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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen 
vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston 
korroosiovaurioihin. Työ tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa yhteistyössä 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa.  

Nikkelin valmistaminen hydrometallurgisella prosessilla edellyttää, että malmissa 
oleva nikkeli saadaan liuotettua nestefaasiin esimerkiksi happoliuoksen avulla. Nikkeli 
voi olla malmissa sitoutuneena erilaisina yhdisteinä, mikä vaikuttaa siihen miten 
helposti se liukenee. Liuotettavat mineraalit sisältävät usein myös muita metalleja, 
kuten kuparia ja rautaa, jotka myös esiintyvät samankaltaisina yhdisteinä kuin nikkeli. 
Liuotusprosessissa käsiteltävän raaka-aineen vaihdoksen myötä liuotettavan mineraalin 
kupari- ja rautapitoisuudet alenivat merkittävästi ja mineraalissa oleva pääasiallinen 
nikkeliyhdiste vaihtui metallienvälisestä yhdisteestä sulfidipohjaiseksi yhdisteeksi. 

Reaktorin korroosiovauriot ilmenivät muutama kuukausi liuotettavan mineraalin 
vaihdon jälkeen. Haponkestävästä teräksestä (AISI 316L) valmistetut 
jäähdytysvesiputket olivat syöpyneet puhki putkiston hitsisauman vierestä, ja putkien 
pinta oli vaurioitunut korroosion vaikutuksesta.  

Työ jakaantui kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käsiteltiin liuotusprosessia ja 
taustoja korroosion tapahtumiselle. Toisessa osassa selvitettiin tarkempia mekanismeja 
vaurioitumiselle sähkökemiallisen korroosion, eroosion ja hitsisaumoissa esiintyvän 
korroosion kautta. Viimeisessä osassa käsiteltiin putkiston vaurioanalyysiä ja työn 
kokeellista osaa. Kokeelliseen osaan sisällytettiin putken seinämävahvuuden mittaukset 
eroosion vaikutuksen selvittämiseksi, sähkökemiallisia polarisaatiomittauksia, joilla 
tutkittiin liuoksen koostumuksen vaikutusta korroosioon, sekä hitsisauman 
mikrorakenteen tutkiminen korroosion paikallistumisen syyn selvittämiseksi.  

Seinämävahvuuden mittaukset osoittivat, että eroosio ei ollut merkittävässä roolissa 
putkiston vaurioitumisessa. Polarisaatiomittauksissa havaittiin liuoksen alenevan pH:n 
nopeuttavan korroosiota, mikä oli odotettavissa. Mittauksissa huomattiin myös 
liuokseen kuplitetun ilman ja lisätyn kuparisulfaatin nostavan teräksen 
korroosiopotentiaalia. Hitsisauman mikrorakenteesta ei löydetty merkkejä 
raerajakorroosioon viittaavasta herkistymisestä. Korroosion paikallistumisen oletetaan 
johtuvan pääasiassa hapen epätasaisesta jakautumisesta putkiston alueella. 
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Hitsisaumojen tapauksessa paikallistumiseen on saattanut vaikuttaa myös 
kromikarbidien muodostuminen ja siitä aiheutunut korroosionkestävyyden lasku, vaikka 
niitä ei pystyttykään osoittamaan kokeissa.  

Työn tulosten perusteella ei voitu osoittaa mineraalin vaihdoksen aiheuttaneen 
merkittävästi kiihtynyttä korroosiota. Korroosion välttämiseksi liuotusparametrien 
valintaan suositellaan hapen syötön lisäämistä ja alhaisten pH-arvojen välttämistä. 
Jatkotutkimuksiksi reaktorin korroosion selvittämiseksi ehdotetaan teräksen passivaatio- 
ja pistesyöpymäpotentiaalien selvittämistä sekä näiden riippuvuutta liuotusolosuhteista. 
Hitsisaumojen korroosion välttämiseksi ehdotetaan ensisijaisesti prosessiparametrien 
säätöä ja, jos korroosio-ongelmat jatkuvat, myös materiaalin vaihtoa. Vaihtoehtoisiksi 
materiaaleiksi ehdotetaan suuremman kromipitoisuuden teräksiä ja tarvittaessa titaani- 
tai niobiseostusta hitsisaumojen mahdollisen herkistymisen välttämiseksi.  
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The purpose of this study was to determine the effect of the nickel raw material change 
on the corrosion of the leaching reactor and to investigate the reasons behind corrosion, 
which led to the failure of cooling water piping. The thesis was done at the Department 
of Materials Science of Tampere University of Technology in co-operation with Norilsk 
Nickel Harjavalta Oy.  

Nickel production by a hydrometallurgical process requires that the nickel in the ore 
is leached into liquid phase. Nickel exists in ores bound in different mineral compounds, 
which influences the leachability of the ore. Ores and minerals contain often also other 
metals, such as copper and iron. The major differences between the new and the old ore 
used in leaching were significantly reduced copper and iron contents and the presence 
of nickel in sulphide minerals rather than in intermetallic compounds. 

Corrosion failure in the reactor was noticed a few months after the change of the 
raw material. Cooling water pipes, made of stainless steel (AISI 316L), were severely 
corroded and the metal adjacent to welds had been corroded through the pipe wall 
thickness. 

The thesis includes three sections of which the first one deals with the leaching 
process and the background of corrosion. In the second section, more detailed 
mechanisms for the failure are introduced. These include electrochemical corrosion, 
erosion, and mechanisms for localized corrosion in welds. The last section deals with 
failure  analysis  and  experimental  tests.  The  experimental  part  comprises  of  wall  
thickness measurements of the pipe to determine the extent of erosion damage, 
electrochemical polarization measurements. Finally, the microstructure of the corroded 
weld was studied to find reasons for the localization of the corrosion.  

Wall thickness measurements suggested that erosion had only a minor role in the 
damage of the pipes. Polarization measurements showed increasing corrosion rates with 
decreasing pH, which was expected. It was also noted that additions of air or copper 
sulphate in the solution increased the corrosion potential of the steel. Microstructural 
studies on the welds indicated no signs of sensitization or intergranular corrosion. The 
localization of corrosion damage is assumed mainly to be caused by uneven distribution 
of oxygen in the areas near the pipes.  Formation of chromium-rich carbides inside the 
grains may also have contributed to the corrosion of welds, although it was not 
experimentally observed.  
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The experimental results did not confirm that the change in the used ore had 
significantly accelerated corrosion in the leaching reactor. In order to reduce corrosion, 
it is suggested to avoid low pH values and to use sufficient oxygen supply. Further 
research on passivation and pitting potentials of the steel could provide useful 
information about safe process operating conditions.  In order to avoid corrosion around 
welds, it is suggested that first measures are to adjust the process parameters, and if 
corrosion damages continue to occur, then the change of material should be taken into 
consideration. Suggested alternative materials include stainless steels with higher 
chromium content and, if necessary, titanium and niobium alloying to prevent possible 
sensitization in areas adjacent to welds.  
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   Reaktion standardinen potentiaali (V) 
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   Reaktion redox-potentiaali (V) 
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i   Virrantiheys (A/cm2) 

   Itseisvirrantiheys (A/cm2) 
   Korroosiovirrantiheys (A/cm2) 

K   Tasapainovakio (-) 
n   Reaktiossa siirtyvien elektronien lukumäärä (-) 

   Nikkeliekvivalentti (-) 
Nu   Nusseltin luku (-) 
p   Paine (Pa) 
R   Yleinen kaasuvakio (J/mol K) 
r   Etäisyys pyörimisakselista (m) 

   Reynoldsin luku (-) 
T   Lämpötila (K) 
T   Aika (s) 
u   Nopeus (m/s) 
V   Tilavuus (m3) 

      Aineen i stökiömetrinen kerroin (-) 
z   Korkeus (m) 
 
Kreikkalaiset kirjaimet 
αi   Tafel-yhtälön vakiotermi (V) 
βi   Tafel-yhtälön kulmakerroin (V) 
∆     Gibbsin energian muutos (J) 
∆     Standardinen Gibbsin energian muutos (J) 
∆     Muodostumisen Gibbsin energia (J) 
δ    Diffuusiokerros (m) 

   Ylipotentiaali (V) 
   Kulma patopisteeseen verrattuna (rad) 
    Aineen i kemiallinen potentiaali (J/mol) 
       Aineen i standardinen kemiallinen potentiaali 

   (J/mol)  
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       Kinemaattinen viskositeetti (m2/s) 
   Tiheys (kg/m3) 
Ω      Kierrosnopeus (1/min = rpm) 

   Kulmanopeus (rad/s) 
 
Reaktioyhtälöissä 

		( )  x on atomien lukumäärä ja z hapetusluku. 
Esim. kiinteä nikkelisulfidi Ni3S2(s), 
(Olomuodot: s = kiinteä, l = neste, g = kaasu, 
aq = veteen liuennut) 
 

Alaindeksit 
a   Anodi 
c   Katodi 
 
Kirjainlyhenteet 
BSE   Takaisinsironneet elektronit 
CE   Vastaelektrodi 
EDS   Energiadispersiivinen spektrometri 
LSU-kivi    Liekkisulatusuunikivi 
NNH   Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
PKK   Pintakeskinen kuutiollinen kiderakenne 
RE   Referenssielektrodi 
SEM   Pyyhkäisyelektronimikroskooppi 
SHE   Standardivetyelektrodi 
SU-kivi   Sähköuunikivi 
WE   Näyte-elektrodi
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1 Johdanto 
 

Ruostumattomien terästen sekä monien korkeisiin lämpötiloihin soveltuvien 
metalliseosten yksi tärkeimmistä seosaineista on nikkeli. Nikkeliä käytetään myös mm. 
akkuteknologiassa, metallien pinnoituksessa, magneeteissa ja ns. muistimetalleissa. 
Nikkelin käyttöä on pyritty vähentämään erityisesti austeniittisten ruostumattomien 
terästen valmistuksessa, jotta valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää, mutta nikkelin 
korvaaminen esimerkiksi mangaaniseostuksella ei ole syrjäyttänyt perinteisten 
nikkeliseosteisten teräslajien käyttöä.  

Nikkeliä voidaan valmistaa pyrometallurgisella tai hydrometallurgisella prosessilla. 
Valmistaminen hydrometallurgisella prosessilla koostuu liuotuksesta, 
liuospuhdistuksesta ja pelkistyksestä. Prosessin ensimmäisenä vaiheena on metallin 
saattaminen kiinteästä mineraalista nestemäiseen faasiin eli liuotus. Liuotus tapahtuu 
yleensä vahvojen happojen ja hapettimien kuten rikkihapon ja hapen avulla korotetussa 
lämpötilassa. Näissä olosuhteissa liuotuksen kemialliset reaktiot tapahtuvat riittävän 
nopeasti, jotta prosessi olisi taloudellisesti kannattava.  

Liuotusprosessin olosuhteet vaikuttavat oleellisesti reaktorin materiaaleihin ja 
niiden korroosionkestävyyteen prosessin toimiessa. Esimerkiksi erittäin matalat pH-
arvot voivat aiheuttaa merkittävää korroosiota myös ruostumattomilla teräksillä. Lisäksi 
liuotukseen syötettävä kiintoaine luo mahdollisuuden eroosiokulumiseen, joka voi 
kiihdyttää korroosiota. Reaktoreiden korroosion ja mahdollisen kulumisen hallinta on 
tärkeää sekä prosessin keskeytymättömyyden että toimintaturvallisuuden kannalta.  

Liuotusreaktorissa havaittiin korroosiovaurio pian sen jälkeen, kun liuotuksen 
raaka-ainemineraalia oli vaihdettu syksyllä 2011. Reaktorin korroosio oli parhaiten 
näkyvissä jäähdytysvesiputkistoissa, joissa teräksen pinta oli syöpynyt kuoppaiseksi ja 
lisäksi putkisto oli syöpynyt puhki putken hitsiliitoksen vierestä.  Tämän diplomityön 
tavoitteena oli erityisesti selvittää, oliko liuotettavan mineraalin vaihdos aiheuttanut 
korroosion liuoksen muuttuneiden olosuhteiden, esimerkiksi metallipitoisuuksien, 
kautta. 

Työn alkuosassa on esitelty hydrometallurgian peruspiirteitä sekä kartoitettu 
reaktorin olosuhteita liuotusprosessin aikana. Tätä seuraa lyhyt katsaus työssä 
tarkasteltavaan teräkseen, jonka jälkeen selvitetään korroosiomekanismien teorioita. 
Vaurioitumisen teoriassa kiinnitettiin huomiota mm. kiintoaineen aiheuttamaan 
eroosioon, happamien olosuhteiden aiheuttamaan korroosioon ja vaurion 
paikallistumiseen hitsisaumaan.  

Putkiston vaurioanalyysi aloitettiin tarkastelemalla vaurioituneita osia 
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Tarkastelussa keskityttiin syöpyneeseen 
hitsisaumaan ja putkiston päädystä leikattuun näytekappaleeseen. Työn kokeellisen osan 
laboratoriotesteissä mitattiin jäähdytysvesiputkiston seinämävahvuudet putken eri 
puolilla. Lisäksi tarkasteltavalle teräslaadulle mitattiin polarisaatiokäyrät useissa eri 
testiliuoksissa; näillä selvitettiin eri liuoskomponenttien vaikutusta materiaalin 
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sähkökemialliseen korroosioon. Lopuksi tarkasteltiin syöpyneen hitsisauman 
mikrorakennetta, jotta korroosion paikallistuminen saataisiin selitettyä. Työ tehtiin 
Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksella yhteistyössä Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy:n kanssa. 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on osa OJSC MMC Norilsk Nickel –yhtiötä, joka on 
Venäjän suurin kaivos- ja metallialan yritys ja maailman suurin nikkelin ja palladiumin 
tuottaja. Yritys on samalla myös merkittävä platinan ja kuparin tuottaja. Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy on erikoistunut nikkelikemikaalien ja -metallin valmistukseen. 
Tuotantolaitos koostuu liuottamosta, uutosta, pelkistämöstä, elektrolyysistä ja 
kemikaalitehtaasta (Kuva 1.1). Yrityksen kokonaistuotanto nikkelinä laskettuna on 
vuodessa noin 66 000 tonnia. Tuotteet ovat nikkelikatodit, nikkelibriketit ja 
nikkelikemikaalit. Yritys tuottaa myös kobolttisulfaattia. Lisäksi pelkistyksen 
sivutuotteena saadaan ammoniumsulfaattia, jonka määrä on noin 100 000 tonnia 
vuodessa. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tavoitteena on olla maailman johtava 
nikkelitoimittaja, jonka haastavista raaka-aineista valmistamat, käyttäjien tarpeiden ja 
odotusten mukaan kehitetyt tuotteet tyydyttävät sekä yritystä että heidän asiakkaitaan. 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy edellyttää korkeiden laatukriteereiden täyttämistä sekä 
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hallintaa. [1] 

 

 
Kuva 1.1. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tuotantolaitoksen prosessikaavio. [1] 
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2 Hydrometallurgia 
 

Luonnossa metallit esiintyvät usein yhdisteinä, kuten sulfideina ja oksideina. Yhdisteet 
ovat energiatilaltaan stabiilimpia kuin puhtaat metallit. Tästä johtuen metallien 
valmistamiseen tarvitaan ulkoista energiaa, jotta yhdisteiden sidokset saadaan rikottua 
ja muodostettua puhdasta metallia. Metallien valmistusprosessia, jossa tarvittava 
energia tuodaan suurimmalta osin kemiallisena energiana ja kemialliset reaktiot 
tapahtuvat vesiliuoksissa, kutsutaan hydrometallurgiseksi prosessiksi. [2]  

2.1 Hydrometallurgiset prosessit 

Valmistusprosessi mineraalista puhtaaksi metalliksi voidaan tyypillisesti jakaa kolmeen 
osa-alueeseen: liuotukseen, liuospuhdistukseen ja pelkistykseen. Raaka-aineelle 
tarvitaan usein myös pyrometallurgisia prosesseja, kuten pasutusta tai kalsinointia, 
ennen kuin sen liuottaminen voidaan suorittaa tehokkaasti. Kuvassa 2.1 on esitetty 
yksinkertaistettu metallin valmistusprosessi. [2] 

 
Kuva 2.1. Metallin valmistus mineraalista hydrometallurgisella prosessilla.  
 

2.1.1 Liuotus 

Liuotuksen tavoitteena on erottaa valmistettava metalli mineraalista ja liuottaa se 
nestefaasiin. Nestefaasina toimii yleensä vesi, johon lisätään liuotusta edistäviä aineita, 
kuten happoa ja muita hapettavia aineita, esimerkiksi happea. Liuotuksen tehokkuus ja 
selektiivisyys riippuvat käytetyistä mineraaleista, veteen lisätyistä reagensseista ja 
olosuhteista, joissa liuotus tapahtuu. Liuotuksen kannalta tärkeimpiä parametreja ovat 
seoksen pH ja hapen osapaine. Lisäksi lämpötilalla on merkittävä rooli prosessin 
optimoinnin kannalta. [2]  

Liuotus voidaan suorittaa eri tavoin riippuen mineraalin metallipitoisuudesta ja sen 
saatavuudesta. Vähän metallia sisältäville malmeille voidaan suorittaa esimerkiksi 
kasaliuotusta. Kasaliuotuksen etuna on, että sitä voidaan käyttää niukkametallisille 
malmeille, mutta liuotusprosessi on hidas. Nopeampaan liuotukseen käytetään 
liuotusreaktoreita, jotka voivat toimia joko normaalissa ilmanpaineessa tai korotetussa 
paineessa. Paineistettuja reaktoreita kutsutaan usein autoklaaveiksi. Paineistetussa 
liuotuksessa voidaan käyttää yli 100°C lämpötiloja, koska vesi ei höyrysty korkean 
paineen vuoksi.  [2]  

Mineraali Liuotus Liuospuhdistus Pelkistys Metalli 
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Reaktoreissa tapahtuva liuotus edellyttää, että mineraalin metallipitoisuus on 
suhteellisen korkea ja liuotusaika riittävän lyhyt, jotta prosessi olisi taloudellinen. 
Reaktoreissa tapahtuva liuotus mahdollistaa prosessin nopeuttamisen, koska reaktion 
olosuhteita pystytään valvomaan ja kontrolloimaan. Reaktorit on usein myös varustettu 
sekoittimella. Sekoittimen avulla saadaan nopeutettua liuotusreaktiota, koska reagoivien 
aineiden kulkeutuminen partikkelien pinnalle ja reaktiotuotteiden kulkeutuminen 
pinnalta pois nopeutuvat. Jatkuvilla prosessin pH- ja lämpötilamittauksilla voidaan 
varmistaa, että olosuhteet pysyvät optimialueilla. Lisäksi reaktorit mahdollistavat 
olosuhteiden säätämisen, esimerkiksi hapon syöttöä rajoittamalla tai lisäämällä voidaan 
säätää liuoksen pH:ta. [2] 

2.1.2 Liuospuhdistus 

Raaka-aineena käytettävät mineraalit sisältävät usein halutun metallin lisäksi myös 
muita metalleja. Näiden päätymistä lopputuotteeseen voidaan vähentää puhdistamalla 
liuotusprosessista saatu tuoteliuos. Yleisimmät puhdistusmenetelmät ovat saostus ja 
nesteuutto. [2] 

Saostuksella tarkoitetaan prosessia, jossa metalli-ionit muodostavat yhdisteen, jonka 
liukoisuus nestefaasiin on hyvin pieni. Kun yhdiste ei pysty liukenemaan nesteeseen, se 
muodostaa kiinteitä partikkeleita, jotka suuremman tiheytensä ansiosta vajoavat säiliön 
pohjalle. Kiintoaine pystytään erottamaan nestefaasista esimerkiksi suodattamalla liuos. 
Metallien saostuminen erilaisina yhdisteinä voidaan toteuttaa muun muassa lisäämällä 
liuokseen sopivia ioneja, haihduttamalla liuotinta tai muuttamalla seoksen pH:ta. Ionien 
lisäyksen tarkoituksena on muodostaa niukkaliukoisia suoloja, joiden avulla metallit 
saadaan saostumaan. Höyrystämisellä taas pyritään nostamaan liuenneiden aineiden 
konsentraatio niiden liukoisuusarvoa korkeammaksi, jolloin arvon ylittävä osuus 
saostuu. pH:n säätämisellä voidaan vaikuttaa hydroksidi-ionien konsentraatioon ja sen 
avulla metallihydroksidien muodostumiseen. Metallihydroksidit ovat niukkaliukoisia 
yhdisteitä, jotka muodostuvat eri metallien osalta eri pH:n arvoilla. Tämän vuoksi pH:n 
säätämistä voidaan hyödyntää saostettaessa valikoidusti eri metalleja. [2] 

  Saostuksella saavutettu puhdistus ei aina ole riittävä, tai sitä ei voida toteuttaa 
saostamatta samalla merkittävää määrää lopputuotteeksi tarkoitettua metallia. Tällöin 
liuos voidaan puhdistaa nesteuutolla. Nesteuuton toimintaperiaate perustuu kahden 
toisiinsa liukenemattoman nesteen käyttöön. Tällaisia nestepareja ovat esimerkiksi vesi 
ja useat eri orgaaniset yhdisteet, kuten tietyt alkoholit, esterit, eetterit, ketonit ja fosforia 
sisältävät orgaaniset yhdisteet. Koska nesteet eivät liukene toisiinsa, ne erottuvat aina 
riittävän ajan kuluessa omiksi faaseikseen vaikka nesteet sekoitettaisiin. 
Uuttoprosessissa epäpuhtaudet pyritään siirtämään liuotuksen vesifaasista orgaanisen 
liuottimen faasiin. Siirto tapahtuu sekoittamalla eri nesteet keskenään, jolloin 
orgaanisessa faasissa oleva aktiivinen aine muodostaa sidoksen epäpuhtausmetallin 
kanssa. Reaktiotuotteen liukoisuus veteen on usein erittäin pieni, ja siksi se siirtyy 
orgaaniseen faasiin. Tämän jälkeen faasien annetaan erottua selkeytymisaltaassa, josta 
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ne voidaan pumpata prosessissa eteenpäin. Nesteuuttoprosessiin liittyy usein myös 
erillinen puhdistusprosessi orgaaniselle faasille. Puhdistuksessa epäpuhtaudet 
palautetaan toiseen vesifaasiin, jolloin orgaaninen liuos saadaan puhdistettua ja 
käytettyä uudelleen uuttoprosessissa. [2,3] 

2.1.3 Pelkistys 

Metallin valmistuksen viimeisessä vaiheessa metalli-ionit pelkistetään kiinteäksi 
metalliksi puhdistetusta liuoksesta. Pelkistyksellä tarkoitetaan sähkökemiallista 
reaktiota, jossa positiivisesti varautuneet metalli-ionit vastaanottavat elektroneja siten, 
että ionien varaus kumoutuu. Pelkistyminen voi tapahtua esimerkiksi vetykaasun, 
sähkövirran tai epäjalon metallin avulla. [2]  

Vety-pelkistyksessä pelkistimenä toimii vetykaasu. Reaktiossa vety, H2, luovuttaa 
elektronin metallille ja muodostaa vetyionin. Myös muita kaasuja, kuten 
hiilimonoksidia, CO, tai rikkidioksidia, SO2, voidaan käyttää pelkistimenä, mutta niiden 
käyttö vaatii usein pelkistyksen jälkeisiä prosesseja, jotka nostavat kustannuksia.  
Kaasupelkistys suoritetaan usein autoklaavissa ja korotetussa paineessa, joka ajaa 
reaktion tasapainoa metallin muodostumisen suuntaan. Korkea paine ja korotettu 
lämpötila mahdollistavat myös vetyä epäjalompien metallien, kuten raudan tai nikkelin, 
pelkistämisen vedyllä. Teollisessa nikkelin valmistuksessa käytetään apuna lisäksi 
ammoniakkia, joka muuttaa reaktiomekanismia merkittävästi. [2] 

 Pelkistystä, jossa reaktioon tarvittavat elektronit tuodaan ulkoisen jännitelähteen 
avulla sähkövirtana, kutsutaan elektrolyysiksi. Elektrolyysissä metallin pelkistysreaktio 
tapahtuu sähkökemiallisen kennon negatiivisella elektrodilla eli katodilla. Elektrolyysin 
positiivisena elektrodina, anodina, käytetään usein ns. inerttiä elektrodia, joka ei hapetu. 
Hapetusreaktiona tapahtuu elektrodin liukenemisen sijaan veden hajoaminen hapeksi, 
O2, ja vetyioneiksi, H+. Kun metallia on pelkistetty tarpeeksi katodille, elektrodit 
nostetaan pois kennosta ja pelkistetty metalli irrotetaan katodin pinnasta. Näin ollen 
katodina olevia elektrodeja voidaan kierrättää. Katodeina voidaan käyttää myös 
elektrodeja, jotka on valmistettu samasta metallista jota pelkistetään, jolloin katodeja ei 
välttämättä kierrätetä. Anodilla tapahtuvan vetyionien muodostumisen vuoksi 
elektrolyytin koostumus muuttuu elektrolyysin edetessä niin, että sen pH laskee. 
Muodostunut happo voidaan käyttää hyväksi mineraalin liuotusprosessissa, johon 
elektrolyysin liuos, anolyytti, pumpataan. [2] 

Metallien jalous voidaan luokitella niiden pelkistymispotentiaalin perusteella. Mitä 
suurempi pelkistymispotentiaali metallilla on, sitä jalompi metalli on kyseessä. Metalli 
voi täten pelkistää itseään jalomman metalli-ionin liuoksesta muodostaen itse ioneja eli 
hapettuen. Esimerkiksi kupari-ionit voidaan pelkistää liuoksesta metalliseksi kupariksi 
metallisen sinkin avulla, koska kupari on sinkkiä jalompi metalli. Koska muodostuva 
kupari erkanee liuoksesta kiinteässä muodossa, epäjalolla metallilla tapahtuva pelkistys 
eli sementointi muistuttaa paljon saostusta. [2] 
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2.2 Nikkelin liuotus 

Nikkelin valmistus hydrometallurgisilla prosesseilla edellyttää, että malmeissa olevat 
nikkeliatomit saadaan siirrettyä nestefaasiin. Malmien sisältämät metalliyhdisteet 
liukenevat kuitenkin usein huonosti veteen, joten tehokkaan liuotuksen aikaan 
saamiseksi vaaditaan usein kemiallisia reaktioita. Vahvojen happojen, kuten rikkihapon, 
avulla mineraalien metallit saadaan hapetettua helpommin liukeneviksi yhdisteiksi 
kuten sulfaateiksi. Liuotuksessa tapahtuvat reaktiot riippuvat käytetystä raaka-aineesta 
(mineraaleista) sekä reaktorin olosuhteista, kuten lämpötilasta ja pH:sta. Lopputuotteina 
koko liuotusprosessista saadaan nikkelisulfaattiliuosta sekä kupari- ja rautasakkaa. [4] 

2.2.1 Raaka-aineet 

Hydrometallurgisen nikkelin valmistuksessa raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi 
heazlewoodiittia (Ni2S3), avaruiittia (Ni3Fe) tai pentlandiittia [(Fe,Ni)9S8]. Käytännössä 
raaka-aineet koostuvat mineraalien seoksista, jolloin tärkeintä on tietää niiden 
pääkomponentit. Eri mineraalien pitoisuudet voidaan selvittää 
röntgendiffraktiomittauksilla. [5] 

Tässä työssä merkittävimmät raaka-aineet ovat ns. LSU-kivi ja SU-kivi. Nimet ovat 
yleisnimityksiä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssä käytettävillä liuotuksen raaka-aineille.  
LSU-kivi, eli liekkisulatusuunikivi, on peräisin rikastetun malmin ensimmäisestä 
sulaprosessista, jonka tuotteina saadaan LSU-kiveä ja kuonaa. Tämä kuona sisältää 
epäpuhtauksien lisäksi vielä merkittävän määrän nikkeliä, joka otetaan talteen toisessa 
sulaprosessissa. Toinen sulaprosessi toteutetaan sähköuunissa, ja sen tuotteina saadaan 
SU-kiveä eli sähköuunikiveä ja uutta kuonaa, jonka nikkelipitoisuus on alhainen. [1] 

LSU-kivi sisältää pääosin heazlewoodiittia ja pentlandiittia, kun taas SU-kiven 
päämineraalit ovat avaruiitti ja pentlandiitti.  Raaka-aineiden merkittävin ero on se, että 
LSU-kiven mineraalit ovat pääosin sulfideja, kun taas SU-kivi sisältää enemmän 
metallienvälisiä yhdisteitä kuin sulfideja, mikä johtuu erilaisesta prosessoinnista. Tästä 
johtuen SU-kivi on myös kovempaa kuin LSU-kivi. SU-kivi sisältää myös merkittävästi 
enemmän rautaa ja hieman enemmän kuparia kuin LSU-kivi, koska se on valmistettu 
ensimmäisen sulaprosessin kuonasta. Taulukossa 2.1 on esitetty suuntaa-antavat 
koostumukset molemmille raaka-aineille huomioiden merkittävimmät alkuaineet. [5] 
 
Taulukko 2.1. Raaka-aineiden koostumus, arvot painoprosentteja [6]. 

 Ni % Cu % Fe % S % Co % 
LSU-kivi 69 4 5 22 1 
SU-kivi 43 11 34 4 3 

 
Ennen kuin raaka-aine syötetään liuotusreaktoriin, se jauhetaan hienojakoiseksi 

kuulamyllyssä. Jauhamisella saadaan kasvatettua kiintoaineen pinta-alaa huomattavasti, 
jolloin myös liuotusta, joka tapahtuu pintareaktiona, saadaan tehostettua. Kuulamyllyn 
avulla saavutetaan LSU-kivelle partikkelikokojakauma, jossa n. 90-95% raaka-aineesta 
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on kooltaan alle 53 µm (mesh 270) ja n. 75% alle 37 µm (mesh 400). Vastaavat osuudet 
SU-kivelle ovat n. 85-95% ja n. 70-75%. Jauhatuksen jälkeen hienojakoinen kiviaines 
annostellaan sarjassa oleviin reaktoreihin, joissa tapahtuu liuotuksen ensimmäinen 
vaihe. Liuotuksen vaiheet LSU- ja SU-kivelle eroavat toisistaan. [7] 

2.2.2 LSU-kiven liuotus 

LSU-kiven (liekkisulatusuunikivi Kuvassa 1.1) ensimmäisen liuotusvaiheen 
päätavoitteena on poistaa kaikki liuennut kupari ja rauta ja liuottaa ainoastaan vain 
vähän nikkeliä.  Varsinainen nikkelin liuotus tapahtuu vasta seuraavassa vaiheessa. 
Ensimmäisen vaiheeseen syötetään LSU-kiven lisäksi nikkeliliuotuksesta saatua 
suodosta, raudan saostusprosessin suodosta sekä happea. Rautasaostuksen suodos 
sisältää rikkihappoa, H2SO4,  n.  10  g/l,  ja  kuparia,  Cu2+,  n.  2-5  g/l.  Ensimmäisen  
liuotusvaiheen jälkeen kiven ja liuoksen seos suodatetaan. Suodos pumpataan 
jatkopuhdistukseen nesteuuttoprosessiin ja sakka siirretään liuotuksen toiseen 
vaiheeseen. Kuvassa 2.2 on esitetty yksinkertaistettu prosessin kuvaus. [4,8,9] 

 Kuva 2.2. LSU-kiven liuotus. Paksut viivat kuvaavat kiinteän, katkoviivat nesteen ja 
ohuet viivat seoksen ainevirtaa. [4,8]  
 

 
LSU-kiven ensimmäisessä liuotusvaiheessa tapahtuvat reaktiot on esitetty yhtälöissä 

(2.1) - (2.4), ja toisessa vaiheessa tapahtuvat yhtälöissä (2.5) – (2.8) nikkelille, (2.9) – 
(2.11) kuparille ja (2.12) – (2.13) raudalle. Koska ensimmäisessä vaiheessa nikkelin 
liuotus ei ole päätavoite, reaktoreiden pH-taso on suhteellisen korkea, n. 4,9 - 5,7, toisin 
kuin toisessa liuotusvaiheessa, jossa pH on n. 2,5 – 4,0. Reaktiot tapahtuvat 
molemmissa vaiheissa normaalissa ilmakehän paineessa ja n. 85 °C lämpötilassa. [5,10] 

 

Jauhatus
1. Liuotus

• Cu ja Fe saostus Sakeutus

2. Liuotus
• Ni liuotus

Sakeutus Paineliuotus 

Nesteuutto 
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( ) + 2	 ( ) ⇄ ( ) + ( ) + 2	 ( )		(2.1)	 

( ) + ( ) + 	 ( ) 	⇄ 		2	 ( ) + ( ) + ( )	(2.2) 

3	 ( ) + 4	 ( ) 	⇄ ( ) ( ) + 2	 ( )	(2.3) 

														 ( ) ( ) + 2	 ( ) ⇄ 		2	 ( ) ( ) + ( )		(2.4)										 

Monet toisen liuotusvaiheen reaktiot vaativat rikkihappoa ja happea, jotta 
metalliyhdisteet saadaan hapetettua. Liuotuksen toisessa vaiheessa sulfidipohjaiset 
nikkeliyhdisteet hapetetaan vaiheittain helpommin liukeneviksi sulfideiksi ja lopulta 
sulfaateiksi. Reaktiossa (2.7) esiintyvä  kuvaa metalliseosta muistuttavassa, 
avaruiitissa, olevaa nikkeliä. [4,5,8,9,10] 

( ) + ( ) + 	 ( ) 	⇄ 		2	 ( ) + ( ) + ( )	(2.5) 

4	 ( ) + ( ) + 	 ( ) 	⇄ 	 ( ) + ( ) + ( )	(2.6) 

												 ( ) + ( ) + 	 	 ( ) 	⇄ 		 ( ) + ( )		(2.7) 

															 ( ) + 	2	 ( ) 	⇄ ( ) + 	 ( ) + 	2	 ( )	(2.8)				 

 
( ) 	( ) + 	 ( ) ⇄ 	3	 ( ) + 	4	 ( )	(2.9) 

5	 ( ) + 	 ( ) + 	 	 ( ) ⇄ 5	 , ( ) + 	 ( ) + 	 ( )	(2.10) 

5	 , ( ) + 4	 ( ) + 2 ( ) ⇄ 5 ( ) + 4	 ( ) + 4 ( )		(2.11) 

 
2	 ( ) ( ) + 	 ( ) ⇄ ( ) ( ) + 	2	 ( )		(2.12) 

																				 ( ) ( ) + 	4	 ( ) ⇄ 2	 ( ) + 	3	 ( )		(2.13) 

LSU-kiven toisen liuotusvaiheen jälkeen jäljelle jääneestä kivestä liuotetaan vielä 
lisää nikkeliä paineistetussa liuotuksesta. Paineistetun liuotuksen avulla kiintoaineesta 
erotetaan myös lopputuotteeksi kelpaava kuparisakka. Kuparista puhdistettu liuos 
pumpataan lopulta SU-kiven liuotusprosessiin, jossa siitä voidaan hyödyntää sen 
sisältämä happo. [4]  

2.2.3 SU-kiven liuotus 

SU-kiven (hienokivi Kuvassa 1.1) liuotuksen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on 
liuottaa mahdollisimman paljon metallia. Tällöin kivestä liukenee nikkelin lisäksi myös 
merkittävästi kuparia ja rautaa, jotka erotetaan liuoksesta myöhemmissä 
prosessivaiheissa. Suuren rautamäärän vuoksi (Taulukko 2.1) liuotuksen jälkeisestä 
suodoksesta poistetaan ensin mahdollisimman paljon rautaa erillisessä 
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Jauhatus Liuotus Sakeutus

Paineliuotus Sakeutus

Raudan poisto Sakeutus

LSU-kiven liuotus 

LSU-kiven 
paineliuotuksen 
suodos 

puhdistusprosessissa. Raudan poiston jälkeen suodos pumpataan LSU-kiven liuotuksen 
ensimmäiseen vaiheeseen. SU-kiven liuotuksesta jäljelle jäänyt kivi liuotetaan 
paineistetussa autoklaavissa yhdessä LSU-kiven paineliuotuksen suodoksen kanssa.  
Kuvassa 2.3 on esitetty yksinkertaistettu prosessin kuvaus. [4,9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2.3. SU-kiven liuotus. Paksut viivat kuvaavat kiinteän, katkoviivat nesteen ja 
ohuet viivat seoksen ainevirtaa. [4,9] 

 
SU-kiven liuotuksessa reaktoriin syötetään mineraaliseoksen lisäksi rautasaostuksen 

suodosta, elektrolyysistä saatavaa anolyyttiliuosta sekä happea. Prosessissa käytettävät 
pesuvedet voidaan myös pumpata reaktoriin, mutta niiden osuus syötettävästä 
liuosmäärästä on vähäinen. Tarvittaessa reaktoriin voidaan syöttää myös väkevää 
rikkihappoa tai natriumhydroksidia, NaOH, joilla voidaan säätää pH-tasoa. Suurin osa 
kemiallisissa reaktioissa tarvittavasta haposta tulee elektrolyysin anolyyttiliuoksesta, 
jossa on rikkihappoa, H2SO4, n. 50 g/l ja nikkeliä, Ni2+, n. 75 g/l. Rautasaostuksen 
suodos sisältää myös rikkihappoa, n. 10 g/l, ja kuparia, Cu2+, n. 10 g/l. [9]  

Liuotuksessa tapahtuvat reaktiot on esitetty yhtälöissä (2.14) – (2.19). Reaktioista 
nähdään, että SU-kiven liuotuksessa kuluu huomattava määrä rikkihappoa. Suuren 
haponkulutuksen vuoksi reaktorien pH-taso pidetään alhaalla, n. pH=2 tuntumassa. 
Tämän vuoksi myös rautaa jää liuokseen, koska sen saostuminen rautaoksidi-
hydroksidiksi, FeOOH, tapahtuu helpommin emäksisissä olosuhteissa. Lisäksi jos 
reaktoriin syötettävän hapen määrä on liian alhainen, on vaarana, että reaktorissa alkaa 
muodostua kaasumaista vetyä (2.20). Vedyn muodostumista halutaan välttää, koska se 
voi muodostaa reaktorista poistuvan ilman kanssa räjähdysvaaran. Kuten LSU-kiven 

Rautasakan 
loppukäsittely 
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liuotuksen ensimmäiset vaiheet, myös SU-kiven liuotus tapahtuu normaalissa ilmakehän 
paineessa ja n. 85 °C lämpötilassa. [5,9,10] 

 
( ) + 	 ( ) + 	 	 ( ) 	⇄ ( ) + 	 ( )		(2.14) 

( ) + 	 ( ) + 	 	 ( ) ⇄ 	 ( ) + 	 ( )		(2.15) 

( ) + 	 ( ) + 	 	 ( ) ⇄ ( ) + 	 ( )		(2.16) 

2	 ( ) + 	3	 ( ) + 	 	 ( ) ⇄ 2	 ( ) + 2	 ( )		(2.17) 

( ) + 	 ( ) ⇄ ( ) + 	 ( )		(2.18) 

	( , ) 	( ) + 	 ( ) + 	16,5	 ( ) ⇄ 9	( , ) ( ) + 	 ( )		(2.19) 

( ) + 	 ( ) ⇄ ( ) + 	 ( )	(2.20) 

SU-kiven liuotuslinjaa voidaan käyttää myös LSU-kiven liuotukseen, koska 
suurimmat erot liuotuslinjoissa muodostuvat käyttöolosuhteista, eivät niinkään 
käytettävistä laitteista. Samankaltaisten laitteiden lisäksi lopullinen nesteuuttoon 
pumpattava tuoteliuos koostuu tavallisestikin seoksesta, jossa molempien liuotuslinjojen 
liuokset on yhdistetty.  

Käytettäessä LSU-kiveä liuotukseen reaktiot muuttuvat oleellisesti SU-kiven 
liuotukseen verrattuna, koska mineraaliseoksen pääkomponenttina on tällöin 
sulfidipohjainen mineraali, heazlewoodiitti. Liuotusprosessin tavoite ei kuitenkaan 
muutu, vaan kivestä on edelleen tarkoitus liuottaa mahdollisimman paljon metallia. SU-
liuotuslinjan reaktiot LSU-kivelle muistuttavat suurelta osin LSU-kiven toisen 
liuotusvaiheen reaktioita (2.5) – (2.13). LSU-kiven pienen rautapitoisuuden vuoksi SU-
linjan erillinen raudan poisto voidaan ohittaa ja liuotuksen jälkeinen suodos voidaan 
pumpata suoraan LSU-liuotuslinjan ensimmäiseen vaiheeseen. [4,10] 

Tämän työn korroosiotutkimus keskittyy SU-liuotuslinjan ensimmäiseen reaktoriin. 
Reaktorin korroosiovauriot havaittiin syksyllä 2011 muutaman kuukauden kuluttua 
siitä, kun SU-kiven käytöstä oli siirrytty LSU-kiven liuotukseen. 
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3 Liuotusreaktori 
 

Normaalissa ilmanpaineessa tapahtuvat liuotukset suoritetaan liuotusreaktoreissa. 
Reaktorit ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja säiliöitä, joiden tilavuus on n. 
80 m3. Prosessin liuotusvaiheet koostuvat yleensä 3-5 reaktorin sarjoista. 
Sarjakytkennällä liuotusreaktiot saadaan tapahtumaan paremmalla saannolla. Lisäksi 
sarjassa pystytään optimoimaan liuotuksen eri vaiheita monivaiheisissa reaktioissa, 
kuten nikkelisulfidin hapettuminen nikkelisulfaatiksi reaktioiden (2.5) ja (2.6) mukaan.  

3.1 Reaktorin rakenne 

Reaktori sisältää varsinaisen säiliön lisäksi sekoittajan, syöttölinjat eri raaka-aineille, 
lämmönvaihtimet jäähdytysvedelle sekä useita eri mittausantureita, joiden avulla 
prosessin parametreja, kuten pH-arvoa tai lämpötilaa, voidaan seurata. Kuvassa 3.1 on 
esitetty reaktorisarjan ensimmäisen reaktorin yksinkertaistettu rakenne, josta 
lämmönvaihtimet ja mittausanturit ovat jätetty pois. 

 

Kuva 3.1. Kaavamainen kuva liuotusreaktorin poikkileikkauksesta. 

Kiinteät raaka-aineet 
· LSU-kivi 
· SU-kivi 

O2-syöttö 

Yhteys seuraavaan 
reaktoriin 

Nestemäiset raaka-aineet 
· Anolyyttiliuos 
· Rautasaostuksen suodos 
· Väkevä H2SO4 ja NaOH 
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Reaktoreissa käytettävän sekoittajan tehtävä on mineraalista ja liuoksesta koostuvan 
seoksen sekoittamisen lisäksi hapen dispergointi. Hapen dispergointi tapahtuu 
syöttämällä kaasumainen happi suoraan sekoittimen alaosaan, jossa sekoittimen lavat 
hajottavat kaasuvirran pieniksi kupliksi (Kuva 3.2). Monet liuotusreaktiot käyttävät 
happea hapettimena, minkä vuoksi kaasun tasainen jakautuminen on tärkeää. Ilman 
dispergointia suuri osa hapesta nousisi pintaan suurina kuplina, reagoimatta, ja poistuisi 
reaktorista kaasupesureille ja lopulta ilmakehään. Sekoittimen alemmat lavat auttavat 
myös seoksen sekoittamisessa ja estävät kiintoainetta vajoamasta pohjaan. 

Koska kemialliset reaktiot tuottavat reaktiotuotteenaan myös huomattavan määrän 
lämpöä, reaktorin lämpötilaa kontrolloidaan sisällä kiertävän jäähdytysveden avulla. 
Jäähdytysveden lämmönvaihtimet koostuvat seitsemän suoran putken paketeista. Putket 
ovat yhdistetty toisiinsa reaktorin ylä- ja alaosassa, jolloin ne muodostavat suljetun 
kierron reaktorin sisällä. Yhdessä lämmönvaihtimessa putket on asetettu riviin reaktorin 
säteen suuntaisesti (Kuva 3.2). Lämmönvaihtimet on sijoitettu tasaisin välein reaktorin 
kehälle, sillä tällä tavoin jäähdytysteho saadaan jaettua tasaisemmin reaktorissa. 
Lämmönvaihtimet ja niiden kiinnikkeet toimivat myös virtausesteinä. Virtausesteet 
hankaloittavat virtauksen kulkua reaktorissa, ja niiden tarkoitus on vähentää seoksen 
pyörimistä reaktorin kehällä. Vähentämällä liuoksen pyörimistä sekoituksen tehoa 
saadaan parannettua.  

Kuva 3.2. Reaktorin poikkileikkauksen piirros lähellä reaktorin pohjaa. Hapen syöttö 
ja työssä tutkittava vaurioitunut putkisto on osoitettu nuolilla. [11] 
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Metallien liuotus mineraaleista asettaa vaatimuksia myös materiaaleille, joita 
voidaan käyttää liuotusprosesseissa. Metalliseokset voivat korrodoitua samankaltaisilla 
reaktioilla, joita käytetään hyväksi esimerkiksi avaruiitin liuotuksessa. Tämän vuoksi 
reaktorin, sekoittimen ja lämmönvaihtimien materiaaleilla tulee olla hyvä 
korroosionkestävyys hapettavissa olosuhteissa. Hiiliteräkset kestävät happamia 
olosuhteita varsin huonosti. Vaativiin olosuhteisiin on kehitetty ruostumattomat 
teräkset. Eräs tällainen teräslaji on AISI 316L, joka tunnetaan myös niin sanottuna 
haponkestävänä teräksenä. Ruostumattomia teräksiä ja niiden ominaisuuksia käsitellään 
tarkemmin luvussa 4. 

3.2 Liuotusolosuhteet reaktorissa 

Mineraalien liuotus edellyttää happamia olosuhteita ja hapettimen läsnäoloa. Liuoksen 
pH:n säätämisessä käytetään rikkihappoa, jonka pitoisuutta voidaan säätää muuttamalla 
esimerkiksi anolyytin ja rautasaostuksen suodoksen syöttömääriä. Hapettimena 
toimivaa hapen määrää taas voidaan kontrolloida lisäämällä tai rajoittamalla kaasun 
virtausta reaktoriin. Liuoksen pH:n ja hapettimen määrän lisäksi reaktorin lämpötila 
vaikuttaa siihen, miten aineet reagoivat ja miten nopeasti reaktiot etenevät.  

Optimaalisten olosuhteiden varmistamiseksi raaka-aineiden syöttömääriä, liuoksen 
pH:ta ja lämpötilaa mitataan jatkuvatoimisesti. Tällöin muutoksiin voidaan reagoida 
nopeammin ja äkillisiä muutoksia esimerkiksi pH:n suhteen pystytään vähentämään. 
Kuvissa 3.3, 3.4 ja 3.5 on esitetty liuotusreaktorin pH:n, lämpötilan ja hapen syötön 
vaihtelu LSU- ja SU-kiven liuotuksen ajalta. SU-kiven osalta aikajakso kuvaa reaktorin 
olosuhteita ennen liuotettavan raaka-aineen vaihtamista ja LSU-kiven osalta puolestaan 
sen vaihtamisen jälkeen, jolloin myös korroosion aiheuttamat ongelmat havaittiin.  

Kuva 3.3. Liuotusreaktorin pH:n vaihtelu LSU- ja SU-kiven liuotuksessa. [6] 
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Kuvista 3.3 ja 3.4 havaitaan, että reaktorin pH:n vaihteluväli on ollut n. 1 – 3,5 ja 
lämpötilan vaihteluväli n. 80–90°C. pH:n vaihtelu on oletetusti voimakkaampaa kuin 
lämpötilan vaihtelu, koska pienet muutokset esim. malmin koostumuksessa vaikuttavat 
voimakkaammin happopitoisuuteen kuin lämpötilaan. Hapen syöttö suhteessa 
liuotettavan kiven syöttöön, (Kuva 3.5), oli LSU-kiven liuotuksen aikana alhaisempi 
kuin SU-kiven liuotuksen aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että SU-kiven liuotuksessa 
vedyn muodostumisen, reaktio (2.20), riski on suurempi, jos reaktoriin ei syötetä 
riittävästi happea. [9]  

Kuva 3.4. Liuotusreaktorin lämpötilan vaihtelu LSU- ja SU-kiven liuotuksessa. [6] 
 

Kuva 3.5. Liuotusreaktorin keskimääräisen O2-syötön vaihtelu LSU- ja SU-kiven 
liuotuksessa. [6]  
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3.3 Liuotusreaktorissa havaittu korroosio 

Reaktorin korroosiovaurio havaittiin lokakuussa 2011, kun liuotusprosessissa oli 
siirrytty SU-kiven käytöstä LSU-kiven käyttöön. Pahiten korroosiosta oli kärsinyt 
jäähdytysveden putkisto: korroosio oli puhkaissut putken. Putkisto oli asennettu 
reaktoriin vuonna 1995, eikä käyttöhistorian aikana oltu tehty muutoksia tai korjauksia 
tässä työssä tutkittaville osille. Jäähdytysvesiputkiston lisäksi korroosiota oli 
havaittavissa myös muissa rakenteissa, kuten seinämillä, putkiston kiinnikkeissä, 
sekoittajan lavoissa ja haittalevyissä. Korroosio ilmeni erikokoisina kuoppina metallin 
pinnalla. Kuvissa 3.6 ja 3.7 on esitetty valokuvia vaurioista ennen putkien poistamista 
reaktorista. 

Kuva 3.6. Jäähdytysvesiputkiston alaosa. Korroosion aiheuttamat reiät on osoitettu 
nuolilla. [12] 

Kuva 3.7. Korroosio jäähdytysvesiputkiston pystyputkissa. [12]  
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4 Ruostumattomat teräkset 
 

Ruostumattomat teräkset kuuluvat teräksiin, joilla on erityisen hyvä kestävyys yleistä 
korroosiota vastaan. Yleisellä korroosiolla tarkoitetaan sähkökemiallista korroosiota, 
jossa metalliseos liukenee elektrolyyttiin tasaisesti kautta pinnan muodostaen samalla 
metalli-ioneja liuokseen ja vapauttaen elektroneja, jotka kuluvat esimerkiksi veteen 
liuenneen hapen pelkistyessä. Ruostumattomat teräkset voidaan jakaa niiden 
mikrorakenteen perusteella viiteen ryhmään: austeniittisiin, ferriittisiin, martensiittisiin, 
duplex-rakenteisiin ja erkaumalujitettuihin ruostumattomiin teräksiin. Yhteistä näille 
kaikille teräslajeille on se, että ne sisältävät seosaineena merkittävän määrän kromia, 
jolla on tärkeä rooli korroosionkestävyyden kannalta. [13] 

Ruostumattomat teräkset sisältävät kromia vähintään 10,5 p-%. Muita yleisiä 
seosaineita ovat esimerkiksi nikkeli, molybdeeni, kupari, mangaani titaani, alumiini, pii, 
niobi, hiili ja typpi. Kromin tehtävä ruostumattomissa teräksissä on muodostaa 
hapettavissa oloissa metallin pinnalle suojaava oksidikalvo, josta käytetään myös 
nimitystä passiivikalvo. Kalvo hidastaa merkittävästi ionien siirtymistä metallista 
vesiliuokseen, koska ionit ja elektronit joutuvat kulkemaan kerroksen läpi diffuusion 
avulla. Hidastunut ionien kulkeutuminen johtaa hitaaseen varauksen siirtymiseen ja sitä 
kautta hitaaseen korroosioon. [13] 

Muiden seosaineiden, kuten nikkelin ja molybdeenin, lisäyksillä voidaan vaikuttaa 
muodostuvaan mikrorakenteeseen ja parantaa oksidikalvon stabiilisuutta. Seosaineet 
voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, mitä faasia aineiden lisäys suosii. 
Seosaineet kuten nikkeli, mangaani, hiili ja typpi stabiloivat teräksen austeniittifaasia, 
kun taas toiset seosaineet kuten kromi, molybdeeni, pii ja niobi stabiloivat ferriittiä. 
Yhdistämällä samaa faasia stabiloivat seosaineet yhdeksi ekvivalenttiarvoksi ja 
huomioimalla eri seosaineiden kyky stabiloida kyseistä faasia voidaan muodostaa kaksi 
parametria, joilla voidaan ennustaa muodostuvan teräksen mikrorakenne. Austeniittiin 
viittaavan nikkeliekvivalentin ja ferriittiin viittaavan kromiekvivalentin lausekkeet on 
esitetty yhtälöissä (4.1) ja (4.2). Yhtälöissä esiintyvät alkuaineiden lyhenteet tarkoittavat 
aineiden painoprosentteja seoksessa. [13,14] 

= + 30	 + 0,5	 									(4.1) 

			 = + + 1,5	 + 0,5	 								(4.2) 

Nikkeli- ja kromiekvivalentin avulla on graafisesti määritetty alueet, joissa teräksen 
eri faasit ovat termodynaamisesti stabiileja. Kuvaajaa, jossa alueet on esitetty nikkeli- ja 
kromiekvivalentin funktioina, kutsutaan Schäffler-diagrammiksi. Kuvassa 4.1 on 
esitetty Schäffler-diagrammi, jonka määrityksessä on käytetty yhtälöitä (4.1) ja (4.2) 
ekvivalenttien laskemiseksi. [13,14] 
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Kuva 4.1. Schäffler-diagrammi. Pystyakselina austeniittiin viittaava nikkeliekvivalentti 
ja vaaka-akselina ferriittiin viittaava kromiekvivalentti. [14] 

Mikrorakenteeltaan austeniittiset ruostumattomat teräkset sisältävät merkittävän 
määrän austeniittia stabiloivia seosaineita, joista yleisin on nikkeli. Stabiloinnin ansiosta 
teräs pystyy säilyttämään austeniittisen mikrorakenteensa huoneen lämpötilassa ja jopa 
sitäkin matalammissa lämpötiloissa, joissa stabiloimaton austeniitti hajaantuisi nopeasti 
ferriitiksi tai martensiitiksi.  

Austeniittifaasin kiderakenne on pintakeskinen kuutiollinen (PKK) (Kuva 4.2). 
PKK-rakenteen vuoksi teräksellä on useita liukusysteemejä, joiden avulla metalli voi 
atomitasolla muokkaantua helposti, kun siihen kohdistetaan mekaanista jännitystä. 
Tällöin teräs käyttäytyy sitkeästi eli siinä tapahtuu plastista muodonmuutosta 
murtumisen sijaan. Austeniittiset teräkset käyttäytyvät kiderakenteensa vuoksi sitkeästi 
myös matalissa lämpötiloissa. Metallien sitkeysominaisuudet rajoittavat usein metallien 
muovattavuutta ja siten myös mahdollisia valmistusmenetelmiä. Muokkauksen 
yhteydessä tapahtuu myös lujittumista, josta voi olla tilanteesta riippuen hyötyä tai 
haittaa. Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi kiderakenne vaikuttaa mm. atomien 
diffuusionopeuteen metallihilassa ja materiaalin lämpölaajenemiseen, joilla voi olla 
vaikutusta eri käyttöympäristöissä. Suurin syy austeniittisten ruostumattomien terästen 
käytölle on hyvän korroosionkestävyyden lisäksi erinomaiset mekaaniset ominaisuudet.    
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Kuva 4.2. PKK-kiteen yksikkökoppi. [15] 

Austeniittisten ja ferriittisten ruostumattomien terästen korroosionkestävyys yleistä 
korroosiota vastaan on hyvin samankaltaista ja riippuu pääasiassa teräksen 
kromipitoisuudesta. Merkittäviä eroja teräslaatujen välillä muodostuu kuitenkin 
erilaisten käyttökohteiden sekä valmistusmenetelmien asettamien vaatimusten kautta. 
Esimerkiksi austeniittifaasilla on suurempi lämpölaajenemiskerroin kuin ferriittifaasilla, 
mikä altistettuna sykliselle hapettumiselle korotetuissa lämpötiloissa voi johtaa 
suojaavan oksidikalvon hilseilemiseen. Austeniittiset teräkset ovat myös alttiimpia 
jännityskorroosiolle kloridipitoisissa, Cl- sisältävissä, ympäristöissä. [13,16]   

Toisaalta ferriittiset teräkset, jotka eivät ole yhtä sitkeitä kuin austeniittiset laadut, 
käyttäytyvät hauraasti matalissa lämpötiloissa. Lisäksi ne voivat muodostaa helpommin 
hauraita faaseja, kuten σ-faasia tai martensiittia, hitsisaumojen läheisyyteen, mikä voi 
johtaa murtumaan. Hinnaltaan ferriittiset teräkset ovat yleensä austeniittisia teräksiä 
halvempia, koska niissä ei käytetä kallista nikkeliseostusta. [14,16] 

Yksi eniten käytetyistä austeniittisista ruostumattomista teräslajeista on AISI 304. 
Tämän niukkaseosteisen ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys on usein 
riittävä, jos käyttöympäristö ei altista terästä pitkiksi ajoiksi hapoille tai suurille 
kloridipitoisuuksille. Kemiallisen ympäristön lisäksi lämpötila voi rajoittaa joissain 
tapauksissa AISI 304:n käyttöä. Esimerkkejä käyttökohteista ovat mm. ruokailuvälineet, 
tiskipöydät, ovenkahvat, erilaiset säiliöt jne.  

AISI 304:n suosio perustuu sen taloudelliseen seostukseen, jolla saavutetaan yleensä 
riittävä korroosionkestävyys sekä austeniittinen rakenne, joka mahdollistaa monien 
muokkaus- ja muovausmenetelmien käytön. Taulukossa 4.1 on esitetty AISI 304:n sekä 
kahden muun austeniittisen teräksen koostumus. AISI 304:sta käytetään joskus myös 
nimityksiä ”18-10”- tai ”18-8”-teräs, joissa numerot viittaavat kromi- ja 
nikkelipitoisuuksiin painoprosentteina.  
 
Taulukko 4.1. Austeniittisten terästen koostumuksia, arvot painoprosentteja. [13] 
 C Mn Si Cr Ni P S Mo 

AISI 304 0,08 2,00 1,00 18,0–20,0 8,0–10,5 0,045 0,03 - 

AISI 316 0,08 2,00 1,00 16,0–18,0 10,0–14,0 0,045 0,03 2,0–3,0 

AISI 316L 0,03 2,00 1,00 16,0–18,0 10,0–14,0 0,045 0,03 2,0–3,0 
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Käyttökohteissa, joissa teräs altistuu hapettaville olosuhteille, vahvoille hapoille tai 
korroosion kannalta aggressiivisille ioneille, kuten klorideille, Cl-, AISI 304:n 
korroosionkestävyys ei välttämättä ole riittävä. Tällöin teräksen korroosionkestävyyttä 
voidaan parantaa lisäämällä kromipitoisuutta tai seostamalla teräkseen esimerkiksi 
molybdeenia. AISI 316:n koostumus onkin hyvin samankaltainen AISI 304:n kanssa, 
mutta merkittävänä erona on sen sisältämä molybdeeni, joka parantaa teräksen 
korroosionkestävyyttä huomattavasti. Mekaanisilta ominaisuuksiltaan edellä mainitut 
laadut ovat lähes identtisiä. AISI 316:sta käytetään usein nimitystä ”haponkestävä 
teräs”. [13] 

Molybdeeniseostuksen vaikutusta on tutkittu paljon [17-19], mutta sen 
vaikutusmekanismia ei täysin tunneta. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet 
molybdeenipitoisuuden korostuvan passiivikalvossa. Molybdeenin on esitetty mm. 
stabiloivan passiivikalvoa sen Mo6+–ionien ja MoO2-oksidin avulla sekä parantavan 
uudelleenpassivoitumista pistekorroosiotilanteissa.  

Liuotusreaktorin rakenteissa oli käytetty AISI 316L terästä, joka eroaa tavallisesta 
AISI 316 -laadusta hiilipitoisuuden suhteen. ”L”-laaduissa hiilipitoisuutta on 
pienennetty, jotta teräksen hitsausominaisuuksia saataisiin parannettua. Teräksen 
hiilipitoisuutta pystytään pienentämään mm. AOD-konvertoinnin avulla. Lisäksi 
voidaan käyttää stabilointia eli titaani- tai niobiseostusta.  

Hiilen vaikutus hitsattavuuteen johtuu sen kyvystä muodostaa esimerkiksi 
seosaineena käytetyn kromin kanssa stabiileja karbideja, jolloin metalliin liuenneen 
kromin määrä karbidien läheisyydessä pienenee. Karbidien muodostuminen korostuu 
erityisesti korotetuissa toimintalämpötiloissa ja lämpökäsittelyjen yhteydessä. Titaani- 
ja niobiseostetut ruostumattomat teräkset soveltuvat korotettuihin lämpötiloihin 
paremmin kuin stabiloimattomat laadut, koska titaani ja niobi pystyvät muodostamaan 
kromiin verrattuna stabiilimpia karbideja ja täten sitomaan hiiltä. Karbidien 
liuottaminen takaisin teräsmatriisiin edellyttää riittävän korkeaa pitolämpötilaa ja sen 
jälkeistä nopeaa jäähdytystä.   
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5 Sähkökemiallinen korroosio 
 

Metallin vaurioituminen ympäristötekijöiden vaikutuksesta voidaan karkeasti jakaa 
kahteen luokkaan: korroosioon ja kulumiseen. Korroosiolla tarkoitetaan metallin 
vaurioitumista kemiallisten tai yleisemmin sähkökemiallisten reaktioiden, kuten 
hapettumisen, kautta, kun taas kulumisella tarkoitetaan liikkuvien pintojen toisissaan 
aiheuttamaa vaurioitumista. Liuotusreaktorin rakenteiden ja putkistojen vaurioituminen 
voi olla seurausta toisesta tai molemmista mekanismeista erikseen tai niiden 
yhteisvaikutuksesta.   

Metallien korrodoituminen tapahtuu hapetus-pelkistysreaktioiden kautta. Tällöin 
korroosiosysteemi muodostaa sähkökemiallisen kennon, jossa hapetusreaktio tapahtuu 
kennon negatiivisella elektrodilla (anodi) ja pelkistysreaktio positiivisella elektrodilla 
(katodi). Ajavana voimana näille reaktioille toimii elektrodien välinen potentiaaliero.  
Sähkökemialliseen kennoon kuuluu elektrodien lisäksi nestemäinen faasi tai muu 
ionijohde (elektrolyytti) ja sähköä johtava kontakti elektrodien välillä. Elektrolyytti 
mahdollistaa hapetusreaktiossa muodostuvien ionien liukenemisen ja kulkeutumisen 
pois elektrodin pinnalta. Elektrodien välinen kontakti puolestaan toimii reittinä 
hapetusreaktiossa syntyville elektroneille, jotta ne voivat siirtyä katodille, jossa ne 
osallistuvat pelkistysreaktioon. Yksittäisten elektrodien reaktioista käytetään myös 
nimitystä puolireaktio (eng. half cell reaction). Kuvassa 5.1. on esitetty kaavamainen 
sähkökemiallinen kenno spontaanisti tapahtuvalle reaktiolle. [20] 

Kuva 5.1. Sähkökemiallinen kenno. [20] 

Metallin pinnalle voi muodostua sähkökemiallinen kenno, jos pinta joutuu 
kosketuksiin veden kanssa. Vesi muodostaa kennon elektrolyytin, ja pinnan eri alueet 
voivat muodostaa anodisia tai katodisia alueita riippuen niiden ympäristöstä. Kennon 
puolireaktioiksi muodostuvat tällöin anodilla metallin hapettuminen metalli-ioneiksi ja 
katodilla esimerkiksi veteen liuenneen hapen pelkistyminen vedeksi tai hydroksidi-
ioneiksi. Jos elektrolyytti ei sisällä happea, katodireaktiona voi tapahtua myös 
vetyionien pelkistyminen vetykaasuksi. Kuvassa 5.2. on esitetty korroosion 
muodostama sähkökemiallinen kenno, josta voidaan käyttää myös nimitystä 
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ilmastuspari. Ilmastusparin muodostumisen aiheuttaa hapen epätasainen jakautuminen 
metallin pinnalle, jolloin alueet, joissa hapen osapaine on suuri, muodostuvat 
katodeiksi. Vastaavasti alueet, joissa hapen osapaine on pieni, muodostuvat anodeiksi.   

Kuva 5.2. Metallin (rauta) ja hapen muodostama kenno. Negatiivisella anodilla rauta 
hapettuu muodostaen rautaioneja ja positiivisella katodilla happi pelkistyy muodostaen 
hydroksidi-ioneja (neutraali ympäristö) tai vettä (hapan ympäristö). [21] 

5.1 Korroosion termodynamiikka 

Monet metallit esiintyvät luonnossa yhdisteinä, kuten oksideina ja sulfideina. Yhdisteet 
ovat termodynaamisesti stabiilimpia kuin puhtaat metallit, minkä vuoksi metalliatomit 
saavuttavat alemman energiatilan muodostamalla sidoksia esimerkiksi happiatomien 
kanssa. Alhaisemman energiatilan vuoksi yhdisteiden muodostuminen tapahtuu 
spontaanisti. Ilmiö on havaittavissa esimerkiksi raudan ruostumisena. 

Kemiallisten ja sähkökemiallisten reaktioiden tasapainoa voidaan käsitellä vapaan 
energian eli Gibbsin energian avulla. Kemiallisessa tasapainossa reaktioon osallistuvia 
komponentteja kuluu ja muodostuu samalla nopeudella, jolloin niiden konsentraatiot 
eivät muutu ajan myötä. Tällöin voidaan todeta, että reaktiolla ei ole termodynaamista 
ajavaa voimaa tuotteiden tai lähtöaineiden muodostamiseen. Ajavan voiman suuruutta 
voidaan kuvata Gibbsin energian muutoksella, ∆ . Spontaanisti tapahtuville reaktioille 
Gibbsin energian muutos on negatiivinen, koska termodynaamiset systeemit pyrkivät 
minimoimaan energiansa. Tasapainossa, jolloin ajavaa voimaa ei ole, Gibbsin energian 
muutos on nolla. [22] 

Gibbsin energian muutos voidaan määritellä kemialliselle reaktiolle siihen 
osallistuvien komponenttien kemiallisten potentiaalien, , avulla (5.1), jossa  kuvaa 
komponentin stökiömetristä kerrointa. Kertoimen arvo on negatiivinen lähtöaineille ja 
positiivinen reaktiotuotteille. [22] 

∆ = 	 					(5.1) 

Kemiallinen potentiaali, , voidaan esittää puhtaan aineen kemiallisen potentiaalin 
eli standardisen kemiallisen potentiaalin, , ja aktiivisuuden  avulla (5.2). 



22 
 

Standardinen kemiallinen potentiaali on riippumaton aineen konsentraatiosta toisin kuin 
aineen aktiivisuus. Standarditilan olosuhteiksi on sovittu 25 °C ja 1 bar [22]. 

= 	 + ln 					(5.2) 

Yhdistämällä yhtälöt (5.1) ja (5.2) saadaan Gibbsin energian muutokselle 
esitysmuoto, jossa standardiset kemialliset potentiaalit ja aktiivisuudet ovat koottu 
omiin termeihinsä (5.3) [22]: 

Δ = 	 + 	 ln = 	 + ln 					(5.3) 

Soveltamalla yhtälöä (5.1) standardisista kemiallisista potentiaaleista koostuvaan 
termiin, yhtälö (5.3) voidaan lausua standardisen Gibbsin energian muutoksen, Δ , 
avulla (5.4) [22]: 

Δ = Δ + ln 					(5.4) 

Yhtälön (5.4) avulla voidaan arvioida mihin suuntaan reaktio etenee, jos reaktion 
komponenttien aktiivisuudet ja standardinen Gibbsin energian muutos tunnetaan. 
Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa yhtälön vasen puoli nollaksi, jolloin voidaan ratkaista 
reaktion tasapainovakio. Tasapainovakio on reaktiotuotteiden aktiivisuuksien tulojen 
suhde lähtöaineiden aktiivisuuksien tuloon. Yhtälössä (5.4) tämä tarkoittaa logaritmin 
sisällä olevaa tulotermiä. Jos yhtälön vasen puoli on nollasta poikkeava, reaktio ei ole 
tasapainossa ja tulotermistä käytetään nimitystä reaktio-osamäärä.  

5.1.1 Nernstin yhtälö 

Spontaaneissa sähkökemiallisissa reaktioissa reaktiokomponentit muodostavat 
sähkökemiallisen kennon, jonka kokonaisreaktio voidaan jakaa puolireaktioihin. 
Molemmat puolireaktiot sisältävät yhtenä reaktiokomponenttina elektroneja. Yhtälössä 
(5.5) on esitetty yleisen aineen A pelkistyminen ja yhtälössä (5.6) yleisen aineen B 
hapettuminen. [22] 

+ 	 ⇄ 	 		(5.5) 

	 ⇄ 	 + 	 		(5.6) 

Puolireaktioon osallistuvien komponenttien hapettumis- tai pelkistymiskykyä 
voidaan kuvata redox-potentiaalin, , avulla. Redox-potentiaali määritellään 
yhtälön (5.7) avulla, jossa n on reaktiossa siirtyvien elektronien määrä ja F Faradayn 
vakio. Redox-potentiaalista käytetään myös nimitystä tasapainopotentiaali tai 
reversiibeli potentiaali. [22] 

= 	−
∆

		(5.7) 

Koska potentiaalin arvot riippuvat lämpötilasta ja reaktion komponenttien 
aktiivisuuksista, voidaan puolireaktioille määritellä standardipotentiaali  (5.8), joka 
vastaa reaktion tasapainoa 25 °C lämpötilassa. Tasapainolla tarkoitetaan tässä 
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yhteydessä puolireaktion komponenttien välistä tasapainoa eli esimerkiksi tasapainoa 
elektrolyyttiliuoksessa olevan metallin ja sen hapettuneiden ionien välillä. Tämä ei 
tarkoita, että puolireaktio olisi tasapainossa vastaelektrodilla tapahtuvan toisen 
puolireaktion kanssa. [22] 

= −
∆

		(5.8) 

Kokonaisreaktion redox-potentiaali saadaan yhdistämällä kahden puolireaktion 
potentiaalien lausekkeet ja huomioiden, että vaihtamalla potentiaalin etumerkki voidaan 
pelkistysreaktio muuttaa hapetusreaktioksi ja päinvastoin. Kun yhtälöön (5.7) sijoitetaan 
yhtälö (5.4) saadaan sähkökemiallisen reaktion potentiaali esitettyä 
standardipotentiaalin ja reaktiokomponenttien aktiivisuuksien avulla (5.9). Yhtälö (5.9) 
tunnetaan Nernstin yhtälönä, ja sen avulla voidaan selvittää reaktiokomponenttien 
stabiilisuutta sähkökemiallisissa reaktioissa. Reaktion standardipotentiaali määräytyy 
kennon anodisen ja katodisen puolireaktioiden standardipotentiaalien mukaan. Yhtälön 
(5.7) mukaan spontaanisti tapahtuville reaktioille redox-potentiaalin arvo on 
positiivinen. [22] 

= − 	ln 		(5.9) 

Nernstin yhtälön toinen termi koostuu reaktiokomponenttien aktiivisuuksista, ja 
siitä voidaan käyttää nimitystä reaktio-osamäärä. Tasapainossa reaktio-osamäärä on 
yhtenevä tasapainovakion kanssa. Reaktio-osamäärätermin aktiivisuudet ovat määritelty 
liuenneille aineille aktiivisuuskerrointen ja konsentraatioiden tulona. Kaasujen 
tapauksessa aktiivisuutta kuvaa fugasiteetin ja kaasun osapaineen tulo. [22] 

Laimeille liuoksille voidaan usein arvioida aktiivisuuskertoimen olevan 1, jolloin 
aktiivisuudet voidaan korvata konsentraatioilla. Kaasujen tapauksissa voidaan olettaa 
kaasujen käyttäytyvän ideaalikaasun tavoin, jolloin fugasiteetin arvo on 1 ja aktiivisuus 
voidaan korvata osapaineella. Kiinteät reaktiokomponentit voidaan usein olettaa olevan 
puhtaita aineita, jolloin niiden aktiivisuus on 1. Samoin voidaan menetellä veden 
suhteen, kun se toimii liuottimena: sen aktiivisuus on 1. [22] 

Puolireaktioiden potentiaaleja ei voida suoraan mitata, vaan potentiaali määritetään 
potentiaalierona kahden puolireaktion välille. Eräs yleisimmin käytetty 
vertailupuolikennoreaktio on ns. standardivetyelektrodi (eng. standard hydrogen 
electrode SHE), jossa vetyioni pelkistyy vetykaasuksi. Reaktion tasapainossa vetyionin 
aktiivisuus on 1 ja vetykaasun osapaine on 1 bar. Tämän pelkistysreaktion 
standardipotentiaaliksi on sovittu 0 V, jolloin muille puolireaktioille voidaan määrittää 
standardinen redox-potentiaali verrattuna SHE-elektrodiin. Kuvassa 5.3 on esitetty eri 
pelkistysreaktioiden standardipotentiaaleja verrattuna SHE-elektrodiin. Vertailun 
helpottamiseksi on sovittu, että reaktiot kirjoitetaan aina pelkistysreaktion suuntaan. 
Standardipotentiaalin arvo voidaan muuttaa kuvaamaan hapetusreaktiota ottamalla 
pelkistysreaktion potentiaalista vastaluku. [22] 
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Kuva 5.3. Metallien ja yhdisteiden standardipelkistyspotentiaalin arvoja 25 °C 
lämpötilassa. [23]   
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5.1.2 Pourbaix-diagrammi 

Tarkasteltaessa vesiliuoksissa tapahtuvaa korroosiota on usein hyödyllistä tietää, 
minkälaiset komponentit voivat osallistua korroosioreaktioihin ja miten näiden 
komponenttien stabiilisuus muuttuu esimerkiksi pH:n muuttuessa. Toisaalta voidaan 
arvioida, onko korroosiolle termodynaamisia edellytyksiä, jos systeemin olosuhteet ja 
läsnä olevat aineet tunnetaan. Näitä tapahtumia voidaan arvioida potentiaali-pH -
kuvaajalla, joka tunnetaan myös Pourbaix-diagrammina. 

Pourbaix-diagrammissa eri aineiden termodynaaminen stabiilisuus on esitetty 
stabiilisuusalueiden avulla. Stabiilisuusalueiden rajat vuorostaan määräytyvät 
tasapainokäyrien perusteella. Tasapainot muodostuvat vierekkäisten alueiden 
muodostamista reaktioista, joissa toinen aine (puhdas metalli, ioni tai yhdiste) on 
lähtöaineena ja toinen tuotteena. Tasapainokäyrät voivat olla vaakasuoria, pystysuoria 
tai vinoja. Vaakasuoria ja vinoja viivoja kuvataan Nernstin yhtälöllä (5.9) ja pystysuoria 
viivoja Van’t Hoff yhtälöllä (5.10), joka voidaan muodostaa yhtälöstä (5.4). Logaritmin 
sisällä oleva K on reaktion tasapainovakio. [24]  

∆ = − ln 		(5.10) 

 Vaakasuorat viivat kuvaavat sellaisten reaktioiden tasapainoja, jotka ovat 
riippumattomia pH:sta. Tällaisia reaktioita ovat esimerkiksi metallien liukeneminen 
elektrolyyttiin, jolloin metallit muodostavat ioneja ja vapauttavat elektroneja. 
Esimerkkinä raudan redox-reaktio (5.11):  

( ) ⇄ ( ) + 2 		(5.11) 

Pystysuorat viivat kuvaavat potentiaalista riippumattomien reaktioiden tasapainoa, eli 
niihin ei liity varauksien (elektronien) siirtoa. Nämä reaktiot eivät ole sähkökemiallisia 
reaktioita eivätkä siten myöskään redox-reaktioita. Reaktiotyypistä voidaan käyttää 
nimitystä happo-emäsreaktio. Esimerkkinä rautaoksidin, Fe2O3, liukeneminen 
muodostaen Fe3+ -ioneja (5.12): 

( ) + 6 ( ) ⇄ 2	 ( ) + 3	 ( )		(5.12) 

Vinot viivat kuvaavat reaktioita, joihin liittyy sekä varauksen siirtymistä että pH-
riippuvuutta. Esimerkkinä raudan hapettuminen magnetiitiksi, Fe3O4, (5.13): [24] 

					3	 	( ) + 4	 ( ) ⇄ ( ) + 8 ( ) + 8 		(5.13) 

Kun kaikkien tarkasteltavien reaktioiden standardiset Gibbsin energian muutokset ja 
aktiivisuudet ovat tunnettuja tarkastelulämpötilassa, Pourbaix-diagrammi voidaan 
muodostaa käyttäen yhtälöitä (5.9) ja (5.10) sekä yhdisteiden välisiä tasapainotettuja 
reaktioyhtälöitä. Kuvassa 5.4 on esitetty raudan Pourbaix-diagrammi 25 °C 
lämpötilassa. Diagrammissa on huomioitu vain kapea pH-alue happamassa pH:ssa.  
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Kuva 5.4. Raudan Pourbaix-diagrammi 25°C lämpötilassa, liuenneiden aineiden 
molaalisuus 10-6 mol/kg. Varjostettu alue kuvaa veden stabiilisuusaluetta. Potentiaalin 
arvot SHE-elektrodin suhteen. Kuva on piirretty käyttäen Outotec Research Oy:n HSC 
Chemistry 6 –ohjelmaa.  
 

Liuenneiden aineiden, kuten rautaionien, Fe2+ ja Fe3+, tasapainokäyrien sijainti 
riippuu niiden aktiivisuudesta (konsentraatiosta). Korroosion arvioidaan usein vastaavan 
tilannetta, jossa metalli-ionien konsentraatio on 10 mol l⁄ . Hyväksyttävä korroosio 
tulisi kuitenkin määritellä aina tapauskohtaisesti. Vertailun helpottamiseksi Pourbaix-
diagrammeihin voidaan piirtää ionien tasapainokäyrät eri konsentraatioilla (Kuva 5.5).  
[22,24] 

Pourbaix-diagrammeihin sisällytetään usein myös veden stabiilisuusalue, joka 
näkyy Kuvassa 5.4 varjostettuna alueena. Alhaisissa potentiaalin arvoissa vety on 
stabiilimpi veteen nähden, jolloin kaasua muodostuu kahden vetyionin reagoidessa 
kahden elektronin kanssa, reaktio (5.13). Korkeissa potentiaalin arvoissa happi on vettä 
stabiilimpi ja happea pelkistyy vedestä, jolloin samalla muodostuu vetyioneja ja 
elektroneja, reaktio (5.14). [22,24] 

 
2 ( )+ 	2 	⇄ ( )		(5.13) 

( )+ 	4 ( )+ 	4 ⇄ 2	 ( )		(5.14) 
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Kuva 5.5. Raudan Pourbaix-diagrammi 25°C lämpötilassa. Liuenneiden aineiden 
tasapainokäyrien sijainti muuttuu konsentraation mukaan. Viivoja vastaavat 
molaalisuudet 10-6 mol/kg (musta), 10-4 mol/kg (punainen), 10-2 mol/kg(vihreä). Kuva 
on piirretty käyttäen Outotec Research Oy:n HSC Chemistry 6 –ohjelmaa. 
 

Stabiilisuusalueiden lisäksi diagrammi voidaan muodostaa myös jakaen alueet 
niiden korroosiokäyttäytymisen mukaan. Tällöin on tunnistettavissa immuunisuus-, 
passiivisuus- ja aktiivisuusalueet. Immuunisuusalueella tarkoitetaan kiinteän metallin 
aluetta, joka sijaitsee diagrammin alaosassa. Tässä tilassa metallin potentiaali on niin 
alhainen, ettei se merkittävästi liukene elektrolyyttiin eikä reagoi muodostaen oksideita 
tai hydroksideja. Tästä seuraa, että metalli ei korrodoidu. [24] 

Passiivisuusalueella metalli reagoi veden kanssa muodostaen oksidia. Tällä alueella 
oksidi on metallifaasia termodynaamisesti stabiilimpi. Käytännössä vain pieni osa 
metallista reagoi muodostaen ohuen, n. 1-3 nm paksun, oksidikalvon metallin pintaan 
jonka jälkeen korroosioreaktion nopeus hidastuu merkityksettömän pieneksi. [25] 
Hidastumisen syynä on ionien ja elektronien hankaloitunut kulkeutuminen metallifaasin 
ja elektrolyytin välillä. Suojaavan oksidikerroksen muodostuminen tunnetaan 
passivaationa. Passivaatio on kineettinen ilmiö, jota ei voi suoraan ennustaa Pourbaix-
diagrammin avulla, koska diagrammi ei kerro, onko muodostuvan oksidin rakenne 
riittävän tiivis aiheuttamaan passivoitumista. Tästä syystä kaikki oksidit eivät suojaa 
korroosiolta, vaikka olisivatkin termodynaamisesti stabiileja. [24] 

Aktiivisuusalueet Pourbaix-diagrammissa kuvaavat olosuhteita, joissa metallin 
liukeneminen metalli-ioneina tapahtuu spontaanisti. Tällöin on mahdollista tapahtua 
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merkittävää korroosiota, jos reaktiolla ei ole suuria kineettisiä esteitä. Käytännön 
sovellusten kannalta metallien aktiivisia alueita tulisi välttää korroosion 
minimoimiseksi. Kuvassa 5.6 on esitetty raudan Pourbaix-diagrammi, jossa alueet on 
muodostettu korroosiokäyttäytymisen mukaan. [24] 

 
Kuva 5.6. Raudan Pourbaix-diagrammi esitettynä immuuni-, passiivi- ja aktiivialueiden 
avulla. Katkoviivat a) ja b) rajaavat veden stabiilisuusalueen. [26] 

 
Pourbaix-diagrammien muodostamisessa tarvittavia taulukoituja arvoja ei ole 

saatavilla muille kuin puhtaille alkuaineille ja yhdisteille. Tästä johtuen seosten, kuten 
ruostumattomien terästen, stabiilisuusalueiden määrittäminen ei ole yksinkertaista, 
koska eri seosaineiden huomioiminen lisää mahdollisten yhdisteiden määrää. 
Korroosiokäyttäytymisen kannalta terästen koostumusta voidaan yksinkertaistaa 
arvioimalla niiden koostuvan vain raudasta ja kromista. Teräkselle voidaan tällöin 
muodostaa yksi Pourbaix-diagrammi, jossa samassa lämpötilassa määritetyt raudan ja 
kromin diagrammit on esitetty superpositiona (Kuva 5.7). Yksinkertaistuksella 
oletetaan, että raudalla ja kromilla ei ole merkittävää vuorovaikutusta keskenään 
seoksessa eli ne eivät muodosta yhteisiä yhdisteitä. 
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Kuva 5.7. Yhdistetty raudan ja kromin Pourbaix-diagrammi 85°C lämpötilassa, 
liuenneiden aineiden molaalisuus 10-6 mol/kg. Raudan stabiilisuusalueet on esitetty 
mustalla ja kromin punaisella. Kuva on piirretty käyttäen Outotec Research Oy:n HSC 
Chemistry 6 –ohjelmaa. 

  
Kuvan 5.7 perusteella havaitaan, että kromioksidi, Cr2O3, on termodynaamisesti 

stabiili miedosti happamissa olosuhteissa. Veteen heikosti liukenevan kromioksidin 
stabiilisuusalue sijaitsee osittain liuenneen raudan, Fe2+, alueella, joten teräksen pintaan 
muodostuva kromioksidikalvo voi hidastaa raudan liukenemista. Tällöin diagrammin 
avulla voidaan myös arvioida korroosion kannalta turvalliseksi alueeksi ympäristö, 
jonka pH on vähintään 3. Tätä alhaisemmilla pH:n arvoilla liuenneet kromi-ionit, Cr3+, 
ovat termodynaamisesti stabiileja.  

Yksi syy teräksen syöpymiseen liuotusreaktorissa on voinut olla liuotettavan 
mineraalin rautapitoisuuden muutos (Taulukko 2.1). LSU-kiven pienen rautapitoisuuden 
vuoksi teräksen olosuhteet LSU-kiven liuotuksessa määräytyvät Kuvan 5.7 mukaisen 
diagrammin mukaan, kun taas SU-kiven liuotuksessa teräksen olosuhteet ovat 
lähempänä Kuvan 5.8 mukaista diagrammia. SU-kiven sisältämä rauta aiheutti sen, että 
liuoksen rautapitoisuus nousi huomattavan korkeaksi jo pelkän mineraalin liukenemisen 
vuoksi, mikä vuorostaan kavensi raudan liukenemisen stabiilisuusaluetta. Kuvassa 5.8 
rautaoksidin, Fe2O3, stabiilisuusalue on paljon laajempi kuin Kuvassa 5.7. Rautaoksidin 
muodostuminen metallin pintaan voi joissain tapauksissa hidastaa raudan liukenemista 
teräksestä, mutta sen muodostuminen ei takaa passivoitumista ja hidasta 
korroosionopeutta.   

. 
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Kuva 5.8. Yhdistetty raudan ja kromin Pourbaix-diagrammi 85°C lämpötilassa, raudan 
molaalisuus 1 mol/kg ja kromin 10-6 mol/kg. Raudan stabiilisuusalueet on esitetty 
mustalla ja kromin punaisella. Kuva on piirretty käyttäen Outotec Research Oy:n HSC 
Chemistry 6 –ohjelmaa. 

   
Pourbaix-diagrammia voidaan käyttää myös korroosiosuojauksen suunnittelussa. 

Sen avulla voidaan määrittää, kuinka suuri potentiaali metalliin tulisi kytkeä, jotta 
metallin tila siirtyisi aktiiviselta alueelta immuunialueelle. Suojausta, jossa metallin 
potentiaali lasketaan ulkoisella jännitelähteellä, kutsutaan katodiseksi suojaamiseksi. 
Passivoituvia metalleja voidaan suojata myös anodisesti, jolloin ulkoista jännitettä 
käytetään metallin potentiaalin kasvattamiseen. Yhdistämällä eri aineiden diagrammeja 
voidaan myös arvioida erilaisten hapettimien, kuten vetyperoksidin, H2O2, tai 
dikromaatti-ionien, Cr O , tehokkuutta siirtää metallin tilaa aktiiviselta alueelta 
passiiviselle alueelle eri olosuhteissa. [22,24] 

Pourbaix-diagrammien rajoituksena tulee muistaa, että eri aineiden 
stabiilisuusalueet kuvaavat termodynaamista tasapainotilannetta ja että alueet on 
muodostettu käyttäen puhtaiden yhdisteiden ja alkuaineiden arvoja. Diagrammi ei pysty 
ennustamaan reaktioiden kinetiikka eli miten nopeasti tasapainotilanne saavutetaan. 
Kinetiikalla onkin usein suuri rooli korroosioilmiöissä, ja siksi Pourbaix-diagrammien 
perusteella tehtyjä päätöksiä tulisi aina testata kokeellisesti ennen niiden soveltamista. 
[24] 
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5.2 Korroosion kinetiikka 

Pourbaix-diagrammin avulla voidaan tutkia korroosioreaktioiden tasapainoa ja siten 
arvioida, voiko korroosiota tapahtua tietyissä olosuhteissa. Tasapainon saavuttamisen 
kannalta on kuitenkin välttämätöntä tutkia myös korroosion kinetiikkaa, koska 
tasapainon saavuttamiseen kuluva aika voi olla lyhyt tai pitkä. Lisäksi jos tiedetään, että 
korroosio on termodynaamisesti mahdollista, on tärkeää tietää, miten nopeasti korroosio 
etenee. 

5.2.1 Butler-Volmer yhtälö 

Kun metalli muodostaa esimerkiksi veteen liuenneen hapen kanssa sähkökemiallisen 
kennon, kennossa kulkee sähkövirta, joka on seurausta metallin hapettumisesta ja hapen 
pelkistymisestä. Kennon kokonaisreaktio (5.15) muodostuu tällöin esimerkiksi raudan 
tapauksessa: raudan hapettumisesta (5.11) ja hapen pelkistymisestä (5.14). Hapetus-
pelkistysreaktion ajavana voimana on metalli- ja happielektrodien välinen 
potentiaaliero.  

( ) + 	 ( ) + 	2 ( ) ⇄ ( ) + 	 ( )	(5.15) 
Elektrodien välinen metallinen kontakti mahdollistaa elektronien siirtymisen 

anodilta katodille. Kontaktin ansiosta elektrodien potentiaalit poikkeavat 
tasapainopotentiaalistaan; tätä kutsutaan ylipotentiaaliksi tai polarisaatioksi (5.16). 
Anodin poikkeama on positiivinen ja katodin negatiivinen. [27] 

					 = − 		(5.16) 

Kennossa kulkevan virran suuruus on suoraan verrannollinen kennon 
kokonaisreaktion nopeuteen. Virran ja reaktionopeuden yhdistävä yhtälö tunnetaan 
Faradayn lakina (5.17). Yhtälössä i on virrantiheys (A/m2), n reaktiossa siirtyvien 
elektronien lukumäärä mooleina, F Faradayn vakio ja derivaatta  kuvaa 
kokonaisreaktion nopeutta moolia aikayksikköä kohden. [27]	

= 		(5.17) 

Sijoittamalla yhtälöön (5.15) Arrheniuksen yhtälöä noudattava reaktionopeus 
voidaan yksittäisen elektrodin virrantiheydelle muodostaa riippuvuus elektrodin 
ylipotentiaalista. Yhtälöstä käytetään nimitystä Butler-Volmer yhtälö (5.18), jossa i0 on 
itseisvirrantiheys, joka on tasapainossa yhtä suuri anodi- ja katodireaktiolle, η on 
ylipotentiaali ja  kuvaa yhdistettyä suuretta, johon kuuluu mm. reaktion 
aktivaatioenergia. Termien alaindeksit a ja c edustavat reaktion tapahtumista 
hapettumisen (anodi) ja pelkistymisen (katodi) suuntaan. Yhtälössä (5.18) on oletettu, 
että massan siirtyminen, esimerkiksi hapen diffuusio metallin pinnalle, ei rajoita 
reaktion nopeutta. [27,28] 

	 = 	 	− 	 		(5.18) 
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Kuvassa 5.9 on esitetty Butler-Volmer yhtälö graafisesti virrantiheys-ylipotentiaali -
koordinaatistossa. Kuvan yhtenäinen viiva edustaa yhtälöä (5.18) ja katkoviivat sen 
anodista ja katodista reaktiota. Kun elektrodi on tasapainopotentiaalissaan, 
ylipotentiaalin arvo ja nettovirrantiheys ovat nolla. Tällöin anodisen ja katodisen 
reaktion virrantiheydet ovat yhtä suuria.  Jos elektrodia polarisoidaan alhaisempaan 
potentiaaliin, elektrodin läpi kulkee negatiivinen nettovirta, joka on seurausta 
kasvaneesta katodisesta virrantiheydestä ja pienentyneestä anodisesta virrantiheydestä. 
Polarisointi korkeampaan potentiaaliin johtaa vuorostaan positiiviseen nettovirtaan, 
jolloin elektrodin anodinen reaktio etenee katodista reaktiota nopeammin. [27,28]  

 
 
Kuva 5.9. Butler-Volmer yhtälö. Harmaa käyrä kuvaa elektrodin nettovirrantiheyttä ja 
katkoviivat anodi- (punainen) ja katodireaktion (sininen) virrantiheyttä. Positiivisella 
polarisaatiolla anodireaktio on hallitseva ja negatiivisella katodireaktio. Elektrodin 
tasapainopotentiaali, Eredox, on origossa.   
 

5.2.2 Tafel suorat ja Evans-diagrammi 

Butler-Volmer yhtälön mukaan virrantiheyden arvo riippuu eksponentiaalisesti 
ylipotentiaalista. Tästä johtuen elektrodien polarisaatiokäyrät esitetään usein 
puolilogaritmisella asteikolla ja virrantiheyden itseisarvona. Lisäksi suurilla 
polarisaation arvoilla voidaan arvioida elektrodin nettovirrantiheyden olevan yhtä kuin 
hallitsevan reaktion virrantiheys (vrt. Kuva 5.9).  Tällöin yhtälön (5.18) anodi- ja 
katodireaktioille voidaan piirtää suurilla polarisaation arvoilla suorat, joita kutsutaan 
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myös Tafel-suoriksi. Suorien kulmakertoimet, , määräytyvät Butler-Volmer yhtälön 
(5.18) yhdistetystä suureesta, . Elektrodin Tafel-suorien leikkauspiste kertoo 
elektrodin itseisvirran suuruuden. Tafel-suorien lausekkeet on esitetty yhtälöissä (5.19) 
ja (5.20) ja itse suorat graafisesti Kuvassa 5.10. 

= + log 		(5.19) 

= − log| | 		(5.20) 

 
Kuva 5.10. Tafel-suorat. Virrantiheys on kuvaajassa itseisarvona ja logaritmisella 
asteikolla. Vaaka-akselilla on esitetty ylipotentiaalin sijaan potentiaali, jolloin 
nettovirta, i, saa arvon 0 kohdassa E=Eredox. [27] 
 

Yhdistämällä kahden elektrodin polarisaatiokäyrät voidaan selvittää, mikä on 
kennon kokonaisreaktion redox-potentiaali eli korroosiopotentiaali, , ja kennossa 
kulkeva korroosiovirrantiheys, . Korroosiopotentiaalin ja -virrantiheyden arvot 
määrää elektrodien polarisaatiokäyrien leikkauspiste. Leikkauspisteessä elektrodien 
virrantiheydet ovat yhtä suuret, eli hapetusreaktiossa tuotetaan yhtä paljon elektroneja 
kuin pelkistysreaktiossa kulutetaan. Virrantiheyden arvo on myös suoraan 
verrannollinen korroosionopeuteen, ja sijoittamalla se yhtälöön (5.17) voidaan 
korroosiolle laskea nopeus massahäviönä tai seinämävahvuuden ohentumisena 
aikayksikköä kohden. Kuvaajaa, jossa elektrodien polarisaatiokäyrät on esitetty, 
kutsutaan Evans-diagrammiksi. Kuvassa 5.11 on esitetty esimerkkinä kaavamainen 
raudan hapettumisen ja vedyn pelkistymisen Evans-diagrammi. [27,28] 
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Kuva 5.11. Evans-diagrammi. Korroosion vaikutuksesta rauta hapettuu rautaioneiksi 
ja protonit pelkistyvät vetykaasuksi. Raudan anodisuoran ja vedyn katodisuoran 
leikkauspiste kertoo korroosiovirrantiheyden, icorr ja korroosiopotentiaalin, Ecorr. [27] 

 
Kuvassa 5.11 esitetty Tafel-suorien mukainen virrantiheyden riippuvuus 

ylipotentiaalista edellyttää, että reaktion nopeutta rajoittaa reaktion aktivaatioenergia. 
Käytännön tilanteissa myös muut tekijät voivat rajoittaa reaktionopeutta, jolloin 
logaritminen virrantiheyden riippuvuus potentiaalista ei ole enää lineaarista.  
 

5.2.3 Passivaatio 

Metallin passivoituessa eli suojaavan oksidikerroksen muodostuessa sen pintaan, 
metallin korroosionkestävyys kasvaa huomattavasti. Käytännössä se tarkoittaa, että 
korroosiovirrantiheys laskee merkittävästi. Passivoituessaan metallin anodinen 
polarisaatiokäyrä muuttuu oleellisesti muodostaen kolme eri aluetta: aktiivi-, passiivi- ja 
transpassiivialueen. Aktiivisella ja transpassiivisella alueella virrantiheys kasvaa 
polarisaation kasvaessa, mutta passiivialueella virrantiheys on suhteellisen alhainen eikä 
se juurikaan muutu potentiaalin muuttuessa. Kuvassa 5.12 on esitetty passivoituvan 
metallin anodinen polarisaatiokäyrä, josta voidaan tunnistaa em. alueet. [25,28] 
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Kuva 5.12. Passivoituvan metallin anodinen polarisaatiokäyrä. Pienellä polarisaatiolla 
metalli on aktiivisessa tilassa ja virrantiheys kasvaa potentiaalin kasvaessa. 
Passivaatiopotentiaalin, Epp, ylittävillä arvoilla metalli passivoituu oksidikalvon 
vaikutuksesta ja virrantiheys pienenee huomattavasti. Lopulta, kun potentiaali ylittää 
transpassivoitumispotentiaalin, oksidikalvo alkaa hapettua, jolloin myös virrantiheys 
jälleen kasvaa. [28] 
 

Jotta metalli voisi passivoitua, sillä tulee olla Kuvan 5.12 kaltainen anodinen 
polarisaatiokäyrä ja sen tulee olla ympäristössä, jossa passivoituminen on mahdollista. 
Ympäristön roolia korostaa erityisesti korroosion katodinen puolireaktio, koska 
polarisaatiokäyrien leikkauspiste määrittää kokonaisreaktion virrantiheyden. Katodiselle 
reaktiolle, jossa massan diffuusio ei ole reaktiota rajoittava tekijä, polarisaatiokäyrät 
ovat suoria. Suorien kulmakertoimet riippuvat tapahtuvasta reaktiosta ja niiden 
leikkauspiste potentiaaliakselin kanssa reaktion tasapainopotentiaalista. Esimerkiksi 
hapen pelkistysreaktion (5.14) tasapainopotentiaali riippuu happamissa olosuhteissa 
Nernstin yhtälön (5.9) mukaisesti liuoksen pH:sta (sekä hapen osapaineesta), mikä 
voidaan havaita myös Pourbaix-diagrammista (Kuva 5.4). Katodireaktion 
tasapainopotentiaalin vaikutusta korroosion virran tiheyteen on esitetty Kuvassa 5.13. 
Tasapainopotentiaali kasvaa pH:n pienentyessä, jolloin myös polarisaatiokäyrien 
leikkauspiste siirtyy. Toisaalta on muistettava, että pH:n muutokset vaikuttavat yleensä 
myös anodisen polarisaatiokäyrän muotoon. [25,28] 
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Kuva 5.13. Passivoituvan metallin Evans-diagrammi. Korkeilla pH:n arvoilla 
leikkauspiste sijaitsee metallin aktiivisella alueella (pH1). Kun liuoksen happamuus 
kasvaa, leikkauspiste siirtyy passiivialueella (pH2) ja erittäin pienillä pH:n arvoilla 
(pH3) käyrät leikkaavat transpassiivialueella. [28] 
  

Jos katodisuora leikkaa anodikäyrän useammassa kohdassa, kuten esimerkiksi 
Kuvan 5.13 tapauksessa hieman pH1 käyrää pienemmällä pH:n arvolla olisi mahdollista, 
passivoituminen on epävakaata. Tällöin metallin käyttäytyminen on riippuvainen 
aikaisemmista käsittelyistä ja pinnan tilasta ennen altistumista em. ympäristölle. 
Aiemmin passivoitu metalli pysyy passiivialueella ja korroosio on hidasta. Jos toinen 
leikkauspiste sijaitsee passivaatiopotentiaalin, Epp, alapuolella, metalli ei voi muodostaa 
passiivikalvoa spontaanisti vallitsevissa olosuhteissa. Jos passiivikalvo kuitenkin 
rikkoutuu esimerkiksi naarmuuntumalla tai kuluu eroosion vuoksi pois, käyrien 
leikkauspiste siirtyy aktiiviselle alueelle ja korroosio etenee nopeasti. Käytännön 
tilanteissa potentiaalin arvo vaihtelee ympäristön muutosten mukaan, mikä voi johtaa 
sykliseen korroosion etenemiseen, kun metallin tila vaihtelee passiivista aktiiviseen ja 
päinvastoin. [25,28] 

Metallin spontaaniin passivoitumiseen vaadittava polarisaatiokäyrien leikkauskohta 
passiivialueella on helpoiten saavutettavissa, jos metallin passivaatiopotentiaali on 
alhainen ja jos passivaatioon vaadittava kriittinen virrantiheys on pieni. Kriittisellä 
virrantiheydellä tarkoitetaan virrantiheyden arvoa passivaatiopotentiaalin, Epp, kohdalla. 
Lisäksi voidaan arvioida, että matala itseisvirrantiheys hidastaa korroosionopeutta 
kaikilla anodisen polarisaation alueilla. Passivaatiokäyttäytymistä voidaan muokata 
seostamalla teräkseen esimerkiksi kromia tai molybdeeniä, jolloin voidaan vaikuttaa 
kriittiseen virrantiheyden ja passivaatiopotentiaalin arvoihin. [25,28] 
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Kun reaktioon osallistuvien komponenttien diffuusio liuoksessa, kuten 
happimolekyylien kulkeutuminen metallin pinnalle, on katodista reaktiota rajoittava 
tekijä, katodisuorien kulmakerroin muuttuu nopeasti ja tasaantuu rajoittavaan 
virrantiheyden arvoon saavutettaessa rajoittava diffuusionopeus liuoksessa. 
Katodireaktion virrantiheyttä rajoittava reaktiokomponenttien diffuusio voi hidastaa 
korroosionopeutta aktiivisilla metalleilla, mutta passivoituvilla metalleilla asia voi olla 
käänteinen. Kuvassa 5.14 on havainnollistettu diffuusion rajoittamaa katodireaktion 
virrantiheyttä passivoituvalle metallille. Alhainen sekoitusnopeus ja pieni hapen 
osapaine johtavat katodisiin polarisaatiokäyriin, joilla on useita leikkauskohtia 
anodikäyrän kanssa, mikä voi aiheuttaa epävaakaan passivoitumisen. Suurella 
sekoitusnopeudella ja suurella hapen osapaineella rajoittavan virrantiheyden arvo on 
suuri ja metalli pystyy passivoitumaan spontaanisti. [25,27,28] 

Kuva 5.14. Reaktiokomponenttien diffuusion rajoittama katodireaktio. Matalilla 
sekoitusnopeuksilla (1 ja 2) passivaatio on epävakaata. Suurella sekoitusnopeudella (3) 
käyrien leikkauspiste sijaitsee ainoastaan passivaatioalueella ja korroosio on hidasta. 
[28] 
 

Jos polarisaatiokäyrien leikkauspiste sijaitsee teräksen passiivialueella (vrt. Kuva 
5.12), oksidikalvon liukeneminen hidastaa korroosiota merkittävästi ja kalvo kykenee 
jopa uusiutumaan, jos teräs naarmuuntuu. Kalvon uusiutuminen voi olla mahdollista, 
vaikka oksidi ei olisikaan termodynaamisesti stabiili bulkkiliuoksen määrittelemissä 
olosuhteissa, jos potentiaaliero metallisen kromin tasapainopotentiaalin ja 
korroosiopotentiaalin välillä on riittävän suuri. [29] Kalvon rikkoutuessa suuri 
polarisaatio aiheuttaa nopeaa kromiatomien hapettumista ja kromi-ionien konsentraatio 
metallipinnan lähellä kasvaa. Konsentraation kasvaessa kromioksidin, Cr2O3, 
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stabiilisuusalue siirtyy Pourbaix-diagrammissa alenevan pH:n suuntaan ja voi tällä 
tavoin siirtää teräksen hetkellisesti oksidin stabiilisuusalueelle. Tällöin pintaan voi 
muodostua uudestaan suojaava oksidikalvo, joka rajoittaa korroosiota hitaalla 
liukenemisellaan. Polarisaatiokäyrissä kalvon muodostuminen näkyy 
passivaatiopotentiaalin jälkeen tapahtuvana suurena virrantiheyden pienenemisenä.  
Riittävän suuren kromi-ionikonsentraation saavuttaminen teräksen pinnalla riippuu 
voimakkaasti korroosiosysteemin kinetiikasta, kuten kromi-ionien diffuusiosta pois 
metallin pinnalta. Siksi sitä ei voida määrittää pelkästään termodynamiikan avulla.  

Reaktorissa käytetyn teräksen (AISI 316L) passivaatiokäyttäytymistä voidaan 
arvioida polarisaatiomittauksilla. Vertaamalla eri ympäristöissä mitattuja 
polarisaatiokäyriä voidaan selvittää esimerkiksi, miten passivaatiopotentiaali tai 
passiivitilan virrantiheys muuttuvat pH:n muuttuessa. 

5.3 Liuoksen Cu2+-pitoisuuden vaikutus 

Liuotusprosessissa on mahdollista kontrolloida liuoksen kuparipitoisuutta, [Cu2+], 
säätämällä liuotusvaiheeseen lisättävän rautasaostuksen suodoksen määrää. Lisäksi 
kuparia päätyy liuokseen varsinaisen liuotuksen vaikutuksesta. Kun liuotusprosessissa 
siirryttiin SU-kiven liuotuksesta LSU-kiven liuotukseen, mineraalin kuparipitoisuus 
pieneni huomattavasti (Taulukko 2.1).  Kupari päätyy liuokseen liuenneena 
kuparisulfaattina, CuSO4. [9] 

Kuparin mahdollinen vaikutus korroosioon voi muodostua kuparin toimiessa 
hapettimena tai jonkinlaisen kuparia sisältävän kiinteän yhdisteen saostumisena metallin 
pintaan. Koska Cu2+-ionin pelkistymispotentiaali on suurempi kuin Fe2+-ionin, liuennut 
kupari voi hapettaa metallisen raudan Fe2+-ioneiksi samalla itse pelkistyen metalliseksi 
kupariksi. Tällöin suuri kuparipitoisuus kiihdyttäisi aktiivisessa tilassa olevan teräksen 
korroosiota. [28,29] 

Toisaalta hapettimen eli Cu2+-ionien lisäys nostaa liuoksen hapetuskykyä. 
Polarisaatiokäyrissä muutos näkyy korroosioreaktion tasapainopotentiaalin, Ecorr, 
siirtymisenä korkeampaan potentiaalin arvoon. Tällöin siirrytään myös Pourbaix-
diagrammissa korkeampaan potentiaalin arvoon. Potentiaalin kasvun myötä tasapaino 
voi siirtyä metalli-ionien stabiilisuusalueelta oksidin stabiilisuusalueelle, jolloin 
metallin on mahdollista passivoitua (vrt. Kuva 5.13). Teräksen passivoituminen voi 
tapahtua myös termodynaamisesti aktiivisen korroosion alueella, jos Ecorr arvo ylittää 
reaktiokinetiikasta riippuvan metallin passivaatiopotentiaalin. [28,29] 

Potentiaalin muutoksen lisäksi kiinteän kupariyhdisteen muodostumisella metallin 
pinnalle voi olla vaikutusta korroosioon. Kun tiedetään, että kupari on liuoksessa 
kuparisulfaattina ja että liuotusprosessiin syötetään happea, voidaan olettaa mahdollisen 
yhdisteen sisältävän kuparin lisäksi rikkiä, happea tai niitä molempia. Eri yhdisteiden 
termodynaamista stabiilisuutta voidaan arvioida yhdisteiden muodostumisen Gibbsin 
energian, ∆ 	, avulla. Muodostumisen Gibbsin energialla tarkoitetaan yhden 
yhdistemoolin muodostumisen sitovaa tai vapauttamaa energiamäärää, kun yhdiste 
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muodostuu alkuainekomponenteistaan. Muodostumisen Gibbsin energian arvot 
riippuvat myös tarkasteltavan systeemin olosuhteista, esimerkiksi lämpötilasta. ∆ :n 
arvoja tarkasteltavassa lämpötilassa voidaan laskea taulukkoarvojen avulla tai 
esimerkiksi HSC Chemistry 6 –ohjelmalla.   

Vertailemalla kupariyhdisteiden ∆ (85℃) arvoja havaitaan, että kuparisulfidien 
muodostuminen kuparisulfaatista ei vaikuta todennäköiseltä sen vaatiman suuren 
positiivisen Gibbsin energian muutoksen vuoksi. Lisäksi sulfidien muodostuminen 
vaatisi pelkistäviä olosuhteita. Myöskään kuparioksidien muodostuminen suoraan 
liuoksesta ei vaikuta todennäköiseltä, mutta niiden muodostuminen voi tapahtua myös 
teräksen pinnalle pelkistyneen metallisen kuparin reagoidessa hapen kanssa. Eri 
kupariyhdisteiden stabiilisuusalueet Pourbaix-diagrammissa on esitetty Kuvassa 5.15. 
Diagrammissa on arvioitu liuoksen kupari-ionipitoisuudeksi 3,1 ∗ 10 	 , (eli n. 2	 ), 

joka on samaa suuruusluokkaa kuin liuotuksen prosessiliuosten sisältämä kupari-
ionipitoisuus. [6]   

 

 
Kuva 5.15. Kuparin Pourbaix-diagrammi, lämpötila 85°C, liuoksen kuparipitoisuus 
3,1 ∗ 10 	 . Kuva on piirretty käyttäen Outotec Research Oy:n HSC Chemistry 6 –

ohjelmaa.   
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Pourbaix-diagrammista nähdään, että alhaisilla pH-arvoilla ainoa stabiili kiinteä 
yhdiste on itse asiassa metallinen kupari. Siirryttäessä korkeampiin pH-arvoihin myös 
oksidit muodostuvat stabiileiksi. Oksidien muodostumisen kannalta tulee muistaa 
aikaisemmin tehty oletus muodostumisesta pelkistyneen kuparin kautta eikä suoraan 
liuoksesta. Tällöin voidaan arvioida metallisen kuparin muodostumisen olevan tärkein 
vaihe mahdollisen korroosiota hidastavan yhdisteen muodostumisessa. Lisäksi voidaan 
todeta, että kiinteän kuparisulfaatin muodostuminen ei ole todennäköistä sen suuresta 
termodynaamisesta stabiilisuudesta huolimatta. Tämä johtuu sen suuresta liukoisuudesta 
veteen 85°C lämpötilassa.   

Kupariseostuksen vaikutusta ruostumattomien terästen korroosionkestävyyteen on 
tutkittu paljon [30-32]. Seostuksen on todettu hidastavan korroosiota 
rikkihappoliuoksissa, mutta vaikutuksen mekanismista ei ole yksimielisyyttä. Pardo ja 
hänen tutkimusryhmänsä [33] tutkivat kupari- ja tinaseostuksen vaikutusta AISI 304 ja 
AISI 316 terästen korroosionkestävyyteen 30 p-% rikkihapossa. Kupariseostuksen 
todettiin parantaneen korroosionkestävyyttä molempien terästen tapauksessa. 
Korroosiomittausten lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin teräksen pinnan 
kuparipitoisuutta ja kuparin valenssia ennen ja jälkeen rikkihappoaltistuksen. 
Teräspinnan kuparipitoisuuden havaittiin kasvaneen rikkihappokäsittelyn jälkeen, ja 
kuparin hapetusluvut 0 ja +I olivat yleisemmin edustettuina kuin +II.  Pinnasta tutkittiin 
kuparin lisäksi myös raudan hapettumista oksidiksi, Fe2O3, ja sulfaatiksi, FeSO4. 
Tutkijat esittivät korroosionkestävyyden paranemiselle mekanismia, joka on 
havainnollistettu Kuvassa 5.16. Metalli saatettiin aluksi aktiiviseen tilaan, jolloin 
passiivikalvo liukeni (Kuva 5.16a). Kun passiivikalvo oli tuhoutunut, metallin atomit, 
kuten kupari ja rauta, hapettuivat muodostaen Cu2+- ja Fe3+-ioneja (Kuva 5.16b). Nämä 
ionit pystyivät vuorostaan toimimaan liuoksessa hapettimina, jolloin teräksen pintaan 
muodostui mm. metallista kuparia, kromioksidia, Cr2O3,  ja  rautaoksidia,  Fe2O3 (Kuva 
5.16c). Uusi kalvo siirsi metallin aktiivisesta tilasta osittain passiiviselle alueelle, mikä 
hidasti korroosiota. Kalvo koostui pääosin kromioksidista (Cr2O3), kuparista (Cu), 
kuparisulfaatista (CuSO4), rautaoksidista (Fe2O3) ja rautasulfaatista (FeSO4). [33] 



41 
 

 
Kuva 5.16. Kupariseostuksen mekanismi korroosionkestävyyden parantumiseen 
austeniittisilla ruostumattomilla teräksillä. Teräksestä liuennut kupari pelkistyy takaisin 
metallin pinnalle muodostaen metallista kuparia, joka hidastaa korroosiota. [33] 
 

Koska Kuvan 5.16 mekanismissa suojaava kalvo muodostuu liuoksen kupari-ionien 
kautta, voidaan olettaa, että myös liuokseen lisätyillä kupari-ioneilla voisi olla 
korroosiota hidastava vaikutus. Oletusta voidaan perustella myös Outokumpu Oy:n 
korroosiomittauksilla, jotka suoritettiin kuparisulfaattia sisältävässä 
rikkihappoliuoksessa. Tutkimuksessa määritettiin isokorroosiokäyrät eli samansuuruista 
korroosionopeutta (0,1 mm/vuosi) vastaavat tilanteet teräkselle eri 
kuparisulfaattipitoisuuksilla (Kuva 5.17). Tutkimuksessa käytetty ruostumaton teräs 
vastaa koostumukseltaan AISI 316 terästä. [33,34] 

Kuvasta 5.17 on havaittavissa, että CuSO4-lisäykset siirsivät isokorroosiokäyriä 
kohti väkevämpiä rikkihappopitoisuuksia. Esimerkiksi 40°C lämpötilassa saavutetaan 
sama korroosionopeus n. 45 p-% rikkihapossa n. 18 p-% sijaan, jos liuokseen lisätään 
100 mg/l kuparisulfaattia. Toisaalta samalla CuSO4-lisäyksellä voidaan siirtyä 
vakiorikkihappokonsentraation (n. 18 p-%) tapauksessa n. 65°C lämpötilaan, jotta 
saavutettaisiin sama korroosionopeus kuin ilman CuSO4-lisäystä 40°C lämpötilassa.  

Kun liuoksen rikkihappopitoisuus lähestyy n. 45 p-%, yli 100 mg/l kuparisulfaatin 
lisäykset liuokseen eivät tuota enää merkittävää muutosta isokorroosiokäyrien sijaintiin 
ja käyrät yhdistyvät. Tämä voi olla seurausta siitä, että kupari-ionien aiheuttama 
korroosiopotentiaalin kasvu ei ole enää riittävä teräksen passivoimiseksi tai kiinteän 
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kuparin muodostuminen teräksen pinnalle ei ole enää mahdollista. Alhaisemmilla 
happopitoisuuksilla suuremmat kuparilisäykset parantavat korroosionkestävyyttä 
hieman, mutta niidenkin vaikutus pienenee huomattavasti, kun lämpötila nousee lähelle 
85°C. 

Kuvan 5.17 tulokset voivat olla suuntaa-antavia liuotusreaktorin tapaukselle, jossa 
liuoksen kuparipitoisuus voi olla jopa muutamia grammoja litraa kohden. [6] Tässä 
työssä liuoksen kuparipitoisuuden vaikutusta tutkittiin polarisaatiomittausten avulla.  

 
Kuva 5.17. Liuoksen kuparisulfaattipitoisuuden vaikutus korroosioon. Teräs 17-12-2,5 
on austeniittinen ruostumaton teräs ja vastaa koostumukseltaan AISI 316. [34] 
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6 Virtauksen vaikutus 
 

Liuotusprosessin olosuhteet luovat korroosion lisäksi mahdollisuuden eroosion avulla 
tapahtuvaan vaurioitumiseen. Sekoituksen luoma virtaus aiheuttaa seoksen 
mineraalipartikkelien iskeytymistä reaktorin rakenteisiin, joka voi olla riittävän 
voimakasta kuluttamaan teräksen pintaa. Kuluminen voi myös kiihdyttää korroosiota 
rikkomalla passiivikalvoa, jolloin mekanismien yhteisvaikutus voi olla voimakkaampaa 
kuin yhteenlaskettu korroosion ja eroosion aiheuttaman vaurioituminen.  

6.1 Virtaus reaktorissa 

Sekoittimella varustetut reaktorit ovat yleisiä reaktioastioita monilla kemianteollisuuden 
aloilla. Reaktorin ja erityisesti sekoittajan mitat vaikuttavat suuresti siihen, minkälaisen 
virtauskentän sekoitus aiheuttaa. Virtauskentän muoto vaikuttaa oleellisesti eri aineiden 
sekoittumiseen monifaasireaktioissa. Erilaisten sekoittimien aiheuttamia virtauskenttiä 
on havainnollistettu Kuvassa 6.1. [35] Kuvan 6.1 f) tilanne on lähellä tarkasteltavan 
liuotusreaktorin tilannetta, jossa on kaksi sekoitinosaa keskiakselilla. Virtauskentän 
alemmat silmukat nostavat pohjaan vajoavia mineraalipartikkeleita ja ylemmät silmukat 
hidastavat reaktoriin syötetyn hapen nousemista pintaan. Kuvan 6.1 a) – e) tilanteista 
voidaan havaita myös, miten reaktorin seinämille sijoitetut levyt edistävät virtauksen 
pystysuoraa nousemista.  

 
Kuva 6.1. Erilaisten sekoittimien aiheuttamat virtauskentät. a) akselinsuuntaiset 
sekoitinlavat, b) kantosiivenmuotoiset lavat, c) vinot sekoitinlavat, d) vinot sekoitinlavat 
suurella sekoittajan halkaisijalla, e) vinot sekoitinlavat ja suuren viskositeetin neste, f) 
kaksi vinon sekoitinlavan sekoittajaa samalla akselilla. [35] 
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Reaktorin akselin suuntaisten silmukoiden lisäksi sylinterisymmetrinen rakenne ja 
pyörivällä sekoittimella tuotettu liike aiheuttavat nesteeseen tangentiaalisen liikkeen, 
joka kierrättää liuosta reaktorin seinän suuntaisesti. Pyörivä virtaus ei ole sekoittumisen 
ja siten liuotusprosessin kannalta optimaalista, joten pyörimistä pyritään estämään 
sijoittamalla esteitä virtauksen tielle, jolloin virtauskenttä muuttuu monimutkaiseksi ja 
turbulentiksi. Esteiden ja turbulenssin aiheuttamat pyörteet parantavat sekoitusta 
liuoksen, partikkelien ja happikuplien välillä, mikä parantaa eri yhdisteiden kohtaamista 
molekyylitasolla ja edistää siten liuotusprosessia. 

Pyörivän virtauksen estämiseksi reaktoriin on lisätty ns. haittalevyjä, jotka toimivat 
ainoastaan esteinä virtaukselle. Lisäksi jäähdytysvesiputkiston muodostamat 
lämmönvaihtimet on asetettu reaktorin säteen suuntaisesti kuten pystysuorat levyt 
Kuvassa 6.1, jolloin nekin hankaloittavat liuoksen pyörimistä.  

Eroosion kannalta kulumisen tulisi keskittyä pintoihin, joissa virtaus törmää 
putkeen. Jäähdytysvesiputkien kohdalla eroosion tulisi siis olla keskittynyt pääasiassa 
putken virtausta vastaan olevaan puoliskoon ja olla peräisin suurelta osin pyörivän 
liikkeen aiheuttamasta virtauksesta.  

6.2 Partikkelieroosio 

Eroosion voimakkuus riippuu monista eri tekijöistä. Virtauksen kiintoainepartikkelien 
koko, muoto, tiheys ja kovuus vaikuttavat siihen, miten partikkelit vuorovaikuttavat 
teräksen kanssa, kun partikkelit törmäävät pintaan. Partikkelien koko ja tiheys 
vaikuttavat partikkelien liikemäärään massan kautta. Tämän vuoksi suurten partikkelien 
iskuenergia on suurempi kuin pienten partikkelien. Partikkelien muoto ja kovuus taas 
vaikuttavat siihen, minkä kokoiselle alueelle iskut kohdistuvat ja aiheuttavatko 
törmäykset muodonmuutosta helpommin partikkeleissa vai pinnassa, johon ne 
törmäävät. Toisaalta myös teräksen kovuudella on vaikutusta siihen, miten paljon 
partikkelit pystyvät kuluttamaan metallin pintaa. [36,37] 

Suurin materiaaleista riippumaton tekijä on itse virtaus. Virtauksen nopeus määrää 
partikkelien kineettisen energian sekä liikemäärän, joilla on suora vaikutus partikkelien 
iskuenergiaan. Virtaus myös määrää, missä kohdassa partikkelit iskeytyvät pintaan ja 
mikä on törmäyskulma pintaan nähden. Virtauksen turbulenssi ja pyörteisyys voivat 
aiheuttaa kulumista myös alueilla, joissa virtaus on pinnan suuntaista. Erittäin suurilla 
nopeuksilla virtaus voi aiheuttaa kulumista kavitaatiolla, jolloin kulumiseen ei tarvita 
kiintoainepartikkeleja. [36,37] 

Tyypillisesti partikkelieroosion aiheuttama kuluminen on erilaista sitkeälle ja 
hauraalle materiaalille. Sitkeät materiaalit kestävät hyvin sellaisia partikkeli-iskuja, 
jotka kohdistuvat pintaa vastaan kohtisuorasti mutta huonosti iskuja, jotka tulevat n. 15–
30° kulmassa. Hauraat materiaalit puolestaan kestävät paremmin pintaan vinosti tulevia 
iskuja mutta huonosti kohtisuoraan tulevia iskuja. Kuvassa 6.2. on esitetty kaavamainen 
kuva sitkeän ja hauraan materiaalin eroosiosta. Austeniittiset teräkset ovat sitkeitä ja 
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suhteellisen pehmeitä metalleja, joten niiden eroosion oletetaan noudattavan Kuvan 
6.2a) mukaista kulumista.  [36] 

 

 
Kuva 6.2. Sitkeän a) ja hauraan b) materiaalin kuluminen sylinterinmuotoiselle 
testikappaleelle. [38] 

6.3 Kavitaatio  

Kulumista voi tapahtua myös virtauksen aiheuttaman kavitaation vuoksi. Reaktorin 
korkean lämpötilan takia liuoksen höyrynpaine on melko korkea, ja siksi pienet 
muutokset virtauksen nopeudessa voivat aiheuttaa liuoksen paineen alenemisen 
höyrynpaineen alapuolelle. Tällöin neste höyrystyy muodostaen pieniä kaasukuplia 
liuokseen. Kun paine nesteessä taas kasvaa, esimerkiksi nesteen virtausnopeuden 
hidastumisen vuoksi, kaasukuplien koko pienenee, kunnes kuplat lopulta romahtavat. 
Kuplien romahtaminen aiheuttaa paineiskuja kuplien läheisyyteen. Nämä paineiskut 
ovat riittävän voimakkaita kuluttamaan metallin pintaa. Kavitaatio voi myös nopeuttaa 
korroosiota rikkomalla teräksen passiivikalvoa. 

Kavitaation mahdollisuutta voidaan arvioida laskemalla virtauksen minimipaine 
putken pinnalla. Paine voidaan laskea Bernoullin lain avulla, jos tiedetään paine 
riittävän kaukana putkesta sekä vapaan virtauksen nopeus. Liuotusreaktorissa nesteen 
paineeseen vaikuttaa hydrostaattisen paineen lisäksi pyörimisnopeuden aiheuttama 
paineen muutos. Paineen suuruus etäisyydellä r pyörimisakselista voidaan laskea 
yhtälön (6.1) avulla. Yhtälön ensimmäinen termi on referenssipaine, joka usein valitaan 
pyörimisakselilta kohdasta, jossa referenssipisteen korkeus, z, on nolla. Toinen termi 
kuvaa pyörimisliikkeen aiheuttamaa paineen nousua, ja siinä esiintyvä suure ω kuvaa 
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pyörimisen kulmanopeutta. Kolmas termi kuvaa nesteen hydrostaattisen paineen 
aiheuttamaa paineen muutosta. Yhtälön avulla voidaan arvioida vapaan virtauksen 
paine, . [39] 

= + 2 − 					(6.1) 

Vapaan virtauksen nopeudeksi, , voidaan arvioida reaktorin suurin 
tangentiaalinen nopeus, joka saavutetaan sekoittajan lapojen reunalla, yhtälö (6.2). 
Tällöin r on yhtä suuri kuin lavan etäisyys pyörimisakselista. Reaktorin halkaisija on 

= 4	m. Lisäksi tiedetään, että seinällä olevat jäähdytysvesiputkistot ovat leveydeltään 
n. 0,8 m. Kun huomioidaan, että putkiston ja sekoittajan väliin jää myös hieman tyhjää 
tilaa, voidaan arvioida = 80	cm = 0,80	m. Sekoittajan kierrosnopeus, Ω, oli n. 75 
rpm. Olettamalla nesteen olevan vettä, (85℃) = 967	 , ja tarkastelupisteen olevan 
samalla korkeudella referenssipisteen kanssa voidaan em. tietojen avulla laskea arviot 
vapaan virtauksen paineelle ≈ 1,19 ∗ 10 	Pa ja nopeudelle ≈ 6,28	 . [39] 

										 = ∗ = 	
Ω

2 ∗ 60 ∗ 					(6.2) 

Paineen arviointiin putken pinnalla voidaan käyttää ideaalista potentiaalivirtausta 
sylinterin ohi (Kuva 6.3), jolloin painejakautumaksi saadaan analyyttinen ratkaisu (6.3), 
missä  on kulman suuruus patopisteestä mitattuna. Tällöin virtauksen minimipaine 
saavutetaan putken pinnalla kohdassa, jossa = = 90°.  Yhtälössä  (6.3)  alaindeksi  1  
viittaa pisteeseen riittävän kaukana sylinteristä ja alaindeksi 2 pisteeseen sylinterin 
pinnalla. [39,40] 

= + (1 − 4 sin )					(6.3) 

Kuva 6.3. Potentiaalivirtaus sylinterin ohi. U kuvaa vapaan virtauksen nopeutta. 
Kuvaan on lisätty kulman  määritys. [40] 
 

Sijoittamalla aikaisemmin lasketut arvot  ja  yhtälöön (6.3) saadaan 
minimipaineen arvoksi sylinterin seinällä ≈ 6,18 ∗ 10 	Pa.  Tätä  arvoa  voidaan  
verrata liuoksen höyrynpaineeseen, jolloin voidaan arvioida, onko kavitaatio 

 
 



47 
 

mahdollista. Arvioimalla liuos puhtaaksi vedeksi saadaan höyrynpaineen arvoksi 
(85℃) = 5,75 ∗ 10 	Pa [41]. Höyrynpaineen arvo on pienempi kuin arvioitu 

minimipaine, jolloin nesteen höyrystymistä ei tapahdu. Arvot ovat kuitenkin hyvin 
lähellä toisiaan, jolloin pienet muutokset pyörimisnopeuden tai lämpötilan suhteen 
voisivat saada aikaan höyrynpaineen alittumisen.  

Arviota tehdessä on kuitenkin muistettava, että jäähdytysvesiputkien tehtävä on 
jäähdyttää reaktoria, jolloin lämpötila putkien ympärillä on paikallisesti hieman 
keskilämpötilaa alhaisempi. Lisäksi potentiaalivirtauksen malli sisältää paljon 
yksinkertaistuksia, jotka eivät vastaa todellisuutta, esimerkkinä virtauksen irtoaminen 
sylinterin pinnalta. Lisäksi arviossa oletettiin liuos puhtaaksi vedeksi, jolle oli saatavissa 
taulukoidut arvot tiheydelle ja höyrynpaineelle. Saatua tulosta voidaan kuitenkin 
käyttää, koska se arvioi virtauksen aiheuttaman paineen muutoksen todellisuutta 
suuremmaksi. Todellisuudessa reaktorin rakenteet ja haittalevyt hidastavat vapaan 
virtauksen nopeutta, ja lisäksi veden viskositeetti pienentää nopeutta merkittävästi 
siirryttäessä sekoittajan lapojen kärjestä kohti reaktorin seinää. Siirryttäessä kohti 
reaktorin pohjaa hydrostaattinen paine nostaa minimipaineen arvoa entisestään, jolloin 
myös höyrystymisen mahdollisuus pienenee.  

Potentiaalivirtauksen painejakauma putken pinnalla, yhtälö (6.3), on symmetrinen 
paraabeli, jonka dimensiottoman paineen (yhtälö (6.4)) minimiarvo on = −3,0 
kulman arvolla 90°.  Jotta arvioita voidaan verrata kokeellisiin tuloksiin tai muihin 
laskemalla saatuihin arvioihin, on laskettava virtaustilannetta vastaava Reynoldsin luku, 

Re. Reynoldsin luku voidaan laskea viskositeetin (85℃) = 3,5 ∗ 10 	 , putken 

halkaisijan ≈ 5,7	cm, ja vapaan virtauksen nopeuden = 6,28	  avulla, yhtälö 

(6.5). [41] 

=
( ) −
1
2

			(6.4) 

=
∗

=
6,28	 ∗ 0,057	

3,5 ∗ 10
≈ 1,05 ∗ 10 			(6.5) 

Verrattaessa tässä työssä laskettua arviota Catalanon ryhmän [42] suorittamiin 
numeerisiin laskelmiin kokeellisista mittauksista (Kuva 6.4) huomataan, että 
potentiaalivirtauksen avulla laskettu paineen alentuminen on suurempi kuin 
todellisuudessa mitattu arvo. Kuvan 6.4 numeeriset laskentamallit, jotka vastaavat hyvin 
mitattuja arvoja, arvioivat dimensiottoman paineen minimiarvoksi n. -2,4. 
Potentiaalivirtauksen avulla lasketun yliarvioivan arvion perusteella voidaan päätellä, 
että kavitaatiota ei todennäköisesti esiinny jäähdytysvesiputkistojen alueella. Tällöin sen 
aiheuttama kuluminen tai eroosiokorroosio voidaan rajata pois mahdollisista 
vaurioitumismekanismeista. 
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Kuva 6.4. Painejakauma sylinterin pinnalla. Kolmiot ( = 6,7 ∗ 10 ) ja pallot 
( = 1,2 ∗ 10 ) edustavat mitattuja tuloksia ja viivat numeerisilla menetelmillä 
laskettuja malleja. [42] 
 

6.4 Diffuusiopolarisaatio 

Virtauksen vaikutuksesta voi muodostua myös epätasaista korroosiota johtuen hapen 
epätasaisesta jakautumisesta putken pinnalla. Tällöin kyse ei ole kulumisesta vaan 
virtauksen vaikutuksesta korroosioon. Törmäyskohdassa virtauksen laminaarinen 
rajakerros metallin pinnalla on pienimmillään, jolloin myös hapen diffuusio liuoksesta 
metallin pinnalle on nopeinta. Rajakerroksella tarkoitetaan virtauksen kerrosta, jonka 
ominaisuudet, esim. nopeus, eroavat merkittävästi etäällä virtausesteestä virtaavan 
nesteen ominaisuuksista. Rajakerroksen laminaarinen osuus on turbulentin virtauksen 
tapauksessa n.1-2% koko rajakerroksen paksuudesta ja siitä käytetään myös nimitystä 
viskoosi alakerros (eng. viscous sub-layer) (Kuva 6.5) [43].  

Laminaarisen rajakerroksen voidaan arvioida olevan paksuudeltaan samaa 
suuruusluokkaa diffuusiokerroksen kanssa, joka määritellään pinnan ja liuoksen 
keskimääräisen konsentraation avulla. Diffuusiokerros muodostuu silloin, kun 
elektrodin pinnalla tapahtuvan reaktion nopeus on merkittävästi suurempi kuin reaktion 
lähtöaineiden, esim. hapen reaktiossa (5.13), diffuusionopeus elektrodin pinnalle. 
Rajakerroksen ja diffuusiokerroksen periaatteet on esitetty Kuvassa 6.6. [44] 
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Kuva 6.5. Rajakerroksen muodostuminen tasolevylle. Jos levyn etureuna on hyvin 
pyöristetty, rajakerros on aluksi laminaarinen ja muuttuu tietyn matkan jälkeen 
turbulentiksi. Turbulentilla rajakerroksella on myös laminaarinen alakerros (laminar 
sub-layer), joka on merkittävästi ohuempi kuin varsinainen rajakerros. Kuvan nopeus, 
un, tarkoittaa vapaan virtauksen nopeutta. [43] 
 

 
Kuva 6.6. a) Virtauksen rajakerroksen [45] ja b) diffuusiokerroksen (kuvassa merkitty 
δ) [46] periaate.  

 
Rajakerroksesta aiheutuva hapen konsentraatiogradientti voisi täten muodostaa 

metallin pinnalle Kuvan 6.2 kaltaisen ilmastusparin, jossa virtauksen ja putken 
törmäyskohta muodostaisi katodisen alueen ja vastakkainen puoli anodisen alueen. 
Hapen hidastunut diffuusio voisi johtaa tietyillä alueilla myös passiivisessa tilassa 
olevan metallin siirtymiseen epävakaan passivaation alueelle tai jopa aktiivitilaan (Kuva 
5.14). Tällöin passiivikalvon uusiutuminen tapahtuisi hitaasti tai ei ollenkaan, ja 
metallin pinta pysyisi pidemmän ajan aktiivisessa tilassa johtaen nopeampaan 
korroosioon.    
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7 Vaurion paikallistuminen hitsisaumaan 
 

Reaktorin toiminnan keskeyttämiseen johtanut reikien syöpyminen 
jäähdytysvesiputkistoon keskittyi putkiston T-haarojen hitsisauman viereen (Kuva 3.6).  
Korroosio oli poikkeuksellisen voimakasta hitsisauman molemmilla puolilla, jolloin 
sauman viereen muodostui korroosiokuopista koostuvat syvät jonot. Putken puhkaisseet 
reiät sijoittuivat Kuvan 3.6 ensimmäisiin T-haarojen hitsaussaumoihin reaktorin 
keskeltä laskettuna. Korroosiokuoppien muodostamia jonoja oli havaittavissa myös 
muissa T-haarojen hitsisaumoissa, mutta kuoppien koko pieneni huomattavasti 
siirryttäessä kohti reaktorin seinää. Koska yhtä selviä korroosiokuoppia ei esiintynyt 
muilla alueilla, on perusteltua olettaa, että hitsaustapahtumalla on ollut vaikutusta 
teräksen korroosionkestävyyden muuttumiseen.  

7.1 Herkistyminen 

Yksi tunnetuimmista ja eniten tutkituista ruostumattomien terästen hitsisaumojen 
korroosio-ongelmista on metallin herkistyminen. Herkistymisellä tarkoitetaan 
kromipitoisten yhdisteiden, pääosin karbidien, ydintymistä metallin raerajoille, jolloin 
raerajojen viereen muodostuu alue, joka on kromipitoisuudeltaan perusmetallia 
alhaisempi. Pienentyneen kromipitoisuuden vuoksi alueen korroosionkestävyys on 
perusainetta heikompi, ja korroosio voi edetä pitkin herkistyneitä alueita. Herkistymistä 
on havainnollistettu Kuvassa 7.1. [14,47,48] 

Kuva 7.1. Herkistyminen. Kromipitoiset yhdisteet, kuten karbidit (Cr23C6), ydintyvät 
raerajoille ja pienentävät teräksen kromipitoisuutta raerajojen lähistöllä. [14] 
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Kromia sitovat yhdisteet voivat olla esimerkiksi karbideja tai ns. sekundäärifaaseja, 
kuten σ- tai χ-faaseja, joissa kromin ja molybdeenin pitoisuudet ovat perusmateriaalia 
korkeampia. Yhdisteiden muodostuminen tapahtuu diffuusion avulla, jolloin niiden 
muodostumisnopeus on riippuvainen lämpötilasta ja ajasta. Korkeassa lämpötilassa 
atomien diffuusio on nopeaa ja rakeiden kromiatomien diffuusio raerajoille vaatii 
lyhyemmän ajan. Etenkin karbidien tapauksessa herkistymistaipumus riippuu myös 
teräksen hiilipitoisuudesta. Kuvassa 7.2 on esitetty kromikarbidien muodostumisen 
aiheuttaman herkistymisen riippuvuus lämpötilasta ja ajasta teräksen eri 
hiilipitoisuuksilla. [14,47,48] 

 
Kuva 7.2. Kromikarbidien muodostumisen lämpötilan ja ajan riippuvuus austeniittisilla 
ruostumattomilla teräksillä eri hiilipitoisuuksilla.[14]  
 

Kuvasta 7.2 havaitaan, että herkistymisen kannalta vaarallisin lämpötila-alue on n. 
550-850°C. Korkeammissa lämpötiloissa karbidien ydintyminen on hidasta, ja n. 900-
1100°C lämpötilassa yhdisteet liukenevat takaisin teräkseen. Matalissa lämpötiloissa 
diffuusio on niin hidasta, että yhdisteet eivät pysty muodostumaan. Lisäksi voidaan 
havaita, että hiilipitoisuuden pienentyminen laskee selvästi metallin 
herkistymistaipumusta. [14,49]  

Hitsausliitokset perustuvat sulan metallin jähmettymiseen. Liitettävään kohtaan 
tuodaan lämpöä, joka sulattaa ohuen kerroksen liitettävää metallia ja sulaa lisäainetta, 
joka sekoittuu perusaineeseen. Jähmettyessään nämä muodostavat liitoksen. 
Perusmateriaalin lämpötila nousee siis saumakohdassa yli sulamislämpötilan, mutta 
sauman lähellä sijaitsevat alueet kokevat erilaiset lämpökäsittelyt riippuen 
lämmöntuonnista, metallin lämmönjohtavuudesta ja etäisyydestä hitsisaumaan. 
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Perusmateriaalissa lämpökäsittelyn vaikutukset vaihtelevat vähäisestä rakeiden kasvusta 
ja karbidien palloutumisesta aina rekristallisaatioon. Aluetta, jolla lämpökäsittely 
aiheuttaa muutoksia, kutsutaan muutosvyöhykkeeksi tai HAZ:ksi (eng. Heat Affected 
Zone, HAZ). Kuvassa 7.3 on esitetty kaavamainen kuvaus hiiliteräksen hitsisauman eri 
alueista ja niiden muodostumislämpötiloista. [47,50] 

Kuva 7.3. Hitsisauman eri alueet ja niiden lämpötilariippuvuus. Muutosvyöhykkeellä 
tarkoitetaan aluetta, joka ei sula hitsauksen yhteydessä, mutta kokee lämpökäsittelyn 
suuren lämmöntuonnin seurauksena. Kuvan numeroidut alueet tarkoittavat seuraavia: 
1) hitsiaine 2) sularaja 3) karkearakeinen vyöhyke 4) hienorakeinen vyöhyke 5) osittain 
austenoitunut vyöhyke ja 6) karbidien palloutumisvyöhyke. [51]  
 

Reaktorin materiaalin, AISI 316L, tiedetään sisältävän n. 0,03 paino- % hiiltä 
(Taulukko 4.1), jolloin Kuvan 7.2 perusteella herkistyminen muutosvyöhykkeellä 
vaatisi useiden tuntien mittaisen ajan optimilämpötilassa, n. 600°C. Tämän vuoksi 
karbidien aiheuttama raerajakorroosioon johtava herkistyminen vaikuttaisi 
epätodennäköiseltä.  Korroosion eteneminen voi johtua myös metallienvälisten 
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yhdisteiden muodostumisesta raerajoille. Monet näistä yhdisteistä muodostuvat 
samankaltaisissa lämpötiloissa kuin karbidit. [14,47]  

Herkistymistä voidaan tutkia mm. tarkastelemalla hitsisauman mikrorakennetta tai 
määrittämällä hitsisauman eri alueiden polarisaatiokäyrät, joiden avulla voidaan 
arvioida missä korroosio on todennäköisintä. Kuvassa 7.4 on esitetty hitsisauman eri 
alueiden polarisaatiokäyrät AISI 316L teräkselle (1M H2SO4 + 5M NaCl –liuoksessa) 
huoneenlämpötilassa. Kuvasta voidaan havaita, että hitsauslisäaineen 
korroosionkestävyys on parempi kuin perusmateriaalin ja että hapettavissa olosuhteissa 
korroosion voidaan olettaa olevan voimakkaampaa muutosvyöhykkeellä (HAZ) kuin 
kauempana hitsisaumasta olevan perusmateriaalin alueella. [47,48,52] 
  

 
Kuva 7.4. Hitsisauman eri alueiden polarisaatiokäyrät. Käyrät mitattu 
huoneenlämpötilassa ja (1M H2SO4 + 5M NaCl) –liuoksessa, perusmateriaali on AISI 
316L. [52] 

 
Herkistymisen lisäksi on mahdollista, että korroosio on keskittynyt hitsisauman 

läheisyyteen huonon sekoittumisen tai sularajalle muodostuneiden sulkeumien vuoksi. 
Tällöin hitsiaineen ja perusmateriaalin välille voi muodostua rako, johon hapen 
diffuusio on hidasta ja metalli raossa muuttuu aktiiviseksi. Korroosio voi silloin edetä 
raossa pitkin hitsisauman sularajaa. Herkistymiselle ja sularajaa pitkin etenevälle 
rakokorroosiolle on yhteistä korroosion eteneminen raerajoja pitkin.   
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7.2 Galvaaninen pari 

Jos hitsauslisäaineen ja liitettävän perusmateriaalin tasapainopotentiaalit eroavat 
merkittävästi toisistaan, ne voivat muodostaa sähkökemiallisen kennon, josta käytetään 
myös nimitystä galvaaninen pari. Galvaanisessa parissa jalompi metalli muodostuu 
katodiksi ja epäjalompi anodiksi.   

Pääsääntöisesti hitsauslisäaineen korroosionkestävyyden tulee olla yhtä hyvä tai 
parempi kuin perusaineen, jotta hitsisaumassa ei muodostuisi galvaanista paria, jossa 
lisäaine on anodi. Jos näin tapahtuisi, korroosio etenisi lisäaineen pienen pinta-alan 
vuoksi nopeasti. Toisaalta lisäaineen tasapainopotentiaali ei saa myöskään olla liian 
suuri suhteessa perusmateriaaliin, jotta metallien välinen potentiaaliero ei muodostu 
liian suureksi ja edistä perusmateriaalin korroosiota. [47,53] 

Perusmateriaalin ja käytetyn hitsauslisäaineen koostumukset on esitetty Taulukossa 
7.1. Hitsauslisäaineen kromi-, nikkeli- ja molybdeenipitoisuudet ovat hieman suurempia 
kuin perusmateriaalin. Lisäksi lisäaineen sisältämät hiili-, fosfori- ja rikkipitoisuudet 
ovat pienempiä kuin mitä perusmateriaalin kohdalla sallitaan, jolloin taipumus erilaisten 
sulkeumien muodostumiselle pienenee.  

 
Taulukko 7.1. Perusmateriaalin ja hitsauslisäaineen koostumus, arvot 
painoprosentteja. [13,54] 

 
Suuremmat kromi-, nikkeli-, kupari- ja typpipitoisuudet parantavat hitsauslisäaineen 

korroosionkestävyyttä perusmateriaaliin nähden, jolloin se saattaa säilyä passiivitilassa 
perusmateriaalia kauemmin. Passiivitilassa metallin tasapainopotentiaali on korkeampi 
kuin aktiivisessa tilassa, mikä voisi aiheuttaa galvaanisen parin muodostumisen hitsin ja 
perusmateriaalin välille. Koostumuseron aiheuttama galvaaninen pari voisi tällöin 
muodostua, jos hitsauslisäaineen ja perusmateriaalin tasapainopotentiaalit poikkeavat 
riittävästi toisistaan. Galvaanisen parin muodostama korroosio paikallistuisi tällöin 
lähelle liitoskohtaa (sularajaa), jossa metallit eivät ole sekoittuneet (vrt. Kuva 7.3). 
Kauempana liitoskohdasta korroosionopeus hidastuu, koska etäisyys kasvattaa 
muodostuneen sähkökemiallisen kennon resistanssia. Galvaanisen parin aiheuttama 
korroosio ei kohdistu herkistymisen tavoin metallin raerajoille, vaan se etenee tasaisesti 
rakeiden läpi.  
  

 C Mn Si Cr Ni P S Mo Cu N 
Hitsauslisäaine 0,01 1,8 0,9 18,4 12,2 0,015 0,010 2,60 0,12 0,05 

Perusmateriaali 
(AISI 316L) 

0,03 2,00 1,00 16,0–18,0 10,0–14,0 0,045 0,03 2,0–3,0 - - 
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8 Laboratoriotestit 
 

Laboratoriotesteillä haluttiin selvittää mm. eroosion, sähkökemiallisen korroosion ja 
vaurion paikallistumisen syitä.  

8.1 Vaurioanalyysin mikroskopia (SEM) 

Vaurioanalyysiä varten otettiin näytekappaleet putkiston alaosasta (Kuva 3.6) ja 
keskiosasta (Kuva 3.7). Alaosasta otetun näytteen pahimmat vauriot ja varsinainen 
putken puhkeaminen olivat sijoittuneet putkien hitsisauman läheisyyteen. Hitsisauma ei 
ollut syöpynyt yhtä voimakkaasti kuin sen vieressä olleet perusmateriaalin alueet, joissa 
korroosio oli muodostanut pienistä kuopista koostuvat jonot (Kuva 8.1) hitsin 
molemmille puolille. Kuvasta 8.1 voidaan myös havaita, kuinka merkittävästi 
kuoppajonot ovat ohentaneet putken seinämävahvuutta, mikä lopulta johti myös putken 
puhkeamiseen. Jonojen kuopat olivat syvempiä lähellä reaktorin keskiakselia kuin 
lähellä reaktorin seinää. Lisäksi alaosan näytekappaleessa oli havaittavissa 
korroosiokuoppien keskittymistä virtauksen takana olevalle puoliskolle. Myös näiden 
kuoppien syvyys kasvoi siirryttäessä reaktorin seinän läheisyydestä kohti reaktorin 
keskiakselia. 

Kuva 8.1. Korroosiokuoppien muodostamat ”kuoppajonot” hitsisauman molemmilla 
puolilla.  
 

Jäähdytysvesiputkiston hitsisaumojen lisäksi putkien ulkopinnassa oli havaittavissa 
merkkejä korroosiosta (Kuva 3.7). Putkiston keskiosasta otetussa näytekappaleessa oli 
merkittävä ero korroosiokuoppien määrässä putken eri puoliskoilla. Sekoittimen 
aiheuttamaa virtausta vastaan olleella puoliskolla putken pinta oli melko sileä ja 
korroosiokuoppia oli vain vähän, kun taas virtauksen takana olevalla puoliskolla sileää 
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pintaa ei ollut juurikaan havaittavissa vaan pinta oli hyvin kuoppainen. Kuvassa 8.2 on 
esitetty pinnan morfologian vaihtelu eri puolilla putkea. Myös Kuvan 3.6 putkiston 
alaosan, vaakasuoran osuuden, pinnassa oli havaittavissa eroa kuoppien määrässä 
putken eri puoliskoilla.  

  
Kuva 8.2. Pinnan morfologian vaihtelu jäähdytysveden pystysuorissa putkissa. 
Virtausta vastaan olevalla puoliskolla, 1, pinta on lähes sileä, kun taas virtauksen 
takana, 3, pinta on kuoppainen. Kuvan numerot vastaavat kulman arvoja virtauksen 
patopisteestä: 1. 0°, 2. 90°, 3. 180° ja 4. -90°. 
 

Putkiston alaosan näytekappaleesta leikattiin elektronimikroskooppitarkastelua 
varten palat Kuvassa 3.6 näkyvästä puolipalloa muistuttavasta putken päädystä sekä 
hitsisauman vieressä olleesta vauriokohdasta. Tämän jälkeen näytteet puhdistettiin 
asetonilla ja etanolilla ultraäänipesurissa ennen mikroskooppitarkastelua (SEM).  

8.2 Seinämävahvuuden mittaus 

Testillä haluttiin selvittää mahdollista eroosion aiheuttamaa seinämävahvuuden 
ohentumista reaktorin jäähdytysvesiputkistossa. Mahdollinen eroosio olisi täten 
seurausta malmipartikkelien (SU- ja LSU-kivi) iskeytymisestä putken pintaan. Eroosion 
mahdollisuutta tuki erityisesti putken pinnan morfologia, joka oli lähes sileä virtausta 
vastaan olevalla sivulla ja erittäin kuoppainen virtauksen takana (Kuva 8.2). Sileä 
etuseinämä voisi täten olla seurausta hienojakoisten partikkelien aiheuttamasta 
eroosiosta, kun taas putken toisella puolella pinnan vaurioituminen olisi pääosin 
korroosion aiheuttamaa, johon turbulentin virtauksen aiheuttamalla eroosiolla olisi 
saattanut olla vaikutusta. 
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Jäähdytysvesiputkiston pystysuorasta osuudesta otetusta näytekappaleesta leikattiin 
kahdesta eri kohdasta kahdeksan testikappaletta. Testikappaleet olivat leveydeltään n. 
0,5 cm ja kattoivat täten n. 4 cm levyiset alueet putkesta. Alueiden välinen etäisyys oli 
n. 30 cm. Muodostamalla kaksi erillistä mittaussarjaa haluttiin tarkistaa, vaihteleeko 
mitattu seinämävahvuusprofiili merkittävästi putken pituussuunnassa.   

Testikappaleisiin merkittiin sileän alueen keskikohtaan merkki, joka edusti 
virtauksen patopistettä putken pinnalla. Tämän jälkeen testikappaleista mitattiin 
seinämävahvuus työntömitalla (mittatarkkuus ±0,05mm) 15° asteen välein. Jokaisesta 
mittauspisteestä mitattiin seinämävahvuus kolmelta eri leveydeltä, jotta esimerkiksi 
kuoppien aiheuttama hajonta ei vääristäisi tuloksia liikaa (yhden mittaussarjan jokaiselle 
kulmalle tuli yhteensä 8 × 3 = 24	mittausta). Kulmien määrityksessä käytettiin apuna 
paperille tulostettua sapluunaa. Kuvassa 8.3 on esitetty kaavamainen kuva 
testikappaleesta. 

Kuva 8.3. Kaavamainen testikappale sivulta kuvattuna. 
 

Mittausten jälkeen putkesta leikattiin vielä n. 2 cm leveä kappale, josta tutkittiin 
sileän ja kuoppaisen alueen muutoskohtaa optisella mikroskoopilla, 
stereomikroskoopilla ja elektronimikroskoopilla (SEM).   

8.3 Polarisaatiokäyrien mittaus 

Eri liuotusparametrien vaikutusta teräksen korroosiokäyttäytymiseen selvitettiin 
sähkökemiallisilla mittauksilla. Mittauksissa käytettiin Gamry PC4/750 potentiostaattia 
ja potentiodynaamisia mittauksia. Saaduista polarisaatiokäyristä määritettiin arvot 
teräksen korroosiopotentiaalille ja –virrantiheydelle. Muuttamalla systemaattisesti 
elektrolyytin koostumusta (pH, [Cu2+]) voitiin mittauksissa selvittää 
korroosiopotentiaalin ja -virrantiheyden riippuvuus liuoksen pH:sta ja kupari-
ionipitoisuudesta. 

8.3.1 Potentiostaatti 

Potentiostaatin toimintaperiaate perustuu kennossa kulkevan virran mittaamiseen, kun 
kennon potentiaalia muutetaan (potentiodynaamiset mittaukset). Vaihtoehtoisesti 
voidaan mitata myös potentiaalia, kun virtaa säädetään (galvanodynaamiset mittaukset). 
Potentiodynaamiset ja galvanodynaamiset mittaukset sisältävät useita erilaisia 

 θ 

0° 
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mittaustapoja, joilla voidaan mitata eri asioita sähkökemiallisesta kennosta. 
Potentiodynaamisia polarisaatiomittauksia suoritettaessa kennoon kuuluu näyte-
elektrodin lisäksi referenssi- ja vastaelektrodi. Referenssielektrodin avulla mitataan 
kennon potentiaalia, jota käytetään polarisaation säätämiseen. Vastaelektrodin avulla 
puolestaan tuodaan näytteeseen polarisaation synnyttämä virta.  Kuvassa 8.4 on esitetty 
mittauslaitteiston yksinkertaistettu rakenne. [27] 

Polarisaatiokokeen mittaustulokset esitetään yleensä potentiaalin suhteen virran 
funktiona (Kuva 8.5). Tällöin käyristä voidaan määrittää mm. kennon 
korroosiopotentiaali, Ecorr, ja korroosiovirrantiheys, icorr. Korroosiopotentiaalin ja -
virrantiheyden arvot saadaan laskettua käyttäen Tafel-suoria, jotka edustavat lineaarista 
osuutta anodisessa ja katodisessa käyrässä lähellä korroosiopotentiaalin arvoa, jossa 
nettovirran etumerkki vaihtuu. Ecorr ja  icorr arvot saadaan ekstrapoloimalla Tafel-suoria 
siten, että suorat leikkaavat. Tämän jälkeen leikkauspisteestä voidaan lukea potentiaalin 
ja virrantiheyden arvot. Polarisaatiomittauksissa voidaan lisäksi arvioida anodisen 
käyrän muodon perusteella onko metallilla esimerkiksi taipumusta passivoitua 
vallitsevissa olosuhteissa. 

 
Kuva 8.4. Potentiostaatti ja kolmielektrodikenno. Kennon elektrodit: Näyte- (WE, 
working electrode), referenssi- (RE, reference electrode) ja vastaelektrodi (CE, counter 
electrode). Referenssielektrodi on sijoitettu kuvassa Luggin kapillaariin häiriöiden 
pienentämiseksi. [27] 
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Kuva 8.5. Potentiostaatin mittaustulokset eli polarisaatiokäyrä. Yhtenäiset viivat 
kuvaavat mitattuja arvoja ja katkoviivat teorian kuvaamia malleja. [55] 

 

8.3.2 Koejärjestelyt 

Koejärjestelyt aloitettiin näyte-elektrodien valmistelulla. AISI 316L levystä leikattiin n. 
20 mm x 20 mm kokoisia paloja, jotka kiinnitettiin kuparilankaan sähköä johtavalla 
hiililiimalla. Kuparilangan pinnassa oli liitos- ja kontaktikohtaa lukuun ottamatta 
eristävä lakkakerros. Liimauksen jälkeen myös levyn liitospuoli maalattiin kahdesti 
suojaavalla lakalla, jotta virta kulkisi ainoastaan altistetulla pinnalla. Näyte-elektrodien 
altistettava pinta jätettiin levyn toimitustilaan eli sitä ei esimerkiksi hiottu. Tämä johtuu 
siitä, että myös reaktorin putket ovat lähtökohtaisesti toimitustilassa. 

Mittausliuokset valmistettiin lisäämällä väkevää rikkihappoa ionivaihdettuun 
veteen. Tarvittava happokonsentraatio laskettiin kaavalla (8.1). Lasketun 
happolisäyksen jälkeen liuoksen pH tarkistettiin vielä pH-mittarilla (∆pH = 0,1). 
Kuparipitoisuuden, [ ], lisäämiseen käytettiin kiinteää kuparisulfaattia (CuSO ×
5H O), jonka määrä punnittiin tarkkuusvaa’alla 0,001g tarkkuuteen. Elektrolyytin 
tilavuus oli jokaisessa mittauksessa 1,0 litra.   

= − [ ]		(8.1) 

Polarisaatiomittaukset tehtiin reaktorin toimintalämpötilassa n. 85°C, joten 
mittauskenno sijoitettiin vesihauteeseen. Vesihauteen ympärille laitettiin 
lämmitysvaippa, jonka säätö asetettiin 95°C, millä optimoitiin elektrolyytin lämpötilan 
pysyminen 85°C:ssa. Lämpöhäviöiden pienentämiseksi systeemi sijoitettiin 
solumuovista valmistettuun laatikkoon. Sekä elektrolyytti että vesihaude esilämmitettiin 
lämpölevyllä ennen mittausta. Elektrolyytin lämpötila tarkistettiin ennen mittauksen 
alkamista ja testin jälkeen, jolloin keskimääräiseksi lämpötilan laskuksi mittauksen 
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aikana saatiin n. 3,7°C. Suurimman lämpöhäviön arvioitiin johtuvan ilman 
kuplittamisesta näytetilassa.  

Ilman kuplittamisella haluttiin jäljitellä reaktoriin syötettävän hapen vaikutusta, 
mutta turvallisuussyistä puhtaan hapen sijasta kuplitukseen käytettiin ilmaa. Syötettävä 
ilma otettiin paineilmalinjasta ja sen määrä säädettiin käsiventtiilin avulla. Ilmaa 
syötettiin näyteastiaan kaikissa muissa mittauksissa paitsi laimeassa hapossa 
suoritetuissa ensimmäisissä mittauksissa. Ilman syöttö säädettiin mittauksissa sopivaksi 
siten, että kuplituksen aiheuttama nestepinnan heiluminen jäi vähäiseksi. Syöttö 
ohjattiin riittävän etäälle elektrodien alapuolelle, jotta kuplat eivät liikuttelisi elektrodeja 
mittauksen aikana. Kuvassa 8.6 on esitetty työssä käytetty mittauslaitteisto.  

Ennen jokaista polarisaatiomittausta kennon annettiin stabiloitua 30 minuutin ajan 
ja samalla mitattiin kennon tasapainopotentiaalia, Ecorr. Tämän jälkeen näytettä 
polarisoitiin 0,8 V katodiseen suuntaan Ecorr arvoon nähden, ja tästä arvosta potentiaalia 
alettiin kasvattaa tasaisesti 0,25 mV/s nopeudella. Mittaukset pysäytettiin, kun 
potentiaali oli saavuttanut 1,2 V ylipotentiaalin kennon anodiseen suuntaan. 
Mittauksissa, joissa elektrolyytti sisälsi metalli-ioneja, polarisointi suoritettiin 
käänteisessä järjestyksessä alkaen 1,2 V anodisesta ylipotentiaalista ja päätyen 0,8 V 
katodiseen ylipotentiaaliin, koska suuri katodinen aloituspotentiaali olisi aiheuttanut 
metalli-ionien pelkistymisen kiinteäksi ”pinnoitteeksi” mittauksen alussa.  

 
Kuva 8.6. Mittauslaitteisto. Kuvan lyhenteet: RE (referenssielektrodi), CE 
(vastaelektrodi) ja WE (näyte-elektrodi). 

RE 

CE 
WE 

Ilma 
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Ensimmäisissä mittauksissa selvitettiin pH:n vaikutusta tutkittavan teräksen 
korroosiokäyttäytymiseen. Mittaukset suoritettiin neljällä eri pH-arvolla välillä 1,1–2,6. 
Liuoksen pH:n vaikutusta tutkittiin pelkän hapon sekä hapon ja ilmakuplituksen avulla. 
Seuraavissa mittauksissa pH:lle valittiin vakioarvo 2,1 ja liuoksen kuparipitoisuutta 
muutettiin. Mittaukset suoritettiin 0,0; 0,1; 0,5; 1,0 ja 2,0 g/l [ ]-pitoisuuksilla. 
Lopuksi polarisaatiokäyrät mitattiin käyttäen LSU-liuotuslinjasta otettuja liuosnäytteitä. 
Näytteet otettiin ensimmäisen liuotusvaiheen eli sementoinnin syötöstä ja 
ensimmäisestä reaktorista. Reaktorista otetuissa liuoksissa mitattiin polarisaatiokäyrät 
pH-arvoilla 1,1; 1,6 ja 2,1, jotta tulokset vastaisivat SU-liuotuslinjan olosuhteita. Ennen 
happotitrausta liuoksista suodatettiin kiintoaine pois, jotta happolisäys ei muuttaisi 
liuoksen rauta- ja kuparipitoisuutta. Prosessiliuosten säilytyskanisterit huuhdeltiin 
typpikaasulla aina liuoksen ottamisen yhteydessä, jotta jäljelle jäänyt liuos ei reagoisi 
ilman hapen kanssa. 

8.4 Hitsisauman mikrorakenne 

Hitsisauman läheisyyteen keskittyneen korostuneen korroosion syyn, esimerkiksi 
mahdollisen herkistyminen, selvittämiseksi työhön sisällytettiin hitsisauman 
mikrorakenteen tutkiminen. Herkistymisen yhteydessä metallin raerajoilta tulisi löytyä 
kromikarbideja sekä korroosion etenemistä raerajoja ympäröiviä alueita pitkin, sillä 
niissä teräksen kromipitoisuus on laskenut. Mahdollisen herkistymisen selvittämiseksi 
hitsisaumasta leikattiin kaksi näytepalaa, joista tutkittiin liitoskohdan mikrorakenne 
sauman poikittaissuunnassa. Näytepalat valettiin muovihartsiin ja tarkasteltavat pinnat 
hiottiin, kiillotettiin ja syövytettiin mikroskooppitarkastelua varten. Kuvassa 8.7 on 
esitetty näytepalat syövytyksen jälkeen. Mikroskooppitarkastelussa käytettiin optista 
mikroskooppia ja elektronimikroskooppia (SEM). Mikroskooppitarkastelun lisäksi 
hitsisaumasta mitattiin myös kovuus sauman eri kohdista, jolloin voitiin tutkia liitoksen 
kovuuden muuttumista etäisyyden kasvaessa sularajasta. Kovuudet mitattiin Vickers-
asteikolla käyttäen 3 kg painoa. Mikroskooppitarkastelun ja kovuusmittausten tulokset 
on esitetty laboratoriotestien tulosten yhteydessä luvussa 9.4. 

Kuva 8.7. Hitsisaumasta leikatut näytepalat.  
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9 Tulokset ja pohdinta 
 

Laboratoriotestien tulosten avulla voitiin arvioida eri vaurioitumismekanismien ja 
ympäristötekijöiden vaikutusta. Testien tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa 
testikohtaisesti.  

9.1 Vaurioiden SEM-tarkastelu 

Jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioiden karakterisoinnissa käytettiin hyväksi 
pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) ja energiadispersiivistä spektrometria (EDS).  

9.1.1 Hitsisauma 

Vauriokohdassa oli puhdasta metallipintaa näkyvissä erittäin vähän. Vauriokohdan pinta 
(Kuvat 9.1 ja 9.2) oli lähes kokonaan peittynyt ohuella ruskeansävyisellä kerrostumalla, 
joka näkyy SEM-kuvissa tumman harmaina rosoisina alueina. Tarkemmissa 
tutkimuksissa kerrostuman rakenteessa havaittiin useita halkeamia ja alueita, joista 
kerrostuma oli irronnut metallin pinnasta. Mikroskooppitarkastelun lisäksi 
vauriokohdasta mitattiin alkuaineanalyysi (EDS). EDS-analyysin tulokset kerrostuman 
koostumukselle on esitetty Taulukossa 9.1.   

Kuva 9.1. SEM-kuva hitsisauman viereen muodostuneen vauriokohdan pinnasta. 
Pinnan rosoiset alueet edustavat pintaan kiinnittynyttä kerrostumaa. Kuvan yläosassa 
näkyvissä myös putken puhkaisseen reiän reuna.  

Reikä 
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Kuva 9.2. SEM BSE-kuva hitsisauman viereen muodostuneen vauriokohdan pinnasta. 
Tummemman harmaan alueet edustavat pintaan kiinnittynyttä kerrostumaa ja vaalean 
harmaat alueet metallin pintaa. Kerrostumassa on havaittavissa useita halkeamia.  
 
Taulukko 9.1. EDS-analyysi vauriokohdan kerrostumasta, arvot painoprosentteja. 

 O Si S Cr Fe Ni 
Vauriokohdan kerrostuma 20,46 1,55 9,68 14,69 40,56 13,05 

EDS-analyysin perusteella ja vertaamalla tuloksia perusmateriaalin koostumukseen 
(Taulukko 4.1) voidaan todeta kerrostuman sisältävän korostuneen määrän kromia, 
nikkeliä ja piitä suhteessa rautaan. Lisäksi voidaan arvioida rikin ja hapen määrän 
kuuluvan kokonaisuudessaan kerrostumaan, koska niiden pitoisuus teräksessä on 
erittäin pieni. Suurten happi- ja rikkipitoisuuksien vuoksi on perusteltua olettaa 
kerrostuman koostuvan pääasiassa sulfaatti-, sulfidi- ja oksidiyhdisteistä.  

Kerrostumalla on voinut olla kiihdyttävä vaikutus korroosion, koska se on saattanut 
muodostaa ilmastusparin puhtaan metallipinnan ja kerrostuman alla olevan alueen 
välille. Tällaisessa tilanteessa korroosio voi edetä kerrostuman alla, jos hapen 
kulkeutuminen metallin pinnalle ei ole riittävän nopeaa passivaation saavuttamiseksi. 
Tämän lisäksi halkeileva ja epäjatkuva kerrostuma on mahdollistanut liuenneiden 
metalli-ionien kulkeutumisen metallin pinnalta liuokseen, mikä on myös vaikuttanut 
korroosion jatkumiseen. [56] 

Toisaalta on myös mahdollista, että kerrostumalla ei ole ollut merkittävää roolia 
korroosion kannalta. Vastaavanlaista ruskeaa kerrostumaa ei ollut havaittavissa muualla 

Reikä 
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kuoppajonojen alueella kuin reikien läheisyydessä. Kerrostuman muodostuminen 
reikien ympärille voisi siis olla pikemminkin seurausta reaktorin pysäyttämisestä kuin 
korroosiosta. Kun jäähdytysvesiputkiston puhkeaminen huomattiin, raaka-aineiden 
syöttö reaktoriin katkaistiin ja sekoittimen pyörittäminen lopetettiin. Tällöin putkiston ja 
reaktorin välillä on voinut tapahtua aineen siirtoa, jolloin reikien alueilla, joissa nopeus 
on ollut suurta, kiintoainetta on kertynyt reunoille enemmän. Tämän lisäksi reaktorin 
pysäyttäminen on aiheuttanut reaktorissa olevan liuoksen jäähtymisen ympäristön 
lämpötilaan, jolloin liuenneiden yhdisteiden liukoisuus on pienentynyt ja osa suoloista 
on voinut kiteytyä kiintoaineen ja metallin pinnalle. 

9.1.2 Putkisto 

Putken pinnan morfologian jakautuminen sileään ja kuoppaiseen alueeseen voi olla 
seurausta eroosion vaikutuksesta putken vaurioitumismekanismiin. Putken sileällä 
puoliskolla virtauksen kuljettamat partikkelit iskeytyvät putken pintaan, kun sekoittajan 
aiheuttama virtaus törmää putkistoon. Kuoppaisella puoliskolla partikkelien 
iskeytyminen putken pintaan puolestaan tapahtuu putkiston taakse muodostuvan 
pyörteisen ja turbulentin virtauskentän vaikutuksesta.   

Koska putkistot hankaloittavat liuoksen virtausta, voidaan arvioida, että partikkelien 
iskuenergia on suurempi virtausta vastaan olevalla puoliskolla. Tämä viittaisi siihen, 
että eroosion vaikutus on suurempi putkiston sileällä puoliskolla ja vähäisempi 
kuoppaisella puoliskolla. Eroosion vaikutuksen arviointi putken kuoppaisella 
puoliskolla on kuitenkin erittäin vaikeaa, koska virtaus ei pysy enää putken pinnalla ja 
alue muuttuu turbulenttiseksi.  

Eroosion vaikutuksen arviointi pelkän pinnan morfologian perusteella ei kuitenkaan 
kerro, missä kohdassa putkien vaurioituminen on ollut voimakkainta. Esimerkiksi 
putkien sileillä puoliskoilla erittäin pienten partikkelien aiheuttama eroosio oletettavasti 
johtaisi sileään kulumispintaan ja naarmuihin, joiden havaitseminen vaatisi 
mikroskooppia. Partikkelieroosion vaikutusta tutkittiin tässä työssä mittaamalla putken 
seinämävahvuuden profiili, josta saatiin selville, missä suunnassa virtaukseen nähden 
vaurioituminen on ollut voimakkainta. 

Putkiston korroosiovaurioita tutkittiin myös elektronimikroskoopilla, jota varten 
putkiston alaosan (Kuva 3.6) näytekappaleesta oli leikattu näytepala putken päädystä. 
Putken päädyn pinta oli täynnä kuoppia, joista osa sisälsi puhdistuksen jälkeenkin 
tummaa kerrostumaa. Kuvassa 9.3 on esitetty kuva putken pinnasta, jossa sileät alueet 
edustavat metallin pintaa ja rosoiset alueet pintaan kiinnittynyttä kerrostumaa. 
Kerrostuman koostumus selvitettiin EDS-analyysin avulla, ja vertaamalla tulosten 
korkeita nikkeli- ja rikkipitoisuuksia Taulukon 2.1 arvoihin kerrostuma pystyttiin 
tunnistamaan LSU-kiveksi. EDS-analyysin tulokset metallipinnalle ja LSU-kivelle on 
esitetty Taulukossa 9.2.  

Kun putken päädyn pintaa tutkittiin tarkemmin, siitä löytyi useita pieniä ja syviä 
kuoppia, joiden halkaisijat vaihtelivat n. 5-30 µm välillä. Kuopat olivat jakautuneet 
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sattumanvaraisesti joka puolelle tarkasteltavaa pintaa, eivätkä pinnan topografiset 
vaihtelut vaikuttaneet juurikaan kuoppien esiintymistiheyteen. Kuvissa 9.4 ja 9.5 on 
esitetty pienten kuoppien sijaintia metallin pinnalla.    

Kuva 9.3. SEM-kuva putken päädyn pinnasta. Kuvassa näkyvät sileät alueet edustavat 
metallin pintaa ja rosoiset alueet LSU-kiveä.  
 
Taulukko 9.2. EDS-analyysi putken pinnasta, arvot painoprosentteja.  

 O Si Mo Cr Fe Ni  
Metalli 2,53 0,82 2,50 17,38 65,9 10,87  

        
 O Si S Cr Fe Co Ni 

Kerrostuma 7,50 0,69 18,76 0,77 7,97 0,52 63,79 
 
Kuoppien satunnainen sijainti ja pieni koko voisivat viitata niiden muodostuneen 

mineraalipartikkelien iskeytyessä metallin pintaan, jolloin kuoppa muodostuisi metallin 
kuluessa iskun voimasta. Lisäksi kuoppien halkaisijat ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
liuotuksessa käytettävien mineraalipartikkelien keskimääräiset halkaisijat. Toisaalta 
syvien kuoppien muodostuminen kyseisellä mekanismilla vaatisi kuluttavilta 
partikkeleilta huomattavan nopeuden, jotta pieni massa saavuttaisi tarvittavan 
liikemäärän. Kuoppien muodostuminen voi olla myös seurausta korroosiosta, jossa 
esimerkiksi paikalliset passiivikalvon rikkoutumiset ovat johtaneet pistesyöpymiin. 
Pienen halkaisijan ja ennen kaikkea suuren syvyyden vuoksi kuoppien pohjista ei ollut 
mahdollista saada luotettavaa EDS-analyysia.  
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Kuva 9.4. SEM BSE-kuva putken päädyn pinnasta. Tummat pisteet edustavat pieniä 
kuoppia metallin pinnalla. 

Kuva 9.5. SEM-kuva putken päädyn pinnasta. Kuoppien halkaisijat ovat samaa 
suuruusluokkaa kuin liuotuksen mineraalipartikkelit. 
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9.2 Seinämävahvuusprofiili 

Mitatuista tuloksista laskettiin keskiarvo seinämävahvuudesta jokaiselle kulman arvolle. 
Kuvassa 9.6 on esitetty molempien mittaussarjojen lasketut seinämävahvuuden 
keskiarvot virtauksen törmäyskulman funktiona. Putken alkuperäiseksi (1995) 
seinämävahvuudeksi oli ilmoitettu 5,6 mm.  

Kuva 9.6. Seinämävahvuuden keskiarvo ilmaistuna virtauksen törmäyskulman 
funktiona. Mitattujen alueiden (sarjat 1 ja 2) etäisyys toisistaan n. 30 cm. Sarjan 1 alue 
oli lähempänä reaktorin pohjaa. 

Koska molempien mittaussarjojen tulokset noudattivat samaa profiilia, 
mittauspisteiden arvot yhdistettiin ja näiden avulla laskettiin uusi profiili, johon liitettiin 
myös keskihajonnan arvot edustamaan mittauspisteiden epävarmuutta (Kuva 9.7). 
Taulukossa 9.3 on esitetty pisteiden ja keskihajontojen numeroarvot. 

Kuvasta voidaan havaita, että putken ohuimmat kohdat ovat n. 100-135° kulmassa 
verrattuna virtauksen patopisteeseen. Lisäksi putken etuseinämällä patopisteen 
molemmilla puolilla seinämävahvuuden arvo on lähes vakio ja hajonta melko pientä. 
Virtauksen takana olevalla seinämällä mittaustulosten hajonta on suurempaa johtuen 
kuoppaisesta pinnasta.  
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Kuva 9.7. Jäähdytysvesiputken seinämävahvuuden profiili. Pisteet edustavat 48 mittauksen keskiarvoa. Mittatarkkuus ±0,05 mm. Putken 
alkuperäinen (1995) seinämävahvuus oli 5,6 mm.  
 
Taulukko 9.3. Mitattujen seinämävahvuusarvojen keskiarvot ja keskihajonnat. Taulukon arvot ovat millimetrejä.

 -165 -150 -135 -120 -105 -90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

Keskiarvo 4.24 4.07 4.04 4.12 3.59 3.63 3.73 3.92 3.97 3.91 3.96 3.89 3.92 3.86 3.74 3.71 3.59 3.68 3.72 3.63 3.50 3.63 3.66 4.03 

Keskihajonta 0.20 0.17 0.22 0.15 0.11 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.10 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.10 0.13 0.23 0.16 0.18 0.15 0.21 
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Seinämävahvuuden profiilissa on havaittavissa yhtenevyyttä patopisteen osalta Kuvan 
6.2a mukaiseen sitkeän materiaalin kulumiseen, mutta 30-45° kulmissa seinämävahvuuden 
arvo on edelleen hyvin lähellä patopisteen arvoa. Putken suurin ohentuma on lähellä kohtaa, 
jossa pinnankarheuden profiili muuttuu sileästä kuoppaiseksi (vrt. Kuva 8.2). Ohentumat 
sijaitsevat yli 90° kulmassa patopisteeseen verrattuna, missä päävirtauksen aiheuttaman 
eroosion vaikutusten arvioitiin olevan vähäisiä. Putken kuoppaisella puoliskolla voi kuitenkin 
esiintyä eroosiota virtauksen turbulenssin vaikutuksesta. Pyörteisen virtauksen aiheuttaman 
kulumisen arviointi on kuitenkin haastavaa, koska virtauskenttä muuttuu ajan myötä. 

 Tarkasteltaessa sileän ja kuoppaisen alueen muutoskohtaa stereomikroskoopilla ja 
elektronimikroskoopilla sileän alueen pinnasta erottui selkeitä putken suuntaisia raitoja tai 
naarmuja (Kuvat 9.8 ja 9.9). Raidat ovat todennäköisesti peräisin putken 
valmistusprosessista, sillä tasaisin välein esiintyvien pitkien ja suorien naarmujen 
muodostuminen turbulenttisessa virtauksessa on epätodennäköistä. Tarkastelussa havaittiin 
myös useita viitteitä syöpymisestä, mutta ei virtauksen suuntaisia naarmuja.  Virtauksen 
suuntaisten naarmujen puuttuminen ja suurimpien ohentumien sijoittuminen virtauksen 
taakse viittaavat siihen, että partikkelieroosio ei olisi putken sileän puoliskon vaurioitumisen 
kannalta suuressa roolissa. Toisaalta profiilin lähes symmetrinen muoto virtausta vastaan 
olevalla puoliskolla viittaa kuitenkin siihen, että virtauksella olisi jonkinlainen vaikutus 
seinämävahvuuden ohentumiseen.  
 

 

Kuva 9.8. Stereomikroskooppikuva sileän ja kuoppaisen alueen muutoskohdasta. Putken 
pinnassa on havaittavissa pystysuoria raitoja.  
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Kuva 9.9. SEM-kuva putken pinnassa havaituista raidoista. Syöpymisen johdosta pinnasta 
on erotettavissa myös raerajoja. Putken pituussuunta on merkitty nuolella.  

 

Seinämävahvuusprofiilin symmetrinen muoto ja asteittainen ohentuminen (väleillä 0°-90° 
ja  0°-(-90°) Kuvassa 9.7) putken sileällä puoliskolla voi johtua virtauksen rajakerroksen 
aiheuttamasta diffuusiopolarisaatiosta (luku 6.4). Tällöin rajakerroksen paksuus kasvaa 
virtauksen edetessä putken pinnan ohi, ja samalla happimolekyylien diffuntoitumismatka 
metallin pinnalle kasvaa. Hapen hidastunut diffuusio metallin pinnalle voi johtaa 
diffuusiopolarisaatioon, jolloin passivoitumisen kannalta kriittinen virrantiheys voi jäädä 
saavuttamatta (vrt. Kuva 5.14).   

Hidastuneeseen hapen diffuusioon voidaan soveltaa analogiaa konvektiivisesta 
lämmönsiirrosta, koska lämmönsiirto on samalla tavalla riippuvainen virtauksen 
ominaisuuksista ja virtaustilanteen geometriasta. Rajakerros hidastaa lämmönsiirtoa pinnan ja 
virtauksen välillä, koska tällöin lämpö joutuu siirtymään rajakerroksessa johtumalla. 
Virtauksen irrotessa pinnasta putken taakse muodostuu turbulenttinen vana, jossa suuren 
pyörteisyyden vuoksi lämmönsiirtyminen nopeutuu. Konvektiivisen lämmönsiirron minimi 
sijoittuu täten virtauksen irtoamiskohtaan, jolloin rajakerroksen paksuus on suurimmillaan. 
Sylinterin ohi virtaavan virtauksen aiheutumaa lämmönsiirron vaihtelua on esitetty Kuvassa 
9.10, jossa kuvaajien pystyakselina konvektiivista lämmönsiirtoa kuvaavan Nusseltin luvun 
(Nu) ja Reynoldsin luvun (Re) neliöjuuren osamäärä. [41]  

 
 

Putken pituussuunta 



71 
 

 
 

Kuva 9.10. Konvektiivinen lämmönsiirto isotermisen sylinterin pinnalla eri Reynoldsin luvun 
arvoilla. Tapauksissa a), b), c) ja d) virtauksen irtoamiskohta sijoittuu n. 60-90° kohdalle ja 
rajakerros on laminaarinen. Tapauksissa e) ja f) on havaittavissa rajakerroksen muuttuminen 
laminaarista turbulentiksi ensimmäisen minimin kohdalla (n. 100° ja 30°) ja virtauksen 
irtoaminen toisen minimin kohdalla (140° ja 120°). [41] 
 

Korroosio voisi täten olla seurausta ilmastusparista, joka muodostuu selkeimmin 
virtauksen irtoamiskohdan ja sen viereisten alueiden välille. Tällöin voidaan myös arvioida, 
että kohdat, joissa pinnan morfologia muuttuu sileästä kuoppaiseksi, ovat myös virtauksen 
irtoamiskohtia, koska suurimmat ohentumat sijoittuivat niille alueille. Ilmastuspareja voi 
muodostua myös virtauksen takana olevalle turbulenttiselle alueelle, koska pyörteisyys ei 
kuljeta happea tasaisesti metallin pinnalle.   
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9.3 Polarisaatiomittaukset 

Polarisaatiomittauksilla tutkittiin liuoksen koostumuksen vaikutusta sähkökemialliseen 
korroosioon. Testeissä tutkittiin pH-arvon ja kupari-ionipitoisuuden vaikutusta 
happoliuoksessa sekä oikeissa prosessiliuoksissa. 

9.3.1 pH 

Liuoksen pH:n vaikutusta korroosioon tarkasteltiin polarisaatiomittausten avulla. 
Ensimmäisessä koesarjassa mitattiin polarisaatiokäyrät käyttäen neljää eri pH arvoa 
väliltä 1,1 – 2,6. Tämän jälkeen koesarja toistettiin niin, että näyteastiaan syötettiin 
myös ilmaa. Koesarjojen tulokset on esitetty Kuvissa 9.11 ja 9.12. 

Kuva 9.11. AISI 316L teräkselle mitatut polarisaatiokäyrät. Elektrolyyttinä laimea 
rikkihappoliuos. 

Mittaustulokset osoittavat, että pH:n laskiessa sekä korroosiopotentiaalin että 
korroosiovirrantiheyden arvot kasvavat. Lisäksi on havaittavissa, että ilmakuplituksen 
aiheuttama hapen lisäys nostaa korroosiopotentiaalin arvoa ja nopeuttaa 
korroosioreaktiota happamissa (n. pH<2) olosuhteissa. Korroosiovirrantiheyden ja 
korroosiopotentiaalin riippuvuudet liuoksen pH:sta on esitetty Kuvissa 9.13 ja 9.14. 
Kuvassa 9.13 on esitetty myös korroosiovirrantiheyttä vastaava korroosionopeus 
seinämän ohentumisnopeutena. Korroosionopeus on laskettu Faradayn lain (5.17) avulla 
käyttäen teräksen seosaineiden massaosuuksilla painotettua moolimassaa ja reaktiossa 
siirtyvien elektronien määrää. Painotuksessa huomioitiin raudan, kromin ja nikkelin 
osuudet. Kuvan 9.14 potentiaalin arvot on esitetty vetyelektrodin (SHE) suhteen ja 
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mittaustulokset hopea-hopeakloridielektrodin (Ag/AgCl) suhteen. Lasketut potentiaalin 
arvot on saatu kaavalla (9.1).  

= / + 0,233	 			(9.1) 

Kuva 9.12. AISI 316L teräkselle mitatut polarisaatiokäyrät. Elektrolyyttinä laimea 
rikkihappoliuos ja ilma. 

Kuva 9.13. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiovirrantiheyden arvojen 
riippuvuus liuoksen pH:sta.  
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Kuva 9.14. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiopotentiaalin arvojen 
riippuvuus liuoksen pH:sta. Potentiaalin arvo suhteessa vetyelektrodiin (SHE). 

pH:n laskun aiheuttamasta korroosion nopeutumisesta huolimatta korroosion 
eteneminen on kaikissa tapauksissa hidasta, alle 0,03 mm vuodessa. Tämä voi johtua 
esimerkiksi siitä, että teräs on edelleen passiivisessa tilassa. Erityisesti puhtaassa 
hapossa mitatuissa polarisaatiokäyrissä (Kuva 9.11) on anodisten käyrien alussa 
havaittavissa merkkejä passivoitumisesta. Korroosiovirrantiheyden kasvun voi osittain 
selittää myös elektrolyytin sähkönjohtavuuden kasvulla, koska liuoksen ionipitoisuuden 
kasvaessa elektrolyytin resistanssi on pienentynyt. Lisäksi happo-ilma -elektrolyytin 
tapauksessa (Kuva 9.12) on kuplituksen aiheuttamalla sekoituksella saattanut olla 
vaikutusta korroosionopeuteen. Korroosionopeuksien arvot puhtaissa happoliuoksissa 
ovat kuitenkin kaikissa tilanteissa liian alhaisia, jotta ne voisivat kuvata reaktorissa 
havaittua korroosiota. Tämän vuoksi on perusteltua olettaa, että hapon lisäksi muilla 
liuoksen ioneilla ja mahdollisella eroosiolla on merkittävä vaikutus korroosioon.    

Korroosiopotentiaalin riippuvuus pH:sta on lineaarista. Puhtaassa hapossa mitatut 
tulokset osoittavat, että riippuvuuden kulmakerroin on yhtenevä vedyn pelkistysreaktion 
(5.13) tasapainopotentiaalin kulmakertoimen kanssa. Ilmakuplituksen kanssa mitattujen 
tulosten riippuvuus on myös hyvin lähellä tätä kulmakerrointa, joka on arvoltaan sama 
myös hapen pelkistysreaktion (5.14) tasapainopotentiaalin pH-riippuvuudelle, yhtälö 
(9.2). Poikkeavuus Nernstin yhtälön (5.9) ennustamasta potentiaalin muutoksesta pH:n 
suhteen ilmakuplituksen tapauksessa on todennäköisesti peräisin pienestä ilman syötön 
vaihtelusta eri mittausten välillä. Sijoittamalla mitatut korroosiopotentiaalin arvot 
Pourbaix-diagrammiin voidaan arvioida, että systeemin termodynaaminen tasapaino on 
Fe2+ -ja Cr3+-ionien alueella ja että tasapainossa ionien konsentraatiot ovat suhteellisen 
suuria (Kuva 9.15). 
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= − ln
∗

≈ 1,23 −
8,314 	 ∗ 358

4 ∗ 96485
∗ ln 10 ∗ (−4 log[ ])

≈ 1,23 − 0,07 ∗ 			(9.2) 

 
Jos systeemi saavuttaa termodynaamisen tasapainon, eli metallin atomit ovat 

tasapainossa liuoksen ionien kanssa, korroosion eteneminen pysähtyy, koska tällöin 
teräksen liukeneminen ja pelkistyminen tapahtuvat samalla nopeudella. Käytännössä 
korroosiotilanteessa ei saavuteta termodynaamista tasapainotilannetta eikä sitä 
vastaavaa raudan ja kromin konsentraatiota, koska reaktoriin syötetään jatkuvasti 
liuotuksen raaka-aineita ja toisaalta seosta poistuu myös samalla nopeudella kohti 
seuraavaa reaktoria. Tällöin korroosiota tapahtuu ns. dynaamisessa tasapainossa tai 
steady-state–tilassa, jossa vakiosyöttönopeuksilla ja vakiolämpötilassa korroosioreaktiot 
etenevät tasaisella nopeudella. Teräksestä liukenevan raudan määrää pienentää myös 
mineraalista liukeneva rauta.  

 
Kuva 9.15. Korroosiopotentiaalin arvot Pourbaix-diagrammissa (T=85°C). Siniset 
pisteet edustavat hapon ja ilmakuplituksen kanssa mitattuja ja punaiset pelkän hapon 
kanssa mitattuja korroosiopotentiaalin arvoja. Stabiilisuusalueiden viivat vastaavat 
molaalisuuksia: (Fe) musta 10 	  , punainen 10 	  , vihreä 10 	  ja  (Cr)  

oranssi 10 	 . Siniset viivat rajaavat veden stabiilisuusalueen. Kuva on piirretty 
käyttäen Outotec Research Oy:n HSC Chemistry 6 –ohjelmaa. 
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Vaikka korroosionopeudet olivat alhaiset molemmissa koesarjoissa, Kuvan 9.15 
perusteella passiivitilan kromioksidikalvo ei ole termodynaamisesti stabiili. Oksidin 
liukeneminen on spontaani prosessi, koska systeemi sijaitsee Cr3+-ionien 
stabiilisuusalueella. Korroosioprosessia hallitsee kuitenkin reaktiokinetiikka, joka 
riippuu osittain korroosiopotentiaalin arvosta. Määrittämällä passiivitilaa rajaavat 
potentiaaliarvot voidaan arvioida sijoittuuko systeemin korroosiopotentiaali 
passiivitilaan. Liian matalat tai korkeat korroosiopotentiaalin arvot voivat johtaa 
systeemin siirtymiseen aktiiviselle tai transpassiiviselle alueelle, joissa oksidin 
liukeneminen nopeutuu. Passiivialuetta rajaavien potentiaalien arvot riippuvat teräksen 
koostumuksen lisäksi ympäristötekijöistä, kuten esimerkiksi pH:sta, lämpötilasta ja 
liuoksen kloridipitoisuudesta. Passiivialueen määrittämiseksi polarisaatiomittaukset 
tulisi suorittaa teräksellä, jonka pinta on saatettu aktiiviseen tilaan ennen mittausta eli 
metallia suojaava oksidikalvo olisi poistettu pinnasta. 

Tässä työssä mitatut korroosionopeuden arvot ovat vertailukelpoisia muiden 
tutkimustulosten kanssa. INCO:n (The International Nickel Company, Inc.) mittauksissa 
AISI 316 teräksen korroosionopeudeksi saatiin 0,05 mm/a 1% H2SO4-liuoksessa 
lämpötilan ollessa 80°C, ja lämpötilan ollessa 66°C korroosionopeus jäi vielä selvästi 
tätä lukemaa alhaisemmaksi. INCO:n altistustesteissä näytteet aktivoitiin ennen 
mittausta väkevässä HCl-liuoksessa, mutta alhaisen korroosionopeuden vuoksi teräs 
oletettavasti pystyi siirtymään passiivitilaan. [57] Outokumpu Oyj:n mittauksissa 1% 
H2SO4-liuoksessa AISI 316:a vastaava 17-12-2.5 teräksen korroosionopeus oli 0,1 – 1,0 
mm/vuosi 85°C lämpötilassa ja alle 0,1 mm/vuosi 70°C lämpötilassa. [58] Tämän työn 
polarisaatiomittauksissa käytettyjen liuosten happopitoisuuksien ollessa alle 1% eli 
pH ≥ 0,9 − 1,0 myös mitatut korroosionopeudet jäävät INCO:n ja Outokumpu Oyj:n 
mittaamien arvojen alapuolelle.  

 

9.3.2 Cu2+-pitoisuus 

Liuoksen kuparipitoisuuden vaikutuksen arvioimiseksi pH:ksi valittiin vakioarvo 2,1 ja 
koesarja mitattiin lisäten liuokseen 0,0; 0,1; 0,5; 1,0 ja 2,0 g/l [Cu ].  Toisin kuin pH:n 
vaikutuksen tutkimisessa kuparipitoisuuden vaikutuksen selvittämiseksi polarisointi 
suoritettiin anodisesta ylipotentiaalista katodiseen ylipotentiaaliin. Tällöin vältettiin 
kuparin pelkistyminen metalliseksi ”pinnoitteeksi” mittauksen alkuvaiheessa. Koesarjan 
mittaustulokset on esitetty Kuvassa 9.16 ja mittaustuloksista saadut 
korroosiovirrantiheyden ja korroosiopotentiaalin arvot eri kuparipitoisuuksille Kuvissa 
9.17 ja 9.18.   
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Kuva 9.16. AISI 316L teräkselle mitatut polarisaatiokäyrät. Elektrolyyttinä laimea 
rikkihappoliuos ( = 2,1) johon lisätty kuparisulfaattia ( × 5 ) ja ilma.  
 

Kuva 9.17. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiovirrantiheyden arvojen 
riippuvuus liuoksen kuparipitoisuudesta. Liuoksen pH=2,1. 
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Kuva 9.18. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiopotentiaalin arvojen 
riippuvuus liuoksen kuparipitoisuudesta. Liuoksen pH=2,1. Tasapainoa vastaava 
[Fe2+] konsentraatio on laskettu Nernstin yhtälön (5.9) avulla Fe2+/Fe2O3-reaktiolle. 

Kuparipitoisuuden lisäämisen havaittiin hieman nostavan tutkittavan teräksen 
korroosionopeutta, mutta arvot jäivät silti alle 0,03 mm vuodessa. Korroosionopeuden 
arvon kasvu voi johtua kupari-ionien ja teräksen välisestä hapetus-pelkistysreaktiosta ja 
osittain elektrolyytin johtavuuden kasvusta, kun liuoksen ionipitoisuutta on lisätty. 
Korroosiopotentiaalin arvo sen sijaan muuttui merkittävästi jo hyvin pienellä 
kuparilisäyksellä ja tasaantui n. 0,65 V (SHE) potentiaalilukemaan, kun kupari-
ionipitoisuus ylitti 1,0 g/l. Potentiaalin nousu johtuu Cu2+-ionien korkeasta 
pelkistyspotentiaalista, jolloin ne voivat toimia hapettimena teräkselle. Polarisaation 
aloituspotentiaalin muuttaminen katodisesta ylipotentiaalista anodiseen saattaa olla 
vaikuttanut siihen, että korroosiopotentiaalin arvo oli myös ilman kuparilisäystä 
merkittävästi korkeampi kuin Kuvassa 9.12 sijaitsevan vastaavan käyrän.  

Kuparilisäyksen aiheuttama korroosiopotentiaalin nousu voi olla riittävä ylittämään 
teräksen passivaatiopotentiaalin ja siirtämään teräksen passiivitilaan. Lisäksi 
korroosiopotentiaalin nousu siirtää systeemin tasapainoa Pourbaix-diagrammissa Fe2+ -
ionien stabiilisuusalueelta kohti rautaoksidin, Fe2O3, aluetta ja voi siten vähentää 
liuenneen raudan määrää. Kiinteän rautaoksidin muodostuminen teräksen pintaan 
saattaa vuorostaan stabiloida passiivikalvoa ja hidastaa korroosion etenemistä.   

INCO:n tutkimuksissa tarkasteltiin eri metallisulfaattien kykyä passivoida AISI 316 
terästä 30% rikkihapossa. Tulokset osoittivat, että tehokkaita hapettimia olivat 
erityisesti Cu2+ ja Sn2+-ionit. Tutkimuksissa havaittiin myös, että korotetuissa 
lämpötiloissa pienet nikkeli- ja rautasulfaattilisäykset nopeuttivat korroosiota. 
Nopeutuminen saattoi johtua liuoksen hapettavuuden kasvusta, jolla ei kuitenkaan 
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saavutettu passivaatiopotentiaalin ylittävää korroosiopotentiaalin nousua, jolloin 
systeemi jäi aktiivitilaan. Tutkimustulokset 38°C ja 93°C lämpötiloissa on esitetty 
Kuvassa 9.19 [57]. Myös Outokumpu Oyj:n tutkimukset osoittivat kuparisulfaatin 
lisäämisen hidastavan korroosiota rikkihappoliuoksissa (Kuva 5.18) [34].  

 

Kuva 9.19. Eri sulfaattisuolojen vaikutus korroosionopeuteen 30% rikkihapossa 38°C 
(vasen) ja 93°C (oikea) lämpötilassa. Korroosionopeuden yksikkönä mm/kuukausi. [57] 

 
Toisin kuin kirjallisuuden vertailutuloksissa tämän työn mittauksissa ei havaittu 

kuparilisäyksen aiheuttamaa merkittävää korroosionopeuden laskua. Tämä johtui 
todennäköisesti siitä, että pinnan luonnollista oksidikerrosta ei poistettu testin alussa. 
Lisäksi testielektrolyytit esimerkiksi INCO:n kokeissa olivat merkittävästi väkevämpiä 
happoliuoksia, jolloin ne olivat myös korroosion kannalta huomattavasti 
aggressiivisempia. Tällaisissa liuoksissa ruostumattoman teräksen passiivikalvo 
liukenee nopeasti ja korroosio jatkuu aktiivitilassa, jos liuoksessa ei ole riittävän 
tehokasta hapetinta passivoimaan terästä. Tämän työn mittauksissa hapettimena toimi 
kuparin lisäksi myös ilmasyötön happi.  

Korroosiotilanteessa on toivottavaa, että kokonaiskorroosioreaktiota rajoittaa 
mahdollisimman hidas osareaktio. Passivoituvien metallien tapauksessa tämä osareaktio 
on pinnassa olevan oksidikalvon liukeneminen. Kromioksidin, Cr2O3, liukenemista 
hallitsee erittäin hidas hydratoituneiden kromi-ionien muodostuminen, joka tekee 
kromioksidista rautaoksidia stabiilimman passiivikalvon muodostajan. 
Hydratoitumisreaktio ei ole hapetus-pelkistysreaktio, joten sen tasapaino ei riipu 
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teräksen potentiaalista vaan liuoksen pH:sta ja liuenneen kromin määrästä (vrt. Kuva 
9.15). Tällöin kuparilisäyksen aiheuttamalla korroosiopotentiaalin kasvulla ei 
termodynamiikan kannalta voida vaikuttaa kromioksidin liukenemiseen happamissa 
liuoksissa. Passiivikalvon liukeneminen voi kuitenkin nopeutua, jos ympäristön 
hapettavuus kasvaa riittävän korkeaksi, jolloin kromi siirtyy hapetustilasta +III 
hapetustilaan +VI ja muodostaa helpommin liukenevia yhdisteitä. Tämä siirtyminen 
johtaa usein pistesyöpymien muodostumiseen. Myös riittävän pelkistävät olosuhteet 
voivat kiihdyttää oksidin liukenemista. Oksidin hapettumista voidaan hidastaa teräksen 
molybdeeniseostuksella, joka stabiloi passiivikalvoa. Molybdeenin tarkalle 
vaikutusmekanismille ei ole löydetty vielä yksikäsitteistä selitystä, mutta monissa 
tutkimuksissa on todettu sen esiintyvän passiivikalvossa hapetustiloissa +IV ja +VI, 
joissa molybdeeni voi muodostaa kiinteitä oksideja. [25,59-62] 

Yleisesti ottaen oksidikalvon muodostuminen rautaoksidin, Fe2O3, avulla on todettu 
hidastavan korroosiota. Sen heikkoutena on kuitenkin melko nopea pelkistävä 
liukeneminen Fe2+-ioneiksi, jos systeemi siirtyy pois oksidin stabiilisuusalueelta 
esimerkiksi alentuneen pH:n vuoksi (reaktio (9.3)). Tämän vuoksi korroosiota 
hidastavan rautaoksidikalvon muodostuminen happamissa olosuhteissa edellyttää 
kromioksidiin verrattuna selvästi korkeampaa korroosiopotentiaalia. Oksidikalvo voi 
menettää suojaavan kykynsä myös kemiallisen reaktion seurauksena. Hapettavissa 
oloissa Fe2O3 voi liueta matalan pH:n seurauksena muodostaen hydratoituneita ioneja 
(reaktio (9.4)). Tämän reaktion tasapaino ei riipu teräksen korroosiopotentiaalista ja voi 
johtaa huokoisen oksidikalvon muodostumiseen selektiivisen raudan liukenemisen 
kautta. Myös veden liittyminen oksidiin ja epästoikiometrinen koostumus voivat 
vaikuttaa heikentävästi Fe2O3-kalvon ominaisuuksiin. [25,59-62] 

					 ( ) + 6 ( ) + 2 ⇄ 2	 ( ) + 	3 ( )					(9.3)			 

				 ( ) + 	4 ( ) ⇄ 2 ( ) + ( )					(9.4) 

Liuoksen minimikuparipitoisuus, jolla saavutetaan maksimaalinen 
korroosiopotentiaalin nousu, on riippuvainen teräksen pinta-alan ja liuostilavuuden 
suhteesta, koska suuremmalla pinnalla liuoksen hapettimen kulutus on nopeampaa [57]. 
Testissä käytettyjen 20 mm x 20 mm näyte-elektrodien pinta-alan suhde 

elektrolyyttiliuokseen (1,0 litra) oli = ∗ 	×	 ∗
∗

= 0,4	m . Vastaavasti 

reaktorille voidaan laskea pinta-ala/tilavuus -suhde arvioiden reaktori avoimeksi 
sylinteriksi, jonka halkaisija on = 4	m ja korkeus = 6	m, jolloin suhteeksi saadaan 

=
	∗	 	∗	 	∗	

	∗	 ∗	
=

	∗	 	 	∗	 	 	∗	 	

	∗	 	 ∗	 	
 ≈ 1,17	m . Tällöin reaktorissa 

tarvittavan kuparipitoisuuden voidaan arvioida olevan suurempi kuin 
polarisaatiomittauksista saatu arvo, koska reaktorissa reagoivaa pinta-alaa on enemmän 
suhteessa liuoksen tilavuuteen. 
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9.3.3 Prosessiliuokset 

Polarisaatiomittaukset suoritettiin LSU-liuotuslinjasta 27.7.2012 otetuilla näytteillä. 
Liuosnäytteet otettiin ensimmäisen liuotusvaiheen eli sementoinnin syötöstä ennen 
ensimmäistä  reaktoria  (Sem.  syöttö)  ja  tämän  reaktorin  sisältä  (1.  reaktori).  Ennen  
analyysien suorittamista näytteistä oli suodatettu kiintoaine pois. Liuosnäytteiden 
koostumusanalyysit on esitetty Taulukossa 9.4. 

Taulukko 9.4. Prosessin liuosnäytteiden koostumus. [63] 

 
pH Ni Cu Fe Co Cr Cl 
- g/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Sem. syöttö 1,62 105,7 4098,7 1841,0 449,1 1,9 1,3 
1. reaktori 5,46 111,4 0,8 453,2 573,8 - 4,5 

 
Tutkittavalle teräkselle tehtiin polarisaatiomittaukset sementoinnin syöttöliuoksessa eri 
kuparilisäyksillä, jotta voitiin selvittää, onko suuremmasta kuparilisäyksestä etua myös 
matalammassa pH:ssa kuin 2,1 ja miten muiden liuoksessa olevien metallien ja 
epäpuhtauksien läsnäolo vaikuttaa teräksen korroosioon.  Mittaukset suoritettiin 0,0; 
0,1; 0,5 ja 1,0 g/l kupari-ionilisäyksillä. Alkuperäisessä syöttöliuoksessa suoritettiin 
mittaus teräkselle kahdesti, jotta nähtäisiin miten liuoksen typetys oli onnistunut. 
Mitatut polarisaatiokäyrät on esitetty Kuvassa 9.20 ja määritetyt 
korroosiovirrantiheyden ja –potentiaalin arvot kupari-ionipitoisuuden funktiona Kuvissa 
9.21 ja 9.22. 

Kuva 9.20. AISI 316L teräkselle mitatut polarisaatiokäyrät. Elektrolyyttinä 
sementoinnin syöttöliuos ( = 1,62) johon lisätty kuparisulfaattia ( × 5 ) ja 
ilma. Merkinnät t1 ja t2 tarkoittavat ensimmäistä ja toista mittausta, jotka suoritettiin 
alkuperäisellä liuoksella.  
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Kuva 9.21. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiovirrantiheyden arvojen 
riippuvuus sementoinnin syöttöliuoksen ( = 1,62) kupari-ionipitoisuudesta. 
Testisarjan ensimmäinen mittaus (alkuperäinen liuos t1) on esitetty sinisellä neliöllä. 
 

 
Kuva 9.22. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiopotentiaalin arvojen 
riippuvuus sementoinnin syöttöliuoksen ( = 1,62) kupari-ionipitoisuudesta. 
Testisarjan ensimmäinen mittaus (alkuperäinen liuos t1) on esitetty sinisellä neliöllä.  
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Liuoksen kupari-ionipitoisuuden kasvaessa tutkitun teräksen 
korroosiovirrantiheyden arvot kasvoivat huomattavasti ja määritetyt arvot vastasivat 
korkeimmillaan jopa yli 1 mm/vuosi korroosionopeutta. Korroosiovirrantiheyden kasvu 
kuparipitoisuuden kasvaessa voi olla seurausta luonnollisen oksidikalvon kromioksidin 
nopeutuneesta hapettumisesta mittauksen alkuvaiheessa, kun hapettimen määrä 
liuoksessa on kasvanut. Polarisaatiokäyristä huomattiin myös, että hapettimen määrän 
kasvaessa anodisen polarisaatiokäyrän Tafel-osuuden kulmakerroin kasvoi hieman. 
Muutosta ei kuitenkaan voida tulkita passivoitumiseksi, koska myös virrantiheyden 
arvot kasvoivat merkittävästi, kun lisätyn hapettimen määrä kasvoi. Kasvanut 
korroosiovirrantiheys ja polarisaatiokäyrän Tafel-osuden kulmakertoimen muutos 
voivat olla seurausta systeemin sijoittumisesta transpassivisuusalueelle. Tällöin 
oksidikalvon paikalliset rikkoutumiskohdat voivat nostaa korroosionopeutta ja siirtää 
käyriä kasvavan virrantiheyden suuntaan. On myös mahdollista, että suuri anodinen 
aloituspolarisaatio on muodostanut huokoisen tai rakoilevan oksidikerroksen, jolloin 
oksidin rakenne ei suojaa alla olevaa terästä mutta rajoittaa reaktion maksiminopeutta 
saavutettuaan riittävän paksuuden.  

Voimakas korroosiovirrantiheyden arvon kasvu ei kuitenkaan välttämättä johdu 
ainoastaan liuoksen kuparipitoisuuden kasvamisesta vaan myös näyteliuoksessa 
tapahtuneista muutoksista. Tähän viittaa erityisesti se, että alkuperäisellä liuoksella 
kahdesti mitatut tulokset eivät ole yhteneviä. Testisarjan ensimmäisenä suoritetun 
mittauksen korroosiovirran arvot olivat selvästi matalampia kuin sitä seuranneen 
uusintamittauksen, jossa näyteliuos oli päässyt kosketuksiin suuremman ilmamäärän 
kanssa yli vuorokauden ajan. Oletusta tukevat myös teräkselle hapossa ja 
kuparisulfaatissa suoritetut mittaukset, joissa kasvava kuparilisäys nosti teräksen 
korroosiovirran arvoa vain vähän, joskin näissä mittauksissa liuoksen kupari-
ionipitoisuus oli alhaisempi. Testiliuoksen sisältämän suuren 
nikkelisulfaattipitoisuuden, NiSO4, vuoksi, muutos liuoksen sähkönjohtavuudessa 
lisätyn kuparisulfaatin vuoksi voidaan arvioida olevan pieni, jolloin 
korroosiovirrantiheyden kasvu ei todennäköisesti ole johtunut liuoksen resistanssin 
pienenemisestä. 

Näyteliuoksen muutoksiin on voinut vaikuttaa mm. säilytyskanisteriin päässyt happi 
sekä lämpötilan muutos reaktorin olosuhteista huoneenlämpötilaan. Kun liuostilavuus 
kanisterissa on pienentynyt, kaasun osuus on kasvanut. Typpihuuhtelusta huolimatta 
säiliöön on voinut päästä ilmasta myös happea, joka on voinut reagoida liuoksen kanssa. 
Useimmat liuoksen ionit eivät reagoi merkittävissä määrin hapen kanssa 
huoneenlämpötilassa, mutta esim. raudan saostumista on voinut tapahtua (reaktiot (9.5) 
ja (9.6)). Saostumisen yhteydessä liuoksen rautapitoisuus on pienentynyt, ja samalla 
vapautunut happo on laskenut liuoksen pH:ta. Tällöin matalampi pH ja pienentynyt 
rautapitoisuus ovat saattaneet kiihdyttää korroosiota. Liuoksesta suodatettu sakka oli 
väriltään vaalean oranssia. [9] 
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4 ( ) + 	 ( ) + 	6 ( ) 		⇄ 		4 ( ) + 	4 ( )					(9.5) 

					 ( ) ( ) + 	4 ( ) 	⇄ 2	 ( ) + 	3 					(9.6) 

Suurella lämpötilan muutoksella on voinut olla merkittävämpi vaikutus liuoksen 
koostumukseen kuin yllä mainituilla reaktioilla, koska niillä ei välttämättä ole ollut 
kineettisiä edellytyksiä edetä. Lämpötilan laskiessa huoneenlämpötilaan monien 
suolojen liukoisuus pienenee, mikä voi johtaa näiden suolojen kiteytymiseen. 
Esimerkiksi liuoksen nikkeli- tai rautapitoisuus on voinut laskea pienentyneen 
liukoisuuden vuoksi ja osa suolasta kiteytyä. Kun kiteytynyt osuus on poistunut 
liuoksesta kiintoainesuodatuksen yhteydessä ja mittausvaiheessa lämpötila on nostettu 
takaisin reaktorin lämpötilaan, pienentynyt pitoisuus on voinut edistää korroosiota. 
Esimerkiksi liuoksen pienentynyt rautapitoisuus siirtäisi rautaoksidin, Fe2O3, 
stabiilisuusaluetta korkeampaan potentiaalin arvoon (vrt. Kuva 9.15) ja vähentäisi 
muodostuvan oksidin määrää.   

Korroosiopotentiaalin osalta mittauksissa havaittiin, että potentiaali laski hieman 
kuparilisäysten kasvaessa. Potentiaali pysyi kuitenkin n. 0,65 V (SHE) tuntumassa, 
johon arvo tasaantui myös pelkän rikkihapon ja kuparisulfaatin kanssa suoritetuissa 
mittauksissa. Tästä syystä potentiaalin arvon pienenemisen voidaan arvioida johtuvan 
pikemminkin mittaustulosten epävarmuudesta kuin kasvavasta kuparipitoisuudesta. 
Tällöin voidaan lisäksi päätellä, että näyteliuoksen alkuperäinen kuparipitoisuus (4098 
mg/l) oli riittävä pitämään teräksen korroosiopotentiaali korotetussa arvossa ja 
rautaoksidin, Fe2O3, stabiilisuusalueella. Myös Nernstin yhtälöllä (5.9) laskettu 
tasapainopotentiaalin arvo, = 0,49	V	(SHE), rautaoksidin muodostumisreaktiolle 
(pH=1,62 ja [Fe2+]=1841 mg/l) osoittaa, että mitatut Ecorr arvot  ovat  Fe2O3:n 
stabiilisuusalueella. Matalasta pH:sta ja alhaisesta liuoksen Cr-pitoisuudesta johtuen 
systeemi ei kuitenkaan ole kromioksidin, Cr2O3, stabiilisuusalueella (vrt. Kuva 9.15). 
Tällöin passiivikalvo ei ole termodynaamisesti stabiili ja korroosion etenemisen nopeus 
riippuu siitä, onko teräksen korroosiopotentiaali passiivialueella.  

Seuraavat mittaukset tehtiin LSU-liuotuslinjan ensimmäisestä reaktorista otetusta 
näytteessä, jossa mitattiin prosessiliuoksen pH:n vaikutusta teräksen korroosioon. 
Ennen happotitrausta seoksesta suodatettiin kiintoaine pois, jotta happolisäys ei 
muuttaisi liuoksen metallipitoisuuksia. Kiintoaineen osuus reaktorin liuoksessa oli 
merkittävästi suurempi kuin sementoinnin syöttöliuoksessa. Teräksen 
polarisaatiomittaukset tehtiin pH:n arvoilla 2,1; 1,6 ja 1,1. Mittaustulokset on esitetty 
Kuvassa 9.23 ja määritetyt korroosiovirrantiheyden ja –potentiaalin arvot pH:n 
funktiona Kuvissa 9.24 ja 9.25. Katodisen polarisaatiokäyrän monimutkaisen muodon 
vuoksi icorr määritettiin käyttäen anodista polarisaatiokäyrää ja pienimmän 
virrantiheyden arvon potentiaalia, joka valittiin Ecorr arvoksi. Korroosiovirrantiheyden 
arvo määräytyi tällöin anodisen Tafel-suoran arvosta potentiaalissa Ecorr.  
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Kuva 9.23. AISI 316L teräkselle mitatut polarisaatiokäyrät. Elektrolyyttinä 
sementoinnin 1. reaktorin liuos, johon on lisätty rikkihappoa pH:n säätämiseksi sekä 
ilmaa.  
 

Mittaukset osoittivat, että korroosiovirrantiheys kasvoi merkittävästi, kun pH oli 
alle 2,1. Anodiset polarisaatiokäyrät osoittivat myös passivoitumisen merkkejä pH-
arvolla 2,1, joskin passiivialueen virrantiheyden arvot eivät vastanneet passiivitilalle 
tyypillisiä alhaisia lukemia. Testisarjan viimeisenä suoritetun liuoksen (pH=1,6) 
epäillään sisältäneen muita mittauksia enemmän suodatuksen jälkeen jäljelle jäänyttä 
kiintoainetta ja siksi edustavan vääristyneitä virrantiheyden arvoja. Kiintoaineen 
tiedettiin koostuvan pääosin nikkeli- ja kuparisulfideista, jotka reagoivat happamissa ja 
hapettavissa olosuhteissa muodostaen lopulta liukenevia sulfaatteja. Sulfidien 
hapetusreaktio on mahdollisesti voinut kasvattaa anodisen polarisaatiokäyrän 
virrantiheysarvoja ja peittää teräksen liukenemista kuvaavan käyrän. Hong-Hua 
tutkimusryhmineen [64] on raportoinut, että jo pienetkin liuoksen sulfidipitoisuudet 
(tutkimuksessa käytetty Na2S*9H2O) siirtävät teräksen anodista polarisaatiokäyrää 
suurempiin virrantiheyden arvoihin (Kuva 9.26). 
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Kuva 9.24. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiovirrantiheyden arvojen 
riippuvuus reaktoriliuoksen pH:sta.  
 

 
Kuva 9.25. AISI 316L teräkselle määritettyjen korroosiopotentiaalin arvojen 
riippuvuus reaktoriliuoksen pH:sta.  
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Kuva 9.26. Liuoksen sulfidipitoisuuden vaikutus AISI 316 teräksen polarisaatiokäyriin. 
Elektrolyyttinä simuloitu jäähdytysvesi. Kuvan käyrien numerot vastaavat seuraavia 
sulfidipitoisuuksia: 1) 0	 ; 2) 1	 ; 3)	3	 ; 4)	6	 ; 5)	9	 . [64] 

Teräkselle määritetyt korroosiopotentiaalin arvot noudattavat melko hyvin 
lineaarista riippuvuutta pH:sta. Mittauksissa havaittiin, että pH:n laskiessa 
korroosiopotentiaali laski hieman, mikä on päinvastainen trendi kuin puhtaassa hapossa 
mitatuissa tuloksissa. Potentiaalin lasku pH:n laskiessa voidaan selittää tarkastelemalla 
määritettyjä arvoja Pourbaix-diagrammissa (Kuva 9.27). Diagrammin rautapitoisuutena 
on käytetty Taulukon 9.4 (1. reaktori) arvoa.  

Kuva 9.27. Raudan ja kromin yhdistetty Pourbaix-diagrammi 85°C lämpötilassa. 
Kuvaaja on piirretty käyttäen 8,1 ∗ 10 	  pitoisuutta raudalle ja 10 	  kromille. 

Mustat viivat kuvaavat raudan ja punaiset viivat kromin stabiilisuusalueita. Vihreät 
pisteet edustavat määritettyjä korroosiopotentiaalin arvoja. Kuva on piirretty käyttäen 
Outotec Research Oy:n HSC Chemistry 6 –ohjelmaa.  
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Pourbaix-diagrammista nähdään, että rautaoksidin, Fe2O3,  ja  rautaionien,  Fe2+, 
välinen tasapainopotentiaali kasvaa pH:n laskiessa nopeammin kuin hapen 
pelkistymisen tasapainopotentiaali. Lisäksi kun tiedetään, että polarisointi suoritettiin 
mittauksissa anodisesta ylipotentiaalista katodiseen, voidaan päätellä mittauksen alussa 
muodostuneen rautaoksidikalvon olevan paksumpi korkeissa pH:n arvoissa kuin 
matalissa. Paksumpi oksidikalvo säilyy kauemmin teräksen pinnalla ja ylläpitää täten 
kauemmin korkeampaa korroosiopotentiaalia.  

Huomionarvoista korroosiopotentiaaliarvoissa on myös se, että kuparipitoisuuden 
ollessa erittäin pieni (0,765 mg/l) potentiaalin arvot jäävät n. 0,38 V (SHE) tuntumaan, 
mikä ei riitä alhaisilla pH-arvoilla (pH<2) pitämään korroosiopotentiaalia kromi- tai 
rautaoksidin stabiilisuusalueilla. Tällöin on mahdollista, että passiivikalvo ei pysty 
uusiutumaan, ja riittävän ajan kuluessa teräs alkaa liueta aktiivisessa tilassa. 

Liuotusprosessin liuoksilla suoritettujen polarisaatiomittausten perusteella voidaan 
päätellä, että reaktorin sähkökemialliset olosuhteet poikkeavat huomattavasti puhtaan 
happoliuoksen olosuhteista. Suuret metalli-ionipitoisuudet (esim. Ni2+, Cu2+ ja Fe2+) 
muuttavat liuoksen hapetuskykyä, millä on olennainen vaikutus korroosioon. Tämän 
vuoksi puhtaissa happoliuoksissa mitattuja korroosionopeuden arvoja tulisi käyttää 
esimerkiksi eri materiaalien keskinäiseen korroosionkestävyyden vertailuun, mutta 
niiden käyttöä varsinaisena suunnittelun lähtötietona tulisi välttää.  

Polarisaatiokäyristä saatujen korroosiovirrantiheyden arvojen perusteella lasketut 
korroosionopeudet happoliuoksissa vaihtelivat välillä 0,004-0,028 mm/vuosi, kun taas 
prosessiliuoksissa nopeudet vaihtelivat välillä 0,079-1,052 mm/vuosi (sementoinnin 
syöttö) ja 0,080-1,085 mm/vuosi (1. reaktori) kuparipitoisuuden ja pH:n mukaan. 
Tuloksia voidaan verrata reaktorin jäähdytysvesiputkissa havaittuun korroosioon, jota 
mitattiin putkiston seinämävahvuuden ohentumisena. Keskimääräisenä 
seinämävahvuuden ohentumisena voidaan pitää putken virtausta vastaan olleen 
seinämän ohentumista (1,7 mm), ja putkistojen altistusaika voidaan laskea 
käyttöönottovuoden (1995) avulla. Tällöin keskimääräiseksi korroosionopeudeksi 
saadaan , 	

, 	
≈ 0,103	mm/vuosi. Tämä lukuarvo on samaa suuruusluokkaa 

sementoinnin syötön alkuperäisellä liuoksella määritetyn (0,079 mm/vuosi) ja 
1.reaktorin (pH=2,1) liuoksella määritetyn (0,080 mm/vuosi) korroosionopeuden 
kanssa. Näitä arvoja voidaan pitää myös prosessiliuoksilla mitatuista arvoista 
luotettavimpina, koska ne on mitattu omien testisarjojensa ensimmäisinä, jolloin 
liuosten muutokset ilman hapen vaikutuksesta ovat pienimpiä. Ensimmäisinä mitatut 
näytteet sisälsivät myös suhteellisen vähän kiintoainetta, koska täysiä kanistereita ei 
tarvinnut kallistaa liuoksen annostelemiseksi. Tällöin liuokseen sekoittui vain hyvin 
vähän pohjaan vajonnutta sakkaa ja liuoksen suodatus tapahtui nopeasti.    

Yllä laskettu korroosionopeus on keskimääräinen ja perustuu oletukselle, että 
nopeus on ollut sama koko putken käyttöajan. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
korroosionopeudessa ei ole esiintynyt suuria muutoksia liuotettavan mineraalin 
vaihtuessa SU-kivestä LSU-kiveen. Päätelmää tukee myös väite, että jos 
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mineraalivaihdoksella olisi ollut suuri vaikutus, olisi se vaatinut putken puhkeamista 
edeltäneen LSU-liuotusjakson (n. 6 kk) aikana merkittävän suuren korroosionopeuden. 
Esimerkiksi olettamalla, että ohentumasta viimeiset 10% ovat aiheutuneet liuotettavan 
mineraalin vaihdoksen jälkeen, korroosionopeus olisi tällöin ollut , 	 ∗ ,

, 	
=

0,34	mm/vuosi. Hieman tätä suurempi nopeus, 0,422 mm/vuosi, mitattiin 1. reaktorin 
näytteellä (pH=1,1), mutta siihen vertaaminen ei kuvasta enää keskimääräistä liuotuksen 
pH arvoa (pH=2,0-2,5). 

Mineraalin vaihdoksella voidaan kuitenkin arvioida olevan vaikutusta korroosioon 
väliaikaisten, keskimääräisistä olosuhteista poikkeavien, liuotusjaksojen kautta. SU-
liuotuslinjan matalan keskimääräisen pH:n vuoksi kromioksidin muodostuminen ei ole 
termodynaamisesti spontaani prosessi. Korroosion etenemistä estävät tällöin 
kromioksidin hidas liukeneminen sekä rautaoksidin mahdollinen passivoiva vaikutus.  

SU-kiven korkeat kupari- ja rautapitoisuudet mahdollistivat korroosiopotentiaalin 
pysymisen rautaoksidin, Fe2O3, stabiilisuusalueella, jos liuoksen pH:n laski lähelle 
pH=1 arvoa. LSU-kiven liuotuksessa mineraalin kuparipitoisuus saattoi olla riittämätön 
nostamaan korroosiopotentiaali n. 0,65 V (SHE), ja toisaalta mineraalin pienempi 
rautapitoisuus on aiheuttanut rautaoksidin stabiilisuusalueen siirtymisen korkeampiin 
potentiaalin arvoihin. Alhainen korroosiopotentiaalin arvo pienentyneen hapettimen 
määrän vuoksi ja systeemin sijoittuminen metalli-ionien stabiilisuusalueelle ovat 
voineet yhdessä siirtää teräksen passiivitilasta aktiiviseen tilaan. Tällöin pitkäkestoiset 
poikkeamat esim. alhaisen pH:n suuntaan ovat voineet kiihdyttää korroosiota 
merkittävästi, jos teräksen passiivikalvo on ehtinyt liueta. Oksidikalvon liukenemisessa 
merkittävin tekijä on kromioksidin liukeneminen, koska rautaoksidin passivoiva 
vaikutus on yksin riittämätön passivoimaan terästä.    

9.4 Hitsisauman mikrorakenne 

Hitsisauman mikrorakenteen tarkastelussa (Kuvat 9.28, 9.29 ja 9.30) ei havaittu 
karbidien muodostumista tai raerajojen voimakasta syöpymistä korroosiokuoppien 
alueella. Tästä voidaan päätellä, että hitsauksen aiheuttama lämpökäsittely ei ole ollut 
riittävä aiheuttamaan huomattavaa teräksen herkistymistä. Tällöin AISI 316L:n alhainen 
hiilipitoisuus (0,03 p-%) on estänyt karbidien muodostumisen raerajoille, kun 
korotetuissa lämpötiloissa vietetty aika on ollut suhteellisen lyhyt. Kuvissa on 
havaittavissa myös samoja putkensuuntaisia raitoja perusmateriaalissa, joita löydettiin 
myös putken seinämävahvuuden mittaamisen yhteydessä. Raitojen löytyminen teräksen 
sisältä varmistaa, että ne eivät ole korroosion tai eroosion aiheuttamia pintakuvioita 
vaan todennäköisesti peräisin putken valmistusprosessista. 

Kuvasta 9.29 voidaan huomata, että korroosio on kohdistunut aggressiivisemmin 
perusmateriaaliin kuin hitsipalkoon. Perusmateriaali on syöpynyt erityisen voimakkaasti 
muutosalueella ja sularajan läheisyydessä. Epätasainen liukeneminen voi olla seurausta 
galvaanisesta parista, joka on muodostunut perusmateriaalin ja hitsauslisäaineen välille. 
Galvaanisen parin muodostuminen edellyttää yleensä kahden erilaisen metallin liitosta, 
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jotta metallien välinen potentiaaliero olisi riittävän suuri. Passivoituvien metallien 
tapauksessa riittävä potentiaaliero korroosion etenemiselle voidaan kuitenkin saavuttaa 
myös silloin, kun toinen metalleista on aktiivitilassa ja toinen passiivitilassa. [53] 

Kuva 9.28. Optinen mikroskooppikuva hitsisauman muutosalueelta (HAZ). Raerajat 
eivät ole ylikorostuneet syövytyksestä eivätkä ne sisällä suuria karbidierkaumia.  

 
Kuva 9.29. Optinen mikroskooppikuva hitsisauman sularajalta. Sularajalla tai 
perusaineen raerajoilla ei ole havaittavissa korostunutta syöpymistä tai suuria 
karbidierkaumia, mitkä voisivat viitata herkistymiseen. Korroosio on ollut epätasaista 
perusmateriaalin ja hitsisauman suhteen.  
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Kuva 9.30. SEM-kuva teräksen mikrorakenteesta muutosalueen korroosiokuopan 
alapuolella. Putken ulkopinta on kuvan vasemmassa yläkulmassa. Kuvasta erottuvat 
selvästi muokkauksesta aiheutuneet putken suuntaiset raidat.  

Liitoksessa käytetty lisäaine (OK Tigrod 316LSi [54]) on koostumukseltaan 
(Taulukko 9.5) lähes samanlainen kuin AISI 316L teräs ja soveltuu siten hyvin sen 
hitsaukseen. Pienet erot esimerkiksi kromin, nikkelin, molybdeenin ja kuparin suhteen 
eivät molempien ollessa passiivitilassa aiheuta suurta potentiaalieroa lisäaineen ja 
perusmateriaalin välille. Jos olosuhteet kuitenkin muuttuvat siten, että vain lisäaine 
pysyy passiivitilassa, ero voi muodostua merkittäväksi. Kun vain toinen metalleista on 
aktiivisessa tilassa, korroosio paikallistuu liitoskohtaan. [53] 

 
Taulukko 9.5. Perusmateriaalin ja hitsauslisäaineen standardinmukaiset ja mitatut 
(EDS) koostumukset, arvot painoprosentteja. [13,54] 
 C Mn Si Cr Ni P S Mo Cu N 
Standardi 
Perusmateriaali 0,03 2,00 1,00 16,0–18,0 10,0–14,0 0,045 0,03 2,0–3,0 - - 

Hitsauslisäaine 0,01 1,8 0,9 18,4 12,2 0,015 0,010 2,60 0,12 0,05 

Mitattu (EDS) 
Perusmateriaali - 1,84 0,54 16,86 11,53 - - 2,46 - - 
Hitsauslisäaine - 2,07 0,52 17,17 12,3 - - 2,29 - - 

 
Pitkäkestoinen epätasainen korroosio voisi johtaa liitoskohdasta aukeavan raon 

muodostumiseen. Raon muodostuminen nopeuttaa paikallistunutta korroosiota, koska 
passivoitumiseen tarvittavan hapen kulkeutuminen raon pohjalle on hidasta. Kun rako 
muodostuu riittävän syväksi ja kapeaksi, voi sen sisältämän liuoksen koostumus poiketa 

Putken pituussuunta 
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merkittävästikin kaukana pinnasta olevan bulkkiliuoksen koostumuksesta. Esimerkiksi 
raon pH voi laskea erittäin matalaksi liuenneen raudan hydrolyysireaktion (reaktio 
(9.7)) vuoksi. pH:n laskulla on tällöin myös autokatalyyttinen vaikutus raudan 
liukenemiseen, koska kasvava happopitoisuus, H+, kiihdyttää korroosiota. Liuoksen 
elektronisen neutraalisuuden säilyttämiseksi negatiivisesti varautuneet anionit pyrkivät 
kulkeutumaan rakoihin, joissa liuenneet metallikationit kasvattavat liuoksen positiivista 
varausta. Tämän vuoksi liuoksen kloridipitoisuudella on merkittävä rooli 
paikallistuneessa korroosiossa, koska kloridi-ionit pystyvät liikkumaan nopeasti 
liuoksessa pienen kokonsa ansiosta ja mahdollistamaan korroosion jatkumisen raossa. 
[53] 

					 ( ) + 	 ( ) 	⇄ 	 ( ) + 	 ( )				(9.7)			 

Vaikka Kuvat 8.7 ja 10.24 viittaavatkin siihen että, raon muodostuminen on voinut 
olla mahdollista, vaurioon johtanut reikien syöpyminen ei kuitenkaan tapahtunut 
liitoksen sularajaa pitkin vaan sen vieressä, jossa syvimmät kuopat puhkaisivat 
vaakasuoran putken. Reikien sijoittuminen hitsisauman muutosalueelle (HAZ) voi olla 
seurausta lievästä herkistymisestä, jossa pieniä karbideja on muodostunut rakeiden 
sisälle. Erkaumien, kuten karbidien, ydintyminen tapahtuu yleensä raerajoilla ja 
raerajojen risteyksissä, mutta niiden muodostuminen on mahdollista myös rakeiden 
sisällä erilaisten hilavirheiden, kuten dislokaatioiden, kohdalla. Sopivien 
ydintymispaikkojen määrän vaikuttaa erityisesti teräksen kylmämuokkaus, joka lisää 
rakenteeseen dislokaatioita. [65] Lyhytkestoisen lämmöntuonnin vuoksi kromiatomit 
eivät ehdi kulkeutumaan raerajoille asti, jolloin ne voivat muodostaa karbidiytimiä 
rakeiden sisään. Tällöin muutosalueen rakeiden kromipitoisuus olisi lievästi pienentynyt 
ilman raerajojen herkistymistäkin, ja korroosion eteneminen olisi täytynyt tapahtua 
rakeita pitkin. Karbidien ydintyminen on voinut aiheuttaa myös mikroskooppisten 
galvaanisten parien muodostumista vierekkäisten rakeiden välille, joiden 
kromipitoisuudet eroavat riittävästi toisistaan.   

Karbidien muodostuminen voisi osaltaan selittää myös hitsisauman kovuuden 
kasvun, joka havaittiin kovuusmittauksissa (Kuva 9.31). Sauman suurimmat kovuudet 
mitattiin korroosiokuoppien kohdalla, n. 5-7 mm sularajasta, jossa on myös oletettavasti 
voinut muodostua eniten karbideja. Putkesta mitatun perusmateriaalin kovuudeksi 
kaukana hitsisaumasta saatiin 155 ± 5	 , joka oli hieman muutosalueen kovuuden 
arvoja matalampi. Kovuuden nousuun sauman läheisyydessä on voinut vaikuttaa myös 
hitsauksen tuottaman lämpökäsittelyn aiheuttama raekoon pienentyminen. 
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Kuva 9.31. Hitsisauman kovuus. Liitoksen sularaja kuvastaa etäisyyden arvoa 0 ja 
varjostettu alue varsinaista hitsipalkoa. Perusmateriaalin kovuus kaukana 
hitsisaumasta oli 155 ± 5	 . Kaikissa mittauksissa käytettiin 3 kg painoa.  

   
Mikrorakenteesta löytyneet putkien suuntaiset raidat ovat myös voineet vaikuttaa 

korroosiokuoppien muodostumiseen. Koska raidat saatiin näkyviin tarkastelupinnan 
syövytyksellä, on perusteltua olettaa, että raidat muodostavat epätasaisesti 
muokkaantuneita alueita, jotka eroavat korroosionkestävyydeltään. Vaikutus on 
kuitenkin melko vähäinen, sillä esimerkiksi Kuvassa 9.28 olevan kuopan reuna on 
melko sileä eikä muodosta merkittävää porrasmaisuutta raitojen kohdalla. Jos raidat 
ovat muodostuneet kylmävalssauksen johdosta, ne ovat voineet edistää karbidien 
ydintymistä muutosalueella [66].  

Garcian [52] ja hänen tutkimusryhmänsä tutkivat ruostumattomien terästen 
herkistymistä hitsiliitoksissa käyttäen sähkökemiallista pienoiskennoa. Tutkimuksessa 
havaittiin, että hitsattujen (MIG, argon) AISI 316L levyliitosten (paksuus 4 mm) 
muutosalue ja sularaja olivat korroosion kannalta tärkeimmät alueet. Pelkän hitsauksen 
aiheuttama lämpökäsittely ei ollut riittävä herkistämään terästä, ja 
mikroskooppitarkastelussa havaitut karbidit jäivät rakeiden sisälle. Karbidien 
muodostuminen kuitenkin aiheutti muutosalueella lievää kromipitoisuuden laskua, mikä 
johti alueen korroosionkestävyyden heikkenemiseen. Eri alueiden 
korroosionkestävyyttä testattiin pienoiskennolla mitatuilla polarisaatiomittauksilla, 
joiden tulokset on esitetty luvussa 7.1 (Kuva 7.4). Tuloksista on nähtävissä, että 
muutosalueen (HAZ) passiivitilan virrantiheys on suurempi kuin vastaava lukuarvo 
perusmateriaalin kohdalla. 
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Luvun 9.1 tarkasteluissa löytyi jonkin verran LSU-kiveä kerrostuneena  
korroosiokuoppiin. Kiintoaineen kerrostuminen on osittain selitettävissä sillä, että kun 
vaurio havaittiin ja reaktorin toiminta jouduttiin keskeyttämään, sekoituksen 
pysäyttäminen aiheutti mineraalipartikkelien sedimentaatiota reaktorin pohjaan ja 
alhaalla olevien osien päälle. Jos kiintoaineen kerrostumista on kuitenkin voinut 
tapahtua myös reaktorin toiminnan aikana, on sillä voinut olla vaikutusta korroosioon 
etenemiseen.  

Kerrostuman alla etenevä korroosio toimii samankaltaisella mekanismilla kuin 
rakokorroosio. Kiintoaineen kasautuminen muodostaa huokoisen rakenteen, joka 
mahdollistaa liuoksen pääsyn kosketuksiin teräksen kanssa, mutta hidastaa hapen 
kulkeutumista  teräksen pinnalle. Hapen poissa ollessa passivoituminen vaikeutuu ja 
korroosio voi edetä nopeasti. Erityyppiset kerrostumat voivat vaikuttaa myös 
paikallisesti systeemin kemialliseen ympäristöön. Esimerkiksi sulfidipohjainen LSU-
kivikerrostuma voi luoda pelkistävän ympäristön teräksen pinnalle, jolloin 
korroosiopotentiaalin arvo laskee. Jos potentiaalin arvo laskee riittävän alhaiseksi, on 
mahdollista, että korroosion katodireaktiona alkaa muodostua vetyä ja teräs jää 
aktiivitilaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että kerrostuman muodostuminen olisi 
yksin pääsyy paikallistuneeseen korroosioon, koska hitsisaumojen syöpyminen oli 
voimakkaampaa lähellä reaktorin keskiakselia kuin lähellä reaktorin seinää. Sekoittajan 
aiheuttama virtaus ohjaisi tällöin kiintoainetta pikemminkin poispäin keskiakselista kuin 
sitä kohti. 

Reikien muodostuminen keskiakselia lähinnä oleviin hitsisaumoihin on 
todennäköisesti seurausta hapen vaikeutuneesta kulkeutumisesta näille alueille. Hapen 
syöttö on suunnattu Kuvan 3.2 piirustuksen mukaan reaktorin alempaa sekoittajaa kohti. 
Sekoittajan pyörimisen aiheuttama virtauskenttä suuntaa happikuplat ensin kohti 
reaktorin pohjaa, josta kuplat kulkeutuvat reaktorin seinän lähelle ja nousevat ylöspäin 
(vrt. Kuvan 6.1 virtauskentät). Pakotetun virtauksen lisäksi kaasukuplien liikkeeseen 
vaikuttaa noste, joka ajaa kuplia kohti liuoksen pintaa. Tällöin hapen kulkeutuminen 
sekoittajaa lähinnä oleviin hitsisaumoihin muodostuu hitaammaksi kuin reaktorin seinää 
lähinnä oleviin hitsisaumoihin. Tämä myös selittäisi, miksi reiät ovat liitoksissa putkien 
sekoittajan puoleisella eivätkä reaktorin seinän puoleisella puoliskolla (Kuva 3.6). 
Vaurioituneen putkiston sijainti hapen syöttöön nähden on osaltaan vaikuttanut myös 
hapen kulkeutumiseen, mutta sen vaikutuksen voidaan arvioida olevan vähäinen, koska 
myös muissa jäähdytysvesiputkistojen hitsisaumoissa havaittiin aggressiivisempaa 
korroosiota lähellä sekoitinta kuin lähellä reaktorin seinää. Sekoituksen lisäksi hapen 
kulkeutumisen hallitsemaan korroosioon vaikuttaa oleellisesti syötetyn hapen määrä 
(Kuva 3.5), joka oli alhaisempi vaurioitumista edeltäneen LSU-kiven liuotuksen aikana 
kuin SU-kiven liuotuksen aikana.  

Ruostumattomien terästen hitsisaumojen ja niiden viereisten alueiden 
korroosionkestävyyteen voidaan vaikuttaa eri tavoilla. Käyttämällä alhaisen 
hiilipitoisuuden teräslajeja (L-laadut) tai titaanilla ja niobilla seostettuja teräksiä voidaan 
herkistymisen riskiä pienentää merkittävästi. Titaani- ja niobistabiloidut teräkset estävät 
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herkistymistä myös korotetuissa lämpötiloissa, koska teräksen hiili on sidottu kromin 
muodostamia karbideita stabiilimpiin yhdisteisiin. Herkistymistä voidaan välttää myös 
hitsauksen jälkeisellä lämpökäsittelyllä, jolla muodostuneet karbidit liuotetaan takaisin 
teräkseen korkean lämpötilan ja nopean jäähdytyksen avulla. Lisäksi nostamalla 
teräksen kromipitoisuutta voidaan pienentää herkistymisen aiheuttamaa korroosiota. 
[66] 

Galvaanisten parien muodostuminen voidaan välttää liittämällä mahdollisimman 
samankaltaisia metalleja, mutta rako- ja kerrostumakorroosion välttäminen on 
haastavampaa, koska niiden sijaintia ei aina voida ennustaa. Lisäksi ilmastusparien 
muodostumisen estäminen esimerkiksi lisäämällä hapen syöttöä saattaa viivästyttää 
korroosion paikallistumista, mutta polarisaatiomittauksissa sen todettiin nopeuttavan 
myös yleistä korroosiota happamissa (n. pH<2) olosuhteissa. Tämän vuoksi mahdollisen 
hapen syötön lisäämisen yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
liuoksen pH ei laske liian alhaiseksi. Hapen tasaisempaan jakaumaan voidaan myös 
vaikuttaa lisäämättä syöttöä, jos sekoittumista voidaan parantaa esimerkiksi useamman 
syötön avulla. [53]  
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10 Yhteenveto 
 

Liuotusreaktorin korroosiotutkimuksessa keskityttiin reaktorin jäähdytysvesiputkistossa 
esiintyvien korroosiovaurioiden ja –ilmiöiden analysointiin ja mahdollisen syyn 
selvittämiseen. Tutkimukset käsittelivät putkiston yleistä korroosiota, mahdollista 
kulumista ja korroosion keskittymistä.  

Putkiston seinämävahvuuden ohentumisen ja mikroskooppitarkastelujen perusteella 
ei havaittu merkittävää liuotettavan kiven aiheuttamaa eroosiota. Putkiston 
seinämävahvuuden ohentuma oli keskimäärin n. 1,7 mm, joka vastasi n. 0,1 mm/vuosi 
ohenemisnopeutta olettaen vakio-olosuhteet koko käyttöiän (1995–2011) ajalle. 
Suurimmat ohentumat sijaitsivat virtauksen taakse jäävällä puoliskolla, jossa ohentuma 
oli n. 2,1 mm. Suurimpien ohentumien sijoittuminen virtauksen taakse jäävälle 
puoliskolle saattoi johtua virtauksen irtoamiskohtaan muodostuvasta ilmastusparista. 

Korroosion vaikutusta tutkittiin sähkökemiallisilla polarisaatiomittauksilla. 
Puhtaassa rikkihappoliuoksessa suoritetut mittaukset osoittivat, että pH:n laskiessa 
korroosionopeus kasvoi ja hapen lisääminen nosti korroosiopotentiaalin arvoa. Liuoksen 
kuparipitoisuuden havaittiin nostavan teräksen korroosiopotentiaalin arvoa jo pienillä 
pitoisuuksilla. Potentiaalin arvo tasaantui n. 0,65 V (SHE) tietämille, kun liuoksen 
kupari-ionipitoisuus oli n. 1,0 g/l. Pienin kupari-ionipitoisuus, jolla saavutetaan suurin 
korroosiopotentiaalin nousu, on oletettavasti suurempi liuotusreaktorin olosuhteissa 
kuin tämän työn mittauksissa saatu arvo, koska reaktorissa teräksen pinta-alan suhde 
liuostilavuuteen on merkittävästi suurempi. Tarkan pitoisuuden määrittämiseksi tulisi 
selvittää konsentraation riippuvuus pinta-alan ja liuostilavuuden suhteesta.  

Polarisaatiomittausten perusteella ei pystytty osoittamaan merkittävää 
korroosionopeuden laskua liuoksen kupari-ionipitoisuuden kasvaessa. Tämän oletetaan 
johtuvan pääosin siksi, että mittaukset suoritettiin teräkselle, jonka passiivikalvoa ei 
poistettu ennen mittauksia eli teräs oli mahdollisesti passiivitilassa jo mittauksen 
alkuvaiheessa. Mittauksilla, joissa teräksen passiivikalvo poistetaan ennen testin 
suorittamista, voidaan selvittää teräksen passivaatio- ja pistesyöpymäpotentiaalin arvot. 
Nämä arvot rajaavat teräksen passiivialueen ja ne riippuvat tutkittavan teräksen lisäksi 
myös testiliuoksen koostumuksesta. Näiden arvojen määrityksillä voisi täydentää 
reaktorin korroosiotutkimusta, jolloin tässä työssä saatuja korroosiopotentiaalin arvoja 
voisi verrata passiivialueen rajoihin.       

Prosessiliuoksissa tehdyt polarisaatiomittaukset osoittivat, että kriittisen kupari-
ionipitoisuuden (tämän työn koejärjestelyssä [Cu ] = 1,0	g/l) ylittyessä ei saavuteta 
merkittävää muutosta teräksen korroosiopotentiaalissa. Mittauksissa havaittiin myös 
korroosionopeuden kasvavan voimakkaasti pH:n laskiessa liuoksessa, jonka kupari-
ionipitoisuus oli erittäin pieni. Prosessiliuosten tulokset vastaavat paremmin todellisia 
liuotusolosuhteita ja ovat siksi hyödyllisempiä kuin puhtaissa happoliuoksissa mitatut 
tulokset. Prosessiliuoksissa mitattujen tulosten ongelmaksi osoittautui kuitenkin niiden 
luotettavuus, koska monissa mittauksissa liuoksen reagointi ilman hapen kanssa aiheutti 
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muutoksia testiliuoksissa, ja joissakin tapauksissa hyvin pienetkin kiintoainepitoisuudet 
vaikuttivat mitattuihin virrantiheyden arvoihin. Testisarjojen ensimmäisissä 
mittauksissa liuoksen muutokset ja kiintoainepitoisuudet olivat todennäköisesti pieniä, 
joten niitä voidaan pitää omien mittaussarjojensa luotettavimpina tuloksina. Näiden 
mittausten korroosionopeus ei poikennut merkittävästi seinämävahvuusmittauksilla 
saadusta keskimääräisestä korroosionopeudesta, mikä viittaisi siihen, että liuotettavan 
mineraalin vaihtuminen SU-kivestä LSU-kiveen ei aiheuttanut suurta muutosta teräksen 
korroosionopeudessa. 

Hitsisauman viereen paikallistuneen korroosion tutkimuksessa 
mikroskooppitarkastelut osoittivat, että teräs ei ollut herkistynyt riittävästi, jotta 
korroosio olisi voinut edetä raerajoja pitkin. Korroosion paikallistumisen epäillään 
johtuneen hapen epätasaisesta jakautumisesta reaktorin pohjan lähellä, jolloin sekoitinta 
lähinnä olevien putkien kohdalle kulkeutui vähemmän happea kuin reaktorin seinän 
lähellä olevien kohdalle. Pienentynyt hapen määrä vuorostaan hankaloitti teräksen 
passivoitumista ja mahdollisti korroosion etenemisen. Vaurioiden paikallistuminen 
hitsisaumojen muutosalueelle (HAZ) saattoi johtua kromipitoisten erkaumien 
muodostumisesta mikrorakenteen rakeiden sisälle, mutta tätä ei pystytty varmentamaan. 
Erkaumien muodostumisella voidaan kuitenkin arvioida olevan vähäisempi vaikutus 
epätasaiseen hapen syöttöön verrattuna, koska reaktorin seinää lähellä olleissa 
hitsisaumoissa korroosiovauriot olivat huomattavasti vähäisempiä. Lisäksi korroosion 
etenemistä hitsisaumojen läheisyydessä on voinut mahdollisesti nopeuttaa 
perusmateriaalin ja hitsauslisäaineen välille muodostunut galvaaninen pari.  

Epätasaisen hapen jakautumisen aiheuttaman paikallistuneen korroosion 
välttämiseksi reaktoriin syötettävää hapen määrää voisi lisätä, mutta samalla tulee 
huolehtia siitä, että liuoksen pH-arvo ei laske liian alhaiseksi (n. pH<2). Liuoksen 
kupari-ionipitoisuuden osalta sopivaksi pitoisuudeksi voidaan arvioida n. 1-4 g/l. 
Pitoisuuden alarajana olisi tällöin tässä työssä löydetty arvo, jolla saavutettiin suurin 
korroosiopotentiaalin nousu, ja ylärajana sementoinnin syötön alkuperäinen kupari-
ionipitoisuus, jolla mitattiin alhaisin korroosionopeus prosessiliuosten mittauksissa. 
Ehdotetun ylärajan ylittäminen ei välttämättä aiheuta tämän työn mittauksissa saatuja 
korroosionopeuden arvoja, mutta sen ei myöskään havaittu aiheuttavan muutosta 
teräksen korroosiopotentiaalissa.  

Putkiston materiaalivalinnan kannalta AISI 316L todennäköisesti on riittävä, jos 
happea lisäämällä voidaan välttää korroosiovaurioiden paikallistuminen. Jos taas 
korroosiovauriot jatkuvat, korkeamman kromi- ja molybdeenipitoisuuden teräksiä kuten 
AISI 317L (Cr 18–20 p-% ja Mo 3,0-4,0 p-%) tulee harkita. Mikäli korroosiovauriot 
rajoittuvat pääasiassa hitsisaumoihin, titaani- tai niobiseostuksen lisääminen 316L-
laatuun voi olla riittävä ehkäisemään paikallistuvan korroosion. Materiaaliksi 
suositellaan kaikissa tapauksissa matalan hiilipitoisuuden teräksiä (L-laadut), koska 
näiden terästen herkistyminen on epätodennäköistä, jos käyttölämpötila on alle 200°C. 
Yli 0,03 p-% hiiltä sisältävien ruostumattomien terästen käyttö reaktorissa vaatii 
todennäköisesti hitsiliitosten liuotushehkutuskäsittelyn kromikarbidien poistamiseksi.     
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