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Tässä kandidaatintyössä keskitytään esittelemään Olkiluodossa ja Loviisassa sijaitsevien 

ydinvoimaloiden lauhdejärjestelmät ja niissä käytettyjen lauhdepumppujen rakenne ja 

toiminta-arvot. Lauhdepumppujen tehtävänä on pumpata lauhduttimessa, höyrystä lauh-

tunut vesi eteenpäin. 

Työssä käsitellään ensimmäiseksi lauhdejärjestelmiin ja pumppuihin liittyvää taustatietoa 

ja mitoitusarvojen laskentakaavat. Tämän jälkeen kerrotaan pumpuissa tapahtuvasta ka-

vitaatio-ilmiöstä. Kavitaation jälkeen esitellään laitostyyppien lauhdejärjestelmät, jonka 

jälkeen käydään läpi laitoksissa käytettävät lauhdepumput ja niiden toiminta-arvot. Vii-

meisimpänä käsitellään pumppujen säätämiseen käytettyjä tapoja ja menetelmiä. 

Tämä kandidaatintyö on tyypiltään kirjallisuustyö. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

H  nostokorkeus    m 

p  paine    Pa, bar 

g  putoamiskiihtyvyys   m/s2 

P  teho    W 

Q, qv  tilavuusvirta                        m3/s 

N  pyörimisnopeus                       rpm, s-1 

h  ominaisentalpia   J/kg 

d2  juoksupyörän ulkohalkaisija  m 

Hi  imukorkeus    m 

Hv  imujohdon virtavastus painekorkeutena ilmaistuna m 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝜌  tiheys    kg/m3 

𝜂  hyötysuhde    - 

𝜔  kulmanopeus    rad/s 

Dimensiottomat luvut 

Ds  ominaishalkaisija 

Ns  ominaishalkaisija 

Nss, nss  Suction Specific Speed 

Alaindeksit 

0  ympäristö 

h  höyrystyminen 

opt  optimi 

q  juoksupyörän imukanavien määrä 



 

 

Lyhenteet 

 

NPSH                       Net Positive Suction Head 

NPSHA, NPSHA              Net Positive Suction Head Available 

NPSHA, NPSHR              Net Positive Suction Head Required 

NPSH3, NPSH3%  Net Positive Suction Head-arvo, jolla nostokorkeudessa 

tapahtuu kolmen prosentin lasku  

TVO                        Teollisuuden Voima Oyj 

OL                        Olkiluoto 

LO                        Loviisa
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1 JOHDANTO 

Lauhdepumppujen tehtävänä voimalaitosprosessissa on kierrättää lauhduttimessa tiivis-

tynyt vesi eteenpäin. Pumput toimittavat lauhtuneen veden joko suoraan tai vasta esiläm-

mityksen jälkeen syöttövesipumpuille. Lauhdepumpuilta vaaditaan suurta nostokor-

keutta, pientä pyörimisnopeutta ja alhaista imupainetta.  

Ydinvoimalan ja perinteisen voimalaitoksen höyrypiirit muistuttavat hyvin paljon toisi-

aan. Näkyvimpänä erona on lämmöntuotantotapa ja halu maksimoida ydinvoimaloiden 

komponenttien luotettavuus. Voimalaitosprosessin kannalta suurin ero on ydinvoimaloi-

den tuorehöyryn paljon pienemmät lämpötilan ja paineen arvot.  

Tuorehöyryn alhaisempien arvojen ja ydinvoimaloiden tyypillisesti suuremman lämpöte-

hon takia, tarvittavat massavirrat ovat suuremmat ydinvoimaloissa kuin perinteisissä voi-

maloissa. Alhaiset höyrynarvot tarkoittavat myös alhaisempia nostokorkeuksia ja pump-

pujen alhaisempia pyörimisnopeuksia, mitkä täytyy huomioida pumppujen valinnassa. 

Nykyisissä voimalaitoksissa käytetään pystymallisia monivaiheisia pumppuja, tämä kos-

kee niin ydinvoimalaitoksia kuin perinteisimpiäkin voimalaitoksia. Lauhdepumput ovat 

yleensä sähkömoottori käyttöisiä ja niiden pyörimisnopeudet ovat tyypillisesti joko 1500 

rpm tai 1800 rpm. Suuren tilavuusvirran pumpuissa käytetään moottoreita, joiden pyöri-

misnopeudet ovat tyypillisesti 1000–1200 rpm. 

Tässä kandidaatintyössä keskitytään esittelemään Olkiluodossa ja Loviisassa sijaitsevien 

ydinvoimaloiden lauhdejärjestelmät ja niissä käytettyjen lauhdepumppujen rakenne ja 

toiminta-arvot. Työssä käsitellään ensimmäiseksi lauhdejärjestelmiin ja pumppuihin liit-

tyvää taustatietoa ja mitoitusarvojen laskentakaavat. Tämän jälkeen kerrotaan pumpuissa 

tapahtuvasta kavitaatio-ilmiöstä. Kavitaation jälkeen esitellään laitostyyppien lauhdejär-

jestelmät, jonka jälkeen käydään läpi laitoksissa käytettävät lauhdepumput ja niiden toi-

minta-arvot. Viimeisimpänä käsitellään pumppujen säätämiseen käytettyjä tapoja ja me-

netelmiä. 
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2 PUMPPUJEN YLEISKUVAUS 

Nykyiset lauhdepumput ovat pääsääntöisesti keskipakopumppuja, joiden rakenne ja toi-

mintaperiaate käydään läpi tässä kappaleessa. Lisäksi esitellään pumppuihin liittyvien 

keskeisten toiminta-arvojen laskukaavat ja pumppujen ominaiskäyrät. Pumpun valmis-

taja ilmoittaa pumpuille tärkeimmät ominaisuudet ominaiskäyrien muodossa. 

2.1 Keskipakopumppu 

Valtaosa nesteiden siirrosta tapahtuu keskipakopumpuilla. Keskipakopumput sopivat 

mitä moninaisempiin käyttökohteisiin. Akseli välittää tehon kytkimestä juoksupyörään 

eli siipipyörään. Pumpun toimiessa pyörä antaa nesteelle kehän tangentin suuntaisen no-

peuskomponentin, ja neste saa keskipakovoiman vaikutuksesta pyörässä tietyn paineen-

lisän. Sen ansiosta neste voi tunkeutua paineputkeen voittaen korkeuseron, virtausvastuk-

set ja vastassa olevan paineen. Kun neste poistuu juoksupyörän kehältä, pyörän keskus-

taan virtaa uutta nestettä imujohdon alkupäässä vaikuttavan paineen, esimerkiksi ilmake-

hän paineen vaikutuksesta. Näin syntyy jatkuva virtaus pumpun läpi.(Wirzenius 1977, 

52) 

Pyörästä neste virtaa ympäröivään kierukkapesään, jonka tehtävänä on vastaanottaa nes-

tevirta juoksupyörästä ja ohjata se paineyhteen kautta painejohtoon. Kierukka takaseini-

neen ja imukansi imuyhteineen muodostavat pumpun pesän. (Huhtinen et al 2008, 136) 

Kuvassa 1 on esiteltynä KSB:n valmistama pystymallinen keskipakopumppu, malliltaan 

WKT 80/6. Kyseistä mallia käytetään voimalaitoksilla ja teollisuudessa lauhteen pump-

paamiseen. Kuvassa neste tulee pumppuun numeron 10-1 yhteestä ja poistuu kuljettuaan 

pumpun vaiheiden läpi vastakkaiselta puolelta. Numero 171 on ensimmäisen vaiheen dif-

fuusori ja 231 ensimmäisen vaiheen juoksupyörä. 211, 212 ja 213 kuvaavat pumpun ak-

selia ja 320 on pumpun laakerointi. 
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Kuva 1. KSB:n valmistama pystymallinen keskipakopumppu, malliltaan WKT 80/6. Muokattu lähteestä 

(WKT 2012, 18) 
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2.2 Laskentaparametrit 

Pumpun nostokorkeudella tarkoitetaan pumpulla tuotettavaksi tarvittavaa paine-eroa 

muutettuna vastaavan paineen aiheuttamaksi vesipatsaaksi (Huhtinen et al 1997, 205). 

Pumpun tuottama nostokorkeus H saadaan laskettua yhtälöllä 1. 

 
𝐻 =

∆𝑝

𝜌𝑔
 

(1) 

H pumpun nostokorkeus [m] 

∆𝑝 paine-ero pumpun yli [Pa] 

𝜌 tiheys [kg/m3] 

g putoamiskiihtyvyys [m/s2] 

 

Pumpun tehotarve kertoo, kuinka suuren tehon pumppu ottaa, tuottaessaan tietyn tila-

vuusvirran ja nostokorkeuden. Pumpun tehotarve P saadaan laskettua yhtälöllä 2. 

 
𝑃 =

𝜌𝑔𝐻𝑄

𝜂
 

(2) 

𝑄 tilavuusvirta [m3/s] 

𝜂 hyötysuhde [−] 

 

Kulmanopeus 𝜔 saadaan laskettua yhtälöllä 3. 

 𝜔 = 2𝜋𝑁 (3) 

N kierrosnopeus [1/s] 

 

Pumpuille voidaan laskea myös dimensiottomia suureita, joista tärkeimmät ovat omi-

naispyörimisnopeus ja ominaishalkaisija. Käyttämällä dimensiottomia suureita voidaan 

ominaiskäyrästöt laajentaa koskemaan myös erilaisia ja erityyppisiä pumppuja.  
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Ominaispyörimisnopeus 𝑁s saadaan laskettua yhtälöllä 4. 

 

 
𝑁s =

𝜔√𝑄

(𝑔𝐻)0,75
 

(4) 

Ominaishalkaisija 𝐷s saadaan laskettua yhtälöstä 5. 

 
𝐷s =

𝑑2(𝑔𝐻)0,25

√𝑄
 

(5) 

𝑑2 juoksupyörän ulkohalkaisija [m] 

2.3 Pumppujen ominaiskäyrät 

Valmistaja ilmoittaa pumpuille tärkeimmät ominaisuudet ominaiskäyrien muodossa. 

Ominaiskäyristä ilmenevät pumpun nostokorkeus ja hyötysuhde tilavuusvirran funktiona, 

ja ne pätevät tietylle pumpun pyörimisnopeudelle ja juoksupyörän halkaisijalle. (Larjola 

et al 2015, 58) 

Kuvassa 2 on esitettynä keskipakopumpun ominaiskäyrä, jossa x-akselilla on tilavuus-

virta ja y-akselilla nostokorkeus. 

 

Kuva 2. Keskipakopumpun tyypilliset ominaiskäyrät.( Larjola et al 2015, 57) 
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Pyörimisnopeuden muutoksen vaikutukset ominaiskäyriin voidaan ottaa huomioon 

esitämällä kyseessä olevat käyrät dimensiottomien suureiden avulla kuvan 3 mukaisesti. 

Akseleiden lausekkeiden perusteella voidaan ratkaista pumpun toiminta-arvot (H, Q, 𝜂) 

uudella pyörimisnopedella N. (Larjola et al 2015, 57) 

 

Kuva 3. Keskipakopumpun tyypillisten ominaiskäyrien dimensioton esitystapa. Alaindeksi o tarkoittaa 

parhaan hyötysuhteen pistettä, ns. suunnittelupistettä. (Larjola et al 2015, 58) 
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3 KAVITAATIO 

Kavitaatio on pumppuihin liittyvä ilmiö, jonka huomioiminen on tärkeää erityisesti lauh-

depumpuissa. Tässä kappaleessa käydään läpi kavitaatio-ilmiön muodostuminen ja siihen 

liittyvien arvojen laskeminen. Lisäksi esitellään keinoja ehkäistä kavitaatiota. 

3.1 Kavitaatio 

Mitä korkeammalle pumppu on asennettu, sitä pienempi on pumpun imuaukossa vallit-

seva paine. Jos imupaine laskee veden höyrystymispaineeseen, virtaavaan veteen syntyy 

paikallisia höyrymuodostelmia. Höyrykuplat siirtyvät virtauksen mukana pumpun siipi-

pyörästöön sellaiselle alueelle, jossa keskipakovoima on jo synnyttänyt painetta. Paineen 

kasvaessa riittävän suureksi höyry tiivistyy tiettynä hetkenä silmänräpäyksellisesti, jol-

loin vesi kuplan ympärillä lyö suurella voimalla siiven pintaa vastaan. (Huhtinen et al 

2008, 147) 

Kuvassa 4 näkyy kavitaation aiheuttamia höyrykuplia. Voimakas kavitointi voi pahim-

massa tapauksessa estää virtauksen pumpun läpi kokonaan. 

 

Kuva 4. Kavitaation aiheuttamia höyrykuplia.(Kinnas 1996) 

 

Jatkuvan mekaanisen vasaroinnin seurauksena metallin pinta alkaa särkyä, ja metalli tu-

houtuu ennemmin tai myöhemmin. Aika vaihtelee kavitaation voimakkuuden mukaan. 

Pumppu voi paikallisesti särkyä muutamassa kuukaudessa tai vuodessa. (Huhtinen et al 

2008, 147) 
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Kavitaation olemassaolon voi päätellä eräistä seurausilmiöistä. Höyrykuplien kokoon ly-

sähtäminen aiheuttaa äänen, joka muistuttaa veden mukana virtaavien pienten kivien ai-

heuttamaa ääntä, kun kuplat virtaavat ja törmäävät pumpun osiin. Kavitaatio-ilmiön 

vuoksi on suositeltavaa kuristaa pumpun virtausta painepuolelta.(Huhtinen et al 2008, 

147) 

3.2 Pumpun imukyky 

Pumpun imukyky ilmoitetaan useimmiten käsitteen NPSH (Net Positive Suction Head) 

avulla. Sen yksikkö on metri. Pelkistetysti voidaan sanoa, että NPSH ilmoittaa, kuinka 

suuren paineen pumpun imuaukossa tulee vallita nesteen höyrystymispaineen lisäksi, 

jotta pumppu toimii imuolosuhteiden kannalta moitteettomasti. (Huhtinen et al 2008, 145) 

Laskennallisesti NPSH voidaan määrittää yhtälön 6 mukaisesti. 

 𝑁𝑃𝑆𝐻 =
𝑝0

𝜌𝑔
−

𝑝h

𝜌𝑔
− 𝐻i − 𝐻v 

(6) 

𝑝0 imusäiliössä nestepintaan 

kohdistuva paine 

[Pa] 

𝑝h veden höyrystymispaine [Pa] 

𝐻i imukorkeus [m] 

𝐻v virtaushäviöt [m] 

 

Suurin sallittu imukorkeus 𝐻i voidaan laskea NPSH:n avulla yhtälön 7 mukaisesti. 

 
𝐻i ≤  

(𝑝0 − 𝑝h)

𝜌𝑔
− 𝑁𝑃𝑆𝐻 − 𝐻v 

(7) 

Jos imukorkeus 𝐻i muodostuu negatiiviseksi, nestepinnan pitää imusäiliössä olla vähin-

tään 𝐻i osoittaman matkan verran pumpun keskiviivan yläpuolella.(Huhtinen et al 2008, 

145)  

Voimalaitoksilla mitataan saatavissa olevan NPSH:n arvo, jota merkitään kirjallisuudessa 

joko NPSHA tai NPSHA. NPSHA:n arvo kuvaa pumpun sisääntulon kokonaispaineen ja 
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höyryn paineen välistä eroa. NPSHA:n arvoon vaikuttavat pumpattavan nesteen laatu ja 

pumpun toiminta-arvot.(KSB 2005, 41) 

Lisäksi voimalaitoksilla mitataan tarvittava pumpun NPSH:n arvo, jolla kavitaatio saa-

daan kokonaan tai osittain estettyä, sitä merkitään kirjallisuudessa joko NPSHR tai 

NPSHR. Voimalaitoksen tehokkaan käytön kannalta on molemmat arvot selvitettävä ja 

ehdon NPSHR < NPSHA täytyttävä (KSB 2005, 45). 

Usein hyväksyttävänä rajana pidetään kavitaation aiheuttamaa 3 %:n pudotusta nostokor-

keudessa. Sitä merkitään lähteestä riippuen joko NPSH3 tai NPSH3, lisäksi muotoa 

NPSH3%voidaan käyttää. Kavitaatiolle voi olla myös muita rajoja, kuten kavitaation ai-

heuttaman äänen voimakkuuden kasvaminen, materiaalien kuluminen tai pumpun hyöty-

suhteen pieneneminen raja-arvon alle. (KSB 2005, 44) 

Kuvassa 5 on esiteltynä, kuinka NPSH3% voitaisiin määritellä kokeellisten mittausten pe-

rusteella. Kuvassa Hei_kavitointia on nostokorkeuden arvo, jolla kavitaatiota ei tapahdu ja H 

kulloinkin kyseessä oleva nostokorkeus. 

 

Kuva 5. NPSH3%:n raja-arvon määritteleminen. Muokattu lähteestä.(KSB 2005, 44) 
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Pumpun imukykyä tai juoksupyörän vaikutusta NPSH:n arvoon, arvioidaan termillä Suc-

tion specific speed, jota merkitään kirjallisuudessa 𝑁ss tai 𝑛ss. Suction specific speed voi-

daan laskea yhtälöllä 8. 

 
𝑁ss =

𝑁√𝑄

𝑁𝑃𝑆𝐻R
0,75 

(8) 

Yhtälössä tulee huomioida, onko juoksupyörä yksi- vai kaksi-imuinen. Juoksupyörän ol-

lessa kaksi-imuinen tulee tilavuusvirran arvo jakaa kahdella.  

Tutkimusten pohjalta on huomattu, että kun 𝑁ss ylittää arvon 213 SI-yksiköitä käytettä-

essä, kavitaatioriski ja värinän aiheuttamat vahingot pumpussa alkavat kasvamaan. Arvo 

voidaan laskea käyttäen pyörimisnopeudelle yksikköä rpm, tilavuusvirralle yksikköä gpm 

(gallonaa minuutissa) ja NPSHR yksikköä ft (jalkaa). Tällöin kavitaatioriski kasvaa arvon 

11 000 ylittyessä. (Gülich 2014, 301) 

3.3 Kavitaation ehkäiseminen pumpuissa 

Kavitaatiota ja sen aiheuttamia vahinkoja voidaan pienentää muuttamalla juoksupyörän 

muotoilua, vaihtamalla materiaaleja, pyörimisnopeutta alentamalla tai pumpun siirtämi-

sellä alemmas. Lisäksi voidaan ennen varsinaista pumppua sijoittaa booster-pumppu, 

jonka tehtävänä on nostaa paine tarpeeksi korkeaksi, jotta kavitaatiota ei tapahdu. 

Pystymallisissa lauhdepumpuissa voidaan käyttää joko yksi- tai kaksi-imuisia juoksupyö-

riä ensimmäisessä vaiheessa. Tietyillä pyörimisnopeuden ja tilavuusvirran arvoilla, en-

simmäisen vaiheen kaksi-imuiset juoksupyörät tarvitsevat pienemmän NPSH:n arvon 

kuin yksi-imuiset. Siksi kaksi-imuisia juoksupyöriä käyttämällä voidaan lyhentää pump-

pua, koska NPSH on puhtaasti nostokorkeuden funktio. Kuitenkin lauhdepumput, joissa 

on suuri tilavuusvirta, hyötyvät enemmän kaksi-imuisesta juoksupyörästä kuin pumput, 

joissa on pieni tilavuusvirta. Tämä johtuu niiden tarvitsemasta NPSH:n arvosta ja järjes-

telmän suuremmasta hinnasta. (Karassik et al 2008, 12.104) 

Materiaalin parantamisella pyritään parantamaan juoksupyörän kestävyyttä. Jos kavitaa-

tiosta kärsivät komponentit on valmistettu valuraudasta tai pronssista, on useimmiten hel-
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pointa käyttää kestävämpää materiaalia, koska harvoin on mahdollista vähentää kavitoin-

tia komponentteja muuttamalla. Jos käytössä on jo valmiiksi hyvin kestäviä nikkeli-

kromi-teräksiä, materiaalin parantamisella ei yleensä ole saavutettavissa suurta hyötyä. 

(Gülich 2014, 370) 

Pumpun siirtämisellä alemmas, joko pumppukuoppaan tai putkistojärjestelyillä, on tar-

koitus pienentää pumpun imukorkeutta. Imukorkeuden pienentämisellä saadaan nostettua 

nesteen tulopainetta juoksupyörän tuloreunalla, jolloin kavitaation riski pienenee. 

Voimalaitoksilla ei pystytä koskaan täysin välttymään kavitaatiolta ja sen estämiseksi ei 

ole välttämättä taloudellisesti järkevää tehdä toimenpiteitä. Sen vuoksi voimalaitosten 

huoltojen aikana voidaan joutua hiomaan pumppujen sisäosia tasaisiksi ja tekemään täy-

tehitsauksia.
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4 LAUHDEJÄRJESTELMÄT SUOMEN YDINVOIMALOISSA 

Tässä kappaleessa esitellään Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten lauhdejärjestel-

mät. Olkiluoto 1 ja 2 ovat kiehutusvesireaktoreita ja niiden reaktorin lämpöteho on noin 

2500 MWth. Olkiluoto 3 on EPR-mallinen painevesireaktori, jonka reaktorin lämpöteho 

on noin 4300 MWth. Loviisan laitokset ovat VVER-mallisia painevesireaktoreita, joiden 

reaktorin lämpöteho on noin 1500 MWth. 

4.1 Olkiluoto 1 ja 2 

Kiehutusvesireaktorissa polttoainesauvoista lämpö siirtyy sydämen läpi virtaavaan jääh-

dytysveteen, joka kuumenee ja höyrystyy osittain. Paineastian yläosassa höyry erotetaan 

vedestä ja johdetaan höyryturbiinille. Laajeneva höyry pyörittää turbiinia ja siihen kyt-

kettyä sähkögeneraattoria. Turbiinissa jäähtynyt höyry tiivistyy lauhduttimessa vedeksi, 

joka pumpataan takaisin reaktoripaineastiaan.(STUK 2015) 

Turbiinissa on kertakulkuinen lauhdutin, joka on asennettu poikittain turbiinin akseliin 

nähden. Lauhdutin on jaettu kahteen lohkoon, joista kummassakin lohkossa on kaksi ve-

sikammiota, jotka ovat myös lauhteen varastointisäiliöitä. Lauhdutinta jäähdytetään me-

rivedellä.(Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 2007, 26) 

Lauhde- ja syöttövesi lämmitetään 185 ºC:n lämpötilaan viidessä vaiheessa. Sekä mata-

lapaine- että korkeapaine-esilämmittimet on jaettu kahteen rinnakkaiseen 50 %:n linjaan, 

joista kukin voidaan ohittaa. Lauhdepumput ovat 4 x 33 %:n yksikköjä. Syöttövesipum-

put ovat OL1:llä 4 x 25 %:n ja OL2:lla 4 x 33 %:n yksikköjä. Pumput ovat sähkömootto-

rikäyttöisiä. Syöttövesivirtaus säädetään ohjaamalla syöttövesipumppujen kierroslukua 

hydraulisilla kytkimillä.(Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 2007, 26) 

Primääripiirin vettä käsitellään kahdella erillisellä puhdistusjärjestelmällä: reaktoriveden 

puhdistusjärjestelmällä ja lauhteen puhdistusjärjestelmällä. Reaktoriveden puhdistusjär-

jestelmä sisältää kaksi paksukerrostyyppistä ioninvaihtoyksikköä, joiden läpivesi virtaa 

radiaalisesti. Ennen esilämmittimiä sijaitseva lauhteenpuhdistusjärjestelmä sisältää seit-

semän rinnakkain kytkettyä suodatinlinjaa, joissa jokaisessa on precoat-sauvoja sisältävä 
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suodatin. Suodattimet puhdistavat lauhduttimesta reaktoriin palautettavaa syöttövettä 

sekä mekaanisesti että ioninvaihdolla suodattimien sauvojen pinnalla olevan ohuen ionin-

vaihtomassakerroksen avulla.(Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 2007, 29) 

Kuvassa 6 on esitettynä Olkiluoto 1:n ja 2:n virtauskaavio. 

Kuva 6. Olkiluoto 1:n ja 2:n virtauskaavio. Muokattu lähteestä (OL1 ja OL2 2013, 9). 

4.2 Olkiluoto 3 

Olkiluoto 3 on EPR (European Pressurized Water Reactor) -tyyppinen painevesireaktori. 

Painevesireaktori eroaa kiehutusvesireaktorista siten, että jäähdytysvesi ei höyrysty reak-

torissa. Höyry tuotetaan höyrystimissä, joiden läpi reaktorissa kuumentunut korkeapai-

neinen vesi kiertää ohuissa putkissa. Lämpö siirtyy näiden putkien ympärillä olevan eril-

lisen kiertopiirin (sekundääripiiri) matalapaineiseen veteen, joka höyrystymisen jälkeen 

johdetaan turbiineille.(STUK 2015) 

Primääripiiriin kuuluvissa höyrystimissä syntyvä tuorehöyry johdetaan turbiinilaitokselle 

neljää päähöyryputkea pitkin. Jokaisessa päähöyrylinjassa olevan pikasulku- ja säätö-

venttiilin kautta tuorehöyry johdetaan korkeapaineturbiiniin. Korkeapaineturbiinista tu-

leva höyry kuivataan ja tulistetaan kosteudenerotinvälitulistimissa. Höyryä tulistetaan 

kahdessa vaiheessa korkeapaineturbiinin väliottohöyryn ja päähöyrylinjan tuorehöyryn 

http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/miten-ydinvoimalaitos-toimii/ydinvoimalaitostyypit/fi_FI/painevesireaktori/_print/
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avulla. Höyry virtaa välitulistimilta kolmelle matalapaineturbiinille matalapaineturbii-

nien pikasulku- ja säätöventtiilien kautta.(Olkiluoto 3 2010, 31) 

Matalapaineturbiineilta tuleva höyry lauhdutetaan kolmessa erillisessä merivesilauhdu-

tinlohkossa. Matalapaineturbiinin poistohöyryn lauhduttamisen lisäksi lauhdutin toimii 

turbiinin ohitushöyryjärjestelmän höyryn lauhduttajana. Turbiinin ohitushöyryjärjestel-

män avulla säädetään tuorehöyryn painetta laitoksen ajotilanteen mukaisesti.(Olkiluoto 3 

2010, 31) 

Päälauhdepumppuja on kolme, joista kaksi pumppaa päälauhdetta lauhduttimen lauhde-

kammioista syöttövesisäiliöön päälauhteen esilämmitysjärjestelmän kautta. Kolmas pää-

lauhdepumppu on varalla. Päälauhdetta esilämmitetään prosessin hyötysuhteen paranta-

miseksi neljässä vaiheessa, minkä jälkeen lauhde johdetaan syöttövesisäiliöön. Pää-

lauhdejärjestelmä sisältää myös lauhteen mekaanisen puhdistusjärjestelmän, jolla lauh-

teesta voidaan tarvittaessa poistaa epäpuhtauksia.(Olkiluoto 3 2010, 31) 

Lauhduttimessa matalapaineturbiineilta tuleva höyry lauhdutetaan vedeksi. Jokaisen ma-

talapaineturbiinin alapuolella sijaitsee yksi lauhdutinlohko, joka on jaettu kahteen erilli-

seen merivesikammioon. Rakenteensa ansiosta kunkin lauhdutinlohkon toinen merivesi-

kammio voidaan erottaa käytöstä ja tarkastaa käynnin aikana.(Olkiluoto 3 2010, 37)  

Matalapaineturbiinin poistohöyryn lauhduttamisen lisäksi lauhdutin ottaa vastaan eri pro-

sessijärjestelmistä poistettavia lauhde- ja kaasuvirtauksia. Lauhduttimen tuubien koko-

naisjäähdytyspinta-ala on noin 110 000 m2 ja materiaalina on käytetty titaania, jolla on 

hyvät korroosionkesto-ominaisuudet merivettä vastaan. Jäähdytysvetenä käytettävä me-

rivesi johdetaan tuubeihin vesikammioiden kautta. Jäähdytysveden lämpötilannousu 

lauhduttimessa on noin 12 °C.(Olkiluoto 3 2010, 37) 

Kuvassa 7 on nähtävissä Olkiluoto 3:n kolme lauhdepumppua. 
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Kuva 7. Kuvassa näkyy Olkiluoto 3:n kolme pystymallista lauhdepumppua (vihreät, pystymalliset kom-

ponentit). Muokattu lähteestä (Olkiluoto 3 2010, 36). 

 

4.3 Loviisa 

Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Loviisan ydinvoi-

malaitoksella on kaksi voimalaitosyksikköä, joista Loviisa 1 aloitti tuotannon helmi-

kuussa 1977 ja Loviisa 2 marraskuussa 1980. Voimalaitosyksiköt ovat VVER-440 tyyp-

pisiä painevesireaktoreita.(Fortum 2015) 

Reaktorisydämessä kehittyvä lämpö siirtyy reaktorin jäähdytysveteen, joka lämpenee 

noin 300 ℃ lämpötilaan. Vettä kierrätetään pääkiertopumpuilla höyrystimiin ja takaisin 

reaktoriin. Koska pääkiertopiirin paine on korkea, vesi ei pääse kiehumaan. Vesi jäähtyy 
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höyrygeneraattoreissa noin 30 astetta, joten reaktoriin palaavan veden lämpötila on noin 

270 ℃. Näitä rinnakkain toimivia pääkiertopiirejä on kuusi kummassakin yksikössä. Ne 

muodostavat yhdessä reaktorin kanssa primääripiirin.( Huhtinen et al 2008, 240) 

Päähöyryjärjestelmä alkaa höyrygeneraattoreista. Höyrygeneraattoreiden vedenerotinten 

jälkeen höyry toimitetaan reaktorirakennuksesta turbiinihallin puolelle päähöyryputkia 

pitkin. Höyryn paine on 44 baaria ja lämpötila 255 ℃. (Huhtinen et al 2008, 245) 

Kylläinen höyry johdetaan ensin turbiinin korkeapaineosaan, jossa se luovuttaa osan 

energiastaan. Korkeapaineosan jälkeen höyry tulistetaan välitulistimessa. Välitulistimen 

jälkeen höyry kuivataan ja ohjataan turbiinin suurempikokoiseen matalapaineosaan, jossa 

se luovuttaa energiansa. Turbiini pyörittää samalla akselilla olevaa generaattoria, joka 

muuttaa turbiinissa syntyneen liike-energian sähköenergiaksi.( Huhtinen et al 2008, 245–

246) 

Turbiinista tuleva höyry tiivistyy lauhduttimessa. Lauhduttimesta lauhde pumpataan 

lauhdepumpuilla puhdistussuodattimien kautta matalapaine-esilämmittimiin, joissa sitä 

lämmitetään matalapaineväliottohöyryllä. (Huhtinen et al 2008, 248) 

Höyry jäähdytetään lauhduttimissa merivedellä, jota molempien yksiköiden toimiessa 

tarvitaan noin 40 kuutiometriä sekunnissa. Merivesi otetaan syvältä, jotta se on pintavettä 

kylmempää. Vesi johdetaan purkupaikalla takaisin mereen noin kymmenen astetta läm-

menneenä ja laadultaan muuttumattomana. (Huhtinen et al 2008, 247) 

Matalapaine-esilämmittimistä lauhde siirtyy syöttövesisäiliöön, jossa sitä lämmitetään 

höyryllä. Syöttövesisäiliön jälkeen lauhdetta kutsutaan syöttövedeksi. Syöttövesi pumpa-

taan korkeapaine-esilämmittimiin, joissa sitä lämmitetään korkeapaineväliottohöyryllä. 

Korkeapaine-esilämmittimistä syöttövesi menee 225 ℃ lämpötilassa höyrystimiin. (Huh-

tinen et al 2008, 248) 
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Kuvassa 8 on esitettynä Loviisan laitosten turbiinin ja lauhduttimen rakenne. 

 

Kuva 8. Loviisan laitosten turbiinin ja lauhduttimen rakenne. Muokattu lähteestä (Huhtinen et al 2008, 

101). 
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5 LAUHDEPUMPUT  

Ydinvoimalaitoksen erottaa tavanomaisesta höyryvoimalaitoksesta lähinnä lämmöntuo-

tantotapa ja erilainen polttoaine. Tämän takia voimaloiden höyrykiertopiirit eivät eroa 

toisistaan merkittävästi. Ydinvoimaloiden ja fossiilisia polttoaineita käyttävien voimaloi-

den erot liittyvät yleensä haluun maksimoida ydinvoimaloiden komponenttien luotetta-

vuus ja minimoida mahdolliset vuodot. Suurin ero tavallisten voimalaitosten ja ydinvoi-

malaitosten välillä ilmenee ydinvoimaloiden tuorehöyryn paljon pienempinä lämpötilan 

ja paineen arvoina.(Karassik et al 2008, 12.103) 

5.1 Lauhdepumput yleisesti 

Alemmat tuorehöyryn arvot ja ydinvoimaloiden suuremmat lämpötehot tarkoittavat suu-

rempia tuorehöyryn massavirtoja kuin perinteisissä kattilavoimalaitoksissa. Suuremmat 

höyrymäärät kasvattavat ydinvoimalaitosten lauhduttimien kokoa ja lauhdepumpuilta 

vaadittavia toiminta-arvoja. 

Lauhdutin on turbiinilta tulevan matalapaineisen höyryn ja lauhdutinta jäähdyttävän ve-

den välinen lämmönsiirrin. Lauhduttimessa jäähdytysvesi virtaa putkissa ja höyry lauhtuu 

kylmien putkien pintaan. Muodostuva lauhdekalvo valuu painovoiman vaikutuksesta 

alas, ja se pumpataan lauhdepumpuilla. Lauhduttimessa halutaan ylläpitää mahdollisim-

man alhaista painetta (turbiinin sähkötehon lisäämiseksi). Paine pidetään alhaisena käyt-

tämällä kylmää jäähdytysvettä, jolloin höyry jäähtyy ja muuttuu vedeksi lähes jäähdytys-

veden poistolämpötilassa, koska lauhduttimessa on hyvä lämmönsiirto. Lauhdutin sijoi-

tetaan välittömästi matalapaineturbiinin alle.( Huhtinen et al 2008, 100) 

Yleensä lauhdepumput imevät vettä lauhduttimen hotwellistä ja syöttävät sen, joko syöt-

töveden esilämmittimille tai suoraan syöttövesipumpuille. Hotwelliksi kutsutaan vesitilaa 

lauhduttimen alaosassa, jonne lauhdevesi kerätään. 

Aikaisemmin lauhdepumppuina käytettiin tyypillisesti vaakamallisia, monivaiheisia 

pumppuja, joissa oli monimutkainen rakenne ja kaksi-imuinen juoksupyörä. Tämän kal-

taiset pumput olivat suuria ja toimivat matalilla kierrosnopeuksilla, ja niissä oli rajoitettu 
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nostokorkeus, johtuen lauhdepumppujen alhaisista NPSH:n arvoista.(Karassik et al 2008, 

12.104) 

Nykyisissä voimalaitoksissa käytetään pystymallisia monivaiheisia pumppuja. Pumppu-

jen pituus auttaa riittävän NPSH:n arvon saavuttamisessa ensimmäisen vaiheen juoksu-

pyörässä ja niiden monivaiheinen rakenne tuottaa tarvittavat nostokorkeuden ja tilavuus-

virran arvot lauhdepumppu käyttöön.(Karassik et al 2008, 12.104) 

Lauhdepumppujen imupäässä on hyvin pieni paine, lauhduttimessa vallitsevan tyhjön ta-

kia. Tarvittava NPSH:n arvo saadaan hotwellin ja lauhdepumpun ensimmäisen juoksu-

pyörän keskilinjan vedenpintojen korkeuksien erolla. Koska on käytännöllisesti sijoittaa 

hotwell mahdollisimman alas ja välttää pumppukuopan käyttöä lauhdepumppujen kanssa, 

saatavilla oleva NPSH on yleensä hyvin alhainen, tyypillisesti kokoluokkaa 0,6-1,2 met-

riä.(Karassik et al 2008, 12.104) 

Koska NPSH:n arvot ovat pieniä, lauhdepumput toimivat melko matalilla nopeuksilla, 

tyypillisesti välillä 880–1750 rpm. Pystymallisia lauhdepumppuja ajetaan sähkömootto-

reilla, joiden pyörimisnopeudet ovat tyypillisesti joko 1500 tai 1800 rpm. Isommissa 

pumpuissa voidaan käyttää sähkömoottoreita, joiden pyörimisnopeudet ovat joko 1000 

tai 1200 rpm.(Karassik et al 2008, 12.104) 

5.2 Olkiluoto 1 ja 2 

Olkiluoto 1:n ja 2:n lauhdepumput ovat KSB:n valmistamia WKT-tyyppisiä, pystymalli-

sia keskipakopumppuja.  Olkiluoto 1:llä ja 2:lla on neljä rinnakkaista päälauhdepumppua 

ja kaksi sivulauhdepumppua. Täystehotilanteessa näistä on käytössä kolme päälauhde-

pumppua, kukin 33 %:n teholla ja molemmat sivulauhdepumput. Yksi pääkiertopumppu 

on aina varalla hätätilanteita varten.  

Olkiluoto 1 ja 2 lauhduttimen tyhjö, joka vastaa painetta lauhdepumpun imupäässä, on 

0,05 bar (5000 Pa).(Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 2007, 24) 
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Kaikki pumput olivat alun perin samanlaisia vakionopeuspumppuja ilman kierrosnopeus-

säätöä. Päälauhdepumppujen moottorit olivat teholtaan 1100 kW ja sivulauhdepumppu-

jen moottorit 900kW.  Modernisointiprojektissa lauhdepumppuihin lisättiin viides juok-

supyörä, malli WKT 250/5. Muutoksessa lisättiin pumppujen nostokorkeutta ja syöttöve-

sipumppujen imupainetta kavitaation välttämiseksi. Sivulauhdepumppujen moottorit uu-

sittiin suurempitehoisiksi, 1300 kW. (TVO 2008)  

Sivulauhdepumppujen ylin juoksupyörä on hieman suurempi kuin päälauhdepumpuissa, 

koska sivulauhdepumppujen nostokorkeus on yhden baarin suurempi kuin päälauhde-

pumpuilla. Lauhdepumppujen ominaisnopeus on 34. (TVO 2008) 

Kuvassa 9 on esiteltynä Olkiluoto 1:n ja 2:n lauhde- ja syöttövesijärjestelmät. Lauhde-

pumput ovat merkittynä kuvaan numerolla 441 P. 

 

Kuva 9. Kuvassa on esiteltynä Olkiluoto 1:n ja 2:n lauhde- ja syöttövesijärjestelmät. (Olkiluoto 1 ja Olki-

luoto 2 2007, 26) 
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Taulukossa 1 on esitelty Olkiluoto 1:n ja 2:n pää- ja sivulauhdepumppujen toiminta-arvot 

taulukoituina. 

Taulukko 1. Olkiluoto 1:n ja 2:n pää- ja sivulauhdepumppujen toiminta-arvot. 

 Päälauhde- 

pumput 

Sivulauhde- 

pumput 

Tilavuusvirta 0,25 0,25 m3/s 

Nostokorkeus 310 360 m 

Pyörimisnopeus 1495 1495 rpm 

Moottoriteho 1100 1300 kW 

Hyötysuhde 0,81 0,81 - 

Määrä 4 2 kpl 

Imupaine  0,05 0,05 bar 

 

5.3 Olkiluoto 3 

Olkiluoto 3:lla lauhduttimien hotwellistä lauhde pumpataan matalapaine-esilämmityk-

seen kolmella 50 %:n lauhdepumpulla, joista kaksi käy ja yksi on varalla laitoksen ollessa 

täydellä teholla. Sähköteholtaan ne ovat 2,1 MW, virtauskapasiteetiltaan 700 kg/s ja pai-

netta ne antavat 26 bar/pumppu (TVO 2013). 

Olkiluoto 3 lauhduttimen tyhjö, joka vastaa painetta lauhdepumpun imupäässä, on 24,7 

mbar (2470 Pa).(Olkiluoto 3 2010, 32) 

Kuvasta 7 on nähtävissä, että lauhdepumpun kyljessä on Flowserve-nimisen yrityksen 

logo. Asialle ei ole löytynyt tätä työtä tehdessä varmistusta kirjallisuuslähteestä, mutta 

Flowserve on merkittävä pumppuvalmistaja ja sillä on tarjota tuotteita, jotka soveltuvat 

kokoluokaltaan Olkiluoto 3 tarpeisiin. 

Kuvassa 10 on esiteltynä Flowserven valmistama, WUC ISO 13709/API 610 (VS6) mal-

linen pumppu. Se on monivaiheinen pystymallinen keskipakopumppu, jollaisia teollisuu-

den suuret lauhdepumput ovat. Kuvassa on koko pumpun lisäksi suurennos pumpun juok-

supyörästä. 
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Kuva 10. Flowserven valmistama WUC ISO 13709/API 610 (VS6)- mallinen pumppu. Muokattu lähteestä 

(Flowserve 2014). 

 

Kyseinen Flowserven valmistama pumppu on suunniteltu toimimaan korkeissa paineissa 

ja äärimmäisissä lämpötiloissa sekä käsittelemään vaikeita nesteitä. Kyseinen pumppu 

pystyy tuottamaan 0,83 m3/s tilavuusvirran, 2000 m nostokorkeuden ja toimimaan 200 

barin paineessa. (Flowserve 2014) 
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5.4 Loviisa 

Kuvassa 11 on Loviisa 1:n ja 2:n sekundääripiiri ja sen arvot yhden turbiinin osalta. 

 

Kuva 11. Loviisan sekundääripiiri yhden turbiinin osalta. Muokattu lähteestä (Huhtinen et al 2008, 241) 

 

Kuvasta nähdään, että massavirta kahden lauhdepumpun läpi on 235 kg/s ja paineennousu 

noin 24 bar/pumppu. Loviisa 1 ja 2 lauhduttimen tyhjö, joka vastaa painetta lauhdepum-

pun imupäässä, on 0,032 bar (3200 Pa). Loviisa 1:llä ja 2:lla on kolme 50 %:n lauhde-

pumppua, joista täysteholla käytössä on kaksi kappaletta ja yksi on varalla hätätilanteita 

varten. Loviisan lauhdepumppujen moottoriteho on 500 kW ja pyörimisnopeus 1500 rpm 

(Fortum 2003, 2). 
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6 LAUHDEPUMPPUJEN SÄÄTÖ 

Pumppujen säätö ja tuottoarvojen muuttaminen hoidetaan yleisimmin kuristamalla pum-

pun painepuolta tai pumpun kierrosnopeutta muuttamalla. Vähemmän yleisiä tapoja ovat 

pumpun johdesiipien säätäminen, muutokset ohivirtauksessa tai pumpun juoksupyörän 

geometrian muuttaminen sorvaamalla tai vaihtamalla se toisenlaiseen.(Larjola et al 2015, 

66) Näistä vaihtoehdoista esitellään kuristaminen, kierrosnopeuden säätäminen ja juok-

supyörän sorvaaminen. Lisäksi esitellään hydraulisen kytkimen periaate, mitä käytetään 

Olkiluoto 1 ja 2 syöttövesipumppujen säätämiseen. 

6.1 Kuristussäätö 

Yksinkertaisin pumpun säätötapa on kuristussäätö. Paineputken säätöventtiiliä kuriste-

taan, jolloin putkivastus kasva lisäten nostokorkeutta ja pienentäen tilavuusvirtaa. Kuris-

tussäätö ei ole taloudellinen säätötapa, sillä pumpulla joudutaan tuottamaan paljon suu-

rempi paine kuin putkistossa nesteen siirtämiseen tarvittaisiin. Pumpun tuottama korkea 

paine lasketaan putkiston vaatimaan paineeseen kuristusventtiilissä, jossa kuristamiseen 

käytetty energia muuttuu lämmöksi. Lisäksi venttiili kuluu nopeasti suurten virtausno-

peuksien takia. On myös huomattava, ettei koskaan saa kuristaa imuputken venttiiliä, 

koska se saattaa pienentää pumpun tulopainetta niin paljon, että pumppu alkaa kavitoida. 

(Huhtinen et al 2008, 141) 

6.2 Kierrosnopeussäätö 

Pumpun toiminta-arvojen (tilavuusvirta/nostokorkeus) muuttuminen kierroslukua muu-

tettaessa saadaan selville laitevalmistajan laatimista, kuvan 2 mukaisista ominaiskäyräs-

töistä. Jos laitevalmistajan laatimaa käyrästöä ei ole käytössä, voidaan kierrosluvun vai-

kutusta pumpun suoritusarvoihin arvioida affiniteettisääntöjen avulla. (Huhtinen et al 

2008, 142) 

Kuvassa 12 on esitettynä pyörimisnopeuden vaikutus pumpun ominaiskäyriin.  
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Kuva 12. Pyörimisnopeuden vaikutus pumpun ominaiskäyriin. (Larjola et al 2015, 65) 

 

Affiniteettisäännöt on esiteltyinä yhtälöissä 9-11. 

 𝑄1/𝑄2 =  𝑛1/𝑛2 (9) 

 𝐻1/𝐻2 =  (𝑛1/𝑛2)2 (10) 

 𝑃1/𝑃2 =   (𝑛1/𝑛2)3 (11) 

Affiniteettisääntöjen mukaan pumpun tilavuusvirta muuttuu suoraan verrannollisena 

pumpun kierroslukuun, nostokorkeus muuttuu vastaavasti verrannollisena kierrosluvun 

toiseen potenssiin ja tehon tarve vastaavasti verrannollisesti kierrosluvun kolmanteen po-

tenssiin.( Huhtinen et al 2008, 142) 
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6.3 Säätö hydraulisella kytkimellä 

Kuvassa 13 on esitettynä Voith:in valmistaman hydraulisen kytkimen yleiskuva ja sen 

avulla selitetään hydraulisen kytkimen toimintaa.  Kuvaan on merkitty A, B ja C, joista 

A ja B ovat juoksupyöriä ja C on kytkinkammio. Kuvassa punaisella merkitty on moot-

toriakseli ja sinisellä merkitty jättöakseli.  

 

Kuva 13. Voithin valmistaman hydraulisen kytkimen yleiskuva. Muokattu lähteestä (Voith 2010, 5). 

 

Hydraulinen kytkin muodostuu kahdesta pyörivästä elementistä, yhdestä siipipyörästä A 

moottoriakselilla ja yhdestä juoksupyörästä B jättöakselilla. Molemmissa on useita säteit-

täin sijoitettuja siipiä. Kytkinkammio C, joka on kiinnitetty siipipyörään A, sisältää tietyn 

määrän öljyä ajon aikana. Kun moottori käynnistyy, työntyy öljy siipipyörässä ulkoke-

hälle keskipakovoiman ansiosta. Öljy alkaa tällöin virrata vielä seisovaan juoksupyörään 
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B. Koska siipipyörä pyörii, tulee öljyllä sen siirtyessä juoksupyörään olla myös tangent-

tinen nopeuskomponentti. Tämä komponentti alkaa painaa siipiä juoksupyörässä ja pa-

kottaa sen samalla pyörimään. (TVO 2008) 

Sitä mukaan kuin öljymäärää lisätään, kasvaa myös voima kohti juoksupyörää B ja jättö-

akselin pyörimisnopeus kiihtyy. Tällöin myös keskipakovoima alkaa vaikuttaa öljyyn 

juoksupyörässä ja öljyn pyörimisnopeus laskee. (TVO 2008) 

Siipipyörän A on aina pyörittävä vähän nopeammin kuin juoksupyörän B, muuten öljy ei 

pyörisi ja momentti ei näin ollen voisi siirtyä. Normaalisti jättöakselin kierrosluku on 97 

– 98 % siipipyörän kierrosluvusta. (TVO 2008) 

6.4 Juoksupyörän sorvaus  

Juoksupyörän sorvauksessa pyörän geometria pysyy likimain vakiona ja tällöin voidaan-

kin soveltaa melko hyvällä tarkkuudella pumppujen affiniteetti- ja yhdenmuotoisuussään-

töjä.(Larjola et al 2015, 68) 

Kuvassa 14 on esitettynä juoksupyörän sorvauksen vaikutus ominaiskäyrästöön. d2 on 

juoksupyörän vanha halkaisija ja d2
’ juoksupyörän uusi halkaisija sorvauksen jälkeen.  

 

Kuva 14. Juoksupyörän sorvauksen vaikutus ominaiskäyrästöön. (Larjola et al 2015, 68) 
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Juoksupyörän halkaisijan ja nostokorkeuden yhteys on esitettynä yhtälössä 12. 

 

 𝐻′

𝐻
= (

𝑑2
′

𝑑2
)

2

 
(12) 

Juoksupyörän halkaisijaa pienennettäessä muuttuvat keskipakopumpuilla sekä tilavuus-

virta että nostokorkeus, eikä verrannollisuusyhtälö 𝑞v~ 𝑑2 enää välttämättä pidä paik-

kaansa. (Larjola et al 2015, 68) 
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7 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatin työssä esiteltiin yleiskuvaukset Suomen ydinvoimaloiden lauhdejärjes-

telmistä ja niissä käytetyistä lauhdepumpuista. Julkisisten lähteiden tarjoama tieto ydin-

voimalaitosten lauhdepumppujen teknisistä tiedoista olivat hyvin rajalliset ja se ohjasi 

työtä kertomaan enemmän lauhdejärjestelmistä ja -pumpuista yleisesti.  

Ydinvoimaloissa pumpattavat lauhdemäärät ovat suuria verrattuna perinteisiin kattilavoi-

malaitoksiin, johtuen ydinvoimalaitosten suuremmista lämpötehoista ja tuorehöyryn pie-

nemmistä arvoista. Tästä syystä lauhdepumput ovat voimalaitosten suurimpia pumppuja 

syöttövesipumppujen lisäksi ja ne ovat yleensä sähkömoottorikäyttöisiä monivaiheisia 

keskipakopumppuja. Suomeen rakennetuilla ydinvoimalaitoksilla päälauhdepumppuja 

on laitosyksikköä kohden kolme tai neljä kappaletta. Pumput mitoitetaan niin, että yksi 

pumppu voit hätätilanteessa vastata koko lauhdemäärän siirtämisessä eteenpäin. Ydinvoi-

malaitoksen ollessa täydellä teholla rinnakkaisia päälauhdepumppuja on useampi käyn-

nissä ja päälauhdepumppujen lisäksi yleensä kaikki sivulauhdepumput ovat käynnissä. 

Olkiluoto 1:n ja 2:n lauhdepumput ovat KSB:n valmistamia WKT-tyyppisiä, pystymalli-

sia, viisivaiheisia keskipakopumppuja.  Olkiluoto 1:llä ja 2:lla on neljä rinnakkaista pää-

lauhdepumppua ja kaksi sivulauhdepumppua. Täystehotilanteessa näistä on käytössä 

kolme päälauhdepumppua, kukin 33 %:n teholla ja molemmat sivulauhdepumput.   Yksi 

pääkiertopumppu on aina varalla hätätilanteita varten.  

Olkiluoto 3:lla lauhduttimien hotwellistä lauhde pumpataan matalapaine-esilämmityk-

seen kolmella 50 %:n lauhdepumpulla, joista kaksi käy ja yksi on varalla laitoksen ollessa 

täydellä teholla. Sähköteholtaan ne ovat 2,1 MW, virtauskapasiteetiltaan 700 kg/s ja pai-

netta ne antavat 26 bar/pumppu. 

Loviisa 1:llä ja 2:lla massavirta kahden lauhdepumpun läpi on 235 kg/s ja paineennousu 

noin 24 bar/pumppu. Loviisan laitoksilla lauhduttimen tyhjö, joka vastaa painetta lauh-

depumpun imupäässä, on 0,032 bar (3200 Pa). Loviisa 1:llä ja 2:lla on kolme 50 %:n 
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lauhdepumppua, joista täysteholla käytössä on kaksi kappaletta ja yksi on varalla hätäti-

lanteita varten. Loviisan lauhdepumppujen moottoriteho on 500 kW ja pyörimisnopeus 

1500 rpm. 

Taulukkoon 2 on koottu päälauhdepumpuista selvinneet toiminta-arvot.  

Taulukko 2. Päälauhdepumpuista selvinneet toiminta-arvot. 

 OL1 ja 2 OL 3 LO1 ja 2  

Tilavuusvirta 0,25 0,83 0,14 m3/s 

Nostokorkeus 310 315 285 m 

Pyörimisnopeus 1495 - 1500 rpm 

Moottoriteho 1100 2100 500 kW 

Hyötysuhde 0,81 - - - 

Määrä 4 3 3 kpl 

Imupaine  0,050 0,025 0,032 bar 

 

Taulukosta huomataan, että lauhdepumppujen imupaineet ovat hyvin matalia, nostokor-

keuden arvot suuria ja pyörimisnopeudet matalia.  

Taulukosta 2 selviää, että Olkiluoto 3:n lauhdepumput ovat Suomen ydinvoimalaitosten 

suurimmat virtausmääriltään, nostokorkeuden arvoiltaan ja moottoritehoiltaan. Olkiluoto 

3 pumppujen suuruutta selittää se, että sen reaktorin lämpöteho on kolmesta vertailtavasta 

laitoksesta suurin, 4300 MWth ja kuitenkin päälauhdepumppujen määrä on sama kuin pie-

nemmän lämpötehon laitoksissa. Toiseksi suurimmat ydinvoimalaitosten lauhdepumput 

löytyvät Olkiluoto 1:ltä ja 2:lta ja pienimmät pumput löytyvät Loviisan laitoksilta. 
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