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1. JOHDANTO

Raaka luonnonvesi sisältää hyvin paljon erilaisia epäpuhtauksia ajatellen sen käyttöä

voimalaitoksen vesi-höyrypiirissä. Näitä epäpuhtauksia ovat erilaiset karkeat, orgaaniset ja

epäorgaaniset epäpuhtaudet, veteen liuenneet suolat, kaasut ja kiintoaineet. Luonnonvesi onkin

käsittelemättömänä käyttökelvotonta voimalaitoksen vesi-höyrykierrossa. Veden käyttöä varten

voimalaitoksissa tarvitaan vedenkäsittelyjärjestelmät. Vedenkäsittelyllä taataan turvallinen veden

käyttö vesi-höyrypiirissä, sekä ennaltaehkäistään muutoin aiheutuvia ongelmia voimalaitoksen

laitteistossa ja rakenteissa. Vedenkäsittely hoidetaan voimalaitoksissa eri tavoin, riippuen

raakaveden laadusta, kattilan rakenteesta, käyttöpaineesta ja -tavasta, sekä höyryn

käyttötarkoituksesta.

Tässä työssä keskitytään konventionaalisten voimalaitoksien vedenkäsittelyyn. Vesi-höyrykierto

käydään läpi ja selvitetään kussakin vaiheessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat vedenkäsittelyn

kanssa. Vedenkäsittelymenetelmät esitetään kullekin vaiheelle, raakaveden käsittelystä kattilaveden

käsittelymenetelmiin. Ongelmien syyt otetaan lähempään tarkasteluun ja selvitetään myös, miten

vältytään veden epäpuhtauksien aiheuttamilta ongelmilta. Selvitetään myös mitä mahdolliset

epäpuhtaudet ovat kussakin vaiheessa ja minkälainen vaikutus niillä on voimalaitoksen osiin.

Voimalaitoksen vedenkäsittelyssä on monia menetelmiä käytössä. Tekniikka kehittyy koko ajan

eteenpäin, ja tässä työssä tuodaan esille voimalaitosten uusimpia ja nykyisin käytettyjä menetelmiä

vedenkäsittelyssä. Työn tarkoituksena on selvittää vedenkäsittelyn tarpeellisuus voimalaitoksissa.

Työssä selvitetään uusien, käytössä olevien vedenkäsittelymenetelmien toimintaperiaatteet, sekä

miten ne mahdollisesti toimivat paremmin, mitä aikaisemmin käytetyt menetelmät.

2. RAAKAVEDEN KÄSITTELY

Raaka luonnonvesi, eli käsittelemätön luonnonvesi sisältää hyvin paljon erilaisia epäpuhtauksia,

joiden takia sitä ei voida käyttää sellaisenaan voimalaitosvetenä.  Vedestä täytyy tehdä erilaisin

keinoin käyttökelvollista.  Vedenkäsittelyn laajuus, ennen sen syöttöä vesi-höyrykiertoon riippuu

kattilatyypistä, höyryn käyttötarkoituksesta sekä veden puhtaudesta. Vesi otetaan käsittelyyn
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makeista vesistä, järvistä ja joista. Merivedestä ei ole järkevää valmistaa syöttövettä sen korkean

suolapitoisuuden vuoksi. Merivettä käytetään ainoastaan mahdollisena jäähdytysvetenä.

Ennen kuin vettä ruvetaan puhdistamaan tarkemmin pienempien epäpuhtauksien osalta, on sille

tehtävä karkeampi puhdistus. Tämä tehdään sen takia, etteivät jäljempänä tulevat

vedenpuhdistuslaitteet likaantuisi. Hiukkaskooltaan suuremmat kuin 10-4 mm:n epäpuhtaudet,

lehdet, jätteet, yms. poistetaan siivilöillä ja välpillä.

Kolloidiset epäpuhtaudet, hiukkaskooltaan 10-4 – 10-6 mm poistetaan mekaanisilla ja kemiallisilla

menetelmillä. Hyvin tavallinen, nykyisin käytetty käsittelyprosessi kolloidisille epäpuhtauksille on

biosidin syöttö raakaveteen, selkeytys ja lopuksi hiekkasuodatus. Biosidien syöttö tarkoittaa

kemikaalien lisäystä. Biosidin syöttö raakaveteen tuhoaa veden mikrobit, eli mikro-organismit.

Mikrobeiksi luetaan bakteerit ym. pieneliöt. Mikrobit on tuhottavat, ennen kuin ne saavat tilaisuutta

lisääntyä. Ellei mikrobeja käsiteltäisi, ne voisivat lisääntyä, aiheuttaa kasvustoa ja liata suodattimia,

sekä jopa tuhota täyssuolanpoistossa käytetyn käänteisosmoosin kalvoja. Biosideilla tuhotut

mikrobit poistetaan jäljempänä selkeyttimissä ja suodattimissa. Suosituin kemikaali mikrobien

tuhoamiseen on ollut pitkään kloorikaasu (Cl2). Kloorikaasu kuitenkin muodostaa veden kanssa

reagoidessaan hypokloorihappoa (HOCl) ja suolahappoa (HCl). Kloorin haitallisuuden takia

biosideina käytetään nykyisin muita, vähemmän haitallisia yhdisteitä, esimerkiksi natrium-

hypokloriittia (NaOCl). Natrium-hypokloriitti tosin on kalliimpaa mitä kloorikaasu.  Vaihtoehtoisia

menetelmiä on useampiakin. Mikrobien tuhoamiseen voidaan käyttää esimerkiksi ultraviolettivaloa

muiden biosidien yhteydessä. /1/, /3/, /4/

2.1 Ilmastus

Ilmastuksella pyritään poistamaan vedestä haitallisia yhdisteitä, kuten rautaa, mangaania ja

hiilidioksidia. Rauta- ja mangaani-ionit aiheuttavat veden kovuutta ja yksi keino niiden poistoon on

hapetus esikäsittelyssä. Hiilidioksidi puolestaan aiheuttaa putkistojen korroosiota. Erityisesti

pohjavedet sisältävät näitä ioneja, ja siksi ilmastusta käytetään tyypillisesti yhtenä vaiheena

pohjaveden esikäsittelyssä (kuva 2). Verrattaessa saman alueen vesistöjä, on pohjavesissä

huomattavasti enemmän liuenneita aineita, mitä pintavesissä. Ilmastuksessa vesi saatetaan

mahdollisimman tehokkaasti kosketuksiin ilman kanssa, erilaisilla veden suihkutus- ja
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valutusmenetelmillä, sekä paineilman syötöllä veteen. Mahdollisimman suurella veden ja ilman

välisellä pinta-alalla veden kaasut saadaan haihtumaan ilmaan, sekä samalla maksimoidaan raudan

ja mangaanin hapetusreaktiot. /1/, /4/

2.2 Selkeytys

Monet hiukkaset muodostavat negatiivisen varauksen, mikä aiheuttaa sen, että nämä hiukkaset

hylkivät toisiaan. Selkeytyksen perusperiaate ja ensimmäinen vaihe on näiden varausten

neutralisointi. Ennen mekaanisia menetelmiä raakaveteen lisätään flokkauskemikaaleja, kuten

alumiinisulfaattia Al2(SO4)3 ja rautasuoloja, ferrikloridia FeCl3 tai ferrisulfaattia Fe2SO4. Veden

pH:n täytyy olla myös sopivalla asteella, jotta flokin muodostuminen on mahdollista.

Flokkauskemikalit vaativat usein sopivan pH:n toimiakseen tehokkaasti. pH:n säätökemikaaleina

käytetään yleensä lipeää (NaOH), natriumaluminaattia (NaAlO2) ja kalkkia (Ca(OH)2), jotka

lisätään veteen ennen flokkauskemikaaleja. Flokkauskemikaalit sekoitetaan yleensä erillisessä

nopeatahtisessa sekoitussäiliössä veteen. Kemikaalit on sekoitettava veteen tehokkaasti, jotta

neutralisointi tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Nämä suolat muodostavat veteen

positiivisesti varautuneita kationeja, jotka neutraloivat negatiivisen varauksen lietteissä ja

humuksessa, jolloin ne kerääntyvät lähemmäksi toisiaan ja yhdistyvät lopulta hiutalemaiseksi

flokiksi. Flokit ovat melko hauraita, joten flokin muodostumisen on tapahduttava hidastempoisessa

sekoitussäiliössä. Sekoitussäiliön jälkeen vesi-kemikaaliseos johdetaan selkeytyssäiliöön.

Selkeytyssäiliöksi on tehty useita erityyppisiä ratkaisuja. Selkeytyssäiliössä flokit voidaan poistaa

joko säiliön pohjalta puhaltamalla ja kaapimalla, tai nostamalla ne pintaan ilmakuplien avulla ja

poistamalla kaapimalla tai ylijuoksutuksella. Selkeytysprosessi voi tapahtua kokonaisuudessaan

myös yhdessä selkeytyssäiliössä, kuten kuvassa 1. Kyseisessä prosessissa tarvittaville kemikaalien

sekoitukselle, flokin muodostumiselle ja itse selkeytykselle on omat osionsa. /1/, /3/
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Kuva 1. Selkeytyssäiliö, jossa liete poistetaan pohjalta /1/

2.3 Suodatus

Selkeytyksellä saadaan poistettua suurin osa lietteistä, mutta silti lietettä voi esiintyä tarpeeksi

liatakseen myöhemmin esimerkiksi käänteisosmoosin kalvoja. Selkeytetty vesi johdetaan seuraavaa

käsittelyä varten suodattimiin. Voimalaitoksissa tyypillisimmät suodattimet ovat painesuodattimia,

joissa vesi läpäisee porrastetun pedin, eli suodatinaineskerroksen. Suodattimissa voidaan käyttää eri

aineksien yhdisteitä, mutta yksinkertaisin ja yleisin aines on hiekka. Suurin osa kiintoaineista

poistuu jo pedin alkuosassa. Nykyisin suodattimissa on yleistä käyttää kahta tai useampaa ainesta,

karheasta ja harvasta aineesta hienompaan ja tiiviimpään aineeseen. Monikerroksisessa

suodattimessa karkea aine poistaa suurimmat kiintoaineet, kun taas hienompi aines poistaa

pienemmät kiintoaineet ja kirkastaa veden. Tavanomainen suodatin voi sisältää järjestyksessä

antrasiitti-, hiekka- ja granaattikerrokset. Suodattimien jälkeen vesi varastoidaan puhdasvesisäiliöön

odottamaan seuraavaa puhdistusprosessia. Suodatuksella voidaan poistaa kooltaan yli 10-6m:n

kokoisia hiukkasia. /1/, /3/



6

2.4 Aktiivihiilisuodatus

Aktiivihiilisuodatinta käytetään poistettaessa biosideja ja suuria orgaaneja, jotka mahdollisesti ovat

läpäisseet selkeyttimen. Rakenteeltaan aktiivihiilisuodatin muistuttaa monimateriaalista suodatinta.

Hiili on suodattimessa pölymäisessä tai rakeisessa muodossa. Suodatin sisällytetään juuri

esikäsittelyyn, koska se suodattaa orgaanisia komponentteja vedestä, mutta ei suoloja.

Aktiivihiilisuodatin asennetaan suolanpoistolaitteiden edelle. Aktiivihiilisuodattimet poistavat

tehokkaasti kyseiset biosidit ja orgaanit, mutta ovat samalla oiva kasvualusta bakteereille.

Bakteereista voi koitua ongelmia, joten aktiivihiilisuodatin täytyy tarkastaa säännöllisin ajoin.

Suodattimiin lisätään nykyään myös mikrobien kasvua estävää ainetta. Suodatin voidaan tarpeen

vaatiessa steriloida höyryllä, tai vaihtaa se tarvittavin väliajoin. /2/

Kuva 2. Tyypillinen raakaveden esikäsittelyprosessi, ilmastusta käytetään tarpeen mukaan

2.5 Kovuudenpoisto

Puhdasvesisäiliön jälkeen vedestä poistetaan kovuutta esikäsittelyprosessina, ennen varsinaisen

laitoslisäveden valmistusta. Kovuudenpoisto voi toisaalta olla itsessään riittävä

vedenkäsittelymenetelmä lisävedelle, kun ei vaadita tarkempaa suolanpoistoa. Tällainen tilanne voi

olla esimerkiksi matalapaineisilla lieriökattiloilla. Kovuus lasketaan kalsiumioni- ja

magnesiumionikonsentraatioina. Kovuudenpoistossa kalsium- ja magnesiumionit korvataan

natriumsuoloilla. Kovuusionit aiheuttavat kattilassa ongelmallista kattilakiveä, eli kiinteitä

kerrostumia. Kattilakivellä on huono lämmönsiirtokyky ja tästä aiheutuu ongelmia lämmönsiirrossa,

kuten putkien ylikuumenemista. Selkeytys- ja suodatusmenetelmillä ei ole vaikutusta
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kovuusioneihin, tämän takia kovuutta on vähennettävä erilaisilla kemiallisilla menetelmillä. Veden

bikarbonaattikovuutta (HCO3)2 voidaan vähentää esimerkiksi kuumentamalla vettä

kiehumispisteeseen, sekä lisäämällä veteen kalkkia, jolloin karbonaattikovuus hajoaa.

Kovuudenpoistoa käytetään esikäsittelymenetelmänä käänteisosmoosin yhteydessä, koska

kovuusionit voivat aiheuttaa käänteisosmoosin kalvoissa hilseilyä ja likaantumista. Kovuudenpoisto

voidaan hoitaa myös selkeyttimen yhteydessä. Yleinen pysyvän kovuuden poistomenetelmä on

veden pehmennys saostuksella, kuten kalkin ja soodan avulla. Kalkkia (kalsiumhydroksidi

Ca(OH)2) ja soodaa (natriumkarbonaatti Na2CO3) lisäämällä veteen, kalsium saostuu karbonaattina

ja magnesium saostuu hydroksidina. /1/, /3/

2.6 Kalvotekniikat

Vaihtoehtoisesti suspendoituneille kiintoaineille on olemassa uusia poistotekniikoita.

Kalvotekniikka on yleistymässä hiljalleen tähän tarkoitukseen. Veden esikäsittelyssä ennen

täyssuolanpoistoa voidaan käyttää mikro- ja ultrasuodattimia. Nämä toimivat usein myös

esipuhdistusmenetelminä kappaleessa 3 esitettävälle käänteisosmoosimenetelmälle. Rakenne näissä

suodattimissa on samanlainen, mitä käänteisosmoosikalvoissa. Puhdistus perustuu suodattimien

kalvomateriaaleihin, ristivirtasuodatuksen mukaisesti. Ristivirtasuodatuksessa syötetty vesi virtaa

suodatuskalvojen suuntaisesti, jolloin osa syötetystä vedestä läpäisee kalvon. Tuloksena on

puhdistettu vesi permeaatti ja hylättävä vesi rejekti, joka sisältää epäpuhtaudet. Kalvoissa on

mikroskooppisen pieniä kanavia, joilla saadaan erotettua vedestä epäpuhtaudet. Ultrasuodatuksessa

kanavien koot ovat välillä (10-9-10-7)m ja mikrosuodatuksessa välillä (10-7-10-5)m.  Liitteessä  3  on

esitettynä tarkemmin näiden kalvojen suodattamat kappaleet. /1/

3. LISÄVESI

Lisävedellä tarkoitetaan voimalaitoksen vesi-höyrykiertoon syötettyä vettä, joka korvaa

ulospuhalluksessa, höyrystymisessä ja vuodoissa menetetyn veden. Lisäveden käsittelyllä

tarkoitetaan toisaalta tässä tapauksessa raakaveden esikäsittelyn jälkeen tapahtuvia toimenpiteitä.

Selkeytys- ja suodatusmenetelmillä muiden esikäsittelyprosessien lisäksi saadaan poistettua suurin

osa raakaveden lietteistä ja liuenneista kiintoaineista, mutta voimalaitoskattiloille nämä eivät vielä
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riitä. Lisäveden laadulle asetetaan vaatimuksia riippuen pitkälti kattilatyypistä ja sen paineesta.

Paineen kasvaessa kattilassa, myös veden laatuvaatimukset kasvavat. Tässä kappaleessa esitetään

menetelmät, joilla päästään vaatimuksiltaan tarpeeksi puhtaaseen lisäveteen. Matalapainekattiloille

riittävä vedenlaatu voidaan saavuttaa jo kovuudenpoiston jälkeen, mutta korkeapainekattiloille

vaaditaan jo verrattain todella puhdasta vettä. ASME (American Society of Mechanical Engineers)

on määrittänyt liitteen 1 mukaiset suositukset lieriökattilan syöttö- ja kattilavedelle eri paineluokilla.

DENÅ (Dansk Kedelförenin + Ekono + Norsk Dampkedelforening + Ångpanneförening) on myös

määrittänyt omat suosituksensa lieriö- ja läpivirtauskattiloille, jotka näkyvät liitteessä 2. Taulukoista

nähdään eroavaisuudet veden laatuvaatimuksissa kattilatyypin ja –paineen muuttuessa.

Lieriökattiloissa ei vaadita niin tarkkaa puhdistusta kuin läpivirtauskattiloissa, koska epäpuhtauksia

voidaan poistaa lieriöstä ulospuhalluksella. Lisäveden valmistukseen on monia menetelmiä ja

yleensä tarvitaan useita prosesseja, jotta vaadittuun vedenlaatuun päästään. /2/, /3/, /5/

3.1 Täyssuolanpoisto

Täyssuolanpoistoa voidaan pitää viimeisenä vaiheena, ennen kuin puhdistettu vesi syötetään

kiertämään vesi-höyrypiiriin. Yleisimmät ja tärkeimmät täyssuolanpoistomenetelmät lisävedelle

ovat nykyään ioninvaihto ja käänteisosmoosi, joista käänteisosmoosi on uudempi tekniikka. Näille

tekniikoille on myös ilmestynyt edelleen uusia kilpailijoita, kuten elektrodialyysi ja

elektrodeionisaatio. Kalvotekniikoissa, kuten käänteisosmoosissa ei päästä aivan 100 %:een

suolanpoistoon, mutta riittävä vedenlaatu saavutetaan. Kalvotekniikat huomioidaan tässä yhteydessä

täyssuolanpoistomenetelminä.

3.2 Ioninvaihto

Pitkään johtavana täyssuolanpoistomenetelmänä on toiminut ioninvaihto. Menetelmän periaatteena

on vaihtaa veden pehmennyksessä jäljelle jääneet kationit H+-ioneihin ja anionit OH--ioneihin

ioninvaihtohartsien avulla. Ioninvaihtohartsin tärkeitä ominaisuuksia ovat: mahdollisimman suuri

määrä molekyyliketjun aktiivisia ryhmiä, rakenteellinen eheys, helppo käsittely, hinta ja tehokas

elvytysmahdollisuus. Käytännöllisimmät ja eniten käytetyt hartsityypit ovat pieniä pallomaisia

polymeerituotteita. Nämä käyttäytyvät nesteen tavoin. Hartsit sijoitetaan tarpeeksi suuriin säiliöihin,

jotta vedelle saadaan riittävä tilavuusvirta.
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Ioninvaihtosysteemi rakentuu heikon ja vahvan kationin- ja anioninvaihtimien sekä sekavaihtimen

yhdistelmistä. Tarvittava yhdistelmä riippuu käytetyn veden ja tarvittavan veden laadusta.

Esikäsittelynä ioninvaihtosysteemille toimii kappaleessa 2 käsiteltyjä puhdistusmenetelmiä. /1/, /4/

3.2.1 Kationinvaihdin

Ioninvaihdinten ensimmäisenä vaiheena vesi ohjataan kationinvaihtohartsien läpi. Ensimmäisenä

vesi kulkee heikon kationinvaihtohartsisäiliön kautta, mikäli järjestelmässä on molemmat, heikko ja

vahva kationinvaihdin. Tässä aloitetaan kationien vaihto H+-ioneihin kationinvaihtohartsilla.

Kationinvaihto viimeistellään vahvassa kationinvaihtimessa. Tyypillisesti isomman varauksen

omaavat kationit kiinnittyvät vahvemmin kationinvaihtohartsiin. Kationit, joilla on isompi varaus

aiheuttavat heikompivarauksisten kationien irtoamisen hartsista. Kun heikompivarauksisille

kationeille ei ole enää jäljellä hartsia johon tarttua, rupeavat ne ajautumaan kationinvaihtimen yli.

Tässä vaiheessa on hartsille tehtävä regeneraatio, eli elvytys. Elvytys tapahtuu laimealla hapolla,

esimerkiksi 0,5… 5 %:lla rikkihapolla. Happo syötetään useasti ioninvaihtimen peruskäytön

aikaiseen virtaukseen nähden vastakkaiseen suuntaan. Tällä saadaan parempi tulos, kuin

myötävirtaelvytyksellä. Elvytyksen jälkeen hartsi on taas toimintakunnossa. Kationinvaihtimesta

ulostuleva vesi on voimakkaasti hapanta. Veden pH voi olla vaihtimen jälkeen jopa alle 2. /1/, /3/,

/4/

3.2.2 Anioninvaihdin

Anioninvaihdin koostuu myös usein kationinvaihtimen tapaan heikosta ja vahvasta osasta.

Anioninvaihtimen tehtävänä on vaihtaa kationinvaihtimesta tulevan veden jäljelle jääneet anionit

OH--ioneiksi. Anioninvaihtimet sijoitetaan kationinvaihtimen tapaan, heikko ennen vahvaa

vaihdinta. Heikko vaihdin poistaa osan anioneista, jotta vahvalle anioninvaihtimelle ei tulisi niin

suurta kuormitusta. Heikko anioninvaihdinhartsi poistaa vedestä pääsääntöisesti kloridi-ionia (Cl-)

ja sulfaattia (SO 2
4
− ). Tämän takia veden ollessa kloridi- ja sulfaattipitoista, sijoitetaan heikko

anioninvaihdin vahvan anioninvaihtimen edelle. Vahva anioninvaihdin viimeistelee ioninvaihdon ja

poistaa loputkin anionit. Anionien jäätyä hartsiin, jäljelle jää enää H+- ja OH--ionit joiden

lopputuotteena vettä. Anioninvaihtimen tehokkuuden laskiessa anioninvaihtohartsi elvytetään 0,5-



10

5%:lla natriumhydroksidiliuoksella (NaOH), eli lipeällä. Elvytys hoidetaan kationinvaihtimen

tapaan vastavirtaan tehokkuuden lisäämiseksi. /1/, /4/

3.2.3 Sekavaihdin

Sekavaihdin on kationin- ja anioninvaihtimista edelleenkehitelty systeemi, joka on parantanut

ioninvaihtoa. Nimeensä viitaten se sisältää vahvaa kationinvaihtohartsia ja anioninvaihtohartsia,

jotka ovat sekoittuneena säiliössä. Sekavaihdinta käytetään esimerkiksi korkeapainekattiloiden

vedenkäsittelyssä., kun tarvitaan erityisen puhdasta vettä. Sekavaihdin toimii yleensä

lisäpuhdistajana kationin- ja anioninvaihtimesta, tai käänteisosmoosista tulevalle vedelle.

Menetelmää käytetään lähinnä jälkivarmistajana, joka poistaa mahdolliset ionivuodot aiemmilta

ioninpoistolaitteilta. Koska ennen sekavaihdinta on jo muita ioninpoistojärjestelmiä, voi sen läpi

olla suurempi tilavuusvirta mitä ioninvaihtimissa ja käänteisosmoosissa. Jo käsitellyn veden

alhaisen ionipitoisuuden johdosta sekavaihdinta ei tarvitse myöskään elvyttää kovin usein, vain n.

kahden viikon välein. Elvytyksessä kationinvaihtohartsi ja anioninvaihtohartsi erotetaan toisistaan.

Muiden ioninvaihtimien tapaan elvytys tapahtuu yleensä vastavirtaan. Tällöin kevyempi

anioninvaihtohartsi siirtyy virtauksen mukana säiliön yläosaan ja raskaampi kationinvaihtohartsi jää

säiliön alaosaan. Sekavaihtimia on tarjolla myös erillisissä säiliöissä. Tässä tapauksessa elvytyksen

ollessa ajankohtainen, koko yksikkö voidaan vaihtaa nopeasti ja hoitaa käytössä olleen säiliön

elvytys linjan sivussa.

Edellä käsiteltyjä ioninvaihtomenetelmiä käytetään yhdistämällä niitä toisiinsa monella eri tapaa

tarvittavaksi kokoonpanoksi. Taulukossa 1 on esitetty yleisimmät järjestykset laitteiden

sijoituksessa. Käytetty kokoonpano riippuu tarvittavan veden puhtaudesta. /1/, /3/, /4/

Taulukko 1. Tyypillisiä ioninvaihtomenetelmien yhdistelmiä /1/, /4/

Järjestys
VK-VA

VK-HA-VA
HK-VK-HA-VA

VK-VA-VK
VK-VA-SV

VK-HA-VA-SV

jossa VK - vahva kationinvaihdin, HK - heikko kationinvaihdin, VA - vahva

anioninvaihdin, HA - heikko anioninvaihdin, SV - sekavaihdin
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3.3 Käänteisosmoosi

Ioninvaihtotekniikka on menettämässä asemaansa täyssuolanpoistossa. Merkittävimmäksi

suolanpoistomenetelmäksi ioninvaihdon tilalle on tullut käänteisosmoosi, johtuen tekniikan

kehittymisestä lähivuosien varrella. Käänteisosmoosilla on mahdollista poistaa vedestä suoloja

kalvotekniikalla, ilman suurta kemikaalien käyttöä. Käänteisosmoosi perustuu luonnolliseen

osmoosi-ilmiöön, kuitenkin nimensä mukaisesti käänteisesti. Luonnollisessa osmoosissa veden

suolapitoisuus pyrkii tasoittumaan puoliläpäisevän kalvon molemmin puolin. Vesi läpäisee kalvon,

mutta suolat eivät. Vahvemman suolapitoisuuden omaava liuos pyrkii tasoittumaan

vastaanottamalla vettä laimeammalta puolelta kalvon yli. Lopulta vesien suolapitoisuudet päätyvät

tasoihin. Käänteisosmoosissa taas hyödynnetään ilmiötä siten, että vettä liikutetaan puoliläpäisevän

kalvon läpi paineen avulla, joka on suurempi kuin osmoottinen paine sekä kalvosta johtuva

virtausvastus. Tällöin molekyylin mittakaavassa olevat reiät päästävät veden kalvon läpi, mutta

eivät suoloja, eivätkä orgaanisia molekyylejä. /4/

3.3.1 Veden esikäsittely käänteisosmoosille

Käänteisosmoosille on tärkeää ja tarpeellista hyvä veden esikäsittely, jolla estetään sen

likaantuminen ja saostumien muodostuminen. Kappaleessa 2 tuli ilmi osa esikäsittelyistä, joita

tarvitaan ennen käänteisosmoosia. Joissakin tapauksissa nämä esikäsittelyt riittävät tuottamaan

tarpeeksi puhdasta vettä käänteisosmoosille. Näillä menetelmillä saadaan poistettua suurimmat

epäpuhtaudet, mutta aina jonkin verran pääsee läpi. Tämän takia käänteisosmoosin eteen asennetaan

usein mikro- ja ultrasuodattimia, jotta käänteisosmoosin kalvot eivät pääsisi vahingoittumaan.

Näillä suodattimilla on hyvin suuretkin merkitykset vedenkäsittelyn toimivuudessa. Mikrosuodatin

poistaa vedestä bakteerien kokoiset partikkelit. Ultrasuodatuksella voidaan poistaa edelleen hieman

pienempiä partikkeleita, kuten kolloidiset silikaatit (SiO2 piioksidi). Näiden suodattimien etuna on

tarvittavan paineen alhaisuus verrattuna käänteisosmoosiin. Tämä johtuu pienemmästä reikäkoosta

kalvoissa. Liitteestä 3 näemme eri kalvotyyppien suodattamat epäpuhtaudet hiukkaskokoineen.

Käänteisosmoosin paineputkiloissa on otettava mahdollinen saostumien muodostuminen huomioon.

Veden puhdistuessa, jäljelle jäävään konsentraattiin, ts. jäteveteen kerääntyy koko ajan lisää

liuenneita kiintoaineita. Kalsiumia, karbonaattia, barium- ja strontiumsulfaattia, sekä muita

yhdisteitä voi kertyä niin, että saostumia rupeaa muodostumaan. Esikäsittelyllä pyritään
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vähentämään kyseisiä yhdisteitä. Näitä ongelmia varten on myös kehitetty ohjelmia, mitkä

mittaavat liukoisuusrajoja näille suoloille. Ohjelmat varoittavat, jos asetetut rajat ylittyvät. Hilseilyä

vastaan on kehitetty kemikaaleja, jotka estävät sen muodostumista. Tavanomaisesti nämä

inhibiittorit sisältävät polyakrylaatteja.

Raakaveden esikäsittelyssä käytettävistä kemikaaleista saadaan suuri hyöty vedenkäsittelyssä.

Näistä kemikaaleista voi olla kuitenkin haittaa jälkeenpäin puhdistusprosessissa. Etenkin

selkeytyksessä käytettävistä positiivisesti varautuneista kationisaostusaineista voi tulla ongelma

käänteisosmoosikalvojen kanssa, joiden pinta on negatiivinen. Tällaisia kalvoja ovat TFC-, eli

polyamidikalvot. TFC-kalvoilla esiintyy myös mikrobeista johtuvaa likaantumista. Selluloosa-

asetaattikalvojen yhteydessä voi esiintyä mikrobien aiheuttamia ongelmia, jotka voivat jopa tuhota

kalvomateriaalia. /1/

3.3.2 Käänteisosmoosin kalvomateriaalit

Kalvomateriaaleja käänteisosmoosille valmistetaan yleisesti ottaen kahdenlaisia. Selluloosa-

asetaatista/-triasetaatista, sekä polyamidista valmistettuja. Selluloosa-asetaattikalvoja nimitetään

CA-kalvoiksi ja polyamidikalvoja joko PA-, tai TFC-kalvoiksi. Molemmilla kalvoilla on etunsa ja

haittansa, joista osa tuli mainittua viime kappaleen lopussa.

CA-kalvot kehitettiin kalvotyypeistä ensimmäisenä käänteisosmoosille. Tämän tyyppisillä kalvoilla

on etuna kloorikestävyys 1 ppm:ään asti ja ne toimivat hyvin, jos mikrobit on otettu huomioon. CA-

kalvot ovat ionittomia, eivätkä ne vedä puoleensa varautuneita saostinkemikaaleja, tai

vedenkäsittelypolymeereja. Toisaalta CA-kalvoilla tarvitaan korkeampi veden syöttöpaine, kuin

PA-kalvoilla. Korkeaan paineeseen tarvitaan taas enemmän energiaa. Jos biosideja ei ole käytetty,

voivat ne altistua mikrobeille ja täten rapistua. CA-kalvot toimivat vakaasti vain pH:n arvoilla 4… 6.

Jos pH poikkeaa tästä välistä, voi seurauksena olla kalvon rappeutumista.

PA-kalvot taas toimivat laajalla pH.n arvolla. Niiden toiminta on vakaata pH-arvoilla 2… 12. Tämän

tyypin kalvot eivät rappeudu mikrobeista, tosin niistä aiheutuvaa likaantumista voi esiintyä. Kalvot

toimivat alhaisemmilla veden syöttöpaineilla, mitä CA-kalvot, kuten edellä mainittiin. PA-kalvojen

yhteyteen vaaditaan aktiivihiilisuodatin, tai antioksidanttien syöttö estämään kalvojen

hapettuminen. Haittapuolena näillä kalvoilla on negatiivisen varauksen muodostuminen kalvon
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pinnalle, mikä aiheuttaa saostinkemikaalien ja positiivisesti varautuneiden polymeerien

kerääntymistä. /1/, /4/

3.3.3 Käänteisosmoosin rakenne ja toiminta

Käänteisosmoosissa käytetään tavallisesti joko spiraalimoduuli- tai onttokuitumoduulirakennetta.

Spiraalimoduulirakenteita, joita käytetään voimalaitoksissa ja ovat yleisempiä, valmistetaan

tasokalvoista. Nämä kalvot kierretään permeaatin keräysputken ympärille spiraalin muotoon, josta

muodostuu yksi elementti. Kahden käänteisosmoosikalvon väliin asennetaan permeaatin kerääjä ja

nämä kiinnitetään päistään tiiviisti yhteen. Näiden ympärillä kiertää verkkomainen levy erottaen

kalvopaketit toisistaan ja mahdollistaen syöttöveden liikkumisen. Yhdessä elementissä voi olla yli

sata neliömetriä kalvoa. Tällaisia kuvan 3 mukaisia elementtejä asennetaan useita sarjaan, yleensä

4… 6 ja suljetaan painevaipan sisään. Spiraalirakenteen avulla saadaan tuotettua suurempi määrä

puhdasta vettä, mitä muutoin saataisiin yhden kalvon avulla. Tämä tekee tästä rakenteesta

käytännöllisen voimalaitoksien syöttöveden käsittelyssä. Permeaatti, eli puhdistettu vesi kulkeutuu

kalvojen sisällä spiraalimaista rataa niiden keskellä sijaitsevaan onttoon permeaatin keräysputkeen.

Kuvan 3 mukaisesti virtaus kulkee kahden käänteisosmoosikalvon välissä sijaitsevaa vettä

läpäisemätöntä kalvoa pitkin. Permeaattiputkesta puhdistettu vesi jatkaa matkaa voimalaitoksen

vesikiertoon. Rejekti, jota kutsutaan myös konsentraatiksi, eli suolapitoinen vesi kerätään ja

poistetaan elementin päädystä ulos jätevetenä. Riippuen rejektin laadusta, sitä voidaan kierrättää

vielä uudestaan käänteisosmoosimoduulien läpi.
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Kuva 3. Käänteisosmoosimoduulin rakenne /1/

Vesi virtaa edellä kuvatun elementin sisällä paineen avustuksella pituussuuntaisesti. Paine

mahdollistaa osan syöttöveden läpäisyn käänteisosmoosikalvoista. Konsentraatti jatkaa matkaansa

suoraan elementin läpi, kun taas permeaatti läpäisee kalvon kohtisuorasti konsentraatin virtaukseen

nähden. Tämän johdosta virtausta kutsutaan ristivirtaukseksi. Tavanomaisilla pinta- ja pohjavesillä

yhdestä käänteisosmoosivaiheesta saatava permeaatti-konsentraatti suhde on 50/50. Konsentraatti
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on usein tarpeeksi puhdasta uudelleenkäsiteltäväksi. Vaiheistamalla yksiköitä sarjaan, päästään

kahden vaiheen käänteisosmoosisysteemillä 75 %:n permeaatin tuotantoon. Joissakin tapauksissa on

vielä kolmas vaihe, jolloin permeaatin kokonaistuotantoprosentiksi saataisiin 82,5 %. Vaiheistus

kaksivaiheisella järjestelmällä menee kuvan 4 mukaisesti. Kuvassa osa ensimmäisen vaiheen

rejektistä ohjataan toiseen vaiheeseen, jossa rejekti saa uuden käsittelyn. Toisesta vaiheesta poistuu

lopullinen rejekti omaa reittiään pois järjestelmästä. Toisen vaiheen permeaatti taas yhdistetään

ulostulon jälkeen ensimmäisen vaiheen permeaatin virtaukseen.

Kuva 4. Kaksivaiheinen käänteisosmoosijärjestelmä /1/

Nykyään valmistetaan käänteisosmoosielementtejä, joilla päästään yli 99 %:n suolanpoistoon.

Käytössä elementit rappeutuvat ja parin vuoden päästä käyttöönotosta voi erotuskyky olla enää 95 -

97 %:n tasolla. Tämän tasoinen erotuskyky on vielä kuitenkin riittävällä tasolla. Puhdistuskyvyn

aleneminen on riippuvainen raakaveden ja esikäsittelymenetelmien laadusta. Tyypillisesti kalvot

kestävät kolmesta seitsemään vuoteen. Kalvojen vaihdon hinnaksi voi tulla noin kolmasosa

alkuperäisen käänteisosmoosin hinnasta.

Käänteisosmoosilaitteistolla säästetään ioninvaihtoon verrattuna myös kemikaalikustannuksissa.

Käänteisosmoosilaitteisto voidaan asentaa jälkikäteen vanhan suolanpoistolaitteiston eteen. Tämä
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on usein hyvin kannattavaa ja näin säästetään elvytyskemikaalien kustannuksissa, sekä pidennetään

vanhan suolanpoistojärjestelmän toiminta-aikaa. Käänteisosmoosilaitteiston huolto- ja

ylläpitokustannukset voivat olla ajan mukaan vain neljäsosan ioninvaihtojärjestelmän

elvytyskemikaalien kustannuksista. Nämä kustannukset koostuvat suurin piirtein laitteiston

tarvitsemasta sähkövirrasta, puhdistuksista, kemikaalien käytöstä saostumien estämiseksi ja

ylläpidosta. /1/

3.3.4 Käänteisosmoosin puhdistus

Kuten jo kappaleessa 3.3.1 pohjustettiin, käänteisosmoosi tarvitsee toimiakseen ajoittaista

puhdistusta. Kun käänteisosmoosin suorituskyky on alentunut tietylle tasolle, suoritetaan puhdistus.

Käänteisosmoosin likaantuminen tapahtuu suurimmalta osaltaan rejektin puolella, joten puhdistus

hoidetaan samoin kyseisellä puolella. Tavanomaisimmat puhdistuskemikaalit käänteisosmoosille

sisältävät sitruunahappoa, alkalifosfaatti- ja karbonaattiyhdisteitä. Sitruunahapolla poistetaan

kalsiumkarbonaattia, alkalifosfaattia käytetään hartsia varten ja karbonaattia kalsiumsulfaattia

varten. Puhdistuskemikaaliliuoksen vahvuutena käytetään yhdestä kahteen prosenttia. Puhdistus

tapahtuu yleensä vaiheittain, jolloin käänteisosmoosi puhdistetaan osa kerrallaan. Kalvojen

puhdistus voidaan hoitaa myös linjan ulkopuolella. Kalvojen valmistajat tarjoavat usein myös

huoltoa ja puhdistusta. Mikrobiologisen likaantumisen estämiseksi käytetään hypokloriittia ja

peretikkahappoa (C2H4O3). Peretikkahapon on raportoitu aiheuttavan käänteisosmoosikalvojen

tehokkuuden heikkenemistä, joten sen vaihtoehtona on käytetty biosideja, jotka eivät aiheuta

hapettumista. /1/

3.3.5 Käänteisosmoosin laitteisto

Käänteisosmoosi tarvitsee kalvoelementtien lisäksi oheislaitteita ja osia toimiakseen yhtenäisenä

prosessina. Kalvoelementtien ympärille tarvitaan painekotelo, joka kestää prosessiin tarvittavan

paineen. Koteloita valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja lasikuidusta. Molemmat ovat

toimivia ratkaisuja ja molemmilla saavutetaan riittävä. Kestävyyden suunnittelussa on otettava

huomioon, ettei vuotoja pääse tapahtumaan. Vuodot permeaatin ja konsentraatin välillä huonontavat

luonnollisesti laitteiston tehokkuutta.
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Pumput tuottavat tarvittavan paineen laitteistolle. Pumpun vaatimuksina pidetään riittävää

painetasoa, materiaalin kestävyyttä ja luotettavuutta. Tavanomainen materiaali on ruostumaton

teräs, mitä käytetään myös putkistossa.

Olennainen osa laitteiston toimivuutta on prosessin valvonta. Prosessissa valvotaan mm. seuraavia

asioita: virtausta, painetta, sähkönjohtokykyä, lämpötilaa ja pH-arvoa. Laitteiston yhteyteen

asennetaan yleensä automaattiset hälyttimet, jotka toimivat asetettujen rajojen ylittyessä. /1/

3.3.6 Käänteisosmoosi yhdistettynä muihin tekniikoihin

Kun vaaditaan hyvin puhdasta vettä, on yksi mahdollisuus käänteisosmoosin yhdistäminen

kappaleessa 3.2.3 esitettyyn sekavaihtimeen. Tässä yhdistelmässä sekavaihdin asennetaan

käänteisosmoosilaitteiston perään tuomaan lisää tarkkuutta ioninpoistoon. Sekavaihdin poistaa

vedestä käänteisosmoosikalvojen läpi päässeet ionit. Kyseinen tekniikka tuo samantapaisen

tuloksen, mitä tuo sekavaihdin asennettuna kationin- ja anioninvaihtimen perään. Käänteisosmoosia

käyttämällä saadaan ioninvaihtimiin verrattuna se etu, että myös kattilakiveä aiheuttavaa silikaattia

saadaan poistettua. Korvaamalla perinteiset ioninvaihtohartsit käänteisosmoosilla, säästetään

kemikaalikuluissa ja näin käänteisosmoosiratkaisu voi tulla taloudellisemmaksi.

Matala- ja keskipainekattiloilla käytetään suolanpoistotekniikkaa, jossa on asennettu kaksi

käänteisosmoosiyksikköä peräkkäin. Tekniikka muistuttaa kuvassa 4 esitettyä tekniikkaa. Tähän

tekniikkaan on kuitenkin lisätty toisen vaiheen jälkeen kokonaan uusi käänteisosmoosiyksikkö.

Ensimmäisen yksikön vaiheista saatu permeaatti ohjataan toisen käänteisosmoosiyksikön läpi, josta

erotetaan edelleen rejekti ja permeaatti. Toisesta yksiköstä saatu permeaatti on lopullinen, mutta

rejekti ohjataan uudelleenkäsiteltäväksi järjestelmän syöttöveteen, ensimmäiseen yksikköön.

Tuloksena on puhtaampaa permeaattia ja liuenneiden kiintoaineiden määrä saadaan vielä

alhaisemmaksi, noin 1 ppm:n tasolle. /1/
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Kuva 5. Käänteisosmoosijärjestelmä, jossa on kaksi yksikköä /1/

3.4 Elektrodialyysi

Elektrodialyysi perustuu myös käänteisosmoosin kaltaisesti kalvotekniikkaan. Elektrodialyysi on

suosittu tekniikka juotavan veden puhdistamisessa, mutta sitä on ruvettu käyttämään myös

voimalaitosveden valmistamisessa. Tässä tekniikassa vesi virtaa kuvan 6 mukaisesti vuoronperään

kationit ja anionit läpäisevien kalvojen välissä. Tässä tekniikassa ioneja poistetaan virtauksesta

kalvojen läpi katodi- ja anodilevyjen väliin luodun potentiaalieron avulla. Ionit liikkuvat niiden

sähkövarausten perusteella. Potentiaalierossa anionit, eli negatiivisesti varautuneet ionit liikkuvat

kalvojen läpi positiivisesti varautuneeseen anodilevyyn päin. Vastaavasti positiivisesti varautuneet

kationit liikkuvat negatiivisesti varautuneeseen katodilevyyn päin. Kalvot ovat asennettu siten, että

joka toinen kalvo on anionit läpäisevä kalvo ja joka toinen kationit läpäisevä kalvo. Näin ionit

jäävät liikkuessaan potentiaalierossa kalvojen väliin. Tällä periaatteella joka toisesta solusta saadaan

puhdistettua ionitonta vettä. Puhdistuksen jälkeen permeaatti ja rejekti ohjataan omia reittejään

seuraavaan vaiheeseen. Vastoin käänteisosmoosin toimintaa, elektrodialyysissä ei siis tarvita suurta

vedenpainetta suolojen poistamiseen. Elektrodialyysillä päästään suorituskykyyn, joka poistaa 85 %

liuenneista kiintoaineista. Silikaattia tällä tekniikalla ei voida poistaa hyvin, koska silikaatti ei ole

hyvinkään sähköisesti varautunut. Elektrodialyysin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6. /2/



19

Kuva 6. Elektodialyysin toiminta. Vaiheessa 2. katodi- ja anodilevyn välillä potentiaaliero /2/

Elektrodialyysiä voidaan säätää sopivaksi tarvittavan vedenlaadun mukaan. Tällöin kalvojen määrää

joko lisätään, tai vähennetään. Elektodialyysin variaatioksi sanotaan käänteistä elektrodialyysiä.

Käänteisessä elektrodialyysissä prosessin napaisuutta muutetaan säännöllisin väliajoin. Tällä

toiminnalla saadaan vähennettyä kalvojen likaantumista ja kerrosten muodostumista. Kalvot

valmistetaan kestävistä materiaaleista, jotka sietävät myös hapettavia biosideja. Tällaisia ovat

esimerkiksi polysulfonikalvot. /1/, /6/

3.5 Elektrodeionisaatio

Elektrodeionisaatiota voidaan sanoa jatkokehitetyksi elektrodialyysiksi. Tämä on muutoin hyvin

samanlainen tekniikka kuin elektrodialyysi, mutta tähän on lisätty kationin- ja anioninvaihtohartsi
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mukaan. Ioninvaihtohartsin lisäyksellä parannetaan ioninpoistoa, mutta myös silikaatinpoistoa

vedestä, mikä muutoin oli puutteellista elektrodialyysissä. Anionien ja kationin lisäksi kalvojen läpi

kulkee sähkökentän aikaansaamia hydroksidi- ja vetyioneja. Ne kulkevat varaustensa mukaisesti

katodia tai anodia kohti ja elvyttävät samalla ioninvaihtohartsia. Tämä poistaa elvytyskemikaalien

tarpeen, joita tarvitaan perinteisissä ioninvaihtomenetelmissä.

Puutteena elektrodeionisaatiossa on jälkipesumahdollisuuden puuttuminen. Tämän takia

liettyneiden kiintoaineiden pääsy tähän järjestelmään on estettävä. Yhdistämällä tämä tekniikka

käänteisosmoosin kanssa on mahdollista saada erittäin puhdasta vettä ilman kemikaalien syöttöä.

Elektrodeionisaatioprosessi on esitetty kuvassa 7. /2/

Kuva 7. Elektrodeionisaatio /1/

4. VESI-HÖYRYPIIRI

Vaikka vedenkäsittelyllä on suuri osuus ennen veden syöttöä vesi-höyrykiertoon, on vettä

käsiteltävä vielä ennen ja jälkeen kattilan. Piiriin tulevia vuotoja on vaikea estää kokonaan, joten
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kiertoon joutuu aina epäpuhtauksia, kuten suoloja ja orgaanisia yhdisteitä. Vuotoja voi tapahtua

monessakin paikkaa, useimmiten lämmönvaihtimissa ja lauhtimissa. Vuotojen aiheuttamia

ongelmia estetään ja minimoidaan käsittelemällä vesi-höyrypiirissä kiertävää vettä, syöttämällä

piiriin kemikaaleja. Tässä kappaleessa esitetään kiertopiirin vedenkäsittelyn menetelmiä.

Kattilaan syötettävän veden käsittelyssä keskitytään minimoimaan putkistojen korroosiot.

Kattilaveden on oltava myös sellaista, ettei se muodosta kerrostumia kattilan osiin, eikä vesi kuohu

missään olosuhteessa. Korroosion estämiseksi tärkeimpinä seikkoina pidetään veden pH-arvon sekä

veteen liuenneen hapen kontrollointia. Kattilavedenkäsittelyssä käytetyt menetelmät ovat nykyisin

fosfaattikemia, polymeerikemia, alkaalinen ajotapa (AVT-vesikemia) ja hapetushoito.

Tärkeä osa-alue kattilan vesikemiassa on putkea suojaavan kalvon muodostuminen. Teräsputkilla

kyseinen suojaava kerros on magnetiittikerros. Magnetiitti (FE3O4) on musta keraaminen materiaali,

jonka mekaaninen kestävyys ei ole hyvä, mutta korroosion kestävyydessä se on erinomainen. Paljas

teräs on korroosiolle hyvin altis, mutta hapettomassa tilassa sen pinnalle voi muodostua

magnetiittikerros, joka suojaa terästä korroosiolta hyvin suurelta osalta. Toivottu magnetiittikerros

muodostuu kattilan tyypillisissä olosuhteissa, lämpötiloissa (250… 570)°C. Veden suolat, kuten Cl-

aiheuttavat magnetiittikerroksen heikentymistä ja osaltaan tämän takia vedestä poistetaan suoloja

esikäsittelyssä. Magnetiittikerroksen säilymiseksi on tärkeää myös lämpötilan ja pH:n, sekä hapen

oikea kontrollointi. Vesiputkien ollessa kupariseosta, muodostuu myös suojaava kerros.

Kupariseosten kanssa magnetiittikerrosta vastaava kerros on dikuparioksidikerros (Cu2O). /2/, /4/

4.1 Syöttöveden pH:n kontrollointi

Veden pH:n kontrollointi on hyvin tärkeä tekijä korroosion estämisessä. Optimaalinen pH-taso

riippuu vesi-höyrypiirissä käytetyistä metalleista, sekä siitä miten happipitoista vettä piirissä kiertää.

Piirit, joista happea poistetaan vedestä, käytetään lievästi emäksistä vettä. Lievästi emäksisellä pH:n

arvolla minimoidaan putkistojen ja lämmönsiirtimien korroosiota. Riippuen käytetyistä metalleista,

säädetään pH oikealle tasolle. Taulukossa 2 on esimerkkejä suositelluista pH:n arvoista eri

metalleista tehdyillä järjestelmillä, kun piiristä on poistettu happi lähes kokonaan /1/
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Taulukko 2. Suositellut pH:t eri metalleilla /1/

Käytetty metalliseos pH

Teräs 9,0… 9,6

Messinki 8,5… 9,0

Teräs-kupari 8,8… 9,1

Tarvittavan emäksisyyden aikaansaamiseksi käytetään joko ammoniakkia tai amiiniyhdisteitä.

Käytettävä emäksinen yhdiste valitaan kattilan paineen ja –käyttötarkoituksen perusteella. Hyvin

yleinen amiiniyhdiste ammoniakin lisäksi on sykloheksyyliamiini (C6H13N).  Amiinit hajoavat

muodostaen ammoniakkia. Tämä on otettava huomioon, jotta ammoniakkipitoisuudet eivät nousisi

liian korkeiksi. Ammoniakkia pidetäänkin parhaana emäksisöivänä kemikaalina, amiinista

aiheutuvien ongelmien takia. Korkeapainekattiloissa esimerkiksi amiinien hajoamisesta voi syntyä

orgaanisia happoja tai hiilidioksidia, jotka joutuvat lopulta turbiiniin. Toisaalta

matalapaineisemmissa kattiloissa voi muodostua hiilidioksidia, jonka neutraloimiseen amiinit

toimivat hyvin. Amiineja on erityyppisiä ja ne valitaan tapauskohtaisesti käyttötarkoituksensa

perusteella.  Toisinaan kahden amiinin yhdiste voi olla paras ratkaisu tarvittavaan tapaukseen.

Riippuen vesi-höyrypiirissä käytetystä vedenkäsittelymenetelmästä, myös pH:na käytetään eri

arvoja. Hapetushoidossa, jossa ammoniakkia ei lisätä veden pH:n nostamiseksi, kutsutaan

neutraaliseksi vesikemiaksi. Neutraalissa vesikemiassa pH:n arvo pidetään välillä 7… 8. Jos

ammoniakkia taas lisätään syöttöveteen, niin tätä kutsutaan kombivesikemiaksi.

Kombivesikemiassa pH-arvo liikkuu välillä 8,0… 8,5. AVT-menetelmään verrattuna syöttöveden

pH:n arvo voi olla yli yhden yksikön alempi. Näitä menetelmiä käsitellään tarkemmin jäljempänä.

/1/

4.2 Hapen ja muiden kaasujen poisto syöttövedestä

Hapen ja muiden useasti haitallisten kaasujen liukeneminen veteen on mahdollista monessa paikkaa

voimalaitoksen vesikierrossa. Kaasuja voi liueta esimerkiksi veden esikäsittelyssä ilmastuksen

yhteydessä, turbiinin ja lauhduttimen liitoksissa, sekä monissa tiivisteissä. Lauhduttimessa vallitsee

kova alipaine, mikä helpottaa ilman sisäänpääsyä pienistäkin raoista ja tiivisteväleistä. Happi tuo

mukanaan monia ongelmia. Ensinnäkin se aiheuttaa korroosiota, mutta myös vähentää
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lämmönsiirron tehokkuutta kerrostuessaan esimerkiksi lauhdutinputkien ympärille. Ilman mukana

tuleva mahdollinen hiilidioksidi nopeuttaa korroosioreaktiota. Ilmanpoisto voidaan tehdä joko

mekaanisesti, tai kemiallisesti. /1/

4.2.1 Ilman mekaaninen poisto

Ilmaa poistetaan voimalaitoksen vesikierrosta kahdessa paikassa. Lauhdutin on herkkä ottamaan

ilmaa vesikiertoon alipaineensa takia. Tämän takia lauhduttimet sisältävät yhden tai useamman

ilmanpoistolaitteiston, jonka avulla saadaan samalla poistettua haitalliset kaasut kierrosta.

Ilmanpoistolaitteisto on lauhduttimen putkiston keskellä vaippana, joka on alhaalta auki kuvan 8

mukaisesti. Lauhduttimen alipaine luodaan tähän lokeroon, mikä poistaa kaasuja lauhduttimesta.

Lauhduttimessa kaasunpoistoa tehostavat sen olosuhteet. Ensinnäkin vesi on lähellä

kiehumispistettään lauhduttimen alipaineessa. Lisäksi jäähdytysvesiputket luovat suuren pinta-alan

valuvalle lauhteelle.

Kuva 8. Lauhduttimen ilmanpoisto /2/
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Toinen tärkeä osa voimalaitoksen vesi-höyrykierron kaasunpoistossa on syöttövesisäiliö. Vaikka

lauhduttimen hapenpoistossa saadaan happipitoisuus jo melko alhaiseksi, tämä ei välttämättä ole

vielä riittävä riippuen kattilatyypistä. Viimeinen mekaaninen kaasunpoisto ennen veden syöttämistä

kattilaan hoidetaan syöttövesisäiliössä. Syöttövesisäiliön rakenne voi olla esimerkiksi kuvan 9

mukainen, jossa kaasunpoistinosa on asennettu syöttövesisäiliön päälle. Lauhdevesi suihkutetaan

tässä tapauksessa syöttövesisäiliön kaasunpoistimeen suihkuna jossa se valuu rei’itettyjen

hyllylevyjen läpi. Vesi kulkeutuu kaasunpoistimessa pisaroina jotta se joutuisi kosketuksiin

mahdollisimman tehokkaasti kaasunpoistimeen syötetyn höyryn kanssa, joka samalla lämmittää

vettä.

Kuva 9. Syöttövesisäiliö, jossa kaasunpoistinosa päällä

Mitä pienempiä pisarat ovat, sitä paremmin happi poistuu vedestä. Hapen liukoisuus veteen on

myös lähes kääntäen verrannollinen sen lämpötilaan, joten veden lämmitys tehostaa hapen poistoa.

Liukoisuus on esitetty taulukossa 3. Vapautettu happi poistetaan syöttövesisäiliön yläosasta höyryn

mukana. Syöttövesisäiliön toimivuus riippuu muun muassa hyllylevyjen sijainnista, sekä tasaisesti

säädetystä höyryn ja lauhdeveden syötöstä. Edellä mainittujen huono toiminta voi aiheuttaa hapen

pääsyn syöttöveteen. Hyvässä hapenpoistosysteemissä liuenneen hapen pitoisuus voidaan saada alle

10 ppb:n. Hapenpoiston lisäksi syöttövesisäiliössä poistetaan myös mahdollista vedessä esiintyvää

hiilidioksidia. /1/, /2/, /3/, /4/
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Taulukko 3. Hapen liukoisuus veteen, lämpötilaan nähden /3/

Hapen liukoisuus [mg/l] Lämpötila [°C]

14,6 0

11,4 10

9,2 20

7,7 30

6,6 40

5,7 50

4,9 60

4,0 70

3,0 80

1,7 90

0 100

4.2.2 Hapen kemiallinen poisto

Mekaanisten hapenpoistomenetelmien lisäksi käytetään kemiallisia menetelmiä. Yleensä kemiallista

poistoa käytetään mekaanista hapenpoistoa täydentävänä. Hydratsiini (N2H4) on toiminut pitkään

tavanomaisena kemikaalina voimalaitoskattiloiden hapenpoistossa. Sen etuina on, että se ei lisää

liuenneita kiintoaineita syöttöveteen, koska se reagoi veden kanssa 1:1 massasuhteella. Hydratsiinia

käytetään yleensä noin 35 %:n seoksella. Hydratsiini toimii siten, että se passivoi putkiston

hapettumaan päässeet alueet. Hydratsiinin tehokkuus lisääntyy huomattavasti veden lämpötilan ja

pH:n noustessa. Lämpötilan noustessa hydratsiinin määrä on otettava huomioon, sillä liika

hydratsiinin syöttö voi aiheuttaa yli 200 °C:n lämpötilassa ammoniakin muodostumista.

Ammoniakista taas koituu haittoja, kuten kuparin korroosiota käytettäessä kupariputkistoja.

Hydratsiinia annostellaan syöttövesisäiliön tai syöttövesipumpun yhteyteen. Pienemmillä

lämpötiloilla voidaan hydratsiinin tehokkuutta parantaa ns. katalyyttien lisäyksellä. Katalyytteinä

käytetään esimerkiksi kobolttia (Co) ja hydrokinonia (C6H6O2). Käytettäessä katalyyttejä

hydratsiinin tehostajana, on syöttökohta lauhdepumpun yhteydessä, alempien lämpötilojen takia.

Kuitenkin, nykyään hydratsiini on luokiteltu vaaralliseksi yhdisteeksi. Tälle on kehitetty monia
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korvaavia kemikaaleja, jotka toimivat samalla periaatteella passivoiden metalleja. Yksi korvaava

kemikaali hydratsiinille on esimerkiksi hydrokinoni. /1/

4.3 Kattilaveden käsittely

Kattilaveden käsittelyyn on olemassa monia erityyppisiä ohjelmia, riippuen kattilatyypistä ja

käytetystä paineesta. Kattiloissa suurimmiksi ongelmiksi muodostuvat kerrostuvat aineet sekä

korroosio. Epäpuhtauksia kattilaan on mahdollista tulla lisäveden ja lauhdeveden mukana.

Lauhduttimessa kiertävästä käsittelemättömästä jäähdytysvedestä voi lauhdeveteen joutua vuotojen

kautta epäpuhtauksia, joilla voi olla merkittäväkin vaikutus kattilan putkistoihin. Lisävedelle on

omat esikäsittelymenetelmät, mutta lauhdevedelle on oltava täten lisäksi omat käsittelynsä.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa kattilaveden kanssa korroosioriskiä lisääviä yhdisteitä ja saostumia.

Saostumat heikentävät lämmönsiirtoa kattilan putkistoissa ja aiheuttavat myös korroosiota.

Kattilassa höyrystyvät aineet, kuten silikaatti taas voivat kerääntyä kattilan jälkeen turbiiniin ja

aiheuttaa täten turbiinin tehon alenemista. Voimalaitoskattiloissa käytetään tänä päivänä useita

vedenkäsittelyohjelmia, joista suosituimmat ovat erityyppiset fosfaattikemiat, polymeerikemia,

AVT (all-volatile treatment) ja hapetusmenetelmä. Uusimmat menetelmät näistä ovat AVT:n

korvaavaksi menetelmäksi kehitetty hapetusmenetelmä läpivirtauskattiloille ja fosfaattikemian

kehitetyt versiot lieriökattiloille. /1/

4.3.1 Hapetusmenetelmä (oxygenated treatment)

Hapesta on monesti haittaa kattilavedessä ja siksi sitä poistetaan vesikierrosta, kuten kappaleessa

4.2 esitettiin. Joissain tapauksissa siitä on myös hyötyä. Suosiota kasvattava syöttöveden ja samalla

kattilaveden käsittelymenetelmä on hapetusmenetelmä. Tämä menetelmä on kehitetty korvaamaan

perinteistä läpivirtauskattiloiden kanssa käytettävää alkalointimenetelmää, AVT-vesikemiaa (All-

volatile treatment). AVT-vesikemiassa kattilaveden pH säädetään alkalointikemikaalien,

ammoniakin ja aminiyhdisteiden avulla, jotka haihtuvat höyryn mukana. Hapenpoistoon käytetään

siihen tarkoitettuja kemikaaleja, kuten hydratsiinia. AVT:ssä ei käytetä saostumien estämiseksi

muita yhdisteitä, ulospuhallusmahdollisuuden puuttumisen takia. Tämän takia lisäveden on oltava

hyvin puhdasta. AVT:ssä syntyy kuitenkin lauhde- ja syöttöveteen hyvissäkin ohjelmissa

rautaoksideja. Rautaoksidit kulkeutuvat edelleen kattilaan, jossa ne saostuvat putkiston seinille.
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Tästä ongelmasta on päästy hapetusmenetelmän avulla eroon. Tämä vähentää myös kattiloiden

kemiallisen puhdistuksen tarvetta, jolloin säästetään kemikaalikuluissa.

Hapetusmenetelmässä happea (O2) tai vaihtoehtoisesti vetyperoksidia (H2O2) annostellaan

kontrolloidusti veden sekaan. Syöttöpisteet sijaitsevat yleensä lauhteenpuhdistuksen jälkeen, tai heti

syöttövesisäiliön jälkeen. Hapetusmenetelmän periaatteena on, että magnetiittikerroksen päälle

muodostuu hydratoitu rautaoksidikalvo FeOOH. Tämän kerroksen etuna on magnetiittiin nähden

sen parempi kestävyys. Kerroksen johdosta rautaa ei pääse liukenemaan nestevirtaukseen

hyvinkään paljoa, verrattuna vanhaan AVT-menetelmäään. Hapetusmenetelmässä vaaditaan

läpivirtauskattiloille ominainen hyvin puhdas syöttövesi, etteivät epäpuhtaudet kulkeutuisi höyryn

mukana turbiiniin. Epäpuhtauksista koituu hapen yhteydessä suurempi ongelma, mitä hapettomassa

systeemissä, johtuen muodostuvista korroosiomahdollisuuksista. Hapetusmenetelmää ei voi käyttää

kiertopiirissä, jossa on käytetty metallina kuparia. Happi voisi aiheuttaa tällöin ongelmallista

kuparikorroosiota. /1/, /2/

Kuva 10. Happipitoisessa menetelmässä muodostuva oksidikerros (FeOOH) magnetiittikerroksen (Fe3O4) päälle

oikella. /2/

Hapetusmenetelmässä on kaksi variaatiota, neutraali vesikemia ja kombivesikemia. Neutraalissa

vesikemiassa veteen ei lisätä pH:ta säätäviä kemikaaleja. Tällöin pH pidetään tasolla >6,5.

Ainoastaan hapettavaa ainetta lisätään happipitoisuuden saamiseksi tasolle 0,05… 0,25 mg/l. Tällöin

saadaan aikaan magnetiittikerrosta suojaava rautaoksidikalvo. Kombivesikemiassa veteen lisätään

ammoniakkia pH:n saamiseksi tasolle 8… 8,5. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan 0,02… 0,07 mg/l

ammoniakkia veteen. Hapettavan aineen pitoisuus pidetään kombivesikemiassa tasolla 0,05… 0,15

mg/l. Happipitoisella hoidolla voidaan käyttää syöttöveden pH:na 1… 1,5 yksikköä alempaa arvoa,

mitä AVT-vesikemiassa. Tämä on mahdollista putken pintaa suojaavan FeOOH-kerroksen avulla.

/1/, /2/, /3/
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Hapen pitoisuudella on merkityksensä myös melko uudessa korroosiotyypissä. Virtauksen

aiheuttama korroosio voi tulla merkittäväksi, kun happi on poistettu kokonaan virtauksesta. Tällöin

vaikutus näkyy magnetiittikerroksessa putken pinnalla, etenkin kohdissa joissa on suuri turbulenssi.

Esimerkiksi putkiston mutkissa virtaus voi aiheuttaa niin paljon eroosiota ja korroosiota, jolloin

putken seinämä ei kestä enää virtauksen painetta. Yksi ratkaisu tämän ilmiön estämiseen on

happipitoisuuden pitäminen tarpeeksi korkealla, vähentämällä esimerkiksi mahdollista

hapenpoistokemikaalien syöttöä. Yleensä tarvittava vähimmäispitoisuus hapelle on noin 1… 2 ppb.

/2/

4.3.2 Fosfaattikemia

Fosfaattikemian eri kehitelmiä käytetään lieriökattiloiden käsittelytapana. Ajotapaa ei ole

mahdollista käyttää läpivirtauskattiloiden kanssa, koska niissä ei ole lieriötä, josta poistettaisiin

ulospuhalluksella epäpuhtauksia ja kemikaaleja. Menetelmässä virtaavaan veteen lisätään

vesiliukoista ja haihtumatonta natriumfosfaattia, sekä haihtuvaa alkalointikemikaalia ja

hapenpoistokemikaalia. Fosfaatilla estetään saostumien muodostumista putkipinnoille. Fosfaatin

tehtävänä on sitoa veden kovuusioneja, kalsiumia, magnesiumia ja silikaattia hienoksi lietteeksi,

joka voidaan poistaa vesi-höyrykierrosta lieriön ulospuhalluksen avulla. Fosfaattiyhdisteillä, kuten

trinatriumfosfaatilla (Na3PO4) saadaan nostettua veden pH:ta, joka täydennetään

alkalointikemikaaleilla.

Menetelmän ensimmäisissä muodoissa fosfaattipitoisuus ja pH pidettiin hyvinkin korkealla, josta

seurasi putkistojen emäskorroosiota. Emäskorroosio johtuu fosfaatin reaktiosta veden kanssa, josta

muodostuu hydroksidia. Hydroksidi voi kulkeutua putkien saostumien alle, aiheuttaen lopulta

putkiin emäskorroosiota. Ongelmasta johtuen alkuperäisestä fosfaattikemiasta kehitettiin tapa, jota

kutsutaan koordinoiduksi fosfaattikemiaksi (Coordinated phospate treatment). Menetelmässä veteen

lisätään trinatriumfosfaattia veden pH:n säätämiseksi oikealle alueelle, jotta teräsputkien korroosio

saadaan minimoitua. Moolisuhde trinatriumfosfaatissa on natriumin ja fosfaatin välillä 3:1.

Koordinoidussa fosfaattikemiassa Na/PO4-suhde pidetään alle 3:1:n, välillä 2,8… 2,2:1, tämän takia

seokseen on trinatriumfosfaatin lisäksi lisättävä dinatriumfosfaattia (Na2PO4). Na/PO4-suhteen

oikealla säätämisellä veden pH pidetään tarpeeksi korkealla ja muodostuva hydroksidi tarpeeksi

matalalla, jotta korroosiota ei ilmene.
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Natriumfosfaattien vesiliukoisuus rupeaa laskemaan yli 120 ºC:n lämpötiloissa melko nopeasti ja

315 ºC:n asteen lämpötiloissa vesiliukoisuus on hyvin huono. Kattilan korkeissa lämpötiloissa ja

varsinkin kattiloissa, jotka toimivat korkeilla paineilla fosfaatin vesiliukoisuus tulee heikoksi ja se

alkaa saostua kattilan putkipinnoille hyvin epätasaisilla Na/PO4-suhteilla. Tätä kutsutaan ns.

”hideout”-ilmiöksi.

Mahdollinen hideout-ilmiö voi ilmetä erityisesti ajettaessa korkeapainekattiloita kovalla teholla.

Tällöin natriumfosfaattia rupeaa saostumaan kattilan pinnoille alhaisella Na/PO4-suhteella, jättäen

veden Na/PO4-suhteen suuremmaksi mitä 3:1. Tämä aiheuttaa kattilaveden pH:n nousun. Veteen

voidaan lisätä dinatriumfosfaattia pH:n korjaamiseksi, mutta hideout-ilmiö voi vaikuttaa tähänkin.

Kun kattilan ajotehoa lasketaan, saostunut fosfaatti liukenee takaisin veteen, laskien pH:ta alas

happamalle tasolle. Saosteella on yleensä alhaisempi Na/PO4-suhde mitä vesivirtauksella ja tämä

vaikuttaa kattilaveden virtauksen fosfaattipitoisuuteen alentavasti, laskien samalla pH:n arvoa

happamalle tasolle. Tähän ongelmaan kehitettiin seuraava fosfaattikemian muoto. Tasaiseksi

fosfaattikemiaksi (Congruent treatment) kutsutussa menetelmässä kattilaveden fosfaattipitoisuutena

pidetään 2… 5 ppm. Na/PO4-suhteen ylärajana pidetään 2,6:1 ja alarajana 2,2:1. Tällä on pyritty

vaikuttamaan saostumien fosfaattipitoisuuteen, jotta sillä ei olisi niin suurta vaikutusta veden

pitoisuuteen. Rajojen ylittäminen voi aiheuttaa veden liikaa emäksisyyttä ja alittaminen voi

aiheuttaa liian happamat olosuhteet. Rajoissa pysymisestä on kuitenkin kehittynyt ongelmia etenkin

korkeapainekattiloilla. Matala- ja keskipainekattiloilla tämä tapa on vielä yleisessä käytössä

toimivana menetelmänä. Edellä kuvatulle hideout-ongelmalle on kehitelty muitakin fosfaattikemian

uusia variaatiota. Näillä pyritään poistamaan aiheutuvien saostumien vaikutukset.

Hideout-ongelman takia erityisesti korkeapainekattiloissa käytetään uudempaa fosfaattikemian

muotoa. Menetelmässä käytetään trinatriumfosfaattia ja lisätään alkalointikemikaalia pH:n

nostamiseksi. Tätä menetelmää nimitetään tasapainotetuksi fosfaattikemiaksi (Equilibrium

Phospate). Menetelmässä kattilaveden fosfaattipitoisuus on pidetty välillä 0,2… 2,5 ppm riippuen

yksilöllisesti sopivasta arvosta kattilalle, sekä pH välillä 9… 9,7, jotta suojaava kerros muodostuu

putken pinnalle. Menetelmässä Na/PO4-suhde pidetään 3:1 tai suurempana. Alkalointikemikaalia

lisätään veteen 0… 1 ppm. Tällä menetelmällä vähennetään fosfaatin saostumisesta koituvia

ongelmia ja hideout-ilmiötä, mutta korkeammilla pH:n arvoilla ja alkalointikemikaalien käytöllä voi

olla seurauksena natriumhydroksidin kulkeutuminen turbiiniin. Tässä menetelmässä vuodoista
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tulevat epäpuhtaudet aiheuttavat herkemmin ongelmia, koska fosfaattipitoisuus alenee tällöin

nopeasti. Seurauksena tästä voi olla veden pH:n laskeminen happamalle tasolle. /1/, /2/, /7/

4.4 Lauhdevesi

Kattiloissa tuotettua höyryä käytetään sähkön tuottamiseen turbiiniin avulla, lämmöntuotantoon

kaukolämpöveden lämmittämiseksi ja suoraan lämmönlähteenä teollisuuden prosesseissa. Edellä

mainituista prosesseista palautuvaa lauhtunutta höyryä kutsutaan lauhdevedeksi. Lauhdevesi on

yleensä tarpeeksi puhdasta, jotta sitä olisi kannattavaa palauttaa takaisin vesi-höyrykiertoon,

lisäveden tuotantokustannuksien säästämiseksi. Lauhdeveteen sekoittuu kuitenkin prosessien

putkistoissa ja lämmönsiirtimissä erilaisia epäpuhtauksia. Epäpuhtauksia ovat mahdolliset

korroosiotuotteet, epäorgaaniset ionit ja orgaaniset yhdisteet. Näitä ilmenee liuenneessa, sekä

kiinteässä muodossa. Epäpuhtauksia poistetaan, jotta säilytettäisiin kattilan syöttöveden vaadittu

puhtaus ja näin vältyttäisiin saostumilta ja korroosiolta. Erityisesti läpivirtauskattiloilla ja

lieriökattiloilla, jotka toimivat korkeilla paineilla on lauhteenpuhdistus tarpeen. Lauhteenpuhdistus

on kuitenkin hyödyllistä kaikilla kattiloilla ja sillä voidaan lisätä niiden käyttöikää.

Riippuen syöttöveden laatuvaatimuksista käytetään erilaisia lauhteenpuhdistuskeinoja. Lauhdevettä

puhdistetaan mekaanisesti erilaisilla suodattimilla ja kemiallisesti esimerkiksi ioninvaihtimilla.

Seuraavaan taulukkoon on lueteltu esimerkkejä lauhteenpuhdistusmenetelmistä mainituille

epäpuhtauksille.

Taulukko 4. Lauhteenpuhdistusmenetelmiä

Puhdistusmenetelmä Epäpuhtaus

Patruunasuodatin Suspendoituneet kiintoaineet

Aktiivihiilisuodatin Orgaaniset yhdisteet

Natriumsyöttö Kovuusionit

Hiekkasuodatin Karkeat hiukkaset >10-6 m

Korkeapainekattiloilla, joissa tarvitaan erityisen puhdasta vettä, lauhdevedenkäsittelyyn käytetään

pääsääntöisesti kahta tapaa. Tarvittavan vedenlaadun saavuttamiseksi käytetään kemiallisia



31

puhdistusmenetelmiä. Nämä menetelmät ovat pulverimainen ioninvaihtohartsi ja

ioninvaihtopuhdistus. /2/, /5/

4.4.1 Ioninvaihtopuhdistus

Ioninvaihtopuhdistus on melko samanlainen suolanpoistomenetelmä, mitä käytetään lisäveden

valmistuksessa. Menetelmä poistaa veteen sekoittuneet kiintoaineet. Lisäveden

ioninpoistomenetelmien tapaan tässä on monia eri variaatioita, miten järjestää kationinvaihdin,

anioninvaihdin ja sekavaihdin. Menetelmän tullessa käyttöön, asennettiin ioninvaihtopuhdistimen

eteen erilliset suodattimet liukenemattomille kiintoaineille. Nykyään lauhdevesi tulee prosesseista

suoraan ioninvaihtopuhdistimiin ilman erillisiä suodattimia. Läpivirtaama on lauhdepuolen

ioninvaihtosäiliöiden läpi suurempi mitä lisäveden käsittelyssä, koska lauhdevesi on jo kertaalleen

käsiteltyä vettä ja sisältää vain prosesseista tulleet epäpuhtaudet. Ioninvaihdinten ollessa käytössä

läpi vuorokauden, niitä käytetään useita rinnakkain pienemmällä ajoteholla toimintavarmuuden

säilyttämiseksi. Elvytyksen tarve vaihtelee muutamasta päivästä jopa yli kuukauden väleihin.

Elvytys hoidetaan yleensä lauhdelinjan ulkopuolella. /2/

4.4.2 Pulverimainen ioninvaihtohartsi

Pulverimainen ioninvaihtohartsi sopii paremmin lauhteenpuhdistukselle, jossa liukenemattomien

kiintoaineiden poistaminen on tärkeää. Tässä puhdistustyypissä patruunamaiset suodattimet

päällystetään pulverimaisella ioninvaihtohartsilla. Menetelmää kutsutaan myös precoat-

suodatukseksi. Ioninvaihtohartsissa on yhdistetty kationin- ja anioninvaihto. Suodatinpatruunat

sijoitetaan erillisen säiliön sisään kuvan 11 mukaisesti, johon lauhdevesi syötetään puhdistettavaksi.

Lauhdevesi kulkee säiliöissä sijaitsevien suodattimien läpi, jolloin epäpuhtaudet jäävät

hartsikerrokseen. Menetelmällä saadaan hoidettua samanaikaisesti kiintoaineiden poisto ja

ioninvaihto. Ioninvaihtohartsia ei voida tässä tapauksessa elvyttää, joten hartsi on uusittava tietyn

väliajoin. /2/
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Kuva 11. Lauhteenpuhdistusmenetelmä, jossa käytetään pulverimaista ioninvaihtohartsia / 2 /

5. YHTEENVETO

Kuten työssä on tullut ilmi, vaativat kattilat aina yksilöllisen vedenkäsittelyn, jotta vaadittu

vedenlaatu saavutetaan. Vedenkäsittelytoimenpiteet valitaan voimalaitoksille käytetyn kattilatyypin,

-paineen ja höyryn käyttötarkoituksen mukaan. Laitteiden taloudellisuus tulee myös usein

ratkaisevaksi tekijäksi vedenkäsittelylaitteiden valinnoissa, kuten myös ympäristöseikat ja

työturvallisuus. Uudet menetelmät on usein kehitelty vanhojen menetelmien, kokemusten kautta

kerättyjen haittojen ja puutteiden perusteella. Vaikka uusien vedenkäsittelymenetelmien

käyttöönottoa on havaittavissa laajalti voimalaitoksissa, ei se tarkoita että vanhat menetelmät

olisivat täysin käyttökelvottomia. Useassa tapauksessa vanhoja ja uusia menetelmiä on yhdistelty

keskenään. Näistä on saatu myös hyvin toimivia paketteja, niin tulosten, kuin toiminnan perusteella.

Näin on käynyt myös ioninvaihdinten käytössä käänteisosmoosilaitteiston yhteydessä. Kehitystä

tapahtuu koko ajan käytöstä saatujen kokemusten siivittämänä. Samalla vedenkäsittelylaitteiden

toimintakyky ja käyttövarmuus kasvaa.



33

LÄHDELUETTELO

[1] Brad Buecker. Fundamentals of Steam Generation Chemistry. Penwell Books. Tulsa, Oklahoma,

USA. 2000. 334s. ISBN 0-87814-750-0

[2] Brad Buecker. Power Plant Water Chemistry: A Practical Guide. Penwell Books. Oklahoma,

USA. 1997. 251s. ISBN 0-87814-619-9

[3] Huhtinen, Kettunen, Nurminen, Pakkanen. Höyrykattilatekniikka. 6. painos. Edita Oy. Helsinki.

2004. 379s. ISBN 951-37-3360-2.

[4] Koskelainen, Lasse. Vedenkäsittely. [WebCT-materiaali]. [Viitattu 14.4.2007]. Saatavissa:

LTY:n Energia- ja ympäristötekniikan kurssi En2310800, WebCT-kurssina, vaatii salasanan

[5] Sonninen, Risto. 19.1.2005. Vesikemian vaikutus vesihöyrykierron komponenttien elinikään.

15s. [www-dokumentti]. [Viitattu 14.4.2007]. Saatavissa:

http://www.ristola.com/ajankohtaista/pdf/uutinen_2005_04_21%20Risto%20Sonninen%20Voi

malaitoksen%20vesikemian%20vaikutus.pdf

[6] Electrosynthesis Company Inc. Ei päiväystä. Electrodialysis. [verkkojulkaisu]. [Viitattu

14.4.2007]. Saatavissa: http://www.electrosynthesis.com/ess/weid.html

[7] Stodola, Silbert. Ei päiväystä. Enhanced Phosphate Treatment for Drum-Recirculating Boilers.

[verkkojulkaisu] [Viitattu 14.4.2007]. Saatavissa: http://www.silbert.org/EPT4DrumBoilers.htm

HYPERLINK 
HYPERLINK 
HYPERLINK 
HYPERLINK 
http://www.ristola.com/ajankohtaista/pdf/uutinen_2005_04_21 Risto Sonninen Voimalaitoksen vesikemian vaikutus.pdf
http://www.ristola.com/ajankohtaista/pdf/uutinen_2005_04_21 Risto Sonninen Voimalaitoksen vesikemian vaikutus.pdf
http://www.electrosynthesis.com/ess/weid.html
http://www.silbert.org/EPT4DrumBoilers.htm


LIITE 1. ASME:n suositukset lieriökattilan syöttö- ja kattilavedelle eri paineluokilla /2/



LIITE 2. DENÅ:n vesisuosituksia eri kattilatyyppien käyttöpaineille /3/



LIITE 3. Kalvomateriaalien suodatuskyky /1/


