jäisi
mahdollisimman alhaiseksi. Mutkien ja halkaisijamuutoksien tulisi olla jouhevia, että
virtaa aines ei ”törmäisi” putken seinämään. Haaraputkien liitosten tulisi olla etenkin
suurilla virtausnopeuksilla erittäin jouhevia. Virtausnopeuksien hidastaminen juuri
ennen pumppuja tai putkimutkia vähentää alttiutta korroosiolle. Myös pyörteiden ja
nopeiden

purkauksien

estäminen

vaikuttaa

positiivisesti

ja

katvealueiden

minimoimisella auttaa parempaan korroosionsuojaukseen. Putket tulisi mitoittaa niin,
että ne ovat koko ajan täynnä nestettä ja ne voidaan tarvittaessa tyhjentää täydellisesti.
(Korroosiokäsikirja 2004, s. 815)
Ei

pidä unohtaa myöskään lämpötilanvaihtelusta johtuvia muodonmuutoksia.

Rasitusvaihtelut voivat aiheuttaa myös muodonmuutoksia ja näiden ehkäisemiseksi on
käytettävä riittävän joustavia rakenteita, jotta putkistolla on riittävästi tilaa elää
lämpötilanvaihteluiden

mukana.

Putkilinjoihin

voidaan

sijoittaa

määrävälein

esimerkiksi joustavia palkeita, joiden avulla putkiston muodonmuutostarpeet eivät
aiheuta ongelmia. Tähän liittyy myös putkien kiinnitys, jonka myös pitää antaa putkelle
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pientä liikkumavaraa. Lisäksi kiinnityksessä on huomioitava rakokorroosion esto ja eri
materiaaleja käytettäessä galvaanisen korroosion vaara. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
815)
Putkistojen laippaliitoksissa piilee useimmiten rako- sekä jännityskorroosion riski.
Laippojen ja putkistojen hitsaussaumoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä
laipan ja putken väliin jää helposti rakoja. Yritys täyttää rakoja hitsausaineella johtaa
usein suljetun raon epäedulliseen jännitysjakautumaan. Lisäksi hitsisauman sisäiset
virheet voivat johtaa rakokorroosioon. Putkistojen välisiin hitsaus- ja laippaliitoksiin on
kiinnitettävä erityistä huomiota unohtamatta laippaliitoksien pulttien, ruuvien tai niittien
materiaalivalintaa galvaanisen korroosion huomioimiseksi. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
815–818)
Yhteensopivat materiaalit
Suunnitteluvaiheessa materiaalien yhteensopivuudesta on varmistuttava oikeilla
materiaalivalinnoilla ja/tai korroosionestomenetelmillä. Galvaaninen korroosio on
vaarallisinta, kun epäjalomman metallin pinta-ala on huomattavasti pienempi jalomman
metallin pinta-alaan nähden. Tästä johtuen esimerkiksi putkistojen laippaliitoksissa
pultteja ei kannata käyttää, mikäli pulttien materiaali on epäjalompaa putken
materiaaliin nähden. Vastaavasti kahden eri jalousasteen metallin välinen liitos on
vaarallinen, joista epäjalompi on pinnoitettu korroosionestopinnoitteella, sillä
pinnoitteen naarmuuntuessa pienen paljastuneen anodisen alueen korroosionopeus voi
olla vaarallisen nopeaa. Pääsääntöisesti materiaalit on eristettävä toisistaan sähköisesti,
kun käytetään kahta eri materiaalia korroosio-olosuhteissa. (Korroosiokäsikirja 2004, s.
818)
Galvaanista korroosiota voi tapahtua myös metallista saostuneen liuoksen kautta, mikä
on otettava huomioon putkistojen sijoittelussa. Vaara on olemassa, kun jalompi metalli
saostuu liuokseksi, joka valuu epäjalon metallin päälle. Tämä voidaan välttää
asettamalla liuosten virtaussuunnat samoiksi ja sijoittamalla epäjalompi materiaali
jalomman materiaalin yläpuolelle. Esimerkiksi kupariosat tulisi sijoitella näin
teräsputkistoissa. Jos tämä menettely ei ole mahdollista, olisi hyvä käyttää helposti
vaihdettavia välikappaleita, jotka ruostuessaan on helppo vaihtaa uusiin. Joskus
galvaaninen korroosio on hyväksyttävä rakenteessa. Tämän vuoksi se on huomioitava
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mitoituksessa esimerkiksi suunnittelemalla rakenne niin, että syöpynyt epäjalo osa on
helppo vaihtaa uuteen. (Korroosiokäsikirja 2004, s. 818)
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5 PUTKISTOILLE ASETETUT VAATIMUKSET
Putkistojen suunnittelulle, valmistukselle, käytölle ja kunnossapidolle on lakien,
asetusten ja direktiivien asettamia vaatimuksia, joita muun muassa painelaitteiden ja
putkistojen valmistajien sekä käyttäjien on noudatettava. Lisäksi on luotu standardeja,
joilla

on

tärkeä

asema

tuotteiden

turvallisuuden

varmistamisessa

ja

vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017a)
Tässä kappaleessa on esitelty kaikki olennaisimmat putkistoille asetetut vaatimukset,
jotka vaikuttavat tämän työn aihepiirissä oleviin putkiin ja putkistoihin.

5.1 Lainsäädäntö
Tärkeimmät huomioonotettavat lait tämän työn puitteissa ovat ympäristönsuojelulaki
(YSL 527/2014), painelaitelaki (1144/2016) ja laki vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Työturvallisuuslakia (TTL 738/2002)
ei pidä myöskään unohtaa, sillä oikealla ennakkohuollolla ja kunnossapidolla pystytään
vaikuttamaan turvallisuuteen.
Painelaitelaissa käsitellään painelaitteiden turvallisuuden varmistamista, painelaitteiden
vaatimuksenmukaisuutta

ja

sen

arviointia.

Lisäksi

painelaitelaki

käsittelee

painelaitteiden tarkastamista, painelaitteiden käyttöä ja valvontaa sekä siellä on myös
oma lukunsa koskien sotilaspainelaitteita. (Painelaitelaki 1144/2016)
Ympäristönsuojelulaki

asettaa

rajoitteita

ympäristön

suojelemiseksi

ja

ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Laki sisältää yleisiä säännöksiä, velvollisuuksia,
periaatteita ja kieltoja. Lisäksi laki käsittelee tietoa viranomaisista ja niiden tehtävistä,
luvanvaraisista toimista, lupamenettelyistä ja muista olennaisista säännöksistä.
(Ympäristönsuojelulaki 527/2014)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta sisältää putkiston
käytön

kannalta

tärkeimpiä

turvallisuusvaatimukset
varastoinnista.

Laissa

sekä

asioita,
tietoa

käsitellään

joita

vaarallisten

myös

ovat

yleiset

kemikaalien

räjähteisiin

ja

säännökset,

käsittelystä

ilotulitteisiin

ja

liittyvää
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lainsäädäntöä. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
390/2005)
Työturvallisuuslaissa määritellään työnantajan yleiset velvollisuudet, yhteistoiminnasta
työnantajan ja työntekijän välillä sekä työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat
säännökset. (Työturvallisuuslaki 738/2002)
5.1.1 Painelaitelaki 1144/2016
Painelaitelakia sovelletaan sen 2 §:n mukaan painelaitteisiin, jossa painelaitteella
tarkoitetaan ”säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi
kehittyä

ylipainetta,

kokonaisuuksia”.

sekä

painelaitteen

Painelaitelakia

suojaamiseksi

täydentää

tarkoitettuja

valtioneuvoston

teknisiä
asetus

painelaiteturvallisuudesta 1549/2016, jonka 10 §:n mukaan painelaitelakiin liittyvä
soveltamisala koskee rekisteröitäviä painelaitteita ja niitä koskevia putkistoja.
Rekisteröitävät painelaitteet ja niihin liittyvät putkistot tulee määräaikaistarkastaa
kolmannen osapuolen toimesta. Rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvä putkisto on
tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos putkisto on
suunniteltu materiaalin virumis- tai väsymislujuuden perusteella tai putkiston sisältö
kuuluu ryhmään 1.
Painelaitelain

63

§:n

mukaan

painelaitteeseen

liittyvän

putkiston

määräaikaistarkastukset voidaan korvata osittain tai kokonaan seurannalla, mikäli
painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua. Seurannan voi
suorittaa rekisteröidyn painelaitteen haltija tai omistaja. Tätä menettelyä noudattamalla
tulee omistajan tai haltijan sopia painelaitteen seurannasta hyväksytyn laitoksen kanssa
ja seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Painelaitelakia täydentävän toisen
asetuksen painelaitelaitteista 1548/2016 mukaan painelaitteiden sisällöt jaetaan kahteen
ryhmään. Ryhmään 1 kuuluvat aineet ja seokset, jotka on luokiteltu vaarallisiksi
fysikaalisten ja terveydelle aiheutuvien vaarojen luokkien mukaisesti. Ryhmään 2
kuuluvat kaikki muut aineet ja seokset, jotka eivät kuulu ryhmään 1. (Valtioneuvoston
asetus painelaitteista 1548/2016)
Raahen tehtaalla rekisteröitäviin painelaitteisiin liittyviä tehdasalueen yhteisiä
putkistoja, jotka pitää painelaitelain mukaisesti tarkastaa, ovat päähöyryputki,
nestekaasuputket ja korkeapainehappiputket. Päähöyryputki on suunniteltu materiaalin
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virumislujuuden suhteen ja nestekaasu- sekä korkeapainehappiputket kuuluvat
sisällöltään ryhmään 1. Näille putkistoille on painelaitelain vaatimat tarkastukset ja
niistä on tehty kirjalliset suunnitelmat. (Vääräkoski 2017)
Käytännössä kuitenkin kaikki putkistot ja niissä kuljetettavat aineet ja seokset ovat
kriittisiä tehtaan toiminnoille, ympäristölle ja turvallisuudelle. Näin ollen on suotavaa,
että

jokaiselle

ainetta

kuljettavalle

putkistolle

laaditaan

ennakkohuolto-

ja

tarkastussuunnitelmat. (Vääräkoski 2017)
5.1.2 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
390/2005
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (eli niin sanottu
kemikaaliturvallisuuslaki) asettaa putkistojen kunnossapidolle vaatimuksensa. Sen
mukaan ”toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitteistojen ja laitteiden sekä
turvallisuuden varmistamiseen tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien kunnossapidosta
ja varmistettava riittävän usein, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja että ne
toimivat oikein”. Laitteella laissa tarkoitetaan säiliötä, pumppua, venttiiliä, putkiston
osaa tai muuta vaarallisen kemikaalin tai räjähteen käsittelyssä tarvittavaa teknistä
laitetta. Laitteistolla tarkoitetaan laitteiden ja putkistojen sekä niihin liittyvien
varusteiden muodostamaa teknistä kokonaisuutta. Vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan
palo- ja räjähdysvaaralliseksi tai terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi
kemikaalilaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tällaiseksi kemikaaliksi
määriteltyä sekä muuta palavaa nestettä. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 12§, 6§)
Tässä laissa 5 §:n mukaan paineeseen liittyvän vaaran ehkäisemiseksi noudatetaan, mitä
painelaitelaissa säädetään.
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista 856/2012
Kemikaaliturvallisuuslaista on säädetty valtioneuvoston asetus 856/2010, jonka 63 §:n
mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelmat, joiden mukaisesti varmistetaan
säännöllisesti kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen, tässä tapauksessa
putkistojen, toimintakunto ja toimivuus. Suunnitelmaan sisällytetään ennakkohuollot,
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tarkastukset, testaukset tai muut soveltuvat menetelmät. Suunnitelmissa on otettava
huomioon laitteistojen rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta aiheutuva vaara,
olosuhteiden asettamat vaatimukset, laitteistojen ikä ja aiemmista tarkastuksista saadut
tiedot laitteistojen kunnosta. Tarkastuksista ja testauksista on pidettävä kirjaa, josta
ilmenee havaitut puutteet ja toimenpiteet.
Asetuksen 32§:n mukaan putkistot tulee olla sijoitettuna siten, ettei sisältö vuodon
sattuessa joudu kosketuksiin kuumien pintojen, sähkölaitteiden tai -johtojen taikka
muiden syttymislähteiden kanssa eikä aiheuta muuta vaaraa. Lisäksi putkistoja ei saa
sijoittaa rakennusten perustuksiin eikä seinärakenteiden sisään läpivientejä lukuun
ottamatta. Maanalaisten putkistojen osalta sijoitukset on suoritettava 34 §:n mukaan
niin, että putkistojen etäisyydet muihin putkistoihin, rakenteisiin tai säiliöihin ovat
sellaiset, että niiden käyttö, korjaus- ja kunnossapitotyöt eivät vahingoita toisiaan.
Sijoituksissa tulee huomioida myös putkivuotojen aiheuttamat henkilö-, ympäristö- ja
omaisuusvahingot sekä vauriot muissa maanalaisissa rakenteissa sekä vuotojen
keräilymahdollisuudet.
Putkistojen sijoitus on erittäin tärkeää niiden kunnossapidon kannalta. Vierekkäin ja
päällekkäin kulkevat putkistot ovat merkittävä riski, sillä esimerkiksi väärin yläpuolelle
sijoitettu syövyttävää ainetta kuljettava putki voi vuotaa alapuolella olevan putken
päälle. Syövyttävä aine kuluttaa alapuolella olevan putken puhki. Puhjennut putki voi
sisältää ihmiselle vaarallista kaasua ja levitä ympäristöön. Nykyisellään oleviin
putkistojen sijoituksiin on hankala puuttua, sillä esimerkiksi vanhimmat maanalaiset
putket ovat olleet paikoillaan siitä lähtien kun tehdas on perustettu 60-luvulla.
Lisäksi asetuksen 60§:n mukaan putkistot, joissa virtaa vaarallisia kemikaaleja, tulee
varustaa merkinnöin, joista ilmenee putkistossa virtaavan aineen sisältö ja virtaussuunta.
Mikäli käyttöteknisistä syistä tai muusta perustellusta syystä merkitseminen on
mahdoton toteuttaa, on toiminnanharjoittajan jollain muulla tapaa huolehdittava, että
putkiston käytön ja onnettomuustilanteiden varalta pelastustoimiin osallistuvilla
henkilöillä on käytössä vastaavat tiedot. Myös oleelliset venttiilit, yhteet ja vaarallisten
kemikaalien

täyttö-

varmistamiseksi.

ja

tyhjennyspaikat

on

merkittävä

turvallisen

toiminnan
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5.1.3 Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Ympäristönsuojelulaki asettaa vaatimuksia ja rajoitteita tehtaan toiminnalle. Lakia
sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua
ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ehkäistä ympäristön
pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta
aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja. Lisäksi sillä halutaan muun muassa
turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen
ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta.
YSL 5 §:n mukaisesti päästöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen,
energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai
jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai
maaperään.

Ympäristön

pilaantumisella

tarkoitetaan

sellaista

päästöä,

jonka

seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa esimerkiksi
terveyshaittaa (ihmisessä todettava sairaus) tai haittaa luonnolle ja sen toiminnoille.
Tämän työn tapauksessa suurimmat riskitekijät ympäristön pilaantumiselle ja ihmisen
terveydelle ovat putkistovuodot. Vuoto voi aiheuttaa tuotantolinjalle menevän
merkittävän aineen saannin katkeamisen ja vaikuttaa tehtaan tuotantoon negatiivisesti.
Putkistovuotojen seurauksena maahan voi valua tai ilman kanssa voi sekoittua
vaarallisia aineita, seoksia tai kaasuja, joiden seurauksena ympäristöä pilaantuu tai
ihmisen terveys vaarantuu.
Olennainen osa lakia on myös selvilläolovelvollisuus. Selvilläolovelvollisuudella
tarkoitetaan

sitä,

että

toiminnanharjoittajan

on

oltava

selvillä

toimintansa

ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 6§). Osalle
putkistoja ei ole olemassa säännöllisiä kunnonvalvonta- ja tarkastussuunnitelmia, joiden
avulla vuotoja ja vaurioita putkistoissa voitaisiin ennaltaehkäistä. Nykyisellä
kunnossapidolla putkista vuotavat aineet pääsevät pilaamaan maaperää ennen kuin asiaa
päästään korjaamaan. Järjestelmällisillä kunnonvalvonta- ja tarkastussuunnitelmilla
ympäristövaikutuksia ja -riskejä voitaisiin hallita selvilläolovelvollisuuden vaatimalla
tavalla.
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Raahen tehtaan toiminta vaatii myös ympäristöluvan. Ympäristölupa vaaditaan, kun
toiminta aiheuttaa vaaraa ympäristön pilaantumiselle. Ympäristölupa sisältää muun
muassa rajoja ja määräyksiä jätteistä ja päästöistä ilmaan, veteen tai maaperään. Lisäksi
ympäristöluvassa on määritelty seuranta- ja tarkkailumenettelyt toiminnan aiheuttamalle
ympäristökuormitukselle. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 27§)
5.1.4 Työturvallisuuslaki 738/2002
Työturvallisuuslain 1§:n mukaan sen tarkoituksena on ”parantaa työympäristöä ja
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta
ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä
johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja”.
Työturvallisuuslakia sovelletaan sen 2 §:n mukaisesti työsopimuksen perusteella
tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavissa julkisoikeudellisessa
palvelussuhteessa tehtävään työhön.
Lain 8 §:n mukaan kuuluu yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen, että työnantaja huolehtii
tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tähän
nojaten putkistojen ennakkohuollolla ja kunnossapidolla voidaan edistää ja parantaa
työntekijöiden työolosuhteita ja turvallisuutta, kun säännöllisillä tarkastuksilla ja
kunnossapitotoimenpiteillä voidaan ehkäistä yllättävät putkirikot, joilla voisi olla
vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.
Työnantajalla

on

noudatettava

yleisen

huolehtimisvelvollisuuden

periaatteita.

Periaatteisiin kuuluu vaara- ja haittatekijöiden poistaminen tai niiden syntymisen
estäminen. Mikäli vaara- ja haittatekijöiden poistaminen ei ole mahdollista, ne tulee
korvata vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla tekijöillä. Lisäksi työnantajan
on

toteutettava

yleisesti

vaikuttavat

työsuojelutoimenpiteet

ennen

yksilöllisiä

toimenpiteitä ja otettava huomioon tekniikan sekä muiden käytettävissä olevien
keinojen kehittyminen.
Vaara- ja haittatekijöiden syntymisen estämiseksi tai poistamiseksi tehokkain keino on
järjestelmällinen ennakkohuoltotyö, jonka avulla kaikkiin putkistojen toimintahäiriöihin
pystyttäisiin puuttumaan ajoissa. Tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen
huomioon

ottamisessa

voitaisiin

hyödyntää

esimerkiksi

eri

tarkastuslaitosten

ammattitaitoa säännöllisellä yhteydenpidolla ja yhteistyöllä. Yhteistyön johdosta
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työnantajalla olisi tiedossa alan uusimmat suuntaukset ja menetelmät, joilla putkiston
kuntoa voidaan tarkkailla.
Työturvallisuuslain 38 §:n mukaan työntekijän altistumista kemiallisille tekijöille, jotka
aiheuttavat haittaa tai vaaraa turvallisuudelle ja terveydelle, on rajoitettava niin
vähäiseksi, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle taikka
lisääntymisterveydelle.

Lisäksi

on

erityisesti

huolehdittava

tarpeellisista

suojelutoimenpiteistä myrkytyksen, hapen puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran
ehkäisemiseksi. Suurina pitoisuuksina tukahduttava typpikaasu ja mahdollisesti syöpää
aiheuttava

koksikaasu

ovat

esimerkkejä

putkistoissa

liikkuvista

vaarallisista

kemikaaleista. Tähän pykälään vedoten ennakkohuollon rooli voidaan nostaa korkeaan
arvoon. Toimivalla ennakkohuollolla pystytään ehkäisemään turvallisuuden ja
terveyden kannalta ennalta arvaamattomat putkivuodot. (AGA 2017; Koksikaasun
käyttöturvallisuustiedote 2015)

5.2 Painelaitedirektiivi 2014/68/EU
Painelaitteista

on

säädetty

direktiivi

2014/68/EU,

jolla

yhdenmukaistetaan

jäsenvaltioiden lainsäädäntöä painelaitteiden asettamista saataville markkinoille.
Painelaitedirektiivin, josta käytetään lyhennettä PED (Pressure Equipment Directive),
tarkoituksena on taata painelaitteiden vapaa liikkuvuus jäsenmaiden välillä ja varmistaa
niiden korkean turvallisuuden taso. Uusi direktiivi 2014/68/EU korvaa aiemmin
säädetyn 97/23/EC painelaitedirektiivin. (European Commission 2017)
Aiemmin säädetty 97/23/EC ja uusi 2014/68/EU direktiivi ovat esitetty ”New
Approach”-menettelyyn perustuen. New Approach-menettelyn direktiiveissä on esitetty
vain olennaiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojelua koskevat
vaatimukset. Tuotteen täyttäessä nämä vaatimukset, sitä voidaan periaatteessa kaupata
esteettä koko Euroopan unionin alueella. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2013, s.
19)
PED sisältää painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja tarkastuksiin liittyviä
olennaisia turvallisuusvaatimuksia. Direktiiviä sovelletaan sellaisiin painelaitteisiin ja
painelaitekokonaisuuksiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine PS on yli 0,5 bar.
Direktiivin mukaan valmistajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla
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varmistetaan, että painelaitteisto on EU:n säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuus
ilmaistaan CE-merkinnällä. Mikäli direktiivissä määriteltyihin painelaitteisiin, joiden
paineeseen liittyvä riski on vähäinen ja joiden osalta mikään hyväksymismenettely ei
sen vuoksi ole perusteltu, ei tule kiinnittää CE-merkintää. Jäsenvaltioiden on
toteutettava kaikki direktiivin vaatimat toimenpiteet varmistaakseen, että markkinoille
saatetut painelaitteet ja laitekokonaisuudet eivät oikein käytettyinä ja kohtuudella
ennakoitavissa

olosuhteissa

vaaranna

ihmisen

terveyttä

ja

turvallisuutta.

Vaatimuksenmukaisuuden arviointi kuuluu valmistajan velvollisuuksiin. (EUR-Lex
2017a)
Tämä EU:n direktiivi kuuluu unionin kolmanteen päätoimivaltaluokkaan. Tämä luokka
on toimivaltaa täydentävä luokka, joka käsittää sellaiset alat, joilla unionilla on
toimivalta toteuttaa erilaisia tuki- ja täydennystoimia. (Eurooppatiedotus.fi 2017)
5.2.1 Olennaiset turvallisuusvaatimukset
Painelaitedirektiivin 4 artiklan ”tekniset vaatimukset” mukaan painelaitteiden on
täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat painelaitteen suunnittelua,
valmistusta ja materiaaleja. Lisäksi direktiivi asettaa tiettyjä painelaitteita koskevia
erityisvaatimuksia. Olennaisia turvallisuusvaatimuksia sovelletaan putkistoihin, joiden
sisällöt voidaan luokitella ryhmiin 1 ja 2. (EUR-Lex 2017a)
Painelaitedirektiivin

turvallisuusvaatimukset

eroavat

Suomen

painelaitelakiin

1144/2016 verrattuna siinä, että painelaitelain 1144/2016 mukaan putkistot tulee
valmistaa vähintään painelaiteluokan 1 mukaisesti. Painelaitedirektiivi sallii EU:n
alueella myös ”hyvän konepajakäytännön” mukaisesti valmistetut putkistot, mikä on
turvallisuusvaatimuksiltaan heikompi kuin painelaiteluokka 1. Muut luokat ovat
painelaiteluokat 2, 3 ja 4.
Kuvassa 28 on esitetty ryhmään 1 kuuluvat putkistot, jotka on tarkoitettu kaasuille,
nesteytetyille kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille,
joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on yli 0,5 bar suurempi kuin
normaali ilmakehän paine (1013 mbar). Keltaisella rajattu 6§:n alue kuvaa hyvän
konepajakäytännön

mukaisesti

valmistettua

putkistoa.

Painelaitelaki

kuitenkin

edellyttää Suomessa hyvän konepajakäytännön alueelle jäävän putkiston valmistuksen
vastaavan vähintään luokan 1 vaatimustasoa. Esimerkiksi ryhmään 1 kuuluvan
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bentseeniputken, jonka halkaisija on 10 mm ja paine 10 bar, voi EU:n alueella kuka
tahansa ammattitaidotonkin henkilö valmistaa ja se on silti turvallisuusvaatimukset
täyttävä putki. Suomen lainsäädäntö edellyttää kuitenkin vähintään luokan 1
vaatimustasoa, jolloin voidaan varmistua siitä, että putkiston käyttö on turvallista.
(EUR-Lex 2017a; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b)

Kuva 28 Ryhmään 1 kuuluvien putkistojen vaatimustasot (Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto 2017b, s.11)

Vähintään luokan 1 vaatimustason putkistoja käyttämällä voidaan varmistua siitä, että
niiden laatu ja käyttöikä ovat korkealla tasolla. Tällä on suora vaikutus putkistojen
kunnossapitoon esimerkiksi siinä mielessä, että putkistojen tarkastusvälit voidaan pitää
sopivan harvoina ilman, että odotettavissa olisi yllättäviä laadun heikkenemisestä
johtuvia putkirikkoja.
5.2.2 Suunnittelu
Painelaitteiden suunnittelussa on otettava huomioon kaikki asianmukaiset tekijät, joiden
ansiosta on mahdollista taata laitteen turvallisuus sen koko käyttöiän ajan.
Suunnittelussa käytetään asianmukaisia varmuuskertoimia, jotka perustuvat yleisiin
menetelmiin, joissa käytettävää varmuusvaraa pidetään riittävän vikojen yhtenäisellä
tavalla tapahtuvaan ennakoimiseen. Varmuuskertoimien avulla voidaan poistaa
valmistuksesta, todellisista käyttöolosuhteista, jännityksistä, laskentamalleista sekä
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materiaalin ominaisuuksista ja käyttäytymisestä johtuvat epävarmuustekijät. (EUR-Lex
2017a)

Painelaitteiston

suunnittelussa

on

otettava

huomioon

käyttökohteen

mukaan

painelaitteen lujuus, tarkastusmenetelmät, tyhjennys ja ilmaus, korroosio, kemialliset
haittavaikutukset, kuluminen, laitekokonaisuuksien osien soveltuvuus ja luotettavuus,
täyttöä ja tyhjennystä koskevat säädökset, painelaitteiden suojaus sekä tarvittaessa
ulkopuolinen tuli. (EUR-Lex 2017a)
Lujuus
Putkistojen riittävän lujuuden takaamiseksi suunnittelussa on otettava huomioon
käyttötarkoituksia vastaavat kuormitukset ja olosuhteet, jotka ovat kohtuudella
ennakoitavissa. Huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen
paine, liikenteestä, tuulesta ja maanjäristyksistä aiheutuvat kuormitukset sekä korroosio,
eroosio ja väsyminen. (EUR-Lex 2017a)
Suunnittelun

on

perustuttava

laskentamenetelmään

ja/tai

kokeellisen

suunnittelumenetelmään. Laskentamenetelmiin voidaan soveltaa yksin tai yhdessä
kaavojen

mukaista

suunnittelua,

analyysin

mukaista

suunnittelua

tai

murtumamekaniikan mukaista suunnittelua. Laskentamenetelmissä painelaitteen lujuus
on määriteltävä asianmukaisin lujuuslaskelmin, joissa on erityisesti huomioitava
käytettävät suunnittelupaineet, suunnittelulämpötila, kaikki paineen ja lämpötilan
yhdistelmät, jännitysten ja jännityshuippukeskittymien pysyminen turvallisissa rajoissa
sekä materiaalin ominaisuudet.

Huomioitavia materiaalin ominaisuuksia

ovat

myötöraja, murtolujuus, virumislujuus, väsymiseen liittyvät tiedot, kimmokerroin,
kohtuullinen plastinen muodonmuutos, iskusitkeysenergia ja murtumissitkeys. Lisäksi
on sovellettava asianmukaisia liitoksen lujuuskertoimia ja otettava huomioon
kohtuudella ennakoitavissa olevat kulumisilmiöt, jotka liittyvät laitteen suunniteltuun
käyttöön (esimerkiksi viruminen, väsyminen ja korroosio). (EUR-Lex 2017a)
Kokeellisessa

suunnittelumenetelmässä

laitteen

suunnittelu

voidaan

osoittaa

vaatimustenmukaiseksi kaikilta osin tai osittain testausohjelmalla, joka suoritetaan
laitetta tai laiteryhmää edustavalla koekappaleella. Testausohjelma on määriteltävä
selkeästi ennen testausta ja suunnittelun arviointimoduulista vastaavan ilmoitetun
laitoksen on se hyväksyttävä, jos tällainen on.

Testausohjelmaan määritellään

89
testausolosuhteet ja hyväksymis- ja epäämisperusteet. Testauksen aikana painelaitteen
kriittisiä alueita havainnoidaan tarkoituksenmukaisin välinein, jolloin saadaan mitattua
ilmenevät muodonmuutokset ja jännitykset. Testausohjelmaan on kuuluttava:


paineenkestotesti,



kokeet virumis- ja väsymisvaaralle,



tarvittaessa täydentäviä kokeita.

Paineenkestotestillä varmistutaan, ettei laitteesta löydy vuotoja eikä paineesta
aiheutuvaa määrätyn rajan ylittävää muodonmuutosta. Virumis- ja väsymisvaaralle
kokeena voi olla esimerkiksi käyttöikä eritellyissä lämpötiloissa. Täydentävät kokeet
liittyvät erityisiin ympäristötekijöihin, kuten korroosioon. (EUR-Lex 2017a)
Käsittelyn ja käytön turvallisuus
On

tapauskohtaista,

mihin

painelaitteiston

suunnittelussa

on

kiinnitettävä

erityishuomiota. Laitteiston toimintaan ei saa sisältyä mitään niiden käytöstä johtuvaa
ennakoitavissa olevaa vaaraa. Tapauksesta riippuen erityishuomiota voi kohdistua
esimerkiksi sulku- ja avauslaitteisiin, varoventtiileistä tapahtuviin vaarallisiin päästöihin
tai pintalämpötilaan käyttötarkoitus huomioon ottaen. (EUR-Lex 2017a)
Tarkastusmenetelmät
Suunnittelussa on huomioitava myös suunniteltavan painelaitteen tarkastusmenetelmät.
Suunnittelun on toteuduttava niin, että kaikki niiden turvallisuuden kannalta tarpeelliset
tarkastukset voidaan suorittaa. On aiheellista myös suunnitella menetelmiä, joiden
avulla painelaitteen sisäinen kunto voidaan määritellä. Mikäli laitteen fyysinen koko
estää esimerkiksi tarkastusaukon suunnittelun tai painelaitteen avaaminen saattaa
vahingoittaa sen sisätilan kuntoa, on käytettävä muita menetelmiä, joilla pystytään
varmistumaan painelaitteen turvallisuusvaatimustenmukaisuudesta. (EUR-Lex 2017a)
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Tyhjennys ja ilmaus
Tarpeen vaatiessa painelaitteeseen tulee suunnitella tyhjennys- ja ilmausmenetelmät
haitallisten vaikutusten välttämiseksi. Haitallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi
paineiskut, tyhjiön aiheuttama lommahdus, korroosio ja hallitsemattomat kemialliset
reaktiot. (EUR-Lex 2017a)
Kemialliset haittavaikutukset ja kuluminen
Korroosio ja muut kemialliset haittavaikutukset kuluttavat ainevahvuutta. Näitä
haittavaikutuksia vastaan varaudutaan lisäpaksuudella tai tarkoituksen mukaisella
suojauksella siten, että suunniteltu painelaitteiston käyttö otetaan asianmukaisesti
huomioon. (EUR-Lex 2017a)
Putkistossa virtaavat aineet tai eroosio voivat aiheuttaa kulumista laitteistossa, joiden
vuoksi suunnittelussa on otettava huomioon asianmukaiset toimenpiteet kulumisen
minimoimiseksi.

Asianmukaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi edellä mainittu

lisäpaksuus, sisäinen vuoraus tai päällystys sekä kuluneiden osien vaihto. (EUR-Lex
2017a)

Täyttö ja tyhjennys
Painelaitteen täytön ja tyhjennyksen aikana aiheutuvat mahdolliset vaaratilanteet on
otettava

huomioon

tarkoituksenmukaisin

suunnittelussa.
lisälaittein

Painelaitteet

turvallisuuden

on

voitava

takaamiseksi.

Täytön

varustaa
aikaisia

vaaratilanteita voi aiheuttaa ylitäyttö, ylipaine tai painelaitteen epästabiilisuus.
Tyhjennyksessä painelaitteen sisältö voi purkautua hallitsemattomasti. Lisäksi
molempien aikana vaaroja voivat aiheuttaa kytkennät ja irrottamiset. (EUR-Lex 2017a)
Painelaitteen suojaus
Jos on mahdollista, että painelaitteistolle sallitut rajat voivat ennalta arvattavissa
olosuhteissa ylittyä, painelaitteet tulee varustaa tai suunnitella niin, että ne voidaan
varustaa

riittävillä

suojalaitteilla.

Suojalaitteisiin

kuuluvat

varolaitteet

ja

valvontalaitteet. Varolaitteella tarkoitetaan laitetta, jonka tarkoituksena on suojata
painelaitetta sallittujen raja-arvojen

ylittymiseltä.

Raja-arvoja voidaan asettaa
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suunnitteluvaiheessa esimerkiksi paineelle ja lämpötilalle. Varolaitteen on oltava
luotettava ja sovelluttava suunniteltuihin olosuhteisiin, oltava muista toiminnoista
riippumaton ja noudatettava asianmukaisia suunnitteluperiaatteita, joista tärkeimpiä ovat
turvallinen vikaantuminen, varmennus, erilaisuus ja itsediagnostiikka, jotta sopiva ja
luotettava suojaus saavutetaan. Valvontalaitteiden, kuten osoittimien ja hälyttimien,
avulla toteutetaan toimenpiteitä, joiden avulla painelaite saadaan pidettyä sallittujen
rajojen sisäpuolella. (EUR-Lex 2017a)

Ulkopuolinen tuli
Painelaite on suunniteltava niin, että se voidaan varustaa tarkoituksenmukaisin
lisälaittein ulkopuoliselta tulelta suojaamiseksi. Lisälaitteen tarkoituksena on estää tai
rajoittaa vahinkoja, minkä ulkopuolelta vahingoittava tuli voi aiheuttaa. (EUR-Lex
2017a)

5.2.3 Valmistus
On painelaitteiston valmistajan vastuulla, että suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset
täytetään asianmukaisesti oikeita tekniikoita ja menetelmiä soveltaen. Painelaitteiston
osien valmistuksessa määritellään, että osista ei saa aiheutua mitään vikoja tai
mekaanisien ominaisuuksien muutoksia, jotka mahdollisesti alentavat painelaitteen
turvallisuutta. (EUR-Lex 2017a)
Pysyvistä liitoksista ei saa löytyä pintavirheitä tai sisäisiä vikoja, jotka vaarantavat
turvallisuutta.

Pysyvien

liitosten,

materiaaliominaisuuksiltaan

vähintään

kuten

hitsausliitosten,

liitettävien

on

materiaalien

vastattava

ominaisuuksia.

Poikkeuksena liitosten materiaaliominaisuudet voivat olla alemmat kuin liitettävien
materiaalien, mikäli se on suunnitelmissa tarkoituksen mukaista. Pysyvät liitokset on
teetätettävä kolmannen osapuolen toimesta henkilöllä, jolla on asianmukaiset
pätevyydet toimenpiteiden suorittamiseksi. Henkilön ja käytettävät liitosmenetelmät
valitsee ryhmiin II, III ja IV kuuluva toimivaltainen kolmas osapuoli. Pysyvien liitosten
ainetta rikkomattomat kokeet voi suorittaa henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys.
(EUR-Lex 2017a)
Painelaite

on

tarpeen

lämpökäsitellä

valmistusvaiheessa,

mikäli

käytettävästä

valmistusmenetelmästä johtuen laitteen ominaisuuksiin syntyy muutoksia. Lisäksi
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painelaite on oltava jäljitettävissä. Painelaitteen osien paineenkestoon vaikuttavat
materiaalit on yksilöitävä käyttäen menettelytapoja tyyppihyväksynnästä alkaen aina
valmistetun painelaitteen lopputarkastukseen asti. (EUR-Lex 2017a)
Valmistetulle painelaitteelle on tehtävä lopputarkastus, jolla taataan se, että painelaite
on

direktiivin

vaatimusten

mukainen.

Lopputarkastukseen

kuuluu

loppukoe,

koeponnistus ja varolaitteiden tarkastus. Loppukoe tehdään silmämääräisesti ja
liiteasiakirjojen

tarkastamisena.

loppukoevaiheessa,

tarkastus

Mikäli

voidaan

loppukoe
tehdä

myös

on

mahdoton

kesken

suorittaa

valmistusvaiheen.

Koeponnistus on nestepainekokeena tehtävä painekoe. Koepaineena käytetään sitä
arvoa, kumpi on suurempi seuraavista vaihtoehdoista. Suurinta kuormitusta vastaava
paine kerrottuna kertoimella 1,25 ottaen huomioon suurin sallittu käyttöpaine ja
lämpötila. Tai suurin sallittu käyttöpaine kerrottuna kertoimella 1,43. Koeponnistus
voidaan korvata muulla ainetta rikkomattomalla menetelmällä, mikäli nestepainekoe on
laitteen kannalta vahingollista suorittaa. (EUR-Lex 2017a)
Valmistuneet painelaitteet on merkittävä CE-merkinnöin ja valmistajan sekä
maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity
tavaramerkkinsä ja postiosoite, joista valmistajaan tai maahantuojaan on mahdollista
saada yhteys tarvittaessa. Kaikista painelaitteista on löydyttävä valmistusvuosi,
painelaitteen tunnus ja olennaiset sallitut raja-arvot. Painelaitteen tunnus voi olla
esimerkiksi sarja- tai valmistusnumero. Muita tarpeellisia lisätietoja, jotka on syytä
toimittaa painelaitteen mukana, laitteen tyypistä riippuen ovat esimerkiksi putkiston
nimellissuuruus DN, käyttötarkoitus tai sisältöryhmä. Laitteen mukana on tarvittaessa
myös

toimitettava

kokemusperäisiin

käyttövirheisiin

pohjautuvia

kiinnitettäviä

varoituksia. (EUR-Lex 2017a)
Markkinoille asetettujen painelaitteiden mukana on oltava tarvittaessa käyttöohjeet.
Käyttöohjeiden tulee sisältää seuraavat tiedot turvallisuuden kannalta: painelaitteen
asennus, mukaan lukien eri painelaitteiden yhdistäminen, käyttöönotto, käyttö ja huolto,
mukaan lukien käyttäjän tekemät tarkastukset. Mukana on toimitettava havainnollistavia
kaavioita sekä piirustuksia ja käyttöohjeessa tulee korostaa virheellisestä käytöstä
johtuvia riskejä sekä suunnittelun erityisominaisuuksia. (EUR-Lex 2017a)
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5.2.4 Materiaalit
Valmistuksessa käytettävien materiaalien tulee olla soveltuvia käyttökohteeseen niiden
suunnitellun käyttöiän ajan. Poikkeuksen tekee jos materiaalit on tarkoitettu
vaihdettavaksi ennen käyttöiän päättymistä. (EUR-Lex 2017a)
Painelaitteiden osat ovat paineenalaisia, jolloin käytettävien materiaalien on oltava sen
mukaisia. Niiden on ominaisuuksiltaan sovelluttava kaikkiin kohtuudella ennakoitaviin
olosuhteisiin ja oltava erityisesti sekä sitkeitä että lujia. Sitkeydellä ja lujuudella
estetään haurasmurtumien syntyminen. Materiaalin on kestettävä kemiallisesti laitteen
sisältämää sisältöä ja on myös fyysisten ominaisuuksien puolesta kestettävä
suunnitellun käyttöiän ajan. Materiaali ei saa olla herkkää vanhenemiselle, mikä on
huomioitava suunniteltaessa valmistusmenetelmiä. Materiaalivalintojen on onnistuttava
myös niin, että eri materiaaleja yhdistettäessä vältetään yhdistymisestä johtuvat
haittavaikutukset. Hitsauslisäaineiden ja muiden liitosaineiden on täytettävä samat
vaatimukset kuin valmistusmateriaalinkin. (EUR-Lex 2017a)
Painelaitteen valmistajan vastuulla on määritellä materiaalin arvot edellä mainittuihin
suunnittelulaskelmiin ja määritellä paineenalaisten osien materiaalien ja niiden
käsittelyn olennaiset ominaisuudet. Valmistajan vastuulla on myös se, että teknisissä
asiakirjoissa on esillä tiedot tämän direktiivin materiaaleja koskevien vaatimusten
noudattamisesta. Vaatimusten noudattamiseen voidaan viitata materiaalien käytöllä
yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, materiaalien käytöllä, joille on myönnetty
materiaalien eurooppalainen hyväksyntä painelaitteiden osalta tai materiaalien
erityisarvioinnilla. (EUR-Lex 2017a)
Painelaitteen valmistajan on varmistettava, että käytetty materiaali on vaatimusten
mukainen.

Lisäksi

kaikista

käytettävistä

materiaaleista

on

oltava

saatavilla

materiaalivalmistajan asiakirjat, joiden avulla voidaan todistaa materiaalien vaatimusten
mukaisuus. (EUR-Lex 2017a)
5.2.5 Painelaitteita koskevia erityisvaatimuksia
PED asettaa erityisvaatimuksia suunnittelun ja valmistuksen suhteen putkistoille, jotka
on tarkoitettu tietyin rajoituksin:
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kaasuille,

nesteytetyille

höyryille

sekä

nesteille,

kaasuille,
joiden

paineenalaisena
höyrynpaine

liuotetuille

kaasuille,

korkeimmassa

sallitussa

lämpötilassa on yli 0,5 bar suurempi kuin normaali ilmankehän paine (1013
mbar),


nesteille, joiden höyrynpaine korkeimmassa sallitussa lämpötilassa on enintään
0,5 bar suurempi kuin normaali ilmakehän paine.

Suunnittelussa ja valmistuksessa on taattava, että liiallisista välyksistä tai liian suurista
voimista johtuvat ylikuormitusvaarat ovat hallinnassa esimerkiksi tukien avulla.
Erityisvaatimuksiin kuuluu myös kaasumaisten sisältöjen kondensoitumisvaaran
huomioon ottaminen, pyörrevirtausten ja pyörteiden muodostuksesta aiheutuvat
vahingot, putkien värinästä aiheutuvan väsymisriskin huomioon ottaminen, sisällöltään
ryhmän 1 putkien ulostuloputkien (jotka kokonsa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa)
eristäminen,

väärän

aikaisesti

tapahtuvat

tyhjennyksen

vaaran

vähentäminen,

maanalaisten putkien ja putkistojen sijaintitietojen tallentaminen vähintäänkin teknisiin
asiakirjoihin huollon, tarkastusten ja korjausten hoitamiseksi turvallisesti. (EUR-Lex
2017a)

5.3 Standardit
Standardi on yleinen menettelytapa toistuvaan toimintaan ja kertoo miten jokin asia
tulisi tehdä. Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta useimmiten viranomaiset
edellyttävät niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen julkaisu ja sen on hyväksynyt
standardisoinnista huolehtiva viranomainen, järjestö tai joku muu tunnustettu elin.
(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2017)
Painelaitedirektiivin 2014/68/EU tarkemmat tekniset ratkaisut on esitetty standardissa
SFS-EN 13480. New Approach eli uusi lähestymistapa on vuonna 1985 Euroopan
parlamentin ja neuvoston hyväksymä malli, jonka mukaan direktiiveihin laaditaan vain
olennaiset vaatimukset ja niihin liittyvät tarkemmat tekniset ratkaisut esitetään
yhdenmukaistetuissa standardeissa. Tällä on päästy siihen, että direktiivien koot eivät
kasva suhteettoman suuriksi ja niiden valmistelut eivät vie aikaa vuosikausia. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry 2013, s. 19)
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5.3.1 SFS-EN 13480 Metalliset teollisuusputkistot
Suomen standardisoimisliitto SFS on laatinut standardin SFS-EN 13480 Metalliset
teollisuusputkistot, mikä sisältää tekniset ratkaisut, jotka täyttävät edellä mainitut
painelaitedirektiivin olennaiset vaatimukset. Standardin on hyväksynyt eurooppalainen
standardisoimisjärjestö CEN. Standardisoimisjärjestön CEN:n hyväksymät standardit
ovat käyttökelpoisia koko EU:n alueella. Tätä yhdenmukaistettua standardia
noudattamalla voidaan osoittaa, että tuote on vaatimusten mukainen. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry 2013, s. 19)

SFS-EN 13480 on jaettu kahdeksaan osaan, jotka vapaasti suomennettuna ovat:
 Osa 1: Yleistä
 Osa 2: Materiaalit
 Osa 3: Suunnittelu ja laskeminen
 Osa 4: Valmistus ja asennus
 Osa 5: Tarkastus ja testaus
 Osa 6: Lisävaatimukset maanalaisille putkistoille
 Osa 7: Opastus yhdenmukaiseen arviointiin
 Osa 8: Lisävaatimukset alumiini- ja alumiiniseosputkistoille
(SFS 13480-1)
5.3.2 SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavien aineiden tunnuksin
Työn yhtenä aihealueena on tehdasalueen yhteisien putkistojen putkistomerkintöjen
kartoitus. Kartoituksessa on ensimmäiseksi tarkoitus selvittää, mikä on tehdasalueen
yhteisien putkistojen putkistomerkintöjen nykytilanne ja toiseksi, asetetaan tehtaalle se
putkistomerkintöjen vaatima taso, millä sen pitäisi olla. Vertailukohtana käytetään
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Suomen Standardisoimisliiton SFS:n laatimaa standardia SFS 3701 – Putkistojen
merkintä virtaavien aineiden tunnuksin.
Standardi SFS 3701 käsittelee virtaavien aineiden tunnusvärejä, virtaavien aineiden
tunnusmerkintöjä, tunnusmerkintöjen oikeaoppisen sijoituksen ja tunnuskilven oikean
rakenteen. Oikeaoppinen merkintä kertoo käyttäjälle tarvittavat tiedot nopeasti ja
selkeästi,

jolloin

esimerkiksi

ennakkohuoltotoimenpiteen

yhteydessä

osataan

varustautua oikein käsiteltävän putkiston ja siinä virtaavan aineen mukaan. Standardia
noudattamalla pystytään varmistumaan putkistomerkintöjen vaatimustenmukaisuudesta
ja myös täyttämään esimerkiksi työturvallisuuslain kahdeksas pykälä, jonka mukaan
työnantajan on huolehdittava tarpeellisia toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä työssä. (SFS 3701)

5.4 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka
edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.
Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee
niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä,
omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoihin kuuluu muun
muassa painelaitteet. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017c)
5.4.1 Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset
Tukes on julkaissut oppaan Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset, jossa
kerrotaan millaisia vaatimuksia säädökset asettavat turvallisen kemikaaliputkiston
suunnittelun, valmistuksen, käytön, kunnossapidon ja dokumentoinnin osalta. Oppaassa
esitellään

edellä

mainituista

kemikaaliturvallisuuslainsäädännöstä

ja

painelaitelainsäädännöstä johtuvia velvoitteita.
Oppaassa putkistolla tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien putkistoa. Putkistoon
lasketaan kuuluvaksi putket ja putkiston osat, kuten laipat, tiivisteet, paljetasaimet ja
haaroituskappaleet, sekä putkiston varusteet, kuten venttiilit, suodattimet ja varo- ja
valvontalaitteet.
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Tehdasalueen putkistoissa osastojen sisäiset putkistot mukaan luettuna ryhmän 1
vaarallisiin kemikaaleihin kuuluvat nestekaasu (nestemäinen ja kaasumainen),
bentseeni, happi, koksikaasu, masuunikaasu, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy,
erikoisraskas polttoöljy, kivihiiliterva, asetyleeni, rikkihappo, suolahappo, lipeä sekä
ammoniakkiliuokset. (Kinnunen K. 2017)
Taulukossa 1 on esitetty EY:n asetuksen 1272/2008 mukaan aineiden ja seosten
luokitukset painelaitteiden ryhmän 1 sisällöiksi. Asetusta kutsutaan myös CLPasetukseksi. Ensimmäisessä sarakkeessa on listattu CLP vaaraluokat ja kategoriat, joihin
vaaralliset aineet ja seokset jaetaan. Ryhmän 1 aineet ja seokset voidaan vielä ryhmän
sisällä jakaa kategorioihin 1–4. Toisessa sarakkeessa on esitetty CLP-asetuksen liitteen
1 luokituskriteerit. Esimerkiksi numero 2 syttyvät kaasut, jotka luokitellaan kategoriaan
1, luokituskriteerinä on CLP-asetuksen liitteen 1 kohdan 2.2.2. mukaisesti: ”kaasut,
jotka 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa a) ovat syttyviä enintään 13
tilavuusprosentin seoksena ilman kanssa; tai b) joilla on vähintään 12 prosenttiyksikön
syttymisalue ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja.”
Kolmas sarake sisältää luokitellun aineen tai seoksen H- eli vaaralausekkeet. H-lauseke
löytyy kaikista aineiden tai seoksien käyttöturvallisuustiedotteista. H-lauseke kertoo
aineen tai seoksen luokituksen. Edellä mainittu kategorian 1 syttyvä kaasu on
esimerkiksi tehdasalueella käytettävä masuunikaasu, jonka H-lausekkeeseen kuuluvat
H220, H331, H360D ja H372. Neljäs sarake sisältää ohjeet CLP-asetuksen liitteen 1
mukaisista merkinnöistä, jotka sisältävät aineen tai seoksen varoitusmerkin,
huomiosanan, vaaralausekkeen, turvalausekkeen ennaltaehkäisystä, turvalausekkeen
pelastustoimenpiteistä, turvalausekkeen varastoinnista ja turvalausekkeen jätteiden
käsittelystä. (Masuunikaasun käyttöturvallisuustiedote 2015; EUR-Lex 2017b)
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Taulukko 1 Painelaitteiden ryhmän 1 sisällöt (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
2015)

Ryhmään 2 kuuluvia kemikaaleja ja aineita tehdasalueen putkistoissa ovat muun muassa
typpi, merivesi, makeavesi, kaukolämpövesi ja paineilma. Vaikka ryhmän 2 aine- ja
kemikaaliputkistot

eivät

velvoita

lain

vaatimiin

ennakkohuolto-

ja

kunnossapitosuunnitelmiin, on hyvä, että samoja suunnitelmia noudatettaisiin jokaisten
putkistojen kohdalla. Kaikki aineet ovat tehtaan toiminnan kannalta kriittisiä ja vaikka
osaa ei luokitellakaan virallisesti vaarallisiksi kemikaaleiksi, voi niistä aiheutua silti
uhka turvallisuudelle ja terveydelle. Esimerkkinä typpikaasu, jota käytetään
inerttikaasuna monissa eri kohteissa. Typpi on tukahduttava ja hengitystoiminnan
lamauttava kaasu, mikä vuototapauksissa saattaa aiheuttaa henkilöturvallisuusriskin.
Typen H-lausekkeena on H280, jota ei löydy CLP-asetuksen määrittelemästä ryhmästä
1. (Raudanvalmistuksen yleisturvaohje ja kaasuturvallisuusohje 2017, s. 28; Typen
käyttöturvallisuustiedote 2015)
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6 RAAHEN TERÄSTEHTAAN PUTKISTOT
Raahen tehtaan osastojen välisien yhteisten putkistojen kunnossapidon kartoituksen
kolme pääteemaa olivat vastuualueet, ennakkohuoltotyöt ja putkistomerkinnät. Jokaisen
aihealueen nykytilaa lähdettiin selvittämään tuotanto-osasto kerrallaan. Ennen
osastopalavereita jokainen työtä koskeva putkistolaji kirjattiin Excel-taulukkoon
pystyriville ja jokainen tuotanto-osasto vaakariville. Tämän jälkeen selvitettiin
putkistolaji kerrallaan käyttääkö kyseessä oleva osasto tämän putkistolajin tuotetta.
Mikäli osasto käytti, tai sieltä lähti kyseistä tuotetta, sen kohta merkittiin x-kirjaimella.
Näin jokaista osastoa koskevat putkistot saatiin kirjattua selkeään taulukkomuotoon.
Vastuualueiden selvityksessä osastoilta kysyttiin mihin heidän vastuualueensa raja
ulottuu, mikä osasto vastaa kunnossapidosta rajan toisella puolella ja mikäli tilanteessa
oli jotain epäselvää, se kirjattiin ylös. Taulukkoa pystyttiin käyttämään rajaustyökaluna,
kun haluttiin selvittää osasto kerrallaan yksittäistä putkistolajia koskevia tietoja.
Liitteessä 1 on esitetty Excel-taulukko putkistolajien ja osastojen välisistä yhteyksistä.
Ennakkohuoltotöiden selvityksessä haluttiin tietää, mitä ennakkohuoltotöitä yhteisille
putkistoille oli jo olemassa. Putkistolajit rajattiin edelleen osastokohtaisesti Exceltaulukon avulla ja tulokset kirjattiin ylös taulukkomuotoon. Osastopalavereissa kyseisen
osaston edustaja kertoi, onko putkistolajiin liittyen olemassa Raahen tehtaan omassa
Arttu-kunnossapidon tietojärjestelmässä ennakkohuoltotöitä tehtynä. Jos putkistolle oli
kohdistettu EH-työ, haluttiin tietää myös sen työnumero. Mahdollisen työn lisäksi
selvitettiin EH-työn kuormitusryhmä. Kuormitusryhmä kuvaa organisaatiota, joka
vastaa muun muassa EH-työhön liittyvistä kustannuksista. EH-työn luonne (visuaalinen
vai mittaava) haluttiin myös selvittää. Tätä teemaa varten tehtiin ennakkotyötä
yrittämällä itse etsiä Artusta eri osastojen alla olevia yhteisien putkistojen EH-töitä.
Näistä luotiin oma koontitaulukko, josta selaamalla saattoi löytää kutakin osastoa
koskevia putkistojen EH-töitä. Ongelmia EH-töiden etsimisessä kuitenkin oli, joten
niiden koontitaulukosta ei välttämättä ollut hyötyä osastopalavereissa.
Nykyisten putkistomerkintöjen kohdalla noudatettiin samaa kaavaa kuin kahden
edellisen teeman kohdalla. Osaston edustaja kertoi putkistomerkintöjen tämän hetkisen
tilanteen ja se kirjattiin ylös. Putkistomerkintöjen kohdalla haluttiin selvittää niiden
merkintätapa. Merkintätapaan saattoi sisältyä esimerkiksi putken väritys tai nimikyltti.
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Yksittäisten

osastopalavereiden

jälkeen

kaikesta

kerätystä

tiedosta

tehtiin

koontitaulukko. Koontitaulukon vastuualueet osioon jokaisen putkistolajin kohdalle
kirjattiin sitä koskevat osastot ja niiden ilmoittamat vastuurajapinnat. Eri osastojen
annettuja tietoja vertailtiin keskenään ja kirjattiin kyseessä olevan putkistolajin
kohdalle. Osalle putkistolajeista osastoilla oli selvät käsitykset vastuurajapinnoista,
mutta suurimmaksi osaksi oltiin kohtalaisen epävarmoja. Osa tiedoista perustui
vanhoihin asiakirjoihin tai perimätietoon. Haastatteluprosessin aikana löytyi kaksi
kappaletta jo 25 vuotta vanhoja asiakirjoja, joissa määriteltiin kahden osaston välisiä
mekaanisen kunnossapidon vastuualueita. Näiden osalta oli käytössä edelleen muutama
periaate vastuurajapinnoissa.
Ne putkistojen kunnossapidolliset vastuualueet, jotka jäivät osastopalavereissa
epäselviksi, kirjattiin ylös. Näiden epäselvien alueiden selvittämiseksi koottiin yhteen
palaveriin kaikkien osastojen edustajat. Osastojen edustajien ja ylimmän johdon läsnä
ollessa oli tarkoitus sopia ja käydä epäselvät alueet läpi niin, että tehdasalueella jokaisen
putkistolajin osalle löytyisi kunnossapidollisesti vastaava organisaatio. Tähän
tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä tapaamisessa nousi esiin uusia asioita, joita ei ollut
huomioitu aikaisemmissa yksittäisissä osastopalavereissa. Lisäksi syntyi uusia
ehdotuksia ja ideoita vastuurajapintojen suhteen, jotka vaativat enemmän aikaa ja
pohdintaa lopullista päätöksen tekoa varten.
Ennakkohuoltotoimintoja ja putkistomerkintöjä ei ollut tarpeen käydä osastojen
edustajien

kanssa

yhteispalaverissa

läpi.

Vastuualueiden

selvittyä

ja

niistä

tulevaisuudessa tehtyjen päätösten perusteella, jäisi osastojen itsensä vastuualueelle
kuuluvien putkistojen ennakkohuoltotoiminta ja putkistomerkinnöistä huolehtiminen.
Osastojen sisäisille putkistoille osastoilla itsellään on jo Artussa ennakkohuoltotöitä ja
niiden merkinnät ovat varsin hyvällä tasolla. Tämä huomioiden osastoilla on siis kaikki
tiedot ja taidot koskien putkistojen kunnossapitoa. Tämän työn puitteissa osastojen
putkistojen kunnossapitotoiminta siis laajenisi kattamaan suuremman alueen.

6.1 Putkistotarkastelun rajaus
Putkistotarkastelun kohteet rajattiin yhteensä 31 putkistolajiin. Putkistolajeja on
tehdasalueella enemmänkin, mutta nämä valitut olivat ne kriittisimmät ja työn kannalta
oleellisimmat putkistolajit. Pääasiallisesti kaikki osastojen sisäiset putkistot rajattiin
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ulos. Muita vastaavat kriteerit täyttäviä, mutta tarkastelun ulkopuolelle jääneitä
putkistoja olivat esimerkiksi vain tiettyjä osastoja koskevat putkistot, savupiiput ja
ilmastointiputkistot. Kartoitukseen mukaan otetut putkistot ovat olennainen osa tehtaan
toimintaa ja tuotannollisesta näkökulmasta erittäin tärkeitä. Osa mukaan otetuista
putkistoista ei ole enää käytössä tai niiden käytöstä ollaan luopumassa. Nämä käytöstä
poistetut tai käytöstä poistumassa olevat putkistot katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi
ottaa mukaan, jotta saataisiin selvitettyä vastuunjaon kautta niiden purkusuunnitelmista
vastaavat tahot. Mukaan otetut putkistolajit koostuvat kaasu-, neste- ja ilmaputkistoista.
Kartoitukseen

mukaan

koksikaasuputkisto,

otetut

putkistolajit

nestekaasuputkisto,

olivat:

erikoisraskaan

masuunikaasuputkisto,
polttoöljyn

putkisto,

kevytpolttoöljyn putkisto, vanhat raskaan polttoöljyn jakeluputkistot, bentseeni- ja
tervaputkistot, korkeapainehappiputkisto, matalapainehappiputkisto, typpiputkistot,
merivesi- ja makeavesiputkistot sisältäen viemäröintiputkistot, JV-vesilaitoksen
humussuodatetun

veden

putkisto,

voimalaitoksen

saostetun

veden

putkisto,

syöttövesiputkisto, kaukolämpöputkisto, 8 bar höyryputkisto, 10 bar höyryputkisto, 30
bar höyryputkisto, korkeapainehöyryputkisto, paineilmaputkisto, talousvesiputkisto,
saniteettiviemäriputkisto,

asetyleenin

jakeluputkisto,

masuuneiden

puhallusilmaputkisto, LNG-putkisto, palovesiputkisto, sulaton kaukolämpöjärjestelmän
putkisto, putkipostilinjat, voimalaitoksen kemikaaliputkistot sekä argonputkisto.

6.2 Putkistojen sidonnaisuudet prosesseihin
Tässä kappaleessa on kerrottu yleisellä tasolla edellä mainittujen putkistolajien
sidonnaisuudet tehtaan eri prosesseihin. Ensimmäisenä mainittu masuunikaasu syntyy
masuuniprosessissa. Masuunikaasu ohjataan voimalaitokselle, josta osan voimalaitos
polttaa kattiloissaan ja osan ohjaa koksaamolle koksipatteri 1:n lämmitystä varten.
Masuunikaasua käytetään myös tehtaan PCI-laitoksella. Koksaamon tuottamaa
koksikaasua koksaamo käyttää itse polttoaineena ja sen lisäksi sitä ohjataan
senkkakorjaamolle, voimalaitokselle, masuunille 2, kalkinpolttamolle, terässulatolle
sekä valssaamolle. Koksikaasua käytetään esimerkiksi terässulatolla miksereissä olevan
sulan raakaraudan lämpötilan ylläpitämiseen sekä levyvalssaamon normalisointiuunien
lämmitykseen. Nestekaasua käytetään lähes jokaisella osastolla tehdasalueella. Sen
käyttökohteita

ovat

esimerkiksi

kuumanauhavalssaamon

askelpalkkiuunien

sytytinpoltinjärjestelmä ja varsinaisena polttoaineena sekä levyvalssaamolla, EKT-

102
hallissa

ja

aineenkoetuslaboratoriossa

(Valssaamon

työsuojelun

levyjen

yleisturvaohje

s.

ja
16;

näytepalojen

polttoleikkaus.

Terästuotannon

työsuojelun

yleisturvaohje, s. 10; Kinnunen K. 2017)
Erikoisraskaan polttoöljyn ja vanhat raskaan polttoöljyn putkistot ovat käytöstä
poistettuja putkistoja ja ne on tarkoitus purkaa pois. Erikoisraskaan polttoöljyn
putkistoja on sataman ja voimalaitoksen välillä sekä voimalaitoksen ja masuunien
välillä. Vanhat raskaan polttoöljyn putkistot ovat aiemmin kulkeneet rannan
varastoalueen kautta voimalaitokselle ja edelleen masuuneille, terässulatolle ja
valssaamoille. Osa näistä putkistoista on jo purettu ja osa odottaa purkamista. Näiden
öljyjen käyttötarkoituksena on ollut toimia masuuneilla, terässulatolla ja valssaamoilla
polttoaineina.

Kevyttä

polttoöljyä

käytetään

edelleen

jossain

määrin

lämmitystarkoituksessa sekä varapolttoaineena ja sen putkistot kulkevat vain
voimalaitoksen ja masuunien välillä. Bentseeni ja terva valmistetaan koksaamon
sivutuotteena koksaamolla. Bentseeni ohjataan suoraan putkistoja pitkin tehtaan
satamaan ja terva tuodaan sinne autoilla. (Kinnunen K. 2017)
Matala- ja korkeapainehappiputkistot lähtevät tehtaalla sijaitsevasta happitehtaasta.
Happiputkia

kulkee

voimalaitokselle,

masuuneille,

korjaamolle,

laboratorioon,

terässulatolle ja valssaamoille. Happea käytetään masuuneiden puhallusilman
happirikastuksessa ja terässulatolla teräksenvalmistusprosessissa. Lisäksi happea
käytetään esimerkiksi polttoleikkauksessa. Typpiputkistot ulottuvat happitehtaalta lähes
jokaiselle osastolle. Typpeä käytetään muun muassa putkistojen inertisointiin.
Inertisoinnissa putkistoon puhalletaan typpeä, jolloin estetään räjähtävän kaasuseoksen
syntyminen putkistoon. (Terästuotannon työsuojelun yleisturvaohje, s. 10; Kinnunen K.
2017)
Merivesi- ja makeavesiputkistot viemäreineen ovat Raahen tehdasalueen monimutkaisin
putkisto, sillä kaikki toiminnot alueella tarvitsevat vedenjakelua. Sekä meri- että makeaa
vettä käytetään osastoilla jäähdytystarkoituksiin ja muissa sivuprosesseissa, kuten
masuunien suoragranuloinnissa. Lisäksi voimalaitos valmistaa saostettua vettä ja
deionisoitua lisävettä (syöttövettä). Saostettu vesi on humuspoistettua vettä ja syöttövesi
suolavapaata saostettua vettä. Saostettua vettä käytetään esimerkiksi masuunien suljetun
kierron

jäähdytysjärjestelmässä

ja

syöttövettä

käytetään

esimerkiksi

kaukolämpöverkoston lisävetenä ja valssaamon uunien jäähdytyksessä. Voimalaitos
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ohjaa myös kaukolämpöverkostoa koko tehtaan alueella. Terässulaton tuottaessa
kaukolämpöä, putkistot kulkevat voimalaitokselle ja sieltä edelleen ympäri tehdasaluetta
jatkaen Raahen kaupunkiin saakka. (Vuolteenaho J. 2014; Kinnunen A. 2016; Kinnunen
K. 2017)
Höyryputkistojen

osalta

päähöyryputki

kulkee

koksaamolta

voimalaitokselle.

Voimalaitos hyödyntää itse osan höyryistä ja huolehtii eri painetasoisten höyryjen
jakelun muualle tehtaalle. Paineilmaputkisto on koko tehdasalueen kattava verkosto.
Paineilmaa käytetään esimerkiksi paineilmatoimisissa toimilaitteissa. Talousvesi- ja
saniteettiviemäriverkosto ovat maanalaisia putkistoja, jotka kattavat koko tehdasalueen.
Talousvettä käytetään myös prosessien varavetenä. (Vuolteenaho J. 2014; Kinnunen K.
2017)
Asetyleenin jakeluputkistot ovat käytännössä osastojen sisäisiä putkistoja, mutta ne
päätettiin ottaa mukaan tarkasteltaviin putkistoihin niihin liittyvien ongelmien vuoksi.
Masuuneiden puhallusilmaputkistot ovat voimalaitoksen ja masuunien välisiä
putkistoja. Nämä putkistot yhdistyvät matalapainehappiputkistojen kanssa. LNG eli
nesteytetty maakaasu tullaan ottamaan lähitulevaisuudessa nykyisen nestekaasun tilalle
askelpalkkiuuneissa ja polttoöljyn tilalle voimalaitokselle. Palovesiputkistot ovat koko
tehtaan kattava verkosto, joista hätätilanteessa saadaan palovettä sammutustöitä varten.
Sulaton kaukolämpöjärjestelmän putkistot liittyvät tehtaan kaukolämpöjärjestelmään.
Terässulaton prosesseissa lämpöenergia otetaan talteen ja ohjataan terästehtaalle sekä
voimalaitokselle kaukolämmön toimitusta varten. (Kinnunen K. 2017)
Putkipostilinjoja on kaksi kappaletta, joista toinen kulkee masuuneilta ja toinen
terässulatolta laboratorioon. Putkipostilinjaa käytetään näytekappaleiden nopeaan
siirtoon

laboratorioon

tutkittavaksi.

Voimalaitoksen

kemikaaliputkistot

ovat

käytännössä voimalaitoksen alueella olevia putkistoja, joita käytetään voimalaitoksen
omissa vedenkäsittelyprosesseissa. Argonputkisto on lähitulevaisuudessa rakennettava
uusi putkisto, jonka tarkoituksena on siirtää happitehtaalla tuotettua argonia terässulaton
tarpeisiin. (Kinnunen K. 2017, Karppinen 2017)
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6.3 Putkistopiirustukset
Vastuualueiden, ennakkohuoltotöiden ja putkistomerkintöjen kartoituksen lisäksi työn
aikana kartoitettiin pääputkistopiirustusten nykytila. Putkistopiirustusten kartoitus
toteutettiin etsimällä työssä käsiteltäville putkistolajeille piirustuksia Raahen tehtaalla
käytettävästä ALMA-tiedonhallintajärjestelmästä tai investointipalveluiden arkistoista.
Löydettyjen piirustusten piirustusnumerot kirjattiin ylös taulukkoon, johon on listattu
kaikki käsiteltävät putkistolajit. Löydetyt ja kirjatut piirustukset olivat joko PI-kaavioita,
eli putkitus- ja instrumentointikaavioita, tai layout-kuvia. Piirustusluettelo löytyy
liitteestä 2.
Kartoituksen tuloksena lähes jokaiselle putkistolajille löytyi vähintään yksi piirustus.
Lähes kaikki löydetyt piirustukset todettiin tärkeiksi ja niitä tulisi ehdottomasti
ylläpitää, mutta suurin osa piirustuksista oli vanhentuneita tai keskeneräisiä, joten ne
eivät enää osaksi pitäneet paikkaansa. Lisäksi useimmista putkistoista löytyi vain PIkaavioita, joista putkistojen fyysisiä sijainteja tehdasalueella oli mahdoton selvittää.
Näiden lisäksi muutamalle putkistolajille ei löytynyt ollenkaan kuvia.
Putkistopiirustusten kartoituksen yhteydessä huomattiin selvä yhteys jo selvillä olevien
vastuualueiden ja ajan tasalla olevien layout-kuvien välillä. Niillä putkistoilla, joiden
vastuualueista oltiin paremmin selvillä, löytyivät kattavammat ja ajantasaisemmat koko
tehtaan kattavat layout-kuvat. Tämä johti myös siihen, että näiden putkistojen
ennakkohuoltotoiminta oli hyvällä tasolla ollen säännöllistä ja hyvin organisoitua.
Vastaavasti

niiden

putkistojen,

joista

ei

löytynyt

päivitettyjä

kaaviokuvia,

vastuualueisiin ja ennakkohuoltoihin liittyvät toiminnot olivat huonolla tolalla tai niitä
ei ollut ollenkaan.
Kartoituksen pohjalta laadittu piirustusluettelo tulee laittaa koko tehtaan kattavaan
jakeluun. Piirustusten etsintä oli paikoin erittäin vaivalloista sekä aikaa vievää ja lisäksi
osa henkilöstöstä ei ollut edes tietoisia kaikista saatavilla olevista piirustuksista.
Luettelosta on siis varmasti apua myös kaikille muillekin tehtaalla työskenteleville.
Luetteloon listatut piirustukset tulee lisätä ylläpidettävien piirustusten listalle ja on
pidettävä huolta siitä, että ne ovat aina ajan tasalla. Putkistoihin tehtävistä muutoksista
on ilmoitettava välittömästi, jotta niiden ylläpitäminen on mahdollista. Lisäksi niistä
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putkistoista, joista ei ollut saatavilla missään tehtaan kattavia layout-kuvia, tulee piirtää
tai piirrättää asianmukaiset kuvat.
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7 VASTUUALUEIDEN KARTOITUS
Painelaitelain 1144/2016 70 §:n ja 71 §:n mukaan painelaitteiden ja vaarallisten
kemikaalien järjestelmien osalta omistajan tulee nimetä vastuutaho tai hallinnoija, jonka
tehtävä on olla tietoinen niihin liittyvistä asioista, kuten painelaitteen käyttöön ja
kuntoon liittyvistä seikoista. Lisäksi käytön valvojan tulee muun muassa olla
varmistunut

siitä,

että

painelaitetta

ja/tai

vaarallisia

kemikaaleja

käsittelevä

henkilökunta tuntee niihin liittyvät turvallisuussäännökset. Vaikka tehdasalueen yhteiset
putkistot eivät kaikki liity mihinkään rekisteröitävään painelaitteeseen ja sisällä ryhmän
1 kemikaaleja, olisi hyvä, jos niihinkin sovelletaan samoja periaatteita kuin ensin
mainittujen putkistojen kohdalla.
Kartoituksessa kunnossapitovastuulla tarkoitetaan sitä, että mikä organisaatio tekee
ennakkohuoltotyön

tai

vikakorjaustilauksen

vioittuneesta

putkistosta

Arttu-

kunnossapidon tietojärjestelmään ja huolehtii siitä, että putkisto on toimintakunnossa.
Väärinkäsityksiä syntyi osastopalavereiden alussa, sillä aluksi ajattelumallina oli se, että
kuka suorittaa varsinaisen huolto- tai korjaustyön. Käsitystä selvennettiin jälkeenpäin ja
ajatuksena oli juuri se, että kuka vastaa kustannuksien kautta loppujen lopuksi putkiston
toimintakunnon ylläpitämisestä.
Tehdasalueen yhteisien putkistojen vastuualueiden rajaus oli vaativa tehtävä ja sisälsi
monia eri haasteita. Yksi selkeä haaste oli dokumentoinnin puuttuminen. Joitain
dokumentteja oli tallella koskien osastojen välisiä mekaanisen kunnossapidon
vastuurajoja. Dokumentit koskivat vain kahden osaston välisiä rajapintoja ja olivat
varsin suurpiirteisesti kirjattuja. Huono dokumentointi jätti välillä paljon arvailujen
varaan, mikä tarkoitti todennäköisesti sitä, että dokumenttien laadinnassa oli keskusteltu
suullisesti enemmän kuin kirjattu teksti kertoi. Osaltaan dokumentit eivät myöskään
enää pitäneet paikkaansa, sillä niiden päiväys oli vuodelta 1992. Tehdasalue on ehtinyt
muuttua paljon 25 vuoden aikana.
Osastojen kunnossapitopäälliköitä haastateltaessa useimmiten esiin nousi lause ”näin
olemme aina tehneet”, mikä myös kertoo siitä, että tieto on ollut useimmiten
perimätietoa vanhemmilta työntekijöiltä. Hankaluudet myös korostuivat entisestään,
kun vastuurajapinnoista sopineet ja käsitelleet vanhemmat työntekijät olivat siirtyneet jo
eläkkeelle. Tätä kautta yhtiö on menettänyt erittäin paljon tärkeää tietoa. Tällaisten
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ongelmien estämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että dokumentointia suoritetaan ja
muutoksenhallintamenettely

on

huippukunnossa.

Lisäksi

tehtaan

johdon

ja

työntekijöiden itse tulisi huolehtia, että vanhemmilla työntekijöillä eläkeiän lähestyessä
kokemukset ja tiedot tultaisiin jakamaan nuoremmille työntekijöille hyvissä ajoin.
Hankaluuksia ja ongelmallisia tilanteita aiheuttivat myös omistusrajapinnat nykyisen
Raahen

Voiman

voimalaitoksen

ja

SSAB:n

välillä.

Raahen

Voima

vastaa

kunnossapidollisesti osasta tehdasalueen putkistoista, vaikka niiden omistajana toimii
SSAB. Näille putkistoille tulisi olla omistajan puolelta nimetty vastuuhenkilö, sillä
onnettomuuden tai muun tapahtuman sattuessa kyseessä on lopulta aina omistajan
vastuu, tilanteessa kuin tilanteessa.
Nykyiset epämääräiset vastuurajapinnat, lukuisat putkistojen harmaat alueet, joista
kukaan ei ole vastuussa sekä ontuva ennakkohuoltotoiminta, ovat osittain seurausta
yhtiön historian aikana tapahtuneista organisaatiomuutoksista. Organisaatioiden useat
hajautukset ja yhdistämiset ovat jättäneet putkistojen kunnossapitoon aukkoja, mitkä
ovat jääneet täyttämättä. Lisäksi työntekijöiden muuttuneet toimenkuvat, lisääntyneet
työtehtävät ja vähentyneet resurssit ovat omalta osaltaan johtaneet siihen, että heidän
aika ja energia eivät enää riitä hoitamaan kaikkia tarvittavia asioita.

7.1 Tulokset
Vastuualueiden kartoituksessa edellä mainitut seikat huomioon ottaen päästiin hyviin
tuloksiin. Työn suoritukseen käytettävän ajan rajallisuuden vuoksi kattaviin lopullisiin
päätöksiin ei vielä päästy. Suurimmalle osalle putkistoista saatiin varteenotettavat ja
kaikkia osastoja tyydyttävät rajapinnat. Osaan putkistoista jäi vielä epäselvyyksiä ja
niiden selvittämiseksi tarvitaan lisää aikaa järkevien ja kaikkia osastoja tyydyttävien
tulosten aikaansaamiseksi. Epäselviksi jääneistä putkisto-osuuksista on esitetty
ehdotukset, miten niiden suhteen voisi menetellä. Epäselvät vastuurajapinnat tulee
selvittää ensisijaisesti, sillä vastuualueiden jako toimii merkittävänä edellytyksenä
toimivalle ennakkohuoltotoiminnalle ja putkistojen merkitsemiselle. Osastojen tietäessä
omat

vastuualueensa

ennakoivan

kunnossapidon

ja

putkistomerkitsemisien

organisoinnissa ei pitäisi olla mitään epäselvyyksiä.
Tarkemmat tulokset jäävät tämän diplomityön julkisen osuuden ulkopuolelle.
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Osastopalavereissa vastuurajapinnat käytiin läpi putkistolajikohtaisesti, mutta tehtaan
sisäiseen käyttöön jäävään dokumentointiin vastuurajapintojen käsittely käännettiin
osastokohtaiseksi. Tämä on selkeämpi tapa siinä mielessä, että useimmiten osastoja
itseään kiinnostaa vain heidän omaa osastoaan koskevien putkistojen tilanne. Niinpä
kunkin osaston edustaja voi tarkistaa heidän vastuualueelleen kuuluvat putkistot heidän
osastoaan koskevasta osuudesta. Toisaalta, jos joku tehdasalueen putkistoista
rikkoontuu ja ollaan epävarmoja kenen vastuualueella rikkoontuminen tapahtui, voidaan
asia tarkistaa myös putkistolajikohtaisesti muista tähän työhön liittyvistä asiakirjoista.
Tärkeimmät

tämän

työn

jälkeen

selvitettävät

vastuualueet

koskevat

korkeapainehappiputkistoja, nestekaasuputkistoa ja paineilmaputkistoa. Happiputkistot
kuuluvat ryhmän 1 vaarallisiin kemikaaleihin, joten on erittäin tärkeää, että ollaan
selvillä putkiston vastuualueista. Happilinjojen vastuualueita mietittäessä on otettava
huomioon hapen vaarallisuus ja siihen liittyvät turvallisuuskäytännöt. Hapen käsittely
vaatii asiaankuuluvat koulutukset, joten putkiston vastuuta ei voi antaa sellaiselle
taholle,

jonka

henkilöstöllä

ei

ole

vaadittavaa

koulutusta

siihen.

Yhteiset

korkeapainehappilinjat eivät kuulu lain vaatimien tarkastusten ja valvonnan alle, sillä ne
eivät suoranaisesti ole mihinkään rekisteröitävään painelaitteeseen liittyviä putkistoja.
Olisi kuitenkin erittäin riskialtista jättää nämä putkistot huomiotta, sillä aineen
vaarallisuuden vuoksi mahdolliset onnettomuustilanteet voivat olla kohtalokkaita.
Nestekaasun osalta on ollut yleinen käytäntö, että tehtaan oma kaasuryhmä vastaa
nestekaasun

nestemäisen

putkiston

osuudesta

ja

osastot

heitä

koskevan

nestekaasuputkiston höyrymäisestä osuudesta. Palavereissa kävi ilmi, että osastoilla on
ollut omat näkemyksensä tarkemman rajapinnan sijainnista. Useimmiten rajapintana
pidettiin osaston seinää, vaikka nestekaasu on ollut jo kaasumaisena kauan ennen
osaston seinää. Palavereissa tarkennettiin vastuurajapinnan sijaintia, jolloin nyt koko
nestekaasuputkisto on valvovan toiminnan alla koko matkaltaan. Poikkeuksen tähän
tekee tehdasalueella sijaitseva Hämeenaho Oy:n polttoleikkausasema, jonne kulkee
viereiseltä höyrystimeltä nestekaasun kaasumainen linja. Alustavissa suunnitelmissa
tämä linja päätettäisiin lisättävän kaasuryhmän vastuulle, sillä kaasuryhmä omaa
tarvittavan erityisosaamisen nestekaasun käsittelyssä.
Paineilmaputkisto on koko tehtaan kattava erittäin monimutkainen verkosto. Tämän
vuoksi paineilmaverkosto on hankala jakaa eri osastojen kesken sopiviin alueisiin, joten
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tämänkin kohdalla vastuun voisi jakaa koko putkistosta yhdelle organisaatiolle. Lisäksi
koko tehtaan paineilmaverkoston kattavasta layout-kuvasta puuttuvat tarkat fyysiset
sijainnit, joten siinä mielessä vastuunjako alueittain on tällä hetkellä lähes mahdotonta.
Muut tarkentamista vaativat vastuualueet koskevat makeavesiputkistoa, typpiputkistoa,
purkusuunnitelmien

alaisia

putkistoja

ja

palovesiputkistoa

levyvalssaamolta

nestekaasuvarastolle. Näiden putkistojen vastuualueiden selvityksen lisäksi näihin
asiakirjoihin

tulee

lisätä

ja

päivittää

lähitulevaisuudessa

käyttöönotettavien

argonputkiston ja kaasumaisen LNG:n putkiston vastuurajapinnat. Asetyleeniputkistot
eivät varsinaisesti kuulu tämän työn aihepiiriin, sillä jokaisella osastolla on omat
asetyleenikeskuksensa.

Asetyleenikeskukset

ovat

osastojen

sisäisiä

keskuksia

putkistoineen, mutta tällä hetkellä niillä ei ole osastokohtaisia käytönvalvojia. Lisäksi
kaikille Raahen Voiman kunnossapitämille putkistoille tulee nimetä omistajan puolelta
vastuuhenkilö.
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8 ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO
Putkistojen ennakkohuoltotoiminnan kartoituksessa käytettiin vastaavanlaista taulukkoa
kuin vastuualueiden kartoituksessa. Taulukkoon listattiin kaikki kyseessä olevat osastoa
koskevat putkistot. Jokaisen putkistolajin kohdalla käytiin läpi niitä koskevien
ennakkohuoltotöiden tilanne. Jos kyseiselle putkistolajille oli tehty ennakkohuoltotyö
Arttu-kunnossapidon tietojärjestelmään, sen ennakkohuoltotyönumero kirjattiin ylös.
Työnumeron lisäksi haluttiin tietää työn tekijä. Työn tekijällä tarkoitettiin tässä sitä
organisaatiota, joka vastaa kustannuksellisesti ennakkohuoltotyön suorittamisesta.
Suorittava taho eli taho, joka tekee varsinaisen huoltotyön paikan päällä saattaa olla
kuitenkin eri. Lopuksi taulukkoon kirjattiin ylös, onko ennakkohuoltotyö vain
visuaalisesti suoritettava vai liittyykö siihen myös mittaavaa kunnonvalvontaa.
Taulukossa 2 on esitetty levyvalssaamoa koskeva EH-työ-taulukko.
Taulukko 2 Levyvalssaamoa koskeva EH-työ-taulukko
PUTKISTOLAJI
Koksikaasun jakelu
Nestekaasun jakelu
Korkeapainehappi
Typpi (useita
painetasoja)
Makeavesi sis.
viemäröinnit
JV-vesilaitoksen
humussuodatettu vesi
Kattilavesi
Höyryt 8 bar
Paineilmaputkistot
Palovesiputkistot

EH-työ

Tekijä

Visuaalinen/mittaava
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8.1 Kunnossapidon tietojärjestelmä Arttu
Raahen terästehtaan käyttämä kunnossapitojärjestelmä Arttu on Solteq Oyj:n toimittama
kunnossapitojärjestelmä. Sen keskeiset käyttöalueet ovat kunnossapidon ohjaus,
kunnossapitotöiden hallinta, ehkäisevän kunnossapidon hallinta, varaston hallinta,
laitteiden hallinta, kustannusten hallinta, resurssien hallinta sekä tukitoiminnot, kuten
esimerkiksi dokumenttirekisteri. Artun avulla pyritään helpottamaan ja parantamaan
laitteistojen, tilojen ja järjestelmien hallintaa ja seurantaa. Lisäksi se palvelee
käyttäjiään

kunnossapitotöiden

ja

huoltojen

suunnittelussa,

suorituksessa

ja

valvonnassa. Ohjelmistolla voidaan myös hallita tarveaineiden, tarvittavien materiaalien
ja varaosien ostotoimintaa ja varastokirjanpitoa. (SSAB 2014)
Arttu-ohjelmiston

päätoimintoihin

ja

liittymiin

kuuluu

muun

muassa

kunnossapitokortistojen hallinta, töiden ja ennakkohuoltotöiden hallinta, seisokkien ja
projektien hallinta sekä materiaalin hallinta. Artulla voi lähettää myös muille käyttäjille
postia. Arttu on liitetty erilaisiin järjestelmiin, kuten Sapin taloushallintoon,
henkilöstöhallintoon ja hankintatoimen järjestelmiin. Lisäksi se on liitetty ALMA
sähkö- ja automaatiosuunnittelun järjestelmään, tuotantojärjestelmiin ja muihin
kunnossapitoa tukeviin järjestelmiin. (SSAB 2014)
Arttuun luotujen laitteiden ja laitepaikkojen avulla ylläpidetään niiden tietoja. Laitteita
voivat olla esimerkiksi servoventtiilit tai vaikka putkistot. Laitteiden ja laitepaikkojen
tietoja ovat esimerkiksi tekniset tiedot, varaosatiedot, dokumenttitiedot ja laitteelle
tehdyt työt ja ennakkohuoltotyöt. Kunnossapitokortistoista nähdään myös kyseisen
laitteen tai laitepaikan historiatiedot. (SSAB 2014)
Arttuun tehdyt työt ja ennakkohuoltotyöt kohdistetaan laitepaikalle tai laitekortille.
Työn tekeminen lähtee liikkeelle vikailmoituksen ja sitten työtilauksen teosta. Viat
analysoidaan ja niistä tehdään raportti. Työt voidaan järjestellä, ajoittaa ja vaiheistaa
Arttuun. Lisäksi kaikki tehdyt dokumentit tallennetaan kyseiselle laitepaikalle tai kortille. Materiaalien varaukset ja ostokehotukset tehdään samalla tavalla Artun kautta.
Ennakkohuoltotyöt voidaan Artussa määritellä määräajoin suoritettaviksi, aikaan
sidotuiksi tai mittareihin sidotuiksi. (SSAB 2014)
Kuvassa 29 on esitetty laitenavigaattori, jolla kunnossapitokortistoja hallitaan. Kyseessä
on nauhavalssaamon kelaus-, sidonta- ja kuljetinlaitteisto. Kuvasta nähdään, että
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laitepaikalle 34-23-6-060 on kohdistettu muun muassa servoventtiilejä ja erilaisia
osaluetteloita.

Kuva 29 Laitenavigaattori (SSAB 2014)

8.2 Alkukartoituksen tulokset
Arttuun tehtyjen putkistojen ennakkohuoltotöiden tilanne vaihteli osastoittain.
Ennakkohuoltotöitä putkistoille oli tehtynä, mutta pääasiassa ennakkohuoltotyöt
koskivat vain osastojen rajojen sisäpuolisia putkistoja ulkopuolisten putkistojen
jäädessä huomiotta. Tämä johtunee siitä, että osastot ovat nähneet vastuulliseksi hoitaa
vain heitä koskevat, osastojen seinien sisäpuoliset putkistot. Tähän voidaan nähdä syinä
epätietoisuudet vastuurajoista, mistä johtuen ei tiedetä mitkä putket kuuluvatkin heille
itselleen sekä lisäksi tietynlainen välinpitämättömyys. Välinpitämättömyys siinä
mielessä, että kunhan osastot saavat itselleen kaikki tarvitsemansa hyödykkeet ja
hommat niin sanotusti toimivat, niin ei nähdä tarpeelliseksi puuttua muiden putkistojen
ennakoivaan kunnossapitoon.
Putkistoille olemassa olevien ja useimmiten siis osastojen sisäisten putkistojen
ennakkohuoltotöiden luonne oli useimmiten visuaalista ja mittaavaa tarkastusta.
Visuaalisissa tarkastuksissa henkilöt tarkkailevat silmämääräisesti putkiston ulkoista
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kuntoa ja raportoivat tai tekevät vikailmoituksia jos putkiston kunnossa on jotain
normaalista poikkeavaa, kuten vuotoja. Mittaavia tarkastuksia ovat useimmiten putkien
seinämänvahvuusmittaukset ultraäänianturein mitattuina. Seinämänvahvuusmittausten
tulosten perusteella henkilöstö saa osatietoa myös putken sisäisestä kunnosta ja
mittaustulosten pohjalta suoritetaan raportoinnit ja tarvittaessa tehdään vikailmoitukset.
Koksaamon voidaan sanoa olevan edelläkävijä putkistojen ennakkohuoltotöiden
suhteen.

Koksaamon

ulkopuolelle

koko

putkistojen

tehtaan

ennakkohuoltotoiminta

laajuisesti.

Esimerkiksi

ulottuu

koksaamolla

osastorajojen
on

Artussa

koksikaasuputken tarkastukset koko tehtaan koksikaasuverkoston putkistoille ja
masuunikaasulinjan tarkastukset voimalaitokselta koksaamolle. Tähänkin seikkaan
liittyen koksaamolla on hyvin selvillä heidän omat vastuurajansa ja asioista on sovittu
keskenään muiden osastojen kanssa. Painelaitelain nojalla koksaamolla pitää kiinnittää
erityishuomiota siellä käsiteltävien ja säilöttävien vaarallisten kemikaalien vuoksi, joten
sillä on myös osansa siinä, miksi koksaamolla putkistojen tarkastustoiminta on paljon
järjestelmällisempää kuin muilla osastoilla. Paremmalla vastuurajatiedolla näyttää
olevan suora korrelaatio myös ennakkohuoltotoiminnan laajuuteen tehdasalueen
yhteisien putkistojen suhteen.
Suurimmaksi ongelmaksi ennakkohuoltotöiden puuttumisen ohella ilmeni Artun
käyttämättömyys. Kaikki osastot eivät käytä Arttua täysipainoisesti putkistojen
ennakkohuoltotoiminnassa. Artun sijasta osastoilla on jotkin toiset järjestelmät tai
ohjelmistot, joiden kautta ennakkohuoltotoiminnan raportoinnit, dokumentoinnit ja
muut toiminnot suoritetaan. Joillakin osastoilla osa ennakkohuoltotöistä sijaitsee sekä
Artussa että jossain toisessa järjestelmässä. Artun lisäksi osastoilla oli käytössä Lotus
Notes, Granlund Manager-kiinteistöjen vikailmoitusjärjestelmä ja Excel-taulukot, jonne
ennakoivan kunnossapidon toimet ovat kirjattuina. Happitehdas on juuri siirtymässä
uuteen Maximo-kunnossapidon järjestelmään.
Kun ennakkohuoltotyöt eivät ole kaikki saman järjestelmän alla, on lähes mahdotonta
löytää kaikki haluamansa putkistoihin liittyvät EH-työt koko tehtaan kattavalta alueelta.
Osastopalavereissa selvisi esimerkiksi masuunien osalta, että Lotus Notesissa olevat
ohjeet putkistojen tarkastuksista ovat löydettävissä vain jonkun prosessihenkilön
tehtäväkuvauksissa. Tehtävänkuvauksissa annetut ohjeet ovat varsin epämääräisiä ja
käsittivät vain silmämääräisen tarkistuksen. Tämä on suositusten vastainen menettely,
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sillä Notesin kautta tehdyistä töistä ei jää jälkeä, eli ei tiedetä onko työ lopulta tehty vai
ei. Sama tilanne toistuu Excel-taulukkoihin kerättyjen ennakoivien toimenpiteiden ja huoltojen osalta, sillä koko tehtaan kattavaan yhteiseen järjestelmään ei jää
minkäänlaista merkintää tehdyistä töistä ja tuloksista.
Ongelmia oli myös Arttuun kirjatuissa EH-töissä. Osa Artussa olevista putkistojen EHtöistä olivat niin sanottuina alitöinä. Alityöt hukkuvat päätöiden alle, jolloin eri
hakuehdoilla etsiessä näitä ei löydy Artun kunnossapitokortistoista. Töiden etsiminen
on hankalaa, sillä esimerkiksi päätyön nimi saattaa viitata johonkin aivan muuhun
kokonaisuuteen, kuin mitä etsitään.
Tämän työn aikana putkistojen kunnossapidon suhteen tapahtui kehitystä myös
käytännön tasolla. Nimittäin

on tehty päätös

paineilmaverkoston valvonnan

kehittämisestä. Tätä varten on perustettu uusi ryhmä, jonka tehtävänä on tarkkailla
visuaalisesti paineilmaverkoston kuntoa tehdasalueella. Ryhmän tehtäviin kuuluu siinä
ohella myös tarkkailla samalla höyry- ja vesiputkistojen kuntoa. Tämä toiminta on askel
oikeaan suuntaan ja on tärkeää, että näistä visuaalisista kunnonvalvonnan kierroksista
tulisi aina kuittaus. Kuittaukset kertovat, että tarkastukset on tehty ja tehdyistä
tarkastuksista jää merkintä kunnossapidon tietokantaan. (Kinnunen K. 2017)

8.3 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistus
Tukesin

kemikaaliputkistojen

turvallisuusvaatimukset-oppaaseen

on

koottu

kemikaaliturvallisuuslaista (390/2005) ja asetuksesta (856/2012) poimitut vaatimukset
putkistojen

kunnossapidolle,

putkistojen

tarkastussuunnitelmille

ja

putkistojen

käytönaikaisille tarkastuksille. Opas sisältää myös painelaitelain (1144/2016) asettamat
vaatimukset putkiston korjaus- ja muutostöille. Asetus painelaiteturvallisuudesta
(1549/2016)

sisältää

putkistojen

asennus-,

korjaus-

ja

muutostöiden

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.
Oppaassa

käsitellään

nimenomaan

vaarallisten

kemikaaliputkistojen

turvallisuusvaatimuksia ja -velvoitteita. On kuitenkin suotavaa, että muidenkin
putkistojen kohdalla noudatettaisiin vastaavanlaisia periaatteita. Tällaisia putkistoja ovat
esimerkiksi makean veden putkistot, joita ei luokitella virtaavan aineensa perusteella
vaarallisiksi kemikaaleiksi, eivätkä ne liity mihinkään rekisteröitävään painelaitteeseen.
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Siinä missä nestekaasuputken vuoto on erityisesti turvallisuuden kannalta merkittävä
epäkohta, on kriittisen vesiputken hajoaminen tehtaan tuotannon kannalta suuri
taloudellinen

riski.

Lisäksi

sulaprosessien

jäähdytys

on

merkittävä

prosessiturvallisuuskysymys. Tämän vuoksi jokaisella putkistolla tulisi olla omat
ennakkohuolto-, tarkastus- ja testaussuunnitelmansa, joilla putkistojen kunnon
kartoittaminen ja muutoksenhallinta olisi vaaditulla tasolla. (Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto 2017b)
8.3.1 Ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelma
Tehdasalueella

käytettävät

kunnossapitosuunnitelmien

kemikaalit
määrittelylle.

asettavat

lähtökohdat

Kemikaalien

ennakko-

vaarallisuus

ja

ja
muut

ominaisuudet tulee ottaa huomioon suunnitelmien teossa sekä laitteistojen tunnistetut
vaarat ja mahdollisten onnettomuuksien seuraukset. Putkiston valmistajan käyttö- ja
huolto-ohjeet tulee ottaa myös huomioon kunnossapito- ja tarkastussuunnitelmaa
määriteltäessä. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s. 24)
Suunnitelmissa on oltava määrätyt kriteerit tarkastuksille ja niiden hyväksymisille.
Konkreettisen suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon toimintaolosuhteet,
laiteominaisuudet ja tyypillisimmät vikaantumiset ja niistä aiheutuvat seuraukset. Edellä
mainittujen asioiden huomioon ottamisella pystytään tunnistamaan vaarat ja arvioimaan
niiden seurausvaikutuksia. Vaarojen tunnistuksen ja seurausvaikutusten arvioinnin
perusteella kunnossapito- ja tarkastussuunnitelmien laadinnassa pystytään tunnistamaan
ne putkistojen osat, joihin on kiinnitettävä erityishuomiota. Kohteen kriittisyys
arvioidaan vaarojen tunnistuksen ja seurausten arvioinnin pohjalta. Kohteen kriittisyys
määrittelee tarkastusten sisällön, laajuuden ja jaksotuksen.

(Turvallisuus- ja

kemikaalivirasto 2017b, s. 23–24)
Hyvä muutoksenhallinta on avainasemassa, mikäli prosessi- tai käyttöolosuhteisiin tulee
muutoksia. Ennakkohuolto- ja kunnossapitosuunnitelmat tulee tarkistaa ja päivittää
hyvän

muutoksenhallintamenettelyn

edellytysten

mukaisesti.

Kunnossapitosuunnitelmassa pitää olla jokaiseen kohteeseen sopivat materiaalit,
varaosat ja varusteet. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja kaikki tehdyt
toimenpiteet ja tarkastukset on dokumentoitava. Lisäksi suunnitelman on sisällettävä
vaarallisia kemikaaleja käsittelevien laitoksien sammutusvesijärjestelmien putkistot ja
niiden tarkastusten toteutuminen. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s. 23–24)
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8.3.2 Tarkastussuunnitelman laadinta
Oppaan mukaan vaarallisten kemikaalien putkistojen tarkastussuunnitelman laadinnassa
on otettava huomioon putkiston ikä, aiemmat tarkastustulokset, toimintaympäristön
vaatimukset, putken sisältö sekä rikkoutumisten ja vaurioitumisen seuraukset.
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s. 25)
Vaatimusten

mukainen

tarkastussuunnitelma

käsittää

suunnitelmallisen

kunnonseurannan sekä menettelyn ennakkohuollon seuraamiseksi ja valvomiseksi.
Suunnitelmallinen kunnonseuranta lähtee siitä, että putkistoista on saatavilla päivitetyt
layout-kuvat.

Kuvien

avulla

putkiston

tarkastuskohtien

ja

mittauspisteiden

määrittäminen on yhdenmukaista ja mahdollisten huolto- sekä korjaustöiden
organisointi on järkevämpää, kun putkistojen fyysiset sijainnit ovat tarkasti selvillä.
Kuvat mahdollistavat lisäksi vakioidut mittauspisteet, joiden avulla vikojen etenemistä
voidaan seurata ja välttää putkirikot. Ennakkohuollon seuranta ja toteutus voitaisiin
tehdä

Arttu-sovelluksen

avulla.

Arttuun

tehdään

jokaisesta

putkesta

oma

ennakkohuoltotyönsä, jolle määritellään tarkka ohjeistus putken mittaamisesta ja
valvomisesta. Ennakkohuoltotöille tulee myös määrittää toistuvuus ja uudet
mittauspöytäkirjat on aina tallennettava kyseiselle työlle. Ennakkohuoltotyön on aina
vaadittava kuittaus tehdystä suorituksesta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s.
25)
Tarkastussuunnitelman tulee sisältää kaikki mittaukset, tarkastukset ja niissä käytettävät
menetelmät. On ehdottoman suositeltavaa käyttää mittauksissa ja tarkastuksissa apu- ja
mittalaitteita, sillä useimmiten pelkkä silmämääräinen tarkastus ei useinkaan ole
riittävä. Mittaukset ja tarkastukset tulee suorittaa myös eristeiden kunnonvalvonnassa.
Mahdollisten havaintojen johdosta on suunniteltava myös varalle lämpöeristettyjen
putkien tarkastusmenettelyt sekä tarkastuksien laajennustoimenpiteet. Mahdollisia
havaintoja ovat esimerkiksi kastuneet eristeet ja kondenssi, jotka aiheuttavat putken
ulkopuolista korroosiota. Jo vaaranarvioinnissa on hyvä tunnistaa eristeiden alaiset
korroosioalttiit kohdat ja huomioida ne tarkastussuunnitelmassa. (Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto 2017b, s. 25)
Tarkastussuunnitelmassa tulee myös esittää sammutusvesiputkistojen tarkastus ja
näiden laajuus, putkiston varolaitteiden testaus ja tarkastus, putkiston mitta- ja
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näyttölaitteiden kalibrointi ja tarkastus sekä putkiston varusteiden huolto-ohjelma.
(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s. 25)
Oppaassa muistutetaan, että putkiston tarkastusohjeita tehtäessä rekisteröitävään
painelaitteeseen liittyvä putkisto on tarkastettava painelaitteen määräaikaistarkastuksen
yhteydessä, jos putkistossa on painelaitesäädösten ryhmän 1 sisältö tai putkisto on
mitoitettu virumis- tai väsymislujuuden perusteella. Painelaitteeseen liittyväksi
putkistoksi lasketaan suoraan painelaitteeseen ja itse prosessiin liittyvät putkistot.
Siirtoputkistot eivät periaatteessa kuulu mihinkään rekisteröitävään painelaitteeseen
tehdasalueella, sillä ne alkavat useimmiten osaston ulkoseinästä ja päättyvät toisen
osaston seinään. Siirtoputkistot ovat kuitenkin yhtä tärkeitä siinä missä muutkin
putkistot, joten niiden kohdalla on hyvä noudattaa samoja käytäntöjä. Suurin osa
tehdasalueella tehtävästä mittaavasta kunnonvalvonnasta painelaitteiden ja putkistojen
osalta onkin niin kutsuttua elinikäseurantaa, joka ei ole lakisääteistä. Sen päällimmäinen
tarkoitus onkin optimoida laitteiden korjauksia ja uudistamisia. (Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto 2017b, s. 24–25)
8.3.3 Käytön aikana tehtävät tarkastukset
Kunnossapitosuunnitelmaan

tulee

selkeästi

määritellä

tarkastettavat

putkilinjat.

Putkilinjojen tarkastettavat kohdat, kuten kannakoinnit, venttiilit, yhteet, käyrät,
liitokset ja korroosiolle alttiit kohdat on yksilöitävä tarkemmin. Suunnitelmaan kirjataan
käytettävät tarkastusmenetelmät ja päätetyt tarkastusvälit. Tarkasteltavan putkiston
tarkastuskohdat on valittava harkiten ja niiden on kuvattava hyvin putkiston yleistä
kuntoa. Tarkastusmenetelmien on oltava sopivia tarkasteltavan kohteen mittaamiseen ja
niiden tulee olla kohtuullisesti sekä luotettavasti toistettavia. (Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto 2017b, s. 25)
Sisä- ja ulkopuolisiin tarkastuksiin useimmiten käytetään silmämääräistä tarkastusta.
Silmämääräisessä tarkastuksessa voidaan käyttää apuvälineitä, kuten endoskooppia ja
peiliä. Silmämääräisessä tarkastuksessa tarkasteltavan pinnan on oltava puhdas.
Tarkastuksesta saa luotettavamman ja kattavamman, kun mukaan otetaan myös
riittävästi ainetta rikkomattomia menetelmiä ja erilaisia kuvauksia. Ultraäänimittaus on
erittäin luotettava ja helposti toistettavissa oleva menetelmä seinämän paksuuden
mittaamiseen sekä säröjen ja syöpymien paikannukseen. Muita hyödynnettäviä
menetelmiä ovat esimerkiksi tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus, jotka sopivat
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pinnan tarkastukseen. Ainetta rikkomattomista menetelmistä on kerrottu laajemmin
kappaleessa 4.3 Kunnossapitoteknologia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2017b, s.
25)
Raahen

tehtaalla

käytönaikaisissa

tarkastuksissa

omaa

Arttu-kunnossapidon

tietojärjestelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää kunnossapitosuunnitelman laadinnassa.
Kaikki lähtee putkistoille oman laitepaikan luomisesta. Nykyisellään Artussa ei ole
millekään ulkopuoliselle putkelle/putkistolle omaa laitepaikkaa, jolle jokin tietty
putkisto-osuus voitaisiin kohdistaa. Laitepaikan puuttumisen myötä kyseiselle putkistoosuudelle ei ole tehty merkintöjä tehdyistä tarkastuksista tai kunnossapitotoimenpiteistä.
Näin ollen esimerkiksi kaikki voimalaitoksen ja masuunin 1 välisten maanalaisten
makeanveden putkistojen ennakkohuoltotyöt joudutaan kohdistamaan voimalaitoksen
alle

masuunin

1

jäähdytysvesijärjestelmän

putkistojen

kohdalle.

Jäähdytysvesijärjestelmän alla on vielä useita eri putkistoja, mutta laitepaikkahierarkian
loputtua siihen, tarkempi EH-työn kohdennus jää tekemättä. Ainoa keino kohdistaa työ
tarkemmin, on nimetä se mahdollisimman tarkasti.
Merkintöjen puuttumisen vuoksi on mahdotonta esimerkiksi laskea putkisto-osuuden
kunnossapitoon käytetyt varat ja työtunnit. Otetaan esimerkiksi tehdasalueella kulkeva
putkisto. Putkistossa on kohta, joka samasta kohtaa kuluu nopeasti puhki 1,5 vuoden
välein. Kohteesta tehdään aina vikailmoitus, jonka jälkeen asentaja tulee paikalle ja
paikkaa putken. Sama tapahtuma toistuu noin kahden vuoden sykleissä samalla, kun
kunnossapidon henkilöstö vaihtuu. Kun työlle ei ole Artun laitepaikkahierarkiassa
paikkaa; työntekijä, käytetyt menetelmät, työtunnit ja kunnossapitohistoria jäävät
dokumentoimatta. Vuosien kuluttua, kun putkea on paikattu tarpeeksi monta kertaa,
yhtiölle olisi tullut halvemmaksi historiatietoa hyödyntämällä vaihtaa kyseiseen kohtaan
putken materiaali, joka kestää kulumisen siinä kohdassa.
Käytettävät menetelmät voidaan kirjata Arttuun Ohje-välilehdelle ja tarkastusvälit
määritellään työn kalenteriohjaus-välilehteen. Kalenteriohjaukseen kirjataan jakso,
jonka välein työ tulee uudelleen suoritettavaksi. Välilehdellä on näkyvissä myös työn
seuraavan suorituksen ajankohta.
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9 PUTKISTOMERKINNÄT
Osastopalavereiden kolmantena teemana käytiin läpi putkistomerkintöjen nykytilanne.
Putkistomerkintöjen kartoituksessa käytettiin taulukon 3 mukaista taulukkoa, johon oli
merkitty kyseessä olevaa osastoa koskevat putkistot. Merkintöjen kartoitus käytiin läpi
jokaisen putkistolajin kohdalla ja mikäli putkistoissa oli merkintöjä, kirjattiin ylös
merkintätapa.
Taulukko 3 Kuumanauhavalssaamoa koskevien putkistojen merkinnät-taulukko.
PUTKISTOLAJI
Koksikaasun jakelu

Nestekaasun jakelu
Vanhat raskaan polttoöljyn jakeluputkistot (purkua
suoritettu)

Korkeapainehappi

Typpi (useita painetasoja)

Makeavesi sis. viemäröinnit

JV-vesilaitoksen humussuodatettu vesi

Syöttövesi

Höyryt 8 bar

Paineilmaputkistot

LNG

Palovesiputkistot

Merkintätapa
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9.1 Alkukartoituksen tulokset
Nykytilanne tehdasalueen yhteisien putkistojen putkistomerkintöjen suhteen on varsin
huono. Joillain osastoilla noudatettiin standardin SFS 3701 ohjeistusta, mutta enempää
merkintöjen tilanteeseen ei osattu ottaa kantaa. Yleisesti ottaen merkinnät olivat
puutteellisia tai putkistot olivat vain osittain merkittyjä. Poikkeuksen tähän tekivät
koksaamo ja uusimmat vasta rakennetut järjestelmät, kuten PCI-laitos, joissa jo
rakennusvaiheessa on otettu putkistomerkinnät huomioon ja merkinnät ovat sillä tasolla,
millä niiden kuuluisikin olla. Osaltaan putkistomerkintöjen puutteellisuuteen ovat
vaikuttaneet

myös

ympäristöolosuhteet.

Putkistomerkinnät

joutuvat

kestämään

vaihtelevia olosuhteita, jonka vuoksi ne kuluvat osittain tai kokonaan pois. Myös lika
vaikuttaa merkintöjen näkyvyyteen peittämällä tai kuluttamalla merkintöjä osittain tai
jopa kokonaan. Kuluneita merkintöjä ei ole huollettu tai uusittu, mikä on johtanut
nykyiseen tilanteeseen.
Raahen terästehtaan alueella on noudatettu aikoinaan vanhaa vuonna 1993 päivättyä
tehdasstandardia putkistojen merkitsemisessä. Vanha tehdasstandardi sisältää ohjeet
putkistojen merkitsemisestä virtaavan aineen tunnuksin. Tehdasstandardia on sovellettu
standardien SFS 3701 ja SFS 3702 sekä merkintäteippien ja tarrojen valmistajien
esitteiden pohjalta. Nykyisin tehdasstandardia ei enää noudateta vanhentuneiden ja
muuttuneiden käytäntöjen vuoksi. Vanhentunutta tietoa oli esimerkiksi käytettävien
perustunnusvärien käytössä.

9.2 Kenttähavainnot
Tehdasalueella tehdyt havainnot vahvistavat osastopalavereissa kerrottuja näkemyksiä.
Vain pieni osa ulkona sijaitsevista putkistoista on helposti tunnistettavissa. Muiden
putkistojen kohdalla tunnistus on erittäin vaikeaa tai sitä ei voi tehdä ollenkaan,
ainakaan asiaan perehtymätön henkilö ei onnistu siinä. Joissain putkisilloissa niiden
tukipilareihin on kiinnitettynä nimikyltit, jotka kertovat mitä putkisilloilla kulkee, mutta
tarkemmin määriteltyjä yksittäisiä putkia ei merkittyinä kovin montaa löydy.
Esimerkiksi yksittäisen putkilinjan seuraaminen sen alkupäästä loppupäähän on erittäin
haasteellista. Kuvassa 30 on esitetty putkisillan tukipilariin kiinnitetyt nimikyltit, joista
nähdään mitä putkia putkisillalla kulkee. Kuvan nimikyltti sijaitsee happitehtaalta
valssaamoiden suuntaan kulkevan putkisillan tukipilarissa.
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Kuva 30 Putkistoissa virtaavien aineiden nimet esitettynä putkisillan tukipilarissa
(SSAB 2017 oma kuva)

Kuvan 30 putkisillalla kulkee koksi-, masuuni- ja typpikaasua sekä kondenssivettä,
kaukolämpölinja ja höyrylinja. Maan tasalta ylhäällä olevia putkilinjoja tarkastellessa,
kyseisessä kohdassa vain yhdessä linjassa oli selvä merkintä mitä putkessa kulkee ja
mihin suuntaan. Muista linjoista ei pystynyt eritellen sanomaan mitä ainetta kukin putki
kuljetti. Typpikaasua ja höyryä liikkuu useammassa eri painetasossa tehdasalueella,
joten asiaan perehtymättömälle jää epäselväksi millä paineella edellä mainittuja aineita
putkistoissa liikkuu.
Kuvassa 31 on esitetty korkeapainehappiputken merkintä. Merkki on erittäin kulunut,
rapistunut sekä likainen ja siitä saa juuri selvää mitä siinä lukee. Kyseessä on yksi
kolmesta happitehtaalta lähtevästä korkeapainehappilinjasta. Kuva on otettu putkisillalla
sillan sisäpuolelta. Ulkopuolelta katsottuna missään putkilinjassa ei ollut mitään
näkyviä merkintöjä. Tämän merkinnän on tarkoitus kertoa informaatiota putkisillalla
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työskenteleville henkilöille. Kuten kuvasta nähdään merkintä alkaa menettää
merkityksensä kuntonsa vuoksi. Muissa putkistoissa sillan sisäpuolella merkinnät olivat
vastaavalla tasolla tai niitä ei ollut ollenkaan. Joissakin putkissa merkinnät oli tehty
kirjoittamalla tussilla putkeen mitä siinä liikkuu. Korkeapainehappilinjaa seuratessa
linja katosi välillä näkökentästä ja tuotti hankaluuksia löytää jälleen.

Kuva 31 Korkeapainehappiputken merkintä putkisillalla (SSAB 2017 oma kuva)
Putkisiltoja pitkin kävellessä ja muita putkistoja samalla tarkastellessa, niiden väritys
saattoi vaihdella samassa linjassa. Muutenkaan putkistojen värit eivät ole yhtenäiset
koko tehdasalueella. Tämä tuottaa entisestään hankaluuksia putkistojen tunnistamisessa.
Esimerkiksi kyseinen korkeapainehappilinja muutti väritystään sen seurannan aikana.
Muita huomioitavia asioita putkisilloilla liikkuessa olivat sinne turhana ja käytöstä
poistetut lojumaan jätetyt putkistot, työkaluja, huoltomiesten omat naruviritykset
putkistojen kannakoimiseksi sekä varsin huteran tuntuiset kävelytasot ja turvakaiteet.

9.3 Ohjeistus
Putkistomerkinnöistä säädetään laissa ja standardeissa. Valtioneuvoston asetuksen
856/2012

vaarallisten

kemikaalien

teollisen

käsittelyn

ja

varastoinnin

turvallisuusvaatimuksista 60 §:n mukaan vaarallisten kemikaalien yhteydessä putkistot
tulee varustaa merkinnöin, joista käy ilmi putken sisältö ja kemikaalin virtaussuunta.
Mikäli merkitseminen on perustellusta syystä mahdoton toteuttaa, toiminnanharjoittajan
on muilla tavoin huolehdittava, että laitoksen käyttöön ja onnettomuustilanteessa
pelastustoimiin osallistuvilla on käytettävissään vastaavat tiedot. Lisäksi oleelliset
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venttiilit ja yhteet sekä vaarallisten kemikaalien täyttö- ja tyhjennyspaikat tulee merkitä
turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Samaa ohjeistusta tulisi noudattaa myös muissa
vaarattomien kemikaalien putkistoissa.
Putkistomerkinnät voidaan tehdä standardin SFS 3701 mukaisesti. Näin todetaan
Tukesin

kemikaaliputkistojen

turvallisuusvaatimukset-oppaassa.

Vuonna

1995

vahvistettu standardi korvaa vuonna 1976 vahvistetut standardit SFS 3701 ja SFS 3702.
SFS 3701 standardia sovelletaan putkistoissa virtaavien aineiden tunnusvärien
määrittelyyn, se sisältää tunnusmerkintöjen soveltamisohjeet ja tunnuskilpien rakenteet.
PSK standardi 0901 sisältää myös putkistojen merkintöihin liittyviä tietoja. Näitä ovat
virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen.
Tukesin oppaan mukaan maanalaisten putkistojen reitit ja sijainnit tulee merkitä tarkasti
maastoon ja ne on myös esitettävä piirustuksissa. Merkintä voidaan toteuttaa maastoon
tehtävillä

selvillä

merkinnöillä

tai

kiintopistemerkinnöillä.

Myös

suoja-

ja

merkintänauhojen käyttö on suositeltavaa maanalaisten putkistojen yläpuolella putken ja
sen suojarakenteiden havaitsemisen helpottamiseksi. Tämä on tärkeää esimerkiksi
kaivuutöiden yhteydessä.
9.3.1 SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavien aineiden tunnuksin
Suomen standardisoimisliiton SFS:n standardin SFS 3701 mukaan putkiston
tunnusmerkinnän tarkoituksena on antaa putkiston sisällöstä tietoja, jotka ovat tarpeen
käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön tehtävien suorittamisen ja uuden henkilöstön
kouluttamisen kannalta. Lisäksi putkistomerkinnät kertovat ulkopuolisille henkilöille
putkiston sisällön ja tiedon sen vaarallisuudesta. Putkistomerkinnät mahdollistavat
käyttö-, palo- ja pelastushenkilöstön nopean toiminnan häiriö- ja vaaratilanteissa.
Putkiston tunnusvärit jaetaan perustunnusväreihin ja turvallisuustunnusväreihin.
Perustunnusvärit on ryhmitelty virtaavien aineiden mukaan. Esimerkiksi ilmaputkiston
tunnusvärin on vaaleansininen ja nestemäisen veden tunnusväri on vihreä.
Virtaussuunnan osoittavien nuolten värit ovat edellä mainituissa musta ja valkoinen.
Perustunnusvärit ovat kansainvälisen valaistuskomission CIE hyväksymiä ja ne on
määritelty

tiettyjen

värikoordinaattien

avulla

standardivalolähdettä

käyttäen.

Tunnusvärien sävyt on esitetty eri standardien koodiston mukaisesti. Esimerkiksi
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vaaleansinisen värisävy saksalaisen väristandardin mukaisesti on RAL 5024 tai
ruotsalaisen Färginstitutetin NCS-värijärjestelmän mukaan NCS 3030-B.
Perustunnusväriä voidaan käyttää kolmella eri tavalla putkiston merkkaamisessa. Putki
voidaan maalata sillä kokonaan, perustunnusväri voidaan maalata tai kiinnittää renkaana
putken

ympäri

tai

virtaussuunnan

osoittavan

kilven

pohjavärinä

voi

olla

perustunnusväri. Mikäli putki on esimerkiksi tarkoitus maalata korroosion estämiseksi,
kannattaa korroosionestomaalin väri valita perustunnusvärin mukaan. Mikäli putki
maalataan jollain muulla värillä kuin perustunnusväri, on huolehdittava siitä että
erehtymisen vaaraa ei ole. Mikäli erehtymisen vaara on, putken merkinnät on
sijoitettava niin, että putkistossa virtaava aine on helposti tunnistettavissa kaikissa
tilanteissa. Myös putkistovarusteet voidaan maalata perustunnusvärillä.
Turvallisuusvärien tarkoitus on korostaa putkistossa virtaavan aineen ominaisuuksia tai
käyttötarkoitusta.

Turvallisuusvärejä

käytetään

palontorjuntaputkistoissa,

sprinklerikeskuksissa, palokalustossa, vaarallisen virtaavan aineen putkistoissa, makean
veden putkistoissa laivoissa ja muissa sellaisissa kohteissa, joissa käytetään merivettä
sekä

maakaasuputkistoissa

palontorjuntaputkistojen

teollisuuslaitoksen

turvallisuusväri

on

sisällä.

punainen.

Esimerkiksi

Raahen

tehtaalla

palovesiputkistot ovatkin standardin mukaisesti punaisia.
Turvallisuusväriä käytettäessä se tulee maalata tai kiinnittää putken ympäri kiertävänä
renkaana perustunnusvärin päälle, maalata tai kiinnittää putken ympäri kiertävänä
renkaana kahden perustunnusvärirenkaan väliin tai maalata tai kiinnittää putken ympäri
kiertävän renkaana virtaussuuntaa osoittavan perustunnusvärikilven kärjen eteen.
Virtaavan aineen nimi tulee näkyä selväkielisesti pystytekstiä käyttäen niin, että
putkiston

käytön

ja

kunnossapidon

kannalta

teksti

on

selvästi

luettavaa

tarkoituksenmukaiselta etäisyydeltä. Pystysuorissa putkistoissa lukusuunnan tulee olla
alhaalta ylöspäin. Nimen perään voidaan täydentävästi ilmoittaa paineeseen,
lämpötilaan, pitoisuuteen tai muuhun tärkeään ominaisuuteen liittyvää tietoa. Teksti
voidaan sijoittaa suoraan perustunnusvärin päälle tai viereen riippuen siitä, onko
putkisto maalattu kokonaan perustunnusvärillä vai onko se ilmaistu renkaana. Jos
perustunnusväri ilmenee virtaussuunnan ilmaisevasta kilvestä, tulee teksti sijoittaa tälle
kilvelle. Virtaussuunnan osoittava nuoli maalataan perustunnusvärin päälle tai jos
perustunnusväri on ilmaistu renkaana, nuoli sijoitetaan perustunnusvärille tai sen
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viereen. Virtaussuunta voidaan osoittaa myös perustunnusväriseen kilpeen ilmaistulla
kärjellä, niin kuin edellä on mainittu. Kahta nuolta tai kaksisuuntaista nuolta käytetään,
kun virtaussuunta on vaihtuva.
Tunnusmerkinnät tulee sijoittaa näkyville paikoille niin, että käytön ja kunnossapidon
kannalta helposti havaittavissa. Näköesteiden, kuten läpivientien, kohdalla tulee
merkinnät sijoittaa niiden molemmin puolin. Eristettyjen putkistojen tapauksissa
merkinnät sijoitetaan eristyksen päälle. Vaarallisten kemikaalien putkistoihin merkinnät
pitää sijoittaa lyhyin välimatkoin niin, että ne ovat helposti havaittavissa kaikissa
tilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kunnossapitäjän tulisi
nähdä samasta pisteestä vähintään kaksi merkintää.
Putkistomerkinnän tunnukset on oltava tietyssä järjestyksessä. Tunnukset pitää sijoittaa
vastavirran suuntaan niin, että ensimmäisenä on virtaussuunnan osoittava nuoli. Toisena
tulee olla aineen nimi ja täydentävät tiedot. Kolmantena ilmaistaan tunnusvärit, mikäli
perustunnusväriä ei ole ilmaistu nuolen tai tekstipohjan värinä. Neljäntenä kerrotaan
muut tiedot, jotka eivät ole niin välittömiä.
Kuvassa 32 on esitetty paineilmaputkiston merkintä. Kuvassa on esitetty myös
vaihtoehtoinen tapa ilmaista paineilman virtaussuunta. Kuvassa koko putki on maalattu
paineilman perustunnusvärillä vaaleansinisellä.

Kuva 32 Paineilmaputkiston merkintä ja vaihtoehdot virtaussuunnan esittämiseksi
(SFS 3701, s. 8)

Kuvassa 33 on esitetty höyryputkiston merkintä täydentävillä tiedoilla. Täydentävinä
tietoina nähdään painetaso ja lämpötila. Teksti on kuvassa sijoitettuna perustunnusvärin
päälle.
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Kuva 33 Höyryputkiston merkintä täydentävillä tiedoilla (SFS 3701, s. 8)

Kuvassa 34 nähdään yksi vaihtoehto klooriputkiston merkintätavasta. Perustunnusvärin
päälle on sijoitettuna virtaavan aineen nimi ja virtaussuunta. Lisäksi perustunnusvärin
päällä oleva keltainen väri mustin vinoraidoin kertoo sen, että putkessa virtaa vaarallista
ainetta.

Kuva 34 Klooriputkiston merkintä (SFS 3701, s. 8)

Tunnuskilpien

materiaalinvalinnassa

on

otettava

huomioon

ympäristö-

ja

käyttöolosuhteet sen mukaan, että itse kilpi ja värit kestävät mahdollisimman pitkään.
Tunnuskilpi voi olla siten esimerkiksi painatuskelpoinen pakkausteippi, PVC-muovinen
tarra tai muovikyllästetty silikonilakalla päällystetty puuvillakangas tai kaiverrettu
kaksikerroksinen muovikilpi. Standardi antaa myös ohjeet tunnuskilven mittoja varten
sekä ohjeet tunnuskilpien tilaamista varten. Standardissa viitataan PSK standardiin PSK
0901, jossa esitetään virtaavien aineiden ryhmittelyjä sekä nimiä ja suosittelee niiden
käyttöä ensisijaisesti.
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10 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Seuraavaksi on esitelty toimenpide-ehdotuksia putkistojen kunnossapidon kartoitusten
pohjalta. Tämän työn pohjalta toiminnan organisointia on parannettava ja pyrittävä
kehittämään eteenpäin mahdollisimman pian jokaisella osa-alueella. Kartoituksen
aikana epäselviksi jääneet vastuualueet ja vastuukysymykset tulee selvittää ensisijaisesti
ennen muiden osa-alueiden kehittämistä, sillä selvillä olevat ja yksiselitteiset
vastuualueet toimivat pohjana muiden osa-alueiden kehittämiselle. Kun osastot ovat
selvillä

vastuualueistaan,

putkistomerkintöjen

ja

ennakkohuoltotoimenpiteiden

organisointi on selkeää ja tiedetään kuka vastaa mistäkin osasta putkistoja. Yhtenäisten
putkistojen merkintästandardin ja ennakkohuoltotoiminnan suunnittelu sekä toteutus
koko tehtaan kattavasti varmistavat sen, että yksittäisenkin putkilinjan kohdalla vastuun
jakautuessa useamman kuin yhden osaston kesken, menettelyjen välille ei synny
yhteensopivuusongelmia.

10.1 Toiminnan organisointi
Vastuualueiden kartoituksessa osastokohtaisten palavereiden ja viimeisen yhteisen
koontipalaverin jälkeen suurimpaan osaan putkistoista saatiin määriteltyä jokaista
osastoa tyydyttävät vastuurajapinnat. Niille putkistolajeille, joiden kohdalle jäi vielä
epäselvyyksiä, tulee ensisijaisesti määritellä vastuurajat ja vastaavat osastot. Tavoitteena
on, että tehdasalueelle ei jää yhtään harmaata aluetta putkistojen suhteen. Eli kaikilla
yhteisillä putkistoilla on vastuullinen isäntä, joka vastaa kunnossapidollisesti heille
kuuluvista putkistoista. Putkistojen toimivan ennakkohuoltotoiminnan edellytyksenä on,
että niille löytyy isäntä, jolla on kunnossapidollinen vastuu niistä. Kunnossapidon
rajapinnat on syytä hyväksyttää tehtaanjohtajalla dokumentoidusti. Aukkoja ei tässä
kohtaa saa jäädä.
Lisäksi SSAB:n ja Raahen Voiman välisille putkistoille, joiden kunnossapidosta vastaa
Raahen Voima, mutta omistajana on SSAB, tulee nimetä omistajan puolelta
vastuuhenkilö. Onnettomuuden sattuessa tai muissa tilanteissa putkiston omistaja on
myös vastuussa tilanteessa. Tämän vuoksi omistajan vastuuhenkilö täytyy olla
nimettynä ja tämän tehtäviin kuuluu olla tietoinen kaikista putkistoihin liittyvistä
asioista, kuten esimerkiksi ennakkohuoltotyötoiminnan tilasta.
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Diplomityön aikana koottiin putkistolajeista piirustusluetteloa, johon kirjattiin ylös
jokaista putkistoa koskevat piirustusnumerot. Lähes kaikki putkistopiirustukset todettiin
ylläpidettäviksi, mutta ne olivat samaan aikaan myös vanhentuneita ja eivät pitäneet
enää osittain paikkaansa. Lisäksi osalle putkistoista löytyi vain PI-kaavioita, jotka
ennakkohuoltotoiminnan toteutusta ajatellen eivät ole riittäviä. Putkistojen fyysisen
sijainnin tietäminen on tärkeää ennakkohuoltotoimintaa suunniteltaessa. Esimerkiksi
kappaleessa 11 esitellyistä masuunialueen vesiputkistojen tarkastuksista löytyi todella
huonosti piirustuksia, mikä vaikeutti ja hidasti kyseessä olevien putkistojen
tarkastamista.
Putkistopiirustusluetteloa tulee päivittää koko ajan hyvän muutoksenhallintamenettelyn
mukaisesti ja niille putkistoille, joista ei löydy tehtaan kattavia layout-kuvia, tulee
piirtää tai piirrättää asianmukaiset layout-kuvat. Putkistopiirustusluettelo tulee laittaa
jakeluun koko tehtaan henkilöstön saataville, sillä vaatii paljon aikaa ja kärsivällisyyttä
alkaa etsiä kyseisiä päälayout-kuvia. Niiden on oltava helposti saatavilla ja näkyvillä.
Liitteessä 3 on esitetty esimerkinomaisesti Raahen tehdasalueen koksikaasuputkiston
koko tehtaan kattava layout-kuva. Kuvasta selviää putkiston sijainnit ja siihen on
selkeytensä vuoksi esimerkiksi helppo merkitä ennakkohuoltotoimintaan kuuluvien
tarkastusten mittauspisteet.
Putkistopiirustusten saatavuudella ja ajantasaisuudella oli myös selvä yhteys
vastuualueiden selvyyteen ja sitä kautta ennakkohuoltotoiminnan laajuuteen. Niiden
putkistolajien kohdalla, joista löytyi layout-kuvat ja olivat ajan tasalla, vastuualueet
olivat suhteellisen hyvin selvillä. Tämä tarkoittaa sitä, että putkistopiirustusten on oltava
aina ajan tasalla ja muutoksista on heti ilmoitettava. Yhteisten jakeluputkistojen osalta
kannattaa harkita kunnossapitovastuiden keskittämistä.

10.2 Putkistomerkinnät
Kartoituksen perusteella Raahen tehdasalueen yhteisien putkistojen putkistomerkintöjen
taso on heikko. Osa nimikyltein varustetuista putkisillan tukipilareista tai yksittäiset
putkistomerkinnät siellä ja täällä eivät yksinään riitä tiedottamaan käyttäjiä ja
ohikulkijoita

putkistoissa

liikkuvista

aineista.

Putkistomerkintöjen

suhteen

tehdasalueella on otettava käyttöön koko tehtaan kattava putkistojen merkintätapa myös
olemassa olevien putkistojen osalta, mikä lähtee liikkeelle siitä, että jokainen putkisto
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on merkittävä sen sisällä virtaavasta aineesta riippumatta. Koko tehtaan kattava
yhtenäinen putkistojen merkintäpolitiikka mahdollistaa selkeät toimintatavat, tiedottaa
asiasta tietämättömiäkin henkilöitä ja sillä voidaan välttää epäselvyydet esimerkiksi
ennakkohuoltotöiden yhteydessä. Epäselvyyksiä ennakkohuoltotöiden suorittamisessa
voivat olla esimerkiksi oikean putkiston tunnistaminen tai tunnetun virtaavan aineen
painetason selvittäminen. Kunnossapitotyötä suorittaessa virheellinen tieto putkessa
virtaavasta aineesta voi johtaa jopa hengenvaaraan.
Kuvassa

35

on

esitetty

Ruotsissa

SSAB:n

Luulajan

tehtaalla

käytettävä

koksikaasuputkiston merkintätapa. Merkinnästä nähdään selvästi virtaavan aineen nimi,
virtaussuunta sekä aineen perustunnusväri. Nimi on tarpeeksi suurella kirjasinkoolla
kauemman tarkastelun mahdollistamiseksi ja virtaussuunnan osoittavien nuolien
taustavärinä on Luulajan tehtaalla käytettävän koksikaasun perustunnusväri. Näiden
lisäksi tunnuskilpi sisältää koksikaasun vaaralausekemerkinnät. Metallinen tunnuskilpi
kestää ympäristöolosuhteita, kuten tuulen ja sateen vaikutuksia.

Kuva 35 Esimerkki koksikaasunputkiston merkinnästä (SSAB 2016)

Raahen tehtaalla putkistot tulisi merkitä standardin SFS 3701 mukaisesti, kuten Tukesin
kemikaaliputkistojen

turvallisuusvaatimukset-oppaan

mukaan

on

hyvä

tapa.

Merkinnöistä tulisi ilmetä vähintään virtaavan aineen nimi, virtaussuunta ja
perustunnusväri. Merkinnöissä käytettävien tekstien, nuolien, värien, nimikylttien ja tarrojen tulee täyttää standardissa määritetyt kriteerit. Tämä on vähimmäistoimintatapaa,
jota tulee noudattaa poikkeuksetta koko tehdasalueella jokaisen vanhan putkiston
kohdalla sekä jokaisessa tulevassa putkistossa. Vanhojen putkistojen kohdalla
merkitseminen tulisi aloittaa niin pian kuin on mahdollista. Merkinnöissä voidaan ottaa
mallia myös ns. Ruotsin mallista (ks. kuva 35), jossa on näkyvillä myös virtaavan
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aineen vaaralausekkeet. Maanalaiset putkistot on merkittävä maastoon tehtävillä
merkinnöillä tai kiintopistemerkinnöillä putkessa virtaavan aineen vaarallisuudesta tai
vaarattomuudesta huolimatta.
Perustunnusvärien käytössä voitaisiin hyödyntää Raahen tehtaan terästuotannon
työsuojelun yleisturvaohjetta, jossa on esitetty eri aineille niiden turvavärinsä.
Putkistojen turvavärit on esitetty kuvassa 36. Putkistojen merkitsemisessä olisi
hyödyllistä huomioida

myös

pelastuslaitoksen tarpeet.

Hätätilanteiden aikana

pelastuslaitoksen tulee saada tieto putkistoissa virtaavista aineista mahdollisimman
nopeasti. Varteenotettava vaihtoehto putkistomerkintöjen laadinnassa olisikin yhteistyö
pelastuslaitoksen kanssa, jolloin merkinnöistä saadaan mahdollisimman tehokkaat
informatiivisessa mielessä.

Kuva 36 Putkistojen turvavärit (Terästuotannon työsuojelun yleisturvaohje 2017)

10.3 Kunnossapidon tietojärjestelmä
Kunnossapidon tietojärjestelmän laitepaikkatiedon kehittäminen voitaisiin viedä
pidemmälle.

Nykyisellään

kuumanauhavalssaamon

Artusta

laitteiden

löytyy

yksittäisiin

laitepaikkatiedot
servomoottoreihin

esimerkiksi
asti,

mutta

tehdasalueen yhteisien putkistojen kohdalla laitepaikat loppuvat yleisesti jonkin
suuremman järjestelmän kohdalla.
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Yksi

vaihtoehto

laitepaikkatiedon

kehittämiselle

olisi

luoda

jokaisen

putkistojärjestelmän alle jokaista yksittäiselle putkistolle oma laitepaikkansa Arttuun.
Esimerkinomaisesti uusi laitepaikka luotaisiin masuunin 1 jäähdytysvesijärjestelmän
alle ja se vastaisi esimerkiksi granulointiveden putkistoa. Ja tämän alle edelleen
voitaisiin luoda uusi laitepaikka kohdentumaan esimerkiksi jotain tiettyä osaa
granulointiveden putkistosta. Tällä tavalla voitaisiin menetellä joka kerta, kun Arttuun
tehdään uusi ennakkohuoltotyö tai vikatyö. Uuden alihierarkian luominen on helppoa ja
ei vie kauaa aikaa. Tätä kaavaa noudattamalla yksittäiset putkistot saataisiin pikkuhiljaa
tuotua Artun tietokantaan. Sitä mukaa kun vanhoja EH-töitä tulee Artussa uudelleen
tehtäväksi, niiden laitepaikkatiedot päivitettäisiin vastaavalla tavalla kohdistumaan
tietylle putkiston osalle.
Artussa pelkkien putkistojen tarkastelu voisi onnistua esimerkiksi luomalla uusi
korttiryhmä, jonka alle linkitettäisiin kaikki putkistot. Putkiston laitekorttiin kirjaamalla
se voidaan linkittää haluttuun korttiryhmään. Korttiryhmän avulla kaikki tehdasalueen
putkistot voitaisiin järjestää esimerkiksi listaan, jonka avulla yksittäisen putkiston
etsiminen voisi olla helpompaa, jos käyttäjä ei tiedä mistä päin Arttua hänen etsimänsä
putkisto löytyy.
Laitepaikkatiedon kehittämisessä toinen vaihtoehto olisi alkaa käyttää putkistojen
kohdalla koodausta, jonka perusteella yksittäinen putkisto olisi tunnistettavissa. Koodi
sisältäisi numeroita ja kirjaimia, joissa jokaisella merkillä olisi oma tarkoituksensa.
Tietyt merkit ja niiden järjestys kertoisi esimerkiksi putkistossa virtaavan aineen nimen,
virtaussuunnan, putken materiaalin, virtaavan aineen vaarallisuuden ja tietyn kohdan
kyseisestä putkistosta. Tällä järjestelmällä jokainen putki olisi yksilöitävissä ja sille
töiden kohdistaminen olisi yksiselitteistä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole
varteenotettavin vaihtoehto laitepaikkatiedon kehittämiselle. Arttu kyllä periaatteessa
tukisi tällaista järjestelyä, mutta se ei sopisi siihen parhaalla mahdollisella tavalla.
(Hietala 2017)

10.4 Tarkastustoiminnan kehittäminen
Putkistojen tarkastustoiminnassa havaittiin useita puutteita, joista suurin oli se, että
kaikkia putkistoihin tehtäviä tarkastuksia ei ollut kirjattu Arttuun. Osaa putkiston
tarkastustehtävistä ei varsinaisesti ollut edes kirjattu säännöllisesti toistuviksi tehtäväksi,
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vaan niistä oli vain maininta prosessimiehen tehtävänkuvauksissa. Varmistuakseen siitä,
että kaikki ennakkohuoltotyöt ja putkistojen tarkastukset tulee suoritettua hyväksytysti,
kaikki putkistojen tarkastukset ja ennakkohuoltotyöt tulee siirtää muista ohjelmistoista
ja järjestelmistä Arttuun ja alkaa hallinnoida niitä sieltä. Artun kattavien ominaisuuksien
johdosta kaikkien töiden suorituksista ja niistä seuranneista toimenpiteistä jää merkinnät
sekä dokumentoinnit, raportoinnit ja muut työhön liittyvät toimenpiteet tulee kirjatuksi
Artun tietokantaan.
Monissa jo olemassa olevissa ennakkohuoltotöissä putkiston tarkastus sisältää vain
visuaalisen tarkastuksen. Visuaalinen tarkastus antaa hyvän yleiskuvan putkiston pinnan
kunnosta, mutta putkiston sisäpuolinen osa jää kokonaan tarkistamatta. Visuaalisessa
tarkastuksessa huomatut viat ovat yleensä jo vuotavia reikiä tai rikkinäisiä putkistoja,
jolloin putkistojen kunnossapitäminen on jo korjaavaa kunnossapitoa. Visuaalisen
tarkastuksen

rinnalla

tehtävä

mittaava

kunnonvalvonta,

kuten

esimerkiksi

ainevahvuuden mittaaminen ultraäänellä, antaa tiedon putkiston sisäpuolisesta kunnosta
ja kertoo luotettavammin putkiston kunnon tilan. Mittaavalla kunnonvalvonnalla
voidaan välttää korjaavasta kunnossapidosta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia
siirtymällä ennakoivaan kunnossapitoon, jossa putkistojen osat on hyvin mahdollista
vaihtaa uusiin ennen niiden varsinaista rikkoontumista. Tämän vuoksi mittaavan
kunnonvalvonnan tulisi ehdottomasti sisältyä kaikkiin ennakoivan kunnossapidon
toimenpiteisiin.
Maanalaisten putkistojen tarkastelu on erittäin vaikeaa. Vanhojen putkistojen kunnosta
on vaikea sanoa mitään, sillä niiden ollessa maan alla niiden luo on vaikea päästä. Maaaineksen kaivaminen putkistojen päältä voi romahduttaa vanhan putkiston, sillä putkea
joka puolelta puristava maa-aines voi olla ainoa asia, joka pitää putken kasassa. Mikäli
maa päätettäisiin riskin uhalla kaivaa auki putken ympäriltä, olisi sen kunnon tarkastus
suuri operaatio, erittäin hidasta, resursseja vievää ja suhteettoman kallista esimerkiksi
tavanomaiseen ultraäänimittaukseen verrattuna. Maanalaisten putkistojen tarkastuksessa
voitaisiinkin kokeilla aiemmin mainittua MFL-menetelmää, jossa anturein varustettu
porsas asetetaan putkiston sisään. Putkistojen sisäpuolelle on varmasti vuosien saatossa
kertynyt erilaisia tuotekerroksia, jotka pitäisi poistaa putkesta, ennen kuin sisäpuolisia
mittauksia voisi suorittaa. Puhdistusporsaan käyttöä voisi tässä tilanteessa soveltaa.
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Putkiston varusteisiin on myös syytä kiinnittää huomiota putkistojen tarkastusten
yhteydessä. Yleisimmät putkistovarusteet tehdasalueen yhteisissä putkistoissa ovat
venttiilit ja lauhteenpoistimet. Venttiilit ruostuvat siinä missä putkistotkin ja juuttuvat
ajan mittaan, jolloin niiden asennon vaihtaminen ei enää onnistu voimakkaasta
korroosiosta johtuen. Erikoisjärjestelyissä, kuten esimerkiksi jonkin putkiston
tyhjentämisessä tai jonkin linjan kiertämisessä, virtaavan aineen kulkeutumisen
estäminen putkistoon on erittäin vaikeaa, jos venttiilit ovat jumissa. Vaarallisten ja
korkeapaineisten kemikaaliputkistojen varoventtiilit on syytä huoltaa määrävälein.
Hätätilanteissa on ehdottoman tärkeää, että putkistovarusteet ovat kunnossa ja ne
toimivat niin kuin niiden kuuluu toimia.

10.5 Perehdytys ja tiedottaminen
Kaikkien edellä mainittujen toimenpide-ehdotuksien toteutumiseksi on erittäin tärkeää,
että niistä tiedotetaan muita työntekijöitä ja heidät perehdytetään asiaan. Tärkeimpänä
perehdytettävänä asiana näen muutoksenhallintamenettelyn. Kaikista muutoksista, kuten
esimerkiksi piirustusten päivityksistä ja vastuurajapintojen muutoksista tulee ilmoittaa
heti niitä ylläpitäville henkilöille tai muutokset täytyy tehdä itse dokumentteihin. Hyvä
muutoksenhallintamenettely takaa sen, että jokaisella on käytössään ajan tasalla olevat
tiedot putkistojen kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Selkeät ja yhtäläiset ohjeet
putkistojen kunnossapidon raameista tulee laatia.
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11 MASUUNIALUEEN VESIPUTKISTOJEN
TARKASTUKSET
Työtä varten otettiin tarkasteluun kolme maanalaista putkistoa, jotka sijaitsevat
voimalaitoksen ja masuunien 1 ja 2 välillä. Putkistot ovat sijoitettu maan alle osittain
putkitunneliin ja osittain maan alle. Tarkoituksena oli selvittää putkistojen nykykunto
suorittamalla valituille putkistoille mittaavaa aineenvahvuusmittausta sekä visuaalista
tarkastelua. Tällainen kunnossapitotoiminta on ehkäisevää kunnossapitoa, niin kuin
aiemmin tämän työn aikana on kerrottu, millaista putkiston tarkastustoiminnan
pitäisikin olla. Tarkoituksena on tehdä tästä jaksotettua kunnonvalvontaa toteuttamalla
sitä aikatauluun sidottuna. Tarkastelun kohteiksi valittiin niiden tärkeysjärjestyksen
mukaisesti:
1. Meriveden menoputki masuuneiden 1 ja 2 suljetun jäähdytyskierron
pumppaamolle,
2. Makeavesiputki kaasunpuhdistamolle,
3. Granuloinnin jäähdytysvesiputki masuunille 1.
Putkistojen mittaukset aloitettiin etsimällä niitä koskevat putkistopiirustukset.
Putkistopiirustusten etsinnässä vaikeuksia tuotti niiden puuttuminen tai puutteellisuus.
Ensimmäisenä tarkastetun meriveden menoputki masuuneiden 1 ja 2 suljetun
jäähdytyskierron pumppaamolle oli ainoa putkisto, josta löytyi kunnolliset piirustukset
ja joiden kautta mittaukset oli helppo suorittaa. Kunnollisten piirustusten johdosta
mittauspisteiden merkitseminen ja putken seuraaminen putkitunneleissa oli helppoa.
Kunnollinen piirustus sisälsi putkiston sijainnin tarkan määrittelyn putkitunneleissa ja
tarvittavat tiedot putken ominaisuuksista. Kahden muun putkiston kohdalla eri
piirustuksia

jouduttiin

yhdistelemään

ja

ne

jäivät

siltikin

vajavaisiksi.

Putkistopiirustusten päivitys on ehdottomasti yksi osa-alue, jonka pitää olla kunnossa
toimivan ennakkohuoltotoiminnan takaamiseksi.
Piirustusten etsinnän jälkeen lähdettiin kentälle katsomaan tarkasteltavia putkistoja.
Ensitarkastelun tarkoituksena oli käydä katsomassa putkien fyysinen sijainti ja tutustua
ympäristöön. Putket ja niihin liittyvät meri- ja makeavesipumput merkittiin
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merkkauskynillä tasaisin välein, jotta jatkossa ei kuluisi aikaa putkistojen uudelleen
löytämiseksi putkistojen sokkelomaisuuden vuoksi. Tämän jälkeen putkistoille
suoritettiin varsinaiset paksuusmittaukset. Vuoto- ja muut vikakohdat valokuvattiin
niiden löytyessä myöhempää dokumentointia varten. Putkistot eivät aiemmin kuuluneet
mihinkään ennakkohuoltotoiminnan piiriin, joten mittausten jälkeen putkistot otettiin
jatkuvan valvonnan alle tekemällä niille Arttuun säännölliset ennakkohuoltotyöt.
Putkistojen tarkastusten pohjalta Arttuun kirjattiin yhteensä yhdeksän vikailmoitusta.
Vikailmoitukseen johtaneet havainnot olivat esimerkiksi putkistovuotoja tai putkistojen
seinämien erittäin pieniä ainevahvuuksia. Yhtä putkistoa kohden kertyi siis keskimäärin
kolme vikailmoitusta, mikä on paljon. Nämä tarkastellut putkistot olivat vain murto-osa
muista

vastaavista

ennakkohuoltotöitä.

putkistoista,
Tätä

joille

tilastoa

ei

jo

ole

tällä

hetkellä

tarkastellessa

on

säännöllisiä
selvää,

että

ennakkohuoltotoiminnan olisi katettava kaikki tehdasalueen yhteiset putkistot.
Tarkastamattomien putkistojen kunto voi olla sama tai jopa pahempi tällä hetkellä.
Ilman järjestäytynyttä ennakkohuoltotoimintaa on vain ajan kysymys, milloin putkiston
hajoaminen vaikuttaa kriittisesti esimerkiksi tuotannon toimintaan.

11.1 Laitteet
Vesiputkistojen seinämänvahvuusmittauksissa käytettiin kuvan 37 Olympus DL38 Plusultraäänipaksuusmittalaitetta.

DL38 Plus on kannettava ja monipuolinen iskun- ja

vedenkestävä mittalaite. Laite soveltuu erinomaisesti kaksoiselementtiluotaimen avulla
sisäpuolelta

ruostuneiden

putkien

sekä

yksöiselementtiluotaimen

avulla

useampikerroksisten materiaalien aineenvahvuusmittauksiin. Luotaimena käytettiin
kaksoiselementtiluotainta D790. DL38 Plus ominaisuuksiin kuuluu Echo-to-Echomittaus, jonka avulla putken maalipinta tai pinnoite ei aiheuta häiriötä aineenvahvuutta
mitattaessa. Toisena erikoisominaisuutena on THRU-COAT-mittaus, jolla pystytään
mittaamaan maalipinnan tai pinnoitteen paksuutta. (Olympus 2017a)
Olympus DL38 Plus-laitteen mittausskaala on 0,08–635 mm riippuen materiaalista,
luotaimesta, pintamateriaalista, lämpötilasta tai valituista asetuksista. Laitteella voidaan
mitata materiaaleja, joiden äänennopeus on välillä 0,508–13,998 mm/µs ja sen
mittaustarkkuus, eli resoluutio on 0,1–0,001 mm. Luotaimen taajuusalue on jopa 0,50–
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30 MHz ja laitteen käyttölämpötila-alue on -10–50 °C. Laite painaa 0,814 kg. (Olympus
2017a)

Kuva 37 Olympus DL38 Plus (Direct Industry 2017)
Luotaimen ja mitattavien kohteiden kytkentäaineena käytettiin Renolit SI 400M geeliä.
11.1.1 Echo-to-Echo
Mittauksissa käytettiin hyväksi laitteen Echo-to-Echo-ominaisuutta, sillä tarkasteltavat
putket olivat maalattuja. Teräksessä äänen nopeus on noin 5,9 km/s, kun taas maalissa
tai muussa vastaavanlaisessa pinnoitteessa äänenjohtavuus on tyypillisesti noin 2,5
km/s. Pinnoite tai maali aiheuttaa tästä johtuen virheellisen ilmoituksen mittauksissa,
sillä äänen kulkiessa hitaammin pinnoitteessa, pinnoite näkyy mittauksissa yli kaksi
kertaa paksumpana kuin mitä se todellisuudessa on.
Kuvassa 38 on esitetty Echo-to-Echo-ominaisuuden periaate. Menetelmässä käytetään
hyväksi kahden peräkkäisen takaseinästä palaavan kaiun ajoitusta. Takaseinän kaiut
kuvaavat ääniaallon onnistunutta matkaa materiaalin läpi. Mitattaessa pinnoitettua
metallia, takaseinän kaiut ilmenevät vain metallissa pinnoitteen sijaan. Näin ollen mitkä
tahansa peräkkäiset takaseinän kaikuparit (esimerkiksi takaseinän kaiut 1 ja 2 tai 2 ja 3)
esittävät metallin paksuuden jättäen pinnoitteen paksuuden mittauksesta pois. (Olympus
2017b)
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Kuva 38 Echo-to-Echo toimintaperiaate (Olympus 2017b)

11.2 Mittaukset
Ennen

mittausten

aloittamista

mittauspisteet

määriteltiin

Olympuksen

omalla

GageView-sovelluksella. GageView käyttöliittymä on Windows-pohjainen sovellus,
joka kerää, luo, tulostaa ja hallinnoi 38DL Plus-laitteella kerättyä dataa. Sovelluksen
avulla mittaustulosten käsittely ja havainnointi on monipuolista. GageView:llä
mittauspisteiden ja kerätyn datan siirto laitteesta tietokoneelle onnistuu USB-kaapelin
avulla. (Olympus 2017a)
Mittauspisteet ovat kuvan 39 mukaisia, joissa kukin mittauspiste sisältää yhteensä 100
kohtaa. Mittauspisteiden täytyy sisältää runsaasti mittauskohtia, sillä yleisimmin
putkistovaurion tyyppinä on pistemäisenä muodostunutta syöpymää. Useammalla
mittauksella samalta alueelta saadaan varmempi tulos putkiston kunnosta ja osutaan
suuremmalla todennäköisyydellä sellaiseen kohtaan, jossa putken seinämänvahvuus on
heikentynyt. Mittauspisteet ladattiin mittalaitteeseen, minkä jälkeen laite oli valmis
käytettäväksi. Ennen mittausten aloittamista laite kalibroitiin käyttämällä 5-portaista
vertailukappaletta, jossa kukin porras vastasi tiettyä aineenvahvuutta välillä 2–10 mm.
Kalibroinnilla varmistettiin mittausten luotettavuus.
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Kuva 39 Yksittäinen mittauspiste (Vesikukka 2017)
Mittauspisteiden sijainneiksi valittiin sellaiset kohdat, joissa seinämänvahvuuden
heikentyminen on todennäköisintä. Todennäköisimpiä paikkoja ovat venttiilien jälkeiset
kohdat ja mutkat, joissa virtaus ja sen mukana liikkuvat partikkelit voivat aiheuttaa
kulumista. Venttiilien jälkeisissä kohdissa venttiilin asento voi vaikuttaa virtaukseen ja
sitä kautta seinämän kulumiseen. Esimerkiksi lähes, mutta ei täysin kokonaan auki
oleva venttiili, voi muodostaa virtaukseen pyörteitä, jotka kuluttavat putken sisäpintaa.
Mittauspisteet sijoitettiin vielä mahdollisuuksien mukaan niin, että putkessa oleva
hitsaussauma on mittauspisteen alueella. Näin saatiin myös tuloksia hitsaussauman
ympäriltä, mikä on herkkää aluetta syöpymiselle. Myös suorille putkisto-osuuksille
määritettiin mittauspisteitä, mutta harvemmalla välillä. Suorilla osuuksilla kuluminen on
tasaisempaa, jolloin mittauspisteitä ei tarvita niin montaa.
11.2.1 Meriveden menoputki masuuneiden 1 ja 2 suljetun jäähdytysjärjestelmän
pumppaamolle
Ensimmäisenä

tarkastelun

kohteena

oli

masuuneiden

1

ja

2

suljetun

jäähdytysjärjestelmän pumppaamolle menevä merivesiputki, joka lähtee voimalaitoksen
merivesialtaasta. Mittaukset aloitettiin voimalaitoksen päästä merivesipumpuilta ja
niissä hyödynnettiin 38DL Plus-laitteen Echo-to-Echo-ominaisuutta. Putki sijaitsee
osittain maan päällä voimalaitoksella ja pumppaamolla sekä maan alla tunnelissa, mutta
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myös kokonaan maan alla. Maan alaista osuutta ei pystytty mittaamaan, mutta siitä
huolimatta saamamme tulokset kuvastavat hyvin koko putkiston nykytilaa.
Tarkasteltavan putken tietoja:


nimellissuuruus DN800,



nimellisvahvuus pääosin 12,5 mm,



Fe37B rakenneteräs (S235JRG2),



pinta maalattu.

Mittauspisteitä tuli yhteensä 29 kappaletta, mikä tarkoittaa melkein 2900 mittausta.
Mittauspisteet saatiin levitettyä kahta pistettä lukuunottamatta kuvan 40 mukaisella
tavalla. Niissä kahdessa mittauspisteessä mittapisteen ruudukko jäi vajaaksi ahtaan tilan
vuoksi. Kuvan 40 mittauspiste numero 6 sijaitsee voimalaitoksen puolella. Mittauspiste
on sijoitettu diesel-merivesipumpun jälkeiseen mutkaan. Kuvasta nähdään kuinka
mittauspisteen kohdat on levitetty tasaisesti ympäri putkea.

Kuva 40 Mittauspiste nro 6 (SSAB 2017 oma kuva)

Tulokset
Mittaustulokset

lähetettiin

GageView-ohjelman

kautta

Exceliin,

jossa

niistä

muodostettiin graafinen kuvaaja mittauskohtien suhteena aineenvahvuuteen. Kuvaajan
avulla voidaan nähdä putkiston yleiskunto yhdellä silmäyksellä. Mittauksista
muodostettu kuvaaja on esitetty liitteessä 4. Putkiston ulkopuolinen kunto näytti
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aistinvaraisin kunnonvalvontamenetelmin, muutamaa kohtaa lukuun ottamatta, erittäin
hyvältä.
Alin mitattu aineenvahvuus 3,6 mm sijaitsee mittauspisteessä 14, joka on vesipumpulta
lähtevän venttiilin jälkeinen mutkakohta. Aineenvahvuudet kyseiseltä alueelta olivat
heikommat kuin muissa vastaavanlaisissa mittauspisteissä. Seinämänvahvuuden
heikkenemisen syyksi epäilimme pistekorroosiota, sillä osassa mittauskohdista saimme
parempia tuloksia ja osassa lähes yhtä huonoja. Kuvassa 41 on esitetty mittauspiste
numero 14, johon on tehty merkintöjä tulevia jatkotoimenpiteitä varten.

Kuva 41 Mittauspiste numero 14 (SSAB 2017 oma kuva)

Jatkotoimenpiteet
Putkessa

mittauspiste

14:ssa

havaittu

merkittävä

aineen

syöpyminen

toi

jatkotoimenpiteitä. Putken heikkoon kohtaan tehdään lisävahvistus, jolla aineenvahvuus
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kyseisessä kohdassa saadaan vaaditulle tasolle. Lisävahvistuksesta tehtiin Arttuun
korjaustyö.
Putkisto

otettiin

ennakkohuoltotöiden

piiriin

tekemällä

Arttuun

sille

oma

ennakkohuoltotyö. Ennakkohuoltotyön tyyppi on kunnonvalvonta ja luonteeltaan
paksuusmittaus. Työn ohjeistukseen kirjoitettiin seikkaperäisesti työhön kuuluva
putkisto-osuus ja liitettiin nyt mittauksista saatu mittauspöytäkirja, josta voidaan nähdä
työn tarkemmat tiedot. Työn toistuvuudeksi määriteltiin kolme vuotta. Työn suoritus
kolmen vuoden sykleissä on riittävä, sillä kolmessa vuodessa putkistossa ei oletettavasti
tapahdu suuria muutoksia. Lisäksi tällä aikavälillä pystytään muodostamaan luotettava
trendin

seuranta

mittauspisteistä,

jolloin

pystytään

ennakoivasti

puuttumaan

mahdollisiin putkirikkoihin. Kuormitusryhmäksi, eli kenen vastuulle putkisto kuuluu ja
kuka vastaa ennakkohuollon kustannuksista, laitettiin masuunien mekaaninen
kunnossapito.
Ennakkohuoltotyötä tehdessä esiin nousi ongelma Artun laitepaikkahierarkiasta.
Ennakkohuoltotyötä ei pystytty kohdistamaan juuri kyseiselle putkistolle, sillä
voimalaitoksen

merivesijakeluverkoston

putkistoista

laitepaikka

löytyi

vain

masuuneiden 1 ja 2 jäähdytysjärjestelmän putkistoille. Tämä jättää tällä hetkellä
ainoaksi vaihtoehdoksi nimetä ennakkohuoltotyö tarpeeksi tarkasti, jotta tiedetään
kyseessä olevan masuuneiden suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiputki. Nimi- ja
tekstikenttään tulee kuvailla riittävällä tarkkuudella mitattava kohde, jotta varmistutaan
siitä, mikä putki on kyseessä.
11.2.2 Makeavesiputki kaasunpuhdistamolle
Kaasunpuhdistamolle
makeavesialtaasta

kulkeva

lähtevästä

makeavesiputki

suuremmasta

haarautuu

makeanveden

voimalaitoksen

putkesta.

Mittausten

aloituskohdaksi määriteltiin tämä haara. Mittauspisteitä koko linjalle tuli yhteensä 12
kappaletta. Lisäksi putkistolle suoritettiin mittauspisteiden ulkopuolelta satunnaisia
mittauksia,

joita

ei

ole

merkittynä

mittauspöytäkirjaan.

Mikäli

satunnaisten

mittauskohtien tulokset olisivat olleet huomion arvoisia, olisi ne kirjattu myös
mittauspöytäkirjaan.
Koko putkistolinja kulki tunnellissa maan alla näkyvissä, joten sen tarkastelu ja mittaus
pystyttiin suorittamaan sen koko pituudeltansa. Putkistosta ei löytynyt koko linjan
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kattavia piirustuksia, mutta mittaukset pystyttiin kuitenkin suorittamaan ongelmitta
putkiston yksinkertaisen reitin vuoksi. Koska putkistosta ei löydetty kunnollisia
piirustuksia, ei myöskään tarkasteltavan putkiston tiedoista löydetty minkäänlaisia
dokumentteja.

Tämän

vuoksi

esimerkiksi

putkiston

aineenvahvuus

jouduttiin

arvioimaan. Tarkasteltavan putken tietoja:


nimellissuuruus DN250,



nimellisvahvuus pääosin noin 8 mm,



Fe37B rakenneteräs (S235JRG2),



pinta maalattu.

Tulokset
Putkiston

yleiskunto

vikatyöilmoituksen

oli

aihetta.

kohtalainen.
Vikoja

Putkistosta

olivat

löytyi

vuotokohdat,

yhteensä

vuotava

kuusi

putkipalje,

tulppaamattomat putkiyhteet, läpi asti syöpyneet kohdat ja reiät, jotka olivat kuitenkin
ummessa reiän päälle muodostuneen korroosiotuotekerroksen ansiosta. Kuvassa 42 on
esitetty korroosiotuotteen muodostama suojakerros, joka on tukkinut kyseisessä
kohdassa olleen reiän. Kyseessä on mitä todennäköisimmin pistesyöpymä, sillä kohdan
ympäriltä mitatuissa kohdissa ainevahvuutta oli edelleen noin 5 mm.

Kuva 42 Korroosiotuotteena syntynyt pahka (Antikka 2017)
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Mittaustulokset ladattiin Excel-tiedostoon Olympuksen GageView-ohjelmiston avulla,
joista muodostui pohja mittauspöytäkirjalle. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin näiden lisäksi
mittauspisteiden sijainnit, tehdyt vikatyöt sekä tulokset ja kommentit putkiston
kunnosta.

Mittauspöytäkirjasta

ilmenee

myös

tehty

ennakkohuoltotyönumero,

mittalaitteen tiedot ja tarkastajien nimet.
Kuvassa 43 on esitetty kaasunpuhdistamolla kohta putkiston T-haarasta. Kuten kuvasta
nähdään, putkiyhde on laajalta alueelta syöpynyt kokonaan puhki. Putkiston yleiskunto
oli erittäin huono. Monet vuotokohdat, tulppaamattomat putket ja läpi asti syöpymiset
viittaavat siihen, että putkiston kunnosta ei ole pidetty huolta millään tavalla. Tätä
näkemystä vahvistaa myös se, että kaasunpuhdistamon päässä putkisto on selvästi
näkyvillä vuotokohtineen ja pahoine syöpymisineen, eikä niihin silti ole kiinnitetty
mitään huomiota.

Kuva 43 Puhki syöpynyt putkiyhde (Antikka 2017)
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Jatkotoimenpiteet
Kaasunpuhdistamon linjasta tehtiin Arttuun ennakkohuoltotyö. Ennakkohuoltotyön
tyypiksi valittiin kunnonvalvonta ja luonteeksi paksuusmittaus. Työn ohjeistus on sama
kuin aiemmin tarkastellun putkiston ohjeistus. Työn toistuvuus on kolmen vuoden
välein. Kuormitusryhmäksi, eli kenen vastuulle putkisto kuuluu ja kuka vastaa
kustannuksista, laitettiin masuunien mekaaninen kunnossapito.
Vikatyöilmoituksia tehtiin yhteensä kuusi kappaletta, jotka kaikki kirjattiin Arttuun.
Kaasunpuhdistamolla putkistosta löytyi useampia vuoto- ja syöpymäkohtia. Tämän
osuuden kohdalle päätettiin vaihtaa kokonaan uudet putket. Läpi asti syöpynyt
putkiyhde vaihdetaan myös kyseiseltä kohdalta kokonaan uuteen. Tulppaamattomat
linjat tulpataan, mikäli niille ei ole käyttöä. Korroosiotuotekerroksen suojaama
reikäkohta paikataan putken ympärille asetettavan pannan avulla. Lisäksi muut
yksittäiset vuotokohdat paikataan.
Tämän putkiston yhteydessä putkistopiirustusten puuttuminen selittää osaltaan sen,
miksi putkisto on päässyt noin huonoon kuntoon. Kun piirustuksia ei ole saatavilla eikä
näkyvillä, putkiston huomio jää selvästi vähälle. Arttuun tehdyissä töissä oli myös sama
ongelma kuin aiemminkin. Tälle linjalle ei pystytty kohdistamaan suoraan kaikkia töitä,
sillä

laitepaikkahierarkiassa

laitepaikat

loppuvat

kesken

voimalaitoksen

makeavesijärjestelmän putkistoon asti. Jotta työt olisi voinut tarkemmin kohdistaa
oikeille paikoille, olisi laitepaikkahierarkiassa pitänyt olla vielä yksi alihierarkia, joka
olisi kohdistettu nimenomaan kaasunpuhdistamon makeavesiputkistolle.
11.2.3 Granuloinnin jäähdytysvesiputki masuunille 1
Granuloinnin jäähdytysvesiputki alkaa voimalaitoksen makeavesialtaasta ja jatkuu
masuunille 1 putkitunnelia pitkin. Putki oli mitattavissa lähes koko matkalta loppupäätä
lukuunottamatta, jossa putki käy maan sisässä. Pientä maansisäistä osuutta emme
pystyneet mittaamaan. Putkesta ei ollut olemassa tarkkaa kuvaa, jonka avulla se olisi
voitu yksiselitteisesti paikantaa putkitunnellissa. Käytössä oli kuitenkin riittävän tarkat
kuvat putkiston mittaamista varten. Putkitunnelissa kulkee useita eri putkia eri tasoissa,
joten välillä putken seuraaminen oli haastavaa paikan päällä. Saatavilla olevista kuvista
puuttui putkitunnelin eri osien poikkileikkauskuvat, joiden avulla mitattavan putken

145
sijaintia olisi ollut helpompi seurata. Lisäksi puutteellisten piirustusten vuoksi kaikkia
mittauspisteitä ei voitu merkitä kuviin, mutta ovat näkyvillä paikan päällä.
Mittaukset suoritettiin käyttäen samaa Olympus 38DL Plus-laitteistoa kuin aiemmissa
mittauksissa. Putki on maalattu, joten mittauksissa käytettiin jälleen laitteen Echo-toEcho-ominaisuutta putken aineenvahvuuden mittaamiseen. Mittauspisteet valittiin
samojen periaatteiden mukaan kuin aiemmissa mittauksissa.
Tarkasteltavan putken tiedot:


nimellissuuruus DN600,



nimellisvahvuus pääosin noin 8 mm,



Fe37B rakenneteräs (S235JRG2), valurautaa,



pinta maalattu.

Tulokset
Putkiston yleiskunto oli hyvä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Putkessa oleva
valurautainen T-haara sisälsi vuotokohdan ja yhdessä putkipalkeessa oli alkava vuoto.
Kuvassa 44 on esitetty vuotava putkipalje. Kuten kuvasta nähdään, palkeen pintaan on
muodostunut vuotavan veden edesauttamana korroosiotuotekerros.
Putkiston pinnoite oli suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Tunnelin katosta tai
muista yläpuolella olevista putkista valuneet vedet olivat aiheuttaneet joissain paikoin
granulointiputken pintaan ruostekerroksia. Putken kunto näissä kohdissa oli kuitenkin
hyvä.

Valurautaiset

osuudet

olivat

aineenvahvuudet olivat 2,6 mm ja 2,7 mm.

pintaruosteessa.

Alhaisimmat

mitatut
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Kuva 44 Vuotava putkipalje (Vesikukka 2017)

Jatkotoimenpiteet
Granulointivesiputkesta tehtiin Arttuun ennakkohuoltotyö samoilla tiedoilla kuin
aikaisempien putkistojen EH-työt. Aiemmin mainituista vuotokohdista tehtiin
vikatyöilmoitukset. T-haaran ja putkipalkeen tilalle vaihdetaan uudet vastaavanlaiset
osat.

Lisäksi

puutteellisten

piirustusten

vuoksi

otettiin

työn

alle

päivittää

granulointiputkiston piirustus ajan tasalle niin, että putkiston loppuosuus löytyy myös
piirustuksista. Kun piirustusten päivitys on valmis, voidaan loputkin mittauspisteet
merkitä kuviin.
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12 YHTEENVETO
Diplomityön tavoitteena oli selvittää Raahen tehdasalueen yhteisien putkistojen
sijainnit,

vastuualueet,

merkinnät

ja

tarvittavat

ennakkohuoltotoimenpiteet

ja

tarkastukset. Työn aihepiiriin kuuluvat keskeisimmät lait olivat painelaitelaki
1144/2016, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 390/2005,
ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja työturvallisuuslaki 738/2002. Lisäksi keskeisenä
osa-alueena vaikuttivat painelaitedirektiivi 2014/68/EU ja standardi SFS 3701
putkistojen merkkaamisesta virtaavien aineiden tunnuksin. Näiden lakien, direktiivin ja
standardin pohjalta tarkasteltiin tehdasalueen yhteisien putkistojen nykytilaa ja niihin
viitaten annettiin ohjeistus havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
Yhteisien putkistojen sijainteja lähdettiin kartoittamaan luomalla piirustusluettelo, jonne
listattiin

kaikki

Piirustukset

diplomityötä

etsittiin

pääasiassa

koskevien
Raahen

putkistojen
tehtaalla

pääpiirustusten

käytössä

numerot.

olevasta

ALMA-

tiedonhallintajärjestelmästä. Piirustusluetteloon listatut piirustukset olivat joko PIkaavioita tai layout kuvia. Tavoitteena oli löytää jokaista putkistoa koskevat päälayoutkuvat, jotka kattaisivat putkistojen sijainnit koko tehtaan alueella. Kartoituksen
tuloksena osalle putkistoista löytyi halutut piirustukset, mutta osalle löytyi vain
esimerkiksi

PI-kaavioita.

Piirustusluettelon

kaikki

piirustukset

määriteltiin

ylläpidettäviksi ja luettelo tulee laittaa koko tehtaan jakeluun. Niiden putkistojen
piirustusten, joissa oli puutteita, kuten päälayout-kuvien puuttuminen, tulee päivittää
ajan tasalle.
Vastuualueiden kartoituksen pohjana käytettiin taulukkoa, jonne oli listattu kaikki
työhön liittyvät putkistot ja niiden yhteydet tehdasalueen osastoihin. Vastuualueiden
kartoitus toteutettiin haastattelemalla jokaisen tuotanto-osaston tai organisaation
edustajia.

Haastatteluissa

kirjattiin

ylös

putkistolaji

kerrallaan

heidän

omat

näkemyksensä vastuurajojen sijainneista. Osa heidän näkemyksistään perustui niin
sanottuun perimätietoon ja osa vanhoihin kirjallisiin dokumentteihin. Kartoitus oli
haasteellista putkistojen monimutkaisuudesta ja huonoista sijaintitiedoista johtuen.
Vastuualueiden kartoituksen tuloksina suurimmalle osalle putkistoista saatiin selvät
vastuurajapinnat. Ne putkistot, joiden vastuurajapinnat jäivät epäselviksi, vaativat
enemmän aikaa ja pohdintaa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi osalle
putkistoista jäi vielä selvittämättä omistajan nimeämä vastuuhenkilö. Tulokset on
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esitetty osastokohtaisesti, jolloin kunkin osaston edustaja voi tarvittaessa tarkastaa oman
osastonsa vastuurajapintansa putkistokohtaisesti. Tulokset tulee laittaa koko tehtaan
kattavaan jakeluun, jolloin niitä voidaan hyödyntää epäselvissä tilanteissa.
Ennakoivan kunnossapidon ja putkistojen tarkastusten nykytilanteen kartoituksessa
käytettiin

vastaavanlaista

taulukkopohjaa

kuin

vastuualueiden

kartoituksessa.

Kartoituksessa kirjattiin ylös osastojen suorittamat ennakkohuoltotyöt ja tarkastukset
jokaiselle putkistolajille. Ennakkohuoltotyön lisäksi haluttiin tietää ennakkohuoltotyön
luonne. Tuloksista selvisi, että ennakkohuoltotyötoiminta sellaisille putkistoille, joille ei
ole painelaitelain tai painelaitedirektiivin asettamia suoria vaatimuksia, on varsin
heikolla pohjalla. Arttu-kunnossapidon tietojärjestelmästä ei löydy kaikille tehdasalueen
yhteisille putkistoille ennakkohuoltotöitä, jolloin

osasta putkistoille tehtävistä

tarkastuksista ei jää minkäänlaisia suoritettua merkintää tietokantaan. Koksaamon osalta
tarkastustoiminta oli korkeimmalla tasolla, sillä koksaamo suorittaa tehdasalueella niin
mittaavaa kuin visuaalista kunnonvalvontaa yli osastorajojen. Koksaamon käyttäessä
Arttu-järjestelmää töistä jää myös merkintä Arttuun. Ennakkohuoltotyötoiminta tulee
suorittaa tässä työssä esitellyn Tukesin kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimuksetoppaan mukaisesti käyttäen Arttu-kunnossapidon tietojärjestelmää.
Putkistomerkintöjen kartoitus, jossa jokaisen putkistolajin kohdalla haluttiin tietää
merkintätapa, toteutettiin vastaavalla tavalla kuin edelliset kartoitukset. Tuloksista ja
kentällä tehdyistä havainnoista kävi ilmi, että putkistojen merkinnän taso yleisesti on
huono. Vain pieni osa tehdasalueen yhteisistä putkistoista täyttää Tukesin määrittelemät
vähimmäisvaatimukset putkistojen merkinnöistä. Vähimmäisvaatimuksiin kuuluu, että
putkistosta on nähtävissä virtaavan aineen nimi ja virtaussuunta. Täytyy muistaa, että
Tukesin opas käsittelee vain vaarallisten aineiden, eli ryhmän 1 kemikaaliputkistoja.
Tästä huolimatta putkistojen merkinnässä tulee ottaa käyttöön koko tehtaan kattava ja
virtaavasta aineesta riippumaton yhtenäinen merkintätapa väärinymmärrysten ja
vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaaratilanteita voi syntyä esimerkiksi virtaavan aineen
painetasosta johtuen, vaikka virtaavaa ainetta itsessään ei luokiteltaisi vaaralliseksi
kemikaaliksi.
Diplomityö oli erittäin työläs, sillä tiedon keräämisessä haasteellisinta oli tiedon
hajanaisuus ja dokumentoinnin puute. Lisäksi lähtötilanteessa parempi tehdasalueen
paikallistuntemus olisi helpottanut työn etenemistä etenkin alkuvaiheessa. Kartoitustyö
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tehtiin pääasiassa haastattelemalla jokaisen osaston kunnossapidon edustajia, jotka
kertoivat omat näkemyksensä työn tavoitteiden osa-alueista. Tämän työn kappaleessa 10
”Toimenpide-ehdotukset” on kerrottu parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseen
jokaisella osa-alueella. Lisäksi tässä työssä esiteltyä kunnossapitoteknologiaa voidaan
soveltaa etenkin tehdasalueella ongelmallisiksi muodostuneissa maanalaisten vesien
runkoputkistojen tarkastuksissa. Työssä aiemmin mainittu hyvä muutoksenhallinnan
menettely on avainasemassa näiden osa-alueiden pitämiseksi kunnossa.

150

LÄHDELUETTELO
Air Liquide, 2017. Air Liquide Suomessa. Saatavuus http://www.airliquide.fi/fi/keta-meolemme/air-liquide-suomessa.html [viitattu 9.3.2017]
AGA, 2017. Käyttöturvallisuustiedote typpi, puristettu. Saatavissa
http://www.aga.fi/internet.lg.lg.fin/fi/images/Typpi%2C%20puristettu_FI634_120207.pdf?
v=3.0 [viitattu 23.2.2017]
Antikka M., 2017. Mekaanikko. SSAB Europe Oy, Raahe.

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista 856/2012. Saatavissa https://www.edilex.fi/smur/20120856
[viitattu 20.2.2017]
Direct Industry, 2017. Olympus. Saatavilla
http://www.directindustry.com/prod/olympus/product-17434-619700.html [viitattu
4.4.2017]
Eurooppatiedotus.fi, 2017. EU-lakien suhde Suomen lakiin. Saatavilla
https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/eu-lakien-suhde-suomen-lakiin/ [viitattu 27.6.2017]
European Commission, 2017. Pressure Equipment Directive. Saatavissa
https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_fi [viitattu
27.2.2017]
EUR-Lex, 2017a. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU. Saatavissa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0068&from=fi
[viitattu 27.2.2017]
EUR-Lex, 2017b. Euroopan parlamentin neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Saatavissa http://eurlex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=FI [viitattu
27.2.2017]

151
Hietala M., 2017. System Specialist. SSAB Europe Oy, Raahe. Keskustelu 21.6.2017.
Inkala P., 2014. Masuunien hiili-injektio, Raahen Voima Oy, Ruukki Metals oy, Raahe.
Innerspec, 2016. EMAT Technology. Saatavilla http://innerspec.com/knowledge/emattechnology [viitattu 20.4.2017]
Inspecta Oy, 2017a. Digitaalinen röntgenkuvaus eli radiografia DDA-laitteistolla. Saatavilla
http://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDT-sovelluskuvaukset/Digitaalinenradiografia-DDA-laitteistolla/ [viitattu 24.4.2017]
Inspecta Oy, 2017b. Korroosiotarkastus putkille ultraäänitekniikalla (Guided Wave LRUT).
Saatavilla http://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDT-sovelluskuvaukset/Pitkankantaman-Guided-Wave-LRUT-putkistoille/ [viitattu 20.4.2017]
Inspecta Oy, 2017c. Vaiheistettu ultraääni. Saatavilla http://www.inspecta.fi/Palvelut/ndttarkastus/NDT-sovelluskuvaukset/Vaiheistettu-ultraaani/ [viitattu 20.4.2017]
Inspecta Oy, 2017d. TOFD – ultraäänitekniikkan (kulkuaikatekniikka) päittäishitsien NDTtarkastuksiin. Saatavilla http://www.inspecta.fi/Palvelut/ndt-tarkastus/NDTsovelluskuvaukset/TOFD-kulkuaikatekniikka/ [viitattu 20.4.2017]
Inspecta Oy, 2017e. SLOFEC. Saatavilla http://www.inspecta.com/en/OurServices/Testing/SLOFEC/ [viitattu 16.6.2017]
Iris NDT, 2014. Electromagnetic Acoustic Transducers – EMAT. Saatavilla
https://www.irisndt.com/us/specialized-ndt/electromagnetic-acoustic-transducers/ [viitattu
21.4.2017]
Järvio J. et al., 2007. Kunnossapito. 4. painos. Helsinki: KP-Media Oy, 283 s. ISBN 978952-99458-3-2
Karppinen A., 2017. Terästuotannon kunnossapitopäällikkö, SSAB Europe Oy, Raahe.
Kinnunen A., 2016. Makean- ja merivedenkäyttövarmuus Raahen terästehtaalla. SSAB
Europe Oy.

152
Kinnunen K., 2017. Energiatehokkuusinsinööri, SSAB Europe Oy, Raahe.
Koivumäki J., 2017a. Teollisten tarkastusten erikoismenetelmät – NDT. Inspecta Oy.
Kehittyneet_mentelmät.pdf. Sisäinen dokumentti.
Koivumäki J., 2017b. Maanalaisten putkistojen tarkastusmenetelmiä Inspecta Oy info
11.5.2017, Raahe.

Koksaamon työsuojelun yleisturvaohje, SSAB Europe Oy, 2017. Sisäinen dokumentti.
Koksikaasun käyttöturvallisuustiedote, 2015. SSAB Europe Oy. Sisäinen dokumentti.
Korroosiokäsikirja, 2004. 2. painos. Helsinki: KP-Media Oy, 930 s. ISBN 951-97101-7-5

Kömi J., 2016, Teräksen valmistus ja ominaisuudet -kurssin luentomateriaali, SSAB,
Oulun Yliopisto Teknillinen Tiedekunta, Konetekniikan laitos, Oulu.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2008.
Saatavissa https://www.edilex.fi/smur/20050390 [viitattu 20.2.2017]

Levyvalssauslinjan esittely, 2017, SSAB Europe Oy, sisäinen dokumentti [viitattu
1.6.2017]
Lindqvist M, 2015. SSAB:n turvallisuuspolitiikka. Saatavissa http://www.ssab.fi/ssabkonserni/kestava-kehitys/ssab-ja-kestavakehitys#!di=discoverE109CFA05EE74A02A360CE2B37A09BCB [viitattu 8.2.2017]
Masuunikaasun käyttöturvallisuustiedote, 2015. SSAB Europe Oy. Sisäinen dokumentti.
Metallinjalostajat ry, 2014. Teräskirja. 9 painos. Helsinki: Bookwell Oy, 112 s. ISBN 978952-238-121-7
Mikkonen H., Miettinen J., Leinonen P. et.al, 2009. Kuntoon perustuva kunnossapito. 1.
painos. Helsinki: KP-Media Oy, 606 s. ISBN 978-952-99458-4-9

153
Mudge P., Speck J., 2004. Long-range ultrasonic testing (LRUT) of pipelines and piping.
TWI, saatavilla http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/longrange-ultrasonic-testing-lrut-of-pipelines-and-piping-september-2004/ [viitattu 19.4.2017]
NDT Resource Center, 2017. Electromagnetic Acoustic Transducers (EMATs). Saatavilla
https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/EquipmentTrans/emats.htm
[viitattu 21.4.2017]
Olympus, 2017a. 38DL Plus. Saatavilla http://www.olympus-ims.com/en/38dlplus/#!cms[tab]=%2F38dl-plus%2Fspecifications [viitattu 6.4.2017]
Olympus, 2017b. Measuring Metal Thickness Through Paint. Saatavilla
http://www.olympus-ims.com/en/applications/measuring-metal-thickness-paint/ [viitattu
7.4.2017]
Olympus, 2017c. 2.1 What is Ultrasound?. Saatavilla http://www.olympus-ims.com/en/ndttutorials/flaw-detection/ultrasound/ [viitattu 18.4.2017]
Olympus, 2017d. Introduction to Time-of-Flight Diffraction (TOFD) for Weld Inspection.
Saatavilla http://www.olympus-ims.com/en/applications/introduction-to-time-of-flightdiffraction-for-weld-inspection/ [viitattu 20.4.2017]
Promaint-lehti, 2013. Kehittyneet NDT-menetelmät kunnossapidon tukena. Saatavilla
http://promaintlehti.fi/Kunnonvalvonta-ja-kayttovarmuus/Kehittyneet-NDT-menetelmatkunnossapidon-tukena [viitattu 19.4.2017]
Raahen tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa 2016, SSAB Europe Oy.
Raahen Voima Oy, 2017. Uusi voimalaitosyksikkö. Saatavilla
http://www.raahenvoima.com/yritys/uusi-voimalaitosyksikko/ [viitattu 10.3.2017]

Raudanvalmistuksen yleisturvaohje ja kaasuturvallisuusohje, SSAB Europe Oy, 2017.
Sisäinen dokumentti.

154
Rosen Group, 2017. Magnetic Flux Leakage. Saatavilla http://www.rosengroup.com/global/company/explore/we-can/technologies/measurement/mfl.html [viitattu
16.6.2017]
SSAB esittelymateriaali, SSAB External Presentation, sisäinen dokumentti [viitattu
14.2.2017]
SSAB:n internetsivut, 2017a. SSAB lyhyesti. Saatavissa: http://www.ssab.fi/ssabkonserni/tietoja-ssabsta/ssab-lyhyesti [viitattu 10.2.2017]
SSAB:n internetsivut, 2017b. Tarkempia tietoja toimipaikoistamme. Saatavissa:
http://www.ssab.fi/ssab-konserni/tietoja-ssabsta/toimipisteita-ympari-maailman [viitattu
10.2.2017]

SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto, 2016, sisäinen dokumentti [viitattu 14.2.2017]
SSAB Raahen tehtaan esittelyaineisto, 2017. Raudanvalmistus - yleisesittely. SSAB
Europe Oy. Sisäinen dokumentti.
SSAB, 2014. Ruukki Metals - Kunnossapitojärjestelmän käyttö. SSAB Europe Oy, Raahe.
Sisäinen dokumentti.
SSAB, 2016. Tutustuminen Chemsoft sovellukseen Luleåssa 7.-8.11.2016. SSAB Europe
Oy. Sisäinen dokumentti.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2013. SFS-Käsikirja 1 - Standardit ja standardisointi.
8. painos. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 40s. ISBN 978-952-242-166-1
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2017. Usein kysyttyä. Saatavilla
http://www.sfs.fi/usein_kysyttya [viitattu 14.3.2017]
SFS 3701, 1995. 2. painos. Putkistojen merkintä virtaavien aineiden tunnuksin. Tunnusvärit
ja –kilvet. Suomen standardisoimisliitto SFS: 9 s.
SFS-EN 13306, 2010. Kunnossapito. Kunnossapidon terminologia. Suomen
standardisoimisliitto SFS: 54 s.

155
SFS-EN 13480-1, 2012. Metallic Industrial Piping. Part 1: General. Suomen
standardisoimisliitto SFS: 17 s.
SFS-EN 14127, 2011. Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä. Suomen
standardisoimisliitto SFS: 73 s.
SKF, 2017. Product data sheet TKTI 31. Thermal camera TKTI 31. Saatavilla
http://www.skf.com/binary/21-139853/13998EN_TKTI31.pdf [viitattu 11.4.2017]

Terästuotannon työsuojelun yleisturvaohjeet, SSAB Europe Oy, 2017. Sisäinen
dokumentti
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2015. Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen
mukaisesti. Saatavilla
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/3Painelaitteet/Painelaitteiden-sisallotluokiteltava-CLP-asetuksen-mukaisesti/ [viitattu 16.5.2017]
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2017a. Standardit. Saatavissa
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutustavarat/Standardit/ [viitattu
13.3.2017]
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2017b. Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset. 36
s. ISBN 978-952-5649-88-9
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2017c. Tietoa meistä. Saatavissa
http://www.tukes.fi/fi/Tietoa-meista/ [viitattu 17.2.2017]
Typen käyttöturvallisuustiedote, 2015. SSAB Europe Oy. Sisäinen dokumentti.
Työturvallisuuslaki 738/2002. Saatavissa: https://www.edilex.fi/smur/20020738 [viitattu
20.2.2017]

Valssaamon työsuojelun yleisturvaohje, SSAB Europe Oy, 2017. Sisäinen dokumentti.

156
Valtioneuvoston asetus painelaitteista 1548/2016. Saatavissa
https://www.edilex.fi/smur/20161144 [viitattu 16.2.2017]
Vesikukka V., 2017. Aihiotuotannon kunnonvalvonnan esimies. SSAB Europe Oy, Raahe.
Vuolteenaho H., 2017. Ympäristöpäällikkö, SSAB Europe Oy, Raahe.

Vuolteenaho J., 2014. RaahenVoima. Voimalaitos esittely, Raahen Voima Oy, sisäinen
dokumentti [viitattu 21.6.2017]
Vuolteenaho J., 2016. RaahenVoima Voimalaitos esittely, Raahen Voima Oy, sisäinen
dokumentti [viitattu 14.2.2017]
Vääräkoski J., 2017. Projekti-insinööri, SSAB Europe Oy, Raahe. Keskustelu 23.1.2017.
Painelaitelaki 1144/2016. Saatavissa https://www.edilex.fi/smur/20161144 [viitattu
16.2.2017]
PSK 6201, 2011. 3. painos. Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. PSK: 30 s.
PSK 7501, 2010. 2. painos. Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. PSK: 32 s.
Ympäristönsuojelulaki 527/2014. Saatavissa:
https://www.edilex.fi/smur/20140527/muutos20161068 [viitattu 20.2.2017]

Liite 1. Putkistolajien ja osastojen väliset yhteydet.

Liite 2 (1/2). Piirustusluettelo
Väliaine
Masuunikaasun jakelu
Koksikaasun jakelu
MAKA ja KOKA
(vaaralliset kemikaalit)
Nestekaasun jakelu
ERP

Piirustusnro
1450120
3818524
1450308
073268
0700236
073268

Piirustuksen tyyppi
Lauhteen poistimet
PI-kaavio
Lauhteen poistimet
Vaaralliset kaasut
KOKA ja KS MAKA
Putkisto layout

Huom
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ei ajan tasalla
Ylläpidettävä

06415
3482704
4433528-1
072672

PI-kaavio
Jakelu PI-kaavio layout
PI-kaavio
Putkistokaavio

Ylläpidettävä

Kevyt polttoöly (MA)

Vanhat raskaan polttoöljyn
jakeluputkistot (purkua
suoritettu)

023742 (VL)
0745163

Bentseeni- ja tervaputkistot

073268
072672

Happi
Typpi (useita painetasoja)
Koksaamon MAKA- ja
typpilinja
Vedenjakelun pääkaavio
Merivesi
Merivesi viemäröinnit
Makeavesi
Makeavesi viemäröinnit
Saostettu/humussuodatettu
vesi (voimalaitos)
Saostettu/humussuodatettu
vesi (JV-vesilaitos)
Syöttövesi
Kaukolämpöputkistot
Höyryt (8, 10 ja 30 bar)
Korkeapainrehöyryputkisto
t KS-Voimalaitos
Paineilma

Ylläpidettävä
RPO ja KPO tehdasjakelu
layout
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä

4423144
4423140
2829749

Putkisto layout
Putkistokaavio terva
(öljyvarastoalue)
PI-kaavio matalapaine
PI-kaavio korkeapaine
Ilmakaasut jakelu (sis. typen)

073268

Putkisto layout

Ylläpidettävä

029538
071085

MEVE ja MAVE
Jakelukaavio
Koko tehdas layout
Putkistokaavio
Koko tehtaan layout
Merivesiviemärit
Putkistokaavio
Koko tehtaan layout

Ylläpidettävä
Ylläpidettävä

Koko tehtaan höyrynjakelun
putkistokaavio
Kaukolämpö Putkistokaavio
Koko tehtaan höyrynjakelun
putkistokaavio

Ylläpidettävä

Tehdasjakelu periaatekaavio
TE paineilman jakelupiirustus
Koko tehtaan putkistolayout

Ylläpidettävä

029538
071085
0743932
029538
071085
2438412 D

06429
028695
06429

2425823
1436161
1449276

Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Kesken

Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä
Ylläpidettävä

Ylläpidettävä
Ylläpidettävä

Ylläpidettävä

Liite 2 (2/2). Piirustusluettelo
Väliaine
Talousvesi

Piirustusnro
071718

Piirustuksen tyyppi
Layout

Huom
Ylläpidettävä

Saniteettiviemärit

071085

Putkisto layout

Ylläpidettävä

1418602

PI-kaavio

Ylläpidettävä

1759016

Terässulaton
palovesiverkosto --> VA
putkistolayout
Valssaamon palovesiverkosto
Putkistokaavio

Ylläpidettävä

Asetyleenin jakelu
Masuuneiden
puhallusilmaputket
LNG
Nestemäinen
Kaasumainen
Palovesiputkistot

028165
Sulaton
kaukolämpöjärjestelmä

023949

Ylläpidettävä
Ylläpidettävä

metrit

Liite 3. Raahen tehdasalueen kattava koksikaasuputkiston layout-kuva

Liite 4. Merivesiputken mittauksista muodostettu kuvaaja

