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Luonnonvedet sisältävät monenlaisia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia 

käytettäessä vettä voimalaitoksissa. Kattilakiveä aiheuttava veden kovuus on yksi 

tärkeimmistä epäpuhtauksista, joten sen poistaminen on ensisijaista. Partikkelikooltaan 

suurimmat epäpuhtaudet saadaan poistettua mekaanisesti, mutta pienimpien 

poistamiseen tarvitaan kemiallisia menetelmiä.  

Kemiallisista menetelmistä tärkein on ioninvaihto. Ioninvaihdossa vaihdetaan vedessä 

olevien suolojen positiiviset metalli-ionit vetyioneihin ja negatiiviset epämetalli-ionit 

hydroksyyli-ioneihin. Näiden reagoidessa syntyy puhtaita vesimolekyylejä. 

Tässä työssä esitellään Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuuden 

tutkimusyksikköön vuonna 2011 rakennetun vedenkäsittelylaitteiston suunnittelua ja 

toteutusta. Vähäisestä kattilaveden tarpeesta johtuen raakavetenä käytetään 

vesijohtovettä. Vedenpehmennyksen hoitaa Eurowater SM-laitteisto ja 

täyssuolanpoistoon valittiin Eurowater Silex IIB-laite. Suurin haaste muodostui 

magneettisille virtausmittareille liian puhtaasta vedestä, koska niiden toiminta vaatii 

tietyn sähkönjohtavuuden. Tämän korjaamiseksi laitteistoon rakennettiin järjestelmä, 

joka syöttää suolapitoista pehmennettyä vettä koelaitteelle menevään prosessiveteen. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Käsitteet ja lyhenteet 

DENÅ Dansk Kedelførening+Ekono+Norsk Dampkedelforening+Ångpannförening 

dH Saksalainen kovuusyksikkö 

HK4,3 Kokonaisalkaliteetti 

HK8,2 Happokapasiteetti pH-arvolla 8,2 

PACTEL Parallel Channel Test Loop 

S Siemens (sähkönjohtavuuden yksikkö) 

val Ekvivalenttipitoisuus 

VGB Vereinigung der Großkessel-Besitzer
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1 JOHDANTO 

Suurimmassa osassa voimalaitosprosesseista kiertoaineena käytetään vettä. 

Luonnonvesien monet epäpuhtaudet yhdessä lämmön ja veden kiehumisen kanssa 

aiheuttavat ongelmia voimalaitosten prosesseille. Tästä syystä vettä täytyy käsitellä, 

ennen kuin sitä voidaan käyttää voimalaitosten järjestelmissä. Voimalaitoksissa 

käytettävää käsiteltyä vettä kutsutaan kattilavedeksi käyttökohteensa mukaisesti. 

Tässä kandidaatin työssä esitellään tärkeimmät luonnonvesien sisältämät epäpuhtaudet 

ja niiden vaikutukset vesi-höyryprosessiin. Lisäksi selvitetään käytettävää terminologiaa 

erilaisten käsitteiden, kuten pH:n ja kovuuden, avulla. 

Epäpuhtauksia voidaan poistaa monilla tavoilla, ja tässä työssä esitellään yleisimmät 

menetelmät. Työssä keskitytään erityisesti partikkelikooltaan pienimpien, alle 1 μm 

suuruisten epäpuhtauksien poistoon. Näistä menetelmistä yleisin on ioninvaihto, joka 

käydään perusteellisemmin läpi. 

Työn loppuosa kuvaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuusyksikköön 

rakennetun vedenkäsittelylaitteiston suunnittelua ja toteutusta. Koska vesi syötetään 

koelaitteistoon, tarvitaan käsitellyltä vedeltä hieman toisenlaisia ominaisuuksia kuin 

voimalaitoksissa.  
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2 VEDENKÄSITTELYN TARKOITUS JA TEORIAA 

Luonnosta saatava raakavesi sisältää monia epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia, 

jos vettä käytetään sellaisenaan voimalaitoksissa tai koelaitteissa.  

Luonnonvesissä on usein mukana partikkelikooltaan suuria epäpuhtauksia, kuten puiden 

lehtiä, jotka voivat tukkia prosesseja. Lisäksi vesi voi sisältää karkeita epäpuhtauksia, 

joiden partikkelikoko on yli 0,1 mm, kuten hiekkaa ja muuta epäorgaanista lietettä tai 

orgaanista materiaalia kuten leviä. Nämä voivat aiheuttaa eroosiota putkistoissa sekä 

tukkia venttiileitä tai muita komponentteja. Suuret roskat ja karkeat epäpuhtaudet 

poistetaan mekaanisilla menetelmillä: sihdeillä, välpillä, selkeytysaltailla ja 

hiekkasuodattimilla. (Huhtinen et al 1999, 279). 

Raakavedessä on myös kolloidisiksi kutsuttuja epäpuhtauksia kuten humusta, öljyä, 

ruostetta tai muita harvinaisempia epäpuhtauksia, joiden partikkelikoko on alle 0,1 mm, 

mutta yli 1 μm. (Ibid, 279). 

Alle 1 μm partikkelikoon epäpuhtauksia kutsutaan liuenneiksi epäpuhtauksiksi ja ne 

ovat usein suoloja, happoja, emäksiä ja kaasuja. Nämä ovat merkittävimpiä ja 

hankalimmin poistettavia epäpuhtauksia, sillä niiden poistaminen vaatii kemiallista 

käsittelyä. Liuenneet epäpuhtaudet aiheuttavat korroosiota ja lämmönsiirtoa heikentäviä 

kerrostumia veden kiehuessa. Näitä kerrostumia kutsutaan kattilakiveksi. (Ibid, 279). 

2.1 Veden ominaisuuksia kuvaavia käsitteitä 

Veden käsittelyssä veden ominaisuuksia kuvataan mitattavilla käsitteillä. Mitattujen 

arvojen perusteella voidaan selvittää kattilaveden vallitseva laatu ja päättää, mitä 

vedenkäsittelyltä vaaditaan suositustenmukaisten arvojen saavuttamiseksi. 

Veden happamuutta tai emäksisyyttä kuvataan yleisesti pH-luvulla, jonka asteikko on 0-

14. Tällä asteikolla erittäin vahvan hapon pH on 0 ja vahvan emäksen 14. pH-luku on 

vety-ionien konsentraation negatiivinen kymmenkantainen logaritmi, kun 

konsentraation yksikkönä käytetään mol/kg. (Wieland 1974, 10-12). 
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Veden sähkönjohtavuus eli konduktiivisuus on tärkeimpiä veden laadun mittareita, 

koska se on riippuvainen vedessä olevista suoloista, joita halutaan poistaa. 

Konduktiivisuus on resistiivisyyden käänteisarvo ja sen yksikkönä käytetään 

Siemens/cm tai yleisemmin μS/cm, koska sähkönjohtavuuden arvot ovat hyvin pieniä. 

Kattilaveden sähkönjohtavuus on käytännössä lineaarisesti verrannollinen veden 

suolapitoisuuteen, koska suolojen dissosioituminen on lähes täydellistä, mutta 

esimerkiksi liuennut hiilidioksidi aiheuttaa huomattavia muutoksia sähkönjohtavuuteen. 

Lisäksi lämpötilalla on suuri vaikutus sähkönjohtavuuteen vedessä, 1,5-2,8 %/°C. Tästä 

syystä on mittaukset suoritettava aina samassa lämpötilassa, jos halutaan tarkkailla 

vedenkäsittelylaitteiden toimivuutta. Pelkästään sähkönjohtavuuden perusteella ei aina 

voi päätellä suolojen määrää. Sähkönjohtavuudesta ei myöskään voida päätellä suolojen 

koostumusta. (Ibid, 16-17). 

Veden kovuus määritellään kahdella tavalla, vetykarbonaattien ja karbonaattien tai 

sulfaatti- ja kloridiyhdisteiden määrän perusteella. Molemmissa on kyseessä kalsiumin 

ja magnesiumin muodostamat suolat. Niiden vetykarbonaatit aiheuttavat ohimenevän 

kovuuden ja sulfaatit ja kloridit puolestaan pysyvän kovuuden tai mineraalikovuuden. 

Näiden summa määrää kokonaiskovuuden, jonka yksikkönä käytetään kalsium- ja 

magnesiumionien pitoisuutena mmol(Ca
2+

+Mg
2+

)/kg. Lisäksi käytössä on saksalainen 

kovuusyksikkö °dH, joka määritellään niin että 
3

CaO 2
/mg 10  dH 1 OHdm

. Varsinaisessa 

kovuuden määrityksessä käytetään kalsium- ja magnesiumionien 10 mg:aa CaO:a 

vastaava määrä litrassa vettä. Saksalaista kovuusyksikköä käytettäessä alle 5 °dH on 

pehmeää vettä ja siitä ylöspäin kovaa vettä. Lisäksi kovuudelle käytetään myös 

yksikköä mval/kg. 1 val vastaa ekvivalenttia määrää happoa tai emästä, joka tarvitaan 1 

val pitoisuuden neutraloimiseen. Esimerkiksi yhden arvoisella hapolla 1 val = 1 mol, 

mutta kahden arvoisella 2 val = 1mol. (Huhtinen et al 1999, 280,284). 

Kaliumpermangaatti (KMnO4)-kulutus kertoo vedessä olevan humuksen määrän, koska 

sillä voidaan hapettaa humuksen orgaaninen aine. KMnO4-kulutus mitataan 

milligrammoina vesikiloa kohden.  

Alkaliteetti kertoo veden puskurikyvystä eli kyvystä vastustaa pH-muutoksia. 

Alkaliteettia kuvataan kahdella suureella, kokonaisalkaliteetilla HK4,3 (p-arvo) ja 
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happokapasiteetilla pH-alueella 8,2 HK8,2 (m-arvo). Kokonaisalkaliteetti kertoo nimensä 

mukaisesti alkalien kokonaismäärän ja HK8,2 kertoo kuinka monta millimoolia 

suolahappoa on lisättävä kilogrammaan vettä, jotta fenoliftaleeni-indikaattorin värin 

muutospiste saavutettaisiin. (Ibid, 281). 

Lämpötila ei suoraan ole vedenkäsittelyyn vaikuttava tekijä, mutta se vaikuttaa moniin 

muihin epäpuhtauspitoisuuksiin. Esimerkiksi kaasujen, erityisesti hapen, liukeneminen 

on erilaista eri lämpötiloissa niin, että liukoisuus vähenee lämpötilan noustessa. 

Lämpötila vaikuttaa myös sähkönjohtavuuteen kuten edellä todettiin.  

Voimalaitoksissa edellä mainittuja arvoja valvotaan jatkuvasti vesi- ja höyrynäytteiden 

avulla. Mittauksia tehdään automaattisilla mittalaitteilla ja tärkeimpien epäpuhtauksien 

pitoisuuksia mitataan laboratorioissa. Yleisesti näytteiden tulokset tulisi kirjata joka 

päivä. Kattilaveden ominaisuuksille on olemassa monia taulukoituja ohjearvoja veden 

käyttökohteesta riippuen. Pohjoismaissa käytetään yleensä yhteispohjoismaisia DENÅ:n 

ohjeita, jotka osin perustuvat saksalaisen VGB:n ohjeisiin. Taulukossa 2.1 on 

esimerkkinä DENÅ suosituksia kattilavedelle. Otettuja näytteitä verrataan näihin ja 

niiden mukaan säädetään veden käsittelyä. (Ibid, 281). 

Taulukko 2.1. DENÅ:n suosituksia kattilavedelle (mukaillen Huhtinen et al 1999, 283). 

 Puhdas vesi Kattilavesi 

pH > 6  

Kovuus [mval/kg]  < 0,001 

Kokonaisrauta [mg/kg] < 0,05  

Kokonaisalumiini [mg/kg] < 0,01  

KMnO4-kulutus [mg/kg] < 10 < 3 

Silikaatti [mg/kg]  < 0,02 

Na + K [mg/kg]  < 0,02 

Konduktiivisuus [mS/m]  < 0,05 
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2.2 Epäpuhtauksien vaikutukset vesi-höyryprosessiin 

Vettä on siis käsiteltävä ennen kuin sitä voidaan käyttää kattilavetenä. Veden 

epäpuhtaudet aiheuttavat pääasiassa putkia tukkivia ja lämmönsiirtoa heikentäviä 

kerrostumia ja/tai korroosiota sekä eroosiota putkistoissa ja laitteissa. 

Tässä työssä käsitellään kahden pienimmän partikkelikoon epäpuhtauksien poistoa. 

2.2.1 Kattilakiven muodostuminen 

Kalsiumia ja magnesiumia sisältävät suolat, piihappo ja kiintoaineet aiheuttavat 

pahimmat kerrostumat kattilaputkien sisäpinnalle. Erityisesti kalsiumin ja magnesiumin 

karbonaattien, sulfaattien ja kloridien saostuessaan muodostama kattilakivi on hyvin 

vaikea poistaa putkipinnoista, joten ajan myötä putkistot voivat tukkeutua. Lisäksi 

niiden saostumista tapahtuu jo veden lämmetessä eli edes kiehuntaa ei välttämättä 

tarvita. Kattilakiven muodostuminen nostaa veden suolapitoisuutta ja siten karbonaatti- 

ja sulfaattikovuutta.  

Piihappo voi saostua kattilakiven sekaan tai muodostaa vedessä mahdollisesti olevan 

alumiinin kanssa silikaatteja. Joka tapauksessa kattilan lämmönsiirtopinnan 

lämmönsiirto heikkenee merkittävästi, koska piiyhdisteiden lämmönjohtavuus on pieni. 

Lisäksi silikaatit voivat kulkea höyryn mukana prosessissa mahdollisesti olevaan 

turbiiniin kerrostuen sen siivistöön. Veden mukana kulkevalla silikaatilla on sellainen 

ominaisuus, että veden lämpötilan laskiessa silikaatit siirtyvät pois suurimmasta 

virtauksesta reunoille laimentaen piihappopitoisuutta, jolloin sitä on vaikea havaita 

mittauksilla.  

Myös kiintoaineet kerrostuvat vedestä erityisesti kiehuessa, samoin orgaaniset aineet. 

Veden seassa mahdollisesti oleva öljy aiheuttaa lämpöeristekerroksen putken pinnalle. 

Kuvassa 2.1 on esitetty saostumien putkea tukkiva vaikutus. (Huhtinen et al 1999, 279-

280). 
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Kuva 2.1. Epäpuhtauksien kerrostumia putken 

sisäpinnalla (Eurowater). 

 

2.2.2 Korroosio 

Korroosiota aiheuttavia aineita ovat veteen liuenneet alkalit, rauta ja kupari, sekä veteen 

liuenneet happi ja hiilidioksidi. Alkalit saostuvat turbiinin siivistöön aiheuttaen 

alkalikorroosiota. Vedessä oleva rauta aiheuttaa korroosiota hapen kanssa 

reagoidessaan. Toisaalta voimakkaan lämmönlähteen lähellä, kuten kattilassa, vedessä 

oleva kiinteä rauta palaa kattilan seinälle magnetiittina (Fe3O4). Ehjä magnetiittikalvo 

on hyvä suoja korroosiota vastaan. Se voi kuitenkin kasvaa liian paksuksi ja lohkeilla 

vesivirran mukaan, jos rautaa on liikaa. Magnetiittikalvon säilyttäminen on yksi 

tärkeimpiä veden käsittelyn tavoitteita. Kupari voi kerrostua putkien pinnoille, mutta 

tärkein haittavaikutus on sen aiheuttama sähkökemiallinen korroosio. Tätä tapahtuu, 

koska kupari rautaa jalompana metallina omaa korkeamman elektropotentiaalin kuin 

rauta ja tällöin muodostuu galvaaninen pari. Myös veteen liuenneet kaasut aiheuttavat 

korroosiota, tärkeimpänä happi, jota tarvitaan kaikkiin hapettumisreaktioihin, joista 

korroosioreaktiot pääosin koostuvat. Liuetessaan veteen hiilidioksidi muuttuu 

hiilihapoksi, joka happamoittaa vettä ja aiheuttaa syöpymistä. Veden happamoituminen 

aiheuttaa korroosiolta suojaavan magnetiittikalvon ohenemista, joten hiilidioksidi 

edesauttaa korroosiota kattiloissa kahdella tavalla. (Ibid, 279-280). 
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3 VEDENKÄSITTELYMENETELMIÄ 

Kattilaveden valmistukseen raakavedestä käytetään erilaisia vedenkäsittelymenetelmiä. 

Raaka-vedestä poistetaan ensin karkeat epäpuhtaudet mekaanisesti, minkä jälkeen 

kolloidiset epäpuhtaudet poistetaan kemiallisen ja mekaanisen käsittelyn yhdistelmällä. 

Lopuksi poistetaan liuenneet epäpuhtaudet erilaisilla kemiallisilla menetelmillä. 

Pääasiassa tässä työssä tarkastellaan vedenkäsittelyketjun loppupäässä olevaa 

kemiallista käsittelyä, ja erityisesti ioninvaihtotekniikkaa. Samoin keskitytään enemmän 

lisäveden valmistukseen kuin lauhteen käsittelyyn. 

3.1 Karkeiden ja kolloidisten epäpuhtauksien poisto 

Karkeat epäpuhtaudet poistetaan välpillä ja siivilöillä sekä seisottamalla vettä 

selkeytysaltaissa. Kolloidisia epäpuhtauksia, kuten humusta poistetaan flokkaamalla. 

Flokkauksessa vesi lämmitetään 40 °C:een lämpötilaan, jonka jälkeen siihen 

annostellaan flokkaus-kemikaalit, jotka muodostavat humuksen kanssa flokiksi 

kutsuttuja hiutaleita. Kemikaaleina käytetään yleensä alumiinsulfaattia (Al2(SO4)3), joka 

toimii parhaiten pH-alueella 5,5-7 tai ferrikloridia (FeCl3), pH-alueella 5-6. Näitä arvoja 

emäksisemmillä alueilla kemikaalit eivät enää toimi, vaan alumiini ja rauta muodostavat 

hydroksideja, joista rautahydroksidi (Fe(OH)2, Fe(OH)3) on stabiili, mutta 

alumiinihydroksidi (Al(OH)3) muodostaa natriumaluminaattia (NaAlO2). Tästä syystä 

veden pH:ta täytyy säädellä puhdistuksen aikana natriumhydroksidilla, 

natriumaluminaatilla tai kalkilla. Näiden tai vedessä olevien vetykarbonaattien kanssa 

reagoidessaan varsinaiset flokkauskemikaalit muodostavat hiutaleet, joihin humus voi 

kiinnittyä. Sekoituksen jälkeen veden ja kemikaalien seos johdetaan selkiytysaltaaseen, 

jossa vesi virtaa hitaasti ja sen kulkua voidaan ohjata väliseinien avulla. 

Selkiytysaltaassa flokki valuu pohjalle, josta sitä poistetaan puhalluksella. Toisaalta 

flokki voidaan nostaa pinnalle ilmakuplien avulla ja poistaa sieltä ylijuoksutuksella tai 

kaavinnalla. Selkeytyksen jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodattimen läpi, jonka jälkeen 

se voidaan varastoida kovuuden- ja suolanpoistoa odottamaan. (Huhtinen et al 1999, 

283-284; Wieland 1974, 46-47). 
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3.2 Kovuudenpoisto 

Veden kovuutta voidaan poistaa monilla tavoilla, mutta nykyisin yleisin menetelmä on 

ioninvaihto. Kovuutta voidaan poistaa myös termisesti tai kemiallisesti. 

3.2.1 Terminen kovuudenpoisto 

Veden kuumennus kiehumispisteeseen on yksinkertaisin kovuudenpoistomenetelmä, 

mutta se soveltuu ainoastaan karbonaattikovuuden poistoon. Kun veden lämpötila on 

lähellä kiehumispistettä, vedessä olevat magnesiumin ja kalsiumin vetykarbonaatit 

hajoavat yhtälön (1) mukaisesti. 

OH3COMg(OH)CaCO)Mg(HCO)Ca(HCO 22232323  .         (1) 

Magnesiumhydroksidi ja kalsiumkarbonaatti ovat hyvin niukkaliukoisia veteen, joten ne 

saostuvat vedestä pois käsittelylaitteen pohjalle. (Wieland 1974, 63-64). 

3.2.2 Kovuuden poistoon käytetyt kemialliset menetelmät 

Veden kovuutta aiheuttavia yhdisteitä voidaan saostaa myös lisäämällä veteen erilaisia 

kemikaaleja. Trinatriumfosfaattia (Na3PO4) voidaan käyttää alle 3-5 MPa:n kattiloissa. 

Sitä voidaan lisätä syöttöveteen eli kovuuden ennakkopoistoa ei välttämättä tarvita.  

Tämä kemikaali saostaa magnesiumin ja kalsiumin vetykarbonaatit ja sulfaatit hienoksi 

lietteeksi, jossa on magnesiumin ja kalsiumin fosfaatteja ja natriumvetykarbonaattia 

(NaHCO3) tai natriumfosfaattia (NaSO4). Sivuvaikutuksena edellä mainitut lisäävät 

alkalien määrää vedessä (Wieland 1974, 55). Tämä liete poistetaan jäännöskovuuden 

kanssa ulospuhalluksen yhteydessä, joten syöttöveteen voidaan kemikaalia syöttää 

ainoastaan lieriökattiloissa. Läpivirtauskattiloista lietettä ei voida poistaa, vaan se 

höyrystyy, joten trinatriumfosfaattia ei voi käyttää. (Huhtinen et al 1999, 288-289). 

Veden kovuutta voidaan poistaa myös lisäämällä veteen natriumkarbonaattia (Na2CO3), 

natriumhydroksidia, bariumkarbonaattia (BaCO3) tai kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2). 

Näiden kaikkien kemikaalien käyttö perustuu siihen, että niillä saadaan kalsium-

yhdisteet muutettua kalsiumkarbonaateiksi ja/tai magnesiumyhdisteet 

magnesiumhydroksidiksi. Mikään näistä kemikaaleista ei kuitenkaan poista kaikkia 



13 

 

kovuuden aiheuttajia yksinään. Paras tulos saavutetaan käyttämällä yhdessä 

kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) ja natriumkarbonaattia. Tällöinkin esimerkiksi 

magnesiumkloridi jää veteen. Yhdisteet, joita edellä mainituilla kemikaaleilla voidaan 

poistaa, on esitetty taulukossa 3.1. (Wieland 1974, 53-56). 

Taulukko 3.1. Kovuuden poistoon käytettävät saostuskemikaalit  ja niiden kohdeyhdisteet (Wieland 

1974, 53-56). 

Saostukseen kemikaali Saostuksessa poistuvat yhdisteet 

Ca(OH)2 + Na2CO3 Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2 ja CO2 

NaOH Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, MgSO4 ja MgCl2 

Na2CO3 CaSO4, CaCl2 ja MgCl2 

Na3PO4 Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, CaSO4 ja MgSO4 

BaCO3 Ca(HCO3)2 ja CaSO4 

 

Millään saostavalla menetelmällä ei kuitenkaan päästä täydelliseen kovuuden poistoon, 

vaan niiden jäljiltä jää aina hieman jäännöskovuutta, 0,4-0,04 mval/kg (Huhtinen et al 

1999, 284). 

3.2.3 Ioninvaihtomenetelmä 

Kovuuden poistoon käytetään pehmennyssuodattimiksi kutsuttuja ioninvaihtimia. 

Pehmennyssuodattimet ovat yleensä kationinvaihtimia ja niissä vaihdetaan vedessä 

olevat positiiviset magnesium- ja kalsiumionit yleensä natriumioneihin. (Huhtinen et al 

1999, 284). 

Ioninvaihtimeen tulevan veden täytyy olla hyvin puhdistettu karkeammista 

epäpuhtauksista, öljystä sekä raudan ja mangaanin suoloista, koska nämä peittävät 

ionivaihtomassan. Tällöin vedessä olevat epäpuhtaudet eivät pääse reagoimaan 

ioninvaihtohartsin yhdisteiden kanssa. Öljy poistetaan flokkauksessa ja rauta sekä 

mangaani hapetetaan oikeanlaiseen muotoon ennen suodatusta. (Wieland 1974, 59). 
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Ioninvaihdin sisältää ioninvaihtomassaa, jossa on monenlaisia natriumyhdisteitä. Itse 

massa on usein hiekkamaista, hyvin huokoista hartsia, jotta vaikutuspinta-alaa olisi 

mahdollisimman paljon. Veden virratessa hitaasti ioninvaihtomassan läpi, reagoivat 

vedessä olevat kalsiumin ja magnesiumin vetykarbonaatit, sulfaatit ja kloridit hartsin 

natriumyhdisteiden kanssa muodostaen natriumin vetykarbonaatteja, sulfaatteja ja 

klorideja sekä magnesium- ja kalsiumyhdisteitä. Pehmennyssuodatin siis poistaa 

vedestä magnesiumin ja kalsiumin, jotka jäävät ioninvaihtohartsiin, mutta niiden 

alkuperäisten yhdisteiden anionit jatkavat natriumyhdisteinä eteenpäin. Todella kovasta 

vedestä muodostuu paljon natriumvetykarbonaattia, mikä aiheuttaa ongelmia kattiloissa 

(Wieland 1974, 60). Tällöin karbonaattikovuutta täytyy vähentää jollain 

kemikaalikäsittelyllä ennen ioninvaihtoa. Merkittävä seikka pehmennyssuodattimen 

kohdalla on, että se ei muuta veden suolapitoisuutta mitenkään. Ainoastaan suolan 

koostumus muuttuu. Pehmennyssuodattimen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.1. 

Jos kattilan käyttöpaine on alle 60 bar, ei lisävedelle tarvita muuta vedenkäsittelyä, 

koska pehmennyssuodattimella päästään alle 0,04 mval/kg kovuuteen. Tämän 

kovuusarvon perusteella voidaan todeta pehmennyssuodattimen olevan kemikaaleja 

tehokkaampi vedenpehmennyskäytössä. (Huhtinen et al 1999, 284). 

 

Kuva 3.1. Kovuuden poistoon käytettävän ionivaihtimen 

toimintaperiaate. (Huhtinen et al 1999, 285). 
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Pehmennyssuodattimen, kuten muidenkin ioninvaihtimien merkittävä ominaisuus on 

elvytettävyys eli ne voidaan helposti saattaa uudelleen toimintakykyisiksi 

käyttökohteessa. Pehmennyssuodattimen elvytyksessä suoritetaan ensin 

vastavirtahuuhtelu eli vettä johdetaan päinvastaiseen suuntaan kuin normaalisti. Tämän 

jälkeen ioninvaihtimeen johdetaan natriumkloridiliuosta eli ruokasuolaa. Elvytyksessä 

magnesium- ja kalsiumionit korvautuvat hartsissa natriumioneilla. Tällöin muodostuu 

magnesium- ja kalsiumkloridia, jotka viimeisessä vaiheessa huuhdotaan myötävirtaan 

viemäriin. Tämän jälkeen ioninvaihdin on jälleen käyttövalmis. (Huhtinen et al 1999, 

284). 

3.3 Täyssuolanpoisto 

Täyssuolanpoisto on seuraava vedenkäsittelyn vaihe, mikäli edellytetään todella 

puhdasta vettä. Tämä vaihe suoritetaan käytännössä yksinomaan ioninvaihtimilla. 

Täyssuolanpoistossa nimensä mukaisesti poistetaan kaikki erilaiset suolat vedestä. 

Tämä tapahtuu vaihtamalla kationit vetyioneiksi ja anionit hydroksidi-ioneiksi. Näiden 

kahden jäljelle jäävän ionin reagoidessa keskenään muodostuu puhdasta vettä. 

Täyssuolan poistoon tarvitaan siis sekä kationinvaihtimia että anioninvaihtimia ja/tai 

sekavaihtimia. Näitä sekoittamalla saadaan erilaisia puhdistussarjoja riippuen 

pehmentimeltä tulevan veden suolapitoisuudesta ja toisaalta haluttavasta 

puhdistusasteesta. (Huhtinen et al, 1999, 285-286). 

3.3.1 Kationinvaihdin 

Kationinvaihdin toimii vastaavasti kuten edellä esitetty pehmennyssuodatin. 

Käytettäessä vedenpehmennystä ennen täyssuolanpoistoa, tulee sinne lähinnä 

natriumyhdisteitä, jotka on esitetty edellisessä luvussa. Kationinvaihdin vaihtaa näistä 

yhdisteistä natriumionit vety-ioneihin, jolloin saadaan esimerkiksi hiilihappoa (H2CO3), 

rikkihappoa (H2SO4) ja suolahappoa (HCl) (Wieland 1974, 67). Vedestä tulee täten 

pelkällä kationinvaihdolla hyvin hapanta. (Huhtinen et al, 1999, 285-286). 

Kationinvaihdin on elvytettävä noin vuorokauden välein. Elvytykseen käytetään 

laimennettua rikki- tai suolahappoa. Elvytyksessä vaihdin huuhdotaan ensin 

vastavirtaan, happo syötetään joko vasta- tai myötävirtaan. Lopuksi suoritetaan 
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vastavirtahuuhtelu, jolla natrium- sekä mahdolliset kalsium- ja magnesiumyhdisteet 

poistetaan viemäriin. Kationinvaihtimien ja seuraavaksi esiteltävien anioninvaihtimien 

elvytys kestää sen verran pitkään, että kohteissa, joissa on jatkuva käsitellyn veden 

tarve, on syytä käyttää vähintään kahta rinnakkaista järjestelmää katkeamattoman 

vesivirran varmistamiseksi. (Ibid, 286). 

Jos ennen kationinvaihdinta ei ole vedenpehmennystä tai veden karbonaattikovuus on 

suuri, on käytettävä ensin heikkoa kationinvaihdinta, joka muuttaa kalsiumin ja 

magnesiumin vetykarbonaatit hiilihapoksi. Tämän jälkeen vahva kationinvaihdin 

muuttaa vedessä olevat magnesiumin, kalsiumin ja natriumin kloridit ja sulfaatit 

rikkihapoksi eli lopputulos on sama kuin pehmennettyä vettä käytettäessä. (Wieland 

1974, 67-68). 

3.3.2 Anioninvaihdin 

Anioninvaihdin on periaatteeltaan kationinvaihtimen kaltainen. Sen ioninvaihtomassa 

vaihtaa kationinvaihtimelta tulevat negatiiviset epämetalli-ionit hydroksyyli-ioneiksi. 

Suola-, rikki- ja hiilihaposta saadaan täten puhdasta vettä. Anioninvaihdin kykenee 

myös poistamaan vedestä kationinvaihtimen läpi pääsevän piihapon (Wieland 1974, 

67). Anioninvaihtimen elvytyksessä käytetään laimennettua natriumhydroksidiliuosta. 

Kun normaalikäytössä vesi valuu ylhäältä alas, suoritetaan elvytys vastavirtahuuhtelun 

jälkeen myös vastavirtaan. Elvytys voitaisiin suorittaa myös myötävirtaan, mutta 

vastavirtaelvytyksellä saadaan hartsi paremmin elvytettyä. Elvytyksessä 

natriumhydroksidin hydroksyyli-ionit irrottavat ioninvaihtomassaan jääneet sulfaatti-, 

karbonaatti- ja kloridi-ionit muodostaen niistä natriumyhdisteitä. Lopuksi 

suoritettavassa huuhtelussa natriumyhdisteet poistuvat viemäriin. (Huhtinen et al 1999, 

286). 

 Jos puhdistettavan veden suolapitoisuus on hyvin suuri, on käytettävä kahta 

anioninvaihdinta peräkkäin. Kuten kationinvaihtimillakin, sisältää ensimmäinen 

anioninvaihdin tällöin heikkoa ioninvaihtomassaa ja jälkimmäinen vahvaa. Heikossa 

vaihtimessa poistetaan rikki- ja suolahappo, ja vahvassa vaihtimessa poistetaan 

piihappo, hiilihappo ja mahdollisesti ensimmäisestä anioninvaihtimesta läpi päässeet 
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vahvemmat hapot. Jälkimmäinen toimii täten enimmäkseen varmistavana vaihtimena. 

(Wieland 1974, 67-68). 

3.3.3 Sekavaihdin 

Sekavaihdin sisältää sekä vahvaa että heikkoa ioninvaihtomassaa. Sekavaihtimen 

pääasiallinen tarkoitus on vaihtaa kationin- ja anioninvaihtimista läpi päässeet ionit. Jos 

veden kulutus on vähäistä, voidaan käyttää pelkästään sekavaihdinta (Wieland 1974, 

69). Yleensä sekavaihtimessa kationin- ja anioninvaihtomassat ovat sekaisin, jolloin 

vedestä vaihdetaan yhtä aikaa sekä kationeja että anioneja. Sekavaihtimeen tulee 

normaalikäytössä niin vähän ioneja vaihdettavaksi, että elvytysväliksi riittää noin kaksi 

viikkoa. Elvytyksessä anioninvaihtomassa nousee vastavirtahuuhtelun aikana 

kationinvaihtomassan päälle. Tällöin vaihtimen alaosaan syötetään vahvan hapon (HCl 

tai H2SO4) liuosta ja yläosaan natriumhydroksidiliuosta jolloin molemmat massat 

tulevat oikein elvytetyiksi. (Huhtinen et al 1999, 286-287). 

Sekavaihtimen jälkeen vesi varastoidaan lisävesisäiliöihin ja on valmista käytettäväksi. 

Kuvassa 3.2 on esitetty tyypillinen täyssuolan poistoon käytettävä ioninvaihdinsarja, 

jossa K1 on heikko ja K2 vahva kationinvaihdin, A1 heikko ja A2 vahva anioninvaihdin 

ja MB on sekavaihdin. Kuvassa on myös hiilidioksidin poistin, jonka toimintaa 

selvitetään enemmän seuraavassa kappaleessa. (Ibid, 287). 

 

Kuva 3.2 Suuren karbonaattikovuuden ja suolapitoisuuden käsittelyyn soveltuva ioninvaihtosarja 

(Huhtilainen et al 1999, 287). 
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3.4 Kaasunpoisto 

Veteen liuenneista kaasuista erityisesti happi ja hiilidioksidi aiheuttavat korroosiota, 

joten ne on poistettava prosessista. Happea voidaan poistaa joko mekaanisilla tai 

kemiallisilla menetelmillä, hiilidioksidia yleensä vain mekaanisesti. Yleensä kaasujen 

poisto tehdään vettä/höyryä hyödyntävän prosessin yhteydessä, mutta suuren 

karbonaattikovuuden omaavaa raakavettä käytettäessä on hiilidioksidia poistettava jo 

vedenkäsittelylaitteiston yhteydessä. 

3.4.1 Hiilidioksidinpoisto 

Hiilidioksidi muodostaa veteen liuetessaan hiilihappoa, joten sitä poistetaan 

anioninvaihtimissa, kuten edellä on esitetty. Hiilidioksidia poistuu myös hapelle 

käytetyssä termisessä kaasun poistossa. Hiilidioksidia poistetaan erikseen ainoastaan 

ioninvaihdinsarjan välillä, jos raakavedessä on suuria määriä karbonaatteja tai 

vetykarbonaatteja. Tällöin käytetään kationin- ja anioninvaihtimien välissä 

hiilidioksidin poistinta anioninvaihtimen kuormaa vähentämään. Poistin on tornimainen 

rakenne, jossa vesi tulee ylhäältä hajottimen läpi pisaroina ja alhaalta siihen puhalletaan 

ilmaa. Tällöin hiilidioksidi irtoaa vedestä ja se puhalletaan ilman mukana ulos. 

(Huhtinen et al 1999, 287). 

3.4.2 Hapenpoisto 

Happea poistetaan joko termisessä kaasunpoistossa tai kemikaaleilla. Terminen 

kaasunpoistin sijaitsee yleensä syöttövesisäiliön päällä ja on periaatteeltaan vastaava 

hiilidioksidin poistimen kanssa. Termisessä kaasun poistossa pisaroitunutta vettä 

vastaan puhalletaan kuitenkin höyryä, jotta vesi saavuttaisi kiehumispisteensä. Tämä on 

tärkeää, koska kuten aikaisemmin todettiin, kaasujen liukoisuus on kiehumispisteessä 

nolla. Tällöin kaasut irtoavat vedestä ja ne puhalletaan höyryn mukana pois. (Huhtinen 

et al 1999, 287). 

Kemiallisessa hapenpoistossa käytetään yleensä hydratsiinia (N2H4). Hydratsiini reagoi 

vedessä hapen kanssa muodostaen vettä ja typpeä. Hydratsiinia käytetään yleensä 

syöttövesisäiliön jälkeen poistamaan termisestä hapenpoistosta läpi päässyt happi. Jos 

veden lämpötila on yli 200 °C, hajoaa hydratsiini ammoniakiksi ja typeksi, mikä nostaa 
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veden pH:ta, joten se on syötettävä veteen ennen kuin lämpötila saavutetaan. (Ibid, 287-

288). 

3.5 Happamuuden säätö 

Kattilaveden pH pyritään pitämään emäksisenä, jotta terästä suojaava magnetiittikalvo 

muodostuisi ja säilyisi sopivana. Sopiva pH on välillä 7,5-9,5, mutta liian emäksistä 

vesi ei saa olla, koska muutoin vesi kuohuu liikaa ja pisaroita voi kulkeutua tulistimiin 

ja turbiiniin. Lieriökattiloissa voidaan pH:n säätöön käyttää kiinteää 

natriumhydroksidia, mutta se voi väkevöityä kerrostuneen veden alimpaan kerrokseen 

aiheuttaen alkalikorroosiota. Läpivirtauskattiloissa voidaan käyttää ainoastaan höyryn 

sekaan haihtuvia alkaleja. Tällaisia ovat esimerkiksi ammoniakki, sykloheksylamiini, 

morfoliini, butanolamiini ja aminometyylipropanoli. Näistä kaksi viimeistä ovat 

käyttökelpoisimpia, koska niiden jakaantumiskerroin eli kahden yhdisteen höyryfaasien 

suhde on lähellä ykköstä, ne ovat vahvoja alkaleja ja lisäksi ne ovat hajuttomia. 

Ammoniakki olisi edullista, mutta sen jakaantumiskerroin on huono ja sillä on 

voimakas pistävä haju, joten sen käyttöä vältetään. (Huhtinen et al 1999, 289). 

3.6 Lauhteen puhdistus 

Lauhteen puhdistuksen tarkoitus on poistaa vesi/höyrykierrosta korroosiotuotteet sekä 

lämmönvaihdin- tai lauhdutinvuodoista aiheutuneet epäpuhtaudet. Lauhteen 

puhdistukseen käytetään mekaanisia menetelmiä, magneettisuodattimia ja 

ioninvaihtimia. (Huhtinen et al 1999, 289). 

Mekaanisiin suodattimiin luetaan hiekkasuodatin, aktiivihiilisuodatin, kynttiläsuodatin 

ja päällystesuodatin. Hiekkasuodattimella poistetaan karkeat yli 10 μm:n suuruiset 

hiukkaset. Aktiivihiilisuodattimella voidaan puhdistaa öljyistä lauhdetta, mutta suurilla 

öljypitoisuuksilla sen eteen tarvitaan öljynerotin. Jos öljyn seassa on paljon ruostetta, ei 

aktiivihiilisuodatinta voi käyttää tukkeutumisvaaran vuoksi. Kynttiläsuodatin sisältää 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lieriöitä, joihin on kiedottu tekokuitu- tai 

puuvillalankaa. Päällystesuodatin on sylinterin muotoinen säiliö, jonka sisällä on 

uudelleen päällystettäviä, huokoisia suodatuselementtejä. (Ibid, 290). 
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Sähkömagneettisuodattimen sisällä on noin metrin kerros 6-8 mm:n rautakuulia, joita 

magnetisoidaan, jolloin magneettiset epäpuhtaudet tarttuvat niihin. Jos kuuliin ei tartu 

enää epäpuhtauksia, on suodatin elvytettävä pesulla. (Ibid, 290). 

Lauhteen suolanpoistoon käytettävät ioninvaihtimet ovat samanlaisia kuin raakavettä 

käsiteltäessäkin, mutta yleensä lauhteen puhdistukseen käytetään ainoastaan yhtä 

kationin- ja yhtä anioninvaihdinta. Niitä ei myöskään elvytetä yhtä usein kuin lisäveden 

valmistukseen käytettäviä vaihtimia. (Ibid, 290). 
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4 KOELAITTEISTON VEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuuden tutkimusyksiköllä on erilaisia 

koelaitteita, joissa vettä kuumennetaan ja keitetään höyryksi. Tästä syystä tarvitaan 

vedenkäsittelylaitteita myös koelaitteiden yhteyteen. Koelaitteiden satunnainen käyttö ja 

siten lisäveden vähäinen ja satunnainen tarve aiheuttavat vedenkäsittelylaitteiston 

suunnittelulle omat vaatimuksensa. Tässä luvussa käsitellään pääasiassa uuden 

koelaitteiston yhteyteen rakennettua vedenkäsittelyjärjestelmää, mutta osa koelaitteiston 

ominaisuuksista ei ole julkisia. Tästä syystä suunnitteluperusteiden esittelyssä käytetään 

ydinturvallisuuden tutkimusyksikön pääkoelaitetta eli PACTEL/PWR PACTEL – 

laitteistoa. Tämän koelaitteiston tiedot ovat julkisia ja toisaalta vedenkäsittelyn 

vaatimukset ovat periaatteeltaan samat, jopa korkeammat suuremman paineen vuoksi. 

4.1 PACTEL-koelaitteisto 

PACTEL ja siitä muokattu versio PWR-PACTEL ovat sähkökäyttöisiä 

ydinvoimalaitoksia mallintavia koelaitteistoja, joilla tutkitaan ydinvoimalaitosten 

termohydrauliikkaa. PACTEL-koelaitteisto simuloi Loviisan venäläisperäistä VVER-

440 laitosta, joten siinä on vaakahöyrystimet, kun taas PWR PACTEL simuloi 

ranskalaista Olkiluotoon rakennettavaa EPR laitosta, jossa on pystyhöyrystimet. 

Höyrystimet on yhdistetty yhteiseen 1 MW sähkövastuksilla toimivaan sydänosaan, 

jolla mallinnetaan varsinaista reaktoria. Myös primääripuolen paineistin on yhteinen. 

Laitteistot ovat osin yhtenevät ja vedenkäsittelyn kannalta identtiset, joten tästä 

eteenpäin kutsutaan koelaitteistoa tässä esityksessä pelkästään PACTEL-

koelaitteistoksi. Lisäksi laitteistoon kuuluu erilaisia hätäjäähdytysjärjestelmiä, kuten 

korkea- ja matalapainehätäjäähdytyspumppuja ja paineakkuja. PACTEL-koelaitteisto 

sisältää siis kaikki painevesi-tyyppisen ydinvoimalaitoksen tärkeimmät komponentit. 

Koelaitteiston käyttöpaine on primääripuolella maksimissaan 80 bar ja 

sekundääripuolella 46 bar. Höyrystimissä kehitetty höyry johdetaan suoraan ulos, joten 

lauhteen käsittelyä ei tarvita. (LUT a & LUT b). 
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4.2 Vedenkäsittelylaitteiston suunnittelu 

Kuten johdannossa todettiin, koelaitteiden käyttö on epäsäännöllistä ja lisäveden 

valmistus on siten myös epäsäännöllistä ja vähäistä. Tästä syystä Ydinturvallisuuden 

tutkimusyksikkö käyttää raakavetenä vesijohtovettä, eikä luonnonvettä, vaikka sitä 

lähellä olevasta Saimaasta olisikin tarjolla. Normaalisti vesijohtoveden hinta rajoittaa 

sen käyttöä esimerkiksi voimalaitoksissa, mutta pienillä käyttömäärillä 

vedenkäsittelylaitteiston hankinta ja ylläpito tulee kalliimmaksi. Käytettävän 

vesijohtoveden ominaisuuksia on esitelty taulukossa 4.1. 

Taulukko 4.1. Lappeenrannan vesijohtoveden ominaisuuksia (Lappeenrannan Energia 2013). 

Ominaisuus Yksikkö Raakavesi (vedenottamolle) Vesijohtovesi 

pH  7,0 7,8 

KMnO4-kulutus mg/l 18,0 3,0 

Rautapitoisuus mg/l 0,04 0,01 

Mangaanipitoisuus mg/l < 0,01 < 0,01 

Kovuus °dH 1,5 2,7 

 

Taulukon arvoista havaitaan, että vesilaitoksella on suoritettu karkeiden epäpuhtauksien 

ja humuksen poisto. Tämä näkyy selvimmin kaliumpermangaattikulutuksen selvänä 

pienenemisenä. Myös raudan ja mangaanin pitoisuuksia on pienennetty sellaiselle 

tasolle, että niistä ei ole haittaa ioninvaihtimille. Tämän vuoksi ensimmäisiä 

raakavedenkäsittelyvaiheita ei tarvitse enää suorittaa. Vedestä on myös tehty hieman 

luonnonvettä emäksisempää, tosin tämä voi olla myös humuksen poiston oheisvaikutus. 

Mielenkiintoisinta taulukon arvoissa on kovuuden lisääntyminen. Tästä syystä 

suunniteltavaan vedenkäsittelyjärjestelmään tarvitaan vedenpehmennin. 

Kuten luvussa kolme mainittiin, riittää alle 6 MPa:n käyttöpaineessa toimiviin laitteisiin 

pelkkä vedenpehmennys. Näin tehtiinkin vuonna 1990, kun alkuperäinen PACTEL-

laitteisto rakennettiin. Vaikka primääripuolella onkin kovempi paine, ei siellä 

natriumyhdisteiden kerrostumisesta ole suurta vaaraa. Tämä johtuu siitä, että kyseessä 
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on painevesilaitoksen simulaattori eli primääripiirissä ei tapahdu kiehuntaa. Toki 

paineistimessa kehitetään höyryä, mutta kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin 

höyrystimissä. Höyrystimien maksimipaineen ollessa 46 bar:ia ei ongelmia pitäisi 

syntyä. Kuitenkin alkupään kokeiden jälkeen suoritetuissa huolloissa havaittiin suolaa 

kertyneen sekä höyrystimiin että sydämeen. Sydämeen suolakerrostuma johtui 

suoritetuista kokeista, joissa sydämessäkin tapahtui kiehumista.  

Tästä syystä PACTEL-laitteistoon on myöhemmin tehostettu vedenkäsittelyä. Sama 

tilanne haluttiin välttää myös uudessa koelaitteistossa, joten siihen päätettiin laittaa 

täyssuolanpoistolaitteisto. Kuten taulukon 3.1 kovuusarvosta nähdään, on 

vesijohtovedessä vedenkäsittelystä aiheutuneesta kovuuden lisäyksestä huolimatta 

melko vähän kovuutta aiheuttavia yhdisteitä. Tästä johtuen vedenpehmentimestä 

tulevien natriumyhdisteiden määrä voidaan olettaa pieneksi. Kuten teoriaosassa 

kerrottiin, voidaan pienillä vesimäärillä ja vähäisellä suolojen määrillä käyttää pelkkää 

sekavaihdinta. Koska yksi sekavaihdin on erillisiä kationin ja anioninvaihtimia 

edullisempi, päätettiin täyssuolanpoisto hoitaa yhdellä sekavaihtimella. 

Erillistä kaasunpoistolaitteistoa ei vedenkäsittelyjärjestelmään tarvittu, koska 

koelaitteiston pääasiallisena rakennusmateriaalina käytettiin ruostumatonta terästä, joten 

korroosion vaara on minimaalinen. Samasta syystä ei veden pH-arvoakaan tarvinnut 

uudessa koelaitteessa erikseen säätää kemikaaleilla, koska magnetiitin muodostumiselle 

ei ole tarvetta eikä muodostumiseen tarvittavaa lämpötilaa saavuteta. Sen sijaan pH:n 

säätöön käytettävien kemikaalien syöttö tarvittiin PACTEL-laitteistoon 

magnetiittikalvon muodostamiseksi vaakahöyrystimiin ja pumppuihin. 

Koska koelaitteiston käyttö on epäsäännöllistä, oli ratkaistava veden varastointi. Vettä 

tarvitaan koelaitteistoa käytettäessä sen verran, että vedenkäsittely samanaikaisesti on 

liian hidasta. Käsiteltyä vettä täytyy täten varastoida ja edellä mainitusta 

epäsäännöllisyydestä johtuen vesi voi joutua seisomaan varastointialtaissa hyvinkin 

pitkiä aikoja. Tällöin ongelmia voi aiheutua veteen muodostuvista bakteerikasvustoista, 

jotka syntyvät ilmassa olevien bakteerien päästessä kosketuksiin veden kanssa. 

Bakteerikasvustot toimivat vedessä humuksen tavoin ja aiheuttavat kerrostumia 

kuumille pinnoille. Tästä syystä käsitellylle vedelle päätettiin suunnitella tiivis 

varastointisäiliö, joka ottaa kaiken korvausilman bakteerisuodattimen kautta. 
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Tässä vaiheessa käsitelty vesi olisi voimalaitoksille valmista lisävettä, mutta 

käyttötarkoitus koelaitteiston prosessivetenä aiheuttaa ongelman. Koelaitteistoissa 

vaaditaan mittauksilta tarkkuutta, joten virtausmittauksissa Ydinturvallisuuden 

tutkimusyksikkö käyttää paljon magneettisia virtausmittareita. Tämä aiheuttaa kuitenkin 

ongelman, sillä täyssuolanpoiston läpi käyneen veden sähkönjohtavuus on liian pieni. 

Käytössä olevat Foxboron virtausmittarit vaativat toimiakseen vähintään 2-5 μS/cm 

sähkönjohtavuuden (Invensys). Koelaitteistoon menevän veden sähkönjohtavuutta tuli 

siis nostaa. Vedenkäsittelylaitteistoon suunniteltiin tämän vuoksi johtokykymittauksen 

ohjaama apulaitteisto, joka lisää pehmennettyä raakavettä sekaioninvaihtimen jälkeiseen 

veteen. Tällöin prosessiveden sähkönjohtavuus saadaan pidettyä sopivana. 

4.3 Vedenkäsittelylaitteiston toteutus 

Vedenkäsittelylaitteisto toteutettiin suunnitelmien perusteella syksyllä 2011. Tämä 

kappale kertoo tuolloin tehdyistä laitevalinnoista ja suunnitelmien toteutuksista. 

4.3.1 Kovuudenpoisto 

Kovuudenpoistoon käytettiin Eurowaterin automaattista kylmänvedenpehmennintä, 

tyyppi SM 22. Tämä vedenpehmennin on käytössä myös PACTEL-koelaitteiston 

vedenkäsittelylaitteistossa, mutta sen pehmennetyn veden tuotto riittää molemmille 

koelaitteistoille. Kyseinen laitteisto on esitelty kuvassa 4.1. 
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Kuva 4.1. LUT:n Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön Eurowater SM 22 vedenpehmennin. Keskellä 

suolasäilö (sininen) ja oikealla suodatussäiliöt (2 kpl). 
 

Käytössä on kahdella suodatussäiliöllä varustettu malli. Normaalitilanteessa molemmat 

suodatinsäiliöt ovat toiminnassa, ja niiden välillä käytetään yhdysputkia kuormituksen 

tasaamiseen. Kumpaankin suodatussäiliöön kuuluu viisitieventtiili, jota sähköinen 

ohjelmakello ohjaa. Kelloon voidaan asettaa halutut pehmennysajat sekä elvytysajat, 

joten laite suorittaa kaikki toimenpiteet automaattisesti ilman valvontaa. Säiliöillä on 

yhteinen suolasäiliö elvytystä varten. Suolasäiliössä on natriumkloridia suurina kiteinä 

veden seassa. Elvytyksessä liuos imetään suodatussäiliöön, ja elvytyksen lopussa 

suolasäiliö täytetään uudelleen. Pehmennettyä vettä voidaan siis tuottaa tarpeen 

vaatiessa jatkuvasti, koska toisen säiliön ollessa elvytystilassa, toinen toimii normaalisti. 

(Hyxo Oy a, 2).   

Taulukossa 4.1 oli vesijohtoveden kovuudeksi ilmoitettu 1,5 °dH. Yksi pehmennyssäiliö 

voi elvytysten välillä käsitellä tällaista vettä 96–156 m
3
, jos halutaan päästä 0 °dH:n 

kovuuteen. Elvytyssuolan kulutus on tällöin 2,8–8,0 kg. Pehmennystehoa voidaan 

kuitenkin säätää elektronisesti. (Ibd, 4). 
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Vedenpehmentimen jälkeen vesi johdetaan suojakuorella varustettua pex-putkea pitkin 

sekaioninvaihtimelle. Suojakuorellista putkea käytetään vesivahinkojen 

minimoimiseksi. Linjaan asennettiin paineenalentaja, koska sekavaihdin toimii 

korkeintaan 6 bar:in paineella, mutta vedenpehmentimessä veden paine on sama kuin 

vesijohtoverkossa, noin 7 bar.  

4.3.2 Sekavaihdin ja apujärjestelmät 

Sekavaihtimeksi valittiin Eurowaterin Silex IIB-tyyppinen ioninvaihdin. Kyseinen 

sekavaihdin apulaitteineen on esitelty kuvassa 4.2. Itse ioninvaihdin on kuvan 

vasemmassa reunassa oleva sininen sylinterinmuotoinen laite. 

 

Kuva 4.2. Eurowater Silex IIB –tyyppinen sekaioninvaihdin apulaitteineen.  
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Tämä ioninvaihdin on suunniteltu pienelle veden kulutukselle, joten siinä ei ole 

elvytystoimintoa. Sen sijaan ioninvaihtohartsi on kuvan 4.3 mukaisissa patruunoissa, 

jotka toimitetaan valmistajalle elvytettäväksi. Vaihtimen mukana tuli kaksi patruunaa, 

joten Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön käytössä täysin suolatonta vettä voidaan 

tuottaa lähes keskeytyksettä. Pienillä vesimäärillä tällainen elvytystapa on itse-

elvyttäviä laitteita edullisempi. Silex-ioninvaihtimella veden sähkönjohtokyvyksi 

saadaan jopa alle 0,1 μS/cm, kuitenkin aina alle 5 μS/cm, joten sillä on mahdollista 

saada jopa tislattua vettä (7-20 μS/cm) vähäsuolaisempaa vettä. (Hyxo Oy b, 2). 

 

Kuva 4.3. Tehtaalta elvytyksestä tullut Silex:in ioninvaihtomassapatruuna. 
 

Kuten luvussa 4.2 todettiin, saa tällä ioninvaihtimella koelaitteiston virtausmittareiden 

kannalta liian puhdasta vettä. Tästä syystä oli rakennettava apulaitteisto, joka on esitelty 

kuvassa 4.4. 
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Kuva 4.4. Ioninvaihtimen apulaitteet. 
 

Vedenpehmentimeltä tuleva vesi johdetaan magneettiventtiilille. Tätä venttiiliä käyttää 

veden varastointisäiliöissä oleva pintakytkin. Veden pinnan laskiessa niin alas, että 

kytkin aukeaa, kytkee kuvan 4.4 valkeassa logiikkakeskuksessa oleva rele virran edellä 

mainitulle magneettiventtiilille, jolloin se avautuu. Pinnan noustessa takaisin niin ylös, 

että kytkin sulkeutuu, rele sulkee magneettiventtiilin. Tätä magneettiventtiiliä voidaan 

ohjata myös logiikkakeskuksen vihreästä kytkimestä, jos käsiteltyä vettä tarvitaan 

muuhun kuin koelaitteeseen.  

Magneettiventtiilin jälkeen putkilinjassa on t-haara, joka jakaa pehmennetyn veden 

alempaa reittiä säätöventtiilin läpi ioninvaihtimelle ja ylempää reittiä sekavaihtimen 

ohitukseen. Ohituslinjalla on t-haaran jälkeen toinen magneettiventtiili, jota ohjaa toisen 

logiikkakeskuksessa olevan releen avulla Bürkert 8222 —tyyppinen 

sähkönjohtavuusmittari. Tämä mittari on kuvassa 4.4 vedenkulutusmittarin vasemmalla 

puolella. Sähkönjohtavuusmittari mittaa varastosäiliöihin ja siten koelaitteeseen 

menevän veden sähkönjohtavuutta. Sen transistoriulostulon digitaalisignaalin avulla 

voidaan ohjata relettä. Kun mittariin asetettu raja-arvo 5,00 μS/cm alittuu, rele kytkee 

virran jälkimmäiselle magneettiventtiilille, joka avautuu. Tällöin säätöventtiilin läpi 
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pääsee sopiva määrä suolapitoista vettä puhdistetun joukkoon. Säätöventtiilin asetus 

haettiin manuaalisesti kokeilemalla oikeaksi. Sähkönjohtavuuden ylemmän raja-arvon 

9,00 μS/cm ylittyessä rele sulkee magneettiventtiilin eli vedenkäsittelystä eteenpäin 

pääsee ainoastaan käsiteltyä vettä. Tässä ja edellisessä kappaleessa mainittuja 

sähkökytkentöjä on selvennetty kuvassa 4.5. 

 

Kuva 4.5. Logiikkakeskuksen kytkentäkaavio 

 

Sähkönjohtavuus ei pysy vakiona koko aikaa, varsinkaan suolapitoisen veden syötön 

yhteydessä. Tästä syystä logiikkakeskukseen asennettiin West 6100 tyyppinen PID-

säätäjä laskemaan ja näyttämään keskimääräistä sähkönjohtavuutta. 

Ioninvaihtimelta vesi palaa vesimittarin läpi toiseen t-haaraan. Vesimittari asennettiin, 

jotta voidaan tarkkailla puhdistetun veden määrää esimerkiksi ioninvaihtopatruunoiden 

vaihtojen välillä. T-haarassa puhdistettu vesi ja edellä selostettu suolapitoinen vesi 

sekoittuvat ja menevät edellä mainittuun Bürkert 8222 sähkönjohtokyvyn mittariin. 

Tämän jälkeen vesi menee kolmanteen t-haaraan, josta se lähtee alempaa pex-putkea 

pitkin varastosäiliöihin tai ylähaarasta sitä voidaan laskea palloventtiilin kautta ulos 

muuhun käyttöön. 
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4.3.3 Veden varastointi 

Puhdistetun veden varastointiin käytettiin varastossa olleita kolmea ruostumattomasta 

teräksestä valmistettua säiliötä, jotka on esitetty kuvassa 4.6. Kuhunkin säiliöön mahtuu 

100 litraa vettä. 

 

Kuva 4.6. Käsitellyn veden varastosäiliöt  

Säiliöt olivat avonaisia, mutta niihin oli tehty irtokannet, jotka säiliöiden puhdistuksen 

ja paikalleen asennuksen jälkeen liimattiin tiiviisti silikonilla paikalleen. Edellisessä 

kuvassa käsitelty vesi tulee kuvan alareunassa näkyvää pex-putkea pitkin t-haaraan, 

josta se jatkaa joko palloventtiilin kautta säiliöihin, tai koelaitteistolle (koelaitteeseen 

johtavaa putkea ei kuvassa ole vielä asennettu). Palloventtiilin jälkeen on putki, josta 

vesi haaroitetaan kuhunkin säiliöön. Säiliöiden ylälaidassa on toinen yhdistävä putki, 
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joka toimii ylitäyttösuojana. Pinnan noustessa liian korkeaksi, valuu vesi tämän 

putkiston kautta viemäriin (letkua ei kuvan otto hetkellä ole vielä asennettu). Kyseinen 

putki toimii myös kahden jälkimmäisen säiliön korvausilman kulkureittinä, sillä 

ainoastaan ensimmäisestä säiliöstä on kuvassa näkyvän valkoisen bakteerisuodattimen 

kautta yhteys ulkoilmaan. Bakteerisuodattimesta on lähikuva esitetty kuvassa 4.7. 

Bakteerisuodattimen alla on läpinäkyvä muoviputki pinnankorkeuden tarkkailua varten.  

 

Kuva 4.7. Varastointisäiliöiden 

bakteerisuodatin. 
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5 YHTEENVETO  

Vedenkäsittelyllä on suuri merkitys niin voimalaitoksen kuin koelaitteiston toimintaan. 

Ilman oikeanlaista veden käsittelyä ongelmia aiheutuisi jatkuvista putkien 

tukkeutumisista tai korroosiovaurioista, puhumattakaan turbiinissa tapahtuvista 

eroosiovaurioista. Vedenkäsittelylaitteiston kokoonpanon valintaan vaikuttaa 

ensisijaisesti seuraavat asiat: prosessissa tarvittavan lisäveden määrä ja lisäystaajuus, 

käytettävissä olevan raakaveden laatu ja haluttu käsitellyn veden laatu sekä hinta. 

Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön laitteiston kokoonpanoon vaikutti merkittävästi 

kaksi seikkaa, raakavesi ja olemassa ollut vedenpehmennyslaitteisto. Käytettäessä 

raakavetenä vesijohtovettä tapahtuu kaikki karkeiden epäpuhtauksien ja humuksen 

poisto vesilaitoksella, joten oma vedenkäsittelylaitteisto voi olla yksinkertaisempi. Toki 

vesijohtovesi on luonnonvettä kalliimpaa, mutta pienellä kulutuksella tällä ei ole 

merkitystä. Olemassa oleva vedenpehmennyslaitteisto oli toiminut hyvin koko 

käyttöajan ja siinä oli käsittelykapasiteettia riittävästi kahdelle koelaitteistolle. Tästä 

syystä vedenpehmennyslaitteistoakaan ei tarvinnut hankkia. Ainoastaan 

täyssuolanpoistoon käytettävään ioninvaihtimeen olisi ollut erilaisia mahdollisuuksia, 

mutta jälleen kerran vähäinen käyttötarve, hinta ja käyttökokemukset ratkaisivat asian 

valitun tehdaselvytettävän sekavaihtimen eduksi. Rakennettu laitteisto on toiminut 

hyvin käyttöönotostaan lähtien, joten konstruktio voidaan todeta onnistuneeksi. 
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