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The main purpose of this study was to create a visual equivalent circuit of an industrial zincelectrolysis process. In order to form the equivalent circuit, the secondary leakage routes had
to be mapped and numerical values had to be defined for these secondary routes.
On account of the complexity and the size of the process we had to lean on diverse study
methods as well. The central measurements were; mapping out the secondary leakage currents with a DC-meter, voltage-measurements of chutes of the liquid circuits and the rectifier
transient measurements. Defining the resistance of the liquid paths was also a crucial part of
this study. The resistances were calculated by the cross-sectional area and the conductance
of the liquid.
The most essential product of this work was the equivalent circuit diagram which was also
the primary scope of this study. Defining the solution to form the numerical values of the

circuit components can be considered as important as the circuit diagram itself. Therefore,
this study functions as a comprehensive foundation considering the future studies. The results from the measurements conducted during this project is valuable source data for incoming works as well.
A numerical value for all the key components of the circuit was succeeded to define. However, not enough data could be gathered in order to specify the exact rate of induction. Therefore, indirect calculation methods had to be leaned on as well in which the shape and the size
of the circuit was varied in order to find the magnitude of the phenomenon. Distinct earth
faults or other fault occasions were not found during the measurements. The voltages of the
liquid chutes and the current rates of the feeder hoses behaved logically in proportion to the
structure of the process.
As a concluding phrase about the dynamics of the process it can be stated that there is a
notable gap in magnitude between the primary and the secondary circuits. Consequently,
current losses remain on a moderate level. Reciprocal connections between the current circuits via the live electrolyte may nevertheless cause hazardous situations as a result of the
polarization of the circuit voltages.
The need for a dynamical simulation model became more and more obvious during the progression of the study. This model could be used to simulate special process occasions. The
simulation model could also be utilized to define the values of the circuit components even
more precisely. Further study around the equivalent circuit is needed to cover all the aspects
of the electrolysis process in order to form a more detailed circuit diagram with less simplifications.
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1

JOHDANTO

Elektrolyysiprosessi on Boliden Kokkola Oy:n keskeisin prosessi, mutta silti prosessin sähköisten ominaisuuksien asiantuntijoita on tehtaalla vähän. Prosessin sähkötekniikan ymmärryksen siirto uusille työntekijöille on ollut haastavaa, sillä sähköistä vastinkytkentämallia
prosessista ei ole aiemmin ollut olemassa.
Boliden Kokkola Oy:n osalta ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuuden edistäminen edellyttävät elektrolyysiprosessin sähköisten ominaisuuksien entistä parempaa ymmärrystä. Ymmärryksen lisäämisen työkaluna toimii tämä diplomityö ja työn lopputuloksena
saatu sähköinen vastinkytkentä. Työn tuloksena saadun vastinkytkentädokumentin avulla
voidaan myös tunnistaa ja hallita turvallisuusriskejä aiempaa paremmin. Aihe on tärkeä niin
turvallisuuden, energiatehokkuuden kuin laitoksen toiminnan ymmärtämisenkin kannalta.
Aihe on syntynyt Boliden-konsernin sulattojen automaatio- ja energiatehokkuuskehityksestä
vastaavan johtajan Jarmo Herrosen (entinen Boliden Kokkola Oy:n toimitusjohtaja) johdolla.

1.1 Tavoitteet ja rajaus
Tavoitteiden asettaminen ja työn tarkka rajaus olivat ensiarvoisen tärkeässä asemassa, jotta
työn aikataulusta voitiin pitää kiinni. Työn laajasta mittasuhteesta johtuen työn rajaus ja tavoitteiden asettaminen osoittautuivat vaativiksi tehtäviksi. Tavoitteet ja rajaus muovautuivat
vielä tutkimuksen edetessä.
1.1.1 Työn tavoitteet
Ensisijaisena konkreettisena tavoitteena oli muodostaa havainnollinen CAD-kuva elektrolyysiprosessista sähköteknisestä näkökulmasta. Sähköisen vastinkytkennän tuli vastata kysymykseen, millainen virtapiiri elektrolyysiprosessi olisi, jos se esitettäisiin piirikaaviona.
Piirikaavioesitystavassa otettiin huomioon prosessin fyysinen rakenne, jotta piirikaavio olisi
mahdollisimman hyvin sisäistettävissä myös henkilöille, jotka eivät ole sähkötekniikan ammattilaisia ja tuntevat ainoastaan elektrolyysin fyysisen rakenteen.
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Työn määrittelyvaiheessa asetimme tavoitteen luoda vastinkytkentäverkko eri resoluutioilla.
Lisäksi tavoitteina oli tutkia vika- ja ääritilanteita sekä muita mahdollisia skenaarioita ja näiden erikoistilanteiden aiheuttamia tilanteita prosessissa. Kaikkia näitä alitavoitteita ei tutkimuksen yhteydessä ehditty käsitellä prosessin laajuuden vuoksi. Elektrolyysiprosessin sisäistäminen osoittautui haastavaksi ja aikaa vieväksi.
Konkreettisten fyysisten tavoitteiden lisäksi työn immateriaalisena tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen elektrolyysiprosessin sähköisistä ominaisuuksista. Tähän työkaluina toimivat vastinkytkentäkuva, tutkimuksen oheismateriaali sekä tutkimuksen jälkeen toteutettavat koulutukset. Tämän työn tavoitteena oli myös luoda pohja jatkotutkimusten toteuttamiselle.
Työn edetessä työlle syntyi luontevasti myös ylimääräinen funktio. Työn ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi elektrolyysin sähkötekninen toiminta oli sisäistettävä syvällisesti ja se
vaati pitkällisen perehtymisen elektrolyysin osa-alueisiin. Tämä diplomityö toimii myös
poikkileikkauksena elektrolyysiprosessiin sähköteknisestä näkökulmasta. Työ tarjoaa pohjan prosessin dynamiikan ymmärtämiselle, sillä työssä käydään läpi kaikki prosessiin olennaisesti liittyvät komponentit. Tämä osatavoite muodostui hyvin olennaiseksi osaksi tätä
diplomityötä.
Yksi projektin määrittelyvaiheessa asetettu tavoite oli määrittää prosessille turvallinen ajoikkuna. Tätä työssä ei kuitenkaan ehditty tehdä. Tavoitteena oli tutkia prosessin dynamiikkaa
ja ääritilanteita. Tavoitteena oli luoda hälytysrajat sallituille häviöille normaaliajossa sekä
määrittää sallitut raja-arvot ääritilanteissa.

1.1.2 Työn rajaus
Sähköisen vastinkytkentäverkon muodostamisessa tuli ottaa huomioon seuraavat prosessin
fyysiset osat:


110 kV syöttö sekä muuntaja



tasasuuntaajat



kiskostot
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altaat



liuosreitit



säiliöt



maadoituspisteet

Kaikki näistä osatekijöistä eivät kutienkaan päätyneet lopulliseen piirikaavioon, mutta työn
toteutus edellytti näihin osa-alueisiin perehtymistä. Elektrolyysiprosessin laaja kokoluokka
ja monitieteellinen luonne pakottivat rajaamaan työtä tarkasti. Prosessin kemia on olennainen osa elektrolyysiprosessia, joten kemian tarkastelu oli välttämätöntä työn toteutuksen
kannalta. Kemian osalta tutkimusta pyrittiin yksinkertaistamaan siinä, kuinka tarkasti
otamme huomioon liuoksen ominaisuuksien muutoksia. Keskiarvoistuksia ja homogenisointeja käytettiin tutkimuksessa perustellusti. Elektrolyysi on luonteeltaan jatkuva prosessi ja
siten kemialliset ominaisuudet sekä konsentraatiot pyritään pitämään stabiileina. Laitoksen
suuren fyysisen koon ja sen mukanaan tuoman hitauden vuoksi muutosten ja konsentraatioiden hallinta on toteutettavissa hyvin sillä prosessin viiveet antavat aikaa reagoida tapahtumiin.
Sähkötekniikan osa-alueella työlle tehtiin seuraavia rajauksia ja yksinkertaistuksia:


Hyvin yksityiskohtainen tarkastelu rajattiin pois. Hyväksytään karkeampi resoluutio.



Transienttitilanteiden eri skenaarioita ei sisällytetä työhön. Eri ajoskenaarioiden suuren lukumäärän vuoksi transienttitilanteiden tarkastelu vaatisi dynaamisen mallin
käyttöömme. Yksinkertainen transienttitarkastelu työssä kuitenkin toteutetaan.



Elektrodien liuotusaltaat rajataan työstä kokonaan pois, sillä ne eivät liity primääriseen sähkövirtapiiriin. Liuotusaltaat ovat kuitenkin epäsuorassa yhteydessä liuosreittien kautta elektrolyysihallin tuotantoaltaisiin.



Kaikki laskelmat tehdään olettaen käämikytkimen olevan tilassa 4, joka on normaalin ajotilanteen mukainen käämikytkimen tila.

Näitä sähkötekniikan yksinkertaistuksia avataan myöhemmissä käsittelyluvuissa tarkemmin.
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1.2 Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen ajan diplomityöntekijälle oli osoitettu paikallinen työpiste sinkkitehtaan tiloista. Allekirjoittanut pääsi näin aktiiviseksi osaksi tehtaan henkilöstöä ja sai osallistua
osaston päivittäisiin palavereihin ja toimintaan. Projektin alkuvaiheessa koulutuksia, kenttävierailuja ja palavereita järjestettiin sekä diplomityöntekijän että Bolidenin aloitteesta.
Vastinkytkentäverkon muodostamiseen käytettäviä tutkimuskeinoja olivat:


kirjallisuustarkastelut



tehdasdatan keräys ja analyysi



laitetietojen keräys ja soveltaminen



mittaukset kentällä



tehtaan teknisen dokumentaation ja raporttien tulkinta sekä soveltaminen

Mittausten teko ja testiajot pyrittiin synkronoimaan tuotantoseisokkien kanssa. Tehtaan alasajot olivat etukäteen hyvin tiedossa ja mittauksia ajoitettiinkin alasajotilanteisiin. Projektin
alkuperäinen 6 kuukauden aikataulu venyi 2 kuukauden verran. Ajankuvana mainittakoon
vielä, että projekti sijoittui historiallisesti erikoiseen ajanjaksoon, sillä projektin aikajanalle
sijoittui Brexit, Covid-19 sekä sähkömiesten historiallisen laaja lakko. Näistä ainoastaan lakolla oli suoria vaikutuksia työn toteutukseen.

1.3 Raportin rakenne
Työn rakenne on valittu siten, että ulkopuolisen on mahdollista sisäistää laitoksen toiminta
ennen käsittelylukuja ja tarkempia yksityiskohtien tarkasteluja. Johdantokappaleiden jälkeen
seuraa elektrolyysiprosessin esittelykappale – kappale 2. Tässä kappaleessa esitellään laitoksen toimintaperiaate ja elektrolyysiprosessin olennaisimmat komponentit ja osa-alueet. Laitoksen toimintaperiaatteen jälkeen seuraa teoriaosio, joka on jaettu kahteen erilliseen teorialukuun – luvut 3 ja 4. Prosessiin liittyvä kemiantekniikka haluttiin käsitellä erillisessä luvussa selkeyden vuoksi. Luku 3 on siis kemiaan keskittyvä luku. Kemiatarkastelun jälkeen
seuraa sähkötekniikan teoriaosuus. Luvussa 4 käydään läpi virtapiirin osakomponentit sähkötekniikan näkökulmasta.
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Luku 5 on varattu vastinkytkentäverkon muodostamiseen. Tässä kappaleessa hahmottuu verkon fyysinen rakenne osakomponentteineen. Kun verkon fyysinen muoto on tiedossa, voi
verkon osakomponentit ratkaista matemaattisesti. Tämä verkon osakomponenttien määritys
tehdään kappaleen 5 aliluvuissa sekä luvussa 6. Luvussa 5 on laskennallisia määrityksiä ja
luvussa 6 on ainoastaan työn mittauksiin liittyvä osio. Komponenttien lukuarvojen määrityksissä tarvitaan sekä mittauksia että laskentakaavoja. Huomionarvoista rakenteessa on se,
että vastinkytkentäverkon komponenttien määritys edellyttää mittauksista saatavien tulosten
hyödyntämistä. Tässä kohdassa työn kronologisuudesta on joustettu työn selkeyttämiseksi.
Työhön liittyvä pohdinta ja jatkotutkimusideat käsitellään luvussa 7.

1.4 Yritysesittely
Boliden Kokkola on ruotsalaisen Boliden AB -konsernin tytäryhtiö. Konsernilla on yhteensä
viisi sulattoa ja Boliden Kokkola Oy on näistä yksi. Kokkolan sinkkitehdas on Euroopan
toiseksi suurin. Vuonna 2018 Kokkolassa tuotettiin 295 000 tonnia sinkkiä. Kokkolassa
sinkkiä on tuotettu vuodesta 1969 alkaen. Tehtaat olivat vuoteen 2004 asti Outokumpu Oyj:n
omistuksessa. Vuonna 2004 Kokkolan sinkkitehdas tuli osaksi Boliden-konsernia. Bolidenkonsernilla on omia kaivoksia, jotka ovatkin sinkkirikasteen pääasiallisia toimittajia, mutta
rikastetta ostetaan myös muilta toimijoilta. Elektrolyysiprosessista saatu sinkki sulatetaan ja
valetaan harkoiksi, jotka ovat myös tehtaan lopputuotteita. Yhtiön kotisivujen mukaan vakituisten työntekijöiden henkilömäärä on 550. (Boliden, 2018.)
Julkisen tiedon mukaan vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 226 M€, liiketulos 43 M€ ja henkilöstömäärä 615 (Kauppalehti, 2020). Tämä työntekijävahvuus kuvaa keskimääräistä henkilöstömäärää. Tähän lukuun on laskettu myös kesätyöntekijät ja muut määräaikaiset työntekijät. Trendien perusteella henkilöstömäärä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina ja
tulosta on syntynyt tasaisella liikevaihdolla ja -tuotolla.

2

ELEKTROLYYSIPROSESSIN ESITTELY

Elektrolyysiprosessin sisäistämiseksi tässä kappaleessa käydään yleistasolla läpi prosessin
eri osiot loogisessa järjestyksessä. Kappaleessa 2.1 käydään sinkin valmistusprosessin periaate, kappaleessa 2.2 on yleinen esittely valmistusprosessin elektrolyysivaiheesta ja
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kappaleessa 2.3 käydään läpi elektrolyysiprosessiin olennaisesti liittyvät komponentit ja aihealueet.

2.1 Sinkkisulaton toimintaperiaate
Sinkkisulaton yleinen toimintaperiaate on seuraavan kaavion mukainen.

Kuva 2.1. Sinkkisulaton periaatekaavio (Boliden, 2019).

Yhtiö käyttää rikasteen lähteenä pääasiassa konsernin omia kaivoksia, mutta osa rikasteesta
ostetaan muilta toimijoilta. Kaivoksilta saatavan metallirikasteen sinkkipitoisuus on tyypillisesti noin 50 %. Pasutolla rikaste pasutetaan uuneissa rikkipitoisuuden minimoimiseksi.
Pasutuksen jälkeen sinkkipitoisuus on kohonnut noin 60 %:iin. Mikäli rikasteen sinkkipitoisuus on hyvin korkea pasutusta ei tarvita ja rikaste voidaan liuottaa suoraan prosessiliuokseen. Liuotusvaiheessa sinkki liuotetaan rikkihapon avulla liuokseen. Tästä syntyy hyvin
puhdas sinkkisulfaattiliuos. Sinkkisulfaatin kemiallinen kaava on ZnSO4. Liuotuksessa rikasteen sisältämä rauta sakkautuu ja se saadaan suodatettua prosessista pois. Puhdistamolla
liuos käy läpi puhdistusprosessin. Sieltä saatavan liuoksen sinkkipitoisuus on noin 150 g/l.
Puhdistamolta liuos pumpataan välivaiheiden jälkeen liuoskiertoon. Elektrolyysihallin elektrodialtaissa sinkki saostetaan liuoksesta katodien pinnalle tasavirran avulla. Sinkki irrotetaan
katodeista ja sinkkilevyjen sulatuksen jälkeen sinkki valetaan valimolla harkoiksi, jotka ovat
myös sinkkitehtaan lopputuotteita. (Boliden, 2019.)

2.2 Elektrolyysihallin liuoskierron toimintaperiaate
Elektrolyysihallissa tapahtuu sinkin saostaminen elektrolyysiperiaatteella katodien pinnalle.
Kuva 2.2 esittää yleiskuvaa tehtaan elektrolyysihallista.
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Kuva 2.2. Kuva elektrolyysihallista. Kuvassa näkyy kokonaisuudessaan yksi rivipari, rivien jakorännit sekä
pääsyöttöränni kuvan takaseinustalla. Rivien paluurännit sijaitsevat allasrivien välisen kävelytason alla.

Kuvassa 2.3 on esitetty elektrolyysiprosessin olennaiset komponentit periaatekuvana.

Kuva 2.3. Elektrolyysihallin toimintaperiaate. LP – Liuospiiri, VP – Virtapiiri, KYS – Kylmäsäiliö, KUS –
Kuumasäiliö, TS – Tasasuuntaaja.
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Kuvasta 2.3 on rajattu pois kokonaan puhdistamon liitynnät sekä suoraliuotus, sillä ne liittyvät prosessiin kylmä- ja kuumasäiliöiden takaa epäsuorasti. Pumppujen runkojen lisäksi
pumppujen imukartiot ja diffuusorit on maadoitettu hyvin, joten maadoituksen jälkeisiä epäsuoria liitoksia emme sisällytä työn tarkastelun piiriin. Oletuksena on, että pumppujen maadoituspisteet ovat riittävän vahvoja eliminoimaan epäsuorien ja kaukaisten liuosreittien vaikutukset primäärisen prosessin virtapiirin dynamiikkaan. Kaavion 2.3 ymmärtämiseksi on
työn muut luvut syytä lukea ensin läpi.
Liuoskierto on jaettu elektrolyysissä kahteen erilliseen liuospiiriin – LP1 ja LP2. Kumpikin
liuospiireistä on jaettu kahteen erilliseen virtapiiriin. Yhteensä virtapiirejä on 4 ja näiden
vakiintuneet lyhenteet ovat VP1-4. Jokaisella virtapiirillä on oma tasasuuntaaja (TS1-4) sekä
suurjännitemuuntaja (TSM1-4). Virtapiirin sisällä altaat ovat kytketty sarjaan. Kapasiteetiltaan jokainen virtapiiri on identtinen niin sähkötehon kuin altaiden ja elektrodilevyjen lukumääränkin suhteen.
KYS1-4 kylmäsäiliöiltä liuos pumpataan pääsyöttöränneihin. Pääsyöttöränneiltä neutraaliliuos valuu rivinsyöttöletkua pitkin jakoränneille. Jokaisella allasrivillä on oma jakoränni.
Jakorännistä liuos jaetaan altaille (katso kuva 2.2). Jokaisella allasrivillä on myös oma paluuränni, jonne köyhtynyt liuos valuu altaista ylivuotona. Paluuliuoksesta käytetään nimitystä paluuhappo, sillä elektrolyysiprosessissa sinkin saostumisen seurauksena liuoksen rikkihappopitoisuus on korkea. Rivien paluuränneistä liuos virtaa painovoimaisesti pääpaluurännien kautta kootusti kuumasäiliöihin. Kuumasäiliöistä liuos pumpataan jäähdytystorneille. Osa jäähtyneestä paluuhaposta palaa liuoskiertoon kylmäsäiliöiden kautta ja osa palautetaan puhdistamolle rikastusta ja puhdistusta varten. Puhdistamolla liuos prosessoidaan
ja rikastetaan sinkin suhteen. Puhdistamolta palaavaa prosessoitua liuosta kutsutaan neutraaliliuokseksi tai kompaktimmin neutraaliksi.
Virtapiirien napaisuus on prosessissa suunniteltu siten, että virtapiirien välille ei synny
suurta jännite-eroa.
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2.3 Prosessin komponenttien esittely
Tässä kappaleessa käydään yleisellä tasolla läpi prosessin sähkötekniikkaan olennaisesti liittyvät komponentit. On tärkeää muistaa, että liuoksen sähkönjohtokyky on korkea, joten
myös liuosreittien kautta virtapiireihin yhteydessä olevat komponentit ovat vähintään epäsuorasti elektrolyysin sähkötekniikkaan liittyviä komponentteja. Tässä kappaleessa ei käydä
läpi komponentteihin liittyvää teoriaa. Kappaleen tarkoituksena on helpottaa lukijaa hahmottamaan prosessia kokonaisuutena esittelemällä prosessiin liittyvät komponentit lyhyesti.
2.3.1 110 kV suurjännitekomponentit
Vuonna 2014 Boliden Kokkola Oy käytti sähköä yli 1200 GWh (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2017). Tämä luku pitää sisällään koko tehtaan sähköenergiankulutuksen, mutta suurin osa
sähköstä kuluu juuri elektrolyysiprosessissa. Suuresta sähkönkulutuksesta johtuen on loogista, että sähkö tuodaan käyttöpaikalle mahdollisimman korkeassa jännitepotentiaalissa
mahdollisimman pienin siirtohäviöin. Valtakunnanverkon 110 kV suurjännitelinja tuodaan
elektrolyysirakennuksen ulkoseinustalle, jossa sijaitsevat elektrolyysiprosessia palvelevat
suurjännitemuuntajat TSM1-4.
Vaikka työssä ei päädytty sisällyttämään suurjännitekomponentteja piirikaavioesitykseen
käydään nämä komponentit kuitenkin työssä läpi, jotta lukijalle välittyy kattava kokonaiskuva elektrolyysilaitokseen liittyvästä sähkötekniikasta. Tarkkoja lukuarvoja muuntajan testiraporteista ei tässä työssä esitetä.
Muuntajat
Kaikkien tasasuuntaajien muuntajat (TSM1-4) ovat identtisiä ABB:n 110 kV/42 MVA muuntajia. 110 kV valtakunnanverkon ja elektrolyysihallin virtapiirien välillä ei ole välijännitepiirejä, joten jännite pudotetaan 110 kV muuntajalla suoraan virtapiirien VP1-4 tarvitsemalle jännitetasolle, joka on tyypillisesti luokkaa 740 VDC. Elektrolyysiprosessi tarvitsee
toimiakseen tasavirtaa, joten sekundääripiirissä jännite on tasasuunnattava tasasuuntaajilla,
jotka sijaitsevat muuntajien välittömässä läheisyydessä.
Elektrolyysin muuntajien TSM1-4 muuntajatyyppi on Ya0 + IIIy0d5 (katso kuva 2.4). Y
kuvaa ensiöpuolen tähtikäämitystä, a kuvaa ensiöpuolen käämikytkintä ja ensimmäisen
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termin 0 kuvaa vaiheen 1 vaihesiirtoa. Ensiöpuoli on referenssipuoli, joten vaihesiirtoa ei
täällä luonnollisestikaan ole. Toisiopuolella termi III kuvaa muuntajan kategoriaa. Kategorian III muuntajilla on toisiopuolella olemassa −30°-vaihesiirrolla olevia vaiheita. Tässä tapauksessa termi viittaa kolmiokytkentään. y0-käämitys kuvastaa toisiopuolen tähtikäämitystä, jonka vaiheet ovat samassa syklissä ensiöpuolen kanssa. d5 kuvaa toisiopuolen kolmiokytkettyä käämiä ja tässä numero 5 kuvastaa sitä, että toisiopuolen vaihe 3U seuraa ensiöpuolen vaihetta 1U 150° jättämällä. d5 on siis tarkentava termi, joka kertoo muuntajan
napojen kytkennöistä. (International Electrotechnical Commission, 2000.) Muuntajatyypin
nimikoodauksesta ei käy kuitenkaan ilmi, että ensiöpuolella on kaksi ensiökäämitystä.

Kuva 2.4. Muuntajan käämien kytkennät muuntajan dokumentaatiosta.

Muuntajan ensiöpuolella on oma käämitys kummallekin toisiopuolen käämille. Käämikytkin on yhteinen ensiöpuolen molemmille käämeille. Kuvasta 2.4 ilmenee hyvin toisiokäämitysten 30-asteen vaihesiirto, jonka avulla 12-pulssinen tasavirta on mahdollista toteuttaa.
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Toisiopuolella on yhteensä 6 erillistä vaihetta, joiden tasasuuntaus synnyttää 12 erillistä jännitepulssia. Pulssitaajuus sekä tähti- että kolmiokäämityksellä on 300 Hz ja, kun otetaan vaihesiirto huomioon, on yhdistetty pulssitaajuus 600 Hz.
Käämikytkin
Käämikytkimet ovat mekaanisia laitteita, joilla voidaan muuttaa käämin kierroslukumäärää
ja siten muuntajan jännitetasoja. Käämikytkimet voivat olla joko off-line- tai on-line-tyyppiä. Off-line-tyypin käämikytkimellä varustettujen muuntajien on oltava kuormittamattomassa tilassa, kun käämikytkimen tilaa muutetaan. On-line-käämikytkimet kykenevät vaihtamaan tilaa, vaikka muuntajassa olisikin täysi kuorma. On-line-tyypin käämikytkimien on
ylläpidettävä jatkuva virtatie käämikytkimen muutostilanteissa ja samaan aikaan niiden on
vältettävä käämin oikosulkutilanne. Siten ne ovatkin monimutkaisempia ja kalliimpia kuin
off-line-tyypin kytkimet. On-line-käämikytkimet eivät sovellu nopeaa jännitesäätöä vaativiin kohteisiin. (Holmes et al. 2014, 3) Bolidenin suurjännitemuuntajien käämikytkimet ovat
on-line-tyypin kytkimiä.
110 kV verkon kytkinlaitokselta katsottuna elektrolyysilaitoksen ensimmäiset komponentit
ovat käämikytkimiä. Bolidenin tapauksessa käämikytkin on kiinteä osa muuntajaa (TSM14). Käämikytkimen tiedot ovat myös kiinteä osa muuntajan dokumentaatiota. Yksinkertaisuudessaan käämikytkin on staattisessa tilassa osa muuntajan käämitystä. Käämikytkimellä
on staattisessa tilassa tietty LR-impedanssi. Tämä impedanssi voidaan kuvata kiinteänä
osana muuntajan vastinkytkentää eikä sitä näin ollen tarvitse irrottaa erilliseksi komponentiksi. Käämikytkimen LR-impedanssin suuruus näkyy muuntajan testiraportin tuloksissa.
Käämikytkin tulee siis otetuksi huomioon vastinkytkennässä automaattisesti, kun muuntajan
vastinkytkentä muodostetaan muuntajan testiraportin perusteella.
Karkea jännitetason säätö tapahtuu ensiöpuolen 13-portaisella käämikytkimellä ja hienosäätö tapahtuu tasasuuntaajilla, jolloin piirin virtaa voidaan säätää käytännössä portaattomasti raja-arvojen sisällä. Tasasuuntaajissa virtapiiriä voidaan säätää tyristoriohjauksella.
Kun tyristoreja pidetään johtavassa tilassa lyhyempään, jää prosessin kumulatiivinen virta
myös pienemmäksi. Toisiopiirin jännitetasot sijoittuvat välille 340-740 VAC riippuen käämikytkimen tilasta. Käämikytkimen portaat 1-3 on mekaanisesti sekä ohjelmallisesti
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kuitenkin lukittu elektrolyysiprosessin suojaamiseksi. Käämikytkimen toiminta noudattaa
seuraavaa loogista päättelyketjua. Jännite määrää muuntajan käämivuon. Mitä pienempi on
ensiöpuolen käämikytkimen tila, sitä vähemmän on kierroksia ensiöpuolen käämissä. Mitä
pienempi on ensiökäämin kierroslukumäärä, sitä suurempi vuontiheys tarvitaan jännitettä
vastaavan käämivuon ylläpitämiseksi. Suurempi vuontiheys puolestaan aiheuttaa toisiopuolella suuremman jännitteen, kun toisiokäämin kierroslukumäärä säilyy vakiona.
Muuntajan vaihtoehtoisista käämityksistä johtuen vastinkytkennässä muuntaja voisi näyttäytyä 13 eri muodossa. Kun tasasuuntaajia ajetaan täydellä 40 kA virralla, on käämikytkin
asennossa 4. Tehtaan valvontajärjestelmän historiasta varmistamalla kävi ilmi, että kytkimen
asento 4 on normaalin ajotilanteen kytkentätila.
2.3.2 Tasasuuntaaja
Muuntajan toisiokäämeissä jännitteen aaltomuoto on vielä pääosin siniaaltoa. Elektrolyysiprosessi vaatii toimiakseen tasajännitettä, joten vaihtojännite on tasasuunnattava tasasuuntaajalla. Kuten kuvasta 4.1 käy ilmi, on Bolidenillä käytössä muuntajat, joilla saadaan toisiopuolelle yhteensä 6 erillistä vaiheaaltoa. Näistä jokainen on 30° keskinäisessä vaihesiirrossa. Kun näiden vaiheiden syklit tasasuunnataan, syntyy 12 erillistä negatiivista ja positiivista jännitepulssia. 12-pulssinen tasajännite saadaan siis kytkemällä kaksi 6-pulssista tasasuuntaajaa rinnakkain (ABB Industry Oy 2001, 19). Jokaisesta näistä pulsseista hyödynnetään vain kapea sektori – ei siis puoliaaltoa. Vaiheen päälle- ja poiskytkentä tapahtuu tyristoreilla. 12-pulssisella tasasuuntauksella saadaan aikaan hyvin tasainen jänniteprofiili, joskin
tasasuuntaaja aiheuttaa säröä jännitteeseen.
2.3.3 Kiskosto
Tasasuuntaajalta lähtien virta kulkee kuparisia virtakiskoja pitkin. Virtakiskojen lisäksi sähkön kulkureitillä virta kulkee myös elektrodien ja elektrolyytin läpi. Sekundääriset häviöreitit kulkevat liuosreittien sekä mahdollisten suolasiltojen tai muiden sakkamuodostelmien
kautta maapotentiaalissa oleviin teräsrakenteisiin tai varsinaisiin maadoituksiin. Maadoituksia on kylmä- ja kuumapumppujen rungossa,imukartioissa ja diffuusoreissa. Lisäksi molemmissa liuospiireissä on maadoituselektrodit ennen kuumasäiliöitä. Myös pieniä suoria vuotoja eristimien ja muiden rakenteiden kautta ilmenee, mutta näiden vaikutus kokonaisprosessiin on hyvin pientä.
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Jokaisella virtapiirillä on uniikki kiskostoreitti, mutta kiskosto on rakennettu käytännössä
identtisistä komponenteista. Sekä kiskoston pituus että kiskoston geometria ovat virtapiireillä erilaisia. Piirien erilaisista geometrioista johtuen virtapiirien kiskoista aiheutuva resistiivinen ja induktiivinen kuorma on jokaisessa virtapiirissä hieman erilainen. Kuvassa 2.5 on
poikkileikkaus virran pääasiallisesta reitistä - päävirtakiskoista. Huomionarvoista on kuitenkin se, että virtakiskot eivät muodosta primäärisen virtapiirin suurinta osuutta reitistä sillä
eniten matkaa virtapiirille kertyy itse prosessialtaissa.

Kuva 2.5. Virtakiskopaketin poikkileikkauskuva.

Kuvassa 2.5 on kuvattu päävirtakiskot, joita pitkin virta pääasiallisesti kulkee hallin suuntaisesti virtapiirin ensimmäiseen ja viimeiseen altaaseen. Tämä kiskosto on metrimääräisesti
merkittävin kiskosto virtapiirissä. Tähti- ja kolmiokäämityillä käämeillä on tasasuuntaajan
päässä omat virtakiskonsa. 30° vaihesiirrossa olevia 6-pulssisia DC-jännitteitä ei summata
tasasuuntaajan välittömässä läheisyydessä, vaan summaus tapahtuu vasta hallin puolella.
Kuvan 2.6 arvot ovat likimääräisiä pituuksia muuntajan ja altaiden välisten virtakiskojen
pituuksista.
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Kuva 2.6. Muuntajan ja altaiden välisten virtakiskojen likimääräiset pituudet virtapiireissä.

Virtapiirien välillä ei ole suuria eroja kiskojen yhteenlasketuissa pituuksissa. Kiskojen pituuden jakautuminen plus- ja miinus-kiskojen välille on kuitenkin yksilöllistä jokaiselle piirille. On muistettava, että kuvan 2.6 luvuissa ei ole kuvattu virtapiirin kokonaispituutta. Virtapiirin kokonaispituus rakentuu näiden kiskoreittien lisäksi myös etu- ja takavirtakiskoista
sekä itse altaista ja niiden elektrodeista. Altaiden vaikutus virtatien pituuteen on 293 m, kun
kaikki riviparit ovat ajossa. Kokonaisuudessaan yhdessä virtapiirissä virtatien pituus on yli
410 m.
2.3.4 Elektrolyyttialtaat
Itse elektrolyysiprosessi ja sinkin saostuminen tapahtuvat elektrolyyttialtaissa. Kuten kuvista 2.3 ja 2.7 käy ilmi, allasrivejä elektrolyysihallissa on 56. Jokaisessa rivissä on 15 allasta
sarjassa. Yhteensä altaita on 840 ja yhdessä virtapiirissä altaita on siten 210.
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Kuva 2.7. Virtapiirin periaatekuva. Etualalla ovat altaat 15 ja taka-alalla ovat altaat 1. Hallin kulkukäytävä
sijaitsee altaiden 15 puolella.

Yhden virtapiirin periaatekuva on esitetty kuvassa 2.7. Allashuoltojen ajaksi rivipari erotetaan virtapiiristä ohittamalla virtapiiri oikosulkupaloilla. Allasrivit voidaan erottaa piiristä
ainoastaan pareittain. Tästä syystä rivipari on vakiintunut termi puhuttaessa elektrolyysistä.
Altaan geometria
Altaiden materiaali on lasikuituvahvistettu muovi ja niiden pituus on noin 3600 mm, leveys
850 mm ja korkeus 2000 mm. Yhden altaan tilavuus on likimäärin 3 m3. Tästä tilavuudesta
elektrodit syrjäyttävät merkittävän osan.
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Kuva 2.8. Altaan periaatekuva. Vain osa elektrodeista on piirretty malliin.

Altaat seisovat vapaasti eristimien päällä ja ne on eristetty maasta tehokkaasti. Kuvassa 2.8
näkyvä punainen letku on syöttöletku, jota pitkin elektrolyyttineste virtaa vapaasti altaaseen
jakorännistä. Ulosvirtaus tapahtuu ylivuotona altaan toisesta päästä paluuränniin. Paluupuolella neste on hyvin happopitoista. Elektrodit roikkuvat vapaasti altaan reunoilla näkyvien
keltaisten hammastettujen välivirtakiskojen päällä.
Elektrodit
Altaissa on kahdenlaisia elektrodeja – katodeja sekä anodeja. Negatiivinen elektrodi on katodi ja positiivinen anodi. Anodit ovat pienellä hopeamäärällä seostettua lyijyä ja katodit
alumiinia. Sinkin saostuminen tapahtuu katodilla. Lyijyanodeja altaissa on 45 kpl ja alumiinikatodeja 44 kpl. Näin sinkki saadaan kertymään molemmin puolin katodia, kun anodit
tarjoavat virralle reittejä katodin molemmilla puolilla. Jokaisen elektrodin toinen kannatinkorva on yksi kontaktipinta, jonka vastus on olennainen osa elektrolyysin prosessin virtapiiriä. Toinen kannatinkorva makaa eristetyn kiskon päällä, joten sitä kautta virta ei pääse kulkemaan. Elektrodien yhteenlaskettu lukumäärä prosessialtaissa on 74 760, joista 37 800 on
anodeja ja loput 36 960 katodeja.. Kun yhden virtapiirin rinnakkaiset elektrodit redusoidaan
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yhdeksi vastukseksi, on sarjakytkennässä silti 420 elektrodien kontaktivastusta – kaksi joka
altaassa.

Kuva 2.9. Elektrodien mittakuva. Anodi vasemmalla, katodi oikealla.

Katodilevyn paksuus on 6 mm ja leveys 700 mm. Katodilevyjen korkeus ilman ripustustankoja on 1274 mm. Levyn kokonaispinta-ala on 1,79 m2, kun summataan levyn molemmat
puolet. Levy ei uppoa elektrolyyttiin kokonaan, joten tehollinen pinta-ala jää hieman pienemmäksi. Eristävillä reunalistoilla estetään sinkin saostuminen levyn päätyihin. Jos sinkki
saostuisi levyn ympäri olisi tämä irrotuksen kannalta ongelmallista.
Anodit ovat kooltaan pienempiä. Niiden vahvuus on 8 mm, leveys 630 mm ja korkeus 1238
mm anoditankoon saakka mitattuna. Levyjen kokonaispinta-ala on 1,56 m2. Anodilevyjen
rei’issä sijaitsee 4 eristinelementtiä, jotka estävät anodien ja katodien suorat kontaktit ja pitävät levyt aloillaan. Eristinelementtien kiinnityksen reikien halkaisija on 80 mm. Kun nämä
otetaan huomioon pinta-alassa, jää levyjen teholliseksi kokonaisalaksi 1,5 m2. Yhden altaan
elektrodien yhteenlasketut pinta-alat ovat anodeille 67,5 m2 ja katodeille 79 m2.
Mikäli katodin pinnalla on sinkkiä muodostavat elektrodit yhdessä elektrolyyttiliuoksen
kanssa akkurakenteen. Tämä ilmiö muodostaa prosessissa suuren akkujännitteen, vaikka tasasuuntaajat olisivatkin jännitteettömiä.
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Elektrolyyttiliuos
Tähän kappaleeseen ei sisällytetä liuoksen kemiaa, sillä sitä käsitellään luvussa 3. Tämän
kappaleen tarkoituksena on esitellä yleisesti liuos yhtenä komponenttina ja osana virtatietä.
Myöskään liuoskiertoon liittyviä komponentteja ei sisällytetä tähän kappaleeseen, sillä liuoskierto käydään kokonaisuudessaan läpi luvussa 2.3.5.
Altaiden tilavuus on noin 3 m3. Kun pinnankorkeus ja levyjen syrjäyttämä tilavuus otetaan
huomioon, jää altaiden nestetilavuudeksi noin 2500 l. Yhdessä virtapiirissä liuosta altaissa
on yhteensä yli 500 m3.
Elektrodilevyjen välistä etäisyyttä on 2000-luvulla pienennetty, jotta altaisiin saatiin lisää
levyjä ja saostumapintaa sinkille. Nyt elektrodilevyjen välinen etäisyys on 33,5 mm. Jos
elektrodien välistä liuosta ajatellaan johtimena, on tämän kuvitteellisen johtimen poikkipinta-ala yhdessä altaassa suuruusluokkaa 66 m2 ja pituus levyjen välisen etäisyyden mittainen – 33,5 mm. Edellä mainittu poikkipinta-ala syntyy elektrolyytissä olevien anodilevyjen
tehollisesta pinta-alasta pinnankorkeus huomioon ottaen. Kun koko virtapiirin liuos otetaan
huomioon, on primääriseen virtapiiriin liittyvää pakollista liuosreittiä 7 m.
Virtakiskot
Altaan molemmin puolin on virtakisko, jonka varassa elektrodit roikkuvat. Virtapiirin positiivisen potentiaalin puolella virtakiskon varassa ovat anodit ja negatiivisen potentiaalin puolella katodit. Altaiden välissä olevia virtakiskoja kutsutaan välivirtakiskoiksi. Käytävän puolella päävirtakiskojen läheisyydessä olevia virtakiskoja kutsutaan etuvirtakiskoiksi (katso
kuva 2.6). Käytävän puoleiset altaat ovat altaita 15. Etuvirtakiskot ovat siis ikään kuin altaiden 15 oikosulkukiskoja ja takavirtakiskot puolestaan ovat altaiden numero 1 oikosulkukiskoja. Rakenteeltaan ne ovat samanlaisia kuin etuvirtakiskot. Tasasuuntaajilta tuleva virtakiskosto liittyy rivipareille siis aina altaiden 15 puolelta.
Virtakiskojen kontaktit ovat olennainen osa virtapiiriä. Elektrolyysin ajossa on jatkuvasti
turvattava hyvä kontakti elektrodien ja virtakiskojen välille, jotta virtapiirin katkeamista ei
pääse huonojen kontaktien vuoksi tapahtumaan. Levyjen vaihdon yhteydessä on siis varmistuttava, että levyt ovat laskeutuneet oikein ja kontakti on hyvä. Yhdessä virtapiirissä
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elektrodien ja virtakiskojen välisiä kontaktipintoja on lähes 19 000 ja jokaisen pinnan läpi
kulkee normaaliajon aikana jatkuvasti lähes 900 A virta. Pienikin epäpuhtaus kontaktissa
pakottaa virran kulkemaan jäljelle jäävien kontaktien kautta nostaen edelleen näiden kontaktien lämpötilaa ja siten myös vastusta. Tästä syntyy negatiivinen kierre. Kontaktien laatu
ja puhtaus on siis ensiarvoisen tärkeässä roolissa elektrolyysiprosessissa.
2.3.5 Liuoskierto
Liuoskierto on jatkuvassa yhteydessä altaisiin ja sitä kautta altaiden varaukseen ja tasasuuntaajien kiskostoihin. Liuoksen sähkönjohtavuudella on siten merkittävä rooli koko virtapiirin
käytökseen. Tehtaalla on yleisesti tiedossa, että liuoksen kautta tapahtuva maadoittuminen
vaikuttaa piirin jännitetasoihin ja virtapiirin symmetrisyyteen. Tässä kappaleessa käydään
läpi liuoskiertoon liittyvät pääkomponentit. Liuoskierron ymmärtämiseksi on syytä käyttää
tukena kuvan 2.3 periaatekaaviota.
Liuoskierron periaate
Prosessissa liuoskiertoja on 2 ja kummallakin liuoskierrolla on omat pumput, säiliöt sekä
jäähdytystornit. Liuosreitit elektrolyysin ja puhdistamon välillä ovat kuitenkin yhteisiä. Liuospiirit ovat siten yhteydessä toisiinsa pumppujen ja säiliöiden takaa epäsuorasti (kuva 2.3).
Puhdistamolta saapuvaa liuosta kutsutaan neutraaliliuokseksi sillä saapuvassa liuoksessa ei
ole suurta happopitoisuutta. Liuos on rikastettu sinkin suhteen. Liuos pumpataan LP1- ja
LP2-liuoskiertojen omiin kylmäsäiliöihin (KYS1-4). Kylmäsäiliöistä liuos pumpataan prosessiin niin kutsutuilla kylmäpumpuilla. Liuos pumpataan liuospiirikohtaisiin pääsyöttöränneihin ja täältä liuos valuu syöttöletkuja pitkin allasrivejä palveleville jakoränneille. Yhdellä
allasrivillä - eli 15 altaalla - on yksi yhteinen jakoränni. Jakorännistä liuos valuu syöttöletkuja pitkin altaisiin (katso kuva 2.2). Altaissa sinkki saostuu katodeille ja liuokseen muodostuu korkea happotaso hapetus-pelkistysreaktioiden seurauksena. Liuos poistuu altaista
ylivuotona korkeassa happopitoisuudessa. Paluurännit keräävät rivikohtaisesti paluuliuoksen pääpaluuränneihin. Paluupuoli toimii siis syöttörännien peilikuvan lailla. Paluuränneillä
ja pääpaluuränneillä viitataan siis eri asioihin. Normaaliajossa prosessi on tasapainotilassa
ja syöttö- ja paluuliuoksen virtaukset ovat yhtä suuria. Kun liuoskierto kytketään pois päältä
(kylmäpumput sammutetaan), tulee prosessiin hetkellisesti tilanne, jossa syöttö- ja
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paluuliuoksen massavirrat ovat erisuuria. Kun syöttöränni on valunut tyhjäksi jää paluupuolelle vielä hetkeksi virtausta.
Paluuränneiltä liuos virtaa painovoimaisesti kuumasäiliöihin (KUS1-4). Molemmissa liuospiireissä on maadoituselektrodit juuri ennen kuumasäiliöitä. Näin liuoksen potentiaalitaso
saadaan neutraloitua ennen kuumasäiliöitä. Tämä maadoitus pakottaa virtapiirin epäsymmetriseen tilaan, jossa virtapiirin todellinen nollakohta ei sijaitse fyysisen keskipisteen kohdalla. Jos liuoksen sähkönjohtokyky olisi matala, jokaisen virtapiirin sähköinen nollakohta
voisi sijaita virtapiirin fyysisessä puolivälissä. Todellisuudessa liuos johtaa sähköä hyvin ja
näin ollen virtapiirien jännitetasot kieroutuvat epäsymmetristen maadoituspisteiden vuoksi.
Prosessissa liuos lämpenee ja ennen kuin liuos palaa kiertoon on se ensin jäähdytettävä.
Kuumasäiliöiltä liuos pumpataan jäähdytystorneille niin kutsutuilla kuumapumpuilla.
Liuossäiliöt
Liuospiirin LP1 kiertoon liittyvät säiliöt ovat KUS1-2 sekä KYS1-2. Liuospiirin LP2 puolelle kuuluvat säiliöt KYS3-4 sekä KUS3-4. Kaikki nämä säiliöt ovat liuostilavuudeltaan
500 m3.

Kuva 2.10 Kylmä- ja kuumasäiliöiden kytkeytyminen liuoskiertoon. Kuvakaappaus ABB-järjestelmästä.
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Syöttörännit
Liuospiirikohtaiset kylmäpumput pumppaavat liuoksen yhteiseen pääsyöttöränniin (vertikaalinen osuus liuoskanavasta), joka haarautuu edelleen kahdeksi haaraksi (horisontaaliset
liuoskanavat). Nämä kuvassa 2.11 näkyvät haarat ulottuvat kahden virtapiirin alueelle.

Kuva 2.11. Ote liuospiirin LP1 syöttörännin layout-kuvasta T-haaran kohdalta, jossa liuos jakautuu virtapiirien
VP1 ja VP2 alueelle.

Yhteinen vertikaalinen pääsyöttörännin osuus on LP1 puolella 19,4 m ja LP2 puolella 18,5
m. Rännin kahden eri haaran pituudet ovat LP1 puolella 102 ja 35 m. LP2 puolella nämä
luvut ovat 111 ja 28 m. Pisimmillään matka pääsyöttörännin alusta rivinsyöttöletkulle on
noin 130 m. Tässä lukemassa ei ole pumpun imu- ja painepuolen putkia mukana. Näistä
lisämatkaa tulee noin 20-30 m. Rännit ovat geometrialtaan avoimia U-rännejä. Vain vertikaalinen yhteinen ränniosuus on katettu, sillä tässä kanavan osuudessa usealta pumpulta tulevat virtaukset yhdistyvät ja turbulenssi on siten suurta. Rännit kapenevat liuospiirin ääripäitä kohti vaiheittain.
Yhden altaan virtaama 𝑞 on tehtaan dokumentaation mukaan 5-6 m3/h. Näin ollen yhden
liuospiirin virtaama on noin 2300 m3/h. Elektrolyysiprosessin kokonaistilavuusvirta on suuruusluokkaa 4600 m3/h.
Jakorännit
Jokaisella allasrivillä on oma jakoränninsä. Jakorännejä on hallissa siten 56. Pääsyöttöränniltä liuos virtaa rivinsyöttöletkuja pitkin syöttörännin pohjasta jakorännin päähän (kuva
2.2). Yhden rivin virtaama on laskennallisesti noin 83 m3/h. Jakoränni, pääsyöttöränni sekä
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elektrolyysiallas ovat sähköisesti yhteydessä ainoastaan liuosvirtauksen kautta, sillä letkut
ovat sähköisesti eristäviä.
Paluurännit
Paluurännit ovat paluupuolen vastineita jakoränneille. Jokaisella rivillä on oma paluuränni,
johon köyhtynyt liuos virtaa elektrolyysin altaista ylivuotona. Rivikohtaiset paluurännit keräävät liuoksen pääpaluuränneihin, joista liuos virtaa edelleen kuumasäiliöihin. LP1 ja LP2
puolella paluupuolen virtauskanavisto on erilainen ja liuoksilla on siten erilainen reitti maapotentiaaliin. Liuospiirien paluuränneissä on maadoituselektrodeja, mutta maadoituspisteiden sijainti on piireissä erilainen. Tämä liuospiirien paluurännien eroavaisuus ja tarkoituksenmukaiset maadoituspisteet selviävät kuvan 2.3 periaatekaaviosta. Syöttö- ja paluupuolen
välillä rännien pituuksissa ei ole merkittävää eroa. Virtausmäärä on paluupuolella normaalissa tilanteessa yhtä suuri kuin syöttöliuoksen virtaus.
Jäähdytystornit
Elektrolyysiprosessissa lämmennyt liuos on jäähdytettävä ennen kuin se pääsee takaisin
kiertoon. Tämä jäähdytys toteutetaan jäähdytystorneilla. Liuospiirissä LP1 torneja on 14 ja
LP2 puolella torneja on 13. Tornien halkaisija on 6 m ja korkeus 11 m. Paluuhappo jäähdytetään ulkoilmalla. Osa jäähdytyksestä tapahtuu myös passiivisesti kylmä- ja kuumasäiliöissä puskurivarastossa. Pieni jäähdytysvaikutus on myös ulkoilmassa olevilla ränneillä.
Elektrolyytti lämpenee kierron aikana noin 5 ℃.
Puhdistamo
Puhdistamon liitynnät käyvät ilmi kuvasta 2.9. Puhdistamolle liuos otetaan kuumasäiliöiltä.
Puhdistamolle liuos siis virtaa lämpimänä. Puhdistamolta palaava neutraaliliuos jäähdytetään ensin neutraalijäähdytystorneissa ennen kuin liuos palaa kiertoprosessiin. Jäähtynyt
liuos virtaa ilmanpoistoreaktorin läpi kipsisakeuttimiin. Sakeuttimissa rikasteen mukana tullut kipsi pyritään saamaan poistettua kierrosta sillä kipsisakka aiheuttaa runsaasti puhdistustöitä sekä ränneillä, altailla että jäähdytystorneilla. Sakeuttimien kirkas ylite virtaa neutraaliliuoksen puskurisäiliöihin. Puskurisäiliöistä neutraalia pumpataan takaisin prosessikiertoon kylmäsäiliöiden kautta.
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2.3.6 Katodien liuotus
Toisinaan irrotuskoneet eivät kykene irrottamaan kertynyttä sinkkikerrosta levyn pinnalta.
Tällaisessa tapauksessa sinkki on liuotettava takaisin prosessiliuokseen katodien liuotusaltaissa. Takaisinliuotus on ikään kuin akun sähköisen varauksen purkauspaikka. Tämä on
prosessin rinnalla oleva prosessin osa. Takaisinliuotus on passiivinen prosessi, jossa energiaa ei kulu, vaan sitä vapautuu. Liuotusaltaille menevä liuos otetaan LP1-piirin jäähdytystorneille virtaavan liuoksen rännistä. Sinkillä rikastunut paluuliuos virtaa kuumasäiliöön
KUS1. Kylmäsäiliöihin suoria yhteyksiä ei ole.
Rajaamme tässä tutkimuksessa katodien liuotusaltaat pois tutkimuksen piiristä, sillä sen ei
katsota vaikuttavan prosessin dynamiikkaan.

3

ELEKTROLYYSIPROSESSIN KEMIA

Tässä osiossa käydään läpi elektrolyysiprosessiin liittyvää kemiaa. Vaikka diplomityön painopiste on sähkötekniikassa, on prosessiin liittyvää kemiaa välttämätöntä tarkastella hieman,
jotta elektrolyysiprosessista saa riittävän kokonaiskuvan. Laitokseen liittyvän kemiantekniikan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään liuos- ja virtapiirien dynamiikkaa syvällisemmin.

3.1 Termit ja käsitteet
Elektrolyysiprosessin kemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää eräiden sähkökemiallisten ilmiöiden ja termien tuntemusta.
3.1.1 Hydro- ja sähkömetallurgian termistö
Hydrometallurgialla viitataan teknologiaan, jossa metalleja erotetaan malmista ja rikasteista
vesiliuoksia hyödyntäen. Hydrometallurgialla voidaan viitata joko termodynamiikkaan, sähkökemiaan tai kristallisaatioon perustuvaan teknologiaan. (Bhargava et. al 2016, ix)
Sähkömetallurgialla tarkoitetaan yleisesti metallien erottelua sähkövirran avulla. Eräs sähkömetallurgisten prosessien jaottelu jakaa prosessit neljään pääkategoriaan kuvan 3.1 mukaisesti. (Djokić et. al 2002, 1–2.)
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SÄHKÖMETALLURGIA

ELEKTROLYYTTINEN
RIKASTUS

ELEKTROLYYTTINEN
JALOSTUS

GALVANOINTI

ELEKTROLYYTTINEN
METALLIEN
MUODOSTUS

Kuva 3.1. Sähkömetallurgian kategoriajako. (Djokić et. al 2002, 1–2)

Kaikki kuvan 3.1 kategoriat hyödyntävät elektrolyysiprosessia. Nämä kaikki kategoriat ovat
hyvin lähellä toisiaan ja yksiselitteisiä määritelmiä kategoriajaolle on vaikea asettaa. Kategoriajako syntyy ennemminkin tavoitellusta tuotteesta kuin käytetystä tekniikasta. Elektrolyysillä tarkoitetaan yleisesti sähkövirralla pakotettua hapetus-pelkistysreaktiota, jossa elektrolyytti hajotetaan ioneiksi. Anionit ovat negatiivisesti varattuja hiukkasia ja ne kulkeutuvat
positiiviselle anodille ja positiiviset kationit puolestaan kulkeutuvat negatiiviselle katodille.
Termille electrowinning löytyy suomenkielestä kaksi eri käännösvaihtoehtoa – elektrolyyttinen rikastus ja elektrolyyttinen talteenotto. Electrowinning-prosesseista puhuttaessa voidaan käyttää myös termiä uutto. Englanninkielinen termi kuvaa parhaiten prosessin luonnetta, jossa takaisinliukenemista vastaan on tehtävä työtä, jotta reaktiot tapahtuisivat uuton
kannalta suotuisaan suuntaan. Ilman ulkoisen energian lähdettä (DC-virtalähde) prosessi
kääntyy siten, että uutettava metalli liukenee takaisin elektrolyyttiin. Tästä johtuen prosessia
on ajettava jatkuvasti riittävällä ylijännitteellä, jotta takaisinliukenemista ei tapahdu.
Elektrolyyttisessä rikastuksessa metalli saostetaan elektrolyytistä sähkövirran avulla. Elektrolyytti on nestemäinen vesi- tai sulasuolaliuos. (Djokić et. al 2002, 1–2.) Bolidenin prosessi
ei siis ole ainoastaan elektrolyysiprosessi vaan se on nimenomaisesti electrowinning-
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prosessi, jossa takaisinliukenemisesta syntyvä sähkömotorinen voima (akkujännite) on voitettava, jotta prosessi toimii oikeaan suuntaan. Yhden virtapiirin akkujännite on noin 420
VDC.
Elektrolyyttisellä jalostuksella (electrorefining) tarkoitetaan metallien puhdistusta elektrolyysin avulla. Epäpuhdas metalli tai metalliseos toimii anodina ja haluttu metalli saostetaan
sähköisesti katodille. Epäpuhtaudet jäävät joko anodille tai elektrolyyttiliuokseen. Elektrolyyttistä jalostusta hyödynnetään metallien kierrätyksessä. (Djokić et. al 2002, 1–2.)
Galvanointi (electroplating) on pintakäsittelymenetelmä, jossa materiaalin – yleensä metallin – pinta käsitellään siten, että sen korroosio-ominaisuudet tai ulkonäkö muuttuvat. Galvanointi tehdään yleensä vesiliuosta hyödyntäen, mutta myös sulasuolaa ja vedettömiä elektrolyyttiliuoksia voidaan käyttää. Yleisimmin galvanointia käytetään elektroniikassa. (Djokić
et. al 2002, 1–2.)
Sähkömuovauksella (electroforming) tarkoitetaan esineiden valmistusta elektrolyysiä hyödyntäen (Djokić et. al 2002, 1–2). Se on siis elektrolyysiprosessi, jossa katodia ei ainoastaan
pinnoiteta metallilla, vaan sitä kasvatetaan katodille niin että se muodostaa itsessään halutun
artikkelin. Katodina toimii yleensä jokin valmis muoto, jollaiseksi metallin halutaan muodostuvan.
Periaatteessa kaikki kuvan 3.1 teknologiat voisivat kuvata Bolidenin prosessia.
3.1.2 Virtahyötysuhde
Virtahyötysuhde kuvaa kertyneen sinkin ja teoreettisen sinkinsaantopotentiaalin suhdetta
(Karjalainen 2018, 15). Virtahyötysuhde on siis prosessin suorituskyvyn mittari. Tehtaalla
virtahyötysuhdetta seurataan jatkuvasti, ja se toimii myös laitosta ohjaavana parametrina.
Huono virtahyötysuhde indikoi prosessihäiriöstä. Yleisesti voidaan todeta Bolidenin elektrolyysin virtahyötysuhteen olevan hyvällä tasolla. Suuren tuotantovolyymin ansiosta panostuksia virtahyötysuhteen maksimoimiseksi on kannattanut tehdä. Virtahyötysuhteen matemaattinen esitystapa käsitellään kappaleessa 3.3.
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3.1.3 Hapetus-pelkistysreaktio
Hapetus-pelkistysreaktiolla tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa tapahtuu elektronien
siirtymistä ytimeltä toiselle. Prosessissa sekä hapetus- että pelkistysreaktiot ovat yhtäaikaisesti läsnä, sillä reaktiot ovat riippuvaisia toisistaan. Hapettumisreaktiossa ioni luovuttaa
elektroneja hapettuvalle aineelle ja pelkistysreaktiossa ioni vastaanottaa niitä. (Andreis et. al
2015, 11-33.)
3.1.4 Elektrolyytti
Fysiikassa ja kemiassa elektrolyytillä tarkoitetaan ainetta, joka johtaa sähköä varattujen ionien kulkeutumisen seurauksena. Positiiviset ionit purkavat varauksensa katodilla ja negatiiviset ionit puolestaan anodilla. (Encyclopaedia Britannica)

3.2 Yksinkertaistukset kemiantekniikan osalta
Bolidenin elektrolyysiprosessi on jatkuvatoiminen prosessi, jossa liuosolosuhteet pyritään
vakioimaan lähelle tunnettuja optimiolosuhteita. Näin ollen liuosolosuhteet prosessissa ovat
hyvin vakaat. Laboratorioanalyysejä tehdään liuoksesta tiheällä syklillä, joten liuoksen
koostumuksen muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Suuren volyymin ansiosta
liuoskoostumuksen korjaaminen on mahdollista tehdä tarkasti. Panosprosessinomaisia komponenttien lisäyksiä tehdään liuokseen harvoin. Edellä kuvatusta syystä voimme perustellusti olettaa, että prosessiliuoksen koostumuksen muutoksia ajallisesti ei tarvitse ottaa huomioon – voimme käyttää liuoksen koostumuksesta pitkänajan keskiarvoa. Tämä on ensimmäinen oletus kemian osalta.
Toinen oletus liittyy puolestaan liuoksen prosessinsuuntaiseen koostumusmuutokseen. Sähkötekniikan kannalta merkittävin muutos prosessiliuokseen tapahtuu luonnollisesti itse
elektrolyysialtaissa, joskin pieni lämpötilamuutos tapahtuu myös avonaisissa liuosreiteissä.
Elektrolyysialtaiden meno- ja paluuliuoksen merkittävimmät eroavaisuudet ovat happopitoisuudessa, sinkkipitoisuudessa sekä lämpötilassa. Keskimäärin liuos köyhtyy altailla sinkin
suhteen noin 7 g/l. Rikkihappopitoisuus voidaan laskea sinkin konsentraation muutoksesta,
sillä sinkki on liuoksessa sinkkisulfaattina ja tämä vapautunut SO -ioni muodostaa veden
kanssa reagoidessaan rikkihappoa H SO . Rikkihappopitoisuus muuttuu altailla noin 10 g/l,
joka vastaa 6 % muutosta paluuliuoksen rikkihappopitoisuuteen suhteutettuna. Lämpötila
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prosessissa nousee noin 5 K. Näitä muutoksia voidaan pitää maltillisina ja voimme perustellusti keskiarvoistaa liuoksen myös prosessinsuuntaisesti. Teemme siis oletuksen, että sekä
paluuliuos että syöttöliuos ovat koostumukseltaan ja lämpötilaltaan identtisiä liuoksia, eikä
piirin käyttäytymisen kannalta ole olennaista, onko esimerkiksi altaan syöttöpuolella käytetty syöttö- vai keskiarvoliuoksen arvoja. Käytämme liuoksesta homogenisoitua yksinkertaistusta.
Prosessissa on läsnä paljon ilmiöitä, joiden huomioiminen on käytännössä mahdotonta tai
ainakin hyvin hankalaa ja siispä ne jätetään työn tarkastelun ulkopuolelle. Näitä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:


Altaan sakkautumisen vaikutus



Levyjen epätäydellisyys



Aukkolevyjen vaikutus



Uusien ja vanhojen elektrodien vaikutus



Liuoksen paikalliset muutokset



Virtausmäärien paikalliset ja ajalliset muutokset



Suola-/sakkasiltojen vaikutukset

3.3 Tutkimus elektrolyyttiliuoksen sähkönjohtavuudesta
Aji et. al (2020) on tutkinut sinkkielektrolyysin elektrolyyttiliuoksen koostumuksen ja lämpötilan vaikutusta sähkönjohtavuuteen. Tutkimukset perustuvat Boliden-konsernin Oddan
elektrolyyttiliuokseen, mutta tutkimuksesta saatu data on hyödynnettävissä myös Kokkolan
prosessiin, sillä prosessit ovat teknisesti hyvin lähellä toisiaan. Tämän tutkimuksen tulokset
on referoitu tähän lukuun.
3.3.1 Kennoreaktiot
Boliden Kokkola Oy:n prosessin sinkin elektrolyyttisessä talteenotossa merkittävimmät kemialliset reaktiot voidaan jakaa anodi- ja katodireaktioihin. Hapettumisreaktiot tapahtuvat
anodilla ja pelkistyminen katodilla. Anodilla tapahtuu hapenkehitystä. Katodilla sinkki pelkistyy katodin pinnalle ja katodilla tapahtuu myös ei-toivottu, mutta väistämätön vedynkehitysreaktio. Yhdessä vedyn ja hapen kehittyminen voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
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Pelkistymisen reaktioyhtälöt sekä näiden reaktioiden potentiaalit katodilla ovat seuraavia:
(Aji et al. 2020.)
Zn

+ 2e → Zn

2H + 2e → H

𝐸 = −0,76 V

(3.3.1)

𝐸 =0V

(3.3.2)

Anodin pääasiallinen hapetusreaktio ja tämän potentiaali vedyn referenssipotentiaaliin suhteutettuna on: (Aji et al. 2020.)
2H O → 4H + O + 4e

𝐸 = +1,23 𝑉

(3.3.3)

|𝐸 | = 1,99 𝑉

(3.3.4)

Prosessin kokonaisreaktioyhtälö on siten

Zn

+ H → Zn + 2H + O

Reaktioiden vaatima teoreettinen jännite on 1,99 V. Todellinen kennojännite 𝐸

on useiden

tekijöiden summa. Teoreettisen jännitteen 𝐸 lisäksi on otettava huomioon elektrodireaktioiden ylipotentiaalit 𝐸

sekä liuoksesta ja sähköpiiristä aiheutuvien vastuksien jännitteet

𝐸 sekä 𝐸 . Yhden altaan tai kennoparin jännite rakentuu siten seuraavasti: (Aji et al. 2020.)
𝐸

=𝐸 +𝐸

(3.3.5)

+𝐸 +𝐸

Tyypillinen sinkin elektrolyyttisen valmistuksen kennojännite 𝐸

on 2,5 – 3,5 V virranti-

heyden J ollessa tyypillisesti 400 – 500 A/m . Virtahyötysuhteet vaihtelevat tyypillisesti
välillä 96 – 99 %. (Aji et al. 2020.) Virtahyötysuhde kuvaa todellisen saostuneen sinkin suhdetta teoreettiseen arvoon. Virtahyötysuhteen yhtälön matemaattinen esitystapa on

𝜂

=

,
,

,

(3.3.6)

mutta se voidaan esittää myös virtojen, jännitteiden tai sähköenergioiden avulla seuraavasti:
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𝜂

=

=

=

(3.3.7)

(Ray et al. 2005, 277–278). Faradayn elektrolyysilain mukaan elektrodille kertyneen aineen
massa on suoraan verrannollinen virtapiirin sähköenergian määrään. Matemaattisesti tämä
esitetään seuraavalla yhtälöllä:

𝑚=

∙

(3.3.8)

∙

jossa 𝑚 on massa [kg], 𝑀 on moolimassa [kg/mol], 𝑄 on sähkövirran elektronien varaus
[As], 𝐹 on Faradayn vakio [C/mol] ja z on reaktion dimensioton hapetusluku. (Bhattacharyya
2015.) Varaus lasketaan virran 𝐼 aikaintegraalina. Hapetusluvulla kuvataan reaktion vaatimien elektronien lukumäärää. Reaktioyhtälöstä 3.3.1 voidaan nähdä, että positiivinen sinkkiioni (kationi) Zn

ottaa vastaan kaksi elektronia, jolloin tämän reaktion hapetusluku on 2.

Tehdasdatasta käy ilmi, että elektrolyysiprosessin pitkänajan keskiarvo virtahyötysuhteelle
vastaa hyvin kirjallisuudessa esiintyneitä arvoja.
3.3.2 Tutkittavat muuttujat
Tutkittaviksi muuttujiksi oli valittu olennaisimmat sähkönjohtavuuteen vaikuttavat muuttujat. Näitä muuttujia olivat sulfaatteja muodostavat metallit, rikkihappopitoisuus sekä lämpötila. Metallit, jotka esiintyvät liuoksessa sulfaatteina olivat sinkki (Zn), mangaani (Mn) sekä
magnesium (Mg). (Aji et al. 2020.) Näiden muuttujien vaihteluväli vastasi hyvin myös Kokkolan sinkkitehtaan prosessia.
Jokaisella muuttujalla oli kolme eri mittauspistettä. Viidellä muuttujalla ja kolmella mittauspisteellä erilaisia mittauspisteitä tutkimuksessa oli 30. (Aji et al. 2020.) Mikäli kaikki viiden
muuttujan jokaisen eri mittauspisteen kombinaatiot olisi otettu huomioon ristikkäismittauksissa, olisi mittauksia tarvittu yli 240. Tutkimuksessa käytettiin lineaarista mallia, eli kaikilla
osakomponenteilla oletetaan olevan lineaarinen itsenäinen vaikutus sähkönjohtavuuteen.
Tutkimuksen elektrolyytti oli synteettisesti valmistettu liuos.
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3.3.3 Sähkönjohtavuuden määritelmä Nernst-Planckin yhtälöllä
Elektrolyyttisessä rikastusprosessissa elektrolyyttineste toimii sekä johteena että reagenssina
eli sinkin lähteenä. Sähkövirta elektrolyytissä koostuu tällaisessa tapauksessa kolmesta eri
osatekijästä – varauksellisesta konvektiosta, konsentraatiogradientista sekä elektronimigraatiosta. (Aji et al. 2020.) Elektronimigraatiolla tarkoitetaan käytännössä elektronien liikkumisesta aiheutuvaa konvektiota.
Ionin 𝑖 virtausnopeus 𝐽 [mol/s] sähkökentässä noudattaa Nernst-Planckin yleistä yhtälöä,
kun elektrolyytissä tapahtuu konvektiota ja väliaineessa on jokin konsentraatiogradientti.
(Aji et al. 2020.)

𝐽 = −𝐷

𝐶 𝛁𝝓

(3.3.9)

Tässä luvut 𝐷 , 𝑧 ja 𝐶 ovat ionin 𝑖 diffuusiokerroin [m2/s], hapetusluku ja konsentraatio
[mol/m3]. ∇𝝓 on sähkökentän gradientti [N/C]. 𝐹 on Faradayn vakio, Rg kaasuvakio
[J/mol∙K] ja 𝑇 lämpötila [K]. Virtausnopeuden ja sähkövirran yhteys voidaan esittää seuraavasti: (Aji et al. 2020.)
𝐼 =𝐹∙Σ 𝑧 𝐽

(3.3.10)

Sijoittamalla 3.3.10 yhtälöön 3.3.9 saadaan virralle yhtälö (Aji et al. 2020.)

𝐼=−

∙ Σ 𝑧 𝐷 𝐶 ∇𝝓

(3.3.11)

Sähkönjohtavuuden eli konduktanssin määritelmän mukaan ominaiskonduktanssille on yhtälö (Miller et al. 1988.)

𝜅=

=

Resistanssi lasketaan siten

(3.3.12)
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𝑅=

(3.3.13)

= [Ω]

jossa 𝑙 [m] on johtimen pituus ja poikkipinta-ala on 𝐴 [m ]. Sijoittamalla määritelmän
3.3.13 yhtälöön 3.3.11 saadaan konduktanssille esitystapa (Aji et al. 2020.)

𝜅=

(3.3.14)

∙Σ 𝑧 𝐷𝐶

Usean komponentin elektrolyyttiliuoksen sähkönjohtavuus voidaan määrittää osakomponenttien sähkönjohtavuuden summana ylläolevan yhtälön mukaisesti. Yhtälössä 3.3.5 esiintyvä liuoksesta aiheutuvan jännitteenaleneman termi 𝐸 on ohmin lain mukaan virran I ja
elektrolyytin vastuksen 𝑅 tulo.

𝐸 = 𝐼𝑅 = 𝑗𝐴 ∙

=

(3.3.15)

Yhtälössä j on sähkövirrantiheys [A/m2]. (Aji et al. 2020.)
3.3.4 Johtokykymittausten tulokset
Tutkimusryhmän (Aji et al. 2020) tekemien sähkönjohtavuusmittausten tulokset sijoittuivat
välille 36 – 56 S/m. On muistettava, että tämä liuos oli synteettinen. Tutkimustulosten histogrammissa eniten mittaustuloksia oli osunut välille 40 – 48 S/m. Piikki sijaitsi noin 44 S/m
kohdalla. (Aji et al. 2020.) Bolidenillä tehtyjen sähkönjohtavuusmittausten perusteella tämä
synteettisestä liuoksesta mitattu sähkönjohtavuus on korkea. Bolidenin laboratoriomittausten perusteella elektrolyytin johtokyky sekä syöttö- että paluupuolelta mitattuna on välillä
30-35 S/m. Yksinkertainen analyysi tästä vertailusta indikoisi siitä, että todellisen liuoksen
epäpuhtaudet huonontavat liuoksen johtokykyä.
Paluupuolen happopitoinen liuos on Kokkolassa tehtyjen laboratoriotestien perusteella systemaattisesti parempi johde syöttöliuokseen verrattuna. Tämä on linjassa Oddan elektrolyyttiä mukailevan tutkimuksen tulosten kanssa sillä myös tässä synteettisen liuoksen tutkimuksessa rikkihapolla on merkittävin yksittäinen rooli liuoksen johtokyvyn kannalta.
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3.3.5 Johtokykymallit
Tutkimusryhmä käytti mittaustulosten matemaattiseen sovittamiseen kolmea eri mallia ja
vertaili näiden tarkkuutta ja luotettavuutta ennustamiseen.
Johtokyvyn matemaattinen malli 1 – lineaarinen itsenäinen vaikutus
Ensimmäisessä mallissa oletetaan, että lämpötilalla ja osakomponenteilla on itsenäinen lineaarinen vaikutus johtokykyyn (Aji et al. 2020). Mittauskombinaatioiden määrän valinta on
tehty tähän mallin 1 mukaiseen olettamukseen nojaten. Mikäli osakomponenteilla olisi keskinäisiä epälineaarisia riippuvuussuhteita pitäisi mittauspisteitä olla radikaalisti enemmän,
jotta myös nämä ristikkäisriippuvuudet saataisiin selvitettyä matemaattisesti. Mallin 1 mukainen numeerinen ratkaisu konduktanssille on
𝜅 [mS/cm] = 129,239 − 2,657 ∙ 𝐶

+ 1,687 ∙ 𝐶

− 2,802 ∙ 𝐶

− 8,116 ∙ 𝐶

+

(3.3.16)

5,658 ∙ 𝑇

jossa konsentraatiot 𝐶 ovat dimensioltaan [g/dm3] tai [g/l] ja lämpötila 𝑇 on yhtälössä ℃asteina. (Aji et al. 2020.) Yhtälön mukaan metalleilla on yllättäen negatiivinen vaikutus johtokykyyn. Rikkihapon vaikutus on puolestaan päinvastainen. Metallien vaikutus selittyy
sillä, että metallit ovat liuoksessa sulfaatteina ja näin ollen puhtaan rikkihapon määrä liuoksessa pienenee metallien lisääntyessä. Metallien ja rikkihapon vaikutukset selittyvät siten
toisillaan. Lämpötilan kulmakerroin on vahvasti positiivinen. Lämpötilavaikutus on ristiriidassa Bolidenin laboratoriotulosten kanssa, joiden mukaan lämpötilalla on selkeästi negatiivinen vaikutus johtokykyyn.
Johtokyvyn matemaattiset mallit 2 ja 3 - riippuvuusmallit
Johtokykymallit 2 ja 3 ottavat huomioon mallin 1 termien lisäksi myös ristikkäisiä riippuvuuksia osatekijöiden kesken. Keskinäisriippuvuuksien termit poikkeavat malleissa toisistaan. Mallissa 2 keskinäisriippuvuustermit ovat 𝐶 𝑇 sekä 𝐶
lisäksi otettu mukaan termit 𝐶
2020.)

𝑇 ja 𝐶 𝐶

𝑇. Mallissa 3 on näiden

. Näiden mallien yhtälöt ovat (Aji et al.
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𝜅 [mS/cm] = 346,304 + 0,626 ∙ 𝐶

− 0,674 ∙ 𝐶

0,6471 ∙ 𝑇 − 0,092 ∙ 𝐶 𝑇 + 0,061 ∙ 𝐶

𝜅 [mS/cm] = −135,072 + 9,924 ∙ 𝐶
4,692 ∙ 𝑇 − 0,201 ∙ 𝐶 𝑇 + 0,055 ∙ 𝐶

− 3,668 ∙ 𝐶

− 7,372 ∙ 𝐶

(3.3.17)

𝑇

+ 1,283 ∙ 𝐶
𝑇 + 0,668 ∙ 𝐶

+

− 26,705 ∙ 𝐶

− 8,568 ∙ 𝐶

𝑇 − 0,028 ∙ 𝐶 𝐶

+

(3.3.18)

Dimensiot yhtälöissä 3.3.17 ja 3.3.18 ovat samoja kuin mallissa 1. (Aji et al. 2020.) Silmiinpistävimmät erot riippuvuusmallien ja lineaarimallin välillä ovat vakiotermin suuret vaihtelut ja komponenttien kerrointermien etumerkkien vaihdokset. Kun sinkin pitoisuus on sidottu riippuvuusmalleissa myös muihin komponentteihin, on sinkkikonsentraation itsenäinen vaikutus muuttunut merkittävästi. Riippuvuusmalleissa sinkkikonsentraation itsenäinen
vaikutus on muuttunut positiiviseksi, kun se yksinkertaisessa lineaarisessa mallissa 3.3.16
oli negatiivinen. Näiden yhtälöiden perusteella voimme tehdä johtopäätöksen, jonka mukaan
metallien läsnäololla on kuitenkin negatiivinen nettovaikutus, vaikka itsenäisen konsentraatiotermin perusteella näin ei olisi.
3.3.6 Mallien luotettavuus
Kaikkien kolmen mallin luotettavuus oli tutkimuksen mukaan yleisesti hyvä. Tämä johtunee
siitä, että sovitteet on tehty tutkimustulosten perusteella jälkeenpäin ja olosuhdevaihtelut olivat maltilliset. Hyvien mittausjärjestelyiden ansiosta teoria ja käytäntö kohtasivat, kun liuoksen koostumuksen vaihteluväli oli rajallinen. Tutkimuksen sovitemallit olivat käytännössä
ennemminkin paikallisia herkkyystarkasteluja kuin absoluuttisia johtokykykaavoja.
Taulukko 3.1. Mallien luotettavuuden vertailutaulukko. (Aji et al. 2020.)

𝑅 -luku
𝑄 -luku
Validiteetti
Toistettavuus

Malli 1
0,997
0,993
0,878
0,996

Malli 2
0,991
0,975
0,53
0,998

Malli 3
0,982
0,978
0,701
0,997

Vastoin ennakko-odotuksia yksinkertaisin malli (1) oli luotettavin lähes kaikilla mittareilla
mitattuna. Tutkimuksen perusteella elektrolyytin sähkönjohtavuus on ennustettavissa

45

parhaiten lineaarisella mallilla, jossa jokaisella osatekijällä on itsenäinen vaikutus kokonaisuuteen.

3.4 Liuoksen sähkönjohtavuuden määrittäminen
Kappaleessa 3.3 esitellyt kokeelliset sovitemallit antavat odotettavasti parhaat työkalut juuri
Bolidenin elektrolyytin sähkönjohtavuuden ratkaisemiseksi. Käydään tässä kappaleessa läpi
muita mahdollisia menetelmiä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi.
3.4.1 Laboratoriotulokset liuoksen konduktanssille
Tehtaan laboratorio on testannut liuoksen sähkönjohtavuutta ja tuottanut sekä syöttö- että
paluuliuoksen konduktanssille tuloksia. Liuoksen lämpötila ja konsentraatiot muuttuvat
elektrolyysiprosessissa. Tästä syystä paluuliuoksen konduktanssi on määritetty myös syöttöliuoksen lämpötilassa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia ja voimme tuloksista suoraan
nähdä konsentraatiomuutosten vaikutuksen konduktanssiin. Laboratoriokokeiden perusteella liuoksen johtavuudelle on saatu taulukon 3.2 mukaisia tuloksia.
Taulukko 3.2. Liuoksen johtokyky laboratoriotulosten perusteella.

Näyte
SL1
SL2
PL1
PL2
PL1
Keskiarvo

Johtokyky
S/m
31,1
32,4
34,5
35,0
32,6
33,1

Lämpötila
°C
22,7
22,6
22,8
22
35

Tämän otoksen perusteella voimme tehdä mielenkiintoisia havaintoja liuoksen käyttäytymisestä prosessissa. Lämpötilakorjatuissa tuloksissa paluuliuoksen johtokyky on selkeästi suurempi kuin syöttöliuoksen, jossa sinkkipitoisuus on korkea. Happopitoisuus parantaa liuoksen johtokykyä. Lämpötilan nouseminen puolestaan näyttäisi heikentävän liuoksen johtokykyä kyseisen otoksen mukaan. Tämä on ristiriidassa kappaleeseen 3.3 referoidun ulkopuolisen tutkimuksen tulosten kanssa.

46

3.4.2 Muut menetelmät
Vastinkytkennän liuosreittien vastusten kartoittamisessa käytettiin kappaleen 3.4.1 keskiarvoliuoksen sähkönjohtokykyä. Käydään lyhyesti läpi muut mahdolliset määritystavat liuoksen johtokyvylle.
Tehtaalla on olemassa Kokkolan sinkkielektrolyysiin räätälöity kokeellinen laskentakaava,
jonka avulla prosessin keskeisiä muuttujia voi laskea. Input-tietoina kaava tarvitsee liuoksen
koostumuksen sekä lämpötilan. Lisäksi kaavat tarvitsevat geometriatietoja ja laskenta hyödyntää myös elektrodien irrotus- ja vaihtovälejä. Kaikkein pienimpiä epäpuhtauskomponentteja ei kaavassa ole noteerattu. Laskelmat tuottavat tuloksia virtahyötysuhteelle, virrantiheydelle, liuoksen johtokyvylle sekä kennojännitteille. Jännitetiedoissa liuoksen ja
elektrodien vaatiman ylijännitteen osuus on eroteltu. Laskentakaavat ovat pitkällisen kehitystyön tuloksia ja siten ne ovat myös tehtaan sisäistä omaisuutta.
Jos elektrolyysipiirin muut osa-alueet tunnetaan hyvin ja liuoksen sähkönjohtavuus on ainoa
tuntematon, on tämä mahdollista ratkaista takaperin olemassa olevan datan perusteella. Tällä
epäsuoralla laskentamenetelmällä on mahdollista tehdä suuruusluokkalasku liuoksen sähkönjohtavuudelle. Suuren volyymin ja virran ansiosta epäsuoralla menetelmällä saadaan
suoritettua hyvä teoreettisten mallien tarkistuslaskenta.

3.5 Hypoteesit liuosreittien vaikutuksesta virtapiiriin
Liuosreittien kautta tapahtuvat maavuodot ja liuoksen jännitteisyys on yleisesti tunnettu ilmiö tehtaalla käyttöhenkilökunnan keskuudessa. Ilmiön syyt ja suuruusluokat ovat kuitenkin
melko huonosti tiedossa. Tarkastellaan liuosreittien vaikutusta hypoteesien kautta. Hypoteesien avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä liuoksesta loogisten päättelyjen kautta.
Koska tasasuuntaajien päässä jännitteet ovat kelluvia yksi maapiste piirin keskivaiheilla ei
ideaalisessa tilanteessa aiheuta vuotoja tai häviöllisiä virtareittejä. Todellisuudessa koko liuospiiri on hyvin johtavan liuoksen kautta maassa resistanssien kautta, joten häviöllisiä virtareittejä on näin ollen väistämättä olemassa. Vuotovirtareitit voidaan jakaa kahteen kategoriaan.
1. Vuotovirtareitit liuoksen kautta altaasta altaaseen.
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2. Vuotovirtareitit liuoksen kautta maapotentiaaliin ja maapotentiaalista takaisin virtapiiriin.
Molemmat ilmiöt ovat elektrolyysissä läsnä, mutta näiden suuruusluokkaa on vaikea sisäistää tai havaita. Näistä eri vuotovirtatyypistä voi tehdä kaksi eri hypoteesia.


HYPOTEESI I:
Mikäli vuotovirtoja tapahtuu merkittävästi altaasta altaaseen liuospiirin kautta, pitäisi sinkkiä kertyä enemmän allasrivin päihin verrattuna allasrivin keskialtaisiin.
Sinkkiä kertyy etenkin rivin negatiivisen potentiaalin päähän, jossa katodit ovat ainoa virtatie liuoksesta virtakiskoon. Tätä ilmiötä voi kutsua myös paikalliseksi rivin
sisäiseksi vuodoksi.



HYPOTEESI II:
Mikäli vuotovirtoja tapahtuu merkittävästi altaasta liuospiirin kautta maahan ja jälleen maasta takaisin liuospiiriin ja altaisiin, sinkkiä pitäisi kertyä enemmän virtapiirin päihin. Etenkin sinkkiä pitäisi kertyä virtapiirin negatiivisen potentiaalin päähän, jossa katodit ovat ainoa virtatie liuoksesta virtakiskoon. Virtapiirin keskivaiheille sinkkiä kertyy vähemmän.

Elektronin kulkureitin kannalta elektronille on edullisinta kulkea mahdollisimman suuri
osuus maadoituksia pitkin, sillä maadoitusrakenteissa vastus on pientä. Siten edullisinta on
ohittaa elektrolyysiprosessi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa virtapiiriä. Virtapiirin
päissä on luonnollisesti myös suurimmat jännitteet, joten myös tästä syystä sähkövirta pyrkii
maapotentiaaliin juuri virtapiirin ääripäistä.
Lisäksi liuosreitin vaikutuksesta voi tehdä kolmannen väittämän, jonka todentamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa mittausdataa.


HYPOTEESI III:
Mikäli vuotoja tapahtuu merkittävästi liuospiirin kautta, riviparijännitteissä tulisi
näkyä liuospiirin syöttö- ja paluuliuosten virtateiden katkeaminen. Riviparijännitteiden tulisi kasvaa, kun häviöllisten ohivirtausreittien sijaan virta kulkeekin altaiden läpi toivottua primääristä virtapiiriä pitkin.
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Mikäli syöttö- ja paluuliuosten kautta tapahtuu merkittävästi vuotovirtoja, tulisi näiden vuotoreittien katkeamisen tarkoittaa sitä, että riviparien jännitteet kasvavat, kun altaiden muodostama akkujännite jää virtapiirin katkeamisen jälkeen kelluvaan tilaan. Kelluvassa tilassa
akkukennoston sisäinen vastus ei aiheuta jännitehäviöitä, jolloin akkukennoston ääripäiden
napajännite kasvaa teoreettisen napajännitteen tasolle. Käytännössä tehtaalla ei koskaan tule
tilannetta, jossa liuostiet katkeavat virran ollessa päällä. Liuosreitit katkeavat ainoastaan
huoltoseisakeissa ja tällöin tasasuuntaaja on poissa päältä. Hypoteesi III on kuitenkin mahdollista testata myös kelluvana, kun tasasuuntaajat eivät syötä prosessiin virtaa. Kelluvat
altaat ovat jännitelähteitä ja mikäli jännitelähteen sisällä on vuotoja, näkyvät nämä vuodot
alhaisempana napajännitteenä.
Luvussa 3.6 hypoteesien pätevyys testataan etsimällä väitteitä hypoteesien puolesta ja vastaan.

3.6 Hypoteesien todentaminen
Kappaleessa 3.5 muodostimme kolme hypoteesia liuospiirin vaikutuksesta sähköpiirin dynamiikkaan. Tässä kappaleessa joko kumoamme hypoteesit tai vahvistamme niiden kuvaavan todellisuutta elektrolyysissä.
3.6.1 Hypoteesien I ja II todentaminen
Kappaleessa 3.5 kuvattujen hypoteesien todentamiseksi tarvitaan allaskohtaisia punnitustietoja. Tällä hetkellä tehtaan punnitusjärjestelmä ei aukottomasti pysty yksilöimään punnitustietoja, mutta tehtaan historiatiedoissa on olemassa tietokanta, josta allaskohtaisia löyhiä
korrelaatioita voidaan etsiä ottamalla otantaan suuren määrän punnitustietoja.
Jotta tietokannasta saadut punnitustulokset ovat vertailukelpoisia, on tulokset skaalattava
kasvuajan ja virran avulla. Allaskohtaisten kAh-lukemien on siis oltava tiedossa vertailulaskelmia tehdessä.
Loogisen päättelykyvyn perusteella hypoteeseille I ja II löytyy tukea. On fysiikan lakien
mukaista, että käyttäytyminen on hypoteesien mukaista.
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Vaikka loogisesti elektrolyysissä on läsnä nämä hypoteesien I ja II mukaiset käyttäytymismallit, on vastaväitteitä löydettävissä helposti. Hypoteeseja vastaan puhuvat muun muassa
seuraavat seikat:


Tehtaalla tätä epäsuhtaisen sinkkikertymän ilmiötä ei ole havaittu. Vain kasvuajan,
virran ja liuoksen sinkkipitoisuuden on havaittu merkittävästi vaikuttavan sinkin
kertymään. Rivi- ja allaskohtaisia saostumaeroja ei ole havaittu.



Ohivirtauksen ja primäärisen virtapiirin välinen resistanssi on hyvin merkittävä. Virran on edullisinta pysyä virtapiirissä. Ajava voima ohivirtaukselle on siten hyvin
pieni.



Tehtaan punnitusdataa analysoimalla ei löytynyt viitteitä siitä, että sinkkiä kertyisi
systemaattisesti johonkin virtapiirin osaan. Sinkki kertyy altailla hyvin tasaisesti
riippumatta altaan tai rivin fyysisestä sijainnista prosessissa.

3.6.2 Hypoteesin III todentaminen
Loogisesti hypoteesin III mukaisen käytöksen pitäisi olla läsnä virtapiirissä. Vaikka hypoteesit I ja II kumottiin, on väistämätöntä, että virtapiirin akkujännite kasvaa, kun sivuvirtareittejä rajoitetaan. Vaikka akuston virtapiiriä ei saataisikaan täysin katkaistua, pitäisi jännitetasossa silti olla havaittavissa nousua, kun virtapiirin vastus kasvaa mahdollisten reittien
rajoittuessa. Kun mahdolliset virtatiet rajoittuvat, tarkoittaa se myös resistanssin kasvua
akuston kuviteltuun kuormaan (häviöreitit). Kun resistanssi akun ulkopuolella kasvaa, pienenee sitä vastoin akun sisäisen resistanssin vaatima jännitehäviö ja näin ollen riviparin jännitteen on kasvettava.
Tehdasdatasta etsittiin johtolankoja, jotka puoltaisivat vastahypoteesia. Rännihuoltojen aikana elektrolyysiin syntyy tilanne, jossa liuosreitit valuvat tyhjiksi ja altaat ovat kelluvia
akustoja, joiden keskinäinen sarjaankytkentä säilyy, sillä rännihuollossa altaita ei lapoteta
tyhjiksi eikä elektrodeja nosteta virtapiirin katkaisemiseksi. Tämä huoltotilanne antaa oivan
tarkasteluikkunan liuospiirin vaikutuksen toteamiseksi.
Syöttöpumppujen sammuttamisesta kuluu noin 15 – 45 minuuttia kunnes liuosreitit ovat katkenneet sekä syöttö- että paluupuolelta. Tehdasdatan tutkiminen osoitti, että tällaista riviparijännitteiden nousua ei ole lainkaan havaittavissa. Tästä voimme tehdä johtopäätöksen, että
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liuosreittien vaikutus virtapiirin toimintaan on hyvin vähäinen. On kuitenkin todettava, että
toisaalta altailla tapahtuu takaisinliukenemista, joka osaltaan purkaa akkujännitettä. Ei voida
kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että takaisinliukenemisesta aiheutuva jännitteenalenema peittää virtapiirin katkeamisesta aiheutuvan jännitteennousun alleen.
Hypoteesin III puolustelun ja kyseenalaistamisen yhteydessä on luontevaa tutkia myös liuosreittien vaikutusta jännitesiirtymään. Jännitesiirtymässä on todella havaittavissa liuosreitin vaikutus.

VP2 jännite

VP3 jännite

VP4 jännite

TS1 jännitesiirtymä

TS2 jännitesiirtymä

TS3 jännitesiirtymä

TS4 jännitesiirtymä

VP1 jännite
VP2 jännite
VP3 jännite
VP4 jännite
TS1 jännitesiirtymä
TS2 jännitesiirtymä
TS3 jännitesiirtymä
TS4 jännitesiirtymä

VP1 jännite

Taulukko 3.2. Virtapiirijännitteiden ja jännitesiirtymien korrelaatiomatriisi.

1
0,44
0,15
0,22
0
-0,1
0,09
0,02

0,44
1
0,22
0,14
0,29
-0,27
-0,03
0,01

0,15
0,22
1
0,44
0,03
-0,05
-0,02
0,25

0,22
0,14
0,44
1
0,06
0,09
0,72
0,55

0
0,29
0,03
0,06
1
0,28
0,05
-0,03

-0,1
-0,27
-0,05
0,09
0,28
1
0,14
0,08

0,09
-0,03
-0,02
0,72
0,05
0,14
1
0,54

0,02
0,01
0,25
0,55
-0,03
0,08
0,54
1

Korrelaatiomatriisi 3.2 todistaa sen itsestäänselvyyden, että liuospiirin sisällä korrelaatioita
on löydettävissä virtapiirien välillä. Virtapiirit VP1 ja VP2 sekä virtapiirit VP3 ja VP4 korreloivat paremmin keskenään kuin eri liuospiirissä olevat virtapiirit.
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4

ELEKTROLYYSIPROSESSIN SÄHKÖTEKNIIKKAA

Tämä luku on varattu elektrolyysiprosessin sähkötekniikan osuudelle. Tässä kappaleessa ei
käsitellä sekundäärisiä ja epäsuoria liityntöjä tai virtapiirin elektrolyyttiin ja kemiantekniikkaan liittyviä asioita. Luvussa käydään läpi sähkötekniikkaan liittyvät ilmiöt ja niihin liittyvää laskentaa.
Alkuperäinen suunnitelma oli redusoida vastinkytkentään myös muuntajan arvot, mutta tästä
ajatuksesta luovuttiin työn edetessä. Muuntajan huomioonottamisella ei katsottu saavuttavan
merkittävää lisäarvoa työn primäärisen tavoitteen saavuttamiseksi. Muuntajan sisällyttäminen vastinkytkentään olisi myös laajentanut työtä entisestään. Vastinkytkennän muodostamisessa tasasuuntaaja oletetaan siis jäykäksi 740 VDC jännitelähteeksi. Tämä oletus on perustana kaikelle kappaleessa tehdylle laskennalle.

4.1 Kiskojen sähkötekniikka
Virtakiskot ovat sähkötekniikan näkökulmasta LRC-komponentteja. Kappaleessa 4.5 todistetaan kapasitanssin merkityksettömyys virtapiirissä, jolloin sähkötekniikan näkökulmasta
virtakiskojen esitysmuoto vastinkytkennässä yksinkertaistuu LR-komponentiksi. Tässä kappaleessa käsitellään kiskojen induktanssiin ja resistiivisyyteen liittyvät asiat. Kapasitanssi
käsitellään omassa luvussaan erikseen, sillä kapasitanssin merkitys tarkastellaan koko piirin
tasolla.
4.1.1 Kiskojen resistanssi
Bolidenillä on tehty tutkimusta kiskojen resistiivisyydestä ja tässä työssä hyödynnämme tämän jo tehdyn tutkimuksen tuloksia. Kiskojen resistanssi koostuu kontaktivastuksista ja kiskovastuksesta. Vastinkytkennässä nämä summataan yhdeksi komponentiksi yksinkertaisen
esitystavan saavuttamiseksi. Aiemmin tehdyn tutkimuksen tulokset myös osoittivat, että virtakiskojen kontribuutio virtapiirin jännitehäviöön on hyvin pieni. Kiskojen kokonaisvastus
on ainoastaan noin 200-300 μΩ riippuen virtapiiristä, kun virtapiirin kokonaisvastus on suuruusluokkaa 18-20 mΩ. Vastinkytkennässä jokaisella virtapiirillä on yksilöidyt kiskovastukset. Kiskojen kokonaisvastus on jyvitetty plus- ja miinus-kiskojen välille pituuksien mukaan.
Kiskojen vastukset ovat todellisen ajotilanteen mukaisia arvoja käyttölämpötilassa.
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4.1.2 Kiskojen induktanssin määrittäminen
Kiskosto koostuu useasta erillisestä neliskulmaisesta virtakiskosta, joiden välissä on ilmaväli. Suoralle neliskulmaiselle virtakiskolle on olemassa induktion laskentakaavoja, joita
hyödynnämme kiskojen induktanssin määrittämisessä. Määritetään ensin yksittäisen virtakiskon teoreettinen induktanssi ja tutkitaan tämän jälkeen virtakiskostoa kokonaisuutena.
Yksittäisen virtakiskon induktanssin määrittäminen
Neliskulmaisten johtimien itseisinduktanssin määrittäminen on matemaattisesti monimutkainen tehtävä. Yleisesti ottaen tähän ongelmaan on olemassa kaksi lähestymistapaa. Toisessa piirin oletetaan olevan suljettu virtapiiri ja toinen metodi on differentiaalinen lähestymistapa virtapiirin tiettyyn osaan. Tasavirtakiskon induktanssin L laskemiseksi Groverin yhtälö esittää seuraavaa laskentamenetelmää. (Piatek et al. 2007).

𝐿=

ln

− 0,2235 ln

(4.1.1)

+

Yhtälössä 𝐿 on induktanssi [H], 𝜇 on tyhjiön permeabiliteetti [H/m], 𝑙 on kiskon pituus [m]
ja vakiot 𝑎 ja 𝑏 kuvaavat kiskon mittoja [m]. Groverin yhtälöä huomattavasti monimutkaisemman vaihtoehdon tarjoaa Piatek et al. johtama moninkertaisesti integroitu yhtälö.

𝐿=

ln

+

+

−

ln 1 +

tan

+ tan

+ ln 1 +

+

ln 1 +

(4.1.2)

Jo tästä yhden suorakulmaisen virtakiskon induktanssin lausekkeesta voidaan nähdä, että
kiskojen ja altaiden geometriat sekä väliaineet huomioiva analyyttinen ratkaisu kymmenen
rinnakkaisen virtakiskon tapaukselle on mahdotonta laskea. Suuruusluokkatarkasteluja varten näitä kaavoja kuitenkin käytettiin induktanssin määrittämisessä. Yhtälön 4.1.2 mukaan
kiskostojen kontribuutio kokonaisinduktanssiin on suuruusluokaltaan 10-4 H. Olettamalla,
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että myös liuospiirin ja altaiden osuus virtapiirissä olisi virtakiskoa olisi kokonaisinduktanssi
noin kaksinkertainen, mutta suuruusluokkatasolla induktanssiin ei tulisi muutosta.
Laskuissa oletettiin, että kiskot olisivat äärettömän pitkiä suoria kiskoja. Kiskojen keskinäisimpedanssi jätettiin huomiotta, sillä kiskojen impedanssien oletettiin olevan yhtäsuuria.

4.2 Kapasitanssin merkitys virtapiirissä
Useat signaalit virtapiirin käytöksessä viittaavat siihen, että elektrolyysin virtapiiri on selkeästi LR-piiri. Kapasitiivista ilmiötä ei ole ainakaan selkeästi havaittavissa virtapiirin käytöksestä. Tässä kappaleessa tehdään kuitenkin suuruusluokkatarkastelu, jonka avulla selvitetään, tarvitseeko kapasitiivista ilmiötä huomioida vastinkytkentäverkossa.
4.2.1 Kondensaattorin ja kapasitanssin määritelmä
Kondensaattori on komponentti, jolla on kyky varastoida energiaa sähköiseen varaukseen.
Tämä varaus muodostaa jännite-eron kondensaattorin levyjen välille. Kapasitanssi puolestaan on mittari kondensaattorin sähköisille ominaisuuksille. Kapasitanssin 𝐶 yksikkö on faradi [F]. Kun kondensaattorilla on kyky varastoida 1 C suuruinen varaus 1 V jännitteen yli
on kondensaattorin kapasitanssi tällöin 1 F. Levykondensaattorin kapasitanssin yhtälö on
(AspenCore, 2018)

(4.2.1)

𝐶=

jossa 𝜀 on tyhjiön permittiivisyys eli sähkövakio. Tämän lukuarvo on 8,85 ∙ 10

F/m.

𝜀 on dimensioton suhdeluku väliaineen permittiivisyyden ja tyhjiön permittiivisyden suhteesta. 𝐴 on kondensaattorin levyjen kohtiopinta-ala [m2] ja 𝑑 on levyjen etäisyys [m].
Monilevykondensaattorille yhtälö 4.2.1 saa muodon

𝐶=

(

)

jossa 𝑛 on levyjen kokonaismäärä. (AspenCore, 2018)

(4.2.2)
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Kapasitiivinen reaktanssi
Kapasitiivinen reaktanssi kuvaa kondensaattorin kykyä vastustaa virran kulkua sen lävitse
vaihtovirtapiirissä. Tasavirtapiirissä kondensaattori varaa itsensä jännitelähteen mukaiseen
jännitteeseen. Kapasitiivinen reaktanssi 𝑋 [Ω] on funktio AC-jännitteen taajuudesta 𝑓 [s-1].
(AspenCore, 2013)

𝑋 =

=

(4.2.3)

Kapasitiivisen reaktanssin lukuarvo ei itsessään kerro virtapiiristä juuri mitään. Tarkastelu
kapasitanssin merkityksestä virtapiirille tehdään seuraavassa kappaleessa.
4.2.2 Elektrodien muodostaman kondensaattorirakenteen merkitys
Selvitetään nyt suuruusluokkalaskulla, onko kapasitiivisellä ilmiöllä matemaattisesti katsottuna merkitystä virtapiirin dynamiikkaan. Mikäli virtapiirissä kapasitiivista ilmiötä on läsnä,
ovat elektrodialtaat merkittävimmät prosessin osat, jotka muodostavat kondensaattorimaisia
rakenteita. Otetaan siis tässä spekulatiivisessa tarkastuslaskennassa tarkasteluun vain elektrodialtaat.
Elektrolyysialtaassa levyjen kokonaismäärä 𝑛 olisi 89, sillä katodeja altaassa on 44 ja
anodeja 45. Kondensaattorin kaltaisia rakenteita altaassa olisi siten 88. Tiedämme, että tasasuuntaajilta saatava jännite on tasajännitettä, mutta jänniteprofiilissa on myös paikallinen
AC-komponentti, sillä erillisiä jännitettä tasaavia kondensaattoreita ei järjestelmässä ole.
Tämä AC-komponentti on kapasitiivisen ilmiön kannalta merkityksellinen, sillä kondensaattorin kannalta ainoastaan vaihtojännite voi purkaa ja varata kondensaattoria.
Vaikka erillisiä jännitteentasauskomponentteja ei piirissä ole, on piirin massiivinen koko jo
itsessään tekijä, jolla on tasaava vaikutus jänniteprofiiliin. Tämä johtuu piirin induktanssista,
joka varaa ja purkaa sähköenergiaa magneettikenttään. Suurempi piirin ala ja pituus korreloivat suoraan induktanssin kanssa. Tämä ilmiö vie kapasitanssin suuruusluokkatarkastelua
entistä konservatiivisempaan suuntaan. Jos suuruusluokkatarkastelussa päädytään siihen,
että kapasitanssilla ei ole merkitystä, on analyysin lopputulos varmasti konservatiivisella
puolella.
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Kuten yhtälöstä 4.5.1 käy ilmi, kapasitanssin määritystä varten tulee selvittää väliaineen suhteellinen permittiivisyys 𝜀 𝜀 , jotta yhden kondensaattorirakenteen varauskyky voidaan
selvittää. Suhteellisesta permittiivisyydestä käytetään myös nimitystä dielektrisyysvakio.
Dielektrisyysvakion määritelmän mukaan se kuvaa materiaalin kykyä varastoida energiaa
polarisoitumalla sähkökentän vaikutuksesta. Suhteellinen permittiivisyys kuvaa väliaineen
permittiivisyyttä suhteessa tyhjiön referenssiin, joka on vakio. Mitä voimakkaampi on väliaineeseen syntynyt polarisaatio, sitä korkeampi on myös permittiivisyys. (Ahmad, 2012)
Tarkastelemalla paluuliuoksen liuosanalyysin tärkeimpiä komponentteja erottuvat sieltä pitoisuuksien perusteella vesi, rikkihappo ja sinkkisulfaatti. Muiden komponenttien pitoisuudet ovat näihin verrattuna hyvin pieniä, joten ne voidaan tässä tarkastelussa jättää huomiotta.
Dielektrisyysvakioiden likiarvot vedelle ja puhtaalle rikkihapolle ovat 4-88 ja 100. Sinkkisulfaatille arvoa ei löytynyt, mutta yleisesti metallisulfaattien arvot ovat suuruusluokaltaan
alle 20. Todetaan vertailun vuoksi, että sinkkioksidin ja -sulfidin dielektrisyydet ovat alle
10. (Honeywell International, 2011)
Tämä spekulatiivinen kapasitiivisen reaktanssin laskenta tehdään mahdollisimman konservatiivisin oletuksin ja arvot valitaan tekemällä jokaisessa työvaiheessa epäedullisimmat valinnat lukuarvojen suhteen. Suhteelliseksi permittiivisyydeksi valitaan siten puhtaan rikkihapon permittiivisyys, jonka lukuarvo oli 100. Lisäksi oletamme, että yhden kondensaattorin
kohtiopinta-ala on anodin levyn kokonaispinta-ala 1,5 m2. Levyjen välinen etäisyys on 32
mm. Tekemällä sijoitukset yhtälöön 4.2.2 saadaan yhden altaan muodostaman levykondensaattorin kokonaiskapasitanssiksi
𝐶

=

(

)

=

(

)∙ ,

∙

∙
∙

∙ ,

≈ 3,8 mF

Itsessään tämä kapasitanssin arvo kuulostaa huomionarvoiselta, mutta kuvan 4.1 havainnollistus asettaa kapasitanssin perspektiiviin. Sarjassa olevien kondensaattoreiden summakapasitanssi saadaan

=∑

(4.2.4)
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Yhtälössä N kuvaa altaiden lukumäärää, joka on yhdessä virtapiirissä 210. Sarjaan kytkettyjen kondensaattorien muodostaman kokonaiskapasitanssin arvo on siis pienempi kuin yksittäisen altaan kapasitanssi, sillä sarjakytkennässä kondensaattoreiden levyjen summatun etäisyyden kasvaminen huonontaa kondensaattorin varauskykyä. Tekemällä sijoitukset saamme
kokonaiskapasitanssiksi noin 18 nF. Kapasitiivista reaktanssia laskettaessa teemme taas konservatiivisen oletuksen siitä, että tämä 12-pulssisen tasasuuntauksen muodostama jännite sisältää 600 Hz AC-komponentin, jolla on jännite-eroa 𝑈 . Todellisuudessa asetelma ei ole
näin yksinkertainen, sillä piirin induktanssi suodattaa jännitevaihtelua, eikä altailla AC-komponenttia ole enää havaittavissa siinä määrin kuin se on havaittavissa tasasuuntaajan lähdössä. Jännitteen taajuudessa teemme myös yksinkertaistuksen siitä, että kulmataajuus on
vakio ja AC-komponentti on sinimuotoista, vaikka todellisuudessa AC-komponentin sisällä
on paikallista kulmataajuuden muutosta jatkuvasti sillä tyristorien aiheuttama päälle- ja
poiskytkentä aiheuttaa jännitteeseen epäjatkuvuuskohtia. Tekemällä sijoitukset yhtälöön
4.5.3 saamme kapasitiiviseksi reaktanssiksi 600 Hz taajuudella 𝑋 = 14,8 kΩ.

Kuva 4.1 Yksinkertaistettu kuvaus kapasitanssin sijoittumisesta elektrodiparissa resistanssin rinnalle. Kuvan
arvot ovat yhden altaan redusoituja arvoja. 1,99 V jännitelähde kuvaa elektrodiparin muodostaman akun jännitettä.
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Kuva 4.2 Yksinkertaistettu kuvaus levykondensaattorirakenteen ja virtapiirin kokonaisvastuksen suhteesta.
R_VP kuvaa virtapiirin kokonaisvastusta ja X_C on levykondensaattorirakenteen summareaktanssi.

Kuvat 4.1 ja 4.2 esimerkit antavat vastauksen sille, miksi korkealtakin kuulostava yhden
altaan kapasitanssi ei ole merkittävä kokonaisuuden kannalta. Hyvin johtavien väliaineiden
dielektrisyysvakio on korkea ja kapasitanssin arvo on suoraan verrannollinen siihen. Näin
ollen kondensaattorien, joiden väliaine on hyvin johtavaa, voisi kuvitella olevan hyviä kapasitanssiominaisuuksiltaan, mutta asia ei ole näin yksinkertainen. Samalla kun kondensaattorin kapasitanssi näyttäisi kasvavan suuren dielektrisyysvakion ansiosta, romahtaa kondensaattorin varauskyky, sillä kondensaattori purkaa välittömästi varauksensa hyvin johtavan
väliaineen vuoksi. Pelkästään yhtälön 4.2.2 logiikalla kondensaattorin varauskyky ei siis selity. Kuten kuva 4.2 osoittaa on suuruusluokka kapasitiivisen reaktanssin ja resistanssin välillä niin suuri, että kapasitiivista ilmiötä ei ole mitenkään havaittavissa. Virtapiirin induktiivisuus on kuvien esimerkeissä jätetty huomiotta. Esimerkeillä on tarkasteltu ainoastaan piirin kapasitanssin suuruusluokkaa suhteessa resistiivisyyteen.
Jos piiri olisi puhtaasti AC-virtapiiri kulkisi kapasitiivisen komponentin läpi virta, jonka
suuruus olisi

𝐼

=𝐼 ∙

= 1,2 ∙ 10

∙𝐼

joka normaaliajossa vastaisi alle 50 mA virtaa.

(4.2.5)
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Vaikka kapasitiiviselle käyttäytymiselle herkkiä rakenteita virtapiirissä olisi muuallakin
kuin itse altaissa, on näiden suuruusluokka joka tapauksessa mitätön suhteessa virtapiirin
erittäin matalaan kokonaisimpedanssiin. Tämän analyysin perusteella voimme turvallisesti
todeta, että kapasitiiviset ilmiöt voidaan jättää tässä diplomityössä tarkastelun ulkopuolelle.
Kapasitanssi-ilmiöllä spekulointi ei ylipäätään ole kovin mielekästä sillä piiri on lopulta hyvin lähellä puhdasta DC-virtapiiriä. Kapasitiivisia rakenteita ja komponentteja ei vastinkytkentäverkkoon sisällytetä.

4.3 Virtapiirin induktanssin määrittäminen
Virtapiirin induktanssin määrittäminen oli olennainen osa tätä tutkimustyötä. Elektrolyysiprosessin virtapiirin induktansseista ei ole tutkimusdataa eikä sitä ole määritetty aikaisemmin laskennallisesti ennen tätä diplomityötä. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että laukaisuhetkellä induktiivinen varaus synnyttää jännitepiikin ja jännitepiikistä voi aiheutua jopa
laiterikkoja. Teoreettisen tarkastelun lisäksi piirin induktiivisen kuorman suuruus haluttiin
varmentaa myös kokeellisesti. Tässä kappaleessa induktio määritetään laskennallisesti ja
kappaleessa 6 se määritetään transienttimittauksista.
4.3.1 Virtapiirin induktion suuruusluokkatarkastelu
Virtapiirien muoto on liuosreittien muodostamista sekundäärisistä reiteistä johtuen hyvin
monimutkainen, eikä induktiota siten ole mahdollista määrittää analyyttisesti ilman merkittäviä yksinkertaistuksia. Työssä tyydyttiinkin induktion laskennallisessa määrittämisessä
suuruusluokkatarkasteluun. Induktion arvoa haarukoitiin eri laskentamenetelmillä, jotta induktion suuruusluokasta päästäisiin selville. Vertailemalla eri oletuksin tehtyjä tuloksia saadaan vertailutaulukon avulla kuva siitä, kuinka herkkä induktion lukuarvo on eri oletusmalleille. On olennaisen tärkeää tiedostaa, että tasavirtapiirissä induktiolla on merkittävä rooli
vain transienttitilanteissa. Normaaliajossa tasavirtapiirissä induktion merkitys on vähäinen.
Normaaliajossa induktanssi kuitenkin toimii säröisen tasasuunnatun jännitteen suodattimena
ja näin ollen altailla jänniteprofiili on tasaisempaa kuin tasasuuntaajan läheisyydessä.
Käydään kappaleessa 4.3.2 läpi yleiset yksinkertaistukset ja tämän jälkeen testataan eri laskentamenetelmien antamia tuloksia. Näiden eri laskentamenetelmien sisällä varioimme
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piirin muotoa, joten yhdellä laskentamenetelmällä saamme useita eri tuloksia. Kootaan nämä
eri laskentatulokset yhteen kappaleessa 4.3.5.
4.3.2 Yksinkertaistukset
Yleisiä yksinkertaistuksia suuruusluokkatarkastelussa ovat seuraavat kohdat:


Otetaan huomioon ainoastaan primäärinen virtapiiri sillä sivuvirtojen pieniin ampeerimääriin ei ole sitoutunut suurta induktiivista energiaa.



Oletetaan, että koko piiri muodostuu yhdestä redusoidusta johtimesta, jonka poikkipinta-ala on päävirtakiskoston kiskojen yhteenlaskettu ala.



Oletetaan väliaine tyhjiöksi – on mahdotonta huomioida piirin sisällä olevat materiaalivaihtelut.



Tarkastellaan piiriä ainoastaan 2D-tasossa. Korkeussuuntaiset kiskot otetaan kuitenkin huomioon virtapiirin pituudessa ja alassa.

Jotta laskureita ja kaavoja voidaan hyödyntää, on tiedossa oltava piirin fyysiset mitat. Yksiselitteisiä mittoja monimutkaisessa prosessissa ei ole, joten joudumme tekemään valintoja.
Tarkastellaan induktiota seuraavissa tilanteissa:
1. Lasketaan primäärisen virtapiirin pituus seuraamalla altaiden keskilinjaa ja seuraten
virtapiirin muotoja.
2. Lasketaan primäärisen virtapiirin pituus seuraamalla altaiden keskilinjaa.
3. Lasketaan primäärisen virtapiirin pituus piirin äärireunojen perusteella.
Näillä eri menetelmillä saadut piirin pituudet ja pinta-alat syötetään laskuriin tai yhtälöön,
joka perustuu joko neliskulmaisen tai ympyränmuotoisen virtapiirin oletukseen. Näin ollen
laskentaskenaarioita on kuusi.
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Kuva 4.3. Piirin pituuden ja muodon laskentamenetelmät. Punaiset nuolet kuvaavat laskennallisen johtimen
reittiä altailla. Altaiden ja muuntajan välistä kiskoreittiä kuviin ei ole piirretty, mutta se otetaan huomioon
laskuissa.

Näiden eri laskentamenetelmien avulla saadut lähtötiedot ovat:
Taulukko 4.1. Laskennassa käytettävät lähtötiedot.

Piirin muoto
Silmukka
Silmukka
Neliö
Neliö

Mittatieto
Säde
Pinta-ala
Sivun pituus
Pinta-ala

Yksikkö
m
m2
m
m2

1*
66
13752
104
10800

*1
**2
***3

Virtapiiri seuraa altaiden keskilinjaa
Virtapiiri oikaisee altaiden keskilinjalta
Virtapiiri kulkee prosessin äärireunoja

2**
33
3433
52
2696

3***
36
3982
56
3128

Neliskulmaisen piirin laskentamalliksi valittiin neliömuoto konservatiivisuuden vuoksi. Kun
virtapiirin pituus pidetään vakiona, tuottaa neliömuotoinen piiri suuremman induktion. Laskentatestit todistivat, että piirin muodon hillitty varioiminen ei kuitenkaan aiheuta kertaluokkamuutosta kokonaisinduktanssiin.
4.3.3 Induktiolaskenta 1: Silmukkajohdin
Ympyrämuotoisen silmukkajohtimen induktanssin laskentakaava on (Paul 2010, 130.)

𝐿 = 𝜇 𝐷 ln

−2 𝑁

(4.3.1)
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jossa 𝐷 on silmukan halkaisija, 𝑟 kuvaa johtimen sädettä ja 𝑁 on kierrosten lukumäärä. Yhden virtapiirisilmukan tapauksessa kierroslukumäärä on luonnollisestikin 𝑁 = 1. Yhtälö
4.3.1 pätee kun 𝐷 ≫ 𝑟.
4.3.4 Induktiolaskenta 2 ja 3: Neliskulmainen virtapiiri
Neliskulmaisen virtapiirin lauseke on huomattavasti monimutkaisempi verrattuna silmukkajohtimen yhtälöön 4.3.1 (Paul 2010, 125.)

𝐿=

[−(𝑙 − 𝑟)sinh

𝑟) sinh

+ 𝑟 sinh

− (𝑤 − 𝑟) sinh
+ 𝑟 sinh

+ (𝑙 − 𝑟) sinh

+ (𝑤 −

+ 2 (𝑙 − 𝑟) + (𝑤 − 𝑟) −

2 (𝑤 − 𝑟) − 𝑟 − 2 (𝑙 − 𝑟) + 𝑟 − 2𝑟ln 1 + √2 + 2√2𝑟

(4.3.2)

Yhtälössä 𝑤 ja 𝑙 ovat neliskulmaisen virtapiirin sivujen pituudet. Jos piirin geometria on
neliö ja johtimen poikkipinta-ala on pieni suhteessa piirin mittoihin, yksinkertaistuu tämä
monimutkainen yhtälö huomattavasti ja se saa muodon (Paul 2010, 126.):

𝐿=2

𝑙 ln − 0,774

(4.3.3)

Induktiolaskennat 2 ja 3 ovat muutoin identtisiä, mutta piirin pituus ja siten myös piirin
pinta-ala on suurempi skenaariossa 3.
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4.3.5 Induktiolaskureiden tulosten vertailu
Taulukkoon 4.2 on koottu eri laskentaskenaarioiden tulokset vertailtaviksi.
Taulukko 4.2. Eri piirinmuodoille ja geometrioille lasketut induktanssit.

Silmukkapiiri
Neliöpiiri
Suora kisko

1*

2**

3***

[𝛍𝐇]
1230
525
165

[𝛍𝐇]
560
235
75

[𝛍𝐇]
610
255
80

*1

Virtapiiri seuraa altaiden keskilinjaa

**2
***3

Virtapiiri oikaisee altaiden keskilinjalta
Virtapiiri kulkee prosessin äärireunoja

Näissä eri laskentaskenaarioissa piirin pituus on siis laskettu eri tavoin. Piirin pinta-ala on
siten erilainen riippuen siitä, oletetaanko piiri neliskulmaiseksi vai silmukkamuotoiseksi.
Suoran kiskon laskentatuloksilla viitataan yhtälön 4.1.2 laskentatuloksiin. Suoran kiskon
oletuksessa oletimme, että virtapiiri on yksi suora kisko. Tuloksista voidaan havaita, että
kaikki eri laskentamenetelmät tuottivat likimain saman kertaluokan tuloksia.
On tärkeä tiedostaa, että väliaineen olettaminen tyhjiöksi on radikaali oletus. Mikäli väliaine
olisi puhtaasti metallia olisi induktanssin arvo 5000-kertainen. Tällainen tilanne on toki täysin absurdi spekulointi, mutta se kertoo paljon induktion ja väliaineen suhteesta. Yksinkertainen johtopäätös tästä spekuloinnista on kuitenkin se, että kaikki magneettinen materiaali
virtapiirin läheisyydessä toimii induktiivisen energian varastona ja korottaa siten induktanssin lukuarvoa.
Korkein induktanssin arvo syntyi silmukkapiirin oletuksella. Tällä piirin muodolla virtapiirin pituus ja siten myös pinta-ala ovat mahdollisimman suuria. Suurin piirin pituus syntyy
seuraamalla primääristä virtatietä kuvan 4.3 skenaarion 1 mukaisesti. Virtapiirin induktanssiksi tuli tällä laskentatavalla arvo 𝐿

= 1230 μH. Virtakiskojen geometria rakentuu koh-

tisuorista rakenteista, joten tästä näkökulmasta neliskulmainen piiri voisi olla täsmällisempi
oletus, mutta piirin sisällä ja läheisyydessä olevat magneettiset materiaalit toisaalta
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kasvattavat induktanssia. Oikean oletuksen valinta vaatisi enemmän tutkimusta ja panostusta
kuin tässä työssä on tarpeen ja mahdollista.
Vastinkytkentämalliin induktanssi määritetään kuitenkin transienttimittauksen perusteella
kappaleessa 6.3.2. Taulukon 4.2 arvoja käytetään varmentavana vertailutietona. Tämä kappaleessa 6.3.2 laskettava induktanssi jyvitetään vastinkytkennän piirikaaviossa päävirtakiskoille pituusosuuksien mukaan.

4.4 Liuosreittien muodostamat vastukset
Liuosreittien muodostamien vastuksien laskennassa on olennaista tietää sekä liuoksen ominaisuudet, että liuosvirtaamat. Näiden molempien osalta meidän on tukeuduttava oletuksiin
ja arvioihin. Liuoksen virtaamille ei ole mittauksia missään liuoskierron vaiheessa. Tehtaan
dokumentaatiosta kävi ilmi, että yhden altaan virtaama on keskimäärin 5-6 m3/h. Tässä
työssä oletettiin keskimääräinen 5,5 m3/h allasvirtaama. Tätä virtaamaa hyödynnettiin määrittämään rivinsyöttö- ja rivinpaluuletkujen vastuksia.
4.4.1 Rännien vastukset
Rännien osalta ainoa mahdollinen keino määrittää vastuksen suuruus oli laskennallinen tapa.
Rännissä kulkeva liuos käsiteltiin johdinkanavana, jonka poikkipinta-ala on liuoksen virtausala. Poikkipinta-alan suuruus riippuu luonnollisesti pinnankorkeudesta, joka vaihteli piirin eri osissa. Pinnankorkeus arvioitiin mittauksien yhteydessä otettujen valokuvien perusteella visuaalisesti. Kaava liuoskanavien vastuksille oli annettu yhtälössä 3.3.13. Sijoittamalla yhtälöön lukuarvot saadaan esimerkiksi eräälle 760x850 mm pääsyöttörännin osuudelle pinnankorkeus huomioiden arvo

𝑅 = 𝑙 = 10 m ∙

,

= 0,54 Ω.

(4.4.1)

Tällä laskentaperiaatteella saatiin määritettyä kaikkien ränniosuuksien vastukset. Letkuosuuksille yllämainittua menetelmää ei sovellettu.
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4.4.2 Syöttö- ja paluuletkujen vastukset
Yksi työn ongelmakohtia oli määrittää vastuksen suuruus liuosreittien osuuksille, joissa
liuos virtaa vapaasti valuen letkuja pitkin. Näitä kohtia liuospiirissä ovat rivinsyöttöletkut,
altaiden syöttöletkut sekä paluupuolella vastaavasti rivinpaluuletkut sekä allaskohtaiset paluupuolen ylivuotovirtaukset. Näiden vastuskomponenttien määrittämiseen on kaksi vaihtoehtoa. Jos liuoksen ominaisuuksia ei tiedetä, voidaan vastuskomponentti määrittää virtojen
ja jännitteiden avulla. Kun liuoksen ominaisuudet tunnetaan, voidaan vastuksen suuruus
määrittää myös liuoskanavan pinta-alan ja pituuden perusteella. Tässä työssä päädyttiin laskennalliseen ratkaisuun sillä liuoskanavassa kulkevia virtoja ei ollut mahdollista määrittää
tai mitata.
Laskennalliseen määritykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, joita ovat:


liuoksen jatkuvuus (liuosvirtaus ei ole välttämättä jatkuva sillä virtaus saattaa olla
katkeileva)



suolasillat (kalkkeumat aiheuttavat suolasiltoja kanaviin)



lähtönopeus/nestepatsas (lähtönopeuden määritys on epävarmaa, sillä nestepatsaan
korkeus lähtöpisteessä on arvioitu visuaalisesti)



korjauskerroin (arvioidulla korjauskertoimella otetaan huomioon imuaukon muodon
vaikutus lähtönopeuteen)



putoamiskorkeuden määritys (liuoskanavien pituudet määritettiin kanavien mittakuvien sekä pinnankorkeusarvioiden perusteella

Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta vastuksen määritys oli järkevä sitoa virtaustekniikan
lakeihin.
Kun virtauskanavan alkupäässä virtausnopeus tunnetaan, saadaan lähtöpisteen poikkipintaala selvitettyä jatkuvuusyhtälöstä virtausmäärien avulla. Virtaus kiihtyy vapaassa pudotuksessa gravitaation vaikutuksesta, jolloin myös virtauspoikkipinta-ala pienenee. Tässä työssä
virtauskanavan vastus integroitiin analyyttisesti ilman matemaattisia yksinkertaistuksia, joten tulokseksi saimme yleisen yhtälön.
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𝑤 =

(4.4.2)

= [Ω]

𝑅(𝑥) =

(4.4.3)

2𝑔𝐻 = [m/s]

Yhtälö 4.4.2 on analyyttinen ratkaisu vapaasti virtaavan liuoskanavan muodostamalle resistanssille. Yhtälössä on sisäänrakennettuna integroimisvakio. Integroimisvakio huomioi liuoksen lähtönopeuden ja nestepatsaan korkeuden lähtöpisteessä. Yhtälössä 𝑤 on lähtöpisteen lähtönopeus, joka puolestaan syntyy nestepatsaan korkeuden 𝐻 mukaan. 𝑥 on vapaasti
virtaavan nestevanan korkeus. Yhtälöstä nähdään, että lähtönopeuden lähestyessä arvoa 0
m/s jää jäljelle ainoastaan gravitaation aiheuttama virtausnopeustermi. Mikäli virtauskanavan pituus on 0 m kumoavat lähtönopeustermit 𝑤 toisensa, jolloin myös integraaliksi saadaan 0 Ω – aivan kuten kuuluukin. Kovalla lähtönopeudella kolmannen asteen termi
(2𝑔𝑥 + 𝑤 )

/

kasvaa nopeasti suureksi liuoskanavan edetessä, jolloin myös kumulatiivi-

nen vastus kasvaa suureksi. Kovalla lähtönopeudella kanavan ala on pieni, jolloin myös kanavan aiheuttama vastus on suuri.
Sijoituksien jälkeen vastuksille saatiin taulukon 4.3 mukaiset lukuarvot.
Taulukko 4.3. Torriccellin teoreemalla määritetyt vastusarvot letkujen osuuksille.

Arvo
Vastus
Rivinsyöttöletku
Rivinpaluuletku
Altaan syöttöletku
Altaan paluuletku

Ω
18
1,5
31
40

Lähtönopeus
m/s
1,7
1,9
1,2
0,9

Lähtöaukon
halkaisija
2

mm
130
122
40
47

Putoamiskorkeus
m
2,6
0,4
0,6
0,7

Altaiden syöttö- ja paluuletkujen vastukset ovat suuruudeltaan samassa luokassa, mutta rivien pääletkuissa on merkittävä ero syöttö- ja paluuletkujen välillä. Paluupuolella putoamiskorkeus liuoksella on hyvin pieni, kun taas syöttöpuolella letkun pituus on lähes 2 m. Sähköisestä näkökulmasta katsottuna paluupuoli on siis lähempänä primääristä virtapiiriä kuin
pääsyöttöränni.
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5

VASTINKYTKENTÄVERKON MUODOSTAMINEN

Tässä kappaleessa muodostetaan itse vastinkytkentä. Kappaleessa lukija johdatetaan luomisprosessin läpi, jotta verkon muodostamisessa tehdyt valinnat välittyvät perusteluineen lukijalle. Tässä kappaleessa myös paikataan vastinkytkentäverkon komponenttien lukuarvot,
joille ei ole vielä kappaleissa 3 ja 4 määritetty arvoja.
Vastinkytkentäverkko koostuu elektroniikkapiirin yksinkertaisista piirikaaviosymboleista –
pääasiassa vastuksista, keloista ja kondensaattoreista. Verkon osakomponenttien suuri lukumäärä oli tekijä, joka ohjasi työkalun valintaa tietokantatyökalun suuntaan. Tilaajan tavoitteena ei ollut tietokantapohjaisen älykkään verkon muodostaminen, mutta säilyttääksemme
kuvien dynaamisuuden ja muokattavuuden oli tietokantatyökalun valinta perusteltua. Tietokantatyökalulla kuvien massamuokkaukset onnistuvat helposti. Diplomityöntekijän oman
osaamisen ja käytettävissä olevien työkalujen joukosta Cads valikoitui parhaana vaihtoehtona. Myös Simulink-työkalua harkittiin simulointiominaisuuksien vuoksi, mutta Simulinkin valinta olisi aiheuttanut kaksinkertaista työtä, sillä staattinen CAD-kuva olisi pitänyt joka
tapauksessa saada muodostettua. Simulink-verkon muodostaminen oli yksi jatkotutkimusidea, joka syntyi työn ohessa.
Olemassa olevan tehdasdokumentaation sekä kenttäkierrosten avulla saatiin muodostettua
elektrolyysiprosessille periaatekuva sähköisestä näkökulmasta (kuva 2.3). Sähköisestä näkökulmasta kiinnostavia seikkoja olivat virtapiirin syöttöpisteet, liuosreitit, maadoituspisteet
sekä rännien fyysiset liityntäpisteet suhteessa virtapiiriin. Kuvassa 2.3 näkyvät jännitetasot
on katsottu tehtaan valvontajärjestelmästä normaalissa ajotilanteessa 10 VDC tarkkuudella.
Jännitteet kuvaavat jännitteitä tasasuuntaajan sähkötilassa kiskoston alkupäässä. Jännitetasoista voi päätellä sen, että liuospiirien välillä sähköinen yhteys on huomattavasti heikompi
kuin liuospiirin sisällä olevien virtapiirien välillä. Tämä on täysin looginen ilmiö, sillä liuospiirien välillä syöttö- ja paluurännit ovat täysin erillään toisistaan. On kuitenkin huomionarvoista, että syöttöpuolella jakorännit jopa liuospiirien välillä ovat kylki kyljessä toisissaan
kiinni. Suolasiltojen kautta yhteys liuospiirien välille voi siten muodostua. Myös induktion
kautta piireillä on vuorovaikutusta myös liuospiirien yli. Induktioilmiö pääsee kuitenkin vaikuttamaan vain transienteissa, joten normaalioloissa sillä ei ole havaittavaa merkitystä. Liuospiirien välillä TS2- ja TS3-tasasuuntaajien miinuskiskojen välillä on n. 40 VDC jännite-
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ero, kun taas liuospiirien sisällä jännite-erot virtapiirien välillä ovat 30 VDC ja 20 VDC.
Liuospiirien välisestä jännite-erosta ei voi kuitenkaan päätellä liuospiirien välistä dynamiikkaa, sillä itse liuospiirien sähköinen rakenne on erilainen LP1- ja LP2-piireissä. Epäsymmetriset ja erilaiset maavuotoreitit vääristävät piirien symmetrisyyttä maapotentiaalin suhteen.
Ideaalitilanteessa täysin kelluvassa systeemissä plus- ja miinuspotentiaalit olisivat identtisiä.

5.1 Piirikaavio
Lähtökohtana piirikaavion muodostamisessa oli selkeys ja visuaalisuus. Piirikaavion esitysmuodossa onkin korostettu liuospiirin fyysistä rakennetta ja liuoskanavien liityntäpisteitä.
Näin myös muiden kuin sähköalan ammattilaisten on mahdollista hahmottaa piirin rakenne
ilman syvällistä sähkötekniikan tuntemusta. Redusointeja ja yksinkertaistuksia on tehty paljon, jotta työn tavoite – selkeä virtapiirikaavio – voitiin saavuttaa.
5.1.1 Piirikaavion hierarkia
Virtapiirikaavion ymmärtämiseksi on hyvä ensin sisäistää virtapiirin hierarkinen rakenne,
joka tulee CADSin tietokantaominaisuuksista. Tiedostossa piirin komponentit ovat aina alistettuina jonkin hierarkian alle. Esimerkkinä hierarkiarakenteesta alimman tason komponentin täydellinen positiotunnus on esimerkiksi =LP1+VP2-RP3-R4-R1. Ylimmällä tasolla on
liuospiiritaso (=LP1), jonka alle voidaan alistaa komponentit, jotka ovat yhteisiä VP1 ja VP2
piireille. Seuraava taso on virtapiiritaso (+VP2), jota seuraa rivipari- (-RP3) ja rivitaso (-R4).
Alimpana on itse komponentti R1, joka kuvaa yhden rivinpuolikkaan vastusta primäärisessä
virtapiirissä. Rivitaso on siten alin hierarkiataso. Komponentit voivat luonnollisestikin sijoittua myös ylemmille tasoille, mutta ne sijaitsevat aina ainoastaan yhdessä hierarkiassa.
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5.1.2 Piirikaavion avaus
Kuvassa 5.1 on esitettynä virtapiirin VP2 osuus prosessin sähköisestä vastinkytkennästä.

Kuva 5.1 Elektrolyysiprosessin sähköinen vastinkytkentä. Ote virtapiirikaaviosta. Kuvassa esitettynä VP2.

Kuvan visuaalinen esitystapa on synkronissa virtapiirin hierarkian kanssa siten, että komponenttia ympäröivistä rajauksista on mahdollista päätellä komponentin täydellinen positio.
Virtapiirikaaviosta käy ilmi syöttö- ja paluupuolen erilainen liityntätapa pääränneihin. Syöttöpuolella vierekkäisten riviparien vierekkäisten rivien syöttöletkut sijaitsevat pääsyöttörännissä lähekkäin. Paluupuolella vastaavasti riviparin molemmat rivipaluurännit kokoavat liuoksen yhteen pääpaluurännin pisteeseen. Tämä ominaisuus syntyy puhtaasti prosessin fyysisestä rakenteesta eikä sille ole perusteita sähköteknisestä näkökulmasta.
Rivinsisäiset komponentit U1, U2, R1 ja R2 eivät ole fyysisestä virtapiiristä erottuvia kokonaisuuksia. Näiden osakomponenttien kohdalla on kuvaavampaa puhua kontribuutiosta.
Näiden komponenttien suuruudet on saatu jakamalla virtapiiri sopiviin osiin. Lukuarvot kuvaavat sitä, millainen kokonaisuus puolikas rivi – 7,5 allasta – on. Yksinkertaisempi
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esitystapa olisi ollut kuvata yhdellä komponentilla kokonainen rivi tai jopa rivipari, mutta
tällä yksinkertaistuksella olisi malliin jäänyt tietoinen virhe, joka ei kuvaa todellisuutta hyvin.
Altaiden akkujännitettä kuvaavien U1- ja U2-termien arvot perustuvat kennoreaktioiden potentiaaleihin. Kappaleen 3.3.1 yhtälön 3.3.4 mukaan yhden altaan akkujännite on 1,99 V.
Näin ollen puolen rivin kontribuutio akkujännitteeseen on noin 14,9 V. Tämä jännite voitiin
varmentaa myös järjestelmästä takaperin tarkastelemalla riviparien jännitteitä tilanteissa,
joissa tasasuuntaaja on juuri ajettu alas eikä muuntaja siten syötä virtapiiriin virtaa. Varmennustarkastukset osoittivat, että teoreettinen kennojännite vastaa hyvin myös todellista tilannetta.
Altaiden liitynnät pääränneihin kuvattiin mahdollisimman yksinkertaisesti ainoastaan yhdellä komponentilla. Pääsyöttöränniin allasrivi liittyy vastuksella 𝑅

ja paluupuolelle allas-

rivi liittyy vastuksella 𝑅 . Jokaisella rivillä on oma liityntävastus sekä syöttö- että paluupuolelle, joten oli luontevaa sijoittaa nämä rivikohtaiset vastukset rivin hierarkiaan. Todellisuudessa jokainen allas on yhteydessä pääränneihin omalla vastuksella eri kohdasta virtapiiriä. Jotta altaiden syöttöletkut, jakorännit ja rivinsyöttöletku voitiin kuvata yhdellä vastuksella, oli redusoitu vastus 𝑅

sijoitettava rivin keskivaiheille, jossa sijaitsee rivin jännit-

teen keskiarvo. Tällä valinnalla pyrittiin tasapainottamaan vastuksen läpi kulkevaa nettovirtaa. Paluupuolella redusointi tapahtui identtisesti. Matemaattisesti rinnankytkennän
redusointi esimerkiksi syöttöpuolella esitetään seuraavasti:

𝑅

=𝑅

+𝑅 +∑

(
(

)
)

(5.1.1)

Tuloksena tästä yhtälöstä saadaan yhden rivin redusoitu altaiden ja pääsyöttörännin välinen
vastus. 𝑅

on rivinsyöttöletkun vastus (katso kuva 5.2), joka saadaan Torriccellin teoree-

masta yhtälöstä 4.4.2. 𝑅

on jakorännin siirtymäosuus, joka jää rivinsyöttöletkun ja altaan

15 syöttöpisteen väliin. Summattavat 𝑅 -termit ovat puolestaan altaiden syöttöletkujen vastuksia. Nämä ovat altaiden välillä identtisiä. 𝑅 on puolestaan altaiden välimatkan mukainen
osuus jakorännin vastuksesta. Kun pisteen 𝑖 − 1 redusoitu vastus on määritetty, on tähän
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vastukseen 𝑅

summattava siirtymäosuutta vastaava vastus. Visuaalisesti tämä redusointi

on tapahtunut seuraavan kuvan mukaisesti.

Kuva 5.2 Syöttöpuolen redusointiperiaate. Paluupuolella redusointi tapahtuu identtisesti.

Primäärisessä virtapiirissä resistanssi altaasta 1 altaaseen 15 on kertaluokkia pienempi kuin
sekundäärisen liuosreitin resistanssi primääripiirin rinnalla. Tästä syystä yksinkertaistettu
redusointi, jossa altaiden syöttöletkut liittyvät samaan pisteeseen on perusteltu. Tässä yksinkertaistetussa redusoinnissa oletetaan, että primäärisen virtapiirin vastukset altaasta altaaseen ovat häviävän pieniä, joten allasrivi voidaan nähdä yhtenä kytkentäpisteenä.
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6

MITTAUKSET

Olennainen osa työtä oli toteutettavien mittausten suunnittelu. Heti työn alkuvaiheessa potentiaaliset mittausajankohdat kartoitettiin ja diplomityöprojekti pyrittiin synkronoimaan
tehtaan toiminnan kanssa.

6.1 Letkuvirtamittaukset
Oli selvää, että vuotovirrat tapahtuvat pääosin altaiden syöttö- ja paluuletkujen kautta. Vuotovirtojen suuruusluokka ja trendit virtapiirien sisällä haluttiin selvittää mittaamalla letkujen
läpi kulkevan virran suuruus. Mittauksissa pystyttiin mittaamaan ainoastaan syöttöletkujen
virta, sillä paluupuolen letkujen sijainti on hyvin haasteellinen ja näiden halkaisija on niin
suuri, että tarkoituksenmukaista mittaria ei projektin raameissa ollut saatavilla. Mittaukset
tehtiin jokaiselle altaalle, eli mittauksia kertyi 840 kpl.
6.1.1 Mittausten toteutus
Mittaukset tehtiin pihtiampeerimittarilla UNI-T222. Tämä mittari oli käytännössä markkinoiden ainoa pihtiampeerimittari, joka ylsi syöttöletkujen ympäri ja kykeni mittaamaan DCvirtaa mittauksien raja-arvoissa. Mittausten ajankohta oli valittu siten, että mitattava virtapiiri oli täydessä kapasiteetissaan, eli virtapiirin virta oli 40 kA, ja kaikki riviparit olivat
ajossa mukana.
Jokaisen mittauksen yhteydessä hallin taustamagneettikenttä oli kompensoitava mittauksesta pois. Kompensointi toteutettiin siten, että letkun välittömässä läheisyydessä mittari nollattiin ja mittaus suoritettiin samalta korkeudelta altaisiin nähden välittömästi kompensoinnin jälkeen. Rivin päitä lähestyttäessä etu- ja takavirtakiskot aiheuttivat huomattavan nousun
taustamagneettikenttään, jolloin myös mittauksen epävarmuus rivin päissä oli suurempaa.
6.1.2 Mittausdatan esittely
Kuvassa 6.1 on esitetty yhden virtapiirin letkuvirtamittaukset.
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Kuva 6.1 Virtapiirin VP1 letkuvirtamittaukset. Vihreällä kuvattu kompensoinnin jälkeinen virta, harmaa käyrä
kuvaa taustakompensointia ja punainen katkoviiva on trendiviiva mittaustuloksista, joissa kompensointi on jo
poistettu tuloksista.

Virtapiirin VP1 graafissa (kuva 6.1) on näkyvissä jokainen mittauspiste sekä lisätietona on
visualisoitu myös taustakompensoinnin suuruus, joka jäi mittarissa myös muistiin. Horisontaalisella akselilla on alempana rivitieto ja ylempänä allaskohtainen tieto. Mittaukset etenevät loogisesti virran kulkusuunnan mukana. Mittaukset alkavat riviltä 1 altaasta 15 ja etenevät kohti virtapiirin loppupäätä eli rivin 14 allasta numero 15.
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Kuva 6.2 VP1 altaiden syöttöletkujen rivikohtaiset nettovirrat. Poikkeama kuvaa integroitua jäännösvirtaa.
Positiivinen nettovirta tarkoittaa sitä, että syöttöpuolelta virtaa kulkee enemmän liuoksesta virtapiiriin päin.
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Kuva 6.2 on johdettu kuvan 6.1 datasta. Jokaisen rivin mittaukset on summattu yhdeksi datapisteeksi. Jokaisella rivillä on siis jokin positiivinen tai negatiivinen nettovirta, joka kompensoituu joko paluupuolen kautta tai rivinsyöttöletkun kautta. Mikäli oletamme, että paluupuoli on sähköteknisesti identtinen peilikuva syöttöpuolesta, on tämä rivikohtainen summavirta se virta, joka rivinsyöttöletkujen kautta kulkee. Positiivinen nettopoikkeama tarkoittaa
sitä, että virtapiirin 1 syöttöletkujen kautta kulkee enemmän virtaa liuoksesta primääripiiriin.
Oletettavasti tämä 47 A suuruinen poikkeama kompensoituu paluupuolelta. Paluupuolella
pitäisi olla teoriassa lähes saman suuruinen vastakkaismerkkinen nettopoikkeama.
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Kuva 6.3 VP1-4 virtapiirien rivikohtaiset nettovirrat syöttöletkujen virtamittauksista.

Kuvaan 6.3 on summattu kaikkien virtapiirien mittausdata. Jokainen datapiste kuvaa yhden
rivin summattua virtaa.
6.1.3 Mittaustulosten analyysi
On tärkeä muistaa, että mittaukset kertovat vain puoli totuutta, sillä paluupuolella on saman
suuruusluokan virtauskanavat maapotentiaaliin. Paluupuolella virtatiet maahan ovat jopa paremmat kuin syöttöpuolella. Näin ollen 6.1.2 kappaleen datasta emme voi tehdä luotettavia
laskelmia, mutta datan avulla voimme kuitenkin tehdä loogisia päätelmiä virtapiirin luonteesta.
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Kuvan 6.1 allaskohtaisen graafin visuaalinen ilme toistuu muiden virtapiirien kohdalla identtisenä. Vaihtelu mittausten välillä on hyvin suurta ja kompensointivirtojen suuruus vaihtelee
myös voimakkaasti. Suuren mittausmäärän ansiosta datasta on kuitenkin havaittavissa selkeitä trendejä. Mittaustuloksista oli hyvin havaittavissa etu- ja takavirtakiskojen läheisyys
altailla 1 ja 15. Näiden altaiden läheisyydessä kompensointivirrat olivat kauttaaltaan huomattavasti suurempia kuin rivin keskialtailla.
Kuvassa 6.2 data on jo huomattavasti selkeämmin luettavaa. Summatut rivikohtaiset virrat
alkavat käyttäytyä loogisesti, eikä paikallisia epäloogisia piikkejä ole havaittavissa selkeästi.
Kuvassa 6.3 on hyvin havaittavissa virtapiirien napaisuus. Graafin vasemmasta reunasta lähdettäessä nettovirrat riveillä ovat positiivisia, joka tarkoittaa sitä, että virtaa kulkee syöttöliuoksesta primääriseen virtapiiriin päin. Kuvan 2.3 periaatekaaviosta voimme vahvistaa,
että VP1-virtapiirin negatiivinen napa sijaitsee rivillä 1. Kun itse virtapiiri on maapotentiaalin alapuolella, tarkoittaa se sitä, että virtausta tapahtuu maapotentiaalista liuosreittejä pitkin
primääriseen virtapiiriin.
Liuospiirin 1 puolella virrat käyttäytyvät hyvin loogisesti. Liuospiirin 2 puolella on havaittavissa epäloogisuutta tulosten trendeissä. Yleistrendit ovat myös LP2 puolella loogiset –
VP3 ja VP4 kulmakertoimet sovitteessa ovat oikein päin. VP3:n rivin 37 kohdalla on piikki,
joka aiheuttaa sen, että VP3 trendiviiva ei painu 0 VDC alapuolelle missään vaiheessa. Riveillä 40 ja 41 tulokset ovat kuitenkin 0 VDC alapuolella, joten on mahdollista, että virtapiiri
yksinkertaisesti on vääristyneessä tilassa. On myös mahdollista, että rivin 37 piikki ei vastaa
todellisuutta ja virtapiikki olisi siten virheellinen. Kuvan 2.3 kaavion perusteella prosessissa
ei ole rakennetta, joka selittäisi rivin 37 virtapiikin. Ainoa looginen selitys virtapiikille on
jonkin asteinen maasulku rivin 37 kohdalla nimenomaisesti paluupuolen rännissä. Jos rivin
37 kohdalla olisi täydellinen maasulku paluupuolella virtaisi sinne virtaa primäärisestä virtapiiristä, sillä VP3:n rivi 37 sijaitsee positiivisella virtapiirin puolikkaalla. Tämä täydellinen
maasulku aiheuttaisi myös sen, että myös syöttöpuolelta tapahtuisi virtausta paluupuolelle
ja näin syntyisi virtapiikki rivin 37 kohdalle myös syöttöliuoksen puolelle.
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VP4:n datan erikoinen muoto ei selity kaavion 2.3 tarkastelulla. Muoto voi selittyä VP4:n
keskivaiheilla sijaitsevien limittäisten maadoittumispisteiden sijainnilla, mutta tämä on vain
spekulointia. Toinen vaihtoehto on maasulku joko syöttö- tai paluuliuoksen puolella. Elektrolyysiprosessissa maasulku voi rakentua vähitellen suolasiltojen ja sakan seurauksena.

6.2 Rännien jännitemittaukset
Yhtenä olennaisena osana diplomityötä oli syöttö- ja paluurännien jännitetasojen laaja kartoitus. Myös kylmä- ja kuumasäiliöiden jännitepotentiaalit mitattiin rännimittausten yhteydessä. Virtapiirin jännitetasojen ja liuospiirien rännien jännitteet olivat hyvin kiinnostava
mittauskohde. Virtapiirin ja liuospiirin jännitteiden vertailulla on mahdollista tehdä analyysejä, jotka mahdollisesti avaavat letkuvirtamittausten tuloksia ja antavat lisätietoa virtapiirien käyttäytymisestä.
6.2.1 Mittausten toteutus
Sekä syöttö- että paluurännien kartoitus koko liuospiirin alueelta oli toteutettavissa, sillä rännit ovat avonaisia ja niiden vierellä kulkee kulkusilta. Olosuhteet elektrolyysihallissa tosin
ovat haasteelliset rikkihappopitoisen halli-ilman vuoksi. Tästä syystä suojautuminen sekä
sähkön että halli-ilman vaaroilta olivat ensiarvoisen tärkeässä roolissa mittauksia suoritettaessa. Suoja- ja mittavälineistön runsaan määrän vuoksi mittaukset toteutettiin neljän hengen
mittausryhmällä.
Mittaukset toteutettiin mittaamalla liuoksen jännite maata vasten. Maapotentiaali otettiin
maadoitetusta kävelysillasta. Jokaisen mittauksen yhteydessä maadoituskiinnikkeen kiinnityskohta hiottiin puhtaaksi mahdollisimman hyvän kontaktin saavuttamiseksi. Liuokseen
kontaktielektrodi kastettiin puisen kepin avulla. Mittarina toimi Fluke 1587 FC. Mittari oli
varustettu Bluetooth-ominaisuudella, jota mittauksissa myös hyödynnettiin. Jokainen mittauspiste valokuvattiin älypuhelimen Fluke-sovelluksella ja tämä valokuva linkittyi mittauspisteeseen ja nämä kuvalliset mittauspisteet löytyvät Fluken verkkosivuilta, josta halutun
mittauspisteen sijainnin voi yhä tarkistaa valokuvan perusteella.
6.2.2 Mittausdatan esittely
Kuvassa 6.4 on esitetty visuaalisesti mittausten tulokset.
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Kuva 6.4 Syöttö- ja paluurännien mittaustulokset suhteessa virtapiirien jännitetasoihin. VP1-4 virrat 36 kA.
KUS3-4 mittauspisteet rivin 52 kohdalla eivät erotu kuvasta päällekkäisyyksien vuoksi.

Mittausten aikana kaikkia virtapiirejä ajettiin 36 kA virralla. Mittaukset suoritettiin päivävuorossa normaalin tehtaan toimintasyklin aikana. Tästä johtuen mittausten aikana olosuhteet eivät olleet täysin vakiot, sillä mittausten alkaessa VP4:n RP49 (rivit R49 ja R50) oli
erotettuna. RP49 otettiin takaisin ajoon, kun mittauksissa oli ehditty mitata syöttöränni kokonaisuudessaan sekä paluupuolelta rivit R1-R22. Takaisinkytkentähetkellä mittaukset olivat siis VP2 kohdalla. On siis tärkeää muistaa, että LP2 syöttö- ja paluupuolen mittaukset on
tehty eri olosuhteissa. Syöttöpuolen mittauksissa VP4 jännitetasot ovat olleet virtapiirin
päissä noin 50-60 VDC lähempänä nollapotentiaalia verrattuna VP4 paluupuolen mittauksiin. Kaikkia virtapiirejä ajetaan vakiovirtaperiaatteella, jolloin jännite on piirissä muuttuva
osapuoli virran pysyessä vakiona. Näin ollen virta on kuitenkin ollut 36 kA jokaisessa virtapiirissä koko mittausten ajan.
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Kuvan 6.4 virtapiirijännitteet ovat keskiarvojännitteitä mittausten ajalta. VP4 kuvaaja on siis
kompromissiratkaisu kuuden ja seitsemän riviparin ajotilanteiden väliltä. Näin VP-jännitteet
on saatu esitettyä kuvassa selkeästi yhtenä trendinä. Taulukon x-akseli kuvaa liuospiirin perspektiiviä syöttöliuoksen näkökulmasta. Virtapiirien jännitteet on lisätty referenssiksi suuntaa antaviksi taustatiedoiksi. VP-jännitteille on haettu arvot valvomojärjestelmästä ja ne on
asetettu x-akselille siten, että VP1:n negatiivinen jännite sijaitsee keinotekoisella rivillä numero 0,5 ja positiivinen pää puolestaan sijaitsee rivillä 14,5. Tasasuuntaajien jännite on siis
skaalattu rivien yli.
6.2.3 Mittaustulosten analyysi
Kuvan 6.4 rivikohtaiset datapisteet eivät ole eri kuvaajien kesken täysin vertailukelpoisia
sillä ne kuvaavat hieman eri asioita. Tämä johtuu piirien fyysisestä rakenteesta. Syöttö- ja
paluupuolella liitokset pääränneihin ovat erilaiset. Syöttöpuolella R2 ja R3 rivinsyöttöletkut
ovat vierekkäin, kun taas paluupuolella R2 ja R3 välillä on yhden riviparin mittainen etäisyys. Paluupuolella riviparin rivit johdetaan samaan paluurännin pisteeseen, kun taas syöttöpuolella samasta pääsyöttörännin pisteestä syötetään kahta eri riviparia. Tämä eroavaisuus
on tiedostettava, kun yhdistämme virtapiirin, syöttörännin ja paluurännin jännitetasot yhteen
kuvaajaan. X-akselin yhden askeleen muutos on eri suuri parillisille ja parittomille riveille.
Vaikka taulukossa on edellä mainittu epäkohta sisäänrakennettuna, voimme kuitenkin tehdä
sen pohjalta johtopäätöksiä. Yleisesti voidaan todeta, että sekä liuoksen että virtapiirin jännitteet korreloivat selkeästi keskenään. Jännitepiikit sijaitsevat likimäärin samoissa kohdissa. Nollakohtien vertailu ei ole mielekästä sillä kuten edellä totesimme ei x-akseli ole
täysin vertailukelpoinen eri kuvaajien kesken. Nollakohdista voi kuitenkin todeta, että ne
sijaitsevat lähellä toisiaan.
Toinen asia, joka kuvaajasta käy ilmi on syöttö- ja paluupuolen eriävä käyttäytyminen. Kuvaajan perusteella paluupuolen jännitteet käyvät korkeammalla syöttöliuokseen verrattuna.
Virtapiirin jännite välittyy siis paluupuolen pääränniin tehokkaammin. Paluupuolella voisi
ajatella, että lyhyet matkat maadoituspisteisiin vetäisivät jännitteitä maata kohti, mutta nähtävästi altaiden ja pääpaluurännien välinen suhteellisen hyvä yhteys ylittää tämän maadoitusefektin. Tästä käyttäytymisestä voi päätellä, että virtapiirin jännitteen välittymisessä
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ränneille olennaisinta ei ole mittauspisteen ja maapotentiaalin välinen absoluuttinen vastus.
Merkittävintä on altaan ja maapotentiaalin välisen resistanssin jakautuminen altaan ja mittauspisteen ja mittauspisteen ja maapotentiaalin välille. Syöttöpuolella pitkät rivinsyöttöletkut syövät potentiaalia tehokkaammin kuin paluupuolen sakkautuneet ja lyhyet paluuletkut.
On mahdollista, että juuri tällä sakkautumisella on suurin yksittäinen merkitys rännien jännitetasoihin.
Eräs mielenkiintoinen pohdinta jännitetasoista on liuosjännitteiden korrelointi virtapiirin
jännitetasojen kanssa. Taulukossa 6.1 on verrattu virtapiirien äärijännitteiden ja virtapiirin
alueen liuosjännitteiden suhteita. Taulukon data on tehty kuvan 6.4 datan pohjalta.
Taulukko 6.1. Virtapiirin jännitteiden välittyminen liuospiireihin. Rännien jännitteiden minimi- ja
maksimiarvot virtapiirin jännitteisiin suhteutettuna.

VP1
VP2
VP3
VP4
Keskiarvo

SYÖTTÖRÄNNI
Minimi
Maksimi
39 %
15 %
30 %
15 %
34 %
24 %
22 %
25 %
31 %
20 %

PALUURÄNNI
Minimi
Maksimi
53 %
30 %
51 %
29 %
31 %
43 %
37 %
46 %
43 %
37 %

Keskiarvo
34 %
31 %
33 %
32 %
33 %

Taulukko 6.1 kuvaa sitä, kuinka hyvin tasasuuntaajan napajännitteet peilautuvat liuokseen.
Esimerkiksi taulukon ensimmäinen arvo on saatu siten, että virtapiirin VP1 syöttörännin jännitemittausten minimarvoa on verrattu TS1-tasasuuntaajan miinus-kiskon jännitteeseen.
Taulukon 6.1 data tukee jo kuvassa 6.4 esitettyjä jännitesuhteita – syöttörännissä jännitepiikit välittyvät liuokseen paluupuolta heikommin. Paluurännissä LP1-alueella negatiiviset
jännitteet välittyvät positiivisia paremmin liuokseen. LP2 alueella logiikka on päinvastainen.
Taulukon perusteella 1:3 on hyvä muistisääntö osaston henkilökunnalle, jotka työskentelevät
ELY:n kenttäolosuhteissa. Liuoksen potentiaali on pääränneillä karkeasti noin 1/3 virtapiirin
jännitteeseen verrattuna kyseisessä virtapiirin kohdassa. Vastaava taulukko olisi mielenkiintoista tehdä pitkältä aikaväliltä, mutta tehtaan järjestelmässä ei tarvittavaa dataa ole olemassa. Tämä asia on kirjattu pohdintakappaleeseen yhdeksi kehitysideaksi.
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6.2.4 Säiliöiden jännitepotentiaalit
Rännimittausten yhteydessä kartoitimme myös kylmä- ja kuumasäiliöiden jännitepotentiaalit sekä näille johtavien virtauskanavien potentiaalitasot. Pumppujen maadoitusten ja rännien
maadoituselektrodien ansiosta potentiaalit säiliöissä ovat alhaiset. Säiliöille johtavien rännien potentiaalit kuvaavat jännitepotentiaalia juuri ennen säiliötä. Säiliön ja rännin potentiaaliero kuvaa siis vapaasti säiliöön putoavan liuoksen jännitehäviötä.
Kylmäsäiliöt sijaitsevat kauempana prosessista ja näissä säiliöissä potentiaalit jäävät odotetusti hyvin mataliksi – käytännössä ne ovat maapotentiaalissa. Pääsyöttörännien liuospiirikohtaiset pääsyöttöhaarat sijaitsevat x-suunnassa riveillä R23 ja R51 – eli hyvin lähellä virtapiirien nollakohtia. Odotetusti potentiaalit jäävät näissä haaroissa mataliksi. LP1-haarassa
potentiaalitaso jää alle -7 VDC tasolle ja LP2-haarassa 16 VDC tasolle.

6.3 Tasasuuntaajien transienttimittaukset
Virtapiirien induktanssien määrittämiseksi työssä päädyttiin vaihe-eromittausten sijaan transienttimittauksiin. Virtapiirien induktanssilla on suora yhteys virtapiirien laukaisu- ja käynnistyshetkien käyttäytymiseen. Mitä suurempi induktanssi piirissä on, sitä enemmän induktanssi hidastaa virran muutosta. Toisin sanoen virtapiirin laukaisuhetkellä virta ei mene välittömästi nollaan vaan se lähenee nollaa eksponenttifunktiolla. Induktiivisen piirin laukaisukäyrän funktio on

𝐼(𝑡) = 𝐼 𝑒

/

=𝐼 𝑒

/

(6.3.1)

jossa 𝐼 on laukaisuhetken virta. 𝜏 on piirin aikavakio, joka voidaan ilmaista myös piirin
induktanssin ja resistanssin suhteena. Kun laukaisukäyrä ja piirin resistanssi on tiedossa, on
induktanssi mahdollista laskea. Jos piirissä 𝑅 ≪ 𝐿 tulee aikavakioksi suuri arvo ja siten eksponenttitermi vaimentaa nollahetken lähtöarvoa heikosti. Piiri on siis vahvasti induktiivinen.
Jos taas piirissä 𝑅 ≫ 𝐿 tulee aikavakioksi pieni arvo ja tällöin eksponenttitermi vaimentaa
funktion nopeasti nollaan. Piiri on vahvasti resistiivinen eikä induktanssi jaksa ylläpitää piirin virtaa pitkään.
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6.3.1 Mittausten toteutus
Laukaisukäyrän aikaansaamiseksi virtapiiri tuli katkaista nopeasti, jotta ohjelmalliset alasajorampit eivät häiritsisi mittausta. Tästä syystä ohjelmallinen alasajo ei tullut kysymykseen.
Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tasasuuntaajien pysäytys hätäseis-toiminnolla. Tämä toiminto irrottaa verkon välittömästi muuntajan ensiöpuolelta ja näin tasavirtapiiri saadaan vapaakiertotilaan johtavien tyristorien kautta. Virtatransienttien tallennukseen käytettiin kahdenlaisia
oskilloskooppeja, joista lopulta vain Flukella tallennetut arvot päätyivät tähän diplomityöhön. Scopix-oskilloskoopeilla tehtiin harjoitusmittauksia ja haarukoitiin sopivaa aikaskaalaa
tallennuksille. Tehtaan henkilökunnan suostumuksella hätäseis-pysäytyksiä oli mahdollista
toteuttaa liuospiirin LP1 puolella, jossa tasasuuntaajat olivat vanhempia verrattuna LP 2 puolelle. Mittaukset tehtiin siis virtapiireille VP1 ja VP2.

Kuva 6.5 Virtapiirin VP1 tilannekuva oskilloskoopilla. Yhden jakovälin (div) pituus on 2 ms. Ch1 on Y-käämin virta ja Ch2 on D-käämin virta.

Tilannekuva virtakiskoissa tasasuuntaajien välittömässä läheisyydessä näyttää kuvan 6.5
mukaiselta. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, tähti- ja kolmiokäämeille on omat
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kiskostonsa ja niillä on myös oma virranmittaus +-kiskossa. Miinuspuolella LEM-mittareita
ei tarvita, sillä miinuskiskon virta on Kirchoffin lakien mukaan identtinen. Nämä eri käämitysten virrat on siis otettu oskilloskoopille erikseen. Ch1 on tähtikäämitylle toisiolle menevän kiskon virta ja Ch2 on kolmiokäämitylle toisiolle menevän kiskon virta. Kanava nro 4
on laukaisukanava, joka valvoo hätäseis-releen kärkiä. Kuvan T/div ilmaisee, että yhden jakovälin eli ruudun aika-akseli on 2 ms mittainen. Skooppikuvasta on hyvin havaittavissa 300
Hz taajuus sekä näiden eri käämitysten 30° vaihe-ero. Kanavan 1 profiili on selkeästi tasaisempi kanavaan 2 verrattuna. Tähtikäämissä vaiheiden välillä on enemmän kelaa, joten myös
virran- ja jännitteenvaihteluja vastustavaa induktanssia on siten enempi. Tämä selittää tasaisemman virtaprofiilin kanavassa 1.
6.3.2 Virtatransientit
Induktanssi on mahdollista määrittää sekä virta- että jännitetransienttien avulla. Tässä työssä
virtatransientteja käytettiin induktanssin laskemiseksi. Jännitetransientit otettiin talteen ylimääräisenä oheistietona. Virranmittaukselle tasasuuntaajien ohjausjärjestelmästä myös löytyi hyvä mittauspaikka. Tasasuuntaajien kiskoissa on kiinni LEM-DC-virtamittarit. Virtamittaus muunnetaan analogisilla virtamuuntimilla ja niin kutsutulla shunttivastuksella jänniteviestiksi logiikalle. Mittaus suoritettiin tämän shunttivastuksen yli. Mittauksen laukaisu
otettiin hätäseis-releeltä, joka toimii välittömästi hätäseis-painiketta painettaessa. Mittarin
asetukset aseteltiin siten, että mittari tallentaa myös dataa ennen laukaisuhetkeä. Virtapiirin
induktanssista ei mittauksia tehdessä ollut mitään tietoa, joten tallennusaika piti ensimmäisten mittausten aikana arvata.
Ensimmäisten mittausten yhteydessä oskilloskooppi aseteltiin mittaamaan virheellisesti
muuntajan toision AC-virtaa. Tämä virhe havaittiin, kun laukaisukäyrien jyrkkää muotoa
ihmeteltiin. Hätäseis-pysäytyksen jälkeen muuntajan toision läpi kulkee virtaa ainoastaan
yhteen suuntaan. Näin ollen AC-virtaa ei ole toisiossa enää laukaisun jälkeen havaittavissa.
Hätäseis-testit
Hätäseis-pysäytyksessä TS1-kiskojen virrat noudattavat kuvan 6.6 grafiikkaa.
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Kuva 6.6 TS1-tasasuuntaajan laukaisukäyrä hätäseis-pysäytyksessä. Hätäseis-pysäytys katkaisee suurjännitepuolen katkaisijan. Toisiopuoli jää johtavaan tilaan induktiivisen kuorman purkautumisen ajaksi. TS1 virta
laukaisuhetkellä 38 kA.

Koko kuvan aikaskaala on 200 ms ja itse laukaisukäyrä sijoittuu noin 45 ms jakson sisälle.
Laukaisuhetkellä virtapiirin virta oli 38 kA, eli käytännössä piiriä ajettiin lähes maksimivirralla. Virtatietosignaalissa olevat virtapiikit täsmäävät hyvin 300 Hz taajuuteen, joka on 6pulssisen tasasuuntaajavaiheen lähtöjännitteen vaihtelutaajuus. Trigger-kanavan jännite on
piirretty samalle y-akselille sopivasta kA-asteikosta johtuen vaikka kanavan signaali kuvaakin jännitettä. Trigger-kanavaan jää hätäseis-tilan jälkeen 50 Hz -taajuuden häiriö, joka välittynee kanavaan 0 VDC referenssitason heilahtelujen tai oskilloskoopin syötön vuoksi. Hätäseisreleen laukaisun ja TS-virran laukaisukäyrän välillä on noin 45 ms kestävä ohjelmallinen viive.
Vaikka virtamittaus on otettu analogisten virtamuuntajien takaa, on signaali kuitenkin silminnähden jollain tasolla suodattunutta. Trigger-kanavan signaalin muoto todistaa sen, että
oskilloskoopissa on erottelukykyä sekä x- että y-suunnassa, joten kanavien 1 ja 2 kvantittunut muoto selittyy ainoastaan huonoilla oskilloskoopin asetuksilla. Toinen grafiikkaan
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liittyvä ongelma liittyy jäännösvirtaan, joka on otsikoitu bias-virheeksi. Tämä skaalausvirhe
johtunee signaalin mA-viestin muunnoksesta jänniteviestiksi. Tasasuuntaajan virran ollessa
0 kA antaa virtamittari pienen mA-viestin logiikalle. Koska tämä mA-viesti muunnetaan
jänniteviestiksi yksinkertaisella vastus-kondensaattori-parilla synnyttää tämä pieni nollavirta shunttivastukseen pienen jännitteen. Tämän jännitteen oskilloskooppi tulkitsee tasasuuntaajan virtana. Laukaisun jälkeinen virta on siis skaalausvirhe. Kaikki mittaukseen liittyvä problematiikka jätettiin tarkoituksella kuvaan, jotta tulevissa mittauksissa ongelmat
osattaisiin välttää. Data on siis laskentoja varten skaalattava siten, että laukaisukäyrä lähestyy 0 kA arvoa.
Tärkein informaatio, jonka kuvasta saamme, on laukaisukäyrän kesto, joka on noin 45 ms.
Tätä arvoa käytämme aikavakion ja siten induktion tarkastuslaskentaan. Käyrän eksponentiaalista muotoa on resoluution vuoksi vaikea havaita.
Induktanssi laukaisukäyrästä
Lasketaan piirin induktanssi vielä laukaisukäyrän perusteella. Piirin resistanssi ja laukaisukäyrän karkea muoto on tiedossa, joten induktanssille voidaan johtaa yhtälöstä 6.3.1 lauseke

𝐿 = −𝑅

(6.3.2)

( )

Tässä ajalla 𝑡 tarkoitetaan laukaisukäyrän aika-akselia eikä sitä tule sekoittaa kuvan 6.6 aikaakseliin. Laukaisukäyrän kesto oli noin 45 ms. Laukaisukäyrälle on haastavaa sovittaa eksponentiaalista funktiota, mutta yksinkertaistamalla tilannetta saamme suoritettua suuruusluokkalaskun. Jos laukaisukäyrä oletetaan suoraksi, olisi virran arvo 𝐼(𝑡 = 22,5 ms) =19
kA puolessavälissä laukaisukäyrää. Piirin kokonaisresistanssi oli noin 19 mΩ, jolloin induktanssiksi saadaan

𝐿 = −19 mΩ

,

≈ 620 μH.

Tämä arvo vastaa hyvin kappaleessa 4.3 laskettuja suuruusluokkia. Tämän induktanssin perusteella piirin induktanssi sijoittuu ympyrämuotoisen silmukkapiirin ja neliömallisen
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virtapiirin laskennallisten induktanssien välille. On perusteltua käyttää vastinkytkennän piirikaaviossa transienttimittauksesta laskettua arvoa.

7

POHDINTA JA YHTEENVETO

Pohdinta- ja yhteenvetokappaleessa kootaan yhteen työn tulokset ja tehdään yhteenveto työn
tuloksista ja työn aikana syntyneistä ideoista ja kehitysehdotuksista.

7.1 Johtopäätökset ja pohdinta diplomityön tuloksista
Tämän pioneeriluonteisen työn aloitusvaiheessa asetimme työlle paljon kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttaminen osoittautui sekä hyvin haasteelliseksi että aikaa vieväksi.
Työn edetessä työn primäärinen tavoite kirkastui ja samalla sekundääriset tavoitteet jäivät
taka-alalle ja suuri osa näistä sivutavoitteista jäi kokonaan työn ulkopuolelle.
Työn ensisijaisen tavoitteen, piirikaavion, lisäksi työllä saavutettiin paljon kokemusta ja se
kerrytti paljon dataa elektrolyysiprosessin sähkötekniikkaan liittyen. Yhtenä merkittävänä
työn tuloksena voidaan myös pitää virtapiirikaavion komponenttien lukuarvojen määrittämiseen käytettävien menetelmien kartoitusta ja määritystä. Työ toimii siten kokoavana sähkötekniikan opuksena elektrolyysin sähkötekniikkaan perehtyvälle ja tarjoaa monipuolisesti
ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia prosessiin liittyen. Tuloksena saatiin paljon dataa aihealueilta, joita ei ole aiemmin kartoitettu. Näitä mittauksia olivat esimerkiksi rännien jännitemittaukset, syöttöletkujen virranmittaukset sekä tasasuuntaajien transienttimittaukset.
Työssä ei vältytty epäonnistumisilta. Aikataulullisesti projekti ei pysynyt tavoiteajassa.
Transienttimittausten osalta menetimme dataa inhimillisen erehdyksen vuoksi ja jäljelle jäänyt data oli osin epäonnistuneesti tallennettua, mutta onneksemme datasta saatiin tulkittua
arvokasta tietoa. Elektrolyysiprosessi osoittautui huomattavasti odotettua laajemmaksi ja
monimutkaisemmaksi. Jälkeen päin katsottuna kemiaan perehtyminen otti turhan suuren
osan projektin aikajanalta.

7.2 Tutkimuksesta saavutettava hyöty
Ensimmäinen ilmeinen hyöty työstä on luonnollisestikin virtapiirikaavio, jonka avulla elektrolyysiprosessin sähköisen rakenteen sisäistäminen helpottuu merkittävästi sillä prosessi-
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instrumentointikaavioiden lisäksi prosessista ei ole olemassa aikaisempaa dokumentaatiota
sähköteknisestä näkökulmasta, jossa otettaisiin huomioon myös liuosreittien muodostamat
sekundääriset virtatiet. Työssä onnistuttiin kartoittamaan olennaisin osin virtapiiriin liittyvät
komponentit ja niiden merkitys virtapiirin kokonaisuuteen.
Projektin aikana syntyi paljon jatkotutkimusideoita ja uusia näkökulmia elektrolyysiprosessiin liittyen. Näitä jatkotutkimusideoita on kirjattu tähän työhön ja useasta aiheesta on keskusteltu suoraan osaston henkilökunnan kanssa. Projektin aikana on syntynyt myös turvallisuushavaintoja aktiivisen kenttätyöskentelyn johdosta.
Yhtenä olennaisena hyötynä voidaan pitää myös ymmärryksen lisääntymistä elektrolyysistä
sekä allekirjoittaneelle, lukijalle, että projektiin jollain tapaa osallistuneille. Työhön on sisällytetty paljon pohdintaa ja argumentointia, joka johdattelee lukijan sisäistämään piirin
käyttäytymismalleja ja piirin eri osa-alueiden kertaluokkia.
Elektrolyysiprosessiin liittyi paljon fysiikkaa ja kemiaa ja työhön on kerätty paljon olennaista fysiikan ja kemian teoriaa ja lähteitä. Työ toimii siten hyvänä lähtöpisteenä aiheeseen
syvemmin perehtyvälle.
Allekirjoittaneelle työ toimi myös elinikäisenä oppituntina resurssoinnista, aikatauluttamisesta ja suunnittelun suunnittelusta.

7.3 Jatkotutkimusideat
Työn aikana syntyi paljon työn aihepiiriin liittyviä jatkotutkimus- ja kehitysideoita. Suoraan
vastinkytkentään ja tähän tutkimustyöhön liittyviä jatkotutkimus- ja -kehitysideoita ovat:
1. redusoidun piirikaavion teko
2. dynaamisen simulointimallin tekeminen piirikaavion pohjalta
3. vastinkytkentämallin tarkentaminen
4. virta- ja liuospiirien välisen dynamiikan selvittäminen
5. induktanssin määritys vaihe-eron perusteella
6. häviöiden kartoitus
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7. matemaattisten sovitteiden teko mittaustuloksista
8. PI-kaavion piirto periaatekaavion 2.3 perusteella
Kehitysidea 1 oli pitkään työn yksi tavoitteista, josta kuitenkin jouduttiin luopua työn laajennuttua ja pitkityttyä. Virtapiiriä on mahdollista redusoida harkitusti yhä yksinkertaisemmaksi, jolloin sen hahmottaminen helpottuu entisestään. Työn aikana kävi selväksi, että
redusoitua mallia ei voi muodostaa pelkästään yksinkertaistamalla ja summaamalla vaan sen
muodostaminen edellyttää harkittujen ratkaisujen ja yksinkertaistuksien tekoa. Laajuudeltaan työ vaatinee oman tutkimuksen.
Elektrolyysiprosessin kokoluokasta ja monimutkaisuudesta johtuen dynaaminen simulointimalli virtapiirin pohjalta olisi oivallinen insinöörityö sillä tämä simulointimalli mahdollistaisi monia testejä, joita ei voida todellisessa piirissä toteuttaa turvallisuuden tai tuotantohäiriöiden vuoksi. Simulointimallia voisi höydyntää esimerkiksi arpomalla vikatilanteita ja seuraamalla piirin käyttäytymistä. Simulointimallia voisi hyödyntää myös vastinkytkentäverkon komponenttien määrittämisessä. Simulointimallin avulla piirissä voisi ottaa huomioon
lähes rajattomasti erilaisia olosuhdemuuttujia kuten liuoksen paikallisten ominaisuuksien
vaihtelut, lämpötilavaihtelut ja muut piirin dynamiikkaan vaikuttavat osatekijät.
Vastinkytkentämalli joka työssä muodostettiin, on monin tavoin yksinkertaistettu malli, jota
on mahdollista tarkentaa perehtymällä syvemmin johonkin prosessin osa-alueeseen. Mallia
voisi tarkentaa esimerkiksi poissulkemismenetelmällä siten, että virtapiiristä lukitaan tunnettuja arvoja ja jäljelle jäävät komponentit toimivat jäännöstermeinä, jotka tarkentuvat sitä
mukaa kun mallia tarkennetaan. Tarkennuksia voisi tehdä muun muassa vuotovirtareittien
kartoitukseen liittyen, työssä käytettyjen oletuksien ja yksinkertaistuksien tarkistamiseen
liittyen ja mallin yleiseen tarkentamiseen ja osittamiseen liittyen.
Virta- ja liuospiirien välisen dynamiikan selvittäminen on oma tutkimusaiheensa. Liuospiirin sisällä virtapiirien väliset dynamiikat on saatu ainakin osittain tässä työssä ratkaistua,
mutta liuospiirien välistä yhteyttä työssä ei saatu ratkaistua, vaikka näillä tiedetään olevan
jonkinasteinen korrelaatio. Myös tämän ongelman selvittäminen voisi ratketa helpoiten simulointimallin avulla. Simulointimalliin voisi generoida induktansseja ja näitä tuntemattomia arvoja voisi iteroida simulointimallin avulla.
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Induktanssin määritys myös vaihe-eron perusteella olisi myös mielenkiintoinen tutkimusaihe.
Virtapiiriin liittyvien häviöiden kartoitus ja havainnollistaminen Sankey-diagrammilla oli
myös pitkään tämän tutkimustyön sisällysluettelossa, mutta tämäkin osa-alue jäi tärkeämpien tavoitteiden jalkoihin. Sankey-diagrammin muodostamiseen voisi höydyntää tehtaan
virtahyötysuhdelaskentaa.
Matemaattisten sovitteiden teko jännite- ja virtamittausten datasta voisi tarjota uusia tapoja
laskea piirin avainlukuja lähtötietojen avulla. Tästä esimerkkinä on taulukosta 6.1 päätelty
1/3-sääntö. Prosessi on jatkuvasti hyvin stabiilissa tilassa ja muuttujia on prosessissa lopulta
melko rajallisesti, joten korrelaatioyhtälöt olisi varmasti oikeilla työkaluilla löydettävissä
piiristä. Tämä vaatinee kuitenkin lisää mittauspisteitä liuospiiriin, jotta dataa on riittävästi
luotettavien analyysien tekemiseksi.
Kuvan 2.3 periaatekaavion ja itse piirikaavion pohjalta olisi hyvä muodostaa myös selkeä
PI-kaavio, joka huomioisi prosessin sähkötekniikkaan liittyvät olennaiset komponentit. Tekninen PI-kaaviodokumentti voisi toimia havainnollisempana työkaluna prosessin yleisessä
hahmottamisessa kuin piirikaaviodokumentti tai kuvan 2.3 periaatekuva.
Muita tutkimus- ja kehitysaiheita olivat:
9. Punnitusten vertailu ja korrelaatioiden etsiminen


Punnitusten ja kyseisen altaan sivuvirtojen korrelaatio

10. Allassakan ja suolasiltojen vaikutuksen tutkiminen


Kuinka altaiden sakka- tai rännien suolasillat vaikuttavat piiriin.

11. Virtapiirin osioiden LR-komponenttien määritys oskilloskoopin ja simulointimallin
avulla.


Mitataan maata vasten jänniteprofiilia eri piirin kohdassa. Simuloidaan ja iteroidaan siten, että oskilloskooppi ja malli antavat saman tuloksen.

12. ALMA-mallin tekeminen.
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Virtapiiristä voisi tehdä myös generoitavan ALMA-dokumentin jatkotutkimuksia ajatellen.



Simulointimalliin yhteisinduktansseja, joiden avulla voidaan epäsuorasti laskea virtapiirien vuorovaikutus.

Näiden edellä mainittujen jatkotutkimusideoiden lisäksi työn ohessa syntyi paljon kehitysideoita, jotka jaettiin tehtaan henkilökunnalle muiden foorumeiden kautta. Kehitysideat
liittyivät prosessin mittaroinnin lisäämiseen ja turvallisuuden parantamiseen yhä paremmalle tasolle.
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