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PPOOLEX-laboratoriokoelaitteistolla tutkitaan höyryn lauhtumiseen liittyviä ilmiöitä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuuden tutkimusyksikössä. Laitteiston
pääkomponentti on sylinterin muotoinen pystysäiliö, joka täytetään kokeita varten osittain vesijohtovedellä. Tehokkaiden laboratoriokokeiden mahdollistamiseksi säiliön veteen liuenneet kaasut on poistettava. Kaasunpoisto toteutetaan Airsepex 4.2
-vedenkäsittelylaitteistolla, joka on liitetty erillisellä kiertopiirillä PPOOLEXlaitteistoon.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esitellä aineensiirron ja kaasunpoiston keskeisiä
ilmiöitä PPOOLEX-käytössä. Työn teoriaosan tavoitteena on myös luoda yksinkertainen matemaattinen malli, jonka avulla voidaan mallintaa veden kaasupitoisuutta koelaitteistossa. Työn kokeellisessa osassa tehtiin laboratoriomittaukset, joissa määritetään veden kaasupitoisuuden muutos ajan suhteen.

Tehtyihin laboratoriomittauksiin liittyi useita epävarmuuksia, joiden takia saatuihin mittaustuloksiin on syytä suhtautua hyvin kriittisesti. Matemaattinen malli vastasi mittaustuloksia kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen. Kaasunpoistolaitteiston ollessa
käytössä matemaattisen mallin tulokset kuitenkin eroavat merkittävästi mittaustuloksista. Erot tuloksissa johtuvat mittauksiin liittyvistä epävarmuuksista sekä matemaattisen
mallin oletuksista ja yksinkertaistuksista.

PPOOLEX-säiliön vettä ei saada käytetyllä kaasunpoistolaitteistolla täysin kaasuttomaksi. Vielä ei ole varmuutta siitä, saadaanko veden kaasupitoisuus riittävän matalaksi
laboratoriokokeita varten.
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1

JOHDANTO

Ydinvoimalla on merkittävä rooli sähköntuotannossa Suomessa ja maailmalla. Vuonna
2010 ydinvoima kattoi 28 prosenttia EU:n ja 25 prosenttia Suomen sähköntuotannosta
(Energiateollisuus ry 2014). Ydinvoimakeskustelu käy myös Suomessa kiivaana uusien
reaktorien periaatepäätösten myötä. Ydinvoimakeskustelussa yksi tärkeimmistä puheenaiheista on ydinvoimalaitosten luotettavuus ja turvallisuus. Ydinturvallisuuden parantamiseksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuuden tutkimusyksikössä on
tehty ydinreaktoreiden termohydrauliikan kokeellista tutkimusta vuodesta 1975 alkaen
(Lappeenrannan teknillinen yliopisto).

PPOOLEX-laboratoriokoelaitteistolla mallinnetaan Ydinturvallisuuden tutkimusyksikössä kiehutusvesireaktorin lauhdutusaltaan suojarakennusta. Todellisissa ydinvoimalaitoksissa lauhdutusallas toimii turvajärjestelmänä erilaisissa onnettomuustilanteissa.
Esimerkiksi reaktoripaineen noustessa voidaan lauhdutusaltaaseen johtaa höyryä reaktorista. Joutuessaan vedellä täytettyyn lauhdutusaltaaseen höyry lauhtuu vedeksi ja reaktoripaine laskee varmistaen reaktorisydämen tehokkaan jäähdytyksen. (OECD Nuclear
Energy Agency 1986, 9)

PPOOLEX-koelaitteiston pääkomponentti on sylinterin muotoinen pystysäiliö (kuva
1.1), jonka tilavuus on noin 31 m3, korkeus 7,45 m ja halkaisja 2,4 m. Säiliöön johdetaan höyrystimillä tuotettua höyryä, jonka paine voi olla 40 baaria ja lämpötila 250 °C.
PPOOLEX täytetään laboratoriokokeita varten vesijohtovedellä. Säiliön ikkunoihin on
asennettu useita suurnopeus-, konenäkö- ja videokameroita. Kamerajärjestelmien avulla
voidaan tutkia höyryn lauhtumiseen liittyviä ilmiöitä lauhdutusaltaassa. (Puustinen et al.
2007)

Höyryn lauhtuessa koelaitteistossa käytetyn veden lämpötila nousee, jolloin veteen
liuenneet kaasut muodostavat kaasukuplia, jotka vaikeuttavat kuvien ja videoiden tulkitsemista. Kokeiden mahdollistamiseksi veteen liuenneet kaasut on näin ollen poistettava
koelaitteiston vedestä.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on esitellä aineensiirron keskeisiä ilmiöitä,
jotka ovat tärkeitä PPOOLEX-laboratoriokoelaitteiston kaasunpoiston kannalta. Työn
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teoriaosassa keskitytään erityisesti ilmiöihin ja teorioihin, jotka ovat oleellisia PPOOLEX-käytössä. Työn teoriaosan tavoitteena on myös luoda esiteltyjen teorioiden pohjalta yksinkertainen matemaattinen malli, jonka avulla voidaan mallintaa veden kaasupitoisuutta koelaitteistossa. Työn teoriaosassa esitellään myös lyhyesti valitun kaasunpoistolaitteiston toimintaperiaate ja kytkentä PPOOLEX-koelaitteistoon.

Työn kokeellisessa osassa tehtiin laboratoriomittaukset Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratoriossa. Mittauksissa määritetään PPOOLEXkoelaitteiston veden happipitoisuus kaasunpoistolaitteiston ollessa toiminnassa sekä
kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen. Saatuja mittaustuloksia verrataan luotuun
matemaattiseen malliin sekä kaasunpoistolaitteiston valmistajan ilmoittamiin toimintaarvoihin. Työssä pohditaan lopuksi myös valitun kaasunpoistolaitteiston sopivuutta
PPOOLEX-käyttöön sekä annetaan parannusehdotuksia koelaitteiston veden kaasupitoisuuden mittauksiin ja matemaattisen mallin kehittämiseksi.

Kuva 1.1

PPOOLEX-laboratoriokoelaitteiston pääkomponentti (Puustinen et al. 2007).
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2

AINEENSIIRTO

Aineensiirrolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa ainemolekyylit siirtyvät toiseen ympäristöön
molekyylien itsensä liikkeen johdosta. Aineensiirtoa esiintyy kaasuissa, nesteissä, kiinteissä aineissa sekä faasien rajapinnoilla. Ilmiön ajavana voimana toimii väkevyysero.
(Palosaari 1980, 1)

Aineensiirtoa voidaan kuvata kahdella eri peruslähestymistavalla. Fundamentalistisempi
lähestymistapa käsittää Fickin lain, joka esitellään diffuusion yhteydessä kappaleessa
2.2. Toinen empiirisiin korrelaatioihin perustuva lähestymistapa hyödyntää aineensiirtokertoimia, joita käsitellään konvektiivisen aineensiirron yhteydessä kappaleessa 2.3.
(Cussler 1984, 1–2)

2.1 Henryn laki
Saatettaessa neste- ja kaasufaasi kosketuksiin toistensa kanssa pyrkii kaasua siirtymään,
eli absorboitumaan, nesteeseen. Henryn lain mukaan nesteeseen liukenevan kaasun
osuus on suoraan verrannollinen liukenevan kaasun osapaineeseen (McCabe & Smith
1976, 476)
𝑥d =

𝑝d
𝐻

(2.1)

𝑥d

liuenneen kaasun mooliosuus [-]

𝑝d

nesteen kanssa kosketuksissa olevan kaasun osapaine [Pa]

H

Henryn vakio [Pa].

Tarkasteltaessa veteen liukenevia kaasuja voidaan Henryn laki johtaa muotoon (Kärkkäinen 2010, 19)
𝐶sat = 55,51 mol⁄kg ∙

𝜌 ∙ 𝑝d
,
𝐻

(2.2)

missä 𝐶sat on kaasun saturaatiokonsentraatio [mol/m3] ja 𝜌 on veden tiheys [kg/m3].
Kaasun osapaine voidaan puolestaan laskea kaasukomponentin mooliosuuden 𝑥i , kaasuseoksen kokonaispaineen 𝑝tot ja höyryn osapaineen 𝑝h avulla yhtälöstä
𝑝i = 𝑥i ∙ (𝑝tot − 𝑝h ).

(2.3)
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Henryn laki kuvaa tasapainotilaa, johon nesteen ja kaasun seos asettuu riittävän pitkän
ajan kuluessa. Tasapainotilassa nesteen kaasukonsentraatio saavuttaa maksimiarvonsa,
jolloin kaasumolekyylejä siirtyy yhtä paljon nesteeseen kuin nesteestä pois. Henryn vakio riippuu lämpötilasta, liukenevasta kaasusta sekä nesteestä, johon kaasu liukenee.
Henryn vakiolle voidaan käyttää lähteestä riippuen useita eri yksiköitä, kuten atm-1,
atm/mooliosuus, Pa ja (g/m3)G/(g/m3)L. Alla on taulukoituna Henryn vakioita hapelle ja
typelle niiden liuetessa veteen. (Lydersen 1985, 103)

Taulukko 2.1

Henryn vakioita hapelle ja typelle niiden liuetessa veteen eri lämpötiloissa (Kärkkäinen
2012, 17)

T [°C]
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90
𝐻O2 [GPa] 2,91 3,27 3,64 4,01 4,38 4,75 5,07 5,35 5,63 5,88 6,29 6,63 6,85 6,99
𝐻N2 [GPa] 5,97 6,68 7,38 8,04 8,65 9,24 9,85 10,4 10,9 11,3 12 12,5 12,6 12,6

Taulukon arvojen avulla on laskettu Henryn lain mukaiset veden kyllästysarvot hapelle,
typelle sekä ilmalle eri lämpötiloissa ja paineissa. Ilman on oletettu koostuvan vain
hapesta O2 (21 %) ja typestä N2 (78 %). Esimerkiksi normaalissa ilmanpaineessa 10
°C:n lämpötilassa höyryn osapaine on 0,01 bar. Tällöin komponenttien osapaineiksi
saadaan
𝑝O2 = 0,21 ∙ (1 − 0,01) bar = 0,208 bar
𝑝N2 = 0,78 ∙ (1 − 0,01)bar = 0,772 bar.
Yhtälöstä (2.2) saadaan osapaineita vastaavat saturaatioarvot. Esimerkiksi hapelle saadaan näin
𝐶 sat,𝑛,O2 = 55,51 mol⁄kg ∙

999,65 kg⁄m3 ∙ 0,208 bar
32700 bar

(2.4)

= 0,35 mol⁄m3 .
Hapen massa vesikuutiota kohden saadaan hapen moolimassan 𝑀O2 avulla yhtälöstä
𝐶 sat,𝑚,O2 = 𝐶 sat,𝑛,O2 𝑀O2 = 0,35 mol⁄m3 ∙ 31,9988 g⁄mol
= 11,26 g⁄m3 .

(2.5)
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Vastaava tilavuusosuus saadaan tiheyden 𝜌 avulla yhtälöstä
𝐶sat,V,O2 =

𝐶 sat,𝑚,O2 11,26 g⁄m3
=
= 7,88 l⁄m3 .
𝜌O2
1,43 g⁄l

(2.6)

Yhteen kuutiometriin vettä voi siis liueta happea korkeintaan määrä, joka vastaa normaalissa ilmanpaineessa 7,88 litraa happikaasua. Taulukossa 2.2 on esitetty vastaavat
saturaatioarvot typelle ja ilmalle. Edellisten yhtälöiden avulla lasketut massakonsentraatiot ilmalle eri paineissa ja lämpötiloissa on esitetty kuvassa 2.1.
Taulukko 2.2

Veden saturaatioarvot hapelle, typelle ja ilmalle lämpötilassa 10 °C normaalissa ilmanpaineessa.

mol/m3
0,35
0,56
0,91

O2
N2
ilma

g/m3
11,26
15,67
25,01

l/m3
7,88
12,54
20,41

30

5C
10 C

Kaasukonsentraatio [g/m3]

25

15 C
20 C
25 C

20
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80 C

0
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Kuva 2.1

Saturaatiotilat veden ilmakonsentraatiolle eri lämpötiloissa ja paineissa.

0

90 C
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Kuvasta nähdään paineen ja lämpötilan vaikutus kaasun liukenevuuteen vedessä: liukenevuus pienenee paineen laskiessa ja/tai lämpötilan noustessa. Useat kaasunpoistolaitteet perustuvat tähän ilmiöön. Laitteissa käsiteltävä vesi alipaineistetaan ja mahdollisesti myös keitetään tehokkaan kaasunpoiston takaamiseksi. (Kurkela 1985, 36)

2.2 Diffuusio
Faasin sisällä tapahtuvaa aineensiirtymistä suuremman konsentraation alueelta pienemmän konsentraation alueelle kutsutaan diffuusioksi. Diffuusiota voidaan kuvata Fickin
yhtälöllä (Seppälä & Lampinen 2004, 29)
𝐽 = −𝐷𝐴

𝑑𝐶
𝑑𝑥

𝐽

hiukkasvirta [g/s]

D

diffuusiovakio [m2/s]

A

poikkipinta-ala [m2]

C

konsentraatio [g/m3]

x

pituus [m].

(2.7)

Fickin yhtälöä voidaan tarkastella ainemäärä- tai massapohjaisena. Tässä kandidaatintyössä käytetään edellä esitettyä massapohjaista yhtälöä.

2.3 Faasien välinen aineensiirto
Faasien rajapinnoilla tapahtuvan aineensiirron luonne riippuu rajapinnan olosuhteista.
Levossa olevien faasien välisen aineensiirron voidaan olettaa tapahtuvan puhtaasti diffuusion vaikutuksesta. Aineensiirtoa voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti, jos faaseissa esiintyy virtauksia, jolloin aineensiirto on luonteeltaan konvektiivista. Tällöin aineensiirtoa tapahtuu sekä diffuusion että aineen kuljettumisen johdosta. (Perry & Green
2007, 5-59)

Konvektiivista aineensiirtoa voidaan kuvata yhtälöllä (Palosaari 1980, 5)
𝑁 = 𝐾 𝐴 𝑑𝐶
𝑁

ainevuo [g/s]

𝐾

kokonaisaineensiirtokerroin [m/s]

(2.8)
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Faasien välisen aineensiirron kuvaamiseksi on esitetty useita teorioita, joista yksi on
kaksoisfilmiteoria. Teorian mukaan aineensiirtovastus faasien rajapinnalla on keskittynyt hyvin ohuisiin kerroksiin ja varsinaisella rajapinnalla vallitsee aineensiirtovastusten
tasapaino. Teoria perustuu oletukseen, että rajapinnalla ei esiinny turbulenssia, vaan rajan pintaan jää ohut laminaarinen vyöhyke. Kaksoisfilmiteorian rajakerrokset on esitetty
seuraavassa kuvassa. (Palosaari 1980, 6)

Kuva 2.2

Kaksoisfilmiteorian mukaiset konsentraation rajakerrokset kaasu- ja nestefaaseille.

Yhtälössä (2.8) esiintyvä kokonaisaineensiirtokerroin 𝐾 riippuu faasien välisistä fysikaalisista ominaisuuksista, lämpötilasta ja turbulenttisuudesta. Tarkasteltaessa ilman ja
veden välistä aineensiirtoa muodostaa nestefaasi merkittävimmän aineensiirtovastuksen,
jolloin aineensiirtokertoimen sanotaan olevan nestefaasin määräämä. Nestefaasin määräämälle aineensiirtokertoimelle pätee yhtälö (Munz & Roberts 1984, 35)
1
1
1
=
+
𝐾L 𝑘L 𝑘G ∙ 𝐻
𝐾L

kokonaisaineensiirtokerroin (nestefaasin määräämä) [1/min]

𝑘L

aineensiirtokerroin nestefaasille [1/min]

𝑘G

aineensiirtokerroin kaasufaasille [l/min]

𝐻

Henryn vakio [(g/m3)G/(g/m3)L]

(2.9)
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Henryn vakion ollessa yli 0,13 voidaan aineensiirtovastuksen olettaa muodostuvan vain
nestefaasin vastuksesta (Munz & Roberts 1984, 36), jolloin voidaan kirjoittaa vielä yhtälö
𝐾 = 𝐾L = 𝑘L

(2.10)

Taulukon 2.1 mukaan PPOOLEX-käytössä riittää siis pelkkä nestefaasin aineensiirtovastuksen tarkastelu. Edellisistä yhtälöistä on syytä huomata aineensiirtokertoimien erilaiset yksiköt. Käytetyt yksiköt vaihtelevat eri lähteissä kertoimien määrityksessä käytettyjen yhtälöiden ja korrelaatioiden mukaan.
2.3.1 Aineensiirtokertoimen määritys
Aineensiirtokertoimet voidaan yksinkertaisissa tapauksissa johtaa aineensiirtoa kuvaavien differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen avulla. Kertoimien analyyttinen ratkaisu on
kuitenkin haastavaa ja monimutkaisissa tapauksissa usein mahdotonta. Yleensä kerroin
määritetäänkin kokeellisten korrelaatioiden avulla, jolloin tarkasteltava ongelma yksinkertaistuu huomattavasti. Korrelaatiota valittaessa on kuitenkin noudatettava erityistä
tarkkuutta, sillä niihin sisältyy useita epävarmuuksia. Korrelaatioiden tarkkuus voi
vaihdella paljon ja esimerkiksi yli 30 prosentin virhe ei ole epätavallinen. Lisäksi erikoistapauksia on lukemattomia, eikä korrelaation soveltuvuudesta tarkasteltavaan tilanteeseen ole aina varmuutta. Käytettävä korrelaatio tulisikin aina määrittää juuri tarkasteltavan tilanteen mukaan kokeellisesti, kun se vain on mahdollista ja mielekästä. (Seppälä & Lampinen 2004, 90–91)

Kirjallisuudesta löytyvissä korrelaatioyhtälöissä käytetään tavallisesti dimensiottomia
muuttujia, kuten Sherwoodin lukua (Sh), Reynoldsin lukua (Re), Schmidtin lukua (Sc)
ja Grashofin lukua (Gr). Tärkeimpien dimensiottomien lukujen määritelmät on esitetty
taulukossa 2.2. Liitteeseen 4 on koottu muutamia esimerkkikorrelaatioita aineensiirtokertoimen määrittämiseksi eri tilanteissa. (Ibid)
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Taulukko 2.2

Aineensiirto- ja lämmönsiirtokorrelaatioissa käytetyt yleisimmät dimensiottomat muuttujat (Vepsäläinen et al 2012, 179).

Dimensioton muuttuja

Määritelmä

Parametrit
ℎ𝑚 aineensiirtokerroin

Sherwoodin luku

𝑆ℎ = ℎ𝑚 𝐿⁄𝐷𝐴𝐵

𝐿 karakteristinen mitta
𝐷𝐴𝐵 diffuusiokerroin

Reynoldsin luku

𝑅𝑒𝐿 = 𝜌𝑤𝐿⁄𝜇

Schmidtin luku

𝑆𝑐 = 𝑣⁄𝐷AB

Grashofin luku

𝐺𝑟 = Re1𝐿

𝑤 fluidin virtausnopeus
𝜇 dynaaminen viskositeetti
𝑣 kinemaattinen viskositeetti

⁄2

Prandtlin luku

𝑃𝑟 = 𝑣/𝛼

Nusseltin luku

𝑁𝑢 = ℎ𝐿⁄𝑘

𝛼 terminen diffusiviteetti
ℎ konvektiivinen lämmönsiirtokerroin
𝑘 lämmönjohtavuus

2.3.2 Lämmönsiirtoanalogia
Aineen- ja lämmönsiirron perusyhtälöt muistuttavat matemaattisesti hyvin paljon toisiaan. Tätä analogiaa voidaan hyödyntää aineensiirtoon liittyvissä ongelmissa, mutta on
kuitenkin huomattava, että analogia on luonteeltaan likimääräinen. Taulukossa 2.3 on
esitelty perusyhtälöiden välinen analogia. (Incropera et al. 2003, 410)
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Taulukko 2.3

Aineen- ja lämmönsiirron välinen analogia.

ilmiö

ilmiötä kuvaava
yhtälö
𝑑𝐶
𝑑𝑥

diffuusio

𝐽 = −𝐷𝐴

lämmönjohtuminen

𝑞cond = −𝑘𝐴

konvektiivinen aineensiirto

konvektiivinen
lämmönsiirto

𝑑𝑇
𝑑𝑥

𝑁 = 𝐾𝐴𝑑𝐶

𝑞conv = ℎ𝐴𝑑𝑇

ilmiötä kuvaava
muuttuja

ilmiön selitys

D
diffuusiokerroin

aineensiirtyminen molekyylien itsensä liikkeen johdosta

𝑘
lämmönjohtavuus

lämmönsiirtyminen
molekyylien itsensä
liikkeen johdosta

𝐾
aineensiirtokerroin

aineensiirtyminen
kappaleen pinnan ja
fluidin välillä diffuusion ja aineen kuljettumisen avulla

ℎ
lämmönsiirtokerroin

lämmönsiirtyminen
kappaleen pinnan ja
fluidin välillä johtumisen ja kuljettumisen
avulla

Edellisessä taulukossa esitettyä aineen- ja lämmönsiirron analogiaa voidaan hyödyntää
käytännön ongelmissa. Analogia on hyödyllinen erityisesti arvioitaessa konvektiivista
aineensiirtokerrointa. Edellisessä kappaleessa on jo kerrottu aineensiirtokertoimen määritykseen käytettyjen korrelaatioiden ongelmista. Yleisesti voidaan myös todeta, että
aineensiirtokorrelaatioita on huomattavasti vähemmän tarjolla kuin vastaavia lämmönsiirtokorrelaatioita. Lisäksi aineensiirtokertoimen korrelaatiot ovat usein myös lämmönsiirtokertoimen korrelaatioita epätarkempia. (Seppälä & Lampinen 2004, 91) Lämmönsiirtokertoimen korrelaatioita voidaan kuitenkin käyttää suoraan aineensiirtokertoimen
määrityksessä korvaamalla Nusseltin luku Sherwoodin luvulla (𝑁𝑢 → 𝑆ℎ) ja Prandtlin
luku Schmidtin luvulla (𝑃𝑟 → 𝑆𝑐) (Incropera et al. 2003, 410).
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3

KAASUNPOISTOLAITTEISTO

Veteen liuenneiden kaasujen poisto on tärkeää useissa teollisuuden prosesseissa. Kaasunpoisto toteutetaan normaalisti fysikaalisesti tai kemiallisesti. Fysikaalinen kaasunpoisto perustuu liukoisuustasapainon häiritsemiseen. Kemiallinen kaasunpoisto puolestaan perustuu poistettavan kaasun kemiallisiin reaktioihin muiden aineiden kanssa.
(Kurkela 1985, 4)

Kaasunpoistolaitteistoksi harkittiin useita vaihtoehtoja, mutta lopulta laitteistoksi valikoitui Termotohtori OY:n tarjoama Airsepex 4.2 -vedenkäsittelylaitteisto (kuva 3.1).
Laitteisto on tyypiltään fysikaalinen kaasunerotin, joka on kehitetty alun perin lämmitysverkostojen hapettomaan täyttöön. Toimintaperiaatteeltaan laitteisto on kolonnityyppinen läpivirtauskäsittelijä, jossa vesi juoksutetaan tyhjösäiliön läpi. Säiliössä vesi levitetään mahdollisimman suurelle pinta-alalle, jolloin kaasun kulkeutumismatka vedestä
saadaan mahdollisimman lyhyeksi sekä faasien välisen rajapinnan pinta-ala mahdollisimman suureksi. (Kärkkäinen 2012, 36)

Kuva 3.1

Airsepex 4.2 -vedenkäsittelylaitteisto.
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3.1 Kaasunpoistolaitteiston hyötysuhde
Laite poistaa veteen liuenneita kaasuja keittämällä vettä alipaineessa jatkuvana prosessina. Laite pystyy pudottamaan käsittelysäiliön paineen laitteeseen integroidun alipainepainepumpun avulla noin 3,5 kPa:iin, joka tarkoittaa veden kiehumispisteenä noin
35 °C:n lämpötilaa. Valmistajan mukaan laitteen hyötysuhteen pitäisikin olla varsin hyvä tätä korkeammilla lämpötiloilla, jolloin kiertävä vesi saadaan kiehumaan. Lämpötilan
laskiessa kaasunpoisto perustuu vain alipaineeseen, jolloin laitteen hyötysuhde myös
putoaa. Kuvassa 3.2 on esitetty laitteen hyötysuhde eri lämpötiloissa. (Kortelainen 2005,

Hyötysuhde [%]

15)

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
5

15

25

35

45

Veden lämpötila [°C]
Kuva 3.2

Airsepex 4.2 -laitteen kaasunpoistohyötysuhde eri lämpötiloissa. (Kuva muokattu lähteestä Kärkkäinen 2012, 38.)

Edellisestä kuvasta nähdään laitteen korkea hyötysuhde veden lämpötilan ollessa yli 20
°C. Tätä korkeammilla lämpötiloilla kaasunpoistolaitteistolta poistuvan veden tulisi kuvan mukaan olla lähes täysin kaasutonta. Kuvasta nähdään myös laitteen hyötysuhteen
nopea lasku lämpötilan mukana. Käyrästä on kuitenkin syytä huomata, että lämpötilojen
10–20 °C välillä ei ole yhtäkään mittapistettä. Todellisuudessa käyrän muoto voi siis
hieman poiketa esitetystä.
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3.2 Kaasunpoistopiirin kytkentä PPOOLEX-laitteistoon
Airsepex 4.2 -kaasunpoistolaitteiston periaatekytkentä PPOOLEX-laboratoriokoelaitteistoon on esitetty kuvassa 3.3. Kaasunpoistolaitteisto on asennettu lattiatasoon noin
metrin PPOOLEX-laitteiston alapuolelle. Vesi johdetaan PPOOLEX-säiliön alaosasta
kaasunpoistolaitteiston säiliöön, joka on alipaineistettu laitteistoon integroidulla tyhjöpumpulla. Vesi juoksutetaan tyhjösäiliön läpi laboratoriotilan yläosassa sijaitsevalle
lämmönvaihtimelle. Lämmönvaihtimen jälkeen vesi palautetaan takaisin PPOOLEXsäiliön yläosaan. Piirin kierto voidaan toteuttaa myös päinvastaiseen suuntaan imemällä
vesi PPOOLEX-säiliön yläosasta ensin lämmönvaihtimen kautta kaasunpoistolaitteistolle ja edelleen PPOOLEX-säiliön alaosaan.

Kuva 3.3

Kaasunpoistopiirin periaatekytkentä PPOOLEX-säiliöön. Kuvassa käytetyt merkinnät:
1: PPOOLEX, 2: Airsepex 4.2 -vedenkäsittelylaitteisto, 3: kiertopumppu, 4: lämmönvaihdin, 5: lämmönvaihtimen glykolipiirin kiertopumppu.
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4

MATEMAATTINEN MALLI

Matemaattisten mallien avulla pyritään tutkimaan todellisuudessa monimutkaisia ilmiöitä sopivin yksinkertaistuksin. Matemaattiset mallit ovat keskeisessä asemassa useilla
tieteen- ja teollisuudenaloilla. Mallien käyttö yleistyy jatkuvasti tietokoneiden laskentatehon kasvaessa, mikä mahdollistaa yhä monimutkaisempien mallien luomisen. (Pohjolainen 2010, 11)

Kaasunpoistoon liittyvän teorian pohjalta on luotu matemaattinen malli, jolla pyritään
arvioimaan kaasunpoistoon teoreettisesti tarvittavaa aikaa sekä tutkimaan valitun kaasunpoistolaitteiston tehokkuutta PPOOLEX-käytössä. Seuraavissa kappaleissa on esitetty mallin muodostus ja tehdyt oletukset sekä yksinkertaistukset. Mallin numeerinen ratkaisu on esitetty liitteessä 1.

4.1 Mallin muodostus
Matemaattinen malli on muodostettu massan säilyvyyslain perusteella. Mallissa PPOOLEX-säiliön veteen liuenneen kaasun massa on säilyvä suure, jonka muutosnopeus tasetilavuudessa voidaan esittää yhtälöllä (4.1). Valittaessa PPOOLEX-säiliön veden tilavuus tasetilavuudeksi saadaan kaasunpoistopiirin periaatekuvan 4.1 mukaisesti yhtälö
𝑑𝑚
= 𝑚̇liukeneva − 𝑚̇irtoava + 𝑚̇palaava − 𝑚̇poistuva
𝑑𝑡
𝑑𝑚⁄𝑑𝑡

(4.1)

veteen liuenneen kaasun massan muutosnopeus ajan
suhteen [g/s]

𝑚̇liukeneva

vesi–kaasu-rajapinnalta

veteen

liukenevan

kaasun

siirtyvän

kaasun

massavirta [g/s]
𝑚̇irtoava

vesi–kaasu-rajapinnalta

ilmaan

massavirta [g/s]
𝑚̇palaava

kaasunerottimelta palaavan veteen liuenneen kaasun
massavirta [g/s]

𝑚̇poistuva

kaasunerottimelle siirtyvän veteen liuenneen
massavirta [g/s]

kaasun
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Kuva 4.1

Tasekuva tarkasteltavalle systeemille.

Jakamalla edellinen yhtälö tasetilavuudella saadaan veden kaasukonsentraation muutosnopeudelle yhtälö
𝑑𝐶 𝑚̇liukeneva − 𝑚̇irtoava + 𝑚̇palaava − 𝑚̇poistuva
=
𝑑𝑡
𝑉
𝑑𝐶 ⁄𝑑𝑡

(4.2)

veden kaasukonsentraation muutosnopeus ajan suhteen
[g/m3s]

𝑉

vesimassan tilavuus säiliössä [m3]

Edellisen taseyhtälön avulla voidaan yksinkertaistetusti tarkastella kaasunpoistopiirin
toimintaa ja PPOOLEX-laboratoriokoelaitteiston veden kaasupitoisuutta ajan suhteen.
Kaasunerottimelta palaavan kaasun massavirta voidaan esittää yhtälöllä
𝑚̇palaava = (1 − 𝜂)𝑞𝑣 𝐶0 ,

(4.3)

missä 𝑞𝑣 on kaasunpoistopiirin veden tilavuusvirta, 𝜂 kaasunpoistolaitteiston hyötysuhde ja 𝐶0 veden kaasupitoisuus PPOOLEX-säiliössä tarkasteltavalla ajanhetkellä. Kaasunerottimelle siirtyvän kaasun massavirta voidaan esittää samoin merkinnöin vastaavasti yhtälöllä
𝑚̇poistuva = 𝑞𝑣 𝐶0 .

(4.4)
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Veden ja ilman rajapinnalta siirtyy myös jatkuvasti kaasua rajapinnan yli, kuten kappaleessa 2.3 on esitetty. Käynnistettäessä kaasunpoistopiiri veden kaasupitoisuus laskee,
jolloin aineensiirron nettovirta suuntautuu ilmasta veteen, kunnes Henryn lain mukainen
tasapainotila on saavutettu. Laitteiston toiminnan kannalta on kiinnostavaa vain tilanne,
jossa veden kaasupitoisuus on alle saturaatioarvon, jolloin 𝑚̇irtoava = 0. Rajapinnalta
veteen liukenevan kaasun massavirta 𝑚̇liukeneva riippuu puolestaan vesisäiliön virtausolosuhteista. Oletettaessa säiliön veden olevan levossa voidaan termin 𝑚̇liukeneva olettaa
koostuvan vain diffuusiosta yhtälön (2.7) mukaisesti. Virtausten esiintyessä aineensiirtoon liittyy puolestaan myös aineen kuljettumista, jolloin liukenevan kaasun massavirta
voidaan arvioida konvektiivisen aineensiirron avulla yhtälöllä (2.8).

4.2 Oletukset ja yksinkertaistukset mallin ratkaisussa
Mallin ratkaiseminen tarkasti on haastavaa juuri PPOOLEX-säiliön virtausprofiilin
vuoksi. Säiliön vesi sekoittuu pääasiassa kiertopiirin aiheuttamien virtausten johdosta.
Lisäksi säiliön vesi sekoittuu luonnollisen konvektion vuoksi, jos lämpötila- tai konsentraatioerot kasvavat riittävän suuriksi säiliön eri osissa. Säiliön veden tarkoista virtausnopeuksista tai virtausprofiilista ei kuitenkaan ole tietoa. Veden tilavuus PPOOLEXsäiliössä on huomattavasti suurempi kuin kaasunpoistopiirin tilavuusvirta, minkä takia
mallissa on oletettu PPOOLEX-säiliön veden olevan lähes levossa. Tällöin yhtälö (4.2)
voidaan esittää muodossa
𝑑𝐶 𝐷𝐴
=
𝑑𝑡

𝐶sat − 𝐶0
−𝜂𝑞𝑣 𝐶0
Δ𝑥
,
𝑉

(4.5)

missä 𝐴 on PPOOLEX-säiliön poikkipinta-ala ja Δ𝑥 kaasun diffuusiomatka. Yhtälön
termit ovat tunnettuja kaasun diffuusiomatkaa Δ𝑥 lukuun ottamatta. Termin määrittäminen onkin hankalaa, sillä se riippuu olennaisesti säiliön virtausolosuhteista. Hapen ja
typen absorptio veteen pelkän diffuusion vaikutuksesta on todella hidasta. Mallin ratkaisussa on oletettu, että Δ𝑥 = 0,10 m. Oletukseen sisältyy toinen oletus, jonka mukaan
kaasun täytyy kulkeutua diffuusion vaikutuksesta 0,10 m, minkä jälkeen aineensiirto
tapahtuu pääasiassa säiliön virtausten johdosta. On kuitenkin syytä huomata, että oletettu diffuusiomatka on pelkkä arvio, ja todellinen diffuusiomatka voi olla huomattavasti
oletettua lyhyempi tai pidempi. Diffuusiomatkan vaikutusta mallin käytökseen on arvioitu tarkemmin kappaleessa 6.2.
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Mallia ratkaistaessa on oletettu myös, että veden kaasupitoisuus 𝐶0 on vakio koko tilavuudessa kullakin ajanhetkellä. Mallin ratkaisussa on lisäksi oletettu diffuusiovakio 𝐷 ja
kaasunpoistopiirin tilavuusvirta 𝑞𝑣 vakioiksi.
Yhtälö (4.5) on ratkaistu numeerisesti Eulerin menetelmällä. Ratkaisu on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Esimerkiksi veden lämpötilassa 15 °C ja kaasunpoistopiirin tilavuusvirralla 𝑞𝑣 = 50 l/min saadaan kuvan 4.2 mukaiset tulokset säiliön happipitoisuudesta ajan suhteen.

Kuva 4.2

Veden happikonsentraatio kaasunpoistolaitteiston käynnistyksen jälkeen lämpötilassa
15 °C, kun vesi on alussa kylläistä hapen suhteen.
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5

LABORATORIOMITTAUKSET

Tämän kandidaatintyön kokeellinen osa muodostuu laboratoriomittauksista, jotka tehtiin
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratoriossa 24.3.2015–
7.4.2015. Mittausten tavoitteena oli määrittää PPOOLEX-koelaitteiston veden happipitoisuuden muutos kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä sekä kaasunpoistolaitteiston
sulkemisen jälkeen.

5.1 Mittausjärjestelyt
Laboratoriomittauksia varten PPOOLEX-säiliö täytettiin osittain vesijohtovedellä, jonka
lämpötila oli noin 49 °C. Säiliön veden pinnankorkeus mittausten aikana oli 3,09 m, joka vastaa vesimassan tilavuutta 13,93 m3. Kaasunpoistopiiri käynnistettiin 24.3.2015
klo 12:40. Kaasunpoistopiirin kierto toteutettiin imemällä vettä PPOOLEX-säiliön alaosasta palauttaen kiertopiirin vesi lämmönvaihtimen kautta PPOOLEX-säiliön yläosaan.
Näin pyrittiin varmistamaan veden sekoittuminen PPOOLEX-säiliössä johtamalla lämmönvaihtimella jäähdytettyä vettä säiliön yläosaan, josta viileämpi ja raskaampi vesi
oletettavasti laskeutui alaspäin.

Veden happipitoisuus mitattiin Marvet Basic -mittalaitteella (kuva 5.1). Laitteen valmistajan ilmoittama lämpötila-alue mittarille on 0–35 °C. Mittauksia varten PPOOLEXsäiliön pohjalta laskettiin letkulla vettä muoviämpäriin, joka suljettiin tiiviisti kannella.
Mittausten alussa PPOOLEX-säiliön vesi oli vielä lämpimämpää kuin Marvet Basic mittalaitteen valmistajan ilmoittama maksimilämpötila, joten vesinäytteen annettiin
jäähtyä ennen näytteen happipitoisuuden mittaamista. Kun näytteen lämpötila oli laskenut alle 35 °C:n, mitattiin veden happipitoisuus ja kirjattiin tulokset mittauspöytäkirjaan,
joka on esitetty liitteessä 3. Lisäksi vesinäytteitä otettiin suoraan kaasunpoistopiirin paluulinjasta lämmönvaihtimen jälkeen. Näytteen happipitoisuus mitattiin samalla tavalla
kuin PPOOLEX-säiliön pohjalta otetusta näytteestä. PPOOLEX-säiliön veden lämpötilan laskettua alle 35 °C:n ei vesinäytteitä enää jäähdytetty, vaan näytteen happipitoisuus
mitattiin suoraan näytteenoton jälkeen.

PPOOLEX-säiliön veden lämpötila mitattiin säiliöön asennetuilla K-tyypin termoelementeillä eri korkeuksilta mittausten aikana. Lämpötilat luettiin NI Measurement and
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Automation Explorer -ohjelmalla. Lisäksi kaasunpoistopiirin tilavuusvirta mitattiin piirin paluulinjaan asennetulta Foxboro IMT 25 -virtausmittarilta (kuva 5.1).

Kuva 5.1

Vasemmalla vesinäytteiden happipitoisuuden määritykseen käytetty Marvet Basic
-mittalaite. Oikealla Foxboro IMT 25 -virtausmittari.

5.2 Mittaustulokset
Veden happipitoisuudesta ja lämpötilasta saadut mittaustulokset on esitetty seuraavissa
kappaleissa taulukkomuodossa sekä graafisesti ajan funktiona.
5.2.1 Veden happipitoisuus
PPOOLEX-säiliön pohjalta otetun vesinäytteen happipitoisuus oli kaasunpoistolaitteiston käynnistyshetkellä 4,04 mg/l ja happipitoisuuden saturaatioaste 56,2 %, kun vesinäytteen lämpötila oli laskenut 32,6 °C:een. Seuraavissa taulukoissa on esitetty PPOOLEX-säiliön pohjalta otetuista vesinäytteistä saadut mittaustulokset kaasunpoistolaitteiston ollessa käynnissä sekä vastaavat tulokset kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen. Taulukossa 5.3 on esitetty vastaavat tulokset kaasunpoistopiiristä otetuille näytteille sekä kaasunpoistopiirin tilavuusvirta näytteenottohetkellä. Taulukoissa esitetyt
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lämpötilat ovat vesinäytteiden lämpötiloja mittaushetkellä. Ensimmäisten mittausten
aikana PPOOLEX-säiliön veden lämpötila on siis ollut korkeampi kuin taulukoissa 5.1
ja 5.3 esitetään.

Taulukko 5.1

PPOOLEX-säiliön pohjalta otettujen vesinäytteiden lämpötila, happipitoisuus ja happipitoisuuden saturaatioaste kaasunpoistolaitteiston ollessa käynnissä.

mittaus

päivä

aika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

24.3.
24.3.
24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
26.3.
26.3.
27.3.
27.3.

14:35
17:30
20:38
8:40
13:05
17:05
9:15
14:26
21:00
11:20
13:25

Taulukko 5.2

T
[°C]
27,4
17,6
19,8
14,5
15,1
15,6
14,4
15
15,6
15
14,5

O2-pitoisuus
[mg/l]
2,8
3,06
2,67
1,82
1,83
1,99
2,06
1,85
1,79
1,76
1,81

saturaatioaste
[%]
35,5
32,3
18,0
18,9
20,1
21,1
18,7
18,5
17,6
17,8

PPOOLEX-säiliön pohjalta otettujen vesinäytteiden lämpötila, happipitoisuus ja happipitoisuuden saturaatioaste kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen.

mittaus

päivä

aika

1
2
3
4
5
6

29.3.
29.3.
30.3.
31.3.
2.4.
7.4.

18:05
18:20
19:20
13:30
14:30
14:20

T
[°C]
15,8
15,8
16,3
16,6
17,4
18,3

O2-pitoisuus
[mg/l]
1,83
1,55
1,68
1,63
1,66
1,88

saturaatioaste
[%]
18,6
15,7
17,5
16,8
17,3
17,6
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Taulukko 5.3

Kaasunpoistopiiriin tilavuusvirta sekä kaasunpoistopiiristä otettujen vesinäytteiden
lämpötila, happipitoisuus ja happipitoisuuden saturaatioaste.

mittaus

päivä

aika

1
2
3
4
5
6
7

24.3.
25.3.
25.3.
25.3.
26.3.
27.3.
27.3.

14:20
8:55
9:15
13:16
14:40
9:05
11:30

tilavuusvirta
[l/min]
44,4
53,2
53,1
53,1
53,3
52,8
52,9

T
[°C]
31,1
14,9
15
15,5
15,4
15,9
12,2

O2-pitoisuus
[mg/l]
2,4
3,57
4,08
4,06
2,23
2,62
3,09

saturaatioaste
[%]
32,6
35,5
40,7
41,0
22,6
26,8
28,9

Edellisten taulukoiden mukaiset näytteiden happipitoisuudet on esitetty graafisesti seuraavissa kuvissa. Kuvassa 5.2 on esitetty PPOOLEX-säiliön pohjalta otettujen vesinäytteiden happipitoisuus ja kuvassa 5.3 kaasunpoistopiiristä otettujen vesinäytteiden happipitoisuus.

5
4,5

Happipitoisuus [mg/l]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

0
0

12

24

36

48

60

72

84

Aika kaasunpoittolaitteiston käynnistyksestä [h]
Kuva 5.2

PPOOLEX-säiliön pohjalta otettujen näytteiden happipitoisuus ajan funktiona kaasunpoistolaitteiston käynnistyksen jälkeen.

Kuvasta 5.2 nähdään PPOOLEX-säiliön veden happipitoisuuden nopea lasku kaasunpoistolaitteiston käynnistyksen jälkeen. Noin vuorokausi laitteiston käynnistyksen jälkeen happipitoisuuden muutos kuitenkin tasoittuu ja happipitoisuus saavuttaa tasapai-
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noarvonsa noin 1,8 mg/l. Tasapainotilassa PPOOLEX-säiliön ilmatilasta liukenee veteen yhtä paljon happea kuin kaasunpoistolaitteisto pystyy poistamaan vedestä.
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Kuva 5.3

PPOOLEX-säiliön pohjalta otettujen näytteiden happipitoisuus ajan funktiona kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen.

Kaasunpoistolaitteiston sammuttamisen jälkeen veden happikonsentraatio pysyy likimain vakiona, kuten kuvasta 5.3 huomataan. Mittausten perusteella konsentraatio vaikuttaisi aluksi hieman laskevan ja kääntyvän uudelleen hitaaseen kasvuun noin viiden
vuorokauden (120 tunnin) kuluttua laitteiston sammutuksesta. Mittauspisteiden vähäisyydestä johtuen konsentraation muutoksesta on kuitenkin vaikea tehdä varmoja tulkintoja. Kuvassa 5.4 on esitetty kaasunpoistopiiristä otettujen vesinäytteiden happipitoisuus
eri mittauskerroilla.
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Kuva 5.4

Kaasunpoistopiiristä otettujen vesinäytteiden happipitoisuus.

5.2.2 PPOOLEX-säiliön lämpötilajakauma
PPOOLEX-säiliön lämpötila mitattiin 14:llä eri korkeudella sijaitsevalla K-tyypin termoelementillä. Mittaustulokset on esitetty graafisesti kuvassa 5.5 PPOOLEX-säiliön
korkeuden funktiona. Kuvassa eri symbolit kuvaavat eri mittauskertoja, joita oli yhteensä 10. Kuvassa 5.6 on puolestaan esitetty kunkin mittauskerran lämpötilojen keskiarvo
ajan funktiona.
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PPOOLEX-säiliön lämpötilajakauma PPOOLEX-säiliön korkeuden funktiona mittausten aikana.
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Kuva 5.6

PPOOLEX-säiliön eri korkeuksilta mitattujen lämpötilojen keskiarvo mittausten aikana.

Kuvan 5.5 perusteella PPOOLEX-säiliön lämpötilajakauma on tasainen ja koko säiliön
vesi on lähes samassa lämpötilassa korkeudesta riippumatta. Kuvasta 5.6 nähdään lämmönvaihtimen toiminta kaasunpoistopiirissä. Säiliön veden lämpötila laskee mittausten
alussa tasoittuen noin 20 °C:een.
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6

TULOSTEN TARKASTELU

Tässä kappaleessa tarkastellaan työn kokeellisen osan mittaustuloksia sekä verrataan
mittaustuloksia vastaaviin matemaattisen mallin tuloksiin. Lisäksi annetaan kehitysehdotuksia mittaustarkkuuden ja matemaattisen mallin parantamiseksi.

6.1 Mittaustulokset
6.1.1 Happipitoisuus
PPOOLEX-säiliön pohjalta otetuista vesinäytteistä on syytä huomata joitakin ristiriitoja.
Kuvissa 5.2 ja 5.3 peräkkäiset mittausarvot vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi kuvan 5.2 neljässä ensimmäisessä mittaustuloksessa on merkittäviä eroja. Tulosten perusteella veden happipitoisuus laskee ensin todella nopeasti, jonka jälkeen pitoisuus nousee
hieman, mutta kääntyy taas uudelleen laskuun. Oletettavasti veden happipitoisuuden
muutoksen tulisi olla varsin hidasta ja mittaustulosten tulisi asettua sileälle käyrälle, mikä ei kuitenkaan täysin toteudu kuvien 5.2 ja 5.3 perusteella (Cussler 1984, 1).

Mittaustulosten vaihtelu voi johtua useasta syystä. Vesi PPOOLEX-säiliössä voi olla
kerrostunutta, jolloin säiliön pohjalla vallitsee erilainen konsentraatio kuin muualla säiliössä. Säiliössä käytetään vesijohtovettä, jonka epäpuhtaudet voivat vaikuttaa happipitoisuuteen. Vesijohtovesi voi sisältää esimerkiksi humusta, joka reagoi hapen kanssa ja
täten laskee veden happipitoisuutta (Jyväskylän yliopisto). Otetut vesinäytteet ovat
myös voineet hapettua näytteenottohetken ja varsinaisen mittauksen välillä. Yllättävät
mittausarvot voivat myös selittyä käytetyn mittalaitteen epätarkkuudella.

Yllättävimmät tulokset saatiin suoraan kaasunpoistopiiristä otetuista näytteistä. Vesinäytteet otettiin piirin paluulinjasta kaasunpoistolaitteiston jälkeen, jolloin näytteiden
happipitoisuuden tulisi olla lähellä nollaa kuvan 3.2 perusteella. Näytteiden happipitoisuus ei kuitenkaan missään vaiheessa laske alle arvon 2 g/m3. Mittaustulokset ovat erityisen ristiriitaiset, sillä niiden mukaan PPOOLEX-säiliössä vallitsi alhaisempi happikonsentraatio kuin kaasunpoistolaitteiston jälkeisessä paluulinjassa. Mittausten mukaan
kaasunpoistolaitteisto siis olisi nostanut kiertävän veden happipitoisuuta. Tämä on myös
hyvin epätodennäköistä, sillä mittausten mukaan PPOOLEX-säiliön happipitoisuus kuitenkin laski kaasunpoistolaitteiston ollessa käynnissä. On siis syytä epäillä, että kaasun-
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poistolinjasta otettujen vesinäytteiden mittaustulokset eivät ole luotettavia. Tulosten
virheellisyys voi johtua vain näytteen hapettumisesta näytteenottohetken ja mittauksen
välillä tai itse mittalaitteen virheellisestä tuloksesta. Samat epävarmuustekijät vaikuttavat myös PPOOLEX-säiliöstä otettuihin näytteisiin, minkä vuoksi vesinäytteiden happipitoisuuden mittaustuloksiin on syytä suhtautua hyvin kriittisesti.
6.1.2 Lämpötilan mittaukset
Kuvan 5.5 perusteella PPOOLEX-säiliön lämpötilajakauma on hyvin tasainen. Lämpötilaero säiliön ylä- ja alaosan välillä on korkeimmillaankin vain noin 1 °C, minkä perusteella säiliön vesi ei ole merkittävästi kerrostunutta lämpötilan suhteen. Tasainen lämpötilajakauma viittaa myös siihen, että säiliön vesi sekoittuu ainakin osittain kiertopiirin ja
luonnollisen konvektion aiheuttamien virtausten johdosta. Pelkän lämpötilaprofiilin
avulla ei voida kuitenkaan suoraan arvioida veden happikonsentraation profiilia säiliössä.

6.2 Matemaattisen mallin ja mittaustulosten vertailu
Kappaleessa 4 esitetyn matemaattisen mallin tulokset on esitetty graafisesti seuraavissa
kuvissa. Kuvassa 6.1 on simuloitu mittausolosuhteita, kun kaasunpoistolaitteisto on
käynnissä. Kuvassa on myös esitetty saadut mittaustulokset. Mallilla ennustettu PPOOLEX-säiliön veden happipitoisuus käyttäytyy huomattavasti eri tavalla kuin sitä vastaavat mittaustulokset. Mallin tulosten mukaan happipitoisuus lähestyy nollaa noin kolmenkymmen tunnin kuluttua kaasunpoistolaitteiston käynnistyksestä, mutta mittaustulosten mukaan säiliön happikonsentraation tasapainoarvo on selvästi korkeampi kuin
mallin ennustama.
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Kuva 6.1

Matemaattisen mallin tulokset mittausolosuhteita vastaavassa tilanteessa, kun kaasunpoistolaitteisto on toiminnassa.

Erot mittaustuloksissa ja mallin antamissa tuloksissa voivat johtua aikaisemmin kuvatuista mittauksiin liittyvistä epävarmuuksista sekä mallin muodostuksessa ja ratkaisussa
käytetyistä oletuksista ja yksinkertaistuksista. Todennäköisesti suurin ero tuloksissa johtuu mallin ratkaisun oletuksesta, jonka mukaan PPOOLEX-säiliön vesi on levossa sekä
kaasunpoistolaitteiston hyötysuhteen arvioimisesta todellisuutta korkeammaksi. Laitteiston hyötysuhde on simuloitu mallissa vastaamaan kuvassa 3.2 esitettyä, mutta mittaustulosten perusteella on mahdollista, että laitteiston hyötysuhde jää PPOOLEXkäytössä selvästi matalammaksi.

Tulosten eroja ei voida kuitenkaan selittää vain kaasunpoistolaitteiston hyötysuhteen
yliarvioimisella. Kuvassa 6.2 on esitetty mallin tulokset, kun kaasunpoistolaitteiston
hyötysuhteelle on asetettu vakioarvot 60 %, 20 % ja 8 %. Mallin antamat tulokset eroavat yhä huomattavasti mittaustuloksista, vaikka laitteiston hyötysuhde asetetaan selvästi
valmistajan ilmoittamia arvoja matalammaksi.
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Kuva 6.2

Matemaattisen mallin tulokset kaasunpoistolaitteiston ollessa toiminnassa eri kaasunpoistolaitteiston hyötysuhteilla.

Mallin merkittävin epävarmuustekijä on oletus, jonka mukaan hapen absorptio ilman ja
veden rajapinnalta tapahtuu vain diffuusion vaikutuksesta. Kuvassa 6.3 on esitetty mallin tulokset, kun diffuusiokertoimeksi on asetettu 5,10 ∙ 10−6 m2 ⁄s. Tällöin mallin tulokset vastaavat mittaustuloksia lähes täydellisesti. Kuvan perusteella voidaankin olettaa, että hapen absorptio veteen on aliarvioitu mallissa. Todellisuudessa kaasunpoistopiiri siis aiheuttaa PPOOLEX-säiliöön niin suuren virtauksen, että aineensiirtoa tulisi
tarkastella konvektiivisena kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä.
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Kuva 6.3

Matemaattisen mallin tulokset kaasunpoistolaitteiston ollessa käynnissä, kun diffuusiokertoimeksi on asetettu 𝐷 = 5,10 ∙ 10−6 m2 /s.

Luotu malli on myös herkkä diffuusiomatkan Δ𝑥 muutokselle. Mallin ratkaisussa on
oletettu, että diffuusiomatka on 0,1 m. Todellisesta diffuusiomatkasta ei kuitenkaan ole
tietoa, sillä se riippuu säiliön virtausolosuhteista. Säiliön veden ollessa täysin levossa
tulisi diffuusiomatkan käsittää periaatteessa koko säiliön korkeus. Virtausnopeuden
kasvaessa säiliössä kaasun diffuusiomatka lyhenee. Kaasun absorptiossa virtaavaan veteen kaasun täytyy kulkeutua diffuusion vaikutuksesta vain ohuen pintafilmin läpi. Pintafilmin paksuus on tyypillisesti luokkaa 10-4 m (Cussler 1984, 284). Kuvassa 6.4 on
esitetty mallin käyttäytyminen eri diffuusiomatkoilla. Kuvan mukaan diffuusiomatkan
pienentämisellä malli saadaan vastaamaan mittaustuloksia, mikä tukee myös johtopäätöstä, jonka mukaan aineensiirtoa tulisi tarkastella konvektiivisena diffuusion sijasta.
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Kuva 6.4

Matemaattisen mallin tulokset eri diffuusiomatkan Δ𝑥 arvoilla.

Kuvassa 6.5 on esitetty mallin tulokset kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen.
Tilannetta on simuloitu asettamalla yhtälössä (4.4) kaasunpoistopiirin tilavuusvirtaa kuvaava termi 𝑞𝑣 nollaksi ja happikonsentraatio alussa vastaamaan viimeistä mittaustulosta kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä, 𝐶0 = 1,81 g/m3. Kuvaan on piirretty myös
mittaustulokset sekä mittaustuloksiin asetettu lineaarinen sovite. Saadut tulokset vastaavat pitkälti mittaustuloksia, jos osa mittaustuloksista oletetaan mittausvirheiksi.
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Kuva 6.5

Matemaattisen mallin tulokset mittausolosuhteita vastaavassa tilanteessa, kun kaasunpoistolaitteisto on sammutettu.

6.3 Laboratoriomittausten parantaminen
Saatuihin mittaustuloksiin liittyy useita epävarmuuksia, joita on käsitelty jo aikaisemmin. Luotettavampien tulosten saamiseksi mittaustapoja voidaan parantaa useilla keinoilla. Happipitoisuus voitaisiin mitata useammalla mittalaitteella, jolloin yhden mittarin virhe olisi havaittavissa. Tehtyjen mittausten perusteella ei ole varmuutta käytetyn
mittalaitteen oikeasta toiminnasta. Mittausvarmuutta parantaisi myös se, jos vesinäytteitä olisi mahdollista ottaa eri korkeuksilta PPOOLEX-säiliöstä. Parhaaseen tulokseen
päästäisiin, jos happipitoisuus olisi mahdollista mitata jatkuvana prosessina suoraan
PPOOLEX-säiliöstä eri korkeuksilta, eli toteuttaa happipitoisuuden mittaus kuten lämpötilan mittaus tehdyissä laboratoriomittauksissa. Näin poistettaisiin myös vesinäytteen
hapettumisen mahdollisuus näytteenotto- ja mittaushetken välillä.

6.4 Matemaattisen mallin parantaminen
Luodulla matemaattisella mallilla onnistuttiin mallintamaan PPOOLEX-säiliön happipitoisuutta kiitettävästi kaasunpoistolaitteiston sammutuksen jälkeen. Mittaustulosten pe-
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rusteella hapen diffuusio veden ja ilman rajapinnalta veteen käyttäytyy mallin mukaan,
joten käytettyjä oletuksia ja yksinkertaistuksia voidaan pitää onnistuneina. Kaasunpoistopiirin mallinnus ei vastaa saatuja mittaustuloksia yhtä hyvin. Mallin tulokset vastaavat
kuitenkin mittaustuloksia, jos diffuusiokertoimen arvoa kasvatetaan. Tämä viittaa siihen, että PPOOLEX-säiliön vesi ei ole levossa kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä.
Kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä hapen absorptiota PPOOLEX-säiliön ilmatilasta veteen tulisikin tarkastella konvektiivisena yhtälön (4.5) mukaisesti. Konvektiivisen
aineensiirtokertoimen määrittäminen vaatisi kuitenkin tarkempia tietoja PPOOLEXsäiliön virtausolosuhteista. Konvektiivista aineensiirtoa voidaan kuitenkin kuvata diffuusion avulla kasvattamalla diffuusiokerrointa, kuten kuvassa 6.3 on tehty.

Muut merkittävät epävarmuustekijät mallissa ovat kaasun oletettu diffuusiomatka ja
kaasukonsentraation 𝐶 olettaminen vakioksi koko PPOOLEX-säiliössä. Todennäköisesti konsentraatio vaihtelee säiliön eri osissa, minkä huomioiminen parantaisi mallin tarkkuutta. Todellisen konsentraatioprofiilin tunteminen vaatisi kuitenkin mahdollisuutta
mitata veden kaasupitoisuus säiliöstä eri korkeuksilta.

6.5 Yhteenveto kaasunpoistolaitteiston toimivuudesta
Tehtyjen laboratoriomittausten perusteella kaasunpoistolaitteisto pystyy laskemaan
PPOOLEX-säiliön veden happipitoisuuden arvoon noin 1,8 mg/l. Tämä vastaa kaasupitoisuuden tasapainoarvoa, joten säiliön vettä ei saada täysin kaasuttomaksi laboratoriokokeita varten. On myös syytä huomata, että mittauksissa ja mallissa tarkasteltiin vain
veden happipitoisuutta. Hapen lisäksi vedessä on myös liuennutta typpeä, joka vaikuttaa
veden kaasupitoisuuteen. Typpeä voidaan olettaa liukenevan veteen 1,8-kertaisesti happea enemmän (Kärkkäinen 2012, 27). Veden happipitoisuuden ollessa tasapainoarvossaan 1,8 mg/l on veden kokonaiskaasupitoisuus noin
𝐶tot = 2,8 ∙ 1,8 mg⁄l = 5,04 mg⁄l .

(6.1)

PPOOLEX-laitteistolla on tehty vasta yhdet laboratoriokokeet kaasunpoistolaitteiston
asennuksen jälkeen. Nämä kokeet onnistuivat veden lämpötilan ollessa alle 40 °C. Kokeiden edetessä ja PPOOLEX-säiliön veden lämpötilan noustessa alkoivat veteen liuenneet kaasut muodostaa kaasukuplia. Näiden kokeiden perusteella kaasunpoistolaitteisto
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ei siis täysin poistanut alkuperäistä ongelmaa, kun kaasunpoisto toteutettiin viileällä vedellä. (Räsänen 2015)
Täytettäessä PPOOLEX-säiliö lämpimällä vesijohtovedellä, kuten tämän kandidaatin
työn kokeellisessa osassa, päästään oletettavasti parempaan lopputulokseen, sillä kaasujen liukoisuus veteen laskee lämpötilan noustessa. Näin ollen veden kaasupitoisuus on
jo aluksi matalampi kuin käytettäessä viileämpää vettä. Samoin kaasunpoistolaitteisto
toimii tehokkaammin korkeammissa lämpötiloissa. PPOOLEX-laitteistolla ei ole kuitenkaan vielä tehty varsinaisia laboratoriokokeita, joissa kaasunpoisto olisi toteutettu
lämpimällä vedellä, ja näin ollen kaasunpoistolaitteiston lopullista suorituskykyä ei ole
vielä päästy testaamaan todellisessa käyttötilanteessa.
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7

YHTEENVETO

PPOOLEX-laboratoriokoelaitteistolla tutkitaan höyryn lauhtumiseen liittyviä ilmiöitä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ydinturvallisuuden tutkimusyksikössä. Laitteiston
pääkomponentti on sylinterin muotoinen pystysäiliö, joka täytetään vesijohtovedellä
laboratoriokokeita varten. Kokeiden aikana veden lämpötila nousee ja veteen liuenneet
kaasut muodostavat kaasukuplia, jotka vaikeuttavat kokeiden tulosten tulkitsemista.
Kokeiden mahdollistamiseksi veteen liuenneet kaasut on näin ollen poistettava koelaitteiston vedestä.

Tässä kandidaatintyössä on esitelty aineensiirron teoriaa PPOOLEX-käyttöön liittyen.
Esiteltyjen teorioiden pohjalta on luotu matemaattinen malli, jolla on pyritty mallintamaan PPOOLEX-säiliöön kytketyn kaasunpoistopiirin toimintaa. Kaasunpoistopiirin
pääkomponentti on Airsepex 4.2 -vedenkäsittelylaitteisto, joka poistaa veteen liuenneita
kaasuja alipainetekniikkaa hyödyntäen.

Työn kokeellisessa osassa tehtiin laboratoriomittaukset Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratoriossa. Mittauksissa määritettiin PPOOLEX-säiliön
veden happipitoisuus kaasunpoistolaitteiston ollessa käytössä sekä laitteiston sammutuksen jälkeen. Lisäksi veden happipitoisuus mitattiin suoraan kaasunpoistopiirin paluulinjasta kaasunerottimen jälkeen.

Mittausten perusteella kaasunpoistolaitteisto pystyy laskemaan veden happipitoisuuden
arvoon noin 1,8 mg/l. Saatuihin mittaustuloksiin liittyy useita epävarmuuksia, sillä mittaustulokset vaihtelivat merkittävästi lyhyenkin ajan sisällä. Lisäksi mittaustulokset kaasunpoistopiirin paluulinjasta olivat ristiriidassa laitteen toimintaperiaatteen kanssa, sillä
mittausten mukaan veden happipitoisuus kaasunpoistolaitteiston jälkeen oli toistuvasti
suurempi kuin ennen kaasunpoistolaitteistoa.

Saadut mittaustulokset vastaavat matemaattisen mallin tuloksia kaasunpoistolaitteiston
sammutuksen jälkeen. Laitteiston ollessa käytössä mallin ja mittaustulosten välillä on
kuitenkin huomattavia eroja. Erot tuloksissa johtuvat mallin useista yksinkertaistuksista
sekä mittauksiin liittyvistä epävarmuuksista. Tärkein tekijä mallin epätarkkuudessa on
oletus, jonka mukaan PPOOLEX-säiliön vesi pysyy levossa kaasunpoistolaitteiston ol-
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lessa käytössä. Mittaustulosten perusteella aineensiirtoa ilman ja veden rajapinnalta tulisikin tarkastella konvektiivisena puhtaan diffuusion sijasta. Konvektiivisen aineensiirtokertoimen määrittäminen vaatisi tarkkoja tietoja PPOOLEX-säiliön virtausprofiilista.
Konvektiivista aineensiirtoa voidaan kuitenkin kuvata kasvattamalla diffuusiokerrointa,
jolloin mallin tulokset vastaavat mittaustuloksia.
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Matemaattisen mallin numeerinen ratkaisu

Kappaleessa 4.1 esitetty yhtälö (4.2) on ratkaistu numeerisesti Eulerin menetelmän avulla. Menetelmän perusperiaatteena on tutkia differentiaaliyhtälöä differenssimenetelmällä eli jakaa tarkasteltava ajanjakso lyhyisiin aika-askeleisiin. PPOOLEX-säiliön kaasukonsentraatio ajanhetkellä 𝑡 + 1 on laskettu lisäämällä ajanhetken 𝑡 konsentraatioon
konsentraation muutosnopeus ajanhetkellä 𝑡 seuraavan yhtälön mukaisesti. (Gerald &
Wheatley 1989, 354)
𝐶(𝑡 + 1) = 𝐶(𝑡) +

Δ𝐶
(𝑡) ∙ Δ𝑡
Δ𝑡

(1)

𝐶(𝑡 + 1)

veden kaasukonsentraatio ajanhetkellä 𝑡 + 1 [g/m3]

𝐶(𝑡)

kaasukonsentraatio ajanhetkellä 𝑡 [g/m3]

Δ𝐶 ⁄Δ𝑡 (𝑡)

veden kaasukonsentraation muutosnopeus ajanhetkellä 𝑡
[g/m3s]

Δ𝑡

aika-askeleen pituus [s]

Edellisen yhtälön mukaisesti voidaan laskea veden kaasukonsentraatio kullakin ajanhetkellä. Yhtälöt on ratkaistu numeerisesti Matlab-ohjelman avulla. Käytetty Matlab-koodi
on esitetty liitteessä 2.

Yhtälön (4.5) ratkaisussa on oletettu, että PPOOLEX-säiliön vesi on alussa täysin kylläisessä tilassa hapen suhteen, jolloin alkuhetkellä 𝑡 = 0 𝐶0 = 𝐶sat . PPOOLEX-säiliön
vesipatsaan poikkipinta-ala 𝐴 ja tilavuus 𝑉 ovat vakioita. Lisäksi kaasun diffuusiomatka
Δ𝑥, kaasunpoistopiirin veden tilavuusvirta 𝑞𝑣 ja diffuusiokerroin D on oletettu vakioiksi. Diffuusiokertoimen arvo 2,10 ∙ 10−9 m2/s on lähteestä (Seppälä & Lampinen 2004,
67). Vakioarvoille on käytetty seuraavan taulukon mukaisia arvoja.
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Mallin ratkaisussa käytetyt vakioarvot.

vakio

arvo

𝐴

4,524 m2

𝑉

13,334 m3

Δ𝑥

0,10 m

𝑞𝑣

0,050 m3/s

𝐷

2,10 ∙ 10−9 m2/s

Veden saturaatiokonsentraatio 𝐶sat ja kaasunpoistolaitteiston hyötysuhde 𝜂 ovat lämpötilan funktioita. Laskennan helpottamiseksi muuttujille on luotu taulukkoarvoista sovitteet Excelin sovitetyökalun avulla. Veden saturaatiohappikonsentraatiolle paineessa 1
bar on käytetty sovitetta
𝐶sat (𝑇) = −2 ∙ 10−5 ∙ 𝑇 3 + 0,0041𝑇 2 − 0,03175𝑇 + 14,212.

(2)

Kaasunpoistolaitteiston hyötysuhteen sovitteet on jaettu kahteen lineaariseen sovitteeseen. Lämpötilavälillä 0–20 °C sovite on muotoa
𝜂(𝑇) = 0,0166𝑇 + 0,654

(3)

ja lämpötilavälillä 20–50 °C
𝜂(𝑇) = 0,00028𝑇 + 0,9806.

(4)

Esimerkiksi lämpötilassa 15 °C hapen saturaatiokonsentraatioksi saadaan yhtälöstä (2)
𝐶sat (15 °C) = −2 ∙ 10−5 ∙ (15 )3 + 0,0041(15 )2 − 0,03175(15 )
+ 14,212 = 10,30 g/m3
ja vastaavasti kaasunpoistolaitteiston hyötysuhteeksi yhtälöstä (3)
𝜂(15 °C) = 0,0166 ∙ 15 + 0,654 = 0,903.
Sijoittamalla lukuarvot saadaan yhtälön (4.5) osoittajan arvoksi
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2,00 ∙ 10−9 m2 ⁄s ∙ 4,524 m2

(10,30 − 10,30) g⁄m3
+ 0,050 m3 ⁄s
0,10 m

∙ 10,30 g⁄m3 ∙ (−0,903) = −0,465 g⁄s
ja edelleen yhtälöstä (4.5) veden happikonsentraation muutosnopeudeksi lämpötilassa
15 °C
𝑑𝐶 −0,465 g⁄s
=
= −0,0333 g⁄m3 s.
𝑑𝑡
13,934 m3
Käyttämällä aika-askeleen pituutena yhtä sekuntia saadaan yhtälöstä (1) edelleen veden
happikonsentraatioksi ajanhetkellä 𝑡 + 1
𝐶(𝑡 + 1) = 10,30 g⁄m3 − 0,03336 g⁄m3 s ∙ 1 s = 10,27 g⁄m3 .
Saatu arvo vastaa veden happikonsentraatiota yhden sekunnin kuluttua kaasunpoistopiirin käynnistyksestä olettaen, että vesi kiertäisi tässä ajassa koko piirin läpi. Etenemällä
vastaavalla tavalla yhden sekunnin aika-askeleilla saadaan veden happikonsentraatio
laskettua kaikilla ajanhetkillä. Kuvassa 4.2 on esitetty saadut tulokset, kun tarkasteluaikana on 24 tuntia. Simuloitaessa laboratoriomittausten olosuhteita mallilla on veden
lämpötilaa muutettu vastaamaan mitattuja lämpötiloja laskennassa käytetyn forsilmukan sisällä Matlab-koodissa.
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Matemaattisen mallin ratkaisussa käytetty Matlab-koodi

close all
clear all
clc
% alkuarvot
T = 20; % C
A = (2.4/2)^2*pi; % m^2
H = 3.08; % m
V = A*H; % tilavuus kuutioina
delta_x = 0.1; % m
D = 2.10*10^(-9); % m^2/s (Seppälä & Lampinen 2004, 67)
q_v = 53; % l/min, asetetaan nollaksi, jos kaasunpoistolaitteisto ei
ole käytössä
q_v = q_v/(1000*60); % m^3/s
% kaasunpoistolaitteiston tehokkuuden sovitteet
eta_sovite_0 = @(T) (1.66*T+65.4)/100; %sovite välillä 0-20 C
eta_sovite_20 = @(T) (0.028*T+98.061)/100; %sovite välillä 20-50 C
eta = eta_sovite_20(T); % alkuarvo mallia varten
% saturaatiosovite
C_sat = @(T) (-2)*10^(-5)*T.^3+0.0041*T.^2-0.3175*T+14.212;
% ratkaistava malli
dC = @(C,eta_) (D*A*(C_sat(T)-C)/delta_x-eta_*q_v*C)/V;
t = 72; % tarkasteltava aika tunteina
t = t*60*60; % tarkasteltava aika sekunteina
% alkuarvot looppia varten
aika=1:1:t;
arvot = zeros(1,t); % arvot-vektorin alustus
C_0 = 4.04; % konsentraatio alussa
%C_0 = C_sat(T); % valitaan, jos vesi alussa kylläisessä tilassa
eta_vektori = zeros(1,t); % hyötysuhdevektorin alustus
for i=aika
% lämpötilan sovitus mittausdataan
if i<205*60
T = 45;
else if i >=205*60 && i < 406*60
T = 35;
else if i >= 406*60 && i <= 1200*60
T = 25;
else T = 18;
end
end
end
% kaasunpoistolaitteiston tehokkuuden määritys lämpötilan mukaan
if T < 20
eta = eta_sovite_0(T);
else
eta = eta_sovite_20(T);
end
C_1 = C_0+dC(C_0,eta); % konsentraation laskeminen hetkellä i
arvot(i)=C_1; % konsentraation päivitys arvot-vektoriin
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C_0 = C_1; % alkuarvon tallennus seuraavaa kierrosta varten
eta_vektori(i) = eta; % hyötysuhteen tallennus muistiin hyötysuhdevektoriin
end
% piirtämistä varten
n = 60*60;
t = t/3600;
y_akseli = arvot(1:n:end);
x_akseli = linspace(0,t,t);
hold on
plot(x_akseli,y_akseli)
xlabel('Aika kaasunpoistolaitteiston käynnistyksestä [h]')
ylabel('Happikonsentraatio C [g/m^3]')
axis([0 t 0 6])
box on
% mittaustulosten piirtäminen
x_data = [1.316666667 1.91666667 4.833333 7.96666667 20 24.4166667
28.41666667 44.5833333 49.766667 56.33333 70.66667 72.75]';
y_data = [4.4 2.8 3.06 2.67 1.82 1.83 1.99 2.06 1.85 1.79 1.76 1.81]';
plot(x_data,y_data,'r*')
legend('malli','mittaustulokset')
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Mittauspöytäkirja
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Aineensiirtokorrelaatioita

Taulukko 2

Esimerkkejä aineensiirtokorrelaatioista eri tilanteissa. Taulukossa 𝐿 viittaa dimensiottomien lukujen määrityksessä käytettävään karakteristiseen mittaan ja 𝑤 virtausnopeuteen. Taulukko on muokattu lähteestä (Seppälä & Lampinen 2004, 94).

Fysikaalinen tilanne

Korrelaatioyhtälö

Huomioitavaa

Aineensiirto säiliössä olevan nesteen ja siinä nousevien puhtaiden kaasukuplien välillä, kun nestettä
sekoitetaan.

𝑆ℎ = 0,13 (𝑉⁄𝑑 ⁄𝜌𝑣 )

Aineensiirto nesteseoksen
ja siinä kohoavien suurien
nestepisaroiden välillä, kun
seosta ei sekoiteta.

𝑆ℎ = 1,13(𝑅𝑒𝑆𝑐)4⁄5

𝑃

𝑑 = kuplan halkaisija
4

3

𝑃⁄𝑉 = sekoituseho tilavuutta kohden
𝐿 = pisaran halkaisija
𝑤 = pisaran nopeus
𝐿 = 𝑧 = pystysuuntainen
etäisyys kalvon yläreunasta

Aineensiirto valuvan kalvon pinnalta kalvon sisälle

𝑆ℎ𝑧 = 0,69(𝑅𝑒𝑧 𝑆𝑐)1⁄2

Aineensiirto putken sisäpinnan ja putken sisällä virtaavan turbulenttivirtauksen
välillä

𝑆ℎ = 0,026𝑅𝑒 4⁄5 𝑆𝑐 1⁄3

𝐿 = levyn pituus

Aineensiirto liikkuvan pyöreän kappaleen pinnan ja
ympäristön välillä. Virtaus
noudattaa vapaata konvektiota.

𝑆ℎ = 2 + 0,6𝐺𝑟 1⁄4 𝑆𝑐 1⁄3

𝐿 = pallon halkaisija

𝑤 = kalvon keskimääräinen nopeus

