
LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

Industrial IoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINKKIELEKTROLYYSIPROSESSIN VASTINKYTKEN-

NÄN SIMULAATIOMALLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkolassa 10.9.2021 

Tero Köyhäjoki



TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Energy Systems 

Sähkötekniikka 

 

Tero Köyhäjoki 

Sinkkielektrolyysiprosessin vastinkytkennän simulaatiomalli 

Diplomityö 2021 

 

Tarkastajat:  Professori Jero Ahola  

Tutkijaopettaja Tuomo Lindh 

Ohjaaja:  FM Jarmo Herronen  

 

59 sivua, 9 taulukkoa ja 2 liitettä 

 

Hakusanat: elektrolyysi, vastinkytkentä, sinkki, simulaatiomalli 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda simulaatiomalli teollisesta sinkkielektrolyysipro-

sessista ja rajaamalla simulaatiomalli liuotuksen virtapiireihin. Työ jatkaa osittain Kalle Pa-

lolan työtä, jossa prosessista luotiin sähköinen vastinkytkentä.  

 

Simulaatiomallin luomisen apuna käytettiin prosessista saatua mittausdataa, sekä myös mit-

tausdataa ja sähköisen vastinkytkennän mallia. Mallin tärkeimpinä toimintoina ovat simu-

loitavat oikosulkutilanteet sekä jännite ja virtamittaukset tietyistä virtapiirin kohdista. Li-

säksi mallin virta, käämikytkimen asento ja riviparien irtikytkentä haluttiin myös simuloita-

vaksi. Tarkoituksena siis oli saada malli, jota voitaisiin hyödyntää tutkimus ja koulutustar-

koituksissa, sekä mahdollisesti digitaalisena kaksosena. 

 

Työn tärkeimmän tavoitteen eli simulaatiomallin lisäksi luotiin mallista parametrinen, jol-

loin useita eri komponenttien parametreja voidaan myös muuttaa halutessa ja kokeilla niiden 

vaikutusta prosessiin, myös liuoksen pitoisuuksien arvot luotiin malliin, jolloin esimerkiksi 

happopitoisuuksia muuttamalla voidaan kokeilla sen vaikutusta mallissa, sekä oikean 



 

mittausdatan perusteella myös ajaa simulaatiomallia ja siten voitiin tarkastella ja verrata pro-

sessin ja simulaatiomallin käyttäytymistä. 

 

Ylijännite osaltaan tuli myös tutkimuksen aiheeksi, tämän monimutkaisen ja suuren vaiku-

tuksen vuoksi simulaatioon ja oikeaan prosessiin.   Tutkimuksen aikana huomattiin myös, 

että halutessa digitaalinen kaksonen, joka vastaisi oikeaa prosessia tarkasti pitäisi simulaati-

oon sisällyttää sinkkikertymän ja sen aiheuttaman muutoksen huomioiminen mallissa, sekä 

sähkömotorisen voiman muuttaminen kapasitiiviseksi, jotta sen vaikutus reaaliajassa voi-

daan simuloida eri tilanteissa.
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The purpose of this master’s thesis was to create simulation model of industrial zinc elec-

trowinning process with limiting the simulation model to process current loops only. Work 

continues partially the Kalle Palola’s masters thesis about creating electrical equivalent cir-

cuit from the process. 

 

Simulation model was created by using the measured data from the real process and the 

electrical counter connection schematic. Simulation model most important features are the 

ability to simulate short circuits situations and the current and voltage measurements from 

specific parts of the circuit additionally, the model current, the position of the on-line tap 

switcher and possibility to electrically separate specific cell group(s) from the model were 

important features to include in simulation model. Finally, the model would be used for re-

search and educational purposes inside the company and later on possibly as digital twin. 

Simulation model was also made parametric so that different component parameters and 

values can be changed as required to widen the possibilities of the simulation for future 



 

testing. Electrolyte concentrations was also included in model so that by adjusting the acid 

concentration it’s effects can be tested from simulation model and compared to real process 

data. 

 

Overvoltage was also partly researched as it is complex and affects the whole process. Dur-

ing research also was noticed that if model would be used as digital twin that would accu-

rately repeat the real process behavior it would be necessary to include the mathematical 

model of zinc deposition and also to change the electromotive force to capacitive so that the 

whole process could be simulated in real time and changes could be observed over time in 

different situations. 
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SYMBOLILUETTELO 

 
Roomalaiset  

A pinta-ala      m2 

C kapasitanssi      F 

f taajuus       Hz 

F Faradayn vakio     C/mol 

I virta       A 

j virrantiheys      A/m2 

L induktanssi      H 

M moolimassa      kg/mol 

R resistanssi      Ω 

T lämpötila       ºC, K 

U  jännite        V 

V tilavuus       m3 

v  ominaistilavuus      m3/kg 

 

Kreikkalaiset 

 viskositeetti      kg/ms 

 ylijännite      V 

𝜅  liuoksen johtokyky      S/m 

 

Alaindeksit 

AC AC-komponentti 

c  contact, kontakti 

Δ  kolmiokytkentä 

EY  elektrodien ylipotentiaali 

𝑓  fluid, liuos 

i  indeksimuuttuja 

Ω  liuoksen vastus 

V  tilavuus 

Y  tähtikytkentä   
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Lyhenteet 

KUS Kuumasäiliö 

KYS Kylmäsäiliö 

LP Liuospiiri 

PL Paluuliuos 

PR Paluuränni 

RP Rivipari 

SL Syöttöliuos 

TS Tasasuuntaaja 

TSM Tasasuuntaajan muuntaja 

VP Virtapiiri 
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1 JOHDANTO 

Boliden Kokkola Oy on Euroopan toiseksi suurin sinkkituotteiden valmistukseen erikoistu-

nut sinkkitehdas, jonka valikoimasta löytyy noin 40 sinkkituotetta, joista osa on puhdasta 

sinkkiä ja osa erikoistuotteita. Tehdas tuottaa sinkkiä 291000 tonnia ja rikkihappoa 326000 

tonnia ja yrityksellä on töissä noin 550 henkilöä. (Boliden. 2020). 

 

Sinkki valmistetaan rikasteesta useamman vaiheen kautta joita karkeasti esitettynä ovat:  

• Pasutus prosessi, jossa sinkkisulfidi poltetaan pasutusuunissa sinkkioksidiksi (pa-

sute) ja jauhetaan kuulamyllyssä jauheeksi 

• Liuotus prosessi, jossa pasute ja rikaste liuotetaan rikkihappoliuokseen ja puhdiste-

taan liuotuspuhdistuksen avulla. 

• Elektrolyysi, jossa sinkki saostuu alumiinikatodin pinnalle sähkövirran avulla. 

• Valimo, jossa sinkkilevyt sulatetaan ja valetaan. 

 

Työssä keskitytään ainoastaan elektrolyysiprosessin simulointiin ja simulointimalliin, joka 

mahdollisesti antaisi entistä paremmat työkalut prosessin seuraamiseen ja hallintaan, sekä 

erinäisten toimenpiteiden vaikutuksen simuloimiseen. Tämä työ on osittain suoraa jatkoke-

hitystä Kalle Palolan (2020) diplomityössä tehtyyn elektrolyysiprosessin sähköiseen vastin-

kytkentään, josta luotaisiin simulaatiomalli ja mahdollisesti kytketään malli digitaalisen kak-

sosen tavoin rinnalle oikean prosessin kanssa. Digitaalinen kaksonen mahdollistaisi työnte-

kijöiden paremman perehdyttämisen prosessiin sekä eri parametrien ja vikatilanteiden tes-

taamisen turvallisesti ilman laite tai henkilövahinkoja, lisäksi malli mahdollistaisi prosessin 

tarkemman hallinnan mahdollisten vikojen ennakoimisen ja niiden tarkan paikantamisen 

prosessissa, sekä mahdollisesti prosessin energiatehokkuuden lisäämisen. 

 

Aiheen ja idean keksijänä toimii Jarmo Herronen, joka vastaa Boliden-konsernin sulattojen 

automaatio- ja energiatehokkuuskehityksestä ja on toiminut aiemmin myös Boliden Kokkola 

Oy:n toimitusjohtajana 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työssä rakennetaan simulaatiomalli elektrolyysiprosessin kytkennästä K. Palolan diplomi-

työssä laaditun sijaiskytkennän pohjalta. Siinä pienin simuloitava yksikkö on 30 altaan 
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muodostama ryhmä, rivipari. Tätä tukee virtapiirin fyysinen rakenne, jossa yksi rivipari on 

yksikkö, joka voidaan kytkeä irti prosessista esimerkiksi huollon mahdollistamiseksi.  

Seitsemän riviparia virtakiskoineen ja tasasuuntaajineen muodostaa virtapiirin. Näitä lähes 

identtisiä maasta erotettuja virtapiirejä on neljä. Käytännössä altaiden syöttö ja paluuvirtauk-

set kytkevät virtapiirit toisiinsa ja maahan kokonaisuuden kannalta suuriohmisten vastusten 

kautta. Mallin hyödynnettävyyden kannalta on olennaista, että malli kattaa kaikki neljä vir-

tapiiriä ja niiden väliset riippuvuudet mahdollisimman realistisesti. 

 

K. Palolan työssä määritellyt sähköiset parametrit ovat laskennallisia ja osin mittauksiin pe-

rustuvia. On mahdollista, että niihin sisältyy virheellisistä olettamuksista tai mittaustekni-

sistä tekijöistä johtuvia virheitä. Olennainen osa työtä onkin varmistaa simuloinnin avulla 

parametrien oikeellisuus ja tarvittaessa hakea niille paremmin todellista tilannetta kuvaavat 

laskentamallit. Tämä on mahdollista tehdä olemassa olevan historiadatan avulla. Mallilla 

voidaan simuloida eri ajotilanteita ja eri parametrien avulla sovittaa malli vastaamaan käy-

tännön ajotilanteita. 

 

Simulaation kannalta olennaisia komponentteja ovat syöttömuuntaja, tyristoritasasuuntaus 

säädettävällä liipaisukulmalla ja kuorma, jossa otetaan huomioon virtatien vastukset, elekt-

rodiparien muodostama sähkömotorinen voima, liuotusvastukset ja liuosreittien vastukset 

maadoituspisteineen ja ristikkäisvaikutuksineen.  

 

Simulaation parametrien, syöttöjännitteen, virran, liuotinvastusten arvon, maasulkujen arvo-

jen, sekä muiden tarvittavien komponenttien arvojen tulee olla säädettävissä, jotta niitä voi-

daan säätää tarpeen vaatiessa niin, että malli vastaa oikeaa prosessia mahdollisimman tar-

kasti. Aikaansaatua simulaatiomallia testataan ja verrataan oikean prosessin käyttäytymiseen 

prosessista saadun mittausdatan mukaan. Kennoryhmien erotus, sekä tietyt oikosulkutilan-

teet simulaatiossa tulee myös mahdollistaa, jotta nähdään näiden vaikutus prosessin virtoihin 

ja jännitteisiin. 

 

Simulaatiomallin tulee lisäksi olla riittävän helposti ymmärrettävä, että työntekijä voidaan 

perehdyttää sen avulla prosessiin ja esimerkiksi vikatilojen hallintaan ja siihen selvitetään 

tarvittava esitystapa, joka kelpaa sekä koulutukseen että vianhakuun. Vaihtoehtoisesti 
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voidaan harkita kahta eri esitystapaa tilanteen mukaan. Simulointimalli alustavien suunni-

telmien mukaan rakennetaan Matlabin Simulink ympäristössä käyttäen Simscape kom-

ponentteja, jotta malli käyttäytyisi mahdollisimman realistisesti ja vastaisi oikean prosessin 

käyttäytymistä. 

 

Mallilta vaaditaan myös riviparien erotusmahdollisuutta, jotta voidaan myös koulutettaville 

näyttää miten riviparien erotus ja virtojen muutos vaikuttaa prosessiin mitattuihin arvoihin. 

1.2 Tutkimuksen toteutus 

Simulaatiomallin luomiseen käytetään tutkimusta edeltävän työn tuloksia, komponenttien 

teknisiä tietoja ja mittausdataa. Prosessissa olevien laitteiden, kuten esimerkiksi muuntajien 

ja tasasuuntaajien tarkemmat tekniset tiedot selvitetään simulaation kannalta riittävällä tark-

kuudella jos vain näitä tietoja on saatavilla. 

 

1.2.1 Simulaatiomallin hyödyntämiseen tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. 

Työn hyödyntämisen kannalta yritykseen tarvitaan simulaatiomallin pyörittämiseen riittävän 

tehokas tietokone, tehokkaalla näytönohjaimella ja suorittimella jotta malli mahdollisesti 

saadaan toimimaan reaaliaikaisesti, koska malli on oletetusti raskas. Simulaatiomallin ra-

kennus tapahtuu Matlab versiossa R2020b, joten mallin hyödyntämisessä suositellaan myös 

käytettäväksi kyseistä tai uudempaa versiota. Matlab liitännäisistä vaatimuksena ovat simu-

link ja simscape electrical. Lisäksi digitaalisen kaksosen kannalta simulink real-time liitän-

näinen voisi olla harkinnan arvoinen. 
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2 ELETROLYYSIPROSESSI 

Elektrolyysi on alkujaan 1800 luvun aikana kehitetty prosessi ja kyseinen prosessi huomat-

tiin laittamalla paristosta napojen jännite vedessä oleviin elektrodeihin. Tämän seurauksena 

vety- ja happikuplia muodostui elektrodien pintaan ja tämän huomion perusteella kehiteltiin 

uusia kokeita ja testejä eri liuoksilla ja elektrodeilla, jolloin myös elektrodien pintaan muo-

dostui metallikertymää. Lopulta tämä johti vuosikymmenten tutkimuksen aikana useisiin 

nykyisinkin käytettyihin prosesseihin ja niiden osa-alueisiin, joista sähkömetallurgian alu-

etta voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa kuten elektrolyyttinen pinnoitus, rikastus, jalostus 

ja galvanointi. 

 

Bolidenin tapauksessa on kyseessä sähkömetallurginen prosessi englanninkieliseltä nimel-

tään electrowinning, joka voitaneen kääntää suomeksi elektrolyyttiseksi rikastukseksi. Ny-

kyäänkin käytössä oleva sinkin elektrolyyttinen rikastus aloitettiin vuonna 1881 Ranskalai-

sen Letrangen patenttiin perustuen. Tätä samaa menetelmää käytetään edelleen tänäkin päi-

vänä lähes alkuperäisessä muodossaan.  (David, 911metallurgists, 2017). 

 

Prosessissa pasutettu sinkki Zn uutetaan rikkihappoliuokseen H2SO4 ja tämän seurauksena 

saadaan yhdiste ZnSO4 + H2O, tämä sinkkisulfaattiseos puhdistetaan eli ajetaan elektrolyy-

siprosessin läpi, jolloin puhdas sinkki saadaan otettua talteen katodeihin kerääntyvänä ker-

rostumana. Katodit ovat yleensä alumiinia mikä aiheuttaakin monesti ongelmia sinkin irro-

tuksessa, koska sinkki tarttuu alumiiniin todella lujasti. Tähän irrotukseen on toki tutkittu eri 

menetelmiä ja eri katodin materiaaleja, joilla voitaisiin saada sinkkikertymästä helpompi ir-

rottaa katodista. Tähän tarttumiseen ei kuitenkaan perehdytä sen syvemmin sillä se ei ole 

olennaista tämän tutkimuksen kannalta. 
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2.1 Elektrolyysiprosessin kuvaus 

Elektrolyysiprosessin toiminnan ymmärtämiseksi siitä käydään läpi olennaiset asiat, eli ri-

kastus, liotus ja elektrolyysi. Prosessissa sinkki muodostetaan katodien pinnalle käyttäen 

elektrolyysiä ja tämä elektrolyysiprosessin rakenne voidaan nähdä kuvasta 1. Prosessi on 

rakennettu kahdesta erillisestä liuospiiristä, joita kutsutaan liuospiiriksi yksi ja kaksi ja näitä 

liuospiirejä kutsutaan myös lyhenteillä LP1 ja LP2. Kumpikin liuospiireistä on erikseen ja-

ettu kahteen virtapiiriin eli liuospiirin yksi alla toimii virtapiirit yksi ja kaksi, joiden lyhen-

teet ovat VP1 ja VP2. Vastaavasti liuospiirin kaksi alla ovat virtapiirit kolme ja neljä lyhen-

nettynä VP3 ja VP4. Jokaisella virtapiirillä taas on omat syöttömuuntajansa lyhennettynä 

TSM1-4 ja tasasuuntaajansa TS1-TS4. Kokoonpano siis molemmissa liuospiireissä ja näiden 

alla toimivissa virtapiireissä on lähes sama lukuun ottamatta pieniä eroja esimerkiksi maa-

doituspisteistä ja kiskostojen pituuksista johtuen. 

 

Kuvasta 1 voidaan nähdä periaatekuva elektrolyysiprosessista, jossa on esitetty liuoksen kyl-

mäsäiliöt KYS1-4 joista happo pumpataan pääsyöttöränneihin LP1 ja LP2. Näistä ränneistä 

happo jakaantuu kullekin virtapiirin altaille, jossa sinkin rikastus tapahtuu elektrodien ja 

näitä syöttävien tasasuuntaajien TS1-4 avulla. Tasasuuntaajia syötetään muuntajilla TSM1-

4 ja muuntajat ovat kytkettynä 110kV verkkoon. Lopuksi köyhtynyt liuos eli liuos, jonka 

rikkihappopitoisuus on liian korkea, valuu paluuränneihin ja näistä edelleen kuumasäiliöihin 

KUS1-4. 



13 

 

 

Kuva 1 Elektrolyysihallin toimintaperiaatekuva, kuvassa näkyvät kaikki olennaisimmat komponentit ja niiden 

kytkentä toisiinsa. 
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2.2 Elektrolyysiprosessin kemia ja sähkömotorinen voima 

Sinkin elektrolyysiprosessissa tapahtuu sähkökemiallinen reaktio, joka koostuu useista eri-

näisistä osareaktioista, kuten sinkki-ionien pelkistyminen, vedyn kehitys katodilla ja veden 

hajoaminen anodilla. Reaktiossa vedyn irtaantuminen kuitenkin estyy lähes kokonaan.  

 

Lyijy-hopea-anodilla, eli lyijy anodilla johon on lisätty 1% hopeaa on halutut ominaisuudet 

kyseisessä elektrolyysissä, koska hopea estää anodin hapettumisen ja näin ollen laskee ano-

din potentiaalia. (Wei Zhang. 2010)  

Tämä anodi on myös stabiili korkean potentiaalin alueella, jossa hapen kehitys on anodin 

pääreaktio. Lisäksi nämä lyijy hopea anodit korjaantuvat itsekseen, vaikka anodinen oksidi-

kerros tuhoutuisi vahingossa. (Wei Zhang. 2010) 

 

Elektrolyysiprosessissa käytetään rikkihappoa H2SO4, johon on liuotettu sinkkisulfaattia 

ZnSO4 ja koko elektrolyysiprosessi voidaankin jakaa kolmeen eri osaan: ionisaatioreaktio, 

katodi ja anodireaktio (Yan YU. 2015). Työssä keskitytään kumminkin pelkästään katodin 

ja anodin reaktioihin. Elektrolyysissä vaikuttavat taulukossa 1 mainitut reaktiot, eli katodin 

reaktiossa positiivinen sinkki-ioni Zn2+ ottaa vastaan kaksi elektronia 2e- ja saostuu katodiin, 

Anodin reaktiossa taas kaksi vesimolekyyliä H2O hajoaa neljäksi vetyioniksi H+ ja happimo-

lekyyliksi O2. Lopullisen reaktion tuloksena sinkki Zn siis saostuu katodiin ja vesi H2O ha-

joaa muodostaen puolikkaan happimolekyylin O2 anodilla ja vapauttaa kaksi vetyionia H+. 

Vedyn vapautuminen kumminkin estyy ja sitoutuu sulfaatin SO4 kanssa lisäten liuoksen hap-

popitoisuutta. 

 

Taulukko 1 Sinkin elektrolyysiprosessin kemialliset reaktiot 

  Reaktio 

Katodi Zn
2++2e-→Zn 

Anodi 2H2O→4H++O2+4e- 

Lopullinen Zn2++H2O→Zn+2H++1/2O2 
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Kuva 2 Yksinkertaistettu sinkin elektrolyysi 

 

Anodin ja katodin standardipotentiaalit E0 taulukossa 2 ovat 25 celsiusasteen lämpötilassa 

neutraalissa vesiliuoksessa vedyn potentiaalia 0V referenssinä käyttäen mitattuja arvoja (Lu-

men learning. 2021) ja lopullinen reaktiopotentiaali on taas anodin ja katodin välinen poten-

tiaaliero.  

 

Näiden reaktioiden lisäksi tapahtuu sivureaktioita ja kuten aiemmin mainittiin näitä ei otettu 

tässä työssä huomioon, koska ne eivät olennaisesti vaikuta työssä luotavaan sähköiseen si-

mulaatiomalliin. Mainitaan kumminkin, että mangaania Mn käytetään liuoksessa anodin 

käyttöiän pidentämiseksi, vaikka tämän johdosta mangaani kerääntyy prosessissa sakkana 

altaiden pohjalle (Michael John Mahon. 2009). 
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Taulukko 2 Anodin ja katodin potentiaalit 

  Potentiaali 

Anodi -0.76V 

Katodi 1.23V 

Lopullinen 1.99V 

 

Taulukossa 2 esitetty lopullinen potentiaalijännite 1,99V tarkoittaa teoriassa, että tämä jän-

nite on voitettava tai ylitettävä kun halutaan rikastaa sinkki liuoksesta katodin pinnalle. To-

dellisuudessa laskennassa on myös otettava huomioon muitakin muuttujia, jotka simulaati-

ossa on tarve ottaa myös huomioon, kuten elektrodien ylijännite, jossa käytetään Julius Ta-

fel:in mukaan nimettyä Tafel yhtälöä (K. Muller, 2007) kummallekin elektrodille. 

 

𝜂 = ±𝐴 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼

𝑗
)     (1) 

Yhtälössä 1 A tarkoittaa Tafelin käyrän kerrointa, joka on tutkimuksen ja mittauksen tulok-

sena saatu arvo, I taas on prosessin ajoon käytetty virta ja j on kennolevyjen virrantiheys 

 

 

Elektrolyysiprosessin toimintaan tarvittava kokonaisjännite E saadaan laskettua yhtälöllä 2 

Jossa E0 on reaktioiden lopullinen potentiaali, VRL on liuosvastuksen yli vaikuttava jännite, 

VRJ on kiskostojen yli vaikuttava jännite ja 𝜂 on aiemmin mainittu ylijännite. 

 

𝐸 = 𝐸0 + 𝑉𝑅𝐿 + 𝑉𝑅𝐽 + 𝜂    (2) 

 

 

Kuvasta 4 nähdään kyseisen prosessin yhden virtapiirin laskennallinen ylijännite virran suh-

teen. Laskennassa hyödynnettiin yrityksen käyttämää Tafelin kerrointa. 
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Kuva 3 Ylijännite virran suhteen 

 

Ylijännitteen 𝜂 syntyyn on esitetty teorioita ja aiheesta on tehty tutkimuksia, joista uskotta-

vin ja ehkäpä toimivin on sähköisen tuplakerroksen tai Electrical double layer (EDL) malli, 

joka on vuonna 1850 Helmholtzin ehdottama ja myöhemmin Gouy-Chapmanin ja C. Sternin 

eteenpäin kehitetty malli, jossa elektrodin pinnalla ja elektrolyyttinesteen välissä on kerros 

muodostuen joko nestepisaroista, huokoisesta pinnasta, kaasukuplista tai kiinteistä partikke-

leista. Sternin malli on näistä malleista toimivin tämän kerroksen analysointiin. Mallissa io-

nit ovat määrätyn kokoisia ja ovat hieman irti elektrodin pinnasta, johtuen ionien ympyrän 

säteestä. Tämä johtaa siihen, että ionit toimivat tuplakerroksena eli sähkökineettisenä voi-

mana, joka aiheuttaa potentiaalin tippumisen, tämä potentiaalin tippuminen on riippuvainen 

virran määrästä ja elektrodien pinta-alasta. Potentiaalin tippuminen on siis elektrolyysissä 

korjattava eli tarvitaan ylijännite, joka on suoraan potentiaalin tippumiseen verrannollinen. 
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Kuva 4 EDL mallikuva, josta käy ilmi varauksen jakauma ja kertymä. 

 

Ylijännitteen syy voidaankin siis yksinkertaistetusti esittää niin, että joko reagensseja ei 

tuoda elektrodeille niin nopeasti kuin niitä irrotetaan tai sitten reaktion tuotteita ei poisteta 

niin nopeasti kuin niitä tuodaan (I. Karakaya). 

 

Lopuksi voimme päätellä, että prosessin vaatima ylijännite siis on yhdistelmä, johon vaikut-

taa vedyn atomien muodostamat vetymolekyylit, sekä virrantiheys ja katodin pinta. 

 

Kokonaisuutena ylijännite on monimutkainen sähkökemiallinen ilmiö, jonka vaikutus on 

kuitenkin selkeästi havaittavissa prosessissa, mutta tämän jännitteen laskeminen yhtälöiden 

kautta osoittautuu haastavaksi ja monimutkaiseksi laskennassa käytettyjen suureiden keski-

näisistä riippuvuuksista johtuen ja tämä Tafelin kertoimen käyttäminen ja kertoimen mittaa-

minen oikeasta prosessista onkin ehkä toimivin tapa tämän kertoimen löytämiseen. 
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2.3 Elektrolyysikennon mittaukset 

Tutkimuksen avuksi haluttiin myös selvittää elektrolyysikennon sähköisiä ominaisuuksia 

mittausten avulla. Mittaukset voitiin suorittaa Bolidenin tiloissa käyttämällä heidän mi-

nielektrolyysiä, joka vastaa oikeaa elektrolyysiä pienemmässä koossa. Minielektrolyysiä 

käytetään erinäisiin testauksiin ja mittauksiin elektrolyysiprosessin optimoinnin kannalta ja 

lisäksi minielektrolyysiprosessissa voidaan tutkia epäpuhtauksien vaikutusta prosessiin (Bo-

liden 2020).  

 

Elektrolyysin mittaukset suoritettiin käyttämällä kahta Owon B35T+ yleismittaria joiden 

tarkkuus todettiin riittäväksi tähän kyseiseen mittaukseen. Bluetoothin avulla data voitiin 

suoraan tallentaa koneelle ja siirtää Exceliin analysointia varten. Mittaukset toteutettiin lait-

tamalla toinen mittareista mittaamaan kennon jännitettä ja toinen virtaa 11ohm purkuvas-

tuksen läpi. Kuva 5 voidaan nähdä minielektrolyysin allas eli 1000 ml dekantterilasi ja ano-

dit, jotka näkyvät mustapintaisina tappeina alumiinisen katodin molemmin puolin. Anodit 

on yhdistetty kuparisella johteella toisiinsa. Katodin pinnalla voidaankin huomata jo kerty-

nyt sinkkikerrostuma. 
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Kuva 5 Minielektrolyysin allas ja elektrodit 
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Mittauksen kytkentä voidaan nähdä Kuvasta 6, jossa on esitetty jännite ja virtamittaukset, 

elektrolyysikenno, joka esitetään akkuna ja purkausvastus. Mittareiden arvot tallentuivat se-

kunnin välein lokiin. Lähtötilanteessa anodissa oli jo täysin oikeaa prosessia vastaava sink-

kikertymä, joka oli tehty jo aikaisemmin. Lähtötilanteessa kennoon laitettiin prosessin liu-

osta vastaava liuos ja anodi, sekä katodi laitettiin tähän liuokseen. Mittarit asetettiin paikal-

leen ja mittausdatan tallennus aloitettiin. Tämän jälkeen purkausvastus kytkettiin ja suoritet-

tiin mittaus. Sama mittaus toistettiin uudella anodilla suoraan oikosulkemalla purkausvas-

tuksen johtimet, jolloin oikosulkutilanteen mittaukset saatiin suoritettua. 

 

Kuva 6 Mittauksen kytkentäkuva 
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Minielektrolyysin elektrodin pinta-ala on 10,22 cm2 ja tätä ajetaan samalla virrantiheydellä, 

kuin oikeaakin prosessia eli 585 A/m2, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 599 mA virtaa ja 

käytettävä jännite on 2.9 V. Mittaukseen käytetyssä katodissa oli jo kerrytetty täysi sinkki-

kertymä ja anodina toimi uusi lyijyhopea seos anodi. Mittausta suoritettiin lähes 17 minuutin 

ajan eli yksi mittaus aina sekunnin välein ja 1000 näytteellä, jotta nähtäisiin minkälainen 

jännite ja virta elektrolyysissä vaikuttaa kyseisen tilanteen aikana. Jännite oli lähtötilanteessa 

2,300 volttia, josta se tippui 0,804 volttiin. Virta oli mittauksen aloituksessa 194,5 milliam-

peeria ja laski tässä 1000 sekunnin aikana 69,4 mA. Elektrolyysistä otettiin myös toinen 

mittaus uudella katodilla, jossa kokeiltiin puhdasta oikosulkutilannetta. Oikosulkutilannetta 

testattiin vain noin 3s ajan ja mitattu virta oikosulkuhetkellä oli hieman yli 4 A. Oikosulku-

tilanteen jälkeen myös huomioitiin, että vaikka minielektrolyysiin vaihdettiin uusi katodi 

niin jännite oli vain 0,5 V eli anodille oli tapahtunut pelkistyminen.  

 

 

Kuva 5 Jännitteen mittaus purkaustilanteessa 
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Kuva 6 Virran mittaus purkaustilanteessa 

 

Voimme mittauksen perusteella todeta, että mitattu oikosulkuvirta oli melko huomattava ot-

taen huomioon kennon 10,22 cm2 kokoluokan eli jos tämä virta skaalautuu kennon pinta-

alan suhteessa, voidaan tällöin laskea, että yhdellä 1,55 m2 prosessin katodilla olisi tällöin 

oikosulkuvirta noin 6067 A. Kyseistä virtaa emme tosin voineet todentaa, koska tämä olisi 

vaatinut testausta oikeassa elektrolyysiprosessissa, mikä ei ole mahdollista johtuen sen ai-

heuttamasta tuotannon pysäytyksestä elektrolyysiprosessissa, sekä myös edellä todetun ano-

din pelkistymisen johdosta, mikä aiheuttaisi mahdollisesti koko virtapiirin kaikkien anodien 

vaihtamisen uusiin ja jo kerrytetyn sinkin liukenemisen osittain takaisin liuokseen, joten 

tässä tapauksessa joudumme tyytyä tähän arvioituun virtamäärään. Kuvasta 9 nähdään ky-

seinen minielektrolyysiprosessi mittausjärjestelyineen. 
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Kuva 7 Minielektrolyysin mittaus 

 

Tämä mittaus myös toistaa elektrolyysiprosessissakin näkyvän ilmiön, jossa virtapiirin ero-

tustilanteessa altaiden jännitemittauksissa näkyy jännite, joka laskee hiljalleen alas. Tämä 

jännitteen lasku johtuu oletettavasti liuoslinjojen maadoituksesta ja vuotovirroista. Esimerk-

kinä voidaan ottaa virtapiirin 3 erään tilanteen mittaus, jossa erottaminen tapahtuu, eli virran 

tippuessa nollaan altaan riviparien jännite on riviparien päädyistä mitattuna R42 +306 V ja 

R29 -213 V. Tämän erotustilanteen jälkeen noin 7 minuutin jälkeen jännite on laskenut rivi-

parien päädyissä R42 +287 V ja R29 -134 V, eli kokonaisjännite tippuu 519 voltista 431 

volttiin. 

 

3 ELEKTROLYYSIPROSESSIN SÄHKÖKYTKENTÄ 

Kuten aiemmin kappaleessa 2.3 esitetystä kuvasta 1 voidaan todeta, kyseisessä elektrolyy-

siprosessissa käytetään neljää muuntajaa ja tasasuuntaajaa, jotka kukin ajavat omaa virtapii-

riänsä, joiden alla on useita altaita ja rivipareja. Jokainen virtapiiri muodostuu sähköisesti 
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yksinkertaistettuna jännitelähteestä, induktanssista, resistanssista ja elektrolyysialtaan säh-

kömotorisesta voimasta. Tasasuuntaajilta virta johdetaan virtakiskoja pitkin altaille ja niiden 

elektrodeille. Jokaisella virtapiirillä on hieman erilainen kiskostoista johtuva resistanssi ja 

induktanssi, joka johtuu näiden kiskojen pituuseroista. Virtapiirit on toki pyritty rakenta-

maan mahdollisimman symmetrisesti näiden erojen minimoimiseksi. Tärkeimpiin osakom-

ponentteihin ja niiden kokonaisvaikutuksiin prosessissa perehdytäänkin syvemmin seuraa-

vissa kappaleissa. 

 

3.1 Muuntajan sähkökytkentä 

Muuntajana prosessissa käytetään ABB:n KCAUT/T 123 NCC 42000 Ya0 + IIIy0d5 tyyp-

pistä tasasuuntauselektrolyysimuuntajaa, jonka toisiossa on kaksi erillistä kolmivaihekää-

miä. Toinen käämeistä on tähtikytkennässä ja toinen käämeistä kolmiokytkennässä. Tämä 

kytkentä mahdollistaa sen, että muuntajasta saadaan ulos kuusi eri vaiheessa olevaa jänni-

tettä 30 asteen vaihesiirrolla, ja kyseisessä muuntajassa kolmiokytkentä jätättää tähtikytken-

tää 30 astetta.  

 

Tämä kuusivaiheinen kytkentätapa antaa huomattavasti yleistä kolmivaiheista kytkentää ta-

saisemman jännitteen tyristorisuuntauksen jälkeen ja parantaa elektrolyysiprosessin hyöty-

suhdetta eliminoimalla viidennen ja seitsemännen harmonisen särön parantaen näin virran 

harmonista kokonaissäröä noin 10-15% ja eliminoi samalla suodatuksen tarpeen, (Motion 

control tips. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava simulink-ympäristöstä otettu kuva 10 esittääkin näiden kuusivaiheisten muuntajien 

jännitteiden aaltomuotoa. 
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Kuva 8 Muuntajan vaiheiden jännitteiden aaltomuoto 

 

Kuvasta 11 taas nähdään muuntajan kytkentä, josta voidaan huomata myös, että muuntajan 

ensiöpuolella on kaksi käämiä eli kummallekin toisiopuolen käämille on omat ensiöpuolen 

käämit.  
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Kuva 9 Muuntajan kytkentä (ABB) 

3.1.1 Käämikytkin 

Muuntajat on varustettu 13 asentoisilla käämikytkimillä, jolla säädetään jännitettä prosessin 

aikana. Käämikytkimet ovat OLTC eli on-load-tyyppisiä ja tämä tarkoittaa niiden toimintaa, 

jossa kytkimen asentoa muutetaan muuntajan ollessa kuormitettuna. Tämä kuormitettuna 
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asennon muuttaminen on tärkeää elektrolyysiprosessissa, jossa ei haluta tai kyetä katkaise-

maan kuormaa käämin vaihtamisen ajaksi. Portaat 1-3 on lukittu, koska niitä ei prosessissa 

voida hyödyntää jännitteen liian korkean tason vuoksi. 

 

Kytkimen toiminta tapahtuu jännitteisenä prosessin aikana ja kytkin kyseisessä muuntajassa 

on sijoitettu ensiöpuolelle. Käämikytkimiä on tarjolla myös toisiopuolelle, mutta niiden vir-

rankesto ja siten koko olisi huomattavasti ensiöpuolelle sijoitettua kytkintä suurempi, sekä 

tässä kyseisessä muuntajassa pitäisi kytkimet olla sijoitettuna erikseen kummallekin toisio-

käämeille lisäten muuntajan kustannuksia.  

 

Käämikytkimen säätäminen on sidottu tasasuuntaajien tyristorien liipaisukulmaan, eli jos 

kulma alittaa tietyn asetusarvon säädetään jännitettä ylös ja taas kulman ylittäessä tietyn ase-

tusarvon säädetään jännitettä alas. Tämä säätötapa parantaa prosessin hyötysuhdetta ja myös 

mahdollistaa prosessin ajamisen laajalla virta-alueella. Taulukosta 3 voidaan nähdä kyseisen 

muuntajan jännitteet tietyllä käämikytkimen asennolla. 

 

 

Taulukko 3 Muuntajan virta ja jännitetaulukko tietyssä käämikytkimen asennossa. 

      

Asento Syöttö (V) Jännite Y (V) Jännite D (V) Virta HV (A) Virta (A) 

1 

118000 

731,5 739,1 203,5  

 

 

 

2x 

16330 

2 699,1 706,3 194,5 
3 666,6 673,5 185,5 
4 634.2 640,8 176,4 
5 601,8 608,0 167,4 
6 569,4 575,3 158,4 
7 537,0 542,5 149,4 
8 504,6 509,8 140,4 
9 472,1 477,0 131,4 

10 439,7 444,3 122,3 
11 407,3 411,5 113,3 
12 374,9 378,8 104,3 
13 342,5 346,0 95,3 
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Tyristorien liipaisukulmien vaikutus käämikytkimen asentoon on oletettu perustuvan seu-

raavanlaisiin ehtoihin. 

 

1. Tyristorin liipaisukulman noustessa yli asetusarvon muutetaan käämikytkimen asen-

toa niin, että jännite nousee korkeammaksi ja näin ollen taas tyristorin liipaisukulma 

taas laskee takaisin raja-arvojen sisään ja hyötysuhde pysyy myös hyvänä, koska kul-

man kasvaessa todella suureksi hyötysuhde laskisi huomattavasti.  

 

2. Tyristorin liipaisukulman laskiessa alle asetusarvon muutetaan käämikytkimen asen-

toa nyt niin, että jännite laskee ja virta saadaan siten nostettua asetusarvoonsa, koska 

jos tyristorilla on nollakulma eli se johtaisi koko jakson niin virta myös on oletetta-

vasti jäänyt jo alle asetusarvostaan ja prosessi ei toimi halutusti. 

 

Eli käämikytkimen asentoa muutetaan, jotta tyristorien liipaisukulma pysyisi asetettujen ra-

jojen sisällä halutun hyötysuhteen ylläpitämiseksi. 

 

3.2 Tasasuuntaajan sähkökytkentä 

Muuntajan kuusi vaihetta tasasuunnataan kahden kolmivaiheisen tyristoritasasuuntaajan 

avulla ja kummankin ulostulot on kytketty yhteen. Rinnankytketyt tasasuuntaajat takaavat 

tasaisen jännitteen syötön prosessiin, joka on tärkeää harmonisten vähentämiseen ja näin 

ollen tehohäviöiden pienentämisen. Tasasuuntaajan kytkentä vastaa kyseisessä elektrolyy-

sissäkin kuvan 12 kytkentää. Tästä nähdään selkeästi, miten jokaiselta vaiheelta viedään oma 

johdin yhdelle tyristoriparille. Tyristoreita siis on kaikkiaan 12 kappaletta ja jokaista tyris-

toria ohjataan omilla ohjauspulsseillaan. 
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Kuva 10 Periaatekuva 12 pulssisesta tasasuuntauksesta Semantic scholar sivuston mukaan. 

 

Prosessissa oleva tasasuuntaaja on PI-säädetty ja on virran säätöön perustuva eli virta pyri-

tään pitämään asetusarvon mukaisena säätämällä tasasuuntaajan tyristorien liipaisukulmia. 

Lisäksi säätimestä on kytkentä käämikytkimelle, jota ohjataan tyristorien liipaisukulmien 

avulla eli liipaisukulmille on annettu minimi- ja maksimiarvot, sen säätämiseksi edellä esi-

tetyllä tavalla.  
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3.3 Elektrolyyttialtaiden sähkökytkentä 

Elektrolyyttialtaat ovat sijoitettuna rakennuksessa elektrolyysihalliin, ja kuten edellä mainit-

tiin, virtapiirit on jaettu kahteen liuospiiriin ja kumpikin liuospiiri omaa oman syöttö ja pa-

luuränninsä, jotka ovat erillään toisistaan, mutta todellisuudessa niidenkin välillä on yhteys 

liuoksen kautta, joten tämä myös osaltaan vaikuttaa liuospiirien väliseen jännitetasapainoon. 

Virtapiirit kuitenkin itsessään on suunniteltu niin, että niiden välille ei kuitenkaan tule suurta 

jännite-eroa. 

 

 

 

Kuva 11 Altaan mallin yksinkertaistettu periaatekuva 

 

 

 

 

 

virtakisko 

syöttöletku 
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Virtapiirien ja elektrodien syöttö on toteutettu kuparisilla virtakiskoilla ja jokaisessa virta-

piirissä kiskosto onkin kokonaismitaltaan eri pituinen altaiden sijoittelusta riippuen, joten 

myös jokaiseen virtapiiriin muodostuu eri suuruiset kiskostosta johtuvat induktanssit ja vas-

tusarvot. Kokonaisvaikutuksena tämä ei kuitenkaan tuo huomattavia eroja jännitteisiin vir-

tapiirien välillä, mutta simulaation kannalta nämä kuitenkin otettiin huomioon, koska mit-

taukset ja laskelmat näistä olivat saatavilla. Altaan rakenteen kuvaa ehkäpä parhaiten edel-

lisellä sivulla esitetty kuva 12, jossa nähdään yksinkertaistettu kuva altaasta elektrodeineen, 

jotka on väritetty selkeyden vuoksi anodi punaiseksi ja katodi mustaksi. Virtakiskot ja syöt-

töletku ovat merkittynä kuvassa. 

 

Elektrolyyttialtaat voidaan kytkeä irti prosessista laittamalla oikosulkupala virtakiskoihin 

kyseisen riviparin kiskoihin, jolloin rivipari tavallaan ohitetaan prosessista. Tämä erotus on 

tarpeellista aina ennen kuin elektrodit irrotetaan sinkin irrotusta varten. Erotustilanteessa 

voidaankin ottaa joko vain toinen puolisko riviparista tai sitten koko rivipari tilanteesta riip-

puen. Rivipareja voidaan myös erottaa useampi kuin yksi kerrallaan, joten erilaisia mahdol-

lisia ajotilanteita yhdellä virtapiirillä on useita.   
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4 ELEKTROLYYSIPROSESSIN SIMULAATIOMALLI 

Simulaatiomallin rakennusalustaksi valikoitui Matlab® ohjelmointiympäristö, sekä Simu-

link® Simscape™ Electrical™, joka on piirisimulaattori, mutta voidaan yhdistää normaa-

leiden simulink-lohkojen kanssa. Tämä mahdollistaa komponenttien tarkahkon mallintami-

sen ja kaksisuuntaisen analyysin. joka soveltuu hyvin kyseiseen mallin, sen tehoelektronii-

kan komponenttien ja mallin. Kaksisuuntainen analyysi mahdollistaa esimerkiksi kuorman 

vaikutuksen tasasuuntaajiin ja muuntajiin, jolloin myös näiden käyttäytymisestä saadaan 

mittausdataa, jota voidaan mahdollisesti verrata oikeaan prosessiin. Simulaatiossa käytettä-

vän ohjelmiston vaihtoehtoisena ideana oli käyttää Siemens PLM ohjelmistoa, jossa olisi 

myös sähkökemian moduuli saatavilla, mutta tämä ohjelmisto olisi ajallisesti ollut haasta-

vampi, koska mallin rakentamisen kannalta olisi ohjelmiston käyttäminen pitänyt opetella 

ennen kuin mallia olisi voinut lähteä rakentamaan. 

 

Simulaatiomallin mallinnuksen ja testauksen kannalta tärkeässä roolissa oli komponenttien 

parametroitavuus, eli kaikkien tärkeimpien komponenttien parametrit on laitettu suoraan 

matlabin puolelle ja näitä muuttamalla voidaan päivittää koko mallin arvot kerralla, kuten 

esimerkiksi liuosvastukset. Parametrisuus helpottaa myös huomattavasti simulaatiomallin 

viritystä oikeaa prosessia vastaavaksi ja helpottaa myöhemmin joidenkin muutosten avulla 

kytkennän digitaaliseksi kaksoseksi oikean prosessin rinnalle.  

 

4.1 Muuntajan malli 

Muuntajan malliksi aluksi kokeiltiin simulinkin sisään rakennettua OLTC muuntaja, mutta 

tämän muuntajan käyttö kyseiseen prosessiin ei ollutkaan aivan mutkatonta ja olisi vaatinut 

huomattavasti aikaa ja monimutkaisen kytkennän ja säätöjärjestelmän toimiakseen. Lisäksi 

OLTC muuntajan toinen säätövaihtoehto ei suostunut toimimaan kyseisessä mallissa joten 

loppujen lopuksi tästä vaihtoehdosta luovuttiin ja siirryttiin vaihtoehtoiseen muuntajan ra-

kenteeseen.  

 

Muuntajan mallinnukseen siis päädyttiin lopulta käyttämään muuntajaa yhdellä primääri-

käämillä ja kahdella toisiokäämillä, jotka ovat tähti ja kolmiokytkennässä. Muuntajan pri-

määripuolella on suoraan 110kV ideaalinen jännitelähde eli blokki, joka kuvastaa 
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syöttöverkon jännitettä. Primääripuolelle ei lähdetty mallintamaan tätä tarkempaa kytkentää, 

koska tämän vaikutus itse prosessiin on pieni, eikä prosessin vaikutusta syöttölinjaan todettu 

tarpeelliseksi simuloida. Lisäksi muuntajan tarkkoja parametreja, kuten käämien resistans-

seja ja induktansseja ei työtä varten saatu, joten niiden vaikutus myös jouduttiin jättää huo-

miotta, ne tosin on mahdollista lisätä jälkeenpäin malliin, jolloin niiden vaikutus prosessiin 

voitaisiin myös simuloida. 

 

Muuntajan käämikytkimen toiminta päädyttiin rakentamaan simuloimalla kytkintä suoraan 

parametritaulukoista, eli kummallekin tähti jo kolmiokytkennälle tehtiin omat taulukot, 

joissa on kaikkien käämikytkimen asentojen jännitteet. Tämä mahdollistaa taulukon arvojen 

kutsumisen suoraan taulukosta eli tällä simuloidaan eräänlaista virtuaalista käämikytkintä. 

Tämä käämikytkin toimintatapa antaa mahdollisuuden myös digitaalisen kaksosen toimin-

nalle, koska nyt voidaan suoraan, vaikka lukea parametrit prosessista ajon aikana ja säätää 

käämikytkimen asento oikean prosessin mukaisesti. Aiemmin esitetyssä taulukossa Tau-

lukko 3 Muuntajan virta ja jännitetaulukko tietyssä käämikytkimen asennossa.onkin esitetty 

jännitetaulukko, josta luotiin matlabiin parametritaulukko. 

 

Muuntajan simulink-mallista kuva 14 nähdäänkin esimerkkinä virtapiirin 4 (VP4, kuva 1) 

muuntaja rakenne, joka on rakennettu identtisenä jokaiselle virtapiirille. Syöttöpuolelta mi-

tataan jännitteen kulmaa radiaaneina ja tämä arvo viedään suoraan muuntajan lohkosta tasa-

suuntaajan lohkoon. 
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Kuva 12 muuntajan rakenne virtapiiri 4. 
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4.2 Tasasuuntaajan malli 

Tasasuuntaajien osalta malliin rakentui kytkentä, jossa muuntajan tähti- ja kolmiokäämeille 

tuli kummallekin omat tasasuuntaajat eli simulink-ympäristössä Universal bridge moduuli, 

jonka puolijohteiksi on valikoitu tyristorit. Tyristorien ohjaus tapahtuu (g) portin kautta, jo-

hon tuodaan kuusi pulssia, eli kunkin tyristorin ohjaussignaali. 

 

Ohjaussignaalit saadaan aikaiseksi pulssigeneraattori komponentilla, jota ohjataan PI-sääti-

mellä käyttämällä virran asetusarvoa ja mitattua virtaa, tämä PI-säätimen arvo rajoitetaan 

parametriseen minimi ja maksimiarvoon ja viedään pulssigeneraattorin liipaisukulman si-

säänmenoporttiin. Lisäksi pulssigeneraattoriin ohjauskulman sisäänmenoporttiin tuodaan 

muuntajan syöttöjännitteen kulma, jotta pulssigeneraattori voidaan synkronoida oikein vai-

heisiin nähden. 

 

 

 

Kuva 13 Tasasuuntaajat  
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Pulssigeneraattorista on valittu suoraan 12-pulssinen tila, joka mahdollistaa molempien ta-

sasuuntaajien ohjauksen yhdellä komponentilla. Tasasuuntaajien arvot rakennettiin myös 

parametrisiksi, joten niiden arvot voidaan myös helposti muuttaa matlabin puolelta tarvitta-

essa, vaikka näitä parametreja ei ollutkaan saatavilla niin silti mahdollisuus niiden muutta-

miseen sisällytettiin. Tasasuuntaajilta mitataan myös lähtöjännite, ja se näytetään päänäky-

mässä omassa ruudussaan mitatun virran lisäksi kuten kuvasta 16 nähdään. Kuvasta nähdään 

myös tasasuuntaajan blokki TS4, jossa on sisäänmenot kaikille vaiheille ja virran asetusar-

volle. Ulos blokista tulevat DC jännite sekä mitattu virta ja jännite. 

 

 

Kuva 14 Jännite ja virtanäkymä VP4 

 

 

 

 



38 

 

4.3 Elektrolyyttialtaiden malli 

Elektrolyyttialtaiden malli päätettiin rakentaa Kalle Palolan tekemään malliin perustuen 

noudattaen samaa komponenttien sijoittelua ja rakennetta, jota tosin soviteltiin ja aseteltiin 

simulink-ympäristöön sopivaksi toimivaksi ratkaisuksi. Altaiden jokaisen komponentin ar-

vot ovat parametrisiä, joita voidaan suoraan säätää matlabista muuttamalla arvoja halutuksi. 

Altaiden rakenne toimii myös eräänlaisena akkuna, joka latautuu, kun prosessia ajetaan ja 

purkautuu hitaasti vuotovirtojen kautta, kun syöttöjännite katkaistaan. Tätä ei kuitenkaan 

simulaatiomallissa otettu huomioon sen ollessa rajattu työn ulkopuolelle. 

 

Akkumallin kannalta pitäisi myös simulaatiossa olla kaavat sinkin kertymistä ja kertymän 

vaikutuksesta tähän malliin. Tämä malli mahdollisesti voi myös luoda mallista niin moni-

mutkaisen että sen simulointi vaatii jo huomattavaa tehoa simulointia suorittavalta tietoko-

neelta, jos se halutaan suorittaa kumminkin riittävän nopeasti eri tilanteiden pikaista tarkas-

tamista varten.  Lisäksi lopputuloksena todettiin, että akkumalli ei tässä tapauksessa anna 

huomattavaa lisäarvoa simulaatiolle, koska päätarkoituksena oli simuloida ajon aikaisia jän-

nitteitä ja virtoja, sekä riviparien erottamisia ja oikosulkutilanteita, joten tämän mallintami-

nen jätettiin mahdolliseen jatkoprojektiin tai tutkimukseen.  

 

Virtapiirin yhdestä riviparista luotiin sähköinen mallikuva, joka on suoraan mallinnettu K. 

Palolan työhön perustuen identtisesti, mutta lisäämällä simulaation kannalta tärkeät kom-

ponentit, kuten oikosulkukytkimet, sekä siltauksen kytkimet. Näitä kytkimiä ohjataan 

päänäkymän sivulla olevista kytkimistä, jotka on jaoteltu jokaiselle virtapiirille erikseen 
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Kuva 15 Riviparin rakennekuvan esimerkki riviparista 51 

 

Jokaisen riviparin sisällä on neljä sähkömotorista voimaa, joita kuvataan omilla palikoilla ja 

näiden rakenne taas koostuu kuvan Kuva 16 mukaisesti säädettävästä jännitelähteestä, jota 

säädetään kiinteän jännitteen 14.925 V eli 7.5 kpl elektrodeja, joiden jännite on 
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aiemmassakin kappaleessa mainittu 1.99 V, sekä myös ylipotentiaalin mukaan, joka saadaan 

laskettua liuosprosessissa mainitulla Tafelin kaavalla Bolidenin omasta sisäisestä laskukaa-

vasta saadulla kertoimella. Tähän kytkentään on lisäksi sisällytetty kytkin, joka erottaa joko 

puoli riviparia tai koko riviparin riippuen halutusta simulointitilanteesta. Todellisessa pro-

sessissa rivipari erotetaan, ja tilanteesta riippuen otetaan joko molemmat puolet pois, jolloin 

altaassa ei enää ole riviparin aiheuttamaa vaikutusta tai sitten vain toinen puolisko riviparista 

otetaan pois altaasta, jolloin altaaseen jää edelleen vaikuttamaan puolikas rivipari.  

 

Edellä mainitun tilanteen simulointiin luotiin kytkentämalli, jossa käytettiin kahta eri kyt-

kinlohkoa, joka mahdollistaa kyseisen toiminnan, eli tilanteen, jonka aikana todellisessa pro-

sessissa irrotettaisiin katodit sinkin irrotusta varten. Esimerkki riviparin 51 sähkömotorisen 

voiman kytkennästä nähdään kuvassa 17, josta voidaan huomata riviparin erotustilanteessa 

avattava kytkin U_51, eli jos halutaan erottaa puolikas rivipari ja tässä tapauksessa rivit 1-

7.5 niin avataan kytkin U51 ja suljetaan samalla silta 51 kytkin, joka nähdään kuvassa 17. 

silta 51 kytkin kuvassa 17 sulkeutuu samalla kuin U_51 avautuu. Vastaavasti avaamalla kyt-

kin U51_1 voidaan erottaa rivit 7.5-15. 

 

Kuva 16 Sähkömotorisen voiman rakenne mallissa rivipari 51, rivit 1-7.5 
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Riviparin rakennekuvista luotiin simulinkin-lohko, joita linkitettiin seitsemän kappaletta 

rinnakkain ja kaikille luotiin looginen numerointi, jotta oikeaan prosessin verrattavan 

mittauspisteen paikannus olisi helpompaa. Malli olisi toki voitu rakentaa niin, että kaikki 

riviparin rakennekuvat olisivat olleet samassa kuvassa, mutta tällä palikkamaisella haetaan 

mallin selkeyttä ja helppoa luettavuutta. 

 

Kuvassa 19 voidaan nähdä tämä virtapiirin 4 riviparien palikkamalli. Jokaisen virtapiirin 

palikkamallin sisältä löytyy myös jännitemittaukset positiivisen ja negatiivisen johtimen 

väliltä virtakiskojen jälkeen, niin kuin oikeassakin prosessissa tehdään, lisäksi jokaisen 

riviparin sisältä mitataan johtimien ja maan väliltä jännite, josta saadaan tuloksena 

riviparikohtainen jännite. Jännitteistä luodaan pylväsdiagrammi simulaation ajon päätteeksi 

matlabin puolella. Tarkoituksena oli alun perin rakentaa tämä pylväsdiagrammi simulink-

ympäristön puolelle, mutta jostain syystä simulinkkiin ei ole rakennettu toimivaa 

pylväsdiagramminäkymää ja tämän luominen olisi vaatinut perehtymisen matlabin 

komponentin ohjelmointiin jotta tämän diagrammin olisi saanut luotua simulink 

ympäristöön. 

 

 

Kuva 17 Riviparien malli 
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4.4 Simulaation hallintapaneeli ja logiikka 

Simulaation hallinnan tavoitteena oli rakentaa jokaiselle riviparille oma erotuskytkin jotta 

erilaisia riviparin erotustilanteita voidaan simuloida, kuten yhden tai useamman riviparin 

yhtäaikainen erotus mistä tahansa virtapiiristä. Tämä erotuskytkimien malli kuitenkin toteu-

tettiin todellisuudessa kahdella kytkimellä, koska todettiin, että oikeassakin tilanteessa al-

taasta voidaan poistaa joko vain toisen puolen riviparit tai molemmat riviparin puolikkaat 

riippuen tilanteesta. Kytkimien hallintapaneeli rakentui kuvan Kuva 18 mukaiseksi, josta 

voidaan nähdä kunkin riviparin molemmat kytkimet, sekä myös merkkivalo, joka kertoo aina 

kyseisen riviparin tilan.  

 

 

Kuva 18 Virtapiirin 4 erotuskytkimet 
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Kytkimien taakse tuli myös yksinkertainen logiikka, joka siltaa kyseisen riviparin virtakiskot 

toinen tai molemmat erotuskytkimet ovat kytkettynä pois päältä eli prosessissa tämä vastaisi 

tilannetta jossa toinen tai molemmat riviparin puolikkaat ovat kytkettynä irti. Tämän logii-

kan malli voidaan nähdä kuvasta Kuva 19. 

 

 

 

Kuva 19 Riviparin 55 erotuskytkimen logiikka 

 

 

 

Kuva 20 Virtapiirin 4 maasulkujen kytkimet 
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4.5 Parametrit 

Matlabin puolelle luotiin parametrit, joiden avulla koko simulink mallia on helpompi säätää 

varsinkin, kun simulink mallissa on useita komponentteja, joissa on samat säädettävät arvot 

ja tämä säätäminen olisi todella työlästä itse simulink ympäristön puolelta. Lisäksi simulink 

ympäristöstä päätettiin ottaa jännitetietoja matlabin puolelle, jotta niiden avulla voidaan 

tehdä tarvittaessa erityyppisiä kuvaajia.  

 

Yksi tärkeimmistä kuvaajista on palkkidiagrammi jokaisen riviparin jännitteestä, jolloin jän-

nitemuutoksia esimerkiksi oikosulkutilanteessa on helpompi esittää ja näin ollen simuloitu 

vika voidaan myös oppia paikantamaan tämän näkymän perusteella. Osa parametreista on 

vain karkeasti arvioituja, kuten tasasuuntaajan ja muuntajien tietyt arvot, koska näistä ei ollut 

tarkkaa dataa saatavissa. Oletuksena on, että Boliden voi halutessaan selvittää vielä para-

metrit ja laittaa ne myös itse jälkeenpäin, vaikka niillä ei lopullisen simulaation kannalta ole 

huomattavaa merkitystä. Parametrit on esitetty työn lopussa liitteissä.  
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5 SIMULAATIOMALLIN TESTAAMINEN 

Simulaatiomallin vertaileminen ja säätäminen oikean prosessin mukaiseksi oli kokonaisuu-

den kannalta tärkeintä. Mallin kannalta tärkeää on, että jännitteet eri virtojen asetusarvoilla 

ja riviparimäärillä täsmäisivät mahdollisimman lähelle oikeaa mittausdataa. Haastavinta 

koko testauksessa ja vertailussa on monet muuttujat prosessissa ja sähkökemialliset ominai-

suudet, joita ei simulaatiomallissa ole otettu huomioon, mutta kyseisen mallin haluttuihin 

ominaisuuksiin tämä malli on riittävän tarkka. 

5.1 Simulaatiomallin tulokset oletusparametreilla 

Käytetään olemassa olevia mitattuja arvoja ja testataan simulaatiomallia niillä. Esitetään tu-

lokset ja verrataan oikean prosessin arvoihin 

 

Simulaation ensimmäisen testauksen parametrit valittiin prosessin tietyn tilanteen mitatuista 

arvoista ja loput parametrit, kuten liuosvastuksen ja muiden vastusten arvot valittiin suoraan 

K. Palolan sähköisestä vastinkytkennästä. Liuoksen pitoisuuden parametrit, sekä lämpötila 

otettiin oikean prosessin arvoista tietyllä ajanhetkellä, jotta niitä voitaisiin myöhemmin ver-

tailla keskenään. 

 

Taulukko 4 Liuoksen parametritaulukko 

Parametri Määrä yksikkö 

Zn 54,2 g/l 

H2SO4 161,0 g/l 

Mg 13,5 g/l 

Mn 4,0 g/l 

Na 4,5 g/l 

T 37 C 
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Taulukko 5 Vastusten alkuparametrit. 

Vastus Ohm 

Syöttörännin vastus (R_SR) 2,60 

Paluurännin vastus (R_PR) 0,40 

Syöttölinjan vastus (R_SL) 22,80 

Paluulinjan vastus (R_PL) 6,50 

(R_KUS1) 0,40 

(R_KUS4) 0,07 

Syöttölinjan maadoitus 1 (R_LP1) 0,70 

Syöttölinjan maadoitus 2 (R_LP2) 0,70 

Liuosvastukset (R1) ja (R2) 6,50 ∙ 10−4 

 

Simulaation ajossa heti todettiin, että tasasuuntaaja ei kyennyt nostamaan virtaa haluttuun 

arvoon ollenkaan, vaan virta jäi noin 9 kA tuntumaan. Myöskin tasasuuntaajan jännite oli 

806.5 V, joka on huomattavasti yli oletetun noin 745 V jännitteen. Jännitteen tasosta voi-

daankin tehdä johtopäätös, että liuosvastuksen arvo on aivan liian suuri, koska luonnollisesti 

vastusarvon pienentyessä virta kasvaa ja jännite laskee. Tämän testauksen tuloksena heti 

todettiin, että kyseinen vastusarvo ei voi olla oikea ja näin ollen simulaation ensimmäisten 

testausten kannalta vastusarvoa oli pakko ensin muuttaa, joten vastusarvoa laskettiin 0.65 

milliohmista alaspäin 0.1 milliohmin pykälillä kunnes 0.1 milliohmin kohdalla saatiin toi-

vottu virta prosessista. Jännite jäi edelleen hieman ylös, mutta nyt mallia oli mahdollista 

testata ja samalla todeta minkälaisia jatkotoimenpiteitä säätö tarvitsisi ja toimiiko simulaatio 

lähellekään niin kuin odotetaan. 
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5.2 Simulaatiomallin säätäminen 

Simulaatiomallin säätäminen suoritettiin testaamalla ensin aiemmin mainittuja arvoja simu-

loimalla ja tämän jälkeen etsimällä toimivat arvot. Tärkeimpänä näistä on liuosvastus, jolla 

on kokonaisuutena suurin vaikutus koko prosessin virran ja jännitteen suhteeseen. Liuosvas-

tuksen riittävän tarkan ideaalisen arvon määrittäminen oli säätämisen kannalta kriittinen, jo-

ten vaihtoehtoina pohdittiin joko eri arvojen kokeilua ja niiden vaikutusten avulla siten etsiä 

riittävän lähelle osuva arvo, jolla prosessi käyttäytyisi halutusti ja riittävän lähelle oikeaa 

prosessia tai sitten vaihtoehtoisesti vastusarvon hakeminen laskemalla eli käyttämällä pro-

sessista tiedettyjä arvoja liuosvastuksen laskemiseen.  

 

Teoriassa laskemalla saatu arvo on tarkempi kuin kokeellisesti haettu arvo, mutta todellisuu-

dessa tähän kuitenkin vaikuttaa oikean prosessin monet tunnetut ja tuntemattomatkin muut-

tujat, jotka vaikuttavat lopulliseen vastusarvoon jonkin verran ja näin ollen voidaan todeta, 

että täysin oikeaa arvoa myöskään laskemalla ei voida saada vaan oletettavasti riittävän hyvä 

likimääräinen arvo, jolla prosessia voidaan simuloida riittävän tarkasti. Työn kannalta pää-

dyttiin matemaattiseen laskentaan, jossa lopullisen arvon virittämisen apuna käytettiin simu-

laatiomallia ja oikean prosessin dataa. 

 

Laskutoimitus pyrittiin pitämään riittävän yksinkertaisena ja kaikki vuotovirrat, sekä johtei-

den vastusarvot ja induktanssit unohdetaan ja yksinkertaistetaan virtapiirin 7.5 riviä pelkäksi 

yhdeksi vastukseksi, jotta laskutoimitus olisi helpompi suorittaa ja. 

 

Laskemisen kannalta voitaneen olettaa, että liuosvastus on ainoastaan riippuvainen liuoksen 

ja elektrodien ominaisuuksista, joten liuosvastuksen laskeminen voidaan suorittaa liuoksen 

johtokyvyn ja elektrodien virrantiheys laskemalla. Tätä varten otettiin mittausdataa proses-

sista, josta valittiin erään ajankohdan lukemat liuoksesta ja virroista sekä jännitteistä. 

 

Prosessin mittausdatan lukemista valittiin virtapiirin 4 tilanne, jossa prosessia ajetaan täy-

dellä 40 kA virralla ja jännite oli kyseisellä hetkellä 745 VDC. Matlab parametreihin luotiin 

siten aikaisemman kappaleen virrantiheyden yhtälö (3), joka laskee elektrodien virrantihey-

den elektrodien pinta-alan, lukumäärän ja tämän virran perusteella. 
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𝑗 =
𝑖

𝑎
       (3) 

 

Liuoksen johtokyvyn laskeminen suoritettiin lineaarisella itsenäisen vaikutuksen yhtälöllä 

4, joka on Aalto Yliopiston ja tarkennettuna (Aji et al. 2020) tutkimuksen tulos ja jonka K. 

Palola oli tutkimuksessaan todennut luotettavimmaksi kaavaksi. Kaikki kolme työssä mai-

nittua yhtälöä päätyivät kuitenkin matlab-ympäristöön, jotta niiden tulosten eroja voitiin tes-

tata ja simuloida halutessa. Yhtälössä C tarkoittaa konsentraatiota g/L ja T tarkoittaa lämpö-

tilaa celsiusasteina. Yhtälön avulla liuoksen johtokyvyksi saatiin k = 0,3454 

 

𝑘 = 129,239 − 2,657 ∙ 𝐶𝑍𝑛 + 1,687 ∙ 𝐶𝐻2𝑆𝑂4 − 2,802 ∙ 𝐶𝑀𝑛 − 8,116 ∙ 𝐶𝑀𝑔 + 5,658 ∙ 𝑇 (4) 

 

Liuosvastuksen yli vaikuttavan jännitteen VRL laskeminen suoritettiin yhtälöllä 5, jossa W 

tarkoittaa elektrodien väliä, Wa tarkoittaa anodin paksuutta ja Wc katodin paksuutta.  

 

𝑉𝑅𝐿 =
𝐼

𝑘∙𝑊−𝑊𝑎−𝑊𝑐
     (5) 

 

Lopuksi kun tiedettiin liuosvastuksen jännite, voitiin itse vastusarvo liuosvastuksille R1 ja 

R2 laskea suoraan ohmin lain yhtälön avulla arvoksi näille vastuksille saatiin 8.9113e-05 Ω, 

joka poikkesi alkuperäisestä arvosta huomattavasti. Kyseiset yhtälöt sijoitettiin matlabiin, 

jotta kyseistä laskentaa voidaan hyödyntää parametrisen mallin säätämiseen. 

 

𝑅𝑙 = 𝑉𝑙 ∙ 𝐼           (6) 

 

Simulaatiomallin ajotilanteessa uudella vastusarvolla edelleen huomattiin jännitteessä poik-

keamaa oikean prosessin jännitteeseen. Simulaatiomallin jännitteeksi asettui 754 VDC, joka 

edelleen on hieman korkea, vaikka asettuikin jo lähelle prosessin 745 VDC. Toki tämä liu-

osvastuksen yksinkertaistaminen ja kaikki muut muuttujat mitä prosessissa vaikuttavat osal-

taan tulokseen. 

 

Tämä saatu arvo paransi simulaatiomallin luotettavuutta jo huomattavasti ja tämän arvon 

tarkempi virittämiselle oli tarve kehitellä menetelmä, jotta tätä ei tarvitsisi yrittää 



49 

 

kokeellisesti virittää, koska tämä viritystapa voi vaatia simulaatiomallin raskaudesta johtuen 

jo huomattavasti aikaa. Lisäksi tarkoituksenmukaista oli kehittää tarkempi menetelmä, jotta 

lukema saataisiin täysin vastaamaan oikeaa prosessia.  

 

Menetelmäksi päätyi pohdinnan jälkeen matlabiin tehty uusi parametrimalli, johon syötettiin 

oikean prosessin jännite ja muut parametrit samalta ajanhetkeltä ja säädettiin simulink mallin 

kokoonpano vastaavaksi. Tämän datan avulla ajettiin ensin laskettu liuosvastuksen arvo si-

mulaatiomallin, jonka jälkeen malli ajettiin kerran läpi ja virtapiiristä 4 mitattiin jännite, joka 

tuotiin takaisin matlabin puolelle simulink ympäristöstä. Tämän jännitteen ja asetetun jän-

nitteen erotuksen perusteella laskettiin korjauskerroin liuosvastukselle ja ajettiin malli vielä 

kerran jännitteen vastaavuuden todentamiseksi. Edellisten toimenpiteiden avulla saatiin si-

muloimalla laskettua liuosvastukselle arvo, joka simulaatiota ajettaessa sai jännitteet täsmää-

mään oikean prosessin dataa ja tämän perusteella voitaneen todeta, että kyseinen vastusarvo 

on nyt riittävän halutulle toiminnallisuudelle. Liuosvastuksen jännitteelle saatiin yhtälö 7, 

jossa Vin tarkoittaa prosessista mitattua oikeaa jännitettä ja se jaetaan luvulla 210, jotta saa-

daan yksittäisen liuosvastuksen jännite 

 

𝑉𝑙 =
𝑉𝑖𝑛

210
− 𝑉𝑅𝐿 − 𝜂      (7) 

 

Taulukkoon 6 on laskettu eri pitoisuuksien moolimassa litraa kohden käyttämällä pitoisuutta 

grammaa litraa kohden g/L ja moolimassaa mol 

 

Taulukko 6 Pitoisuudet ja moolimassat 

Paluuhappo Pitoisuus g/L Moolimassa Mol/L 

Zn 58,0 65,38000 0,887121 

H2SO4 150,0 98,07840 1,529389 

Mg 13,5 24,30500 0,555441 

Mn 5,0 65,93805 0,091012 

Na 4,5 22,98977 0,195739 
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Virtapiirit 1-2 ja 3-4 aiheuttavat myös toisiinsa nähden ristikkäisvaikutusta liuosreittejä pit-

kin, joiden arvoista ei tosin ollut mittausdataa. Nämä arvot viritettiin kokeellisesti niin, että 

kiskojen VP3 R29 ja VP2 R28 jännitteet vastasivat lähelle mitattuja arvoja. 

 

Virittämisen lopputuloksena voidaan todeta, että tämä laskennallisesti suoritettu virittämi-

nen toimi hyvin kyseiseen malliin ja siitä saadut tulokset vastasivatkin jo oikean prosessin 

arvoja. Huomioonotettavaa tässä mallin virityksessä on, että puuttuvat muuntajien ja tasa-

suuntaajien tiedot aiheuttavat tarpeen virittää malli uudestaan, jos kyseiset parametrit saa-

daan ja asetetaan malliin, koska näillä on osaltansa myös iso rooli ja vaikutus koko proses-

siin. 
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5.3 Lopullinen simulaatiomalli ja tulokset 

Viritetyn simulaatiomallin testaamiseen haettiin prosessista tietyltä ajanhetkeltä mitatut ar-

vot virtapiireistä 3 ja 4. Näiden arvojen avulla tehtiin vertailua miten viritetty simulaatiomalli 

nyt vastaisi oikeaa prosessia eri tilanteissa ja näiden tilanteiden osalta tietenkin vain rivipa-

rien erotusta voitiin simuloida, sillä maasulkutilanteista ei ole varsinaisesti olemassa dataa, 

joten tämä maasulkujen simuloinnin oikeellisuus voidaankin vain parhaimmillaankin pää-

tellä saaduista jännitteistä.  

5.3.1 Normaalin ajotilanteen ja erotustilanteen vertailu VP3 ja VP4 

Simulaation tilanteen ajosta, jossa kaikki riviparit ovat kytkettynä ja virta 40 kA huomattiin, 

että jännitteet eivät aivan vastaa virityksestä huolimatta asetettua arvoa virtapiirin 3 osalta 

kuten taulukosta 6 voidaan nähdä. 

 

Taulukko 7 VP4 ja VP3 simulointitulosten vertailu oikeisiin prosessista mitattuihin tuloksiin. 

Simulointitulosten vertailu oikean prosessin arvoihin 

  Jännite Virta R42+ R29- Riviparit 

VP3 748 40 379 -361 7 

VP3 sim. 745 40 384 -352 7 

Ero 3   -5 -9   

      R56- R43+   

VP4 745 40 -336 402 7 

VP4 sim. 745 40 -335 400 7 

Ero 0   -1 2   

 

Simulaatiotilanteen ajo toistettiin vertaamalla vielä tilannetta, jossa virta pysyi samana, 

mutta virtapiiristä 3 erotettiin rivipari 29. Simuloinnin tulokset nähdään taulukosta 7 ja tä-

män simuloinnin tulosten perusteella voidaankin todeta, että jännitteiden erot pysyivät lä-

hellä samaa verrattuna normaalitilanteen simulointiin. Simulointimallin virityksen voidaan 

siis todeta onnistuneen. 
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Taulukko 8 VP4 ja VP4 simulointitulosten vertailu yhden riviparin erotustilanteessa. 

Ajo RP29 7.5-15 erotettu 

  Jännite Virta R42+ R29- Riviparit 

VP3 644 40 373 -265 6 

VP3 sim. 640 40 375 -256 6 

  4  -2 -9   

      R56- R43+   

VP4 745 40 -336 402 7 

VP4 sim. 745 40 -336 399 7 

  0  0 3   

 

Tuloksia analysoimalla voidaan olettaa näiden simuloitujen ja mitattujen jännitteiden erojen 

johtuvan simulaatiomallin yksinkertaistetusta mallista, jossa riviparien ja vuotovirtojen vas-

tusarvot ovat täsmälleen samat. Prosessissa voidaan todellisuudessa olettaa olevan pieniä 

riviparikohtaisia eroja ja mittauksista johtuvia epätarkkuuksia, jotka kaikki osaltansa vaikut-

tavat näihin eroihin. Tämä riviparikohtaisten vastusarvon muuttaminen olisi toki mahdollista 

tehdä, mutta itse mallin virittäminen olisi haastava johtuen jo lukuisista parametreista, joista 

jokaista pitäisi kokeilla säätää, kunnes saataisiin aina haluttu tulos tietylle virtapiirille. Tämä 

virtapiirin sisäinen virittäminen toki saisi yhden virtapiirin säädöt ehkä vastaamaan mitattuja 

arvoja, mutta vielä jos otetaan huomioon, että virtapiirejä on kolme lisää, jotka myös omaa-

vat ristikkäisvaikutuksia muihin virtapiireihin nostaa tämä virityksen haastavuutta entises-

tään. 

 

Huomioitavaa on myös, että prosessin mittausdatassa on myös heittelyä useita voltteja ajo-

tilanteen aikana, sekä myös sen jälkeen, kun elektrodeja on irrotettu ja puhdistettu, joten 

myös tämän vuoksi on lähes mahdoton löytää täysin ideaalista tilannetta prosessissa, jota 

voitaisiin vertailla simulointimalliin. Lopputuloksena siis päädyttiin jättämään malli tähän 

saavutetulle tasolle sillä koulutusmielessä ja erotustilanteiden sekä maasulkutilanteiden si-

mulointi on toimiva ja jännitteiden tarkkuus riittävä huomioon ottaen, että simuloidun tilan-

teen erot olivat pahimmillaan noin 3-4% luokkaa. 
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5.3.2 Maasulun vaikutuksen simulointi 

Maasulun vaikutuksen simulointiin valittiin mallista virtapiiristä 3 riviparin 31-32 takavirta-

kisko, johon maasulku aiheutettiin. Maasulku aiheutti simulaatiotilanteessa huomattavan 

jännitevääristymän, joka vaikutti jokaisen virtapiirin jännitteisiin. Normaalitilanteen jännit-

teet voidaan nähdä kuvasta Kuva 21 josta voidaan todeta, että jännitteet ovat virtapiirien 

välillä kohtuullisen symmetriset, eikä huomattavia eroja ole. Poikkeamat johtuvat oletetta-

vasti virtapiirien 2 ja 4 syöttörännien vuotovirroista sekä myös altaiden kiskostojen pienistä 

eroista. 

 

Simuloinnissa oikosulkutilanteessa vääristyneet jännitteet voidaan todeta kuvasta Kuva 22. 

Näiden pylväsdiagrammien avulla voidaankin todeta missä oikosulkukohta on tämän aiheut-

taman jännitevääristymän vuoksi rikkoen näin symmetrian.  

 

 

Kuva 21 Virtapiirien jännitteiden suhteet normaalitilanteessa 
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Maasulkuja testattiin laittamalla etumaasulku virtapiirissä 2 aina tietylle riviparille ja kirjaa-

malla kaikki riviparien päätyjen jännitteet ylös. Jännitteistä luotiin taulukko, jonka avulla 

voidaan todeta, miten jännitteet muuttuvat kyseisessä virtapiirissä ja myöskin, miten maa-

sulku vaikuttaa myös muihin virtapiireihin.  

 

Taulukon jännitteistä voitaneen todeta, että ne pitäisivät paikkaansa, jos prosessi olisi ideaa-

linen ja myöskin prosessin oma kapasiteetti olisi ääretön. Todellisessa tilanteessa vaikka vir-

tapiirit olisi kytketty irti ja virtapiirin riviparien puoleinen oikosulkutilanne sattuisi, niin jän-

nitteet tippuisivat heti huomattavasti oikosulun aikana, koska piiri toimisi osittain käänteel-

lisesti akun tavoin, eli reaktio muuttaisi suuntaa. Tässä tapauksessa sinkki liukenisi irti ka-

todista ja anodi passivoituisi. 

 

 

Taulukko 9 Jännitteet eri virtapiirien riviparien etumaasululta mitattuna. 

Maasulku Virtapiiri 4 Virtapiiri 3 Virtapiiri 2 Virtapiiri 1 

  R56 VDC R43 VDC R32 VDC R29 VDC R28 VDC R15 VDC R14 VDC R1 VDC 

Ei käytössä -335 400 384 -352 -379 357 337 -399 

RP27 -318 418 454 -282 -105 630 426 -310 

RP25 -325 411 427 -309 -210 525 392 -344 

RP23 -331 405 400 -336 -315 420 358 -378 

RP21 -338 398 373 -362 -420 315 323 -412 

RP19 -345 391 346 -389 -525 210 289 -447 

RP17 -351 384 320 -416 -630 105 255 -481 

RP15 -358 378 293 -443 -735 0 221 -515 
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Kuva 22 Maasulku 31-32 takavirtakisko 
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteina oleva simulaatiomalli tuntuu ehkäpä ajatustasolla yksinkertaiselta, mutta 

sähkökemiallisten ilmiöiden laskemisen ja mallintamisen haasteet tuovat huomattavia haas-

teita täydellisen mallin luomiselle. Matlab-ympäristö myös rajoitti tiettyjä haluttua ominai-

suuksia tai niiden luomista ja tietyt asiat ehkäpä olisi voinut toteuttaa uppoutumalla syvem-

min muokattaviin komponentteihin, joiden avulla olisi voinut luoda omia komponentteja 

tietyille funktioille. Jotkin simulaatiomalliin ajatellut toiminnot jouduttiin jättämään pois 

edellä mainituista sähkökemiallisiin ilmiöihin liittyvistä syistä. 

 

Tärkein työlle asetettu tavoite toteutui eli elektrolyysiprosessin simulaatiomalli, johon saa-

tiin haluttu toiminnallisuus säätöjen ja eri tilanteiden simulointien osalta. Lisäksi simulaa-

tiomalli saatiin riittävällä tasolla vastaamaan oikeaa mallia ja mahdollisuus mallin edelleen 

säätämiseen ja virittämiseen on olemassa. Sivutuotoksena suoritetiin mittauksia minielekt-

rolyysistä, joiden avulla voitiin tehdä päätelmiä myös täysikokoisen prosessin ilmiöiden vas-

taavuuksista. Nämä mittaukset tarjosivat huomionarvoista lisätietoa liittyen oikosulkuvirtoi-

hin ja anodien passivoitumiseen. 

 

Työn kannalta tosin ihanteellisesti olisi sähkömotorinen voima myös arvioitu laskennalli-

sesti ja lisätty simulaatiomalliin, mutta se ei aikataulullisesti ole mahdollista ja vaatisi melko 

syvällistä sähkökemiallista tuntemusta ja tarkempaa elektrolyysiprosessin mittausdatan tul-

kintaa haluttujen kertoimien aikaansaamiseksi.  

 

  



57 

 

6.2 Tutkimuksen lopputulos ja hyöty 

Tärkein ja työn tavoite eli simulaatiomalli on se tavoiteltu lopputulos, jonka avulla yritys 

pystyy mahdollisesti perehdyttämään uudet työntekijät elektrolyysiprosessiin ennen siirty-

mistä oikean prosessin ohjaukseen. Tämä koulutus lisää mahdollisesti turvallisuutta, koska 

työntekijä voi turvallisesti kokeilla eri tilanteita ja seurata niiden tapahtumia ilman pelkoa 

vahingoista. Simulaatiomalli myös tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden maasulkutilanteiden 

kokeilemiseen ja niiden seurauksena tapahtuviin jännitteiden muutoksiin. 

 

Lisähyötynä tutkimus tarjosi jo edelläkin mainittuun tutkimustulokseen liittyen oikosulkuti-

lanteen virtaan ja itse elektrolyysiprosessissa vallitsevaan jännitteeseen ja vuotovirtojen vai-

kutukseen. Lisäksi työssä perehdyttiin hieman syvällisemmin ylijännitteeseen ja sen aiheut-

tajaan, joten tämä työ tarjoaa myös hyvän lähtökohdan näihin aiheisiin liittyen. 

 

6.3 Jatkotutkimukset 

Ideoina jatkotutkimukselle syntyi työn edetessä osittain aihealueeseen ja mallin parantami-

seen liittyen. Ideoiden aihealueet onkin esitelty seuraavissa kappaleissa: 

 

6.3.1 Sähkömotorisen voiman ja ylijännitteen tarkempi tutkimus 

Sähkömotorinen voima ja ylijännite ovat ideaalisen simulointimallin kannalta hyvin oleelli-

set asiat ja vaatisivatkin todella syvällisen perehtymisen tai osaamisen sähkökemiasta ja sen 

ilmiöiden laskennasta. Mahdollisesti tähän liittyen voitaisiin tehdä minielektrolyysissä koe-

ajoja ja mittauksia tähän liittyen ja näiden avulla tutkia prosessin koko sähköinen kapasi-

teetti, sekä tarkempi kerroin ylijännitteen laskentaan. Olemassa oli jo toki eräs laskettu arvo, 

mutta tarkempi tai yrityksen omaan prosessiin mitattu arvo voisi tarjota huomattavasti suu-

remman tarkkuuden. Tämä tutkimus voisi jo itsenään tarjota aiheen yhteen yksittäiseen tut-

kimukseen. 
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6.3.2 Sinkkikertymän matemaattisen ja simulointimallin luominen 

Sinkkikertymän matemaattisen mallin luominen tai sen tutkiminen ja hyödyntäminen simu-

laatiomallissa lisäisi simulaatiomallin hyödyntämismahdollisuutta tulevaisuudessa digitaali-

sen kaksosen mallissa. Tähän malliin voi mahdollisesti jo löytyä joitakin matemaattisia las-

kentatapoja, mutta joka tapauksessa näiden lisääminen simulaatiomalliin ja tämän vertaami-

nen sekä virittäminen oikeaa prosessia vastaavaksi tarjoaisi huomattavan lisäarvon simulaa-

tiomallille.  

6.3.3 Rajapinnan luominen oikean prosessin ja simulaatiomallin välille 

Tämän kehitysidean tarkoituksena olisi luoda rajapinta oikean prosessin mittausdatalle ja 

simulointimallin parametrien välille, jotta simulaatiomallia voitaisiin ajaa oikean prosessin 

rinnalla, tämän tutkimuksen kannalta olisi tosin parempi, jos tutkimusidea sähkömotorisen 

voiman ja sinkkikertymän osalta olisi jo tehty ja rakennettu simulaatiomalliin, jolloin myös 

tämä voitaisiin lisätä simulaatiomalliin ja näin tarkentaa mallin toimintaa oikean prosessin 

rinnalla. Kehitystyön tulos olisi siis simulaatiomallin kytkeminen digitaaliseksi kaksoseksi 

oikean prosessin rinnalle. Tällöin simulaatiomallista voitaisiin luoda uusi malli, josta karsit-

taisiin pois oikosulkutilanteiden kytkimet ja myöskin erotuskytkimet. Digitaalinen kaksonen 

tarjoaisi siten mahdollisuuden prosessin jatkuvaan optimointiin perustuen dataan ja sen op-

timointiin matlabin työkalujen avulla. 

 

6.3.4 Menetelmä virtapiirien välisien erojen löytämiseen ja virittämiseen 

Virtapiirien väliset erot jännitteissä, jotka oletettavasti johtuvat riviparien ja virtapiirien vä-

lisistä pienistä eroista, joita ei ole vielä otettu huomioon vaatisivat menetelmän ja ratkaisun 

näiden virittämiseen. Mahdollista olisi luoda jokaisen riviparin rännien vuotovastuksista pa-

rametriset, jolloin näiden välille voitaisiin luoda pieniä eroja ja näin virittää prosessi vieläkin 

paremmin vastaamaan oikeaa virtapiirien välisten jännitteidenkin suhteen. Tähän voi toki 

olla monta muutakin tapaa ja tämä voisi olla yksi pienempi tutkimus ja kokeilu simulaatio-

mallissa. 
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Liite I,1  

Matlab koodi ja parametrit: 

clear all 
Ts = 0.0001 

  
%% Liuosvastuksen laskeminen paluuhapon tiedoilla 
%Paluuhappo: 
Zn =54.2 %g/l 
H2SO4 = 161 %g/l 
Mg = 13.5 %g/l 
Mn = 4 %g/l 
Na = 4.5 %g/l 
T = 37 %C 
%S04 laskenta 
S04 = Zn*96/65.39+H2SO4*96/98+Mg*96/24.305+Mn*96/54.938+Na*0.5*96/22.99 

%g/l 

  
%Molaarimassat 
%Zn_mol = 65.38 
%H2SO4_mol = 98.0784 
%Mg_mol = 23.305 
%Mn_mol = 54.93805 
%Na_mol = 22.98977 

  
%elektrolyysi: 
el_vali = 75 %mm 
anodi_s = 8 %mm 
katodi_s = 6 %mm 
virta = 40 %kA 
katodin_koko = 1.5504 %m2 
elektrodien_lukumaara = 44 %kpl 
A=0.391 % kerroin ylijannitteelle 0.391 
Kenno = 7.5 %kennojen lukumaara 
 

%liuoksen johtokyky k  
k = (129.239-2.657*Zn+1.687*H2SO4-2.802*Mn-8.116*Mg+5.658*T)/1000 

 
Virrantiheys = 1000*virta/(katodin_koko*elektrodien_lukumaara) %A/m2 
pot_ero = 1.99 %V tama on katodin ja anodin valinen potentiaaliero 
liuosvastus_V = Virrantiheys/k*(el_vali-anodi_s-katodi_s)/200000 %V 
%liuosvastus_V = 0.4776 
liuosvastus = (liuosvastus_V*7.5)/(virta*1000) 

  
%% Vastusarvon laskeminen oikeasta prosessista mitatun arvon mukaan 
U_prosessi = 745 %Virtapiirin mitattu j?nnite V 
virta_prosessi = 40 %Virtapiirin mitattu virta kA 
Virrantiheys = 1000*virta_prosessi/(katodin_koko*elektrodien_lukumaara) 
ylijannite = A*log10(Virrantiheys) 
liuosvastus_V = U_prosessi/210-pot_ero-ylijannite 
liuosvastus = (liuosvastus_V*7.5)/(virta_prosessi*1000) 

  
%% Virtapiirin parametrit 
R_SR = 2.6 %Ohm 2.6 
R_PR = 0.4 %Ohm 0.4 
R_PR3 = 0.4 %Ohm 0.4 
R_PR4 = 0.3 %Ohm 0.4 
R_SL = 22.8 %Ohm 22.8 
R_PL = 6.5 %Ohm 6.5 
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R_KUS1_2 = 0.4 %Ohm 
R_KUS4 = 0.07 %ohm, alkuperainen 0.07Ohm 
R_LP1 = 0.7 %Ohm 0.7 
R_LP2 = 0.7 %Ohm 0.7 
R1 = 8.114605999125175e-05 %laskennallinen liuosvastus 
R2 = 8.114605999125175e-05 %laskennallinen liuosvastus 
V1 = 14.925 %V, alkuperainen 14.925V 

  
%Muuntajan parametrit ja kaamikytkimen asennot 
Pole1 = 4 
Pole2 = 4 
Pole3 = 4 
Pole4 = 4 
Powerline_voltage = 110000 %Syottojannite 
Main_F = 50 %50Hz verkkotaajuus 
%Muuntajan jannitteet 
Star = [731.5 699.1 666.6 634.2 601.8 569.4 537.0 504.6 472.1 439.7 407.3 

374.9 342.5] %Tahtikaami 
Delta = [739.1 706.3 673.5 640.8 608.0 575.3 542.5 509.8 477.0 444.3 

411.5 378.8 346.0] %Kolmiokaami 

  
%Virtakiskojen parametrit 
%LP1 
%VP1 
VP1_R_kiskot_m = 100e-6 %Ohm  
VP1_R_kiskot_p = 160e-6 %Ohm 
VP1_X_L_m = 240e-6 %H 
VP1_X_L_p = 380e-6 %H 

  
%VP2 
VP2_R_kiskot_m = 200e-6 %Ohm  
VP2_R_kiskot_p = 60e-6 %Ohm 
VP2_X_L_m = 480e-6 %H 
VP2_X_L_p = 140e-6 %H 

  
%LP2 
%VP3 
VP3_R_kiskot_m = 160e-6  %Ohm 160 
VP3_R_kiskot_p = 50e-6 %Ohm  50 
VP3_X_L_m = 470e-6 %H 470 
VP3_X_L_p = 150e-6 %H 150 

  
%VP4 
VP4_R_kiskot_m = 180e-6 %Ohm 180 
VP4_R_kiskot_p = 90e-6 %Ohm 90 
VP4_X_L_m = 400e-6 %H 400 
VP4_X_L_p = 220e-6 %H 220 

  
%Sahkomotorisen voiman kytkin (kytkin1) 
Ron1 = 1e-10 
Rs1 = inf %1e5 
Cs1 = inf %inf 

  
%riviparien kytkimen arvot 
Ron2 = 1e-10 
Rs2 = 1e5 %1e5 
Cs2 = inf %inf
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%maasulkujen arvot 
Ron3 = 1e-10 
Rs3 = 1e5 %1e5 
Cs3 = inf %inf 

  
%tasasuuntaajien parametrit 
ts_Rs = 1e5 %Snubber resistance (Ohm) 
ts_Cs = inf %Snubber capacitance (F) 
ts_Ron = 1e-5 %Ron (Ohm) 
ts_Lon = 0 %Lon (H) 
ts_Vf = 0 %Forward voltage (V) 
Angle_max = 100 %astetta 
Angle_min = 2 %astetta 
Kp = 5 
Ki = 100 

  
%%Jannitteiden esittaminen 
sim('Diplomityo_Koe2',2.55) 

  
%bar(VP2_voltages) 
subplot(2,2,1) 
bar(VP4_voltages) 
title('VP4 j?nnitteet') 
xlabel('Rivipari') 
ytickformat('%g V') 
xticklabels({'RP55','RP53','RP51','RP49','RP47','RP45','RP43'}) 

  
subplot(2,2,2) 
bar(VP3_voltages) 
title('VP3 j?nnitteet') 
xlabel('Rivipari') 
ytickformat('%g V') 
xticklabels({'RP41','RP39','RP37','RP35','RP33','RP31','RP29'}) 

  
subplot(2,2,3) 
bar(VP2_voltages) 
title('VP2 j?nnitteet') 
xlabel('Rivipari') 
ytickformat('%g V') 
xticklabels({'RP27','RP25','RP23','RP21','RP19','RP17','RP15'}) 

  
subplot(2,2,4) 
bar(VP1_voltages) 
title('VP1 j?nnitteet') 
xlabel('Rivipari') 
ytickformat('%g V') 
xticklabels({'RP13','RP11','RP9','RP7','RP5','RP3','RP1'}) 

 


