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Bitumin siirtolinjan saattolämmitysjärjestelmä

Juha Karihtala Neste Oyj Naantalin jalostamo 
Hän toimii Naantalin kuumaöljyvastaavana ja 
tässä kerrotaan hänen kokemuksistansa em. 
kuumaöljyn puhdistusprojektista.



Lähtötilanne
• Neste Naantalin jalostamo toteutti kuumaöljyn puhdistusprojektin 

keväällä 2015. 
• Projekti sisälsi putkiston huuhtelun sekä mekaanisen puhdistuksen 

”lapio”-periaatteella. Samalla järjestelmään investoitiin 
puhdistusjärjestelmään jota on mahdollista ajaa käytönaikaisesti.

• Järjestelmän perinpohjaista puhdistamista ja käytönaikaisen 
puhdistuksen toteuttamista alettiin suunnitella tuotannollisten 
ongelmien välttämiseksi

• Tilanteen kartoittamiseksi koko järjestelmän putkisto ja laitteisto 
kuvatiin isotooppikuvauksella n 100 pisteen laajuisesti.

• Kuvausten perusteella todettiin öljyn likaantumisesta muodostuneen 
sakan kerääntyneen putkiston alaviin mutkaisiin kohteisiin ja etenkin 
jakotukille, jossa virtausta ohjataan eri käyttö-pisteisiin.



Bitumin siirtolinjan saattolämmitysjärjestelmä

• Sakan suuri määrä osoittautui syyksi sille, että virtauksen ohjaus häiriintyi eikä kuumaöljy
kiertänyt putkistossa riittävästi. 

• Tilannetta oli yritetty parantaa nostamalla kuumaöljyn lämpötilaa varsinaisen tuotteen, 
bitumin virtauksen varmistamiseksi. 

• Likaisuudesta johtuva lämmön siirtymisen häiriintyminen ei ollut tasaista eri putkiston osissa. 
• Osassa putkistoa, jossa virtaus piti putket puhtaampina ja lämpö siirtyi paremmin, alkoi bitumi 

krakkaantua. Siinä öljyn hiilimolekyylit alkavat hajota ja siitä muodostuva hiiltojäännös alkaa 
kerääntyä pinnoille ja muodostaa kerrostumia jotka estää virtausta ja lämmön siirtymistä 
entisestään. 

• Sekä kuumaöljy, että putkistossa sen avulla kuljetettava bitumi kärsivät korkeista 
paikoittaisista lämpötiloista.

• Krakaantumis-ilmiö on voimakasta juuri kuumaöljyille, mutta sitä tapahtuu myös 
voitelujärjestelmissäkin, tosin hitaammin, johtuen alhaisemmasta lämpötilasta.



Toteutus
• Ongelman selvittyä alettiin suunnitella puhdistusprojektia. Projektin suunnittelu 

sisälsi mm. öljyn kunnon määrittämisen, siinä olevan lian määrän arvioinnin sekä 
puhdistussuunnitelman. Samalla suunniteltiin myös tarvittavat mekaaniset 
toimenpiteet, kuten putkiston avaukset ja huuhtelun suorittaminen. 

• Suunnittelun yhteydessä todettiin, että tilanne palautuu huonoksi jos 
kuumäöljyn puhtautta ei pystytä käytönaikaisesti ylläpitämään. 

• Käyttövarmuuden lisäämiseksi tehtiin valinta käytönaikaisen 
puhdistusjärjestelmän toteuttamisesta.

• Öljy oli analyysin perusteella käyttökunnossa, mutta öljyyn sitoutuneen lian 
määrä laskettiin olevan n. 100-120 kg. 

• Näin suurta määrää epäpuhtauksia ei seisokin aikana ollut mahdollista puhdistaa 
öljystä suositellun <5 mg/100 ml tason saavuttamiseksi ja ilman jatkuvaa 
puhdistusta ei tilanne myöskään paranisi. 

• Näillä perusteilla päätettiin hankkia kiinteä puhdistusyksikkö, jonka rungon 
Neste Oyj:n aiempien hyvien kokemusten perusteella muodostaisi 
sähköstaattinen puhdistusmenetelmä jäädytysjärjestelmällä



Puhdistusyksikkö
• Puhdistusyksikön ydin on ELC R100SP puhdistin varustettuna yksiköllä, joka sisältää 

paineen noston ja alennuksen sekä kuuman öljyn jäähdytyksen puhdistuskelpoiseksi 
sekä hukalämmöntalteenotolla toteutetun lämmönnoston takaisin lähelle 
käyttölämpötilaa. Ratkaisu on toteutettu niin, että paras energiatehokkuus voitiin 
ylläpitää. 

• Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2015.
• Käynnistyminen tapahtui suunnitellusti ja tulokset olivat jopa yli odotusten:

• Järjestelmän lämpötilaa voitiin alentaa n. 40 astetta
• bitumin jakelu eri putkiston osiin tapahtui oikein
• bitumin siirron ongelmat poistuivat
• nesteen virtausnopeudet ja säädöt toimivat
• epäpuhtauksien, kuten sakan määrä väheni öljyssä (syyskuussa 2015 oli poistettu n. 70 

kg epäpuhtauksia ELC:n avulla)
• öljy on edelleen käyttökunnossa

• Puhdistusprojektin investointikustannukset tulivat maksettua takaisin 3:ssa 
kuukaudessa!



Yhteenveto
• kuumaöljyn puhdistukseen kannattaa ryhtyä mahdollisimman 

aikaisin. 
• Paras tulos saavutetaan jos jo uuteen järjestelmään sijoitetaan 

kiinteät laitteet ja estetään öljyn likaantuminen jo alun perin. 
• Näin parannetaan kannattavuutta, pienennetään kustannuksia, 

pidennetään öljyn käyttöikää moninkertaisesti, 
normaalisuosituksiin verrattuna. 

• Öljyn vaihtotarpeen vähentyminen merkitsee myös ympäristön 
kannalta paljon, koska öljyn käsittely on aina riski luonnolle ja 
sen hävittäminenkään ei ole riskitöntä. 

• Öljyn puhdistaminen vaihdon sijaan on ympäristöystävällinen 
valinta.
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