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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
A

virtauksen poikkipinta-ala

[m]

Cp

ominaislämpökapasiteetti

[J/kgK]

D

halkaisija

[m]

f

kitkakerroin

[-]

g

putoamiskiihtyvyys

[m/s2]

H

korkeus

[m]

L

u-putken pituus

[m]

K

kertavastus

[-]

ṁ

massavirta

[kg/s]

P

paine

[Pa]

q

lämpövuo

[W/m2]

Pr

Prandtlin luku

[-]

Re

Reynoldsin luku

[-]

s

koordinaatti u-putkessa

[m]

t

aika

[s]

T

jäähdytteen lämpötila

[K]

U

lämmönsiirtokerroin

[W/m2K]

v

nopeus

[m/s]

z

virtauksen suuntainen koordinaatti

[m]

α

aukko-osuus

[-]

β

lämpölaajenemiskerroin

[1/K]

Γ

massan muutosnopeus

[kg/m3s]

λ

lämmönjohtavuus

[W/m°C]



dynaaminen viskositeetti

[kg/m·s]

ρ

tiheys

[kg/m3]

Kreikkalaiset
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Alaindeksit
C

kylmä

e

ulostulo

fl

muotohäviö

H

kuuma, hydraulinen-

i

rajapinta, sisäänmeno tai sisäpuolinen

l

neste

o

ulkopuolinen

pu

pumppu

va

venttiili

w

seinämä

Lyhenteet
APROS

Advanced Process Simulation Environment

CFD

Computational Fluid Dynamics

EPR

European Pressurized Reactor

LOBI

Loop Blowdown Investigation

LSTF

Large Scale Test Facility

MARS

Multi-dimensional Analysis of Reactor Safety

PACTEL

Parallel Channel Test Loop

PAX

PWR PACTEL Experiments

PKL

Primärkreislauf

PWR PACTEL

Pressurized Water Reactor Parallel Channel Test Loop

RELAP

Reactor Excursion and Leak Analysis Program

ROSA

Rig of Safety Assessment

SG

Steam Generator

SAFIR2014

Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011–2014

TRACE

Trac/Relap Advanced Computational Engine

VVER

Vodo Vodjanyi Energetitseskij Reaktor
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1 JOHDANTO
Tässä diplomityössä tarkastellaan virtauksen käyttäytymistä Lappeenrannan teknillisen yliopiston
PWR

PACTEL

-koelaitteiston

höyrystimen

lämmönvaihtoputkissa.

Suurella

primäärimassavirralla neste virtaa lämmönvaihtoputkien lävitse kuumasta sisääntulotilavuudesta
kylmään

ulosmenotilavuuteen

päin.

Luonnonkiertovirtauksella

osassa

höyrystimen

lämmönvaihtoputkista virtauksen suunta kääntyy päinvastaiseksi. Tässä työssä selvitetään
APROS

-prosessisimulointiohjelmistoa

käyttäen

virtauksen

käyttäytymistä

erilaisissa

transienttitilanteissa pienillä virtauksilla.

Työn alussa esitellään pystyhöyrystimen toimintaa, PWR PACTEL -koelaitteisto erityisesti
höyrystinten osalta, sekä muita koelaitteistoja, joissa on käytetty pystyhöyrystimiä. Tämän
jälkeen esitetään koelaitteistoilla tehtyjä havaintoja virtauksen kääntymisestä, sekä käsitellään
virtauksen kääntymistä teoreettisesta näkökulmasta. Teoriaosiossa on lisäksi esitelty virtauksen
kääntymiseen

vaikuttavia

tekijöitä,

kuten

lämmönvaihtoputkien

pituuden

sekä

lämmönvaihtoputkiin menevän virtauksen lämpötilajakauman vaikutus siihen, missä osassa
lämmönvaihtoputkista kääntymistä esiintyy.

Teorian käsittelyn jälkeen esitellään työssä käytetty APROS -prosessisimulointiohjelma, sekä
PWR PACTEL -koelaitteiston höyrystimestä luodut simulointimallit. Höyrystimestä on tässä
työssä käytetty kahta eri simulointimallia, joista toisessa lämmönvaihtoputket on jaettu viiteen
ryhmään pituuksien mukaan ja toisessa mallissa lämmönvaihtoputkista ovat mukana vain pisin ja
lyhin ryhmä. Tämän jälkeen esitellään malleilla saatuja simulointituloksia. Perustapauksia on
kuusi, joista osassa on esitetty useita eri variaatioita. Simulaatioissa primäärimassavirtaa
muutetaan erilaisilla transienteilla 0 kg/s, 0,6 kg/s ja 2 kg/s massavirtojen välillä ja tarkastellaan
lämmönvaihtoputkien virtausten käyttäytymistä.
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2 PYSTYHÖYRYSTIMET

Tässä

työssä

tarkastellaan

luonnonkiertovirtauksen

käyttäytymistä

erityisesti

EPR-

ydinvoimalaitostyypin pohjalta tehdyn PWR PACTEL –koelaitteiston pystyhöyrystimessä.
Painevesityyppisessä ydinvoimalassa höyrystimen tehtävä on höyrystää turbiinille menevä
sekundääripiirin

vesi

käyttäen

reaktorin

kuumentaman

primääriveden

lämpöä.

U-

putkityyppisessä pystyhöyrystimessä primääripiirin vesi kulkee höyrystimen läpi useiden
ylösalaisen u-kirjaimen muotoisten lämmönvaihtoputkien kautta. EPR-laitostyypin yhdessä
höyrystimessä

näitä

lämmönvaihtoputkia

on

5980

kappaletta.

Primäärivesi

jäähtyy

lämmönvaihtoputkien lävitse kulkiessaan, joten höyrystimen primääripuolen sisäänmenopuolta
kutsutaan kuumaksi puoleksi ja ulosmenopuolta kylmäksi puoleksi. Lämmönvaihtoputkien
ympärillä höyrystimen sekundääripuolella kiertää höyrystettävä sekundäärivesi ja siitä syntyvä
höyry. Myös sekundääripuolella käytetään vastaavia nimityksiä, eli kuuma puoli viittaa u-putkien
tulopuolta ympäröivään osaan ja vastaavasti kylmä puoli u-putkien ulosmenopuolta ympäröivään
osaan.

Syntyvästä

höyrystä

erotetaan

vesi

sekundääripuolen

yläosissa

sijaitsevilla

höyrynerottimella ja –kuivaimella. Höyrynä sekundääripuolelta poistuva vesi korvataan
syöttövesiputkistosta lisättävällä vedellä. (Teollisuuden Voima Oyj, 2010)

2.1 Pystyhöyrystimet koelaitteistoissa
Pystyhöyrystimien luonnonkiertovirtauksiin liittyvää tutkimusta on tehty PWR PACTEL:in
lisäksi

myös

useilla

voimalaitoskonseptin

muilla
pohjalta,

koelaitteistoilla.
ovat

Vaikka

koelaitteistojen

kukin

laitteisto

höyrystimet

on

tehty eri

perusperiaatteiltaan

samankaltaisia. Koelaitteistoissa primäärivesi kiertää höyrystimissä ylösalaisen u-kirjaimen
mallisten lämmönvaihtoputkien lävitse lämmittäen ja höyrystäen putkien ulkopuolella olevaa
sekundäärivettä. Koelaitteistojen höyrystimissä on karsittu höyrynerotukseen liittyviä osia ja
sekundääripuolien geometriat voivat erota joiltain osin esikuvistaan. Korkeussuunnassa
koelaitteistojen mittakaavana on yleensä käytetty 1:1, jotta painovoiman vaikutus pysyy samana,
vaikka tilavuuden suhteen mittakaavat ovat laitteistojen välillä hyvinkin erilaisia.
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Italiassa

vuosina

1979-1991

toiminut

LOBI–koelaitteisto

pohjautui

Siemens/KWU:n

suunnitteleman Biblis B -voimalaitosyksikön neljällä kiertopiirillä varustettuun 1300 MW
tehoiseen painevesilaitokseen tilavuusmittakaavalla 1:700. Koelaitteistolla tutkittiin pieniä ja
suuria

jäähdytteenmenetysonnettomuuksia.

Laitteistossa

oli

kaksi

kiertopiiriä,

joissa

kummassakin oli u-putkityyppinen pystyhöyrystin. Toinen kiertopiireistä vastasi kolmea ehjää
laitoksen kiertopiiriä ja toinen kiertopiiri vastasi yhtä laitoksen kiertopiireistä, jolla simuloitiin
vuotavaa kiertopiiriä. Ehjiä piirejä vastaava höyrystin oli kapasiteetiltaan kolminkertainen yhden
piirin höyrystimeen verrattuna. Ehjän piirin höyrystimessä oli 24 lämmönvaihtoputkea ja yksi
valmiiksi asennettu varaputki. Vuotavan piirin höyrystimessä oli kahdeksan lämmönvaihtoputkea
ja yksi varaputki. Sekundääripuolella höyrystimen ylösmenotila oli erotettu sitä ympäröivästä
alasmenotilasta

putkimaisella

ympyrämuodostelmaan

niiden

seinämällä.
keskellä

Lämmönvaihtoputket

olleen

aksiaalisen

oli

sijoitettu

täyteputken

ympärille.

Sekundääripuolen tilavuutta ei siis oltu jaettu kahtia kuumaan ja kylmään puoleen, kuten
aiemmin esitellyssä EPR –tyyppisessä höyrystimessä, vaan sekundääripuolen vesi pääsi
sekoittumaan melko vapaasti. Höyrystimen yläosissa olivat tavanomaisesti höyrynerotin ja –
kuivain. (Addabbo & Annunziato, 2012)
Pienten jäähdytteenmenetysonnettomuuksien tutkintaa varten uudistetun LOBI-MOD2 –version
höyrystimet pitivät sisällään runsaasti mittauslaitteistoa, jonka tarkoituksena oli antaa
mahdollisimman paljon tietoa lämmönsiirrosta. Mittaukset oli keskitetty erityisesti alimman
lämmönsiirtoputken mutkan alueelle ja lämmönsiirtoputkien alaosiin. Mittaukset koostuivat
nesteen ja putkien seinämien lämpötilojen mittauksista, sekä paine-eromittauksista primääri- ja
sekundääripuolilla.

Primääripuolen

lämpötila-anturit

oli

sijoitettu

pisimpään

lämmönvaihtoputkeen ja paine-eromittaus lyhimpään lämmönvaihtoputkeen. Sekundääripuolen
virtaus- ja lämpötilamittaukset oli sijoitettu syöttövesi- ja höyrylinjaan. Höyrystimen
sekundääripuolen alasmenotilassa oli kolme erityistä Pitot-putkea mittaamassa veden
virtausnopeuksia. (Addabbo & Annunziato, 2012)

Japanissa

sijaitsee

ROSA-IV

–ohjelmaan

kuuluva

LSTF

–koelaitteisto,

joka

kuvaa

sähköteholtaan 1160 MW tehoista Westinghouse-tyyppistä neljän kiertopiirin painevesilaitosta
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1:48 tilavuusmittakaavassa. Laitteistossa on kaksi tilavuudeltaan yhtä suurta kiertopiiriä, jotka
kumpikin edustavat kahta voimalaitoksen piiriä. Kummassakin kiertopiirissä on u-putkityyppinen
pystyhöyrystin. Kummassakin höyrystimessä on 141 lämmönvaihtoputkea, joita on yhdeksää eri
pituutta. Höyrystin on instrumentoitu lämpötila- ja paine-eromittauksilla. Lämpötilamittaukset on
sijoitettu

lämmönvaihtoputkien

primääripuolelle

ja

paine-ero

mitataan

sekä

kuuman

sisäänmenotilavuuden ja lämmönvaihtoputken mutkan väliltä, että kylmän ulosmenotilavuuden ja
lämmönvaihtoputken mutkan väliltä. Molemmat mittaukset on kummassakin höyrystimessä
sijoitettu kuuteen lämmönvaihtoputkeen, eli kahteen pitkään, kahteen keskipitkään ja kahteen
lyhyeen putkeen. (Kukita, et al., 1988)

Saksassa sijaitseva PKL–koelaitteisto on tehty Vorkonvoi-tyyppisen, sähköteholtaan 1300 MW:n
tehoisen,

Philippsburg

2

–voimalaitosyksikön

pohjalta

(Umminger,

et

al.,

2012).

Tilavuusmittakaavana koelaitokselle on käytetty 1:145. Laitteistossa on esikuvansa mukaisesti
neljä kiertopiiriä, joissa kussakin on pystymallinen u-putkihöyrystin. Jokaisessa höyrystimessä on
27 lämmönvaihtoputkea, jotka on jaettu seitsemään eripituiseen ryhmään. Höyrystimen
sekundääripuolella lieriömäisessä ylösmenotilassa on lämmönvaihtoputkien lisäksi täyteelementtejä, jotka mahdollistavat tilavuusmittakaavan säilyttämisen pienentämällä vesitilavuutta.
Alasmenotila on toteutettu kahdella erillisellä putkilinjalla. Jokaisessa höyrystimessä vähintään
kolmessa

lämmönvaihtoputkessa

on

eri

korkeuksilla

termoelementtejä

mittaamassa

primääriveden lämpötilaa. (Karner, 1999)
Ranskassa sijaitseva BETHSY –koelaitteisto tehtiin kuvaamaan Framatomen suunnittelemaa
kolmikiertopiiristä PWR –voimalaitosta, jonka lämpöteho on 2775MW. Laitteisto oli skaalattu
tilavuusmittakaavan 1:100 mukaisesti. Laitteistossa oli esikuvansa mukaisesti kolme kiertopiiriä,
joissa kussakin oli 24 lämmönvaihtoputkea sisältävä u-putkityyppinen pystyhöyrystin. (Lee, et
al., 1993)
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2.2 Pystyhöyrystimen mallintamistapoja
Höyrystimen käyttäytymistä simuloitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota höyrystimen
lämmönvaihtoputkien mallintamiseen. Mallinnettaessa on mahdollista kuvata useita rinnakkaisia
putkia yhdellä esimerkkiputkella ja asettaa sen kuvaamien putkien lukumäärä halutuksi. Tällöin
esimerkiksi kukin lämmönvaihtoputkirivi voidaan kuvata yhdellä putkella, joka kuvastaa koko
riviä. Koelaitteistojen höyrystimissä on kymmeniä lämmönvaihtoputkia ja voimalaitoksien
höyrystimissä tuhansia, joten kaikkien yksittäinen mallintaminen ei olisi käytännöllistä. Toisaalta
putkia yhdistettäessä menetetään mahdollisuus nähdä yksittäisten putkien käyttäytymistä, kuten
esimerkiksi virtausjakauma yhdistettyjen putkien kesken. (Vihavainen, 2014)

Tässä

kappaleessa

on

esitetty

kaksi

esimerkkiä

koelaitteistojen

pystyhöyrystimien

mallintamisesta. Kummassakaan esitetyssä mallissa pääpaino ei ole ollut höyrystimen tarkan
käyttäytymisen mallintamisessa, joten lämmönvaihtoputkia on kummassakin yhdistelty enemmän
kuin tämän diplomityön simulaatioissa käytetyssä mallissa.

2.2.1 LOBI-MOD2 -malli
LOBI-MOD2 -koelaitteisto on mallinnettu Pisan yliopistossa käyttäen RELAP 5 Mod 3.3 termohydrauliikkaohjelmaa.

Mallia

on

käytetty

muun

muassa

RELAP

5

termohydrauliikkaohjelman validointiin vertailemalla simulaatiotuloksia laitteistokokeiden
mittaustuloksiin. Mallin noodijako on esitetty kuvassa 2.1. (D'Auria, et al., 1999)
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Kuva 2.1: RELAP 5 Mod 3.3:lla luodun LOBI-MOD2 -koelaitteistomallin noodijako (Reventós, et al., 2012)

Höyrystimet näkyvät kuvan 2.1 molemmilla laidoilla. Kuvan vasen kiertopiiri kuvaa ns. vuotavaa
kiertopiiriä ja oikean laidan piiri ehjää, kapasiteetiltaan kolminkertaista kiertopiiriä. Höyrystimien
noodijaot ovat keskenään samanlaiset.

Mallissa kummassakin höyrystimessä u-putket on

yhdistetty yhdeksi 24 noodin putkeksi. Sekundääripuolen ylösmenotilassa on u-putkien alueella
vastaavasti 24 noodia, jotka ovat korkeudeltaan vähintään yhtä korkeita kuin niitä vastaavat
primäärinoodit. Lisäksi u-putkien yläpuolella on kaksi yhtenäistä ylösmenotilan noodia.
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Sekundääripuolen alasmenotila on toteutettu 7 noodilla. Ylimpänä kuvassa näkyvät
höyrynerotinta ja höyrytilavuutta kuvaavat kaksi noodia. Viivoitetuilla alueilla tapahtuu
lämmönsiirtoa, kuten esimerkiksi u-putkien primääripuolen ja sekundääripuolen välillä. (D'Auria,
et al., 1999)

2.2.2 PKL -malli
PKL-koelaitteistosta on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa luotu diplomityönä malli pienen
vuodon kokeiden simuloimiseksi käyttäen APROS -prosessisimulointiohjelmaa. Mallissa on
käytetty hyväksi APROS:n valmista pystyhöyrystinkomponenttia, joka on ominaisuuksiltaan
määritelty vastaamaan PKL-koelaitteiston höyrystintä mahdollisimman hyvin. Kuva PKLlaitteistomallin yhdestä pääkiertopiiristä on esitetty kuvassa 2.2. (Junninen, 2005)

Kuva 2.2: PKL-laitteistomallin pääkiertopiiri yksi (Junninen, 2005)
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Mallin höyrystimessä u-putket on ryhmitelty kolmeen ryhmään siten, että lyhimmässä ryhmässä
putkia on 11. keskipituisessa ryhmässä 11 ja pisimmässä ryhmässä 6 kappaletta. Höyrystimen
primääripuoli koostuu 61 noodista ja sekundääripuoli 25 noodista. Noodit on yhdistetty
lämpörakenteilla, jotka mahdollistavat lämmönsiirron primääri- ja sekundääripuolen välillä.
PKL-laitteistomallin höyrystimen noodijako on esitetty kuvassa 2.3. (Junninen, 2005)

Kuva 2.3: PKL-laitteistomallin höyrystimen noodijako (Junninen, 2005)
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3 PWR PACTEL –KOELAITTEISTO
PWR PACTEL –koelaitteistolla mallinnetaan EPR-tyyppistä ydinvoimalaitosta painopisteen
ollessa erityisesti sen pystyhöyrystimien käyttäytymisen tutkimuksessa. Laitteisto perustuu
alkuperäiseen PACTEL–koelaitteistoon, jolla on mallinnettu vaakasuorilla höyrystimillä
varustettua VVER-laitostyyppiä (Kouhia, et al., 2012). Yksi suunnittelun perusteista oli pyrkimys
käyttää mahdollisimman paljon alkuperäisen PACTEL:n osia myös uudessa PWR PACTEL –
laitteistokonstruktiossa, jolloin päädyttiin konseptiin, jossa molemmat laitteistokonseptit
käyttävät samaa paineastiaa, paineistinta ja hätäjäähdytysjärjestelmiä. Laitteistot eroavat
toisistaan kiertopiirien ja höyrystimien rakenteissa. (Kouhia, et al., 2014)
PWR PACTEL –koelaitteisto koostuu paineastiasta, paineistimesta, ja kahdesta kiertopiiristä.
Kummassakin kiertopiirissä on oma pystyhöyrystin ja pääkiertopumppu. Lisäksi laitteistoon
kuuluu

myös

hätäjäähdytysjärjestelmiä.

Reaktorisydämen

polttoainesauvoja

laitteistossa

simuloidaan 144 sähköllä lämmitettävällä elementillä, joiden yhteenlaskettu maksimilämpöteho
on 1 MW. U-putkimuotoiseen paineastiaan kuuluvat tehollisen sydänosan lisäksi myös ylä- ja
alatila, sekä alasmenotila. Paineistin on simuloitu laitteistossa putkella, jossa painetta säädetään
kolmella

sähkövastuksella,

sekä

vedenruiskutusjärjestelmällä.

Hätäjäähdytysjärjestelminä

käytetään korkea- ja matalapainejärjestelmiä. Yleiskuva laitteistosta on esitetty kuvassa 3.1 ja
laitteiston ominaisuuksia on esitelty taulukossa 3.1. (Kouhia, et al., 2014)
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Kuva 3.1 PWR PACTEL –koelaitteisto (Kouhia, et al., 2014)

Sijoituspaikkana toimivan laboratoriorakennuksen koko on aiheuttanut rajoituksia koelaitteiston
mitoituksen suhteen. Korkeussuunnassa pyritään yleensä 1:1 mittakaavaan, jotta painovoiman
vaikutukset pysyvät samoina. PWR PACTEL:ssa paineastia skaalautuu sydäntä lukuunottamatta
korkeussuunnassa 1:1 verrattuna EPR:n paineastiaan, mutta höyrystimet ovat korkeudeltaan
neljäsosa EPR-laitoksen höyrystimien korkeudesta. Laitteiston ominaisuuksia on esitelty
taulukossa 3.1. Höyrystimissä esiintyvät perusilmiöt toistuvat PWR PACTEL:ssa, vaikka
höyrystimet ovatkin esikuvaa matalammat. (Kouhia, et al., 2014)
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Taulukko 3.1 PWR PACTEL -koelaitteiston ominaisuuksia (Kouhia, et al., 2014)

Tilavuusmittakaava: paineastia / höyrystimet / paineistin

1:405 / 1:400 / 1:562

Korkeusmittakaava: paineastia / höyrystimet / paineistin

1:1 / 1:4 / 1:1,6

Sydämen suurin lämmitysteho [MW]

1

Polttoainesauvasimulaattorien lukumäärä

144

Suurin suunniteltu primääri- / sekundääripaine [MPa]

8,0 / 4,65

Suurin suunniteltu primääri- / sekundäärilämpötila [°C]

300 / 260

3.1 PWR PACTEL höyrystin
PWR PACTEL –laitteistossa on kaksi pystyhöyrystintä, jotka ovat instrumentointia lukuun
ottamatta rakenteeltaan identtiset. Höyrystimen primääripuoli koostuu höyrystimen alaosan
kuumasta

sisäänmenotilavuudesta

ja

kylmästä

ulosmenotilavuudesta,

sekä

51

lämmönvaihtoputkesta. Lämmönvaihtoputkien keskipituus on 6,5 metriä ja ne on sijoitettu
toisiinsa nähden kymmenen rivin kolmiohilaan, jossa niiden etäisyys toisistaan on 27,4 mm.
Pystysuorien osuuksien pituuden perusteella lämmönvaihtoputket voidaan jakaa viiteen kahden
putkirivin ryhmään. Kussakin ryhmässä pystysuorien osuuksien pituudet ovat samat, mutta
kaarevan osuuden pituus eroaa hieman kahden putkirivin välillä. Lämmönsiirtopinta-ala ja
primääritilavuus

ovat

noin

1:400

suhteessa

EPR–laitoksen

höyrystimeen.

Yleiskuva

höyrystimestä on esitetty kuvassa 3.2 ja höyrystimen ominaisuuksia esitetään taulukossa 3.2.
(Kouhia, et al., 2014)

Taulukko 3.2: PWR PACTEL höyrystimien ominaisuuksia (Kouhia, et al., 2014)

Höyrystimen lämmönvaihtoputkien lkm.: höyrystin 1 / höyrystin 2

51 / 51

Höyrystimen lämmönvaihtoputkien halkaisija / seinämän paksuus [mm]

19,05 / 1,24

Höyrystimen lämmönvaihtoputkien keskipituus [m]

6,5

Lyhimmän lämmönvaihtoputken pituus [m]

6,19

Pisimmän lämmönvaihtoputken pituus [m]

7,55

Instrumentoitujen lämmönvaihtoputkien lukumäärä:
höyrystin1 / höyrystin 2

8 / 51 (14 kattavammin)
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Kuva 3.2 Höyrystimen yleiskuva (Kouhia, et al., 2014)

Höyrystimen sekundääripuoli on jaettu useaan tilavuuteen. Alaosissa lämmönvaihtoputkia
ympäröivä vesitilavuus on jaettu rengasmaisiin ylös- ja alasmenotiloihin. Ylösmenotila on
lähinnä suoraan lämmönvaihtoputkia ympäröivä tilavuus. Se on alaosastaan kahden metrin
matkalta jaettu kuumaan ja kylmään osioon lämmönvaihtoputkipaketin keskelle sijoitetulla
erotinlevyllä. Lämmönsiirto on voimakkainta u-putkien alkupäässä, joten sekundääritilavuuden
jakaminen tehostaa veden höyrystymistä kuumalla puolella ehkäisten sekoittumisen ja siten
lämmön

leviämisen koko sekundääritilavuuteen.

Alasmenotila

ympäröi

rengasmaisesti

ylösmenotilaa ja se on niin ikään jaettu kuumaan ja kylmään osioon. Alas- ja ylösmenotilan
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yläpuolella on höyrytila, joka on erotettu vesitilavuudesta levyllä. Tämä reikälevy sallii
tiivistyvän veden takaisinvirtauksen kuuman puolen alasmenotilaan ja tasaa painetta alasmeno- ja
höyrytilavuuksien välillä. (Kouhia, et al., 2014)

Sekundääripuolella on syöttövesijärjestelmä, joka syöttää vettä kylmän alasmenotilan yläosiin.
Kummankin höyrystimen yläosasta lähtevät säätöventtiileillä varustetut höyrylinjat, jotka
yhdistyvät yhdeksi putkilinjaksi, joka johtaa syntyvän vesihöyryn laboratoriorakennuksesta
ulkoilmaan. EPR –höyrystimissä olevia höyrynerottimia ja -kuivaimia ei ole mallinnettu PWR
PACTEL –laitteistoon. (Kouhia, et al., 2014)

Laitteiston höyrystimet eroavat toisistaan instrumentoinnin osalta. Vähemmän instrumentoidussa
ykköshöyrystimessä on kahdeksassa lämmönvaihtoputkessa primääripuolella termoelementillä
toteutettu

lämpötilamittaus

neljässä

eri

kohdassa.

Kakkoshöyrystimen

kaikissa

lämmönvaihtoputkissa on vähintään yksi lämpötilamittauspiste. Yhdeksässä putkessa on
kahdeksan, neljässä putkessa kuusi ja yhdessä putkessa 13 lämpötilamittauspistettä.
Sekundääripuolella kummassakin höyrystimessä on 14 lämpötilaa mittaavaa termoelementtiä,
joista yhdeksän sijaitsevat ylösmenotilassa, kaksi höyrytilassa ja kolme alasmenotilassa.
Kuudessa

kakkoshöyrystimen

lämmönvaihtoputkessa

on

paine-eroa

mittaavat

anturit.

Molemmissa höyrystimissä on paine-eromittapaikat kylmässä ja kuumassa kammiossa, sekä
useampia

paine-eromittauksia

lämmönvaihtoputket

on

sekundääripuolella.

esitetty

kuvassa

3.3.

Kakkoshöyrystimen
Vihreällä

instrumentoidut

ympyrällä

merkityissä

lämmönvaihtoputkissa on yksi lämpötilamittaus, sinisellä ympyrällä merkityissä kuusi tai 13
lämpötilamittausta, sekä paine-eromittaus ja mustalla ympyrällä merkityissä kuusi tai kahdeksan
lämpötilamittausta. (Kouhia, et al., 2014)
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Kuva 3.3: Instrumentoidut lämmönvaihtoputket PWR PACTEL -koelaitteiston kakkoshöyrystimessä (Kouhia, et al.,
2014)
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4 VIRTAUKSEN KÄÄNTYMINEN

Tässä luvussa käsitellään virtauksen kääntymistä ilmiönä. Ensin esitellään LOBI-MOD2, LSTF
ja PWR PACTEL –koelaitteistoilla tehtyjä havaintoja virtauksen kääntymisestä. Tämän jälkeen
esitellään syyt ilmiön takana teoreettisesta näkökulmasta.

4.1 Havainnot kääntymisilmiöstä
Tässä kappaleessa on esitetty kaksi esimerkkitapausta virtauksen kääntymisen havainnoinnista
koelaitteistoilla tehtyjen kokeiden yhteydessä. Kummassakaan kokeessa varsinainen tarkoitus ei
ollut tutkia virtauksen kääntymistä, mutta sen esiintymistä on kuitenkin analysoitu koetuloksien
perusteella.

Molemmissa

tapauksissa

virtauksen

kääntyminen

on

päätelty

lähinnä

lämpötilamittausten perusteella.

4.1.1 LOBI-MOD2
LOBI-MOD2 -laitteiston kokeeseen A2-77A kuului yhtenä osana yksifaasista alijäähtynyttä
luonnonkiertovirtausta, jonka aikana todettiin virtauksen mahdollista kääntymistä. Tulkinnassa
käytetyt lämpötilat mitattiin yhdestä normaalisuuntaan virranneesta putkesta ja yhdestä
takaisinpäin virranneesta putkesta, jotka eivät sijainneet samassa höyrystimessä. (Sanders, 1988)

Takaisinpäin

virranneen

putken

lämpötila

oli

koko

putken

matkalta

hyvin

lähellä

sekundääripuolen lämpötilaa, joten virtaus todettiin joko kääntyneeksi tai pysähtyneeksi.
Kääntymistulkintaa tuki paine-eromittaus lämmönsiirtoputken päiden välillä, jonka mukaan
putken normaalivirtauksen mukaisessa ulostulopäässä vallitsi hieman korkeampi paine kuin
sisäänmenossa. Mittaustarkkuudesta johtuen nollapaine-eroa ja siten virtauksen pysähtymistä ei
kuitenkaan voitu sulkea pois. (Sanders, 1988)
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Normaalisuuntaan virranneen putken lämpötilassa havaittiin terävä pudotus jo kuuman haaran
yhteen ja lämmönsiirtoputken sisäänmenon välillä. Tämä tuki päätelmää, että osassa höyrystimen
muista lämmönvaihtoputkista virtaus oli kääntynyt ja kylmää vettä virtasi takaisin kuumaan
sisäänmenotilavuuteen. Kokeessa ei odotettu tapahtuvan virtauksen kääntymistä, joten erityistä
instrumentointia sen toteamiseksi ei oltu asennettu. Normaalin instrumentoinnin rajoituksista
johtuen ei voitu esimerkiksi päätellä kuinka suuressa osassa putkista virtaus oli kääntynyt.
(Sanders, 1988)

4.1.2 LSTF
LSTF

-koelaitteistoilla

tehtiin

1980-luvun

lopulla

kaksi

koetta,

joissa

tutkittiin

luonnonkiertovirtausta 2% ja 5% sydämen lämmitystehoilla. Kokeiden aikana primääripiirin
vesimäärää vähennettiin portaittain. Tällä simuloitiin pientä primäärivuotoa. Tämän diplomityön
kannalta oleellisimmat tulokset saatiin primääripiirin ollessa täysi ja virtauksen ollessa
yksifaasinen luonnonkiertovirtaus. (Kukita, et al., 1988)

Kokeiden alkutilassa kiertovirtaus oli pumppujen avulla pakotettua yksifaasivirtausta.
Luonnonkiertovirtaus alkoi heti pumppujen pysäyttämisen jälkeen. Lämmönvaihtoputkien
lämpötilamittaukset osoittivat poikkeaman virtauksessa luonnonkierron alusta alkaen. Pumppujen
pysäyttämisen jälkeen lämpötilat pisimmissä lämmönvaihtoputkissa laskivat koko putken
matkalta sekundääripuolen lämpötilan tasolle. Tästä voidaan päätellä virtauksen kääntyneen
näissä putkissa. Keskipituisissa ja lyhyissä putkissa lämpötila laski normaaliin tapaan kuumasta
sisäänmenotilavuudesta kohti kylmää ulosmenotilavuutta. (Kukita, et al., 1988)

Pisimpien putkien virtauksen kääntymisestä huolimatta höyrystimen ulosmenolämpötila pysyi
lähellä sekundäärilämpötilaa. Normaalisuuntaan virtaavien putkien lämmönsiirtopinta-ala oli siis
riittävä lämmön poistamiseksi primääripiiristä. Myös kiertopiirien massavirrat olivat riittävät
sydämen jäähdyttämiseksi. (Kukita, et al., 1988)
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4.2 PWR PACTEL –havainnot höyrystintuubien virtauksista
Myös PWR PACTEL –koelaitteistossa on havaittu virtauksen kääntymistä lämmönvaihtoputkissa
luonnonkiertotilanteissa.

Kansallisen

SAFIR2014

–tutkimusohjelman

PAX

–projektissa

koelaitteistolla tutkittiin virtauksen kääntymistä höyrystimien lämmönvaihtoputkissa neljällä
kokeella: RF-01, RF-02, RF-03 ja RF-04 (Riikonen, et al., 2015). RF-02 ja RF-03 kokeissa
käytettiin vain toista kiertopiiriä, muissa molempia (Riikonen, et al., 2011).

RF-01 -kokeessa oli ongelmia luonnonkiertovirtauksen käynnistämisessä. Syyksi todettiin
toisessa

höyrystimessä

ollut

ilma,

joka

esti

ja

pysäytti

virtauksen

joissakin

lämmönvaihtoputkissa. RF-01 - kokeen mittauksilla pysähtynyttä ja kääntynyttä virtausta oli
mahdoton erottaa toisistaan, sillä paine-eromittauksen tarkkuus ei ollut riittävä luonnonkierron
pienillä virtausnopeuksilla. Pelkästään lämpötilaprofiiliin osalta pysähtynyt ja kääntynyt virtaus
näyttävät samalta. Sekä pysähtyneellä, että kääntyneellä virtauksella u-putken neste on jäähtynyt
koko pituudeltaan likimain sekundäärilämpötilaan. (Riikonen, et al., 2011)

Kokeiden RF-02, RF-03 ja RF-04 tuloksien perusteella arvoitiin, että noin 30 %:ssa
lämmönvaihtoputkista virtaus oli kääntynyt luonnonkiertotilanteessa. Koonti kokeiden tuloksista
on esitetty kuvassa 4.1. Putket, joissa virtaus on kääntynyt, on kuvassa merkitty punaisella ja
putket, joissa virtaus on normaalisuuntaan, on merkitty vihreällä. Kuvassa vasemmalla ylhäällä
oleva SG 1 -merkintä tarkoittaa laitteiston ykköshöyrystintä, muut SG 2:lla merkityt kuvan osat
koskevat kakkoshöyrystintä. Musta nuoli merkitsee kuuman haaran yhteen sijaintia ja kuumasta
haarasta tulevan virtauksen suuntaa. (Riikonen, et al., 2011)
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Kuva 4.1: Koonti RF-02. RF-03 ja RF-04 kokeiden tuloksista (Riikonen, et al., 2011). Vihreällä merkityissä putkissa
virtaus on normaalisuuntainen ja punaisella merkityissä kääntynyt. SG 1 –merkintä viittaa ykköshöyrystimeen ja SG
2 kakkoshöyrystimeen.

Kuvasta 4.1 nähdään, että kääntyneet virtaukset keskittyvät paitsi pisimpiin putkiin, myös
kuuman haaran läheisyyteen. Mahdollinen osasyy virtauksen kääntymiseen on kuuman haaran
liityntäkohdan

sijoittumisessa.

Voimalaitoksessa

kuuman

haaran

yhde

on

pisimpien

lämmönvaihtoputkien suunnalta 45° kulmassa vaakatason alapuolelta. Koelaitteistossa liitos on
vaakatasossa ja kuvan 4.1 mukaisesti lämpöputkipaketin sivusuunnalla. (Riikonen, et al., 2011)
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4.3 Virtauksen kääntymisen teoriaa
4.3.1 Yleistä
Koska höyrystimen u-putkien pituus on hyvin suuri verrattuna halkaisijaan, virtausta voidaan
riittävällä tarkkuudella käsitellä yksiulotteisena. Yhtälössä 1 on esitetty liikemäärän
säilymisyhtälö yksiulotteiselle virtaukselle. (Jeong, et al., 2004)
𝜕(𝜌𝑣) 𝜕(𝜌𝑣 2 )
𝜕𝑃 𝑓 𝜌𝑣 2
+
=−
−
± 𝜌𝑔
𝜕𝑡
𝜕𝑠
𝜕𝑠 𝐷𝑖 2

(1)

Missä 𝜌 on tiheys, v on virtauksen nopeus, t on aika, s on koordinaatti virtaussuunnassa, P on
paine, f on kitkakerroin, 𝐷𝑖 on putken sisähalkaisija ja g on putoamiskiihtyvyys.
Integroimalla yhtälö koko putken matkalta se saadaan muotoon
𝐿 𝑑𝑚̇
1 𝐿 |𝑚̇|𝑚̇ 1 |𝑚̇|𝑚̇
1
1 𝑚̇2
= (𝑃𝑖 − 𝑃𝑒 ) − 𝑓
−
𝐾
−
(
−
)
+ 𝑔(𝜌̅𝐶 −𝜌̅𝐻 )𝐻
𝐴 𝑑𝑡
2 𝐷𝑖 𝜌̅ 𝐴2
2 𝜌̅ 𝐴2
𝜌𝑒 𝜌𝑖 𝐴2

(2)

missä L on putken pituus, 𝑚̇ on massavirta ja H on korkeus putken alapäästä mitattuna.
Alaindekseissä e on ulostulo, i on tiheyden yhteydessä sisäänmeno ja halkaisijan yhteydessä
sisäpuolinen, H on kuuma puoli ja C on kylmä puoli.. Yhtälön 2 oikean puolen ensimmäinen
termi kuvaa kokonaispainehäviötä kuuman ja kylmän kammion välillä. Toinen termi kuvaa
kitkan aiheuttamaa painehäviötä ja kolmas putken muodon aiheuttamaa painehäviötä. Viimeiset
kaksi termiä kuvaavat tiheyden muutoksista aiheutuvia painehäviöitä. Näistä ensimmäisen
vaikutus on niin pieni, että se voidaan jättää jatkotarkastelussa huomioimatta. (Jeong, et al., 2004)

Tasapainotilassa yhtälön 2 vasen puoli on nolla, jolloin putken päiden välinen paine-ero voidaan
kirjoittaa muotoon
1
𝐿
𝑚̇2
∆𝑃 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑒 = (𝑓 + 𝐾) 2 − 𝑔(𝜌̅𝐶 − 𝜌̅𝐻 )𝐻
2 𝐷𝑖
𝜌̅ 𝐴

(3)
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Virtauksen analysoimiseksi yhtälö on syytä kirjoittaa massavirran funktiona. Käyttäen hyväksi
Boussinesq-aproksimaatiota tiheydelle, sekä olettamalla sekundääripuolen jäähdyte kylläiseksi ja
lämmönsiirtokerroin vakioksi koko putken matkalla, voidaan yhtälö johtaa edelleen yhtälöiden 4
ja 5 muotoon. Jeong et al. ovat tarkasteluissaan olettaneet lämmönsiirtokertoimen vakioksi,
vaikka se todellisuudessa riippuu massavirrasta. (Jeong, et al., 2004)
1
𝐿
𝑚̇2 𝑔𝜌0 𝛽∆𝑇𝐶p
2
∆𝑃 ≈ (𝑓 + 𝐾) 2 −
(1 − 𝑒 −(𝜉/𝑚̇)𝐻 ) 𝑚̇
2 𝐷i
𝜌̅ 𝐴
𝜋𝐷o 𝑈

(4)

Missä 𝛽 on lämpölaajenemiskerroin, ∆𝑇 on primäärisisääntulon ja sekundääripuolen jäähdytteen
välinen lämpötilaero, 𝐶p on jäähdytteen ominaislämpökapasiteetti, U on lämmönsiirtokerroin ja 𝜉
on yhtälön 5 oikea puoli.

𝜉=

𝜋𝐷o 𝑈1𝜙
𝐶p

(5)

Yhtälöiden 4 ja 5 perusteella paine-erolle voidaan piirtää kuvassa 4.2 esitetyn kaltainen kuvaaja
massavirran funktiona.
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Kuva 4.2: U-putken päiden välinen paine-ero massavirran funktiona (Jeong, et al., 2004)

Kuvan 4.2 kuvaajasta nähdään, että paine-eron lähestyessä nollaa u-putken massavirralla on
useampi arvo samalla paine-eron arvolla. Pienennetään esimerkiksi paine–eroa pisteen S
suunnasta pisteen A kohdalle. Kun paine-eron laskemista jatketaan alemmas, massavirran
suhteen tapahtuu hyppäys suoraan pisteeseen B. Tästä johtuen pienillä virtauksilla massavirrassa
voi tapahtua äkillinen muutos pisteiden A ja B välillä tai pisteiden C ja D välillä riippuen paineeron muutossuunnasta, mikä siis käytännössä tarkoittaa virtauksen äkillistä kääntymistä
kyseisessä u-putkessa. (Jeong, et al., 2004)

Kauppinen et al. ovat myöhemmin analysoineet virtauksen kääntymistä tarkemmin käyttämällä
lämmönsiirto- ja kitkakertoimelle massavirrasta riippuvia funktioita. Lämmönsiirtokertoimen
funktio on esitetty yhtälössä 6. (Kauppinen, et al., 2015)

𝑈=

1
𝑟
ln ( 𝑟𝑜 ) 𝑟𝑜 1
𝑟𝑜
𝑖
+𝛼
𝛼𝑖 𝑟𝑖 +
𝑘𝑝
𝑜

(6)
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Missä 𝛼 on lämmönsiirtokerroin u-putken pinnalla ja 𝑘𝑝 u-putken seinämän lämmönjohtavuus.
Nusseltin luvun laskentaan Kauppinen et al. ovat käyttäneet Gnielinskin korrelaatiota, joka on
esitetty yhtälössä 7.

𝑁𝑢𝐷 =

𝑓
(8) (𝑅𝑒 − 100)𝑃𝑟
𝑓 1/2
1 + 12,7 (8) (𝑃𝑟 2/3 − 1)

(7)

Missä 𝑅𝑒 on Reynoldsin luku ja 𝑃𝑟 on Prandtlin luku. Reynoldsin luvun ollessa alle 2300,
Nusseltin luku on vakio 3,66. Virtauksen turbulenttisella ja transitioalueella kitkakerroin on
laskettu yhtälön 8 ja laminaarisella alueella yhtälön 9 mukaisesti. (Kauppinen, et al., 2015)

𝑓=

1
(0,790 ln(𝑅𝑒) − 1,64)2

(8)

𝑓=

64
𝑅𝑒

(9)

Käyttämällä edellä esitettyjä Reynoldsin luvusta riippuvia yhtälöitä lämmönsiirtokertoimelle ja
kitkakertoimelle, yhtälöllä 4 on saatu u-putkien painehäviöille kuvan 4.3 mukaiset kuvaajat.
Kuvaajien laskennassa on käytetty PWR PACTEL-laitteistolla tehdystä RF-02 -kokeesta saatuja
lähtöarvoja. (Kauppinen, et al., 2015)
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Kuva 4.3: Kitka-, tiheyden muutos- ja kokonaispainehäviöt PWR PACTEL -laitteiston lyhimmässä ja pisimmässä uputkessa RF-02 -kokeen lähtöarvoilla (Kauppinen, et al., 2015)

4.3.2 U-putkien pituuden vaikutus kääntymiseen
Höyrystimen u-putkien pituuksilla on todettu olevan vaikutusta siihen, missä osassa putkinippua
kääntymistä esiintyy. Paine-eron yhtälö voidaan kirjoittaa myös yhtälön 10 muodossa, jolloin
lämmönvaihtoputken pituus saadaan paremmin mukaan tarkasteluun. (Hao, et al., 2013)
𝜌02 g𝛽∆𝑇𝐶p 𝐴
1
𝐿
𝜋𝐷o 𝑈𝐿
∆𝑃 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑒 = (𝑓 + 𝐾) 𝜌0 𝑣 2 −
𝑣 (1 − exp (−
))
2 𝐷i
𝜋𝐷o 𝑈
2𝜌0 𝐶p 𝐴𝑣

2

(10)

Edellisessä kappaleessa esitetyssä kuvan 4.2 kuvaajassa piste A on virtauksen kääntymisen
kannalta kriittinen. Pisteen massavirrasta voidaan laskea virtauksen nopeus kyseisessä kohdassa,
jonka sijoittamalla yhtälöön 10 voidaan laskea kriittiset paine-erot eri putkien pituuksille.
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Kriittisille paine-eroille eri u-putkien pituuksilla saadaan kuvan 4.4 mukainen kuvaaja. (Hao, et
al., 2013)

Kuva 4.4: Kriittinen paine-ero eri u-putken pituuksilla (Hao, et al., 2013)

Kuvaan 4.4 merkitty piste C on kriittisen paine-eron pienin arvo. Piste määrittää kriittisen
pituuden u-putkille, jolla virtauksen kääntymisen esiintyminen muuttuu. Mikäli höyrystimen
kaikki u-putket ovat pisteen C pituutta lyhempiä, virtaus kääntyy lyhimmissä putkissa.
Vastaavasti jos kaikki höyrystimen u-putket ovat kriittistä pituutta pidempiä, virtaus kääntyy
pisimmissä putkissa. (Hao, et al., 2013)

Tämän työn simulaatioiden luonnonkiertotilaa vastaavilla parametreilla lasketun yhtälön 10
kuvaaja on esitetty kuvassa 4.5. Paine-erokuvaajan minimi asettuu noin 9,5 metrin kohdalle.
PWR PACTEL –höyrystimissä pisimmät lämmönvaihtoputket ovat 7,55 metrin pituisia. Edellä
esitetyn teorian mukaan virtauksen tulisi siis kääntyä lyhimmissä lämmönvaihtoputkissa.
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Kuva 4.5: Kriittinen paine-ero PWR PACTEL –höyrystimen olosuhteissa

4.3.3 Sisäänmenotilavuuden lämpötilajakauman vaikutus kääntymiseen
PWR

PACTEL -laitteistolla suoritetuissa

lämpötilajakauma

todettiin

epätasaiseksi.

RF
Myös

-kokeissa
u-putkien

kuuman
kuuman

sisääntulotilavuuden
puolen

alimmilla

lämpötilamittauksilla putkien välinen lämpötilajakauma todettiin epätasaiseksi. Lähellä kuuman
haaran yhdettä veden lämpötila oli alhaisempi sekä sisäänmenotilavuudessa että u-putkien
alaosissa. Syynä voi olla se, että kuumasta haarasta tuleva turbulenttinen virtaus alitti lähimmät
putket ja sisäänmenotilavuuden lämpötilamittaukset ja osui ensimmäisenä vastakkaiseen
seinämään. Myös virtauksen kääntymisen todettiin kokeissa painottuneen kuuman haaran yhteen
suunnalle. Kuvassa 4.6 on esitetty RF-02, RF-03 ja RF-04 -kokeista saadut tulokset. Kuvassa
näkyvät lämpötilamittauksin varustettujen u-putkien alimpien mittausten lämpötilat, sekä kuuman
sisäänmenotilavuuden lämpötilat. Vihreällä merkityt u-putket virtaavat normaalisuuntaan ja
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oranssilla merkityissä u-putkissa virtaus on kääntynyt. Musta nuoli kuvaa kuuman haaran yhteen
sijaintia. (Kauppinen, et al., 2015)

Kuva 4.6: PWR PACTEL laitteiston RF-kokeiden lämpötilajakaumat (Kauppinen, et al., 2015)

Ottamalla huomioon epätasainen lämpötilajakauma sisäänmenotilavuudessa, saadaan yhtälöllä 4
kuvan 4.7 mukaiset kuvaajat paine-eroille. Kuvassa on esitetty RF -kokeiden lähtöarvoilla
lasketut paine-erot pisimmässä ja lyhimmässä lämmönvaihtoputkessa, sekä pisimmässä
lämmönvaihtoputkessa, jonka sisäänmenolämpötila on hieman matalampi. (Kauppinen, et al.,
2015)
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Kuva 4.7: Paine-erot pisimmässä ja lyhimmässä lämmönvaihtoputkessa, sekä pisimmässä lämmönvaihtoputkessa,
jonka sisääntulolämpötila on hieman matalampi

Kuvasta 4.7 nähdään, että jo muutaman asteen muutos sisäänmenolämpötilassa nostaa pisimmän
lämmönvaihtoputken painehäviökäyrää ylemmäs, ainakin lyhimmän putken käyrän tasolle.
Tällöin pisimmän putken virtauksesta tulee vähemmän vakaa ja siten herkempi vaihtamaan
virtaussuuntaansa. Muutoksen syy on se, että viileämmästä sisäänmenolämpötilasta johtuen
keskitiheys u-putken kuumalla puolella on korkeampi. Tällöin tiheyden muutoksista johtuva
osuus painehäviöstä ja siten myös kokonaispainehäviö u-putkessa on vähemmän negatiivinen.
(Kauppinen, et al., 2015)

4.3.4 Veden vaihtumisaika lämmönvaihtoputkissa
Painehäviön kitkasta aiheutuva osuus on riippuvainen virtausnopeudesta, joten se reagoi
välittömästi virtauksen muutoksiin. Tiheyden muutoksista aiheutuvan osuuden reagointi
muutokseen sen sijaan ei ole välitöntä, sillä virtauksen muutoksen jälkeen kestää jonkin aikaa
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ennen kuin tiheysmuutokset saavuttavat lämmönvaihtoputken koko pituuden. (Kauppinen, et al.,
2015)

Kuvassa 4.8 on esitetty PWR PACTEL -koelaitteiston höyrystimen lämmönvaihtoputkille
laskettuja kestoja veden vaihtumiselle koko lämmönsiirtoputken mitalta. Tässä diplomityössä
esitettävissä simulaatioissa yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat olivat suurimmillaan
noin 0,04 kg/s. Massavirran lähestyessä nollaa veden vaihtumisaika kasvaa nopeasti, joten uputken

tiheysjakauman

muutoksiin

aiheutuu

merkittävästi

enemmän

viivettä

pienillä

primäärimassavirroilla.
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Kuva 4.8: Veden vaihtumiskestot PWR PACTEL -laitteiston höyrystimen lämmönvaihtoputkissa

Lyhin u-putki
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5 PWR PACTEL – LAITTEISTON HÖYRYSTIMEN SIMULOINTIMALLI

Tässä luvussa esitellään mallinnuksessa käytetty APROS -termohydrauliikkaohjelma, sekä
APROS:lla PWR PACTEL –laitteiston höyrystimestä laadittu simulointimalli, jota on tässä
työssä käytetty eri mallinnustapausten laskennassa. Lisäksi esitellään yksinkertaistettu kaksi
eripituista putkiryhmää sisältävä simulointimalli, jolla tutkittiin virtauksen kääntymistä
yksittäisissä pitkässä ja lyhyessä putkiryhmässä.

5.1 APROS-termohydrauliikkaohjelma
APROS (Advanced Process Simulation Environment) on Fortum Oy:n ja Valtion Teknillisen
Tutkimuskeskuksen yhteistyönä tekemä prosessisimulointiohjelmisto. Sillä voidaan simuloida
muiden muassa ydin- ja polttovoimalaitoksia, sekä paperi- ja selluteollisuuden prosesseja. Itse
prosessin lisäksi APROS:lla voidaan mallintaa myös siihen liittyviä automaatio- ja
sähköjärjestelmiä. (VTT, 2005)

APROS:ssa simulointimallin luomisessa käytetään pääasiassa ohjelman graafista käyttöliittymää,
tässä työssä on käytetty APROS –versiota 5.13 ja sen yhteydessä Grades-käyttöliittymää.
Käyttöliittymällä

käyttäjä

voi

lisätä

malliinsa

ohjelman

kirjastossa

olevia

valmiita

prosessikomponentteja, yhdistää ne toisiinsa prosessiksi ja syöttää kullekin komponentille halutut
ominaisuudet. Malli voidaan Gradesissa jakaa useille eri välilehdille, jolloin suuremmassa
mallissa eri osiot voidaan erotella omiksi kokonaisuuksikseen. Graafisen käyttöliittymän lisäksi
APROS:ia voidaan käyttää suoraan Grades-käyttöliittymä ohittaen APROS:in omalta
komentotasolta. (VTT, 2005)

APROS:ssa on kolme termohydraulista mallia simulointiin: homogeeninen malli, viisiyhtälömalli
ja kuusiyhtälömalli. Tässä työssä on käytetty kuuteen yhtälöön perustuvaa ratkaisumallia
simuloinnille. Kuusiyhtälömallissa sekä neste- että kaasufaasille on kummallekin kolme yhtälöä:
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massan, liikemäärän ja energian säilymisyhtälöt, joihin simulointi perustuu. Viisiyhtälömallissa
liikemäärän säilymisyhtälö on yhteinen molemmille faaseille. Homogeenisessa mallissa neste- ja
kaasufaaseja mallinnetaan homogeenisena seoksena, eli yhtälöitä on tällöin yksi kutakin. Massan
säilymisyhtälö on esitetty yhtälössä 11, liikemäärän yhtälössä 12 ja energian yhtälössä 13.
(Hänninen, et al., 2012)
𝜕(𝛼𝑘 𝜌𝑘 ) 𝜕(𝛼𝑘 𝜌𝑘 𝑣𝑘 )
+
= 𝛤𝑘
𝜕𝑡
𝜕𝑧

(11)

missä 𝛼 on aukko-osuus, 𝑡 on aika, 𝑧 on virtauksen suuntainen koordinaatti, 𝛤 on massan
muutosnopeus faasista toiseen ja alaindeksi k on faasi (neste tai kaasu).
𝜕(𝛼𝑘 𝜌𝑘 𝑣𝑘 ) (𝛼𝑘 𝜌𝑘 𝑣𝑘2 )
𝜕𝑃
+
+ 𝛼𝑘
= Γ𝑘 𝑣𝑖𝑘 + 𝛼𝑘 𝜌𝑘 𝑔 + 𝐹𝑤𝑘 + 𝐹𝑖𝑘 + 𝐹𝑣𝑎 + 𝐹𝑓𝑙 + Δ𝑃𝑝𝑢
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑧

(12)

missä 𝐹 on kitkavoima. Alaindeksi i on rajapinta, w on seinämä, va on venttiili, fl on muotohäviö
ja pu on pumppu.
𝜕(𝛼𝑘 𝜌𝑘 ℎ𝑘 ) (𝛼𝑘 𝜌𝑘 𝑣𝑘 ℎ𝑘 )
𝜕𝑃
+
= 𝛼𝑘
+ Γ𝑘 ℎ𝑖𝑘 + 𝑄𝑖𝑘 + 𝑄𝑤𝑘 + 𝐹𝑖𝑘 𝑣𝑖𝑘
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑡

(13)

missä 𝑄 on lämpövirta.

Tämän työn simulaatioissa lämmönsiirtoputket ovat molemmin puolin veden peitossa kaiken
aikaa, joten lämmönsiirto tapahtuu nesteen ja seinämän välillä. APROS laskee Nusseltin luvun
Dittus-Boelter -yhtälöllä Reynoldsin luvun ja Prandtlin luvun funktiona yhtälön 14 mukaisesti.
(Hänninen, et al., 2012)
𝑁𝑢 = 0,023𝑅𝑒𝑙0,8 𝑃𝑟𝑙0,4

(14)
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missä 𝑅𝑒𝑙 on nesteen Reynoldsin luku ja 𝑃𝑟𝑙 on nesteen Prandtlin luku. Dittus-Boelter -yhtälö on
pätevä, kun Reynoldsin luku on yli 10 000 ja putken pituuden suhde halkaisijaan on yli 50.
Pienillä Reynoldsin luvun arvoilla Nusseltin luku on rajoitettu arvoon 3,66. Reynoldsin luvun
APROS laskee yhtälön 15 ja Prandtlin luvun yhtälön 17 mukaisesti. (Hänninen, et al., 2012)

𝑅𝑒𝑙 =

𝜌𝑙 |𝑣𝑙 |𝐷𝐻𝑙
𝜂𝑙

(15)

missä 𝜌𝑙 on nesteen tiheys, 𝑣𝑙 on nesteen nopeus, 𝜂𝑙 on nesteen dynaaminen viskositeetti ja 𝐷𝐻𝑙
on nesteen hydraulinen halkaisija yhtälön 16 mukaisesti. (Hänninen, et al., 2012)
𝐷𝐻𝑙 = (1 − √𝛼)𝐷𝐻

(16)

missä 𝐷𝐻 on putken hydraulinen halkaisija.

𝑃𝑟𝑙 =

𝜂𝑙 𝑐𝑝𝑙
𝜆𝑙

(17)

Kokonaislämpövuon seinämän ja nesteen välillä APROS laskee yhtälön 18 mukaisesti.
(Hänninen, et al., 2012)

𝑞𝑤𝑙 =

𝜆𝑙
𝑚𝑎𝑥(0,023𝑅𝑒𝑙0,8 𝑃𝑟𝑙0,4 , 3,66)(𝑇𝑤 − 𝑇𝑙 )
𝐷𝐻𝑙

(18)

missä 𝑞𝑤𝑙 on seinämän ja nesteen välinen lämpövuo, 𝑇𝑤 on seinämän lämpötila ja 𝑇𝑙 on nesteen
lämpötila.
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5.2 Höyrystinmallin perusversio
Tässä työssä hyödynnetään Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käytettävää PWR PACTEL
–koelaitteiston simulointimallia, joka on tehty APROS -prosessisimulointiohjelmalla.

Työtä

varten koko laitteistoa kuvaavasta mallista irrotettiin erikseen tarkasteltavaksi kakkoshöyrystintä
kuvaava mallin osa, jotta simulointitilannetta ja laskentatapauksia saadaan yksinkertaistettua ja
rajattua.

Käytettävä höyrystimen simulointimalli koostuu kolmesta osiosta, joista yksi kuvaa höyrystimen
primääripuolta, toinen sekundääripuolta ja kolmannessa osiossa on kuvattuna höyrystimen
lämpöhäviöiden laskenta. Primääripuolen malli koostuu putki-, piste- ja noodikomponenteista.
Kuuma sisäänmenotilavuus ja kylmä ulosmenotilavuus on kumpikin toteutettu yhdellä
noodikomponentilla. Kuumasta ja kylmästä haarasta on kuvattu vain lyhyet putkiosuudet sisäänja ulosmenoyhteinä. Yhteiden päihin on asetettu mallin reunaehdot, jotka määrittävät lämpötilat
ja paineet mallissa. Kuumassa haarassa on myös branch-komponentti, johon voidaan
reunaehtotaulukon avulla muuttaa käytettävää primäärimassavirtaa. Lämmönvaihtoputket on
jaettu mallissa viiteen ryhmään, jotka kukin mallintavat PWR PACTEL -höyrystimen kahta
putkiriviä. Lämmönvaihtoputkiryhmiä kuvaaviin putkikomponentteihin on asetettu rinnakkaisten
putkien määräksi kuhunkin kahden rivin ryhmään kuuluvien putkien määrä ja putken pituudeksi
kahden ryhmän putkipituuksista laskettu keskiarvo. Pisimmässä putkiryhmässä rinnakkaisia
putkia on viisi, toiseksi pisimmässä yhdeksän, keskipitkässä ryhmässä 11, toiseksi lyhimmässä 13
ja lyhimmässä 13 putkea. Primääripuolen mallin yleiskuva on esitetty kuvassa 5.1.
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Kuva 5.1: APROS-mallin primääriosio

Sekundääripuolta kuvaava simulointimallin osa koostuu pääasiassa noodi-, branch- ja
lämpörakennekomponenteista.

Lämmönvaihtoputket

siirtävät

lämpöä

sekundääripuolen

ylösmenotilaa kuvaaviin noodeihin. Keskellä ylösmenotilaa on lämpörakennekomponenteista
koottu erotinlevy, joka jakaa osan tilavuudesta kuumaan ja kylmään ylösmenotilaan ja
mahdollistaa lämmönsiirron puolten välillä. Ylösmenotilan molemmin puolin on alasmenotila.
Ylös-

ja

alasmenotilojen

välissä

ovat

niitä

erottavaa

seinämää

kuvaavat

lämpörakennekomponentit. Höyrystimen sekundääripuolen yläosassa on kolme noodia, jotka
kuvaavat höyrytilavuutta. Höyrytilavuuden ylimmästä noodista lähtee höyrylinja, jossa on
säätöventtiili. Tämän venttiilin avulla voidaan säätää sekundääripuolen painetta. Kylmän puolen

45

alasmenotilan yläosaan yhdistyy syöttövesilinja, josta sekundääripuolelta höyrynä poistuvan
veden tilalle lisätään syöttövettä. Höyrylinjan säätöventtiilille ja syöttövesilinjan virtauksen
määräävälle

branch-komponentille

on

kummallekin

oma

säätöautomatiikkansa.

Näillä

säätöjärjestelmillä voidaan pitää sekundääripuolen tilan haluttuna paineen ja veden pinnan
korkeuden osalta. Mallin sekundääripuoli on esitetty kuvassa 5.2.

Kuva 5.2: APROS-mallin sekundääriosio
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Mallin kolmannessa osiossa on koottu höyrystimestä laboratoriotilaan siirtyvän hukkalämmön,
eli lämpöhäviöiden laskenta. Lämpöhäviöt on jaettu kolmeen ryhmään, primääripuolen
lämpöhäviöihin, sekundääripuolen vesitilavuuden häviöihin ja sekundääripuolen höyrytilavuuden
häviöihin. Laboratorion lämpötilana on kaikissa laskentatapauksissa käytetty 30 °C lämpötilaa.
Mallin lämpöhäviöosio on esitetty kuvassa 5.3.

Kuva 5.3: APROS-mallin lämpöhäviöosio

Kaikissa tämän työn simulaatioissa on massavirtaa lukuun ottamatta käytetty samoja
lähtöparametreja, jotka on esitetty taulukossa 5.1.
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Taulukko 5.1: APROS-simulaatioissa käytetyt parametrit

Primääripuolen tulolämpötila [°C]

270

Primääripuolen paine [MPa]

7,5

Sekundääripuolen paine [MPa]

4,3

Suhteellinen karheus lämmönvaihtoputkien sisäpinnalla

0,00006035

5.2.1 Paine- ja lämpöhäviöt
Simulointimalli on saatava alkutilassaan mahdollisimman hyvin vastaamaan mallinnettavan
kohteen

perusominaisuuksia,

jotta

mallin

lähtötilanne

vastaa

mahdollisimman

hyvin

koelaitteiston perustilannetta. Laitteiston fyysiset mitat kuvataan mallissa noodirakenteilla.
Ihanteellisessa tilanteessa toisiinsa liittyvät noodit olisivat keskenään samankokoisia, mutta
käytännön syistä siihen on vaikea tai mahdoton päästä. Mallinnettavan kohteen paine- ja
lämpöhäviöiden huomioiminen simulointimallissa on myös oleellista.

Painehäviöitä voidaan arvioida etsimällä lähdekirjallisuudesta sopivia teoreettisia arvoja
komponenttien aiheuttamille kertavastuksille, mutta nämä arviot eivät välttämättä täysin vastaa
käytännön

tilannetta

laitteistossa.

Esimerkiksi

höyrystimen

alaosan

sisäänmeno-

ja

ulostulotilavuuksiin yhdistyviä lämmönvaihtoputkia on lukuisia rinnakkain tietyn muotoisessa
hilassa, jolloin putken liityntäkohdassa teoreettinen kertavastusarvo voi olla erilainen kuin
todellinen kertavastusarvo. Tapauskohtaisten erojen takia on syytä verrata simuloituja
painehäviöarvoja laitteistosta saatuun mittausdataan ja tarpeen mukaan säätää asetettuja
kertavastusarvoja, jotta painehäviöt saadaan paremmin todellisia vastaaviksi.

Seinämä- ja eristemateriaaleille voidaan käyttää ohjelmassa valmiiksi määriteltyjä materiaaleja
tai määrittää omia materiaaleja aineominaisuusarvoilla muun lähdetiedon perusteella. Näitä
voidaan käyttää lähtökohtana simulointimallissa. Myös simuloituja lämpöhäviöitä on syytä
verrata todelliseen mittausdataan, jolloin lähtökohdiksi asetettuja aineominaisuuksia voidaan
tarvittaessa muokata siten, että lämpöhäviöt saadaan paremmin vastaamaan todellisuutta.
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PWR PACTEL –laitteistolla on tehty painehäviökokeita, joista saatuihin tuloksiin mallin antamia
paine-eroja voidaan verrata ja tarkentaa tehtyjä arvioita. Malliin on ensin asetettu kriittisiin
kohtiin kertavastuksiksi lähdeteoksista katsotut kunkin komponentin muotoa vastaavat
teoreettiset arvot, jonka jälkeen simuloinnista saatuja paine-eroja on verrattu painehäviökokeen
tuloksiin. Vertailun perusteella kertavastusten arvoja on hienosäädetty kunnes painehäviöt on
saatu asettumaan painehäviökokeen tuloksia vastaaviksi. Kokeilujen perusteella päädyttiin
asettamaan kertavastukset kunkin lämmönvaihtoputken mutkia kuvaaviin putkikomponentteihin,
sekä

kylmän

ulosmenotilavuuden

ja

lämmönvaihtoputkien

liityntäkohtaan.

Asetetut

kertavastuksien arvot on esitetty taulukossa 5.2.

Taulukko 5.2: APROS-malliin asetetut kertavastuksien arvot

Pisimpien lämmönvaihtoputkien mutkat

0,6

Toiseksi pisimpien lämmönvaihtoputkien mutkat

0,7

Keskipitkien lämmönvaihtoputkien mutkat

0,8

Toiseksi lyhimpien lämmönvaihtoputkien mutkat

0,9

Lyhimpien lämmönvaihtoputkien mutkat

1,0

Kylmän ulosmenotilavuuden liitokset lämmönvaihtoputkiin

2,2

Kokeilujen tuloksina saaduilla lämmönvaihtoputkien kertavastusten arvoilla simulaation antamat
painehäviöt saatiin vastaamaan melko hyvin painehäviötestien tuloksia erityisesti tässä työssä
käytetyllä massavirta-alueella 0-2 kg/s. Höyrystinmallin lämmönvaihtoputkille simuloidut
painehäviöt ja PWR PACTEL:in vastaava likimääräinen keskiarvo (Kouhia, et al., 2014) on
esitetty kuvassa 5.4. Lämmönvaihtoputkien painehäviömittauksille on painehäviökokeen
tuloksissa annettu virhemarginaaliksi ±400 Pa (Kouhia, et al., 2014). Mitattuihin paineeroarvoihin suhteutettuna virhemarginaali on varsin suuri erityisesti pienillä massavirroilla.
Kuten kuvan simuloiduista painehäviöistä nähdään, eri lämmönvaihtoputkien painehäviöt ovat
myös suhteellisen lähellä toisiaan, joten mittaustulosten likimääräisen keskiarvon käyttö kuvaajan
selkeyttämiseksi on perusteltua. Simuloidut painehäviöt ovat tämän työn kannalta oleellisella
massavirta-alueella 0-2 kg/s selvästi marginaalin sisällä, vaikka korkeammilla massavirroilla
nousevatkin hieman liian suuriksi.
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Lyhin putkiryhmä, kylmä

Laitteiston keskiarvo

Kuva 5.4: Höyrystimen lämmönvaihtoputkien painehäviöt APROS-simulointimallissa ja painehäviökokeen
tuloksista arvioitu laitteiston keskiarvo

Kuvassa 5.5 on esitetty simuloimalla saatu paine-ero kuuman sisääntulo- ja kylmän
ulosmenotilavuuden välille eri primäärimassavirroilla, sekä painehäviökokeen tuloksista
silmämääräisesti arvioitu vertailukäyrä (Kouhia, et al., 2014). Kammioiden välisen paineeromittauksen virhemarginaaliksi painehäviökokeessa on ilmoitettu ±40 Pa (Kouhia, et al., 2014).
Myös sisään- ja ulosmenotilavuuksien välinen paine-ero pysyy simulaatiossa melko hyvin
ilmoitetun virhemarginaalin sisällä, erityisesti massavirta-alueella 0-2 kg/s.
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Kuva 5.5: Kammioiden välinen painehäviö simulointimallissa ja laitteistossa

Simulointimallin lämpöhäviöitä perustilanteessa vertailtiin laitteiston lämpöhäviökokeiden
tuloksiin

ja

ne

osoittautuivat

vastaavan

mitattuja

arvoja.

Tässä

työssä

käytetyllä

primäärilämpötilalla 270 °C lämpöhäviöitä syntyy simulointimallin yhdestä höyrystimestä noin
7300-7400 W. Kuvassa 5.6 on esitetty kuvaaja PWR PACTEL:in höyrystimen mitatuista
lämpöhäviöistä virhemarginaaleineen. Kuvaan verrattuna mallin simuloitujen lämpöhäviöiden
voidaan arvioida olevan riittävän lähellä laitteiston arvoja.
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Kuva 5.6: Yhden PWR PACTEL höyrystimen lämpöhäviöt virhemarginaaleineen (Kouhia, et al., 2014)

5.3 Kahden u-putkiryhmän höyrystinmalli
Höyrystinmallista muokattiin yksinkertaistettu versio, jossa ovat vain pisimmän ryhmän ja
lyhimmän ryhmän lämmönvaihtoputket. Tämän 2-putkiryhmämallin tarkoituksena on tarkastella
kääntymisilmiötä pelkistetyssä tapauksessa, jossa jätetään huomiotta kolmen keskimittaisen
tuubiryhmän

vaikutus

virtauksen

kääntymistapahtumaan.

Mallin

primääripuolta

yksinkertaistettiin putkien vähentämisen lisäksi poistamalla primääripuolen lämpörakenteita.
Kuva yksinkertaistetusta primääriosiosta on esitetty kuvassa 5.7. Jeong et al. ovat aiemmin
tutkineet virtauksen kääntymistä MARS-systeemikoodilla luodulla, täysikorkean höyrystimen
geometriaa mukailevalla simulointimallilla, jossa oli yksi pitkä ja yksi lyhyt lämmönvaihtoputki
(Jeong, et al., 2004).
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Kuva 5.7: Yksinkertaistetun 2-putkiryhmämallin primääriosio

APROS-mallin

sekundääripuolta

yksinkertaistettiin

korvaamalla

kuumaa

ja

kylmää

ylösmenotilaa erottanut väliseinä branch-komponenteilla. Tämä mahdollistaa nesteen paremman
sekoittumisen ja tasoittaa lämpötilajakaumaa ylösmenotilassa. Simulaatiossa sekundääripuolta
kuvaava osio määritettiin reunaehdoksi, jotta olosuhteet siellä pysyvät vakioina simulaation
aikana. Kuva yksinkertaistetusta sekundääriosiosta on esitetty kuvassa 5.8.
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Kuva 5.8: Yksinkertaistetun 2-putkiryhmämallin sekundääriosio
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6 VIRTAUKSEN KÄÄNTYMINEN SIMULOINTIMALLISSA
Tässä luvussa käsitellään APROS:lla tehdyillä PWR PACTEL –laitteiston höyrystinmalleilla
laskettuja

simulointitapauksia

lämmönsiirtoputkiryhmän

ja

saatuja

perusmallilla

tuloksia.

kappaleessa

Aluksi
6.1

ja

tarkastellaan

viiden

yksinkertaistetulla

2-

putkiryhmämallilla saatuja tuloksia kappaleessa 6.2. Muissa simulaatioissa tarkastellaan viiden
putkiryhmän mallilla simuloituja tilanteita, joissa luonnonkierrolle siirrytään pakotettua virtausta
vastaavasta 2 kg/s primäärimassavirrasta tai pysähtyneestä 0 kg/s primäärimassavirrasta.
Simulaatiotapausten variaatioissa tarkastellaan virtauksen käyttäytymistä eri massavirran
muutosajoilla, sekä useassa peräkkäisessä transientissa.

6.1 Tapaus 1: Perusmalli
Viiden putkiryhmän höyrystinmallilla höyrystimeen sisään menevä kokonaismassavirta lasketaan
tasaisesti 1000 sekunnin aikana arvosta 2 kg/s arvoon 0 kg/s. Tämän jälkeen massavirran
annetaan olla arvossa 0 kg/s 500 sekunnin ajan, jonka jälkeen 1000 sekunnin aikana
kokonaismassavirta nostetaan tasaisesti takaisin arvoon 2 kg/s.

APROS-simulaatiossa lyhimmän putkiryhmän virtaus kääntyy primäärivirtauksen laskiessa noin
0,6 kg/s tasolle. Muiden putkiryhmien virtaukset eivät käänny ennen primäärimassavirran nostoa.
Primäärimassavirtaa nostettaessa lyhimmän ja pisimmän tuubiryhmän massavirrat nousevat heti
alkuvaiheessa positiivisiksi, mutta toiseksi lyhimpien, keskimittaisten ja toiseksi pisimpien
lämmönvaihtoputkien massavirrat laskevat negatiivisiksi ja kääntyvät positiivisiksi vaiheittain
putkiryhmä kerrallaan. APROS-simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.1.
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Lyhin u-putkiryhmä

Kuva 6.1: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS -simulaatiossa

Ryhmien massavirtoja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että eripituisissa ryhmissä on eri
määrä lämmönsiirtoputkia. Pisimmässä ryhmässä putkia on viisi, toiseksi pisimmässä yhdeksän,
keskipituisessa 11 ja kahdessa lyhimmässä ryhmässä on molemmissa 13 putkea. Yksittäisten
lämmönvaihtoputkien massavirrat simulaatiossa on esitetty kuvassa 6.2. Kuvassa esitetyt
yksittäisten putkien massavirrat on laskettu jakamalla kunkin putkiryhmän massavirta ryhmän
putkien lukumäärällä.
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Kuva 6.2: Yksittäisten u-putkien massavirrat APROS-simulaatiossa

Primäärimassavirran laskuvaiheessa kääntyminen tapahtui lyhimmässä u-putkiryhmässä.
Simulaatiotulos tältä osin käyttäytyy kuten kappaleessa 4.3.2 esitetty teoria esittää. Kaikki PWR
PACTEL –höyrystimen lämmönvaihtoputket ovat lyhempiä kuin kuvassa 4.5 esitetyn, PWR
PACTEL –höyrystimen lähtöarvoilla lasketun, kriittisen paine-eron minimikohtaa vastaava
putkipituus. Tällöin teorian mukaan virtaus kääntyy kuten simulaatiossa, eli lyhimmissä
lämmönvaihtoputkissa.
Toisaalta simulaation tulokset ovat ristiriidassa PWR PACTEL –laitteistolla tehtyjen RF –
kokeiden tulosten kanssa. Kokeissa virtauksen kääntymistä esiintyi kuvan 4.1 mukaisesti muissa
kuin kaikkein lyhimmissä putkiriveissä ja osin samoilla putkiriveillä havaittiin sekä
normisuuntaisia että kääntyneitä virtauksia. RF-kokeita suoritettaessa koelaitteistossa ei käytetty
pääkiertopumppuja, vaan koelaitteiston ylösajo suoritettiin luonnonkiertoa hyväksikäyttäen.
Ylösajovaiheen alussa virtauksen laitteistossa oletetaan olleen lähes pysähtynyttä ja
sydänvastuksilla lämmittämällä saavutettiin lopullinen mitattu luonnonkiertoinen tasapainotila.

57

Laitteiston ylösajossa massavirta on suurin lyhimmissä lämmönvaihtoputkissa pienimmästä
kitkavastuksesta

johtuen.

Tällöin

lämmennyt

vesi

kulkeutuu

nopeimmin

lyhimpiä

lämmönvaihtoputkia kohti, jolloin keskimääräinen tiheys lyhimpien lämmönvaihtoputkien
sisäänmenossa

on

pienempi

kuin

pisimpien

sisäänmenossa.

Tästä

johtuen

myös

lämmönvaihtoputken päiden välisestä tiheyserosta aiheutuva paine-ero, joka saa nesteen
virtaamaan putkissa myötäsuuntaisesti, on suurin lyhimmissä lämmönvaihtoputkissa. Virtauksen
kääntyminen on siten tässä tilanteessa todennäköisempää pitkissä lämmönvaihtoputkissa.
(Kauppinen, et al., 2015)

Jos virtaus kääntyy yhdessäkin pitkistä lämmönvaihtoputkista, kuumaan sisäänmenotilavuuteen
alkaa virrata viileää vettä, joka aiheuttaa muutoksen sisäänmenotilavuuden lämpötilajakaumaan.
Kappaleessa 4.3.3 on esitetty teoria sisäänmenotilavuuden lämpötilajakauman vaikutuksesta
virtauksen kääntymiseen. Sisäänmenotilavuuteen takaisin virtaava viileämpi vesi lisää virtauksen
kääntymistodennäköisyyttä vastasuuntaan virtaavan lämmönvaihtoputken ympäristössä. Ylösajon
aikaiset tapahtumat ovat siis voineet aiheuttaa RF-kokeissa esiintyneen virtauksen kääntymisen
pitkissä lämmönvaihtoputkissa luonnonkiertovirtauksella. (Kauppinen, et al., 2015)

APROS–simulointimallissa

sisäänmenotilavuus

on

kuvattu

yhdellä

noodilla,

joten

sisäänmenotilavuuden olosuhteet ovat täysin homogeeniset koko tilavuudessa koko simulaation
ajan. Simulointimalli ei siten pysty huomioimaan todellisia sisäänmenotilavuuden yläosan
lämpötilaprofiilin paikallisten muutosten vaikutuksia virtauksen kääntymiseen. Lisäksi mallissa
paine ja lämpötila höyrystimen kuumassa haarassa on asetettu staattiseksi reunaehdoksi, jolloin
tilanne ei täysin vastaa koetilannetta. RF-kokeiden ylösajotilanteessa virtaus saatiin aikaan piiriä
lämmittämällä, jolloin olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa tasapainotilaan asti.

6.2 Tapaus 2: 2-putkiryhmämalli
Tässä simulointitapauksessa yksinkertaistetulla kahden lämmönvaihtoputkiryhmän mallilla
tarkastellaan virtauksen kääntymistä, kun primäärimassavirta lasketaan 1000 sekunnin aikana
tasaisesti arvosta 1 kg/s arvoon 0 kg/s ja nostetaan 1000 sekunnin aikana takaisin arvoon 1 kg/s
ilman tasaantumisvaihetta nollavirtauksella. Vastaava tapaus on simuloitu myös käyttäen Trace-
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systeemikoodia ja sillä luotua PWR PACTEL -höyrystinmallia. Trace-simulaatiossa lyhempien
putkien virtaus kääntyy äkillisesti, kun primäärimassavirta laskee noin 0,20 kg/s tasolle.
Primäärimassavirtaa kasvatettaessa lyhempien putkien virtaus palautuu likimain samansuuruisella
primäärimassavirran arvolla. Trace-simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.3. (Kauppinen,
2015)

Kuva 6.3: Massavirrat lämmönvaihtoputkissa ja primäärimassavirta kahden putkiryhmän Trace-simulaatiossa
(Kauppinen, 2015)

APROS-simulaatiossa

virtaus

kääntyy

primäärimassavirtaa

lämmönsiirtoputkissa, samoin kuin Trace-simulaatiossa.

pienennettäessä

lyhyissä

Virtauksen kääntyminen tapahtuu

Trace-simulaatioon verrattuna hieman pienemmällä, alle 0,2 kg/s primäärimassavirralla.
Primäärimassavirtaa nostettaessa kääntynyt virtaus myös palautuu positiiviseksi hieman
pienemmällä primäärimassavirralla kuin Trace-simulaatiossa. APROS-simulaation tulokset on
esitetty kuvassa 6.4.
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Kuva 6.4: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS -simulaatiossa

Myös kahdella lämmönvaihtoputkien ryhmällä simuloitaessa virtaus kääntyy kappaleessa 4.3.2
esitetyn teorian mukaisesti lyhemmissä putkissa. Tulokset ovat samankaltaiset kuin Trace –
simulaatiossa saadut. Yksittäisten putkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.5.
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Kuva 6.5: Yksittäisten u-putkien massavirrat kahden putkiryhmän APROS -simulaatiossa

Jeong

et

al.

ovat

aiemmin

tehneet

samankaltaisen

kahden

lämmönvaihtoputken simulaation huomattavasti pidemmillä putkipituuksilla (18 m ja 22 m)
MARS -systeemikoodia käyttäen. Heidän simulaatiossaan pidemmän lämmönvaihtoputken
virtaus kääntyi (Jeong, et al., 2004). Simulaatioiden tulokset ovat siten kappaleessa 4.3.2 esitetyn
teorian mukaiset. Teorian mukaan kaikkien lämmönvaihtoputkien ollessa pitkiä virtaus kääntyy
pitkissä lämmönvaihtoputkissa ja vastaavasti kaikkien lämmönvaihtoputkien ollessa lyhyitä
virtaus kääntyy lyhyissä lämmönvaihtoputkissa.

6.2.1 Reynoldsin luku
Kahden putkiryhmän mallilla laskuvaiheen virtausta on tutkittu tarkemmin kuin muissa
tapauksissa. Virtauksen turbulenttisuutta kuvaavan Reynoldsin luvun arvot pisimmän
putkiryhmän kuumalla puolella on esitetty kuvassa 6.6 ja lyhimmän putkiryhmän kuuman puolen
arvot kuvassa 6.7.
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Kuva 6.6: Reynoldsin luku pisimmän putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella

Virtauksen kääntyminen tapahtuu simulaatiossa noin 1300 sekunnin kohdalla. Tuolloin pisimmän
putkiryhmän Reynoldsin luku saavuttaa minimiarvonsa ja lähtee putkiryhmän massavirran
kohotessa taas kasvamaan. Reynoldsin luku ei laske alle arvon 10 000, joten virtaus pisimmässä
u-putkiryhmässä on koko primäärimassavirran laskuvaiheen ajan täysin turbulenttista.
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Kuva 6.7: Reynoldsin luku lyhimmän putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella

Lyhimmän putkiryhmän Reynoldsin luku pienenee laskuvaiheen lopulla alle arvon 10 000, mutta
ei alle arvon 2300. Tällöin virtaus putkiryhmässä on transitioalueella, eli se ei ole täysin
turbulenttista eikä myöskään täysin laminaarista. Putkiryhmän virtauksen käännyttyä
absoluuttinen massavirta putkiryhmässä alkaa jälleen kasvaa ja myös Reynoldsin luvun arvo
kasvaa. Molempien putkiryhmien kylmän puolen Reynoldsin luvut ovat hyvin samankaltaiset
vastaaviin kuuman puolen arvoihin verrattuna.

6.2.2 Lämpötila
Primäärivirtauksen laskuvaiheen lämpötilajakauma pisimmän putkiryhmän kuumalla puolella on
esitetty kuvassa 6.8 ja lyhimmän putken kuumalla puolella kuvassa 6.9.
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Kuva 6.8: Lämpötila [°C] pisimmän u-putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella

Primäärimassavirran pienentyessä pisimmän putkiryhmä kuuman puolen yläosan lämpötila
laskee, eli hitaammin virtaava vesi jäähtyy lämmönsiirtoputkessa lyhemmällä matkalla. 1300
sekunnin jälkeen pisimmän putkiryhmän massavirta alkaa kasvaa, jolloin yläosan lämpötila
nousee. Toisaalta alaosan lämpötila laskee, sillä lyhimmän putkiryhmän kääntynyt virtaus
sekoittaa viileämpää vettä kuumaan tulotilavuuteen.
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Simulaatioaika [s]
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Kuva 6.9: Lämpötila [°C] lyhimmän u-putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella

Lämpötila

laskee

myös

lyhimpien

lämmönsiirtoputkien

yläosissa

primäärimassavirran

pienentyessä. Putkiryhmän virtauksen käännyttyä lämpötila alkaa nopeasti laskea putkien koko
pituudelta. Noin 255 °C tasolla primääripuolen lämpötila saavuttaa sekundääripuolen lämpötilan,
jolloin jäähtyminen lakkaa.

6.2.3 Tiheys
Primäärivirtauksen laskuvaiheen tiheysjakauma pisimmän u-putkiryhmän kuumalla puolella on
esitetty kuvassa 6.10 ja lyhimmän putkiryhmän kuumalla puolella kuvassa 6.11. Tiheydet
noudattelevat kummassakin kuvaajassa aiemmin esitettyjä lämpötilajakaumia. Pisimmän uputkiryhmän kuvaajassa näkyy 1450 sekunnin jälkeen virtaavan veden jäähtyminen tiheyden
kasvuna. Lyhimmän u-putkiryhmän kuvaajassa tiheys kasvaa virtauksen käännyttyä nopeasti
koko putken matkalta.
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Simulaatioaika [s]
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Kuva 6.10: Tiheys [kg/m3] pisimmän u-putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella

Simulaatioaika [s]
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Kuva 6.11: Tiheys [kg/m3] lyhimmän u-putkiryhmän kuumalla puolella kahden putkiryhmän APROS -simulaation
laskuosuudella
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6.3 Tapaus 3: Luonnonkiertovirtaus
Tässä kappaleessa tutkitaan virtauksen käyttäytymistä, kun primäärimassavirta viiden
putkiryhmän simulaatiomallissa lasketaan pakotettua virtausta kuvaavasta 2 kg/s massavirrasta
luonnonkiertovirtauksen

tasolle.

Luonnonkiertovirtaus

tarkoittaa

mallin

lähtötilanteen

olosuhteissa noin 0,6 kg/s primäärimassavirtaa. Simulaatio tehtiin laskemalla primäärimassavirta
tasaisesti 1000 sekunnin aikana arvosta 2 kg/s arvoon 0,6 kg/s, pitämällä massavirta arvossa 0,6
kg/s 500 sekunnin ajan ja nostamalla se tasaisesti takaisin arvoon 2 kg/s 1000 sekunnin aikana.
APROS-simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.12.
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Kuva 6.12: U-putkiryhmien massavirrat pienennettäessä primäärivirtaus luonnonkiertovirtauksen tasolle

Kun massavirran pienentäminen lopetetaan luonnonkiertovirtauksen tasalle, virtaus ei
primäärimassavirran laskun aikana käänny missään lämmönsiirtoputkien ryhmässä, vaan
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kaikkien ryhmien virtaukset pienenevät melko tasaisesti. Virtausten tasaantuessa 0,6 kg/s
primäärimassavirralla lyhimmän putkiryhmän massavirta alkaa pienentyä. Primäärivirtauksen
noston alussa lyhimpien lämmönsiirtoputkien virtaus kääntyy negatiiviseksi ja palautuu takaisin
positiiviseksi noin 1,2 kg/s primäärimassavirralla. Tämän simulaation tuloksista on vaikea sanoa
tapahtuuko kääntyminen primäärimassavirran kasvun seurauksena, vai olisiko lyhimmän
putkiryhmän virtaus kääntynyt myös pidemmällä 0,6 kg/s primäärivirtauksen kestolla. Tätä
käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.4 muutosaikojen pidentämisen yhteydessä. Yksittäisten
putkien massavirrat simulaatiossa on esitetty kuvassa 6.13.
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Kuva 6.13: Yksittäisten u-putkien massavirrat pienennettäessä primäärivirtaus luonnonkiertovirtauksen tasolle

6.4 Tapaus 4: Muutosajan vaikutus virtauksen kääntymiseen
Tässä kappaleessa tutkitaan muutoksien keston vaikutusta virtauksen kääntymiseen viiden
putkiryhmän APROS -simulointimallilla. Aluksi tutkitaan hitaamman muutoksen vaikutusta
kaksinkertaistamalla primäärimassavirran laskun, nollavirtauksen ja primäärimassavirran noston
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ajalliset kestot. Simulaatioissa primäärimassavirta lasketaan 2,0 kg/s tasolta 2000 sekunnin
aikana matalammalle tasolle, tilanteen annetaan tasoittua 1000 sekuntia, jonka jälkeen
primäärimassavirta nostetaan 2000 sekunnin aikana takaisin 2,0 kg/s tasolle.

6.4.1 Muutos 2 kg/s ja 0 kg/s välillä
Tarkastellaan ensin muutosaikojen pidentämisen vaikutusta kappaleessa 6.1 esitettyyn
perustapaukseen, jossa primäärivirtausta pienennetään 0 kg/s massavirtaan asti. Simulaation
tulokset on esitetty kuvassa 6.14.
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Kuva 6.14: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta kaksinkertaisilla muutosajoilla

Primäärimassavirran laskuosuuden pidentämisellä ei ole tässä tapauksessa juurikaan vaikutusta
kääntymiskäytökseen. Myös kaksinkertaisella laskuosuuden kestolla ainoastaan lyhimmän uputkiryhmän virtaus kääntää suuntansa. Primäärimassavirtaa nostettaessa sen sijaan toisiksi
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pisimmän ja keskipitkän u-putkiryhmän virtaukset käyttäytyvät eri tavalla lyhempien
muutosaikojen tapaukseen verrattuna. Kaksinkertaisilla muutosajoilla toisiksi pisimmän uputkiryhmän virtaus palautuu ensimmäisenä positiiviseksi ja keskipituisen u-putkiryhmän virtaus
seuraavaksi. Lyhemmillä muutosajoilla järjestys on näiden putkiryhmien osalta päinvastainen,
mutta molemmissa tapauksissa toiseksi lyhimmän u-putkiryhmän virtaus palautuu viimeisenä
positiiviseksi.

Syy

erilaiseen

palautumisjärjestykseen

on

todennäköisemmin

pidempi

tasaantumisaika nollavirtauksella, kuin hitaampi massavirran nosto. U-putkien virtausten
tasaantuessa pidempään kunkin putkiryhmän massavirta on asettunut hieman eri tasolle
verrattuna lyhempään tasaantumisaikaan. Tällöin virtausjakauma putkiryhmien välillä on
primäärimassavirran noston alussa erilainen, mikä johtaa erilaiseen palautumiskäytökseen.
Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat simulaatiossa on esitetty kuvassa 6.15.
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Kuva 6.15: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat kaksinkertaisilla muutosajoilla

Lyhin u-putki
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6.4.2 Muutos 2 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Tässä tapauksessa tarkastellaan aikojen kaksinkertaistamisen vaikutusta, kun primäärimassavirta
lasketaan 0,6 kg/s tasolle. Simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.16.
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Kuva 6.16: Massavirrat lämmönvaihtoputkissa ja primäärimassavirta kaksinkertaisilla muutosajoilla

Primäärimassavirran lasku- ja nostovaiheiden ajallisella pidentämisellä ei simulaation tulosten
perusteella ole tässä tapauksessa vaikutusta putkiryhmien virtausten käyttäytymiseen.
Laskuvaiheessa yhdenkään putkiryhmän virtaussuunta ei vaihdu ja nousuvaiheessa palautuminen
normaalisuuntaan

tapahtuu

likimain

samalla,

noin

1,2

kg/s

primäärimassavirralla.

Tasaantumisajankaan pidentämisellä ei ole suoranaisesti vaikutusta ilmiön esiintymiseen, sillä
kääntyminen esiintyy nytkin

samantapaisesti lyhimmässä putkiryhmässä. Pidentämällä
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tasaantumisaikaa nähdään, että virtauksen käännyttyä lyhimmän putkiryhmän virtaus pysyy
melko stabiilisti kääntyneenä 0,6 kg/s primäärimassavirran loppuun asti. Palautumisprosessi, eli
kääntyneen virtauksen muutos normaalisuuntaiseksi alkaa primäärimassavirran kasvattamisen
alkaessa, jolloin lyhimpien lämmönvaihtoputkien virtaus alkaa hitaasti lähestyä nollaa.
Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.17.
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Kuva 6.17: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat kaksinkertaisilla muutosajoilla

6.5 Tapaus 5: Lähtötilana pysähtynyt virtaus
Tässä kappaleessa tutkitaan virtauksen kääntymistä muutostilanteessa, jossa viiden putkiryhmän
mallilla lähtötilaksi otetaan pysähtynyt primäärivirtaus. Simulaation lähtötilanne osoittautui
ongelmalliseksi. Luotettavien tulosten saamiseksi simulaatiomallin alkutilan pitäisi olla stabiili
tasapainotila. Kun primääripuolen kuuman veden massavirraksi asetetaan 0 kg/s, neste

72

sekundääripuolella alkaa jäähtyä lämpöhäviöiden takia. Tästä johtuen simulaatio on pysyvässä
muutoksessa siihen asti, kunnes sekundääripuolen vesi saavuttaa höyrystintä ympäröivälle tilalle
asetetun lämpötilan. Näin viileä alkutila ei olisi mielekäs, sillä tilanne ei vastaisi normaaleja
käyttöolosuhteita. Lisäksi eripituisten u-putkiryhmien massavirrat eivät pitkänkään ajan kuluttua
tasaantuneet primäärimassavirran ollessa 0 kg/s, vaan vaihtelivat jatkuvasti tasapainotilaa etsien.
Näistä syistä johtuen simulaatioiden lähtötilana on päädytty käyttämään hieman epävakaata tilaa,
jossa lämmönsiirtoputkien virtaukset eivät vielä ole ajautuneet jatkuvaan heilahteluun.

6.5.1 Muutos 0 kg/s ja 2 kg/s välillä
Tässä tapauksessa tutkitaan virtauksen käyttäytymistä, kun viiden putkiryhmän simulaatiomallin
primäärimassavirtaa nostetaan 2000 sekunnin aikana 0 kg/s tasolta 2 kg/s tasolle, pidetään 1000
sekunnin ajan tuolla tasolla ja pienennetään jälleen 2000 sekunnin aikana 0 kg/s tasolle.
Vertailukohtana voidaan pitää kappaleessa 6.4.1 esitettyä tapausta, jossa primäärimassavirran
muutokset on toteutettu päinvastaisessa järjestyksessä. Simulaation tulokset on esitetty kuvassa
6.18.
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Kuva 6.18: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Kun asetetaan pysähtynyt primäärivirtaus lähtötilanteeksi ja massavirtaa aletaan kasvattaa,
eripituisten lämmönsiirtoputkiryhmien virtauksen kääntyvät kuten verrokkitapauksessa: toiseksi
pisimmän, keskipitkän ja toiseksi lyhimmän u-putkiryhmän massavirrat laskevat negatiivisiksi ja
palautuvat positiivisiksi vaiheittain samassa järjestyksessä. Primäärimassavirtaa laskettaessa
virtauksen kääntyminen tapahtuu kuten verrokkitapauksessa, eli lyhimmän u-putkiryhmän virtaus
kääntyy ja primäärimassavirralla 0 kg/s alkaa tasaantua muiden ryhmien virtausten tasolle lähelle
nollatasoa. Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat simulaatiossa on esitetty kuvassa 6.19.
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Kuva 6.19: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.5.2 Hidas muutos 0 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Tässä tapauksessa tutkitaan virtausten käyttäytymistä, kun primäärimassavirtaa nostetaan
luonnonkiertoa vastaavalle 0,6 kg/s tasolle. Primäärimassavirran kasvattaminen ja pienentäminen
tehdään kumpikin tasaisesti 2000 sekunnin aikana ja virtauksen annetaan tasoittua
luonnonkierrolla 1000 sekunnin ajan. Simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.20.
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Kuva 6.20: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Primäärimassavirtaa nostettaessa kaikki paitsi pisimmän ja toiseksi pisimmän putkiryhmän
virtaukset kääntyvät. Keskipituisen ja toiseksi lyhimmän putkiryhmän virtaukset palautuvat
nousuvaiheen aikana positiiviseksi, mutta lyhimmän putkiryhmän virtaus pysyy negatiivisena
koko kasvatetun virtauksen ajan. Virtauksen laskuvaiheen lopussa toiseksi lyhimmän
putkiryhmän virtaus kääntyy jälleen negatiiviseksi, mutta palautuu nopeasti positiiviseksi
primäärivirtauksen saavutettua arvon 0 kg/s.

Simulaation tuloksissa on epävarmuustekijä nousuvaiheen osalta, koska simulaation lähtötilanne
ei ole täysin stabiili. Nousuvaiheen virtauksien kääntyminen poikkeaa lyhimmän putkiryhmän
osalta merkittävästi edellisessä kappaleessa esitetystä tapauksesta, jossa lyhimmän putkiryhmän
virtaus ei nousuvaiheessa kääntynyt.

Lyhimmän putken virtaus ei käänny primäärivirtausta

nostettaessa myöskään kappaleissa 6.1 ja 6.4.1 esitetyissä tapauksissa, joissa primäärimassavirran
nosto

aloitetaan

arvosta

0

kg/s.

Tämän

ja

muiden

tapausten

välisenä

erona

on

primäärimassavirran maksimiarvon lisäksi massavirran muutosnopeus. Aiemmissa tapauksissa
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primäärimassavirtaa on nostettu arvosta 0 kg/s arvoon 2 kg/s tasaisesti 1000 tai 2000 sekunnin
aikana. Tässä tapauksessa massavirran nosto on tehty arvosta 0 kg/s arvoon 0,6 kg/s 2000
sekunnin aikana, eli merkittävästi hitaammin kuin aiemmissa tapauksissa. Yksittäisten
lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.21.
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Kuva 6.21: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.5.3 Nopea muutos 0 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Edellisessä kappaleessa todettiin lyhimmän putkiryhmän virtauksen käyttäytyvän eri tavalla
verrattuna aiempiin esitettyihin tuloksiin, joissa primäärimassavirran muutos oli suhteessa
nopeampi. Tässä kappaleessa tutkitaan virtauksen kääntymistä, kun edellisessä kappaleessa
esitetyn tapauksen primäärimassavirran muutosta nopeutetaan siten, että primäärimassavirran
nousu arvosta 0 kg/s arvoon 0,6 kg/s tapahtuu yhtä nopeasti kuin kappaleiden 6.4.1 tapauksessa.
Simulaatiossa on nostettu primäärimassavirta tasaisesti arvosta 0 kg/s arvoon 0,6 kg/s 600
sekunnin aikana, annettu tilanteen tasaantua 1000 sekuntia ja sen jälkeen jälleen laskettu
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primäärimassavirta tasaisesti 600 sekunnin aikana arvoon 0 kg/s. Simulaation tulokset on esitetty
kuvassa 6.22.
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Kuva 6.22: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Kasvatettaessa primäärimassavirtaa merkittävästi nopeammin kuin edellisen kappaleen
tapauksessa lyhimmän putkiryhmän virtaus ei käänny. Toiseksi pisimmän, keskipitkän ja toiseksi
lyhimmän putkiryhmän virtaukset kääntyvät primäärivirtaa nostettaessa ja toiseksi lyhimmän
putkiryhmän virtaus myös jää kääntyneeksi, kunnes primäärivirta jälleen lasketaan arvoon 0 kg/s.

U-putkiryhmien virtaukset kääntyvät tämän simulaation nousuosiolla vastaavasti kuin
kappaleiden 6.1 ja 6.4.1 tapausten nousuosioilla. Simulaatioiden perusteella primäärimassavirran
muutosnopeudella vaikuttaa siis ainakin arvosta 0 kg/s noustessa olevan vaikutusta siihen, minkä
pituisissa lämmönsiirtoputkissa kääntymistä esiintyy. Nopeammalla primäärimassavirran
muutoksella virtaus jää tasapainotilassa kääntyneeksi toiseksi lyhimmässä lämmönsiirtoputkien
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ryhmässä ja hitaammalla muutosnopeudella lyhimpien putkien ryhmässä.

Yksittäisten

lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.23.
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Kuva 6.23: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6 Tapaus 6: Useat peräkkäiset transientit
Tässä kappaleessa tutkitaan virtauksen kääntymistä, kun primäärimassavirtaa muutetaan viiden
putkiryhmän mallilla nopealla tahdilla kolme kertaa peräkkäin. Ensin tarkastellaan kolmea
tapausta, joissa primäärimassavirtaa lasketaan arvosta 2 kg/s alkaen. Tämän jälkeen tarkastellaan
kolmea tapausta, joissa alkutilan primäärimassavirta on 0 kg/s.

6.6.1 Nopeat muutokset 2 kg/s ja 0 kg/s välillä
Ensimmäisessä tapauksessa primäärimassavirtaa lasketaan ja nostetaan kolme kertaa peräkkäin
nopealla tahdilla. Massavirta lasketaan arvosta 2 kg/s tasaisesti 200 sekunnin aikana arvoon 0
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kg/s, annetaan tilanteen tasaantua 100 sekuntia ja sen jälkeen nostetaan massavirta tasaisesti 200
sekunnin aikana takaisin arvoon 2 kg/s. Simulaation tulokset on esitelty kuvassa 6.24.
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Kuva 6.24: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Näin nopealla jaksotuksella u-putkiryhmien virtaukset eivät ehdi kunnolla tasaantumaan
primäärimassavirran ollessa nolla. Lyhimmän putkiryhmän virtaus pysyy kääntyneenä koko
tasaantumisajan ja palaa normaalisuuntaiseksi vasta nousuvaiheen aikana. Virtauksen
kääntyminen esiintyy samalla tavalla kaikissa kolmessa primäärimassavirran muutoksessa.
Yksittäisten lämmönsiirtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.25.
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Kuva 6.25: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6.2 Hitaat muutokset 2 kg/s ja 0 kg/s välillä
Tässä tapauksessa primäärimassavirtaa lasketaan ja nostetaan kolmesti kuten edellisessä
tapauksessa, mutta hitaammin. Primäärimassavirta lasketaan arvosta 2 kg/s arvoon 0 kg/s
tasaisesti 1000 sekunnin aikana, annetaan tilanteen tasaantua 500 sekuntia ja nostetaan
primäärimassavirta takaisin arvoon 2 kg/s tasaisesti 1000 sekunnin aikana. Simulaation tulokset
on esitetty kuvassa 6.26.
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Kuva 6.26: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Simulaation tuloksia voidaan verrata kappaleessa 6.1 esitetyn perustapauksen simulaatiotuloksiin.
Primäärimassavirran muutos on sama, mutta nyt muutoksia tehdään kolmesti peräkkäin.
Tapausten välillä virtaukset käyttäytyvät hyvin samankaltaisesti lukuun ottamatta nousuvaihetta,
jossa toiseksi pisimmän ja keskipitkän putkiryhmän virtaukset kääntyvät eri järjestyksessä. Tämä
johtunee ainakin osin lyhyestä tasaantumisajasta primäärivirtauksen ollessa 0 kg/s, jolloin
virtausjakauma putkiryhmien välillä voi simulaatioissa olla hieman erilainen nousuvaiheen
alussa. Kuvasta 6.26 nähdään, että peräkkäisten primäärimassavirran muutosten välillä
lämmönsiirtoputkiryhmien virtaukset kääntyvät identtisesti. Yksittäisten lämmönsiirtoputkien
massavirrat on esitetty kuvassa 6.27.
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Kuva 6.27: Yksittäisten lämmönsiirtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6.3 Eripituiset tasaantumisajat 2 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Tässä tapauksessa primäärimassavirta lasketaan arvosta 2 kg/s tasaisesti luonnonkiertoa
vastaavaan arvoon 0,6 kg/s tasaisesti 1000 sekunnin aikana ja nostetaan tasaisesti 1000 sekunnin
aikana takaisin arvoon 2 kg/s kolmesti peräkkäin. Virtauksen annetaan tasaantua luonnonkierrolla
ensimmäisellä laskukerralla 1000 sekunnin, toisella kerralla 2000 sekunnin ja kolmannella
kerralla 3000 sekunnin ajan. Kappaleessa 6.4.2 todettiin virtauksen kääntymisen esiintyvän 0,6
kg/s primäärivirralla vasta, kun primäärivirtausta oli pidetty jonkin aikaa tasaisena, joten nyt
nähdään usean peräkkäisen muutoksen lisäksi myös eri tasaantumisaikojen vaikutus virtauksen
kääntymiseen. Simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.28.
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Kuva 6.28: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Kappaleen 6.4.2 tapaukseen verrattuna primäärimassavirran muutokset ovat tässä tapauksessa
nopeampia, mutta toisen syklin tasaantumisaika 0,6 kg/s primäärimassavirralla vastaa aiemmin
esitettyä tapausta. Virtaus myös kääntyy hetken tasaantumisen jälkeen lyhimmässä uputkiryhmässä, kuten aiemmassa tapauksessa. Virtauksen kääntyminen tapahtuu jokaisella
primäärimassavirran laskukerralla samankaltaisesti. Luonnonkiertovirtauksella eripituisten
tasaantumisaikojen vaikutus virtauksen kääntymiseen on keskenään samanlainen. Lyhimmän
lämmönvaihtoputkiryhmän

virtaus

kääntyy

kaikilla

tasaantumisajoilla

ja

palautuu

normaalisuuntaiseksi vasta primäärimassavirtaa kasvatettaessa. Yksittäisten lämmönsiirtoputkien
massavirrat on esitetty kuvassa 6.29.
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Kuva 6.29: Yksittäisten lämmönsiirtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6.4 Eripituiset tasaantumisajat 0 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Tässä simulointitapauksessa primäärimassavirran alkuarvo on 0 kg/s. Massavirta nostetaan
tasaisesti 1000 sekunnin aikana luonnonkiertoarvoon 0,6 kg/s, pidetään primäärivirtaus vakiona
jonkin aikaa ja lasketaan se 1000 sekunnin aikana takaisin arvoon 0 kg/s. Sykli toistetaan kolme
kertaa peräkkäin. Ensimmäisellä kerralla tasaantumisaika 0,6 kg/s primäärimassavirralla on 1000
sekuntia, toisella kerralla 2000 sekuntia ja kolmannella kerralla 3000 sekuntia. Syklien välissä
primäärimassavirtaa pidetään arvossa 0 kg/s 500 sekunnin ajan. Simulaation tulokset on esitetty
kuvassa 6.30.

85

0,7
0,6

Massavirta [kg/s]

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

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

-0,2
-0,3

Aika [s]
Primäärimassavirta

Pisin u-putkiryhmä

2. pisin u-putkiryhmä

Keskipituinen u-putkiryhmä

2. lyhin u-putkiryhmä

Lyhin u-putkiryhmä

Kuva 6.30: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Ensimmäisen

ja

viimeisen

syklin

aikana

lyhimmän

u-putkiryhmän

virtaus

kääntyy

voimakkaimmin, mutta toisen syklin aikana toiseksi lyhimmän putkiryhmän virtaus kääntyy
voimakkaimmin. Todennäköisin syy tähän on lyhyt tasaantumisaika 0 kg/s primäärimassavirralla
ensimmäisen ja toisen syklin välissä. Virtaukset u-putkiryhmissä eivät ehdi tasaantumaan
vakaalle tasolle ja jakauma putkiryhmien välillä on nousun alussa erilainen kuin ensimmäisen ja
kolmannen syklin nousuvaiheiden alussa.

Virtausprofiilien osalta kaikkien kolmen syklin tulokset ovat samankaltaisia. Yhden putkiryhmän
virtaus kääntyy voimakkaimmin ja pysyy kääntyneenä koko syklin ajan. Lisäksi kahden muun
putkiryhmän virtaukset kääntyvät nousuvaiheen alussa ja palautuvat luonnonkiertovirtauksella. 0
kg/s primäärimassavirran ajallinen kesto ei näytä olevan riittävä virtaustilanteen tasaantumiselle.
Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.31.
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Kuva 6.31: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6.5 Eripituiset tasaantumisajat 0 kg/s ja 0,6 kg/s välillä, pidempi 0 kg/s virtaus
Tässä kappaleessa tarkastellaan pidempikestoisen syklien välisen tasaantumisajan (0 kg/s
primäärimassavirta) vaikutusta edellisessä kappaleessa esitettyyn tapaukseen. Edellisessä
kappaleessa lyhyen 500 sekunnin tasaantumisajan syklien välissä todettiin vaikuttavan siihen,
minkä putkiryhmän virtaus kääntyy seuraavan syklin aikana voimakkaimmin. Tässä tapauksessa
tasaantumisaika on kaksinkertaistettu 1000 sekuntiin. Muilta osin primäärimassavirtaa muutetaan
kuten kappaleen 6.6.4 tapauksessa. Simulaation tulokset on esitetty kuvassa 6.32.
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Kuva 6.32: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Pidemmillä syklien välisillä tasaantumisajoilla lyhimmän u-putkiryhmän virtaus kääntyy
voimakkaimmin kaikkien syklien aikana. Tasaisempi virtausjakauma syklin alussa myös tasaa
virtausten käyttäytymistä syklien aikana, jolloin kaikkien putkiryhmien massavirrat ovat hyvin
samankaltaiset eri syklien aikana. Tämän ja edellisen kappaleen tulosten perusteella voidaan
todeta, että tasaantumisajalla 0,6 kg/s primäärimassavirralla useilla peräkkäisillä muutoksilla ei
ole merkitystä virtauksen kääntymisen suhteen. Toisaalta, jos tasaantumisaika 0 kg/s
primäärimassavirralla syklien välillä on riittävän lyhyt, virtaus voi simulaatioiden perusteella
kääntyä ja pysyä kääntyneenä myös toiseksi lyhimmässä u-putkiryhmässä. Yksittäisten
lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.33.
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Kuva 6.33: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

6.6.6 Nopea muutos 0 kg/s ja 0,6 kg/s välillä
Tässä kappaleessa tutkitaan primäärimassavirran muutosnopeuden vaikutusta virtauksen
kääntymiseen useassa peräkkäisessä muutoksessa. Kappaleessa 6.5.3 todettiin muutosnopeuden
vaikuttavan siihen, minkä pituisessa putkiryhmässä virtaus kääntyy. Simulaation lähtötilassa
primäärimassavirta on 0 kg/s. Primäärimassavirta nostetaan tasaisesti 600 sekunnin aikana arvoon
0,6 kg/s, annetaan virtauksen tasaantua jonkin aikaa ja lasketaan primäärimassavirta 600
sekunnin aikana tasaisesti takaisin arvoon 0 kg/s. Muutossyklien välillä virtauksen annetaan
tasaantua 1000 sekuntia primäärimassavirran arvolla 0 kg/s. Simulaation tulokset on esitetty
kuvassa 6.34.
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Kuva 6.34: U-putkiryhmien massavirrat ja primäärimassavirta APROS-simulaatiossa

Nopeammalla

primäärimassavirran

muutoksella

virtaus

kääntyy

jokaisella

syklillä

voimakkaimmin toiseksi lyhimmässä u-putkiryhmässä. 0,6 kg/s primäärimassavirtojen kestoilla
ei vaikuta olevan vaikutusta virtauksen kääntymisen esiintymiseen. Toiseksi lyhimmän
putkiryhmän virtaus pysyy kääntyneenä koko luonnonkiertovirtauksen keston ajan ja palautuu
muiden

tasalle

vasta

primäärimassavirran

laskettua

lämmönvaihtoputkien massavirrat on esitetty kuvassa 6.35.
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Kuva 6.35: Yksittäisten lämmönvaihtoputkien massavirrat APROS-simulaatiossa

Lyhin u-putki
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7 TULOSTEN ARVIOINTIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Pienennettäessä primäärivirtausta 2 kg/s massavirrasta 0 kg/s massavirtaan lyhimmän
putkiryhmän virtaus kääntyi poikkeuksetta voimakkaimmin. Samoin tapahtui myös laskettaessa
primäärivirtausta 2 kg/s massavirrasta 0,6 kg/s luonnonkiertovirtaukselle. Jälkimmäisessä
tapauksessa kääntyminen tapahtui vasta siinä vaiheessa, kun primäärimassavirta oli asettunut
luonnonkiertovirtauksen tasolle. Tähän vaikuttaa kappaleessa 4.3.4 käsitelty veden vaihtumisaika
lämmönvaihtoputkissa. Tiheysmuutokset eivät tapahdu koko lämmönvaihtoputken matkalla
samanaikaisesti, vaan vie oman aikansa ennen kuin virtauksen muutos tavoittaa putken
loppupään.

Primäärimassavirtaa nostettaessa pysähtyneestä 0 kg/s massavirrasta alkaen virtaus kääntyi
simulaatioissa

pääsääntöisesti

voimakkaimmin

toiseksi

lyhimmässä

putkiryhmässä.

Poikkeuksellisen hitaalla massavirran muutosnopeudella virtaus kääntyi voimakkaimmin
lyhimmässä putkiryhmässä. Primäärimassavirran muutosnopeudella oli simulaatioissa vaikutus
kääntymisen esiintymiseen. Myös primäärimassavirralla 0 kg/s käytetyllä tasaantumisajan
pituudella oli vaikutusta kääntymiseen. Useaa peräkkäistä transienttia lyhyellä 0 kg/s
primäärimassavirran tasaantumisajalla simuloitaessa u-putkiryhmien välinen virtausjakauma ei
ehtinyt saavuttaa tasapainotilaa, jolloin eri muutossykleillä virtauksen kääntyminen esiintyi eri
putkiryhmissä. Koonti simulaatioiden tuloksista on esitetty taulukossa 7.1.
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Taulukko 7.1: Koonti APROS -simulaatioiden tuloksista.

Ajotapa

Massavirran
muutosnopeus
[kg/s2]

Tasaantumisaika
[s]

Voimakkaimmin
kääntyvä ryhmä
(lasku / nousu)

Huomioita
kääntymisestä

2-0-2

0,002

500

lyhin / toiseksi lyhin

2-0,6-2

0,0014

500

lyhin

2-0-2

0,001

1000

lyhin / toiseksi lyhin

2-0,6-2

0,0007

1000

lyhin

0-2-0

0,001

1000

lyhin / toiseksi lyhin

0-0,6-0

0,0003

1000

lyhin

ei palaudu

0-0,6-0

0,001

1000

toiseksi lyhin

ei palaudu

3x 2-0-2

0,01

100

lyhin

ei palaudu

3x 2-0-2

0,002

500

lyhin / toiseksi lyhin

3x 2-0,6-2

0,0014

1000, 2000, 3000

lyhin

tasaantumisaikana

3x 0-0,6-0

0,0006

1000, 2000, 3000

lyhin, toiseksi lyhin

vaihtelee kerroittain

3x 0-0,6-0

0,0006

1000, 2000, 3000

lyhin

ei palaudu

3x 0-0,6-0

0,001

1000, 2000, 3000

toiseksi lyhin

ei palaudu

tasaantumisaikana

tasaantumisaikana

Simulaatioissa saavutettiin kaksi erilaista tasapainotilaa virtauksen kääntymiselle. Virtaus kääntyi
kaikissa simulaatioissa voimakkaimmin joko lyhimmässä tai toiseksi lyhimmässä putkiryhmässä,
eli kääntyminen painottui lyhyisiin lämmönvaihtoputkiin. Kappaleessa 4.3.2 esitetty teoria
lämmönvaihtoputkien pituuksien vaikutuksesta käytökseen tukee simulaatiotuloksia. PWR
PACTEL –laitteistolla tehtyjen RF-kokeiden tuloksissa kääntyminen painottui lähinnä pidempiin
lämmönvaihtoputkiin. Kokeissa havaittiin osassa samanpituisten lämmönvaihtoputkien riveistä
virtauksia

sekä

positiiviseen,

että

negatiiviseen

suuntaan

(Riikonen,

et

al.,

2015).

Simulaatiotulosten ero RF-kokeiden tuloksiin voi selittyä koelaitteiston ylösajon aikaisilla
tapahtumilla. Virtauksen kääntymisen järjestäytyminen eripituisiin putkiin tapahtuu laitteiston
ylösajon aikana, jonka jälkeistä tasapainotilaa koetulokset esittävät. (Kauppinen, et al., 2015).
Lisäksi mallissa paine ja lämpötila höyrystimen kuumassa haarassa on asetettu staattiseksi
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reunaehdoksi, jolloin tilanne ei täysin vastaa koetilannetta. RF-kokeiden ylösajotilanteessa virtaus
saatiin aikaan piiriä lämmittämällä, jolloin olosuhteet olivat jatkuvassa muutoksessa
luonnonkiertoiseen tasapainotilaan asti.
Tässä työssä käytetyssä APROS –simulaatiomallissa sisäänmenotilavuus on toteutettu yhdellä
noodilla, jolloin sisäänmenotilavuuden olosuhteet ovat täysin homogeeniset koko tilavuudessa.
Lämpötilajakauma lämmönvaihtoputkien sisäänmenossa on siis tasainen, eikä malli siten pysty
huomioimaan lämpötilajakaumamuutosten vaikutusta virtauksen käyttäytymiseen. APROS
käsittelee simulaatiossa virtausta yksiulotteisena, joten sisäänmenotilavuuden kolmiulotteisen
lämpötilajakauman tavoittelu on hankalaa tai mahdotonta. Sisäänmenotilavuuden voisi toteuttaa
useammalla noodilla, joiden välille voisi muodostua jonkinlainen lämpötilajakauma, mutta se
olisi työlästä, eikä tilanne silti välttämättä vastaisi todellisuutta kovin hyvin. Aihetta voisi tutkia
yksityiskohtaisesti käyttämällä hyväksi CFD-laskentaa, jolla virtausta voitaisiin luontaisesti
simuloida kolmiulotteisena.

Simulaatioissa esiintyvään kääntymiskäyttäytymiseen voi vaikuttaa lämmönvaihtoputkien
ryhmittely viiteen ryhmään. Ryhmissä, joissa virtauksen kääntymistä esiintyy, on kummassakin
13 kappaletta rinnakkaisia putkia. Näissä putkiryhmissä esimerkiksi virtausten yhteenlaskettu
poikkipinta-ala on yhtä suuri. Toisaalta putkien muodosta aiheutuvat kertavastukset ja putken
pituudesta riippuva kitkavastus ovat näiden putkiryhmien välillä erisuuret. RF-kokeiden
tuloksista on arvioitu, että virtaus kääntyi kokeissa noin 30 %:ssa eli 15 lämmönvaihtoputkessa
(Riikonen, et al., 2015). Virtaussuuntaa vaihtaneiden putkien lukumäärä on siis likimain sama,
vaikka simulaatioissa virtaus kääntyi eri putkiryhmissä kuin kokeissa.

Simulaatiomallin

lämmönvaihtoputkien

ryhmittely

on

tasapainoilua

tarkkuuden

ja

yksinkertaisuuden välillä. Suurilla massavirroilla, eli pakotetussa virtauksessa, virtaussuunta on
kaikissa lämmönvaihtoputkissa samansuuntainen. Tällöin kaikki lämmönsiirtoputket voidaan
yhdistää yhdeksi ryhmäksi. Pienillä massavirroilla, mikäli virtauksen käyttäytymistä eripituisissa
lämmönvaihtoputkissa halutaan tarkastella, on putkiryhmiä oltava vähintään kaksi. Simulaation
tarkkuutta virtauksen käyttäytymisen osalta voidaan lisätä mallintamalla useampia putkiryhmiä
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erikseen. Toisaalta tämä lisää mallin monimutkaisuutta, pidentää laskenta-aikaa ja tekee
mallintamisesta työläämpää.

Oman

haasteensa

lämmönsiirtoputkien

ryhmittelyyn

tekevät

mallinnettavan

laitteiston

ominaisuudet, kuten esimerkiksi PWR PACTEL –höyrystimen tapauksessa lämmönvaihtoputkien
mitat. Pituuksista johtuen lämmönsiirtoputket on yksinkertaisinta ryhmitellä viideksi ryhmäksi,
jolloin ryhmissä on eri määrä putkia. Seuraava looginen ryhmittely olisi ryhmien
kaksinkertaistaminen, jolloin jokaiselle u-putken pituudelle olisi oma ryhmänsä. Viidelläkin
putkiryhmällä virtauksen kääntyminen esiintyi teorian tukemalla tavalla, joten ryhmien
lisääminen tuskin antaisi mainittavaa lisätarkkuutta tuloksiin.

Tämän työn kaikissa simulaatioissa mallin reunaehdot olivat samanlaiset lukuun ottamatta
primäärimassavirran muutoksia. Lämmönvaihtoputkien virtausten käyttäytymistä voisi tutkia
erilaisissa luonnonkiertotilanteissa myös varioimalla reunaehdoiksi asetettuja olosuhteita,
esimerkiksi käyttämällä erilaisia tulolämpötiloja.

Työssä käytettyä höyrystinmallia voisi kehittää jakamalla sisään- ja ulosmenotilavuudet
useammaksi noodiksi, mikä mahdollistaisi erilaiset olosuhteet tilavuuksien eri osissa. Myös
lämmönvaihtoputkien ryhmien määrää voisi lisätä, jotta eripituisten putkien virtaukset saataisiin
yksilöllisemmin esiin. Molemmat ehdotetut mallimuutokset ovat suhteellisen työläitä toteuttaa ja
niiden tarjoamat hyödyt rajoittuisivat tarkkojen erityistapausten tutkintaan. Koko koelaitteiston
mallin mittakaavassa nykyisen höyrystinmallin tarkkuus on ainakin useimmissa tilanteissa
riittävä.
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8 YHTEENVETO
Tässä diplomityössä tutkittiin virtauksen kääntymistä Lappeenrannan teknillisen yliopiston PWR
PACTEL

–koelaitteiston

höyrystimen

lämmönvaihtoputkissa

käyttäen

APROS–

prosessisimulointiohjelmaa. Simuloinnissa käytettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
käytössä olevan PWR PACTEL –laitteistomallin pystyhöyrystinosiota. Mallin paine- ja
lämpöhäviöitä

verrattiin

käytettävissä

olevaan

mittausdataan.

Vertailun

perusteella

lämmönvaihtoputkien kertavastuskertoimia säädettiin, jotta painehäviöt saatiin vastaamaan
mittaustuloksia riittävällä tarkkuudella.

Höyrystinmallilla simuloitiin useita transienttitilanteita, joissa primäärimassavirtaa muutettiin 2
kg/s, 0,6 kg/s ja 0 kg/s massavirtojen välillä erilaisissa skenaarioissa. Simulaatioissa havaittiin
virtauksen

kääntyvän

voimakkaimmin

lyhimmässä

ja

toisiksi

lyhimmässä

lämmönvaihtoputkiryhmässä luonnonkiertomassavirroilla. Simulaatioissa saavutettiin kaksi
erilaista

tasapainotilaa

virtauksen

kääntymiselle.

Luonnonkiertovirtausta

ylhäältäpäin

lähestyttäessä virtauksen kääntyminen esiintyi lyhimmässä lämmönvaihtoputkiryhmässä.
Pysähtyneestä primäärivirtauksesta massavirtaa kasvatettaessa virtaus kääntyi useimmissa
tapauksissa voimakkaimmin toiseksi lyhimmässä u-putkiryhmässä.

Primäärimassavirran muutosnopeudella havaittiin olevan simulaatioissa vaikutusta siihen, missä
u-putkissa

virtaus

kääntyy.

Erityisen

hidas

primäärimassavirran

nosto

pysähtyneestä

primäärivirtauksesta johti siihen, että virtaus kääntyi lyhimmissä lämmönvaihtoputkissa toiseksi
lyhimmän ryhmän sijaan. Myös tasaantumisajalla pysähtyneellä primäärivirtauksella havaittiin
olevan vaikutusta useissa peräkkäisissä transienteissa. Lyhyen tasaantumisajan seurauksena uputkien välinen virtausjakauma ei ehtinyt tasapainoon ja peräkkäisissä transienteissa virtaus
kääntyi eri putkiryhmässä.

Simulaatiomallissa lämmönvaihtoputket oli jaettu viideksi ryhmäksi, jolloin virtauksen
kääntyminen oli mahdollista havaita ja paikallistaa lyhyisiin lämmönvaihtoputkiin. Mallia voisi
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kehittää jakamalla putket tarkemmin kymmeneen eri ryhmään, jolloin jokaisella putkipituudella
olisi oma ryhmänsä mallissa. Jakaminen on kuitenkin työlästä ja on todennäköistä, ettei sillä
saavutettaisi merkittävää lisätarkkuutta simulaatioon.
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