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Abstract 

The power plant studied in this thesis uses municipal and industrial solid waste as fuel. The combustion reaction 

produces water vapour, which combined with vaporizing water content of the waste creates vapour content in flue 

gas. The flue gas flows through the boiler and the flue gas cleaning station, after which the flue gas is cooled before 

entering the stack. The cooling is done by a scrubber, where cooling causes water vapour to condensate. The flue gas 

condensate must be processed for further use. With proper cleaning the condensate always meets the criteria of reuse 

applications. 

 

The goal of this master’s thesis was to achieve a stable and reliable flue gas condensate cleaning system for a 

municipal solid waste power plant. Parameter, control and mechanical modifications were based on optimization and 

diagnostics of the process. One goal was also to present ideas for future revision to increase the process reliability and 

purity with respect to economical costs. 

 

The whole cleaning process was first started to get an estimate of the process’s current state and potentially faulty 

devices. The evaluation took place in the process environment. That way the faults with the piping and the devices 

could be found. The next step was to check the process values from the process automation system and do a 

preliminary laboratory analysis. 

 

The experimental layout for the identification was done based on the preliminary state estimation. Also some 

maintenance works were done based on the early tests. 

 

Main targets of the identification were the flue gas condensate’s chloride, sulphate and solid matter behaviour and 

prediction in the cleaning process. The identification was limited to include the condensate cleaning system, the flue 

gas scrubber and the connected district heating system, the grate slag extinguisher and the flue gas cleaning plant. 

The identification of the process was done by extensive sample collection and analysis. With combination of process 

values and laboratory test results, a static process model was formed. The identification data was collected from 25 

sample sets, where the total amount data points was circa 500. Those data points were connected with the exciting 

process values amount of 250. The model was mainly created with Excel and Matlab softwares. The static model 

enabled simulation of the process, which made it possible to optimize all the single process devices. 

 

The simulations made it possible to determine the correct process and control adjustments. With those changes the 

stress from solid matter decreased 62 %. Also the single processes got more reliable and use of auxiliary components 

and chemicals decreased 75%. Besides that, the static model enables simulation of the process in future.  
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tutkitaan voimalaitoksen savukaasulauhteen keräämistä ja puhdistamista. 

Näiden lisäksi myös vaihtoehtoisia lauhteen hyötykäyttökohteita arvioidaan. Työn 

tavoitteena on kehittää lauhteenkäsittelyprosessia puhtaampaan, luotettavampaan ja 

taloudellisempaan suuntaan. 

Prosessin nykytilan ja ongelmakohtien kartoittaminen aloitetaan käynnistämällä koko 

puhdistusprosessi ja tarkastelemalla sen toimintaa. Tarkastelu suoritetaan paikan päällä 

prosessitiloissa laite- ja putkistokatselmuksella, josta se etenee prosessimittauksien 

seuraamiseen ja laboratorioanalyyseihin. Näiden pohjalta tullaan saamaan selville 

mahdollisesti viallisesti toimivat laitteet ja anturit. Alustavan kuntokartoituksen jälkeen 

voidaan siirtyä laatimaan koesuunnitelmaa, jossa rajataan järjestelmälle olennaiset 

seurantakohteet. Kuntokartoituksen pohjalta tehdään myös laitehuoltoja, joiden vaikutus 

tullaan selvittämään. 

Diplomityössä tullaan tutkimaan kloorin, sulfaatin ja kiintoaineen käyttäytymistä 

puhdistusprosessissa sekä edellä mainittujen määrien ennustamista. Työ rajataan 

käsittämään savukaasulauhdutin ja lauhteenpuhdistusprosessi sekä niiden yhteydet 

kaukolämpöverkkoon, savukaasupuhdistuslaitokseen, viemäriverkkoon ja 

kuonasammuttimeen. Prosessin identifiointi suoritetaan laajalla näytteenottojaksolla, 

jonka koetuloksista muodostetaan prosessin staattinen kokonaismalli. Kokonaismallilla 

erilaiset ajotilanteet voidaan simuloida ja täten optimoida osaprosessit yksi kerrallaan. 

Lopputavoitteena on saada varmatoiminen lauhteenpuhdistusjärjestelmä, jonka 

ajoparametri-, säätö- ja prosessimuutokset on tehty ja dokumentoitu. Diplomityö 

sisältää myös ehdotuksia prosessin kehittämisestä. Kehitysehdotukset tähtäävät 

toiminnallisuuden, puhtauden ja taloudellisuuden parantamiseen. 
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2 LAANILAN TEOLLISUUSPUISTO JA YMPÄRISTÖ 

Laanilan teollisuuspuisto sijaitsee Oulun kaupungin Takalaanilan kaupunginosassa 

keskeisellä paikalla Oulua. Lähimmät asuinalueet ovat kuvassa 1 näkyvät 

Puolivälinkangas, Laanila sekä Kynsilehto. Keskeisestä sijainnista johtuen 

ympäristövaikutusten arviointi ja seuranta on ensisijaisen tärkeää. Muun muassa 

laitevalinnoissa niiden melu- ja näköhaittojen vaikutus täytyy ottaa huomioon.  

 

Kuva 1. Kemira Oyj:n teollisuusalue (Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelut 2015). 

Tehdasalue koostuu useammasta kiinteistöstä ja se on ollut teollisuuskäytössä 1950-

luvun alusta lähtien. Nykyisin tehdasalueella sijaitsee Kemira Chemicals Oy:n ja 

Eastman Corp.:n tehtaiden lisäksi Laanilan Voima Oy:n voimalaitokset, Air Liquide 

Finland Oy:n ilmakaasutehdas, Oulun Energian kaukolämmön kalliovarasto, Oulun 

Energian ekovoimalaitos sekä kaukolämpöverkon varavoimalana toimiva Laanilan 

lämpökeskus. Teollisuuspuistossa on myös monia muita yrityksiä, jotka ovat 

keskittyneet alueen erilaisiin kunnossapitotöihin. (Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 2007) 
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2.1 Oulun Energia ja kaukolämpöverkko 

Oulun Energia -konserni on osa Pohjoista voimaa -yhtiöitä, jonka historia Oulun alueen 

energian tuottajana ulottuu vuoteen 1889. Tänä päivänä konserni kattaa koko 

energiapaletin sisältäen raaka-aine- ja energiatuotannon, myynnin ja jakelun sekä 

verkoston ja urakoinnin. Oulun Energia -liikelaitos on Oulun kaupungin omistama ja se 

tuottaa energiansa turpeella, puulla, vedellä, jätteellä, biokaasulla sekä tuulella. 

Energian tuotannon ydin on Toppilan voimalaitokset, joiden polttoaineteho on yhteensä 

587 MW. Toppilan voimalaitoksilla tuotetaan 40 % hankitusta sähköstä ja 90 % Oulun 

alueen kaukolämmöstä. Merikosken vesivoimalaitos on Oulun Energian 

voimalaitoksista vanhin, valmistunut vuonna 1954. Tällä hetkellä se tuottaa kolmella 

turbiinillaan 39 MW ja sen tuotantoennätys 289 GWh on vuodelta 2012. (Oulun Energia 

2014) 

Tällä hetkellä noin 75% oululaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. 

Kaukolämpöverkko ulottuu Oulun kantakaupungista Haukiputaalle, Kiiminkiin sekä 

Oulunsaloon. Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, kaukolämpöverkon lämpöenergia on 

peräisin Toppilan lämpökattiloista, Ekovoimalaitokselta, lämpökeskuksista sekä 

ostetusta lämmöstä.  

Taulukko 1. Oulun alueen kaukolämpötuottajat (Oulun Energia 2015). 
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2.2 Eastman Corp ja Kemira Oyj 

Kemira Chemical Oy:n Oulun tehtaiden historia lähtee vuodesta 1952, jolloin silloinen 

Typpi Oy valmisti ensimmäiset typpilannoite valmiste-eränsä markkinoille (Seppälä 

1999: 19). Typpi Oy:n päätuote oli kalkkisalpietari sekä sivutuotteina ammoniakki ja 

laimea typpihappo. Lukuisten laajennusten, ylä- ja alamäkien jälkeen, pitäen sisällään 

mm. vuoden 1963 salpietarihallin räjähdyksen ja erinäisten tuotantokatkojen 

aiheuttaman taloudellisen ahdingon, fuusioituivat Typpi Oy ja Rikkihappo Oy uudeksi 

Kemira Oy:ksi. (Seppälä 1999) 

Tänä päivänä Kemira Oy:n muurahaishapon tuotanto on myyty yhdysvaltalaiselle 

Eastman Chemical Company:lle (Eastman 2015). Vetyperoksidin valmistus on pysynyt 

Kemira Chemicals:lla (Kemira 2013). Näiden tehtaiden tuotanto muodostaa toisiinsa 

sidotun integraatin, joiden yhteinen pääraaka-aine on raskaspolttoöljy. Polttoöljyn 

kaasutuksen tuote puhdistetaan ja erotetaan hiilimonoksidiksi ja vedyksi. Häkä 

käytetään muurahaishappotuotantoon ja vety vetyperoksidin tuotantoon. Prosessien 

vaatima höyry saadaan Laanilan Voima Oy:n ja Oulun Energian voimalaitosten 

kattiloista. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007) 

Tehdasalueen prosessi- ja jäähdytysvedet otetaan Oulujoesta, jonne jäähdytysvesi myös 

palautetaan. Jäähdytysvesi pumpataan rantapumppaamolta kahden karkeavälpän ja 

kahden sihtiketjusuodattimen läpi. Palaavan jäähdytysveden laatua tarkkaillaan, jottei 

muun muassa laiterikoista johtuvia jokiveden laatumuutoksia tapahdu. Vuodenajasta ja 

tehtaiden tuotantotilanteista riippuen jokeen palautettavan veden lämpötila nousee 5–10 

°C. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007) 

Teollisuusalueella jäähdytysvedestä käytetään yleisesti nimitystä tehdasvesi, jonka 

ominaisuudet vaihtelevat vuodenajan mukaan. Merkittävimmät muuttuvat ominaisuudet 

ovat veden lämpötila sekä humuksen määrä. Laatuvaihtelut tulee ottaa huomioon 

voimalaitosten operoinnissa. Esimerkiksi humus kiinnittyy lämmönvaihtimien 

lämmönsiirtopinnoille, jolloin lämmönsiirtokerroin pienenee ja tukkeentuminen alkaa.   

Prosessivedet ovat puhdistettuja vesiä, joita käytetään prosessissa reaktioaineina tai 

kattiloiden lisävetenä. Kemiran alueella on oma vesilaitos, jossa tuotetaan 

täyssuolapoistettua prosessivettä, eli TSP-vettä. Jokivesi pumpataan rantapumppaamolta 
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käsittelylaitokseen, jossa veden puhdistus tapahtuu flotaation, suodatuksen ja 

täyssuolapoiston kautta. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007) 

2.3 Ekovoimalaitos 

Laanilan ekovoimalaitos, joka valmistui kaupalliseen käyttöön elokuussa 2012, on 

Oulun Energian omistama voimalaitos Laanilan teollisuuspuistossa. Ekovoimalaitos on 

kytkeytynyt mekaanisesti, sähköisesti ja tietoteknisesti alueen ja Laanilan Voiman 

valmiiseen tehdasinfrastruktuuriin. Voimalaitos käyttää pääpolttoaineena 

syntypaikkalajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä noin 150 000 t/a ja on teholtaan 

noin 55 MW, josta jätekattila tuottaa noin 47,9 MW ja loput tuottaa ulkoinen 

tulistinkattila. Vuoden 2014 aikana voimalaitos tuotti 375 GWh lämpöenergiaa, joka oli 

19 % Oulun Energian lämmönhankinnasta. Tuotettu höyry johdetaan Laanilan Voiman 

höyrylinjoihin: joko päähöyrylinjaan 515 °C lämpöisenä ja 88 bar paineisena tai 

paineenalentimien kautta 2,5 tai 8 bar paineisena kyseisiin painetasoihin. 

Tukipolttoaineena voimalaitos käyttää kevytpolttoöljyä, jolla suoritetaan jätekattilan 

ylös- ja alasajot. (Drees 2015)  

Ulkoinen tulistinkattila on olennainen osa ekovoimalaitosta, koska jo jätekattilan 

ajotapa rajoittaa höyryn lämpötilan n. 425 °C:een. Jotta höyry saataisiin LaVo:n 

yhteiseen päähöyrytukkiin, lämpötilaa tulee nostaa n. 90 °C. Ulkoinen tulistinkattila 

tasaa myös höyryn laatua, mikä on tarpeen, koska jätekattilan höyryn tuotanto saattaa 

vaihdella johtuen polttoaineen epätasaisesta lämpöarvosta. Ulkoinen tulistinkattila 

käyttää kevytpolttoöljyn lisäksi polttoaineena myös tuotantolaitosten jätekaasuja; 

savukaasut johdetaan jätekattilan tulipesän alkupäähän. 

Kuvassa 2 on esitetty Laanilan Ekovoimalaitoksen toimintakaavio. Polttoaineen 

vastaanotto, varastointi ja esikäsittely on havainnollistettu numeroin 1 ja 2. Kaikki 

käsiteltävä jäte tuodaan kuorma-autoilla sisään polttoainebunkkeriin, josta kaksi 

automaattista kahmarinosturia siirtävät jätettä kattilan syöttösuppiloon tai sekoittavat 

jätettä. Jätteen sekoittaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta polttoon menevät 

kahmarikuormat olisivat lämpöarvoltaan mahdollisimman tasalaatuisia. Bunkkerin koko 
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on n. 9000 m
3
, joka riittää noin viiden päivän tarpeisiin.   

 

Kuva 2. Ekovoimalaitoksen toimintakaavio (Oulun Kaupunki 2015). 

Kattila (merkitty numerolla 3 kuvassa 2) on arinatyyppinen, jossa primäärinen 

palamisilma syötetään arinaelementtien läpi. Höyrykierroltaan kattila on lieriökattila, 

jossa höyrystynyt kattilavesi etenee tulistimien läpi ulkoiseen tulistinkattilaan. Numero 

5 kuvassa 2 havainnollistaa höyryturbiinia, joita on kuvasta poiketen kaksi ja ne 

sijaitsevat Laanilan Voiman turbiinisalissa. 

Numerot 6–10 kuvassa 2 sisältävät syöttöveden esilämmittimen (ekonomaiseri), 

savukaasujen puhdistuksen, savukaasulauhduttimen sekä savupiipun. Puhdistusprosessi 

pitää sisällään savukaasujen jäähdytyksen, reaktoritilan sekä suodatuksen. Näiden 

prosessivaiheiden jälkeen savukaasun kloori-, fluori-, rikki- ja kiintoainepitoisuudet 

ovat sallittujen raja-arvojen sisäpuolella. Puhdistusmenetelmä tukee erilaisten 

raskasmetallien poistoa savukaasuista, jossa aktiivihiili absorboi niitä itseensä. 

Savukaasulauhdutin toimii viimeisenä puhdistusvaiheena, jossa savukaasussa oleva 

kosteus tiivistyy nesteeksi jäähtyessään noin 50 °C:ksi. (Drees 2015) 

Voimalaitoksen palamisilmat imetään kattilarakennuksesta ja polttoainebunkkerista, 

millä aikaansaadaan alipaine ulkoilmaan verrattuna. Sopivilla rakennusten alipaineilla 
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voidaan ehkäistä erilaiset jätteestä johtuvat hajuhaitat. Laitoksen seisoessa bunkkerin 

alipaine tuotetaan erillisellä puhaltimella ja ilmanpuhdistuksella. 
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3 SAVUKAASULAUHTEEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ 

Laanilan ekovoimalaitoksella on jatkuvatoiminen savukaasulauhteen keräys ja 

puhdistusjärjestelmä. Järjestelmä on käytössä aina, kun kattilassa on polttotapahtuma 

käynnissä pitäen sisällään ylös- ja alasajot. Järjestelmän pääkomponentit ovat 

savukaasulauhdutin sekä lauhteen puhdistusprosessi.  

3.1 Savukaasulauhdutin 

Savukaasulauhdutinta käytetään kahteen päätarkoitukseen: savukaasujen 

puhdistamiseen ja savukaasun jäännöslämmön talteenottoon. Savukaasulauhdutin on 

sijoitettu savukaasupuhaltimen ja piipun väliin. Se laskee savukaasujen lämpötilan noin 

140 °C:sta noin 50 °C:een. Jäähtymisestä vapautuva energia siirtyy lämmönvaihtimen 

kautta kaukolämpöverkkoon. Savukaasu virtaa lauhduttimen täytekappalekerroksen läpi 

alhaalta ylöspäin samaan aikaan, kun lauhduttimen kiertovesi suihkutetaan 

vastavirtaisesti täytekappalekerroksen päälle. Täytekappalekerroksessa savukaasun ja 

kiertoveden kohdatessa tapahtuu lämmönvaihtoa sekä aineenvaihtoa. Kiertovesi valuu 

alas kiertoveden altaaseen, josta se pumpataan kaukolämmön lämmönvaihtimelle.  

Savukaasu pitää sisällään vesihöyryä, joka on peräisin polttoaineen mukana olevasta 

kosteudesta, palamistapahtumassa muodostuneesta vedestä, polttoilman sisältämästä 

kosteudesta sekä jätteenpolttokattilan vesinuohouksesta. Kun savukaasua jäähdytetään, 

höyrynä oleva kosteus alkaa tiivistyä nesteeksi. Muodostuvan lauhteen määrä vaihtelee 

poltettavan jätteen ominaisuuksien sekä laitteiston kiertoveden lämpötilan mukaan. 

Lauhduttimessa kiertävän veden lämpötila määräytyy kaukolämpöverkon tuloveden 

lämpötilasta ja virtaamasta. Kuvassa 3 on ekovoimalaitoksen savukaasupesurin 

kaaviokuva, jossa näkyy kiertoveden ruiskutus täytekappalekerroksen päälle. 
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Kuva 3. Savukaasulauhduttimen PI-kaavio. 

 

Laitoksen alkuperäisten suunnitelmien mukaan lauhdetta on oletettu kertyvän 

maksimissaan 5 kg/s. Savukaasun kosteuspitoisuuden ollessa matalampi tai kiertoveden 

ollessa kuumempaa, voi lauhdutin toimia myös höyrystimenä. Tämä tarkoittaa, että 

lauhduttimesta poistuvan savukaasun absoluuttinen kosteus on suurempi kuin tulevan 

savukaasun.  Lauhduttimen kiertovettä poistetaan 0,7 kg/s – 5 kg/s siten, että 

lauhduttimen vesisäiliön pinta pysyy asetusarvossa. Jos lauhduttimen vesipinta laskee 

10 % asetusarvosta, syötetään lauhduttimeen lisävettä. Tähän mennessä lisävetenä on 

käytetty teollisuusalueen tehdasvettä eli Oulujoen jokivettä. 

3.2 Savukaasulauhteen puhdistusjärjestelmä 

Puhdistusjärjestelmän tarkoitus on käsitellä tuleva savukaasulauhde niin, että sen 

laatuvaatimukset täyttyvät kutakin jatkokäyttöpaikkaa ajatellen. Tuleva 

savukaasulauhde jakaantuu prosessin aikana likaiseksi ja puhtaaksi jakeeksi. 

Järjestelmän puhdistuskapasiteetti on vastaava kuin savukaasulauhduttimella: 0,7 kg/s – 

5  kg/s .   
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Prosessi on luonteeltaan jatkuvatoiminen, vaikka se sisältää myös panostoimisia osia. 

Tuleva savukaasulauhde pumpataan pH-säädöllä varustetusta vastaanottosäiliöstä 

pussisuodattimen läpi lämmönvaihtimelle, joka jäähdyttää savukaasulauhteen noin 30 

°C:ksi. Jäähdytetty lauhde etenee aktiivihiilisaostimeen ja siitä patruunasuodatuksen 

kautta pehmentimille. Pehmennetty lauhde suodatetaan vielä patruunasuodattimella 

ennen sen siirtymistä käänteisosmoosilaitteiston esisäiliöön.  

Käänteisosmoosilaitteisto on panostoiminen, ja se jakaa lauhteen rejektiksi sekä 

permeaatiksi. Permeaattivesi käytetään kaukolämpöveden lisävedeksi, jota varten sille 

suoritetaan terminen kaasunpoisto sekä tarvittavat kemikaalilisäykset. Rejektivesi 

vuorostaan syötetään välisäiliön kautta kuonasammuttimille.  Rejektivettä käytetään 

myös pehmentimien elvytysvetenä. 

Kesällä 2015 puhdistusprosessiin lisättiin itsenäinen ultrasuodatuslaitteisto, jonka 

tarkoituksena on puhdistaa käänteisosmoosilaitteistolle menevää lauhdetta. Laitteisto 

tehtiin koeajolaitteeksi, joka on helposti irrotettavissa varsinaisesta puhdistusprosessista. 

Koeajolaitteisto sijaitsee jälkimmäisen patruunasuodattimen ja 

käänteisosmoosilaitteiston syöttösäiliön välissä.  
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4 SAVUKAASULAUHTEEN PUHDISTAMINEN 

Savukaasulauhdetta analysoidaan sekä sen muodostumispaikalla 

savukaasulauhduttimessa että myöhemmin puhdistusprosessin aikana. 

Ekovoimalaitoksella otetaan suunnitellun aikataulun mukaan näytteitä, jotka 

analysoidaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Käytössä on myös erilaisia 

jatkuvatoimisia automaatiojärjestelmään liitettyjä analysaattoreita, joiden tuottamaa 

informaatiota käytetään osaprosessien ohjaamiseen. Laanilan Voiman tiloissa on myös 

pieni laboratorio, jossa lisänäytteitä voidaan analysoida tarpeen vaatiessa. 

Kullekin prosessivirralle on määritelty siitä analysoitavat ominaisuudet sekä 

analysointivälit. Esimerkiksi savukaasulauhduttimen kiertoveden laatua arvioidaan 

jatkuvatoimisesti pH-mittauksella, jolla säädetään lipeän syöttöä lauhduttimeen. 

Kiertovedestä otetaan myös näytteitä kahdesti viikossa ja niistä määritetään pH, 

johtokyky sekä kloori- ja kiintoainepitoisuudet. 

4.1 Analysoitavat ominaisuudet 

4.1.1 Happamuus 

Happamuuden mittaaminen on yksi yleisimmistä prosessimittauksista jota 

voimalaitoksilla ja muuallakin prosessiteollisuudessa käytetään. Mittauksen yksikkönä 

on pH, jota säädetään syöttämällä erilaisia kemikaaleja prosessiin. pH pyritään 

säätämään siten, että se olisi edullinen säädettäville prosesseille, laitteille ja 

ympäristölle. Esimerkiksi hapanta liuosta tulisi välttää sen aiheuttaman korroosion 

vuoksi. Pohjimmiltaan pH kuvaa vedessä olevien vetyionien määrää. Neutraali liuos on 

sellainen, jossa vetyioneita on yhtä paljon kuin vastakkaisia hydroksidi-ioneita. 

Vastaavasti liuos on hapan, kun se sisältää enemmän vetyioneita. Tällöin liuoksen pH 

on alle 7. Emäksiseksi liuokseksi näyte luokitellaan silloin, kun sen pH on yli 7 ja se 

sisältää vähemmän vetyioneita kuin hydroksidi-ioneita. Ekovoimalaitoksella käytössä 

olevalla järjestelmällä savukaasulauhteen pH:ta nostetaan lisäämällä siihen 

voimakkaasti emäksistä lipeää(NaOH)  pH:n tavoitearvon ollessa n. 7,5. (Mathie 1998, 

s. 6) 



20 

4.1.2 Johtokyky 

Veden johtokyvyllä tarkoitetaan sen sähkönjohtavuuskykyä, joka yleisimmin 

ilmoitetaan yksiköillä mS/cm tai µS/cm. Koska veden johtokyky muuttuu lämpötilan 

funktiona, mitataan johtokyky lämpötilakompensoidulla mittaelektrodilla. Puhtaassakin 

muodossa vesi johtaa sähköä, mutta siinä olevat epäpuhtaudet ja suolat nostavat 

johtokykyä. Johtokyvyn perusteella ekovoimalaitoksella voidaan arvioida 

yksikköprosessien toimintakuntoa, erityisesti käänteisosmoosilaitteiston toimintahäiriöt 

heijastuvat johtokyvyn voimakkaana nousuna. Kuvassa 4 on näkymä 

prosessiautomaatiojärjestelmän johtokyvyn on-line -mittauksesta. (Isoaho ja Valve 

1988, s. 107) 

 

Kuva 4. Prosessin johtokykymittauksen näyttö. 

4.1.3 Kovuus 

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien raskasmetallien ja maa-alkalien 

määrää. Pääasiallisesti kovuutta aiheuttavat kalsium- ja magnesiumkationit. Tässä 

työssä käytetyt laboratoriot ilmoittivat kovuuden saksalaisen menetelmän mukaan, 

jonka yksikkö on  dH. Kovuuden mittaamisella pystytään todentamaan ja säätämään 

puhdistusjärjestelmän pehmentimien toimintaa.  
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4.1.4 Kiintoaine ja SDI 

Kiintoaineen määrällä tarkoitetaan veteen liukenemattomien epäpuhtauksien määrää. 

Periaatteena määrityksessä on suodattaa näytevesi, kuivata suodatin ja punnita siihen 

kertyneen kiintoaineen määrä. Kiintoaineen määrä ja sen partikkelikokojakauma 

vaikuttavat olennaisesti erinäisten prosessiosien ja suodatinten tukkeentumiseen. 

Koesuunnitelman mukaiset kiintoainemittaukset suoritettiin mittalaitteistolla, jonka 

suodattimen huokoskoko oli 1,2 µm. (Isoaho ja Valve 1988, s. 126) 

SDI eli silttimääräindeksi ja sen mittaustapa muistuttavat kiintoaineen mittausta. SDI 

onkin eräänlainen tukkeuttavuusluku ja sen käyttöalue on pienemmissä 

kiintoainepitoisuuksissa kuin perinteisen kiintoainemittauksen. SDI:lle on standardoitu 

mittaustapa, vaikka se ei kuulu perinteisiin laboratorioanalyyseihin. Siinä, missä 

kiintoaineen mittauksessa punnitaan kertyneen kiintoaineen määrä, SDI:ssä mitataan 

suodinkalvon virtaamahäviötä (ASTM 2014). Useat suodatinlaitetoimittajat ilmoittavat 

puhdistettavalle nesteelle suositeltavan SDI-luvun maksimiarvon. Tässä testissä 

käytettävän suodattimen huokoskoko on 0,45 µm. 

4.1.5 Happipitoisuus 

Happipitoisuudella tarkoitetaan veteen liuenneen hapen määrää. Kaukolämpöverkkoon 

pumpattavan lisäveden happipitoisuutta tarkkaillaan ja se pyritään pitämään matalana 

aerobisen korroosion estämiseksi. (Erkola, P. 1958, s. 128) 

4.1.6 Sulfaattipitoisuus 

Johdettaessa vettä Oulun Veden käsiteltäväksi on pidettävä huolta tarpeeksi matalista 

sulfaattipitoisuuksista. Betonisissa viemäriputkissa korkeat SO4-pitoisuudet aiheuttavat 

korroosiota yhdessä muiden kemikaalien kanssa. Tästä syystä viemärikaivojen 

sulfaattipitoisuuden raja-arvoksi on asetettu  00 mg/l. (Isoaho ja Valve 1988, s. 102) 

4.1.7 Kloridipitoisuus 

Jätteen polton savukaasussa oleva kloori on peräisin tietyistä elementeistä jätteessä. 

Erityisesti ruokajäämät ja erilaiset muovit nostavat savukaasun klooripitoisuutta. Kloori 

poistuu kattilasta sekä savukaasun että arina- ja lentotuhkan mukana (Chen, G. et al., s. 

318 ). Savukaasussa oleva kloori siirtyy savukaasulauhduttimessa kiertävään veteen. 
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Palamistapahtuman aikana syntyy myös suolahappoa, joka neutraloidaan pesurin pH-

säädöllä. Neutraloinnin tuloksena lipeän ja suolahapon reagoidessa syntyy ruokasuolaa 

ja vettä (Kunnossapitoyhdistys ry 2004, s. 157). Savukaasulauhduttimesta poistettavan 

lauhteen määrän muuttamisella voidaan vaikuttaa kloorin kertymään, jolloin liian 

korkeat klooripitoisuudet voidaan välttää. Tämän lisäksi kloorin rikastumiseen 

prosessissa voidaan vaikuttaa käyttämällä sopivia lisävesilähteitä.  

Yhteisvaikutuksessa muiden prosessiolosuhteiden kanssa korkea klooripitoisuus altistaa 

järjestelmän osat pistekorroosiolle (Kunnossapitoyhdistys ry 2004, s. 182). 

Savukaasulauhduttimen laitetoimittajan suositus kloorin maksimipitoisuudelle on 

 00 mg/l.  

4.1.8 Kaliumpermanganaattiluku ja humuspitoisuus 

Savukaasulauhduttimen lisävetenä käytetään Oulujoen pintavettä, joka on pehmeää ja 

värillistä. Jokivesi sisältää kiinteitä, kolloidisia sekä liuenneita aineita. Kun kyseessä on 

orgaaninen aines, tarkoitetaan humusta. Arvio veden humuspitoisuudesta saadaan 

määrittämällä veden kaliumpermanganaatin kulutus. Näytteen kaliumpermanganaatti- 

eli KMnO4-luku saadaan määritettyä laboratoriomittauksena titraamalla (Erkola, P. 

1958, s. 109). Näyteveden sisältäessä kiintoainetta, analysoitu KMnO4-luku kertoo 

kiintoaineen laadun. Esimerkiksi hiekkapohjainen kiintoaine tuottaa matalamman 

KMnO4-luvun kuin vastaavan kiintoainepitoisuuden sisältävä humusvesinäyte. 

4.2 Käytettävät puhdistustekniikat 

Savukaasulauhteen puhdistamiseen käytettään useita erityyppisiä yksikköprosesseja, 

joista jokaisella on tehtävänsä kokonaisuuden kannalta. Liitteessä 2 on esitetty 

puhdistusprosessin yksinkertaistettu kaavio, josta yksikköprosessien järjestys on 

nähtävissä. 

4.2.1 Patruunasuodatin 

Patruunasuodattimet ovat yksi teollisuuden käytetyimmistä suodatintyypeistä. Niiden 

suodatus perustuu suodinpatruunassa tapahtuvaan syväsuodatukseen. 

Ekovoimalaitoksella käytettävät patruunasuodattimet sisältävät useita narusta punottuja 

suodatinelementtejä. Ekovoimalaitoksella käytettävät elementit ovat kertakäyttöisiä ja 
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niiden tukkeutumista seurataan suodattimen tulo- ja lähtöpuolen välisellä paine-erolla. 

Paine-ero kasvaa, kun syväsuodatukseen perustuvassa suodattimessa sen sisään kertyy 

kiintoainetta. Paine-eron noustessa tarpeeksi suureksi suodatinpatruunat vaihdetaan. 

Tukkeutunut suodatin aiheuttaa paine- ja virtaushäviötä prosessille. Kullekin 

suodattimelle on olemassa suositus paine-eron raja-arvosta, jonka laitetoimittaja yleensä 

ilmoittaa. Suodatinten tukkeentumisväli vaihtelee suodattimen huokoskoon ja 

puhdistettavan nesteen kiintoainekuorman mukaan. Suodattimen tehtävänä on poistaa 

sen läpi kulkevasta lauhdevirrasta kiintoainetta. Kullekin suodattimelle on määritelty 

sellainen suodatuskoko, joka on edullinen seuraaville prosessiosille. (Dickenson 1992 s. 

152) 

Normaalin suodatuksen lisäksi patruunoilla on olennainen rooli järjestelmässä. 

Vikatilanteissa ne tukkeutuvat ensimmäisenä, jolloin likainen lauhde ei pääse 

kosketukseen kalliimpien suodatinten kanssa. Ekovoimalaitoksen savukaasulauhteen 

puhdistuksessa on käytössä kaksi patruunasuodatinta ja niiden huokoskoko on 5 µm. 

Yksi patruunaelementti on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Käyttämätön patruunasuodatin. 

4.2.2 Aktiivihiilitäytteinen metallisaostin 

Metallisaostimen tehtävä on poistaa sen läpi virtaavasta lauhteesta raskasmetalleja, kun 

niiden partikkelikoko on pienempi kuin mekaanisten suodatinten suodatinkoko. 

Saostimia käytetään teollisuudessa sedimentaation korvaavana menetelmänä, kun 
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tarpeeksi pitkiä laskeutusaikoja ei pystytä tarjoamaan. Saostimen toiminta perustuu 

komponenttispesifiseen koagulantti- tai flokkulanttikemikaalin käyttöön, joka saostaa 

halutun komponentin. Muodostunut flokkulantti imeytyy aktiivihiilihuokosten sisään tai 

laskeutuu saostimen pohjalle. (Arponen, M. 1997 s. 30)  

4.2.3 Pehmennin 

Ekovoimalaitoksella lauhdevesi pehmennetään käyttäen ioninvaihtotekniikkaa. 

Kyseisessä tekniikassa kovuus poistetaan käyttäen vahvoja kationivaihtimia, jotka 

elvytetään käyttäen natriumkloridia. Puhdistusprosessin pehmentimen tarve syntyy 

jäljempänä käytettävästä käänteisosmoosisuodatuksesta. Puhdistusprosessissa on kaksi 

pehmennintä, joita käytetään vuorotellen panostoimisesti. Tämä tarkoittaa, että toisen 

pehmentimen ollessa elvytyksessä toinen on käytössä. (Isoaho ja Valve 1988, s. 174) 

Ioninvaihtoon perustuvan pehmentimen toimintakyky säilyy niin kauan, kun sillä on 

vapaita ioneja säilössä. Ionit loppuvat jossain vaiheessa kesken, jolloin syntyy tarve 

elvytykselle. Elvytyksessä pehmentimeen kertyneet kovuutta aiheuttavat ionit 

vaihdetaan takaisin natriumioneihin.  Se, mille vesimäärälle ionit riittävät, vaihtelee 

tulevan veden kovuuden mukaan. Mitä kovempaa vesi on, sitä nopeammin ionit 

kuluvat. Oikein toimivan pehmentimen lähtevällä vedellä ei tulisi olla lainkaan 

kovuutta. Ioninvaihtokapasiteetin heikkeneminen voidaan todeta poistuvan veden 

kovuuden nousuna. (Pihkala, J. 2003 s. 115) 

4.2.4 Ultrasuodatin 

Puhdistusprosessiin on asennettu koeajolaitteeksi ultrasuodatuslaitteisto. Laitteiston 

tarkoituksena on poistaa lauhteesta hienoja partikkelikokoja, jotka saattaisivat tukkia 

käänteisosmoosilaitteita. Suodatin on tyypiltään läpivirtaussuodatin, joka tarkoittaa, 

ettei se tuota käynnissä ollessaan kuin puhtaan jakeen. Puhdistuksessa erottunut lika jää 

suodattimen sisään ja tukkii sen vähitellen. Suodatinyksikön tukkeentuminen vältetään 

säännöllisillä vastavirtahuuhteluilla sekä kemikaalipesuilla. Nämä toimenpiteet laskevat 

laitteiston ajallista ja vesitaseen mukaista hyötysuhdetta. Tämän vuoksi ne optimoidaan 

sopivaksi suodatettavan lauhteen laadun mukaan. Käytössä olevan ultrasuodattimen 

suodinkoko on 0,03 µm. 
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4.2.5 Käänteisosmoosisuodatin 

Käänteisosmoosisuodatin perustuu puoliläpäisevän kalvon käyttämiseen ristivirtaisesti. 

Tämä tarkoittaa, että suodatin tuottaa likaisesta syötteestä kaksi jaetta: permeaatin ja 

rejektin. Permeaatilla tarkoitetaan suodatinkalvon läpäissyttä puhdasta vettä ja rejektijae 

on vuorostaan hylkyyn menevä osa, johon kaikki permeaatista poistetut aineosat 

konsentroituvat. Permeaatin ja rejektin suhdetta on mahdollista muuttaa, joten se 

vaikuttaa suoraan suodatinyksikön hyötysuhteeseen ja rejektijakeen likaisuuteen, kuten 

kiintoaine-, kloori- ja sulfaattipitoisuuteen. Näitä kalvosuodattimia käytetään yleisesti 

suolanpoistoon, jolloin samalla myös suuremmat partikkelikoot suodattuvat. 

Syöttövesi pumpataan suodattimen vaipalle osmoottista painetta korkeammalla 

paineella, jolloin erottuminen tapahtuu (Dickenson 1992 s. 88). 

Käänteisosmoosisuodatin poistaa myös suodatettavan nesteen kovuuden, jolloin 

kalsium- ja magnesiumkationit tukkivat suodinkalvon. Jotta kalvojen ennenaikainen 

tukkeentuminen voitaisiin välttää, tulisi suodatettavan nesteen kovuus poistaa etukäteen 

pehmentimellä. Puhdistusprosessissa on rinnakkain kaksi käänteisosmoosisuodatinta, 

joiden suodatuskoko on noin 0,001 µm eli noin 1 nm. Suodatintoimittaja suosittelee 

puhdistettavan nesteen SDI:n olevan alle 5. 

 

Kuva 6. Käänteisosmoosisuodattimen viisi suodinelementtiä. 
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Kumpikin ekovoimalaitoksella käytettävästä käänteisosmoosisuodattimesta sisältää 

kuvan 6 mukaisesti viisi RO-elementtiä. Suodatinelementit ovat peräkkäin lasikuituisen 

kuoriputken sisällä. Kuvassa 7 näkyy mekaniikka, jolla RO-elementit lukitaan toisiinsa. 

Kuvasta näkyy selvästi myös keskellä oleva permeaattiputki, johon puhdistettu vesi 

päätyy. Rejektivesi virtaa keskiosan ulkopuolella vaipassa. Suodinelementit asetetaan 

hieman sisäkkäin, jonka jälkeen ne lukitaan pyöräyttämällä toista elementtiä. 

Oikeanlaisella asentamisella voidaan varmistaa rakenteen kestäminen sekä estää 

likaisen veden vuotaminen permeaattipuolelle.  

 

Kuva 7. RO-elementin lähtöpääty. 

4.2.6 Kaasunpoistin 

Termisen kaasunpoistimen toiminta perustuu veden lämpötilan nostamiseen, jolloin sen 

kaasuliukoisuus laskee. Kaasunpoistimen tehtävä on poistaa nesteestä korroosiota 

aiheuttavat kaasut. Esimerkiksi happi on eräs merkittävimmistä korroosion aiheuttajista. 

Hapen liukoisuus huoneenlämpötilassa olevaan veteen on noin 8 mg/l. 

Kaasunpoistimessa käytetään usean välipohjan menetelmää, jossa vesi ruiskutetaan 

ylimmälle välipohjalle. Välipohja-altaiden täyttyessä vesi valuu alemmalle portaalle ja 

lopulta säiliön pohjalle. Säiliön pohjan vesipintaa säädetään poistopumpuilla, jotka 

siirtävät kaasuvapaan veden kaukolämpöverkkoon. Veden valuessa välipohjia alaspäin, 

höyry virtaa ylöspäin pohjien ja vesipatjojen läpi, jolloin tapahtuu lämmön- ja 
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aineensiirtoa. Kaasunpoistin poistaa veteen liuenneen hapen siten, että sen 

jäännöspitoisuus on vähemmän kuin 0,02 mg/kg. (Kunnossapitoyhdistys ry 2004, s. 

417)  

Kaasunpoistin saa tarvittavan lämpöenergian voimalaitoksen 8 baarin höyrylinjasta. 

Kaukolämpöverkkoon pumpattavan lisäveden poistolämpötila on noin 100 °C. Kuvassa 

8 on nähtävissä kaasunpoistimen esisäiliönä toimiva permeaattisäiliö ja sen takana oleva 

eristetty kaasunpoistinkolonni.  

 

Kuva 8. Permeaattisäiliö ja kaasunpoistin. 

4.3 Hyötykäyttö ja sen laatuvaatimukset 

Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristölupa on myönnetty niillä perusteilla, että 

savukaasulauhdetta ei johdeta ympäristöön. Kaikki savukaasulauhduttimessa 

muodostunut vesi pyritään käsittelemään ja käyttämään hyödyksi voimalaitoksen omiin 

prosesseihin. Tarvittaessa lauhdevettä voidaan kuitenkin viemäröidä kaupungin 

viemäriin tietyin ehdoin. Koko prosessiketjun säädöt vaikuttavat lopputuotteiden 
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laatuun ja säädettäviä ominaisuuksia on lukuisia. Lopputuotteiden laatuun vaikuttavat 

myös tekijät, jotka eivät ole säädettävissä. (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 2011)  

Tällä hetkellä puhdistusprosessilla on mahdollisuus tuottaa laadultaan riittävän puhdasta 

vettä kaukolämpöverkon lisävedeksi. Oulun Energialla on olemassa tarkat 

laatuvaatimukset kyseiselle lisävedelle ja ne ovat esitelty liitteen 3 taulukossa 1. 

Osa taulukon 1 laatumääreistä on mahdollista mitata puhdistusprosessiin asennetuilla 

jatkuvilla mittauksilla. Happamuus- ja johtokykyanturit sekä happipitoisuuden mittaus 

ovat kytkettyinä prosessiautomaatiojärjestelmään ja ne ovat jatkuvassa seurannassa. Sen 

sijaan muut mittaukset suoritetaan laboratoriossa määräajoin ja tarvittaessa.  

Tällä hetkellä varsinainen hyötykäyttökohde puhdistetulle savukaasulauhteelle on 

kaukolämpöverkon lisävesi, mutta myös muut kohteet ovat mahdollisia. Tuote on 

tarpeeksi puhdasta moniin ekovoimalaitoksen käyttötarkoituksiin. Vaihtoehtoiset 

hyötykäyttökohteet vaatisivat kuitenkin muutoksia putkistoihin ja 

automaatiojärjestelmään. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi savukaasulauhduttimen 

lisävesi, savukaasupuhdistuksen vaatimat vedet, kuonasammuttimen lisävesi sekä 

kattilan vesinuohouksen vesi. Vaikka lauhteen puhtaus olisikin riittävällä tasolla, 

puhdistuslaitteiston jatkuvatoimisuus asettaa vaatimuksia kohteelle. Savukaasulauhteen 

keräys ja puhdistus ovat jatkuvia prosesseja, jotka ovat käynnissä myös silloin, kun 

jätekattilassa poltetaan vain öljyä. Tämän vuoksi muutamat hyötykäyttökohteet 

vaatisivat laajempia prosessimuutoksia kuin toiset. 

Puhtaan jakeen lisäksi erilaiset suodattimet ja muut prosessielementit tuottavat likaisen 

jakeen. Veden pehmentäminen ja ultrasuodatus tuottavat likaista vettä elvytyksistä 

peräisin olevalla vedellä ja käänteisosmoosisuodatus tuottaa jatkuvan likavesivirran 

käynnissä ollessaan. Puhtaan ja likaisen jakeen välistä suhdetta pystytään muuttamaan 

prosessisäädöillä, joiden tavoitteena on saavuttaa paras pitkän aikavälin hyötysuhde. 

Sopivilla säädöillä pyritään saamaan suodattimille mahdollisimman pitkät 

tukkeentumisvälit ja pehmentimille optimaalinen elvytysjaksotus. 

Likavedelle on tällä hetkellä vain yksi hyötykäyttökohde; se pumpataan 

puhdistusprosessista kuonasammuttimeen. Kuonasammutinaltaasta vesi kulkeutuu pois 

osaksi kuonan mukana osaksi höyrystyen savukaasujen mukaan. Kuonasammutin 
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hyötykäyttökohteena sisältää sille ominaiset rajoitukset likaveden määrästä ja laadusta. 

Yksi keskeisimmistä rajoitteista on sen vedenpoistokapasiteetti. Tällä hetkellä 

kuonasammuttimien vedenpoistokapasiteetti on noin 0,19–0,23 kg/s, kun jätteenpoltto 

on käynnissä ja arinalta poistetaan kuonaa. 

Niissä ajotilanteissa, kun kuonasammuttimeen ei voida toimittaa likavettä, tulee vesi 

pumpata pois järjestelmästä. Tämä johtuu rajallisesta säilöntäkapasiteetista sekä 

savukaasulauhduttimen jatkuvasta toiminnasta. Näissä tilanteissa lauhde viemäröidään 

likaviemäriverkkoon. Viemäröitävälle lauhteelle asetetut haitallisten aineiden 

enimmäispitoisuudet on esitetty liitteen 3 taulukossa 2. Viemäröitävästä lauhteesta on 

tehty tarkkailusuunnitelma, jonka mukaan lauhteen happamuus sekä sulfaattipitoisuus 

analysoidaan neljästi vuodessa, muut pitoisuudet kerran vuodessa. 
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5 PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN IDENTIFIOINTI 

Savukaasulauhduttimen ja lauhteenpudistusjärjestelmän identifiointi, koesuunnitelma ja 

tasetarkastelu muodostavat yhtenäisen ja kattavan kuvan järjestelmän toiminnasta 

erilaisissa toimintaolosuhteissa sekä erilaisilla säädöillä. Järjestelmän tunnistus 

aloitettiin kartoittamalla prosessilaitteiden sen hetkinen toimintakunto. Kartoittamisen 

ansiosta voitiin tilata tarvittavat laitehuollot sekä tehdä prosessimuutoksia, jotta 

varsinaisen koesuunnitelman toteutus voitiin aloittaa. 

5.1  Koesuunnitelma 

Koesuunnitelman tarkoituksena oli todentaa luotettavalla tavalla erilaisten muutosten 

vaikutukset puhdistettavan lauhteen laatuun prosessin eri vaiheissa. Luotettavuus 

tavoitettiin riittävällä määrällä analysointeja, jolloin tilastollinen vaihteluväli voitiin 

huomioida. Osa koesuunnitelman kokeista tehtiin erilaisissa olosuhteissa, joihin ei voitu 

vaikuttaa. Osassa kokeista taas tiettyjä prosessisäätöjä muutettiin hallitusti ja niiden 

vaikutusta arvioitiin analyysien perusteella. Jokaiselle kokeelle tuli arvioida ja hakea 

niille soveltuvat analyysimatriisit eli testit, joista muutosten tulisi ilmetä. Liitteessä 1 on 

esitelty kokeet ja niihin liittyvät näytteenottopaikat sekä tehtävät analyysit. Liitteessä 2 

on yksinkertaistettu prosessikaavio, jossa näkyy prosessin olennaiset yksiköt sekä 

näytteenottopaikat. 

Jokaiseen kokeeseen liittyi tiettyjä olettamuksia liittyen prosessiolosuhteisiin, prosessin 

aikavakioihin sekä näytteiden ja suspensioiden tasalaatuisuuteen. Esimerkiksi 

polttoaineen ominaisuuksien oletettiin olevan samalla tasolla koko näytteenottojakson 

ajan. Näitä oletuksia käsitellään tarkemmin tulosten arvioinnissa. 

5.1.1 Koe 1 – Savukaasulauhduttimen lisäveden vaikutus lauhteen laatuun 

Kokeen 1 tavoitteena oli mitata savukaasulauhduttimeen menevän lisäveden määrän 

vaikutus lauhteen ominaisuuksiin. Lisäveden ollessa jokivettä se kuormittaa jäljempää 

puhdistusprosessia. Lisäveden tarve vaihtelee ensisijaisesti savukaasulauhduttimen 

lämmönvaihtimelle tulevan kaukolämmön lämpötilan ja virtaaman mukaan, joten 

näytteenotto tuli suorittaa erilaisilla lisävesivirtaamilla. Keskimääräinen 

lisävesivirtaama oli mahdollista laskea prosessiautomaatiojärjestelmän taltioimista 
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tiedoista. Mitattavia ominaisuuksia olivat jokivedelle ominaiset kiintoaine sekä 

humuspitoisuutta indikoiva kaliumpermanganaatin kulutus. 

5.1.2 Koe 2 – Pehmentimien toiminnan testaaminen 

Tavoitteena oli mitata pehmentimien toimintaa sekä säätöjen vaikutusta veden 

kovuuteen. Kokeessa tarkkailtiin poistuvan veden kovuutta pehmentimen toimintasyklin 

aikana. Tällaisella koejärjestelyllä voitiin löytää optimaalinen elvytysväli 

pehmentimille. Kesän aikana tehtiin myös pehmentimien hartsimassan vaihto, jonka 

vaikutus selvitettiin. Näissä kokeissa mitattiin ensisijaisesti veden kovuutta, joka osoitti 

selkeästi pehmentimen toimintatason. Kokeen 2 näytteenotossa otettiin prosessista 

näytepari, toinen ennen pehmennintä, toinen jälkeen. Jälkimmäinen kovuuden mittaus 

suoritettiin kokeen 3 esinäytteestä. 

5.1.3 Koe 3 – Ultrasuodatuslaitteiston testaaminen 

Kokeen 3 tavoitteena oli mitata koeajolaitteistona olevan ultrasuodatuslaitteiston 

vaikutus käänteisosmoosisuodatukseen menevän lauhteen laatuun. Koe suoritettiin 

samalla periaatteella kuin koe 2, ennen ja jälkeen mittauksin. Analysoitavina 

komponentteina olivat kiintoainepitoisuuden, pH:n, kloorin ja johtokyvyn lisäksi SDI.  

Kokeessa 3 mitattiin edellä mainittujen lisäksi myös muita lauhteen ominaisuuksia, 

joilla esisuodatuksen ja pehmennyksen toimintaa voidaan mitata. Tämän vuoksi 

kokeessa 3a analysoitiin myös näytteiden kovuus sekä kaliumpermanganaatin kulutus. 

5.1.4 Koe 4 – Käänteisosmoosilaitteiston testaaminen 

Kokeen 4 tavoitteena oli tutkia käänteisosmoosilaitteiston vaikutus aineiden 

pitoisuuksiin ja ominaisuuksiin muuttamalla sen ajoparametreja. Suodatinyksikkö 

tuottaa käynnissä ollessaan kaksi vesijaetta; näistä jakeista mitattiin erilaisia 

komponentteja. Merkittävimpänä säädettävänä parametrina toimi permeaatti/rejekti-

suhdeluvun muuttaminen. Suhdelukua voitiin muuttaa kuristamalla rejektilinjan 

käsiventtiiliä ja virtauslukemat tarkistaa kuvan 9 taltioivista virtausmittauksista. 
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Kuva 9. Permeaatti- ja rejektilinjan virtausmittaukset. 

Rejektijakeesta mitattavat komponentit analysoitiin Oulun veden vaatimuksien mukaan. 

Tämä tarkoittaa, että näytteistä mitattiin pH:ta ja sulfaattipitoisuutta. Permeaattivedestä 

analysoitiin vastaavasti niitä komponentteja, jotka liittyvät kaukolämpöverkon lisäveden 

raja-arvoihin: pH, johtokyky, kovuus sekä kiintoainepitoisuus. 

5.1.5 Koe 5 – Selkeyttimen toiminnan testaaminen 

Kokeen 5 tarkoituksena oli mitata ja todentaa saostimen toimintaa. Samalla saatiin 

lisätietoa savukaasulauhteen ominaisuuksista. Raskasmetallikoostumuksen analyyseja ei 

suoritettu yhtä usein kuin muihin kokeisiin liittyviä analyyseja. 

5.1.6 Koe 6 – Kloorin, sulfaatin ja kiintoaineen seuranta 

Kokeessa 6 seurattiin kiintoaine-, kloori- ja sulfaattipitoisuuksien muuttumista 

puhdistusprosessin aikana sekä savukaasulauhduttimen poistovirtausmäärän vaikutusta 

kloorin ja sulfaatin konsentroitumiseen. Seurannan tavoitteena oli löytää sellainen 

lauhteenpoistovirtaama, jossa laitetoimittajien ilmoittamat raja-arvot klooripitoisuuden 

osalta alittuvat. 
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Kloori-, kiintoaine- ja sulfaattipitoisuutta mitattiin useammasta kohtaa 

puhdistusprosessia, jonka pohjalta tase näiden komponenttien osalta saatiin 

muodostettua. Taseen perusteella pystyttiin arvioimaan savukaasulauhteen 

hyötykäyttökohteita, esimerkiksi savukaasulauhteen johtamista takaisin lauhduttimeen. 

5.1.7 Koe 7 – Muodostuvan savukaasulauhteen määrän arviointi 

Kokeessa 7 tarkoituksena oli saada muodostettua yhtälö, joka kuvaa kertyvän 

savukaasulauhteen määrää. Tämä koe ei sisältänyt näytteenottoja, vaan kertymäfunktio 

saatiin muodostettua prosessiautomaatiojärjestelmän taltioimista tiedoista. Kertyvän 

lauhteen määrään vaikuttaa pääasiallisesti tulevan kaukolämpöveden lämpötila ja 

virtausnopeus, joten polttoaineen kosteuspitoisuutta ei huomioitu. 

5.2 Tulokset ja niiden tarkastelu 

Kaikki erilaiset mittaukset ja analyysit sisältävät poikkeamaa todellisesta arvosta. 

Virheiden todennäköisyyttä voidaan pienentää standardoiduilla mittausmenetelmillä, 

kalibroiduilla mittalaitteilla ja onnistuneella näytteenotolla. Tämän diplomityön 

koesuunnitelman toteuttaminen sisältää hyvin paljon erilaisia mittavälineitä ja muita 

apujärjestelmiä, joiden kaikkien virheenarviointi vaatisi huomattavan työmäärän. Tästä 

syystä on tehty tiettyjä olettamuksia tulosten luotettavuudesta.  

Tässä diplomityössä oletetaan kaikkien laboratorioanalyysien olevan virheettömiä. 

Tämä tarkoittaa, että tulosten virhe johtuu vaillinaisesta näytteenottohuolellisuudesta tai 

näytteenottolinjojen mekaanisista ominaisuuksista jotka voivat vääristää tuloksia. 

Näytteenottovirheitä voidaan välttää useilla toimintatavoilla. Esimerkiksi näytelinjan ja 

näyteastian kunnollisella huuhtelulla, jolloin putkiin jäänyt vanha vesi ja mahdollisesti 

näytteenottolinjoihin muodostunut sakka saadaan poistettua. Myös näytteenottoventtiilit 

tulee aukaista kunnolla, jolloin voidaan välttää venttiilikaran aiheuttamien 

virtausmuutosten mahdollinen vaikutus mitattavan aineen erottumiseen. 

Tulosten taltiointiin ja käsittelyyn käytettiin Microsoft Excel -ohjelmistoa. Ohjelmisto 

mahdollisti erilaisten laskutoimitusten kuten keskiarvojen, hajontojen ja 

prosenttiosuuksien laskemisen. Ohjelmassa on myös mahdollisuus siirtää 

analyysituloksia kuvaajiin. Useiden kokeiden analyysituloksien kuvaajiin oli 

mahdollista sovittaa trendi. Trendistä vuorostaan on mahdollista muodostaa sitä 
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kuvaava funktio. Riippuen kokeen tai prosessin luonteesta, tuli valita oikeanlainen 

trendityyppi. Nämä järjestelmän toimintaa kuvaavat funktiot valittiin ensisijaisesti sen 

mukaan, kuinka hyvin ne sopivat analyysituloksiin, toisin sanoin 

interpolointiominaisuuksien mukaan. Toissijaisesti funktiomuoto valittiin sen 

ekstrapolointiominaisuuksien perusteella, eli analyysituloksien ulkopuolisen 

käytettävyyden ja käyttäytymisen mukaan. Tässä diplomityössä käytetään 

trendityyppejä lineaarinen, logaritminen sekä potenssi.  

Näytteenottojakson aikana prosessista otettiin 25 koesuunnitelman mukaista 

näytesarjaa, joista jokainen näytesarja sisälsi noin 21 analysoitavaa ominaisuutta. 

Jokaisen näytekierroksen analyysitulokset yhdistettiin automaatiojärjestelmän 

ajoparametreihin joita oli 10 kappaletta. Näytteenottojakso kesti noin kaksi kuukautta ja 

se sisälsi yhteensä noin 750 analyysi- ja prosessiarvoa. 

5.2.1 Koe 1 – Savukaasulauhduttimen lisäveden vaikutus lauhteen laatuun 

Kokeen 1 lisävesivirtaaman laskenta suoritettiin käyttäen savukaasulauhduttimen 

vesitilan fyysisiä mittoja ja automaatiojärjestelmään kytkettyä pinnanmittausta. 

Pinnansäätöautomatiikka avaa lisävesiventtiilin, kun pinnanmittaus näyttää 10 % alle 

asetusarvon ja sulkee sen, kun vesipinta on 5 % alle asetusarvon. Laitetoimittajan 

dokumentoinneissa vesitilan tilavuudeksi on ilmoitettu 18 m
3
, jolloin laskukaavasta 

muodostuu seuraavanlainen: 

    
   ,                  ⁄

   
  (1)  

missä   on lisävesimäärä [kg/s], 

  on lisävesipulssien määrä ja 

   on pulsseihin kulunut aika [s]. 

 

Tässä laskennassa tehtiin kolme olettamusta: 

 käytössä oli vesitilan oikea tilavuus,  

 veden tiheys on 1000 kg/m
3
 ja  

 pinnanmittausanturi antoi oikeita lukemia.  
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Kuvasta 10 on nähtävissä selvästi savukaasulauhduttimen lisävesitäyttöjen sahalaita-

muotoinen trendi sekä ajan laskenta.  

 

Kuva 10. Savukaasulauhduttimen pinnanmittaustrendi. 

Savukaasulauhteen kiintoainepitoisuus määritettiin laboratoriossa sinne tuodusta 

näytteestä. Analyysituloksien valmistuttua ne yhdistettiin 

prosessiautomaatiojärjestelmän trendeistä laskettuihin prosessiolosuhteisiin. 

Analyysien pohjalta huomattiin savukaasulauhduttimen lisäveden käyttämisellä olevan 

vaikutus poistettavan lauhteen kiintoainepitoisuuteen. Liitteessä 4 on esitetty kokeen 1 

analysointitulokset. Kuvan 11 pohjalta pystyttiin muodostamaan yhtälö (2), joka kuvaa 

kiintoaineen pitoisuutta lisävesivirtaaman funktiona: 

   , 1    1,0     (2) 

missä   on kiintoainepitoisuus [mg/l] ja 

  on lisävesivirtaama [kg/s]. 
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Kuva 11. Lisävesivirtaaman vaikutus lauhteen kiintoainepitoisuuteen. 

Suurin virhettä aiheuttava asia kokeessa 1 oli pesurin dynaamisen käyttäytymisen 

arvioiminen. Esimerkiksi lisävesivirtaaman loputtua savukaasupesurin vesitilassa oleva 

kiintoaine poistui vasta määrätyn ajan kuluttua, mikä vaihteli pesurin poistovirtaaman 

mukaan. Tämän lisäksi näytteenotossa tapahtuneet virheet johtivat siihen, että liitteen 4 

tuloksista muodostetusta kuvaajasta täytyi poistaa muutama harhapiste.  

Tässä kokeessa lähes kaikki kiintoaine oli peräisin jokivedestä, savukaasujen mukana 

kulkeutuva lentotuhka suodatettiin ennen savukaasupesuria. Näytteenottojakson jälkeen 

havaittiin kohonneita kiintoainepitoisuuksia savukaasulauhduttimessa, vaikka lisävettä 

ei oltu syötetty pesuriin. Kohonneet kiintoainepitoisuudet johtuivat ongelmista 

savukaasupuhdistusjärjestelmän pussisuodatinkennostoissa.  

5.2.2 Koe 2 – Pehmentimien toiminnan testaaminen 

Kokeessa 2 mittauksien pääpaino on laboratoriossa tehtävässä veden kovuuden 

määrityksessä. Näytteenottajan tulee huolehtia siitä, että ennen ja jälkeen pehmentimen 

otettavat näytteet otetaan mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Tällä tavoin voidaan 

tehdä oletus, että kumpikin näyte sisältää alkuperältään samanlaista vettä. Tämän 

y = 7,9058x + 1,0839 
R² = 0,9181 

0,0 mg/l
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kokeen näytteenotossa toimintaa vaikeutti prosessiosista puuttuvat näytteenottolinjat. 

Näytteet täytyi ottaa prosessiyksikköä lähinnä olevista tyhjennysventtiileistä, jolloin 

venttiilien haastava sijainti ja puuttuva viemäröinti asettivat tietynlaisia rajoitteita. 

Pehmentimien läpi menneen veden tilavuuslaskenta pystyttiin tarkastamaan 

puhdistusjärjestelmän ohjausautomatiikan parametreista. Kuvasta 12 on nähtävissä 

myös parametrit, joista pystyttiin määrittämään pehmentimien elvytysväli. 

Tilavuuslaskenta käytti prosessin virtausmittausta, jonka oletettiin olevan virheetön.  

Kuva 12. Pehmentimien ohjausparametrit. 

Liitteessä 5 on esitelty kokeen 2 tulokset ja kuvassa 14 on koetuloksista muodostettu 

kuvaaja. Näistä on selvästi nähtävissä pehmentimien kovuudenpoistokapasiteetin 

käyttäytyminen. Kuvasta 13 voidaan huomata kovuudenpoistokapasiteettiä olevan vielä 

jäljellä, kun siitä on virrannut läpi noin 260 m
3
 lauhdetta. Liitteeseen on käytetty 

kolmen erilaisen näytesarjan tulokset, likaisen, puhdistetun sekä kokonaan uuden 

pehmenninmassan. 
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Kuva 13. Lauhteen kovuudenpoisto pehmentimissä. 
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Näytteenottojakson alussa pehmenninmassa oli luultavasti likainen ja elvytysvälinä 

käytettiin 65 m
3 

 virtausjaksoa. Ioninvaihtomassan reaktiivinen pinta-ala oli kuitenkin 

peittynyt epäpuhtauksista, joka aiheutti vaihtelevat tulokset. Pehmenninmassan pesun 

jälkeen toiminta palautui normaaliksi ja elvytysväliä kasvatettiin 150 m
3
:in. Tämän 

jälkeen pehmenninmassat vaihdettiin uusiin. Uuden pehmenninmassan 

elvytysoptimointia ei voitu suorittaa ennen järjestelmämuutoksia, jotka mahdollistivat 

yli 300 m
3
:n virtausjakson.  Järjestelmämuutosten jälkeen pehmennyskapasiteettia 

mitattiin noin 400 m
3
:in saakka. Kuvasta 13 on nähtävissä, että massan pehmennyskyky 

laskee selvästi, kun sen läpi on virrannut noin 275 m
3
 lauhdevettä. 

 

5.2.3 Koe 3 – Ultrasuodatuslaitteiston testaaminen 

Ultrasuodatuslaitteiston testaamisessa pääpaino oli kokeen 2 tapaan 

laboratoriomittauksissa. Myös tässä kokeessa näytteenottajan tuli huolehtia ennen ja 

jälkeen otettavien näytteiden lyhyestä aikavälistä. Tällöin voitiin olettaa näytteiden 

olevan samaa alkuperää.  

Laboratoriokokeiden lisäksi laitteistoa testattiin myös SDI-mittalaitteistolla tarkempaa 

analysointia varten. Ultrasuodatuslaitteiston ja SDI-mittalaitteen saattaminen standardin 

mukaiseen koeasetelmaan osoittautui erittäin hankalaksi. SDI-mittalaite vaati tasaisen 

30 psi eli noin 2 bar vedenpaineen koko testin ajaksi, jonka standardin mukainen kesto 

on noin 15 minuuttia. Vastaavasti UF-laitteiston toimintasyklit olivat lyhyempiä, joka 

aiheutti testin keskeytymisen. Myöskään UF-laitteiston suodattimen jälkeinen 

putkistopaine ei yltänyt mittalaitteen vaatimaan paineeseen ilman laitteiston mekaanisia 

muutoksia. Näiden hankaluuksien lisäksi SDI-mittaukset olisi pitänyt saada tehtyä 

pienellä aikavälillä normaalin näytteenoton yhteydessä, mikä ei ollut mahdollista. 

Näistä syistä johtuen keskityttiin kiintoaineanalyyseihin. Analyysitulokset ja laskut on 

esitetty liitteessä 6, tuloskooste on esitetty taulukossa 2. Myös näistä analyyseistä täytyi 

poistaa muutama harhapiste, jotta laskennat saatiin suoritettua. Tuloksista nähdään, että 

ultrasuodatuslaitteistolle tulevan lauhteen kiintoainepitoisuus laski suodatuksessa 
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keskimäärin 63 %. Ultrasuodatuksella ei havaittu vaikutusta lauhteen happamuuteen, 

klooripitoisuuteen eikä johtokykyyn. 

Taulukko 2. Ultrasuodatuslaitteiston keskiarvoinen vaikutus lauhteen 

kiintoainepitoisuuteen. 

Kiintoainepitoisuus ennen 

[mg/l] 

Kiintoainepitoisuus jälkeen 

[mg/l] Poisto  

1,3 0,533333333 63,33 % 

 

Eräs tuloksiin merkittävästi vaikuttava tekijä on laboratoriosta saatujen tulosten 

pyöristäminen lähimpään kokonaiseen yksikköön [mg/l]. Tämä johtui työn tilaajan 

puutteellisesta ohjeistuksesta laboratoriohenkilökunnalle. Pyöristäminen saattoi 

vääristää tuloksia varsinkin, kun kaikki kiintoainepitoisuudet olivat matalalla tasolla, eli 

alle 3 mg/l. Tästä syystä todellisen kiintoainepoiston prosentuaalinen arvo on luultavasti 

hieman korkeampi. 

5.2.4 Koe 4 – Käänteisosmoosilaitteiston testaaminen 

UF-laitteisto pumppaa puhdistetun lauhdeveden RO-suodattimien esisäiliöön, joka 

suodatetaan käänteisosmoosisuodattimilla panostoimisesti. Näytteenotto 

permeaattivedestä saatiin otettua valmiista näytteenottolinjasta ja rejektiveden 

näytteenottopaikkana käytettiin RO-suodattimen pesuyhdettä. Permeaatti- ja 

rejektiveden virtausnopeudet tarkastettiin virtausantureiden näytöiltä tai 

automaatiojärjestelmän näytöltä. Näiden mittausten oletettiin näyttävän oikeaa lukemaa. 

Näytteenotossa tuli huolehtia, että putkistossa oleva vesi on ehtinyt vaihtua tutkittavaan 

veteen.  

RO-laitteisto sisältää myös lauhteen takaisinkierrätyksen rejektilinjasta RO-

syöttösäiliöön. Tämä aiheuttaa sen, että suodatettavan lauhteen laatu vaihtuu koko 

panoksen ajan. Vedestä erotetut komponentit rikastuvat täten kiertävään rejektiveteen ja 

myös edellisestä panoksesta RO-säiliöön jäänyt vesi vääristää tuloksia.  

Tulosten vääristyminen vaikutti enimmäkseen kloorin massataseen virheellisyyteen, 

sillä permeaatista ja rejektistä lasketut massavirtaukset eivät täsmänneet tulevan 

lauhteen laatuun. Parhaiten toimintaa kuvasi permeaattiveden klooripitoisuus, jota 

käytettiin taseen muodostamisessa. Rejektijakeesta mitattava sulfaattipitoisuus 
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muodostui haastavaksi kohteeksi, koska muodostuvan lauhteen sulfaattipitoisuus 

vaihteli erittäin paljon. Näytteenottomäärä oli liian pieni, jotta luotettavaa tasetta 

sulfaatista olisi saatu muodostettua. Tästä syystä koesuunnitelmaan lisättiin ylimääräisiä 

analyysejä liittyen sulfaatin tarkempaan seurantaan. 

Kokeen 4 tulokset on esitetty liitteessä 7, niistä muodostettu kuvaaja on esitetty kuvassa 

14. Kuvaajasta saadaan muodostettua yhtälö (3), joka kuvaa kloorin päätymistä 

permeaattiin:  

   0,01 1       (3) 

missä   on permeaattiveden klooripitoisuus [mg/l] ja 

  on tulevan lauhteen klooripitoisuus [mg/l]. 

 

 

Kuva 14. Klooripitoisuus permeaatissa. 

Kuten aiemmin on mainittu, sulfaattimittaukset sisälsivät paljon vaihtelua. Tästä syystä 

sulfaattipitoisuuden analyysituloksista ei pystytty muodostamaan yhtälöä vastaavalla 

tavalla kuin klooripitoisuudesta. Sen sijaan käyttämällä pesuriveden ja permeaattiveden 

sulfaattipitoisuuksien keskiarvoja voitiin määrittää kaava (4), josta selviää sulfaatin 

päätyminen permeaattiin: 

y = 0,0181x 
R² = 0,1549 

 mg/l
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                          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

                        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
    0,00       (4) 

missä   on permeaattiveden sulfaattipitoisuus [mg/l] ja 

  on tulevan lauhteen sulfaattipitoisuus [mg/l].  

 

Komponentit, jotka liittyvät kaukolämpöverkon lisäveden raja-arvoihin: pH, johtokyky, 

kovuus sekä kiintoainepitoisuus, olivat sallittujen raja-arvojen alapuolella koko 

näytteenottojakson ajan. Mittaustuloksista voitiin päätellä, että kaikki kovuutta 

aiheuttavat komponentit sekä kiintoaine päätyivät rejektijakeeseen, koska 

permeaattijakeessa niiden analyysitulokset olivat nollia.  

5.2.5 Koe 5 – Selkeyttimen toiminnan testaaminen 

Selkeyttimen toimintaa mitattiin yhdellä näyteparilla, joka analysoitiin kahteen kertaan. 

Ensimmäisen analysoinnin tarkkuus ei ollut riittävän hyvä, jotta selkeyttimen 

toiminnasta olisi saatu luotettava arvio. Sen sijaan toisen analyysimenetelmän tulokset 

olivat tarkempia. Tulokset on esitetty taulukossa 3, jossa näkyy raskasmetallipitoisuudet 

ennen ja jälkeen selkeyttimen. Näytteenotossa tuli huolehtia perinteisten 

näytteenottoasioiden lisäksi siitä, että lauhde oli ainoastaan savukaasuista peräisin 

olevaa kosteutta. Jos veden joukossa olisi ollut lisävetenä käytettävää jokivettä, olisivat 

tulokset saattaneet vääristyä. 

Taulukko 3. Raskasmetallianalyysin tulokset 

Päivämäärä 15.7.2015 Pitoisuus ennen Pitoisuus jälkeen Raja-arvo 

Raskasmetalli [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

Arseeni     As                     0,32 0,53 100 

Hopea       Ag      0,03 0,08 100 

Kadmium Cd            0,29 0,47 10 

Kromi       Cr                      0,50 0,90 500 

Kupari      Cu               2,30 4,30 2000 

Lyijy         Pb               2,90 8,50 500 

Nikkeli     Ni                 0,90 0,60 500 

Sinkki      Zn         30,00 49,00 2000 

Tina         Sn               1,60 2,80 2000 

 

Taulukon 3 arvoista on havaittavissa, että selkeyttimen jälkeen mitatut arvot ovat 

nikkelipitoisuutta lukuun ottamatta korkeammat kuin ennen selkeytintä otetun näytteen 
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arvot. Tämä voi johtua näytteenotossa tapahtuneesta virheestä, tai siitä ettei selkeytin 

toimi oikealla tavalla näin pienillä raskasmetallipitoisuuksilla.  

5.2.6 Koe 6 – Kloorin, sulfaatin ja kiintoaineen seuranta 

Kokeen 6 tulokset on esitetty liitteessä 8 sekä kuvassa 15. Kuvasta voidaan selkeästi 

havaita kuinka klooripitoisuus muuttuu erilaisilla savukaasulauhduttimen 

poistovirtaamilla. Diplomityön muista kokeista peräisin olevista tuloksista voidaan 

muodostaa komponenttitaseet kloorille ja sulfaatille. 

 

Kuva 15. Kloorin ja sulfaatin rikastuminen savukaasulauhteeseen 

 

y = 111,05x-1,297 
R² = 0,6127 

y = 35,726x-0,891 
R² = 0,2593 

0,0 mg/l

100,0 mg/l
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Klooripitoisuuden ja pesuripoiston välistä suhdetta voidaan kuvata funktiolla (5), joka 

muodostettiin niiden kuvaajasta. Tästäkin kuvaajasta oli mahdollista poistaa muutama 

harhapiste, jotka erottuivat selvästi trendistä.  

   111,0     ,    ,   (5) 

missä   on lauhduttimesta poistuvan lauhteen klooripitoisuus [mg/l] ja 

  on lauhduttimesta poistettavan lauhteen määrä [kg/s]. 

 

Savukaasulauhduttimen minimipoisto oli rajoitettu automaatiosta arvoon 0,7 kg/s, jonka 

vuoksi kyseiselle poistomäärälle on monta klooripitoisuuden arvoa. Arvot kertovat sen, 

että pesuriin tulevan savukaasun ominaisuudet vaihtelevat ja aiheuttavat vaihtelua 

analyysituloksissa. Käytettäessä funktiota (5) poistoarvolla   0,  kg/s tulos sisältää 

absoluuttisen vaihteluvälin   1 6,    3,6 mg/l. 

Puutteellisesta näytteenotosta johtuen sulfaattipitoisuuden ja savukaasulauhduttimen 

poistovirtauksen vuorovaikutusta ei pystytty kuvaamaan kuten klooripitoisuutta. 

Laskenta tehtiin käyttäen rejektiveden sulfaattipitoisuuden arvoja ja laskemalla ne 

taaksepäin vastaamaan pesuriveden sulfaattipitoisuutta. Tämän tuloksena saatiin 

muodostettua funktio (6). 

   3 , 3     ,    ,   (6) 

missä   on lauhduttimesta poistuvan lauhteen sulfaattipitoisuus [mg/l] ja 

  on lauhduttimesta poistettavan lauhteen määrä [kg/s]. 

 

Muista koesuunnitelman kokeista koostettu seuranta osoitti selvästi, että kloori- ja 

sulfaattipitoisuudet käyttäytyivät samalla tavalla puhdistusprosessissa. Erottuminen 

tapahtui käänteisosmoosilaitteistossa, jossa pääosa sulfaatista ja kloorista päätyivät 

rejektijakeeseen. Kokeen 4 yhtälöistä (3) ja (4) on pääteltävissä, että kloorista noin 98 % 

ja sulfaatista noin 99,4 % päätyi rejektiin. 

Vastaavasti kiintoaine käyttäytyi eri tavalla prosessin aikana, kiintoainepitoisuus laski 

pitkin prosessia. Puhdistusprosessi voitiin jakaa karkeasti kolmeen osaan: 
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esisuodatukseen, ultrasuodatukseen ja käänteisosmoosisuodatukseen. Kuvassa 16 on 

esitetty kiintoainepitoisuuden käyttäytyminen yksinkertaistetussa kaaviossa.  

Koetulokset osoittivat, että lauhdevirrassa olevasta kiintoaineesta esisuodatukseen jäi 

noin 72 %. Jäljellä olevasta kiintoaineesta UF-laitteisto poisti noin 63 % eli 17,6 % 

kokonaismäärästä. Käänteisosmoosilaitteiston jälkeisessä permeaattilinjassa ei havaittu 

kiintoainetta lainkaan, joten sen puhdistusprosentti oli 100 % eli 10,4 % 

kokonaismäärästä. 

 

Kuva 16. Kiintoainepitoisuuden käyttäytyminen puhdistusprosessissa. 

 

5.2.7 Koe 7 – Muodostuvan savukaasulauhteen määrän arviointi 

Kokeeseen 7 kerätystä datasta muodostettiin kuvaajat, kuva 17, kuva 18, kuva 19 ja 

kuva 20. Lauhdekertymän laskenta on suoritettu samalla periaatteella kuin kokeen yksi 

lisävesivirtaama. Niissä koepisteissä, joissa lisävesivirtaama oli nolla, lauhdekertymä 

saatiin katsottua savukaasulauhduttimen poistovirtauksesta. Tämän kappaleen kuvissa 

on esitetty muodostuvan savukaasulauhteen määrä sekä palaavan kaukolämpöveden 

lämpötilan kaavio. Myös kaukolämmön virtausnopeuden vaikutuksesta muodostuvan 

lauhteen määrään on tehty kaksi kaaviota erilaisille kaukolämpöveden lämpötila-

alueille. 

Poiketen muista tuloksista, tämän kokeen tulokset oli mahdollista sovittaa yhtälöön, 

jossa on kaksi muuttujaa. Yhtälöt (7), (8) ja (9) on muodostettu Excel-ohjelmistolla ja 

ne ovat yksi-muuttujaisia funktioita, joiden kuvaajat on esitetty liitteessä kuvissa 17, 18 

ja 19. Yhtälö (10) on muodostettu koepisteistä käyttäen Matlab -ohjelmiston Curve 

Fitting Tool -osiota. Käytännössä ohjelmatyökalu sovittaa yhtälön annettujen 

prosessiarvojen mukaan. Ohjelmistolla oli mahdollista piirtää tuotetun yhtälön 

kolmiulotteinen kuvaaja, joka on esitetty kuvassa 20. 
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Savukaasulauhteen muodostumisen ja kaukolämmön lämpötilan välisestä kuvaajasta 

saatiin muodostettua yhtälö (7). Tämä funktio on muodostettu kaukolämmön 

virtausnopeuksilla 100    ⁄    ̇   00    ⁄ . 

     0,1      6,31 ,   (7) 

missä   on lauhduttimeen muodostuvan lauhteen määrä [kg/s] ja 

  on lauhduttimeen menevän kaukolämpöveden lämpötila     . 

 

 

Kuva 17. Lauhdekertymä, kun kaukolämmön kiertonopeus on 100 kg/s - 200 kg/s. 

 

y = -0,1217x + 6,3087 
R² = 0,7481 
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Yhtälöt (8) ja (9) kuvaavat kaukolämmön virtausnopeuden vaikutusta muodostuvan 

lauhteen määrään. Yhtälö (8) on muodostettu kaukolämmön lämpötilan ollessa välillä 

  ,6    𝑇    ,   : 

 

    1,01        ,1  ,  (8) 

missä   on lauhduttimeen muodostuvan lauhteen määrä [kg/s] ja 

  on lauhduttimeen menevän kaukolämpöveden virtausnopeus [kg/s]. 

 

 

Kuva 18. Lauhdekertymä, kun kaukolämpöveden lämpötila on 42,6°C - 45,8°C. 

  

 

y = 1,0102ln(x) - 4,1772 
R² = 0,9643 
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Yhtälö (9) on muodostettu kaukolämmön tulolämpötila-alueelta  6,     𝑇  

  ,   : 

   0, 3       3, 1 ,   (9) 

missä   on lauhduttimeen muodostuvan lauhteen määrä [kg/s] ja 

  on lauhduttimeen menevän kaukolämpöveden virtausnopeus [kg/s]. 

  

 

Kuva 19. Lauhdekertymä, kun kaukolämpöveden lämpötila on 46,5 °C - 49,7 °C. 

 

Yhtälö (10) on muodostettu Matlab -ohjelmistolla. Se kuvaa lauhteen kertymistä, jossa 

muuttujina ovat kaukolämpöveden lämpötila ja virtaama. 

 

    0,1       1,01      1,3    , (10) 

missä   on lauhduttimeen muodostuvan lauhteen määrä [kg/s], 

  on lauhduttimeen menevän kaukolämpöveden lämpötila      ja 

   on lauhduttimeen menevän kaukolämpöveden virtaama [kg/s]. 

y = 0,8323ln(x) - 3,7089 
R² = 0,5822 
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Kuva 20. Lauhdekertymä kaukolämpöveden virtaaman ja lämpötilan funktiona. 
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5.3 Järjestelmän tasetarkastelu 

Koesuunnitelmassa määriteltiin seitsemän erillistä koetta, joista kullakin kokeella oli 

oma tarkoituksensa. Alkuperäiseen koesuunnitelmaan voitiin lisätä ylimääräisiä 

analyysejä, jolloin näytesarja sisälsi tiedon komponenttien pitoisuuksista prosessin eri 

vaiheissa. Jos näytteet kokeista otettiin lyhyellä aikavälillä, saatiin olennaista tietoa 

puhdistusprosessin komponenttitaseista. Tarkasteltavia komponenttitaseita 

muodostettiin kiintoaineen, sulfaatin sekä kloorin osalta. 

Komponenttitaseiden lisäksi savukaasulauhteen keräyksestä ja puhdistuksesta 

muodostettiin massatase. Massataseesta havaitaan selvästi puhdistettavan nesteen eri 

prosessivaiheissa syntyvät jakeet. Massataseen kautta saadaan laskettua myös 

kokonaisprosessin sekä erillisten yksiköiden hyötysuhteet. Massataseet saatiin 

muodostettua pääosin automaatiojärjestelmän virtausmittausten ja pinnanmittausten 

kautta. Myös kentällä tapahtuvia käsin mittauksia tuli suorittaa esimerkiksi 

koeajolaitteiston osalta. 

Savukaasulauhduttimen ja sen jälkeisen puhdistusprosessin normaalin ajotilanteen 

massa- ja komponenttitaseet on esitetty kuvassa 21. 

5.3.1 Staattinen kokonaismalli 

Prosessin staattinen kokonaismalli on esitetty liitteellä 9 sekä kuvassa 21. Ne ovat 

muodostettu diplomityön kappaleessa 5.2 esitettyjen koetulosten ja funktioiden pohjalta. 

Prosessin staattinen malli mahdollistaa järjestelmän simuloinnin muutamalla 

syötettävällä prosessiparametrilla. Tällöin olosuhde- ja prosessimuutosten vaikutus 

hyötysuhteisiin sekä eri komponenttien käyttäytymiseen prosessissa on helposti 

havaittavissa. Mallin staattinen luonne tarkoittaa, että mallilla pystyy simuloimaan 

tasapainotilassa olevaa prosessia. Malli ei ota huomioon eri prosessiosien dynaamista 

käyttäytymistä, värähtelyä tai erilaisia aikavakioita. Jos esimerkiksi prosessiin tehdään 

muutoksia tai tulevan savukaasun koostumus muuttuu olennaisesti, ei malli ole enää 

käyttökelpoinen. Näissä tilanteissa malli tulisi päivittää uusilla parametreilla tai 

laajemmilla funktioilla, jotta se taas tuottaisi luotettavia arvoja. 

Koetulosten lisäksi malli vaati muitakin prosessille olennaisia sääntöjä, raja-arvoja ja 

ehtoja, jotta se tuotti kokonaisuudeltaan luotettavia tuloksia. Syötearvoiksi malli 
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tarvitsee seuraavat tiedot: tulevan kaukolämpöveden lämpötilan ja virtaaman, 

savukaasulauhduttimen minimipoiston, pehmentimien elvytysvälin, UF-laitteiston 

hyötysuhteen, permeaatti- ja rejektivirtaamat sekä kuonasammuttimen 

vedenpoistokapasiteetin.  
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Kuva 21. Lauhdejärjestelmän kokonaistase. 
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5.3.2 Staattisen mallin todennus 

Simulointimallin todentamisella tarkoitetaan sen testaamista. Testaaminen suoritetaan 

erillisillä analyysisarjoilla, joiden tuloksia verrataan simulointimallin vastaavilla 

lähtöarvoilla tuottamiin tuloksiin. Todennuksella voidaan arvioida mallin 

käyttökelpoisuutta.  

Diplomityössä esitetyn mallin todentaminen suoritettiin varsinaisen näytteenottojakson 

jälkeen. Todennusnäytteitä otettiin kaksi sarjaa, jotka analysointiin laboratoriossa. 

Näytteenottojen ajalta myös prosessiparametrit taltioitiin, jotta kokonaismallille 

saataisiin tarvittavat lähtöarvot. Johtuen pienestä todennussarjojen määrästä, mallin 

hyvyyden arviointi on haastavaa. Mahdolliset virheet ovat voineet johtua joko 

virheellisestä näytteenotosta, muuttuneista prosessiolosuhteista tai virheistä 

kokonaismallissa. Tässä tapauksessa myös savukaasun laatu vaihtelee, mikä aiheuttaa 

vaihtelua mitattavissa pitoisuuksissa. Suuremmalla todennusten määrällä saisi enemmän 

tietoa mallin hyvyydestä, mahdollisista kehityskohteista sekä itse prosessissa 

tapahtuneista muutoksista. 

Taulukko 4. Prosessimallin todennustaulukko 

Todennus #1 Kiintoaine mg/l Sulfaatti mg/l 

  Koe Simu Virhe Simu-K Virhe Koe Simu Virhe 
Simu-

K 
Virhe 

1A: Pesuri 4,1 1,08 3,02 1,08 3,02 19 64,7 -45,7 40,12 -21,1 

3A: Ennen UF 1,1 0,3 0,8 0,3 0,8 
    

  

3B: Jälkeen UF 0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 
    

  

4A: RO-rejekti           62 147 -85 91 -29 

4B: RO-permeaatti 0 0 0 0 0 1,3 0,4 0,9 0,2 1,1 

  Kloori mg/l Lauhdekertymä kg/s   

  Koe Simu Virhe 
Simu-

K 
Virhe Koe Simu Virhe 

Simu-
K 

Virhe 

1A: Pesuri 195 135 60 131 64 0,878 0,51 0,368 0,878 0 

3B: Jälkeen UF 192 135 57 131 61 

     4A: RO-rejekti 320 596 -276 297 23 

     4B: RO-permeaatti 3,2 4,8 -1,6 2,4 0,8 
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Todennus #2 Kiintoaine mg/l Sulfaatti mg/l 

 
Koe Simu Virhe 

Simu-
K 

Virhe Koe Simu Virhe 
Simu-

K 
Virhe 

1A: Pesuri 37 1,66 35,34 1,1 35,9 76 80,8 -4,8 57 19 

3A: Ennen UF 0 0,5 -0,5 0,3 -0,3           

3B: Jälkeen UF 0 0,2 -0,2 0,1 -0,1           

4A: RO-rejekti           283 161 122 113 170 

4B: RO-permeaatti 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0,3 0,7 

  Kloori mg/l Lauhdekertymä kg/s   

  Koe Simu Virhe 
Simu-

K 
Virhe Koe Simu Virhe 

Simu-
K 

Virhe 

1A: Pesuri 216 364 -148 219 -3 0,592 0,33 0,262 0,592 0 

3B: Jälkeen UF 216 364 -148 219 -3 

     4A: RO-rejekti 337 722 -385 434 -97 

     4B: RO-permeaatti 7,1 6,6 0,5 4 3,1 

      

Staattisen kokonaismallin todennustiedot on esitetty taulukossa 4. Taulukossa on 

nähtävissä näytesarjojen laboratoriotulokset sarakkeessa ”Koe”, mallin tuottamat 

tulokset sarakkeessa ”Simu” sekä muokatun mallin tuottamat tulokset sarakkeessa 

”Simu-K”. Näiden lisäksi mallista saatujen tulosten sarakkeiden vieressä on esitetty 

niiden absoluuttiset virheet.  

Taulukon 4 tuloksissa esitetyn ”Simu-K”–sarakkeen tiedot on saatu simulointimallista, 

jonka lauhdekertymäfunktio on otettu pois käytöstä. Funktion tuloksen tilalle on 

sijoitettu automaatiojärjestelmästä saatu lauhteenkertymäarvo. Lauhteenkertymän osalta 

simulointimalli tuotti merkittävimmät virheet, varsinkin kun lauhdekertymän arvo 

vaikuttaa moniin muihin mallin jäljenpiin arvoihin. Mallivirhe voi johtua muutamasta 

seikasta, kuten esimerkiksi erilaisesta savukaasun kosteuspitoisuudesta tai muuttuneesta 

pesurin toiminnasta. Näistä jälkimmäistä vaihtoehtoa puoltaa se, että pesurin 

pinnansäädön asetusarvoa on muutettu varsinaisen näytteenottojakson ja 

todennusjakson välillä. Myöhemmin automaatiojärjestelmän pesurin 

lisävesisekvenssissä havaittiin toiminnallinen virhe. Virheen korjauksen jälkeen 

simulointimallin lauhdekertymän ennustus korjaantui. 

Taulukon 4 kiintoainepitoisuuksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että todennuksessa 1 

pesurin koetulos on korkeampi kuin mallien tuottamat tulokset. Myös todennuksessa 2 

näiden tuloksien erotus on huomattava, vaikkakin on mahdollista, että näytteenotossa on 

tapahtunut virhe. Vaikuttaisi kuitenkin, että funktio (2), eli kiintoainepitoisuutta 

ennustava funktio, ei ole käyttökelpoinen. Funktiossa on oletus, että kaikki kiintoaine 
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on peräisin jokivedestä. Funktion vakiotermi tulisi päivittää savukaasupesurin ja 

savukaasusuodattimen välillä sijaitsevan partikkelimittauksen muuttujaksi. Tällöin 

simulointimalli huomioisi myös savukaasujen mukana kulkeutuvan kiintoaineen. 

Pesurin jälkeiset kiintoainepitoisuudet malli kuitenkin pystyi ennustamaan riittävällä 

tarkkuudella ja ennen kaikkea simulointitulokset käyttäytyivät oikealla tavalla. 

Klooripitoisuuden osalta mallin toimivuus oli hyvä, huomioon ottaen 

klooripitoisuudelle ominaisen vaihtelun, joka esitettiin klooripitoisuuden koetuloksissa. 

Ainoastaan RO-laitteiston rejektijakeen koe- ja simulointituloksissa oli suurempi virhe, 

tämä johtui näytteenoton kannalta haastavasta prosessidynamiikasta. Vastaavasti 

simulointimallin rejektijakeen klooripitoisuus on laskettu kloorin massataseesta. 

Sulfaattipitoisuuden osalta malli täytti odotukset, ja pääsi tarpeeksi lähelle 

reaalituloksia. Sulfaattipitoisuus kuitenkin sisälsi suurta vaihtelua koko 

näytteenottojakson ajan ja näytemäärä sulfaatin osalta oli pienempi. Näistä syistä mallin 

suorituskyvylle ei ollut takeita. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän kappaleen tarkoitus on esittää johtopäätökset kokeiden tuloksista ja niiden 

soveltamisesta normaalissa ajotilanteessa. Tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvin 

toimiva ja luotettava puhdistusprosessi, jossa jokaiselle yksikköprosessille ominaiset 

rajoitteet huomioidaan. Myös prosessin mahdollisia kehityskohteita arvioidaan. Tässä 

kappaleessa esitetyt prosessiarvot on tuotettu prosessin staattisella kokonaismallilla sekä 

koetuloksilla joita ei ole sisällytetty simulointimalliin. 

Yksi päällimmäisistä ongelmista on ollut prosessissa olevien suodatinten nopea 

tukkeentuminen ja muiden prosessiosien likaantuminen. Tämä on johtunut prosessiin 

tulevasta suuresta kiintoainemäärästä. Kokeen 1 tuloksista voitiin päätellä, että pääosa 

kiintoaineesta on peräisin savukaasulauhduttimeen johdettavasta lisävedestä. Myös 

savukaasun mukana kulkeutuu kiintoainetta varsinkin pussisuodinkennoston ollessa 

vikatilassa. Vaihtoehtoja kiintoainepitoisuuden pienentämiseen on muutama, kuten 

lisäveden suodattaminen, lisävesilähteen vaihtaminen, prosessisäätöjen muuttaminen ja 

muutokset savukaasusuodattimen kennoston toimintaan. Tämän diplomityön tulokset 

osoittavat, että pelkästään ajomalleja ja prosessisäätöjä muuttamalla lisävesipohjaista 

kiintoainekuormitusta voidaan pienentää huomattavasti.  

Yksi tie pienempää kiintoainekuormaa kohti on kasvattaa savukaasulauhteen määrää, 

jolloin tarve lisävedelle pienenee tai poistuu kokonaan. Koe 7 käsittelee 

savukaasulauhteen muodostumista. Tuloksista voitiin päätellä, että lauhdetta muodostuu 

suurempi määrä jos kaukolämpövesi on kylmempää ja sen kiertonopeus on suurempi. 

Kaukolämpöverkon paluuveden lämpötilaan ei kuitenkaan voida ekovoimalaitoksella 

vaikuttaa, mutta virtaamaan pystytään. Liitteen 10 kuvasta voidaan todeta, että 

virtausnopeus tulisi säätää tarpeeksi suureksi, jotta savukaasupesurin kiertoveden ja 

kaukolämpöveden välisen lämmönvaihtimen teho kasvaisi. Tällöin pesuriin takaisin 

ruiskutettava kiertovesi ja savupiippuun menevä savukaasu olisi kylmempää. Tällöin 

myös pesurin jälkeisen savukaasun absoluuttinen kosteuspitoisuus pienenisi ja 

muodostuvan savukaasulauhteen määrä nousisi.  

Toinen lisäveden määrään vaikuttava asia on savukaasupesurin minimilauhteenpoisto. 

Mitä vähemmän lauhdetta pesurista poistetaan, sitä vähemmän se tarvitsee lisävettä. 

Minimipoiston muuttamisella on kuitenkin muita prosessille haitallisia seurauksia. 
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Kokeen 6 tuloksista voitiin päätellä, että kloori- ja sulfaattipitoisuudet nousevat 

poistomäärän pienentyessä. Klooripitoisuudelle on laitteiston osalta raja-arvo, joka 

alitetaan, kun minimipoisto on yli 0,37 kg/s. Jos RO-laitteiston rejektivettä johdetaan 

Oulun Vedelle, tulee ottaa huomioon sulfaattipitoisuuden pysyminen raja-arvojen 

alapuolella. Kokeen 4 tuloksien mukaan rejektin sulfaattipitoisuuteen vaikuttaa myös 

RO-laitteiston hyötysuhde; lähes kaikki sulfaatti päätyy rejektijakeeseen. Jos RO-

laitteiston hyötysuhde on 67 %, sulfaattipitoisuus pysyy sallituissa rajoissa, kun pesurin 

minimipoisto on yli 0,19 kg/s.  

Voitiin siis todeta, että klooripitoisuuden nouseminen asettaa ensisijaisen rajoituksen 

minimipoistolle, jolloin minimipoistolla 0,37 kg/s saavutetaan prosessille 

mahdollisimman pieni kiintoainepitoisuus. Käytännön syistä arvoihin on syytä jättää 

pieni pelivara, mistä syystä prosessin minimipoisto asetettiin arvoon 0,4 kg/s. 

Savukaasulauhteen kiintoaine voi olla peräisin myös savukaasusuodattimesta. Sitä 

kautta pesuriin kulkeutuva lentotuhka ja savukaasun puhdistustuotteet aiheuttavat 

ylimääräistä kiintoainekuormitusta. Vuodot suodatinkennostossa voidaan havaita 

pesuria edeltävästä partikkelimittauksesta. Havaittuihin vuotoihin tulisi reagoida 

viipymättä ja aloittaa viallisen suodattimen etsiminen ja korjaaminen. Myös suodatinten 

rikkoontumissyitä tulisi selvittää, jotta rikkoontumismääriä saataisiin pienentymään. 

Suodatinten ja muiden laitteiden tukkeentumisen lisäksi käänteisosmoosisuodattimet 

ovat rikkoontuneet ennen niiden suunniteltua käyttöiän päättymistä. Rikkoontuminen 

aiheuttaa kiintoaineen, sulfaatin ja kloorin pääsemisen eteenpäin kaukolämpöverkkoon, 

mikä ei ole toivottavaa. Diplomityön aikana tehdyistä kiintoaineanalyyseistä on nähty, 

että ennen ultrasuodatuslaitteistoa oleva lauhteen laatu ei ole täyttänyt RO-suodatinten 

vaatimuksia RO-syöttövedelle. Ultrasuodatuslaitteisto poisti 63 % kiintoaineesta, jonka 

ansiosta RO-laitteiston kuormitus pieneni merkittävästi.  

UF-laitteiston tarkoituksena on esipuhdistaa RO-laitteistolle menevää lauhdetta. Täten 

RO-laitteiston kuormitus pienenee ja odotettavissa oleva käyttöikä pitenee. Käytettävä 

UF-laitteisto oli asennettu prosessitiloihin koeajolaitteeksi, mistä johtuen laitteiden 

käyttämiseen liittyi rajoitteita. Toimintaa rajoittivat ensisijaisesti katkot veden 

puhdistuksessa, jotka johtuivat suodattimen vastavirta- ja kemikaalipesuista. 

Koeajolaitteisto sisälsi vain yhden suodatinelementin, jonka läpäisyvirtaama ei ollut 

riittävän suuri jotta se olisi ollut tarpeeksi jokaiseen ajotilanteeseen.  
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Koetulosten perusteella lauhteen kiintoainepitoisuus laski selvästi, minkä vuoksi UF-

laitteiston tuotantoversion investointi on suositeltavaa. Tuotantoversio UF-laitteistosta 

tulisi sisältää neljä suodatinyksikköä tai vastaavasti suuremman puhdistuskapasiteetin 

suodatinyksiköt. Neljän yksikön tapauksessa suodattimet jaettaisiin kahdeksi ajopariksi. 

Ajoparin yksiköt asennettaisiin lauhdelinjaan rinnakkain, jolloin tuottovirtaus olisi 

riittävän korkea. Ajopareista toinen voisi olla elvytyksessä, ja pareja ajettaisiin 

panosluonteisesti. Taloudellista tarkastelua investoinnin kannattavuudesta diplomityön 

puitteissa ei suoritettu eikä UF-laitteiston vaikutusta RO-laitteiden käyttöikään pystytty 

todentamaan. Aiemmat RO-laiterikot ovat voineet johtua myös asennusvirheistä, liian 

korkeasta syöttöpaineesta, virheellisestä tuotteesta tai syöttöpumpun ja sulkuventtiilien 

aiheuttamista paineiskuista.  

Yksi monista RO-laitteiston toimintaan vaikuttavista tekijöistä on myös lauhteen 

kovuus. Käänteisosmoosilaitteiston teknisissä tiedoissa ei ole mainittu suositeltuja 

kovuusarvoja, mutta pehmeämmällä vedellä RO-elementtien tukkeentuminen on 

hitaampaa. Tästä syystä puhdistusprosessissa on kaksi pehmennysyksikköä. 

Koesuunnitelman osana oli myös pehmentimien toiminnan testaaminen sekä säätöjen 

optimointi. Pääasiallinen optimointikohde oli oikean elvytysvälin löytäminen. Oikein 

valitulla elvytysvälillä voidaan varmistaa katkeamaton lauhdevirran kovuudenpoisto 

sekä mahdollisimman tehokas apuaineiden käyttö.  

Diplomityön näytteenottojakson alkuvaiheen tuloksista havaittiin, etteivät pehmentimet 

toimineet kunnolla. Tämän jälkeen pehmentimille suoritettiin vastavirtapesu, joka 

normalisoi niiden toiminnan. Toiminnan normalisoiduttua voitiin keskittyä optimaalisen 

elvytysvälin löytämiseen. Pehmentimien vastavirtapesun lisäksi 

automaatiojärjestelmään tehtiin muutoksia ja vanhat pehmenninmassat vaihdettiin 

uusiin. Kokeen 2 tuloksista voitiin päätellä optimaalisen elvytysvälin olevan noin 250 

m
3
. Tällä elvytysvälillä apuaineena olevan suolan kulutus saatiin pienenemään noin 75 

%.  

Pehmennettävän lauhteen mukana pehmentimien läpi virtaa myös kiintoainetta, joka 

aiheuttaa pehmentimien tukkeentumista ja likaantumista. Tämä vuorostaan aiheuttaa 

kokonaisprosessille virtaushäviöitä ja mahdollisia katkoja kovuudenpoistossa. Tämän 

ongelman ratkaisemiseksi on tehtävissä lukuisia asioita. Jo kolmella pienellä 

muutoksella toimintakyvyn luotettavuutta saadaan paremmalle tasolle. 
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Yksi näistä mahdollisista muutoksista on UF-laitteiston asentaminen pehmentimien 

syöttöpuolelle. Kuten aiemmin on mainittu, UF-laitteisto poistaa merkittävän osuuden 

sen läpi virtaavasta lauhteen kiintoaineesta. Tästä johtuen myös pehmentimien 

kiintoainekuorma pienenisi. Toinen mahdollisista muutoksista on pehmentimien 

elvytysvesilähteen vaihtaminen rejektivedestä TSP-veteen. Rejektivesi on kaikin puolin 

likaisinta vettä, mitä prosessitiloista löytyy, eikä sen vaihtaminen huonontaisi 

kokonaisprosessin hyötysuhdetta merkittävästi. TSP-vesi on vastaavasti erittäin 

puhdasta, sekä kiintoaineen että muiden ominaisuuksien osalta, joten se soveltuisi 

elvytysvedeksi hyvin. Kolmantena muutosehdotuksena on kunnossapitosuunnitelman 

muuttamista sellaiseksi, että se sisältää pehmentimien säännöllisen pesun. Myös 

automaatiojärjestelmän sekvenssimuutoksilla vastavirtapesun automatisointi olisi 

mahdollinen. 

Selkeyttimen toiminnan testaamisessa koetuloksissa lähes kaikki raskasmetalliarvot 

olivat korkeammat selkeyttimen lähtö- kuin syöttöpuolella. Syitä tähän voi olla monia, 

kuten virhe näytteenotossa tai selkeyttimen epäkunto. Se mistä kyseinen ilmiö johtuu, ei 

kuitenkaan ole olennaista. Olennaista on se, että raskasmetallipitoisuudet ovat hyvin 

matalat. Verrattaessa tuloksia liitteen 3 lauhteen erilaisten käyttöpaikkojen 

laatuvaatimuksiin, voitiin havaita koetuloksien olevan merkittävästi alle raja-arvojen. 

Vaikka selkeyttimen jälkeen onkin prosessilaitteita, jotka saattavat vaikuttaa 

liuenneiden metallien erottumiseen, eivät pitoisuudet kuitenkaan ylitä asetettuja raja-

arvoja. 

Näiden tulosten perusteella saostinkemikaalin käyttö keskeytettiin, koska sille ei ollut 

tarvetta. Tällä tavoin saostin aineen kulutus saatiin pienenemään 100 %. Tulevaisuuden 

kannalta raskasmetallipitoisuuksia tullaan seuraamaan näytteenottosuunnitelman 

mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Mikäli näissä analyyseissä havaitaan korkeampia 

tuloksia, tulee saostinlaitteiston käyttöönottoa harkita uudestaan.  

Käänteisosmoosisuodattimia koskevat koetulokset ja simuloinnit eivät antaneet 

perusteita RO-laitteiston ajoparametrin muuttamiseen. Tuloksista voitiin kuitenkin 

päätellä, että RO-suodatus poisti syöttövedestä kaiken kiintoaineen sekä suurimman 

osan sulfaatista ja kloorista. Tämä taas tarkoitti, että ne rikastuivat rejektijakeeseen. Jos 

RO-laitteiston hyötysuhdetta kasvatetaan, on rikastuminen rejektijakeeseen 

voimakkaampaa. Rikastumisesta johtuen liian korkeat hyötysuhteet ovat ongelmallisia. 



60 

Syyskuussa 2015 20 päivän lauhdekertymän keskiarvo oli noin 0,685 kg/s. Tällä arvolla 

simulointimallin mukaan RO-laitteistoa voitaisiin ajaa 88 %:n hyötysuhteella. Tällöin 

rejektijakeen sulfaattipitoisuus alittaisi sille asetetut raja-arvot. Vastaavasti pesurin 

minimipoiston ollessa 0,4 kg/s, sulfaattipitoisuuden osalta RO-hyötysuhde voisi olla 

maksimissaan 80 %. Huomioon ottaen sulfaattipitoisuusvaihtelut ja laitetoimittajan 

suosittelemat hyötysuhteet, ei edellä mainittuja hyötysuhteita tule käyttää. Näistä 

asioista johtuen RO-laitteiston hyötysuhteeksi asetettiin noin 60 %.  

RO-laitteiston virtauskapasiteetti riippuu sen hyötysuhteesta ja käyttöpaineesta. 

Ajettaessa 60 % hyötysuhteella ja normaalipaineella 8 bar, virtauskapasiteetti on noin 3 

kg/s. Tämä kapasiteetti riittää prosessin tarpeisiin, mutta se aiheuttaa myös vaikeuksia. 

Panostoimisen laitteiston toimintakatkojen lukumäärä kasvaa, jos virtaama RO-

suodatuksen aikana on korkeampi. Toimintakatkot eivät ole hyväksi permeaattiveden 

laadulle, minkä lisäksi jokainen katko aiheuttaa suodatinyksiköille paineiskuja. 

Paineiskut saattavat aiheuttaa suodatinelementtien ennenaikaista rikkoontumista. Näistä 

syistä johtuen tulisi pyrkiä mahdollisimman pitkiin katkeamattomiin toimintajaksoihin. 

Vaihtoehtoja toimintajakson pidentämiseen on muutama, kuten RO-syöttöpaineen 

pienentäminen, RO-käyntiparametrien muuttaminen, hyötysuhteen nostaminen tai 

toisen RO-elementin ottaminen pois käytöstä. Näistä vaihtoehdoista syöttöpaineen ja 

hyötysuhteen muuttaminen ei ole suositeltavaa. RO-laitteisto ei toimi suunnitellulla 

tavalla pienellä paineella ja hyötysuhteeseen liittyvät ongelmat käsiteltiin aiemmin.  

Nyt RO-laitteistoa ajetaan vain toisella suodinyksiköllä, jolloin virtauskapasiteetti on 

noin 1,5 kg/s. Vaikka savukaasulauhduttimen lauhdekertymässä syntyykin piikkejä, on 

tämä kapasiteetti ollut riittävä. Lisäksi panosajon aloitus- ja lopetusparametreja on 

muutettu siten, että yhden panoksen aikana suodatettu vesimäärä on kaksinkertaistunut. 

Näillä muutoksilla on saatu vähennettyä toimintakatkojen määrää huomattavasti, jopa 

75 %. Näiden muutoksien lisäksi paineiskujen luonteeseen voidaan vaikuttaa 

muuttamalla RO-syöttöpumpun taajuusmuuttajan paineennostoramppia. Tämä kuitenkin 

vaatii laajempia muutoksia automaatiojärjestelmään, joten muutoksia ei pystytty 

suorittamaan diplomityön aikana. 
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7 YHTEENVETO 

Diplomityön kohteena olevalla voimalaitoksella polttoaineena käytetään syntypaikka 

lajiteltua kotitalous- ja teollisuusjätettä. Poltettaessa jätettä, muodostuu 

palamistapahtumassa vettä, minkä lisäksi polttoaineessa oleva kosteus haihtuu 

savukaasun mukaan. Kun savukaasu on kulkenut kattilan ja 

savukaasupuhdistuslaitoksen läpi, se jäähdytetään savukaasulauhduttimessa ennen 

johtamista piippuun. Jäähdytyksen aikana savukaasun sisältämä kosteus tiivistyy 

vedeksi. Tämä savukaasulauhde vaati käsittelyä. Oikeanlaisella käsittelyllä voidaan 

varmistaa sen sopivuus hyötykäyttöön. 

Diplomityön tavoitteena oli saavuttaa varmatoiminen jätteenpolttolaitoksen 

savukaasulauhteen lauhteenpuhdistusjärjestelmä, sekä kehittää lauhteenkäsittely-

prosessia vastaamaan Oulun Energia Oy:n tarpeita sekä optimoida lauhteen käyttöä niin 

laadun, kuin kokonaistaloudellisuudenkin merkeissä. 

Prosessin nykytilan ja ongelmakohtien kartoittamisen jälkeen diplomityössä tutkittiin 

kloorin, sulfaatin sekä kiintoaineen käyttäytymistä puhdistusprosessissa, sekä edellä 

mainittujen määrien ennustamista. Prosessin identifiointi suoritettiin laajalla 

näytteenottojaksolla, jonka koetuloksista saatiin muodostettua prosessin staattinen 

kokonaismalli. Kokonaismallin tuottamiseen käytettiin yhteensä noin 750 datapistettä. 

Kokonaismallilla erilaiset ajotilanteet voitiin simuloida, ja täten optimoida osaprosessit 

yksi kerrallaan. Kokonaismalli käsitti savukaasulauhduttimen ja siihen liittyvän 

kaukolämpöverkon ja lauhteenpuhdistusjärjestelmän toiminnan simuloinnin. Malliin oli 

lisätty myös kuonasammuttimeen ja viemäröintiin liittyvät rajoitukset ja 

laatuvaatimukset. 

Identifikaation pohjalta tehtyjen prosessi- ja säätömuutoksin saavutettiin merkittävästi 

pienempi prosessin kiintoainekuorma, osaprosessien luotettavampi toiminta ja 

apuaineiden ja kemikaalien pienempi kulutus. Tämän lisäksi prosessista tuotettu 

simulointimalli on käyttökelpoinen polttolaitoksella tulevaisuudessakin. Tulevaisuuden 

revisioita varten tehtiin monia muutosehdotuksia, joilla toimintaa voisi tehostaa lisää.  

Kokonaisuudessaan tilaajan vaatimukset työn osalta täyttyivät, jotkin vaatimuksista 

täytettiin diplomityön ulkopuolella. Diplomityön aikana prosessiin tehdyt muutokset on 
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päivitetty laitoksen PI-kaavioihin sekä tarvittavat käyttökoulutukset järjestetty 

käyttöhenkilökunnalle. 
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  Liite 1. Kooste koesuunnitelmasta 

 



  Liite 2. Savukaasulauhteen keräyksen ja puhdistuksen prosessikaavio 

 

 



     Liite 3. Raja-arvotaulukoita 

Taulukko 1 Oulun Energian kaukolämpöverkon lisäveden laatuvaatimukset. 

Aine/mittaus  yksikkö Alaraja Yläraja 

Happamuus     9 10 

Johtokyky      ⁄  110 150 

Kovuus      0 0,1 

Kloori      ⁄  0 50 

Kupari      ⁄  0 0,02 

Kiintoaine      ⁄  0 0,5 

 

  



     Liite 3. Raja-arvotaulukoita 

Taulukko 2 Viemäröitävän lauhteen laatuvaatimukset. 

Aine/mittaus  yksikkö Alaraja Yläraja 

Happamuus     6 10 

Sulfaatti, tiosulfiitti ja sulfiitti yhteensä     ⁄   400 

Arseeni     ⁄   0,1 

Elohopea     ⁄   0,01 

Hopea     ⁄   0,1 

Kadium     ⁄   0,01 

Kokonaiskromi     ⁄   0,5 

Kromi VI     ⁄   0,1 

Kupari     ⁄   2,0 

Lyijy     ⁄   0,5 

Nikkeli     ⁄   0,5 

Sinkki     ⁄   2,0 

Tina     ⁄   2,0 

Fluoridi     ⁄   50 

Haihtuvat hiilivedyt     ⁄   200 

Mineraaliöljyt     ⁄   50 

 



Liite 4.

Savukaasulauhduttimen lisävesivirtaaman vaikutus poistoveden kiintoainepitoisuuteen

Päivämäärä Kiintoainepitoisuus Lisävesivirtaama 

16.6.2015 7,0 mg/l 0,690 kg/s

22.6.2015 7,0 mg/l 0,868 kg/s

25.6.2015 6,0 mg/l 0,492 kg/s

2.7.2015 7,0 mg/l 0,580 kg/s

6.7.2015 2,0 mg/l 0,110 kg/s

8.7.2015 3,0 mg/l 0,353 kg/s

9.7.2015 3,0 mg/l 0,160 kg/s

13.7.2015 1,0 mg/l 0,000 kg/s

14.7.2015 2,0 mg/l 0,000 kg/s

16.7.2015 1,0 mg/l 0,000 kg/s

20.7.2015 2,0 mg/l 0,170 kg/s

27.7.2015 1,0 mg/l 0,110 kg/s

29.7.2015 3,0 mg/l 0,123 kg/s

3.8.2015 1,0 mg/l 0,022 kg/s

5.8.2015 0,1 mg/l 0,000 kg/s

10.8.2015 1,4 mg/l 0,073 kg/s

11.8.2015 8,3 mg/l 0,976 kg/s

y = 7,9058x + 1,0839 
R² = 0,9181 
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Liite 5.

Päivämäärä Vesimäärä elvytyksen jälkeen [m3] Kovuuden lasku % Kommentti

25.6.2015 11 8 % Likainen massa

29.6.2015 63 -32 % Likainen massa

2.7.2015 0 11 % Likainen massa

14.7.2015 33 48 % Likainen massa

16.7.2015 50 21 % Likainen massa

20.7.2015 41 74 % Likainen massa

21.7.2015 44 66 % Likainen massa

24.7.2015 3 73 % Likainen massa

27.7.2015 51 69 % Likainen massa

29.7.2015 8 64 % Likainen massa

30.7.2015 55 58 % Likainen massa

3.8.2015 43 100 % Huuhdeltu massa

5.8.2015 73 100 % Huuhdeltu massa

7.8.2015 13 100 % Huuhdeltu massa

10.8.2015 10 100 % Huuhdeltu massa

10.8.2015 21 85 % Huuhdeltu massa

11.8.2015 53 89 % Huuhdeltu massa

11.8.2015 61 100 % Huuhdeltu massa

11.8.2015 71 91 % Huuhdeltu massa

12.8.2015 96 90 % Huuhdeltu massa

12.8.2015 106 94 % Huuhdeltu massa

12.8.2015 113 93 % Huuhdeltu massa

13.8.2015 140 100 % Huuhdeltu massa

26.8.2015 0 100 % Uusi massa

27.8.2015 34 100 % Uusi massa

28.8.2015 66 100 % Uusi massa

31.8.2015 172 100 % Uusi massa

1.9.2015 199 100 % Uusi massa

2.9.2015 234 100 % Uusi massa

3.9.2015 264 100 % Uusi massa

8.9.2015 248 100 % Uusi massa

9.9.2015 327 89 % Uusi massa

10.9.2015 396 90 % Uusi massa
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Liite 6.

Ultrasuodatuslaitteiston vaikutus kiintoainepitoisuuteen

Päivämäärä Kiintoainepitoisuus ennen Kiintoainepitoisuus jälkeen Poisto %

25.6.2015 3,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

24.7.2015 2,00 mg/l 1,00 mg/l 50 %

8.7.2015 2,00 mg/l 2,00 mg/l 0 %

9.7.2015 2,00 mg/l 2,00 mg/l 0 %

21.7.2015 2,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

16.6.2015 1,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

2.7.2015 1,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

30.7.2015 1,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

29.7.2015 1,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

14.7.2015 1,00 mg/l 1,00 mg/l 0 %

20.7.2015 1,00 mg/l 0,00 mg/l 100 %

13.7.2015 1,00 mg/l 1,00 mg/l 0 %

16.7.2015 1,00 mg/l 1,00 mg/l 0 %

11.8.2015 0,30 mg/l 0,00 mg/l 100 %

7.8.2015 0,20 mg/l 0,00 mg/l 100 %

Keskiarvo 1,30 mg/l 0,53 mg/l 63 %

Hajonta 0,75 mg/l 0,74 mg/l



Liite 7.

Päivämäärä Kloori jälkeen UF Kloori permeaatti Sulfaatti pesuri Sulfaatti permeaatti

16.6.2015 149 mg/l 2 mg/l

22.6.2015 174 mg/l 3 mg/l

25.6.2015 201 mg/l 4 mg/l

29.6.2015 183 mg/l 4 mg/l

2.7.2015 209 mg/l 4 mg/l

6.7.2015 213 mg/l 4 mg/l

8.7.2015 263 mg/l 4 mg/l

9.7.2015 195 mg/l 5 mg/l

13.7.2015 110 mg/l 4 mg/l

14.7.2015 76 mg/l 4 mg/l

16.7.2015 114 mg/l 4 mg/l

20.7.2015 241 mg/l 4 mg/l

21.7.2015 151 mg/l 4 mg/l

24.7.2015 472 mg/l 7 mg/l

27.7.2015 334 mg/l 7 mg/l

29.7.2015 402 mg/l 5 mg/l 408,0 mg/l 1,0 mg/l

30.7.2015 323 mg/l 567,0 mg/l 1,7 mg/l

3.8.2015 192 mg/l 213,0 mg/l 3,5 mg/l

5.8.2015 178 mg/l 4 mg/l 96,0 mg/l 0,8 mg/l

7.8.2015 266 mg/l 5 mg/l 39,0 mg/l 0,9 mg/l

10.8.2015 234 mg/l 4 mg/l 60,0 mg/l 1,0 mg/l

11.8.2015 259 mg/l 4 mg/l 326,0 mg/l 1,0 mg/l

Keskiarvo 224,5 mg/l 4,333 mg/l 244,143 mg/l 1,414 mg/l

y = 0,0181x 
R² = 0,1549 
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Liite 8.

Päivämäärä SK-lauhduttimen poistovirtaus Kloori Pesurista

16.6.2015 0,7 kg/s 151,0 mg/l

22.6.2015 0,7 kg/s 174,0 mg/l

25.6.2015 0,7 kg/s 180,0 mg/l

29.6.2015 0,7 kg/s 174,0 mg/l

2.7.2015 0,7 kg/s 178,0 mg/l

6.7.2015 0,7 kg/s 206,0 mg/l

8.7.2015 0,7 kg/s 260,0 mg/l

9.7.2015 0,51 kg/s 195,0 mg/l

13.7.2015 0,7 kg/s 114,0 mg/l

14.7.2015 0,81 kg/s 71,0 mg/l

20.7.2015 0,7 kg/s 230,8 mg/l

24.7.2015 0,31 kg/s 440,9 mg/l

27.7.2015 0,4 kg/s 373,0 mg/l

29.7.2015 0,413 kg/s 412,0 mg/l

30.7.2015 0,534 kg/s 302,0 mg/l

3.8.2015 0,707 kg/s 181,0 mg/l

5.8.2015 0,823 kg/s 178,0 mg/l

7.8.2015 0,569 kg/s 248,0 mg/l

10.8.2015 0,681 kg/s 256,0 mg/l

11.8.2015 0,5 kg/s 249,0 mg/l

y = 111,05x-1,297 
R² = 0,6127 

y = 35,726x-0,891 
R² = 0,2593 
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