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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tehdä pystysuoralle lämmönvaihtimelle sovellus 

karkeaa mitoitusta varten, joka minimoi höyrystimen lämmönvaihdinputkien massan 

optimoimalla virtauskanavat, putkien lukumäärät ja niiden pituudet. Tässä työssä 

lämmönvaihtimena toimii pystyhöyrystin, joka on käytössä monissa eurooppalaisissa 

painevesireaktoreissa. Sovellus on tehty käyttämällä MatLab-ohjelmistoa ja siihen 

löytyvää XSteam-vesihöyryn aineominaisuusliitännäistä. 

Mitoitussovellus yhdessä aineominaisuusliitännäisen kanssa optimoi tarvittavat suureet 

annetuilla lähtöarvoilla ja vaatimuksilla. Mitoituksen ollessa karkea, oletetaan tilanteen 

olevan ideaalinen. Esimerkiksi putkien kulumista, likaantumista ja värähtelyjä ei oteta 

huomioon. Silti sovelluksessa pyritään mahdollisimman tarkkoihin sekä nopeisiin 

tuloksiin automatisoimalla lämmönsiirron korrelaatioiden käyttö sekä 

aineominaisuuksien ratkaiseminen. 

Sovelluksen antamat tulokset heijastavat hyvin höyrystimen toimintaa optimaalisissa 

olosuhteissa. Otettaessa huomioon esimerkiksi likakerrokset ja värähtelyt, jouduttaisiin 

lämmönvaihdinputkien massaa kasvattamaan huomattavasti. Sovelluksen tulokset 

osoittavat, että pystyhöyrystintä mitoittaessa tärkeimmät mitoitusparametrit ovat 

primääripuolen virtausnopeus ja lämmönvaihdinputkien seinämän paksuus. Rajoittaviksi 

tekijöiksi höyrystimen mitoitukselle muodostuvat painehäviöt ja putkien rakenteellinen 

kestävyys korkeassa paineessa. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A pinta-ala    [m2] 

cp ominaislämpökapasiteetti   [J/kg] 

D halkaisija    [m] 

f Fanningin kitkakerroin   [-] 

g putoamiskiihtyvyys   [m/s2] 

h ominaisentalpia   [J/kg] 

 konvektiolämmönsiirtokerroin  [W/m2K] 

k lämmönjohtavuus   [W/mK] 

L pituus    [m] 

p paine    [bar],[Pa] 

P teho    [W] 

 putkien jakoväli   [m] 

 ympärysmitta   [m] 

q’’ lämpövuo    [W/m2] 

qm massavirta    [kg/s] 

r säde    [m] 

T lämpötila    [ºC],[K] 

t paksuus    [m] 

U lämmönläpäisyluku   [W/ m2] 

v nopeus, virtausnopeus   [m/s] 

V nopeus, virtausnopeus   [m/s] 

 

 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

ϵ absoluuttinen karheus   [mm] 

μ viskositeetti    [Ns/m2] 

ρ tiheys    [kg/m3] 

σ pintajännitys    [N/m]  

σi myötölujuus, jännitys   [Pa] 

ψ korjauskerroin Nusseltin luvulle  [-] 

 

 



5 

 
 

Dimensiottomat luvut 

Nu Nusseltin luku   [-] 

Pr Prandtlin luku   [-] 

Re Reynoldsin luku   [-] 

St Stantonin luku   [-] 

 

Alaindeksit 

∞ koko pinnan yli 

boil kiehuminen 

c.t. pyöreä putki 

e karakteristinen hydraulinen 

f fluidi 

fg höyrystymislämpö 

fw syöttövesi 

H hydraulinen 

in sisääntulo 

konv konvektio 

L neste 

m logaritminen 

out ulosmeno 

p primääri 

pkonv pakotettu konvektio 

s pinta 

sat kylläinen 

term terminen 

tot kokonais 

V höyry 

w vaippa ja putket 

Y myötö 
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1 JOHDANTO 

Tasaisen sähkön tarve on edelleen entistä tärkeämpää, ja varsinkin paljon energiaa 

kuluttava teollisuus tarvitsee luotettavaa ja tasaista energiantuotantoa. Ydinvoima on ollut 

pitkään maailmalla ja Suomessakin peruskuormaa ajava energiamuoto. Ydinvoimaloiden 

suunnittelussa turvallisuus ja pitkäkestoisuus ovat etusijalla. Painevesireaktorit ovat yhä 

suositumpia laitostyyppejä, ja siksi höyrystimien mitoitus on entistä tärkeämpää. 

Painevesireaktoreilla toimivien ydinvoimaloiden höyrystimet eroavat hyvin paljon 

tavanomaisista voimalaitosten höyrystinratkaisuista. Siinä missä perinteisissä 

höyrystinputkissa kulkeva vesi höyrystetään kuumilla ulkopuolisilla savukaasuilla, 

painevesilaitoksessa höyrystimen putkissa kulkee suuressa paineessa oleva 

primääripuolelta eli reaktorista tuleva vesi, joka höyrystää sekundääripuolella olevan 

pienemmässä paineessa olevan veden, joka höyrynä jatkaa turbiinille. 

Työssä mitoitetaan painevesilaitoksen tyypillinen höyrystin karkeasti MatLab-ohjelmalla 

tehdyllä ohjelmalla. Höyrystimen mitoituksessa vallitseva optimoinnin kohde on 

höyrystinputkien massa. Tavoitteena on siis mitoittaa mahdollisimman halpa ja kevyt 

höyrystinratkaisu vaadittuihin reunaehtoihin. Tässä sovelluksessa optimoinnissa tilanne 

kuvataan ideaalisena. Käyttäjän on siis oltava tarkkana putkikokojen kanssa, ja 

suositeltavaa on käyttää kaupallisia putkikokoja. 

Työn paino onkin enemmän sovelluksen ohjelmassa kuin teorian ja ilmiöiden 

selittämisessä. Koneellinen laskenta on tehokas mitoitustyökalu, kun halutaan ottaa 

kaikki mahdolliset muuttujat mukaan ja laskea kaikki eri kombinaatiot höyrystimen 

kokoonpanolle. XSteam-vesihöyryn aineominaisuustaulukkoliitännäinen mahdollistaa 

automaattisen aineominaisuuksien laskemisen ja siten myös nopean mitoituksen. 

Sovelluksen pääpaino on lämmönsiirtokertoimien, massavirran ja geometrian 

määrityksessä. Lämmönsiirto on jakautunut höyrystimessä kahteen vaiheeseen: 

syöttöveden lämmittämiseen ja lopulta sen höyrystämiseen. Oletuksena on, ettei höyry 

tulistu ollenkaan. Lämmönsiirtokertoimia määritettäessä höyrystinputkien geometria 

yksinkertaistetaan yksiulotteiseksi sylinteriksi. Jotkut lämmönsiirtokertoimet ovat 

helpommin määritettäviä kuin toiset. Kiehuminen on hyvin haastava ilmiö mallintaa, eikä 
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aiheesta ole yleispätevää teoriaa, joten siinä on jouduttu turvautumaan kokeellisiin 

korrelaatioon. 

Tässä kandidaatintyössä teorian käsitellään pintapuolisesti. Työssä käydään läpi 

höyrystimen toimintaperiaatteet ja höyrystimen toiminnan kannalta tärkeiden 

lämmönsiirtoilmiöiden korrelaatiot. Sovelluksessa laskettavat asiat ja iteroinnit käydään 

yksityiskohtaisesti läpi. Työssä esitetään myös erilaisia saatuja tuloksia eri alkuarvoilla 

ja reunaehdoilla, sekä näytetään 2D- ja 3D-kuvaajia, joista nähdään, miten eri muuttujat 

vaikuttavat höyrystimen tehokkuuteen. Tuloksia verrataan myös olemassa oleviin 

höyrystimiin. 

2 PYSTYHÖYRYSTIN 

Pystyhöyrystin on painevesivoimalaitoksissa käytetty lämmönvaihdin primääri ja 

sekundaaripuolten välillä. Lämmönvaihtimena se on U-putki shell-and-tube höyrystin. 

Ensin alijäähtynyt sekundaarivesi lämpiää kiehumispisteeseen asti ja höyrystyy, minkä 

jälkeen se menee höyrynkuivaimen kautta prosessiin. Syntynyt höyry on kylläistä, eli sitä 

ei tulisteta. (Knief, 1981). 

2.1 Rakenne ja toimintaperiaate 

Tyypillisessä pystyhöyrystimessä, joita laitoksessa on yleensä kahdesta neljään, on 

tuhansia putkia, joissa sekundaaripuolta kuumempi ja korkeammassa paineessa oleva 

primäärivesi kulkee. Höyrystin on jaettu liitteen 3 mukaisesti kolmeen osaan: Alimmassa 

osassa on primääripiirin ulos- ja sisäänmenotila, joka on jaettu kahteen osaan. 

Keskimmäisessä osassa höyrystintä on putkipaketti, missä höyrystyminen tapahtuu ja ylin 

osa on höyrykuivain. (Rahn et al, 1984). 

Tämän työn tarkoituksena on mallintaa ainoastaan keskimmäisen osan toimintaa, 

välittämättä höyrykuivaimesta ja sisään- ja ulostuloista. Laskennassa putket on 

yksinkertaistettu pitkiksi pystysuoriksi putkiksi, minkä ulkopuolella kiehutettava vesi 

kulkee vastakkaiseen suuntaan. Höyrystimen ulos- ja sisääntulojen vaikutus höyrystimen 

toimintaan on minimaalinen. Niistä aiheutuu niin pienet painehäviöt johtuen niiden isosta 

koosta, että niiden käsittely karkeassa mitoituksessa jätetään huomiotta. 
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2.2 Lämmönsiirto 

Työssä käsitellyssä laskennassa esiintyy neljää lämmönsiirron muotoa. Putkien sisällä on 

koko prosessin ajan pakotettu konvektio, putken materiaalin läpi tapahtuu johtumista 

pyöreän sylinteriseinämän läpi, putken ulkopuolella tapahtuu veden lämmittämisen 

aikana vapaata konvektiota ja lopulta kiehumispisteessä se vaihtuu 

konvektiokiehumiseksi. 

Laskennassa käytetään yleisimpiä lämmönsiirron korrelaatioita ja oletukset ovat tehty 

niin yksinkertaistaen, että tulokset voivat vaihdella selvästi todellisista 

lämmönsiirtokertoimista. Käytetyt yksinkertaistukset ja oletukset riittävät kuitenkin 

karkeaa mitoitukseen. 

2.3 Putkien materiaalit ja lujuus 

Työssä ja laskennassa on valittu oletusputkimateriaaliksi Inconel 600, joka on nikkeliin 

perustuva erikoismetalliseos, jota käytetään ydinvoimaloiden höyrystimissä ja 

teollisuudessa yleensä sen lujuuden, lämmön-, korroosion ja hapettumisenkestävyyden 

vuoksi (V. Sista, 2013). 

Inconel 600 metalliseoksen lämmönjohtavuus on työssä esiintyvissä lämpötiloissa 19 

W/mK ja sen tiheys on 8430 kg/m3 (Y.S. Touloukian, 1970). Inconelin myötölujuus 

lujuuslaskentaa varten on 265 MPa (A.K. Roy, 2009). Varmuuskertoimeksi laskettaessa 

mahdollisia vaurioriskejä on alustavasti laitettu 1,5. Huomion arvoista on, että vaikka 

Inconelin lämmönjohtavuus ei ole samaa luokkaa kuin esim. tyypillisillä hiiliteräksillä. 

Inconelin korroosion- ja aggressiivisten ympäristöjen kestävyys tekevät siitä kuitenkin 

ylivertaisen muihin teräslajeihin nähden höyrystinkäytössä. 

3 SOVELLUS 

Ohjelmalistaus lähtee liikkeelle ohjelman käyttöä koskevasta ohjeistuksesta liitteen 3 

mukaisesti. On tärkeää, että ohjelmaa käyttävä ihminen ymmärtää ohjelman rakenteen ja 

toimintaperiaatteen. Ohjeistuksessa kerrotaan kaikki olennainen mitä tulee muuttujien ja 

reunaehtojen valitsemiseen. Lisäksi jokaisen muuttujan, silmukan ja laskun kohdalla 

kerrotaan kommenttirivinä mistä siinä on kyse. Kaikilla muuttujilla on yksikkö ja 

tarkoitus kerrottuna, ettei epäselvyyksiä ilmaannu sovellusta käytettäessä. 
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3.1 Ohjelman rakenne 

Sovelluksessa on kolme perusosaa. Alkuosassa valitaan halutut toiminta- ja alkuarvot 

kuten massavirtojen sisään- ja ulosmeno lämpötilat, toimintapaineet, sekä haluttu 

höyrystimen terminen teho. Myös reunaehdot tulee valita, jotta mitoituksen tulokset 

olisivat halutun mukaisia ja realistisia. Käyttäjä voi esimerkiksi asettaa vaatimukset 

painehäviöille, teräksen lujuuden varmuuskertoimelle, höyrystinputkien pituudelle, ja 

höyrystimen vaipan halkaisijalle. 

Toinen osa koostuu peruslaskennasta, jossa selvitetään eri tilojen entalpiat ja lasketaan 

tarvittavat massavirrat. Siinä myös lasketaan etukäteen kaikki sellainen, jonka voi jo 

alkuarvoista laskea ennen kuin sovellus pääsee kolmanteen vaiheeseen. Kolmas vaihe 

ohjelmaa on optimointiosa, missä käydään läpi eri rakennevaihtoehdot kun muuttujia on 

neljä erilaista; primääripiirin virtausnopeus, putkien sisähalkaisija, putkien paksuus, ja 

putken halkaisijan ja putkien keskipisteiden etäisyyden suhde. 

Sovellus vaatii tietokoneelta laskentatehoja riippuen siitä, kuinka suurella tarkkuudella 

optimointia halutaan numeerisesti selvittää. Aluksi on parempi laskea isoilla 

harppauksilla ja sen jälkeen tihentää tarkasteluväliä pienemmälle alueelle. Sovelluksella 

voi myös tulostaa 2D ja 3D kuvaajia neljän muuttujan eri kombinaatioista ja kuinka ne 

vaikuttavat optimoitavaan lämmönvaihdinputkimassaan. 

3.2 Ohjelman liitännäiset 

Tärkein liitännäinen sovelluksen toimintaa ajatellen on X-Steam MatLabille. X-Steam on 

MatLab-funktio, joka laskee IAPWS R7-97 standardin mukaisesti veden ja vesihöyryn 

aineominaisuuksia annetuilla tilapisteiden arvoilla. X-Steam on ilmainen, kaikkien 

saatavilla oleva aineominaisuusfunktio, joka on myös saatavilla esim. Excel 

taulukkolaskentaohjelmalle. Standardissa on kaikki veden tarpeelliset aineominaisuudet 

laskentaa varten paitsi veden viskositeetti.  (IAPWS R7-97, 2012) 

Painehäviöiden laskennassa tarvittu putkivirtauksen kitkakerroin lasketaan myös 

erillisellä funktiolla, joka perustuu Colebrookin yhtälöä approksimoivaan Haalandin 

yhtälöön. Tällä tavalla vältetään Moodyn käyrästön manuaalinen käyttäminen ja sen 

sijaan approksimoidaan se laskennallisesti automaattisesti. (Massey, B. S., 1989) 
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4 LASKENNAN KULKU 

Ohjelman suorittamaa laskentaa käydään yksityiskohtaisesti ja tarkasti tässä luvussa läpi 

liitteen 3 ohjeistuksen mukaisesti siinä järjestyksessä, jossa ohjelma ne laskee.. 

Tarkoituksena on pitäytyä laskennassa eikä siinä miten asiat ovat ohjelmassa rivi riviltä 

ratkaistu. 

4.1 Oletukset 

Höyrystimien mitoituksen laajuus on täysin siitä kiinni minkä tarkkuuden haluaa. Tässä 

työssä haetaan karkeaa mitoitusta. Oletukset ja yksinkertaistukset on tehty tämän 

mukaisesti. Lämmönjohtumiselle lähtökohtana on ollut yksiulotteinen johtuminen 

sylinterimäisessä putkessa säteen suuntaisesti. 

Vaippapuolelle ei oleteta välilevyjä, vaikka ne voisivat lisätä vapaan konvektion 

lämmönsiirtoa. Välilevyt tosin myös lisäisivät painehäviöitä ja ennen kaikkea 

monimutkaistaisivat huomattavasti painehäviöiden laskemista. (Stephan, 2010) 

Värähtelyjä ei myöskään simuloida, eikä likakerroksia ole huomioitu lämpövuota 

laskettaessa. Systeemi oletetaan myös stationaariseksi, eli ajan suhteen 

muuttumattomaksi. Veden ja höyryn viskositeetti on varsinkin kiehumisen aikana hyvin 

vaihtelevaa, eikä X-Steamin arvoihin voi silloin täysin luottaa varsinkaan koska 

viskositeetti kuulu X-Steamissa käytettävään standardiin. Siksi viskositeetti katsotaan 

manuaalisesti lämpötilan mukaan kylläisen veden taulukosta. Tässä työssä veden 

viskositeetin arvona on käytetty 95×10-6 Ns/m2. 

4.2 Alkuarvot ja reunaehdot 

Työssä käytettiin useimmiten kandityöohjeessa annettuja alkuarvoja, jotka ovat hyvin 

tyypillisiä toiminta-arvoja painevesilaitoksen höyrystimelle. Primääripuolen paine on 

155 bar, sekundääripuolen paine on 60 bar, primääriveden lämpötila on sisäänmenossa 

320 ºC ja ulostulossa 285 ºC. Sekundääripuolella alijäähtynyt vesi tulee 245 ºC 

lämpötilassa sisään, ja höyrystyy paineen määrittämässä kiehumispisteessä. 
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Alkuarvojen jälkeen ohjelmassa asetetaan alkuarvauksia eri muuttujille. Alkuarvaukset 

ovat tärkeitä pinta-alan ja geometrian iteroinnin kohdalla. Tässä kohtaa myös valitaan 

putken pinnan karheus, lämmönjohtavuus ja tiheys. 

Reunaehdot määrittelevät kaikista eniten sitä, minkälainen höyrystimestä tulee vaikuttaen 

mm. virtausnopeuteen vaippapuolella ja sitä kautta vapaan konvektion 

lämmönsiirtokertoimeen. Reunaehdot myös takaavat sen, että höyrystimestä tulee 

realistinen mitoiltaan, ei esimerkiksi erittäin ohut ja pitkä, missä putket olisivat todella 

pieniä ja niitä olisi kymmeniä tuhansia. 

Reunaehdoista primääripuolen suurin sallittu painehäviö määrittelee eniten sitä, kuinka 

nopeasti primäärivesi voi virrata virtauskanavassa. Painehäviöt ovat suoraan 

verrannollisia virtausnopeuden neliöön. Teräksen murtolujuus ja lujuuden 

varmuuskertoimet antavat reunaehdot höyrystinputkien halkaisijoilla ja paksuuksille. 

Mitä suurempi varmuus ja pienempi murtolujuus, sitä enemmän massaa putkilla tulee 

olemaan. 

Geometrian reunaehdot varmistavat, etteivät lämmönsiirtoputket ole liian pitkä, eikä 

höyrystimen vaipan halkaisija ole liian suuri. Lyhemmät putket tarkoittavat pienempää 

nopeutta putkissa. Pienempi nopeus vähentää pakotetun konvektion vaikutusta. 

4.3 Energiatase 

Työssä käytettiin enimmäkseen kandityöohjeessa annettuja alkuarvoja, jotka ovat 

tyypillisiä toiminta-arvoja painevesilaitoksen höyrystimelle. Primääripuolen paine on 

155 bar, sekundääripuolen paine on 60 bar, primääriveden lämpötila on sisäänmenossa 

320 °C ja ulostulossa 285 °C. Sekundääripuolella alijäähtynyt vesi tulee 245 °C 

lämpötilassa sisään, ja höyrystyy paineen määrittämässä kiehumispisteessä. 
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Kuva 1. Höyrystimen lämpötiladiagrammi. 

 

 

 

Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan energiaa ei voi luoda eikä hävittää, 

joten olettaen lämpövuodot vähäisiksi, lämpöä ei siirry kuin primäärivedestä 

sekundääriveteen. Tällöin täytyy entalpianmuutoksen kummassakin piirissä olla yhtä 

suuri. Kiehumisprosessin ja lämpenemisprosessien erottamiseksi onkin laskettava 

lämpötiladiagrammia apuna käyttäen pienin lämpötilaero, eli katkoviivalla kuvattu kohta 

putkesta Kuvassa 1. 

Energian säilymislakia voidaan edelleen soveltaa: Kummankin piirin entalpia muuttuu 

yhtä paljon lämpenemisen aikana, kuin niiden entalpian muutos on sama kiehumisen 

aikanakin. Tästä saadaan tehtyä verranto, missä primääripiirin koko entalpianmuutoksen 

suhde lämpenemisosan entalpianmuutokseen on sama kuin sekundääripiirissä. Eli 

saadaan yhtälö: 
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ℎp−ℎout

ℎin−ℎout
=

ℎsat,L−ℎfw

ℎsat,V−ℎfw
     (1) 

, jossa hp Primääriveden entalpia pienimmässä lämpötilaerossa  [kJ/kg] 

 hout Primääriveden ulosmenoentalpia  [kJ/kg] 

 hin Primääriveden sisääntuloentalpia  [kJ/kg] 

 hsat,L Kylläinen sekundäärivesi   [kJ/kg] 

 hsat,V Kylläinen sekundäärihöyry  [kJ/kg] 

 hfw Sisääntuleva alijäähtynyt sekundäärivesi  [kJ/kg] 

Kaikki entalpiat on saatu X-Steamista, kun on tiedetty paineet ja lämpötilat. Kylläisen 

veden lämpötila paineessa 60 bar on 275°C. Yhtälö 2 saadaan muotoon, mistä saadaan 

selville primääriveden entalpia, kun lämpötilaero on pienin: 

ℎp = ℎout + 
(ℎsat,L−ℎfw)(ℎin−ℎout)

ℎsat,V−ℎfw
    (2) 

Tästä entalpiasta saadaan edelleen saman pisteen lämpötila tietoon X-Steamilla, kun 

primääripiirin paine tiedetään. Lämpötilaksi saadaan 288 °C ja siis lämpötilaeroksi 13 °C. 

 

4.4 Massavirta 

Koska massavirtaa ei ohjelmassa anneta alussa, se täytyy laskea. Tämä tehdään 

energiataseella, kun tiedetään höyrystimen tehoksi 2000 MW ja tiedetään entalpiat ja 

aineominaisuudet fluideille ja filmeille. Energiataseesta tiedetään, että primäärivesi 

luovuttaa yhtä paljon energiaa kuin sekundäärivesi vastaanottaa, joten niiden 

massavirtojen suhde on kääntäen verrannollinen niiden entalpioiden muutoksien 

suhteisiin. Siispä saadaan ratkaisukaava syöttöveden massavirralle: 
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𝑞ms = 𝑞mp
ℎin−ℎout

ℎsat,V−ℎfw
     (3) 

, jossa qms Syöttöveden massavirta  [kg/s] 

 qmp Primääriveden massavirran alkuarvaus [kg/s] 

Kun saadaan X-Steamilla vielä veden höyrystymislämpö sekundääripiirin paineessa ja 

otetaan filmilämpötila sekundäärivedelle sisäänmenolämpötilan ja kiehumispisteen 

keskiarvosta ja haetaan sille ominaislämpökapasiteetin arvo, voidaan laskea syöttöveden 

ottama teho lämpötilaeron avulla: 

 𝑃term = 𝑞ms(𝑐p𝛥𝑇fw + ℎfg)     (4) 

, jossa Pterm Syöttöveden ottama teho  [W] 

 ΔTfw Syöttöveden lämpötilan nousu [K] 

 hfg Höyrystymislämpö  [kJ/kg] 

Tätä saatua termistä tehoa verrataan höyrystimen tehoon. Erotus otetaan huomioon siten, 

että massavirran alkuarvausta muutetaan oikeaan suuntaan. Iteraatiossa on käytössä 

residuaali, joka lopettaa iteroinnin kun syöttöveden ottaman tehon ja höyrystimen tehon 

erotus on alle 1 W. Tämä nopeuttaa koneellista laskentaa ja on enemmän kuin tarpeeksi 

tarkka luku karkeaan mitoitukseen. 

4.5 Optimointisilmukat 

Ennen optimointiosaa, ohjelmassa lasketaan vielä kaikki ne tarvittavat aineominaisuudet, 

lämmöt, tilavuusvirrat ja logaritmiset lämpötilaerot, joiden arvoja tarvitaan myöhemmin 

optimointisilmukassa, mutta jotka on parempi laskea etukäteen vähentämään laskenta-

aikaa. 

Optimointi tehdään neljän muuttujan suhteen. Primääripiirin virtausnopeus yksin 

määrittää paljon lämmönsiirron tehokkuutta, kuten Kuvasta 2 huomataan. Lisäksi 

mukana on kolme geometrista muuttujaa, joista ensimmäinen on lämmönsiirtoputkien 

keskipisteiden välisen etäisyyden ja putkien halkaisijoiden suhde. Tällä on merkitystä 
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vaippapuolen painehäviöihin ja vapaan konvektion lämmönsiirtokertoimeen, sekä 

virtausnopeuteen vaippapuolella. 

Kaksi muuta muuttujaa ovat putkien sisähalkaisija ja putkien paksuus. Näistä kahdesta 

riippuu putkiin kohdistuva rasitus, putkien pituus, ja lämmönsiirtoputkien kokonaispinta-

ala ja massa. Loppujen lopuksi kaikki neljä muuttujaa vaikuttavat lähes kaikkiin niihin 

asioihin mihin yksittäiset vaikuttavat ja siksi optimointi tehdään neljällä sisäisellä for 

silmukalla, jossa jokaisessa käydään läpi eri muuttujien arvoja. 

Jokaisella muuttujalla on siis oma silmukka, ja siksi laskentanopeus riippuu pitkälti siitä 

kuinka tiheään haluaa optimointia tehdä. Käytännön kannalta on parempi ensin käydä läpi 

isoin harppauksin arvoja ja sitten kohdistaa pienempään haarukkaan. Suositeltavat 

läpikäytävät arvot nopeudelle ovat 3 – 8 m/s, 1 – 3 mm putkien paksuuksille ja 1 – 3 cm 

putkien halkaisijoille. Putkien keskipisteiden ja halkaisijoiden suhde on 1,1 ja 1,3 väliltä, 

sillä sille tarkoitettu vapaan konvektion korrelaatio on hyvä vain tuolle vaihteluvälille. 

Optimointisilmukan sisimmän silmukan sisällä on vielä viiden kierroksen silmukka, jolla 

varmistetaan geometrian iteroituminen. Esimerkiksi vapaan konvektion laskemiseen 

tarvitaan aluksi alkuarvaukset, jotka asetetaan ohjelman alussa. Näitä alkuarvauksia 

käyttäen iteroidaan sopivat geometriat jokaisen optimointikierroksen aikana viisi kertaa. 

4.6 Pakotettu konvektio 

Pakotetussa konvektiossa putkien sisällä määritetään konvektiolämmönsiirtokerroin 

hpkonv käyttäen apuna Colburnin korrelaatiota, jossa Stantonin luvulla ja Nusseltin luvulla 

on yhteys (Welty et al.,2014). Tiedetään että: 

St =  
ℎ

𝜌𝑐p𝑉
     (5) 

, jossa St Stantonin luku [-] 

 h Lämmönsiirtokerroin [W/m2K] 

 ρ Fluidin tiheys [kg/m3] 

 V Fluidin nopeus [m/s] 
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 cp Fluidin ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

Lisäksi tiedetään, että Reynoldsin luku on: 

Re =
𝜌𝐷𝑉

𝜇
     (6) 

, jossa Re Reynoldsin luku [-] 

 D Putken sisähalkaisija [m] 

 μ Fluidin viskositeetti [Ns/m2] 

Prandtlin luku: 

Pr =  
𝜇𝑐𝑝

𝑘
     (7) 

, jossa  Pr Prandtlin luku [-] 

 k Fluidin lämmönjohtavuus [W/mK] 

 

Colburnin analogia (A.P. Colburn, 1933): 

𝑓

2
= St Pr2/3     (8) 

, jossa f kitkakerroin  [-] 

turbulenttisille virtauksille sileiden putkien läpi: 

𝑓 = 0.046 Re−0.2    (9) 

Näistä saadaan lopulta muodostettua lauseke lämmönsiirtokertoimelle (Welty et al., 

2014): 

ℎpkonv =
0.023𝜌𝑉𝑐p

𝑅𝑒0.2𝑃𝑟0.6    (10) 
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Kuva 2. Konvektiolämmönsiirtokerroin nopeuden suhteen. 

     

Kuvasta 2 voidaan nähdä pakotetun konvektion lämmönsiirtokerroin primääripiirin 

nopeuden funktiona. Plottauksessa kaikki muut muuttujat ohjelmassa on laitettu 

vakioiksi, ja ainoastaan nopeuden suhteen tehdään muutoksia. Täytyy huomioida, ettei 

nopeutta voida loputtomasti kasvattaa, sillä silloin painehäviöt voivat kasvaa liian 

suuriksi ja höyrystinputkista voi tulla liian pitkiä. 

4.7 Vapaa konvektio 

Pystyhöyrystimen tapauksessa vapaan konvektion lämmönsiirtokerrointa on vaikea 

lähteä selvittämään perinteisellä tavalla, missä Rayleighin luvun avulla saadaan 

korrelaatioilla Nusseltin luku, sillä veden ominaisuuksilla höyrystimen vaippapuolella 

Rayleighin luku kasvaa niin suureksi, ettei luotettavia korrelaatioita löydy. Sen sijaan 

sovelletaan pakotetun konvektion yhtälöä, kun tiedetään valmiiksi jo syöttöveden 

massavirta. 
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Pakotetun konvektion tapauksessa käytettiin Colburnin korrelaatiota, tässä käytämme 

Dittus-Boelter yhtälöä lämpenemisen tapaukselle (Dittus, 1930): 

 Nu∞ = 0.023Re0.8Pr0.4    (11) 

Nusseltin luku vaihtelee tosin hyvin paljon riippuen ympärillä olevasta geometriasta 

putkipaketissa. Tälle vaihtelulle on kehitetty korrelaatioita korjauskertoimeksi, joka 

kerrotaan Nusseltin luvulla (Todreas, 1989). 

 𝑁𝑢∞ =  𝜓Nu∞c.t.
    (12) 

, jossa Nu∞c.t.
 Nusseltin luku pyöreässä putkessa [-] 

Weisman esitti veden erityistapaukselle neliöhilalle seuraavaa korrelaatiota ja muutosta 

Dittus-Boelter kaavaan (Weisman, 1959) rajoituksella, että 1,1 ≤ P/D ≤ 1,3: 

 (Nu∞)c.t. = 0.023Re0.8Pr0.333   (13) 

 𝜓 = 1.826
𝑃

𝐷
− 1.0430    (14) 

, jossa ψ korjauskerroin 

 P putkien jakoväli [m] 

 D putkien halkaisija [m] 

Reynoldsin ja Nusseltin lukuun tarvittavat hydrauliset halkaisijat putkipaketeille saadaan 

hydraulisen halkaisijan yhtälöstä, joista jälkimmäistä käytetään Nusseltin luvulle ja 

ensimmäistä Reynoldsin luvulle (Irvine, 1963): 

 𝐷e ≡  
4𝐴𝑓

𝑃w
     (15) 

 𝐷H ≡  
4𝐴f

𝑃H
     (16) 

, jossa De, DH hydrauliset halkaisijat [m] 

 Af fluidin läpäisemä ala [m2] 
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 Pw vaipan ja putkien ympärys [m] 

 PH putkien ympärysmitta [m] 

Yhtälöiden 12, 13, 14, 15 ja 16 avulla sovellus iteroi tarvittavan vapaan konvektion 

lämmönsiirtokertoimen. Geometrian ollessa aluksi tuntematon, se ensin lasketaan 

alkuarvauksilla ja sen jälkeen iteroidaan, kunnes geometria ja lämmönsiirtokerroin eivät 

muutu enää merkittävästi iterointikierroksilla. 

4.8 Lujuustarkastelu 

Höyrystimen lämmönsiirtoputket voidaan ajatella sylinterimäisiksi säiliöiksi, joiden 

sisällä oleva ylipaine aiheuttaa rasitusta ulkokuoreen. Tangentiaalinen ja 

pituussuuntainen jännitys saadaan yhtälöistä: 

 𝜎1 =  
𝑝𝑟

𝑡
     (17) 

 𝜎2 =  
𝑝𝑟

2𝑡
     (18) 

, jossa σ1 kehäjännitys  [Pa] 

 σ2 pituussuuntainen jännitys [Pa] 

 p fluidin aiheuttama paine [Pa] 

 r sylinterin sisäsäde [m] 

 t vaipan paksuus [m] 

Koska yksinkertaistetussa tapauksessamme ei ole leikkausjännityksiä, samat saadut 

jännitykset ovat myös pääjännityksiä. Vaurioteoriassa sitkeille materiaaleille käytetään 

vakiomuodonvääristymishypoteesia (von Mises, 1913): 

 (𝜎1
2 − 𝜎1𝜎2 + 𝜎2

2) ≤ 𝜎Y
2    (19) 

, jossa σ1,2 pääjännitykset [Pa] 

 σY myötöraja  [Pa] 
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Mikäli hypoteesin mukainen vertailujännitys ei ylitä myötörajaa, voidaan olettaa että 

vaurioita ei synny materiaalille. Myötöraja on yleensä vetokokeesta saatu tulos kerrottuna 

varmuuskertoimella. Sovelluksessa optimointisilmukan jokaisella kierroksella testataan 

materiaalin kestävyys. Jos materiaali ei kestä, tulosta ei hyväksytä. 

 

Kuva 3. Esimerkki lujuustarkastelusta. 

  

Kuva 3 on 3D -plottaus putkien yhteismassasta putken paksuuden ja halkaisijan 

funktiona. Sininen väri kertoo, että kaikki reunaehdot täyttyvät. Punainen väri kertoo, 

ettei putkien lujuus kestä painetta. Magenta kertoo, että putkista tuli liian pitkiä. Musta 

väri viestii liian suurista painehäviöistä. Plottauksesta voidaan nähdä miten putkien 

lujuuden hyväksyttävyys riippuu putken halkaisijasta ja putken seinämän paksuudesta: 

Mitä paksumpi seinämä, sitä suurempi halkaisija putkella voi olla. 
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4.9 Kiehuminen 

Kiehumisen on yksi lämmönsiirron haastavimmista osa-alueista. Siihen ei löydy yhtä 

yleispätevää teoriaa, joten siinä tulee turvautua empiirisiin ja semiempiirisiin 

korrelaatioihin. (Stephan, 2010). Sovelluksessa sidotaan kahden korrelaation tulokset 

toisiinsa kun samalla hyödynnetään lämmönsiirron perusoppien analogioita. 

Lämpövuo on suoraan verrannollinen lämmönsiirtokertoimen ja lämpötilaeron tuloon: 

 𝑞′′ = ℎ𝛥𝑇     (20) 

, jossa q’’ lämpövuo  [W/m2] 

 h lämmönsiirtokerroin [W/m2K] 

 ΔT lämpötilaero  [K] 

Lämmönsiirtokertoimen vastaluku voidaan nähdä lämpövastuksena. Täten voidaan 

todeta, että jos lämpövuo pysyy vakiona, lämpövastuksen kasvu kasvattaa lämpötilaeroa. 

Tämän analogian avulla voidaan laskea, mikä on lämmönsiirtoputken ulkopinnan 

lämpötila. Kokonaislämpötilaero kiehumisessa saadaan Kuvan 1 lämpötiladiagrammin 

avulla ottamalla keskiarvo pienimmästä lämpötilaerosta ja suurimmasta lämpötilaerosta. 

Lämpövuo, jota ei tiedetä, oletetaan vakioksi ja kiehumiskonvektion lämmönsiirtokerroin 

arvataan. Lämpötila oletetaan myös stationäärioletuksella vakioksi. Täten putken pinnan 

lämpötilan ero primääriveteen on: 

 𝛥𝑇s =  𝛥𝑇
(

1

ℎkonv
+

𝑑

𝑘
)

(
1

ℎkonv
+

𝑑

𝑘
+

1

ℎboil
)
    (21) 

, jossa ΔTs putken ulkopinnan lämpötila [K] 

 ΔT kokonaislämpötilaero primääri- ja 

  sekundaarivesien välillä  [K] 

 hkonv konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m2K] 

 d putken seinämän paksuus  [m] 
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 k putken lämmönjohtavuus  [W/mK] 

 hboil kiehumisen lämmönsiirtokerroin [W/m2K] 

Kun tiedetään putken pintalämpötila, voidaan käyttää kuplakiehunnan korrelaatiota, jossa 

lämpövuo riippuu fluidin aineominaisuuksista sekä fluidin ja pinnan lämpötilaerosta. 

Korrelaatiolla on parempi selvittää lämpötilaero lämpövuolla kuin toisin päin. Korrelaatio 

on yksi käytetyimpiä, mutta kolmannen potenssin takia sillä on taipumus tuottaa myös 

tuloksia jotka vaihtelevat ±100 % kokeellisista tuloksista (Incropera, 2011; Rohsenow, 

1952). 

 𝑞𝑠
′′ =  𝜇𝑙ℎ𝑓𝑔 [

𝑔(𝜌𝑙−𝜌𝑣)

𝜎
]

1

2
(

𝑐𝑝,𝑙𝛥𝑇𝑒

𝐶𝑠.𝑓ℎ𝑓𝑔𝑃𝑟𝑙
𝑛)

3

   (22) 

, jossa  q’’s pinnan lämpövuo  [W/m2] 

 μl nesteen viskositeetti  [Ns/m2] 

 hfg höyrystymislämpö  [J/kg] 

 g putoamiskiihtyvyys  [m/s2] 

 ρl nesteen tiheys  [kg/m3] 

 ρv kaasun tiheys   [kg/m3] 

 σ pintajännitys   [N/m] 

 ΔTe nesteen ja pinnan välinen lämpötilaero [K] 

 Cs,f korjauskerroin  [-] 

 n korjauskerroin  [-] 

Korjauskerroin Cs,f on veden ja teräksen välillä 0,0132 ja n on silloin 1. Yksin lämpövuon 

tietäminen ei riitä, vaan halutaan laskea siitä vielä kiehumiskonvektion 

lämmönsiirtokerroin. Tämä saadaan Jens-Lottesin 1. pintakiehunnan korrelaatiosta veden 

alijäähdytyskiehunnalle (Sarkomaa, 1994; W.H. Jens, 1951): 
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 ℎboil = 0.225𝑞′′0.75𝑒
𝑝

𝑝0    (23) 

, jossa p fluidin paine   [MPa] 

 p0 referenssipaine 6.2 MPa  [MPa] 

Sovelluksessa tätä saatua uutta kiehumisen lämmönsiirtokerrointa verrataan 

alkuarvaukseen. Yhtälön 22 ollessa erittäin epävakaa iteroinnin suhteen kolmannen 

potenssin takia, otetaan alkuarvauksen ja lasketun arvon neliöstä neljäs juuri ja tämä 

lisätään tai vähennetään alkuarvauksesta. 

 

Kuva 4. Kiehumisen iteroinnin kulku. 

  

Iteroinnista nähdään, että kun alkuarvaus (punainen) on aluksi 20 000 W/m2K, painottuu 

lämpövastusanalogiassa lämpötilaero pinnan ja lämpenevän fluidin välille, jolloin 

lämmönsiirtokerroin on suuri. Alkuarvausta muutettaessa maltillisesti, laskettu (sininen) 
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arvo pienenee, kunnes kumpikin kohtaa toisensa. Sovelluksessa tässä iteroinnissa on 

käytössä residuaali, eli iterointi lopetetaan kun ero lasketun ja arvatun välillä on < 2 

W/m2K. 

4.10 Höyrystinputket 

Vaadittu lämmönsiirtopinta-ala saadaan laskettua, kun ensin lasketaan 

lämmönläpäisyluvut lämmitys- ja höyrystysvaiheelle. Koska lämpövastuksien 

kokonaisvastus sarjassa on niiden summa, on lämmönläpäisyluvun käänteisluku sarjassa 

olevien lämmönsiirtokertoimien käänteislukujen summa. 

 𝑈 =  (
1

ℎ1
+

𝑑

𝑘
+

1

ℎ2
)

−1

    (24) 

, jossa U lämmönläpäisyluku [W/m2] 

 h1,2 lämmönsiirtokertoimet [W/m2K] 

Pakotetun konvektion lämmönsiirtokerroin on sama höyrystämisessä ja lämmityksessä. 

Yhtälön 24 toinen lämmönsiirtokerroin on lämmityksessä vapaan konvektion 

lämmönsiirtokerroin ja höyrystämisessä kiehumiskonvektion kerroin. Pinta-ala saadaan 

selville lämmönsiirtimen tehon kaavasta (Incropera, 2011): 

 𝑞 = 𝑈𝐴i𝛥𝑇m     (25) 

, jossa q lämpöteho  [W] 

 Ai lämmönsiirtopinta-ala [m2] 

 ΔTm logaritminen lämpötilaero [K] 

Logaritminen lämpötilaero ottaa huomioon sen, miten lämpötilaero muuttuu 

lämmönsiirtimessä edetessä, eli se on tarkoituksenmukainen keskilämpötila. Se lasketaan 

vastavirtalämmönsiirtimen tapauksessa yhtälöllä (Incropera, 2011):  

 𝛥𝑇m =  
(𝑇h,i−𝑇c,o)−(𝑇h,o−𝑇c,i)

ln[
(𝑇h,i−𝑇c,o)

(𝑇h,o−𝑇c,i)
]

    (26) 
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, jossa h kuumahaara 

 c kylmähaara 

 i haaran alku 

 o haaran loppu 

Lämmitysosan ja kiehumisosan pinta-alat ratkaistaan erikseen, ja lopulta summataan 

yhteen. Yhden putken tilavuusvirta saadaan yhtälöllä: 

 𝑞v = 𝑣
𝜋

4
𝐷2     (27) 

, jossa qv tilavuusvirta  [m3/s] 

 v virtausnopeus [m2/s] 

Kokonaistilavuusvirta saadaan jakamalla massavirta fluidin tileydellä. Putkien määrä 

ratkeaa jakamalla kokonaistilavuusvirta yksittäisen putken tilavuusvirralla. Putkien 

pituus saadaan jakamalla kokonaispinta-ala putkien ympärysmitalla. 

 𝐿 =  
𝐴tot

𝜋𝐷𝑁
     (28) 

, jossa L putkien pituus [m] 

 Atot kokonaispinta-ala [m2] 

 N putkien lukumäärä 

Vaipan pinta-ala saadaan selvitettyä kun tiedetään kyseessä olevan neliöhila. Putket ovat 

U-putkia, eli ne kiertävät lenkin ja tulevat takaisin, eli vaipan pohjalla on reikiä 2 kertaa 

putkien määrä. Nämä putket muodostavat perusneliöitä, joiden sivun pituus on putkien 

jakoväli. 

 2 × 𝑁 × 𝑃2 =  
𝜋𝛥2

4
    (29) 

, jossa P putkien jakoväli [m] 
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 Δ vaipan halkaisija [m] 

4.11 Painehäviöt 

Suurimmat painehäviöt esiintyvät primääripuolella, missä virtausnopeus on 

huomattavasti suurempi kuin vaippapuolella. Höyrystimen suuren koon takia vaipan 

halkaisija jää niin suureksi, että virtausnopeus vaippapuolella jää 0.3-0.4 m/s alueelle. 

Painehäviöt primääripuolella johtuvat enimmäkseen virtausnopeudesta ja pinnan 

absoluuttisesta karheudesta. Painehäviö putkivirtauksessa: 

 𝛥𝑝 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑣2

2
     (30) 

, jossa f kitkakerroin  [-] 

Käsinlaskennassa kitkakerroin katsottaisiin Moodyn käyrästöstä Reynoldsin luvun ja 

pinnan karheuden funktiona. Koneellisessa laskennassa tämä ei käy, vaan käytetään 

Haalandin yhtälöä approksimoimaan Moodyn käyrästöä (Massey, 1989): 

 
1

√𝑓
= −2 log [(

𝜖

𝐷

3.7
)

1.11

+
6.9

𝑅𝑒
]   (31) 

, jossa ϵ absoluuttinen karheus [m] 

 

5 TULOKSET 

Sovellus antaa annetuissa reunaehdoissa optimaalisimman kokoonpanon vertaillen 

tuubimassoja eli putkipakettien massoja. Laskennassa on hyvä pysyä kuitenkin 

realiteeteissa, putkikokoa pienentämällä huomattavan pieneksi voisi saada todella hyviä 

tuloksia, mutta sellaisia höyrystimiä ei voi valmistaa. Taulukossa 1 annetaan laaja katsaus 

siihen, millä reunaehdoilla on tuloksia lähdetty analysoimaan. 
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Taulukko 1. Sovelluksen tulokset annetuilla reunaehdoilla. 

Reunaehdot  Optimoitu muuttuja  

Putkien maksimipituus 30 m Putkien pituus 14,4 m 

Vaipan maksimihalkaisija 5,5 m Vaipan halkaisija 3,25 m 

Seinämäpaksuus 1 – 3 mm Seinämäpaksuus 1,5 mm 

Putken sisähalkaisija 2 – 3 cm Sisähalkaisija 1,3 cm 

Virtausnopeus 5 – 8 m/s Virtausnopeus 8 m/s 

Pinnankarheus 0,01 mm Putkien lukumäärä 13 414 kpl 

Teho 2000 MW Lämmönsiirtoala 13 300 m2 

Sallittu painehäviö 5 bar Prim. massavirta 10 274 kg/s 

Lujuuden varmuuskerroin 2 Sek. massavirta 1 161 kg/s 

Primääripuolen paine 

Sekundaaripuolen paine 

155 bar 

60 bar 

Putkipaketin massa 111 500 kg 

Primääriveden tulolämpötila 

Prim. vedenpoistolämpötila 

Syöttöveden lämpötila 

320 °C 

285 °C 

245 °C 

  

 

 

Kun saadun optimoinnin tuloksista jäädyttää aina kolmen päämuuttujan arvot neljästä, ja 

tehdään kuvaaja pelkästään yhden muuttujan suhteen, saadaan seuraavat tulokset, joiden 

perusteella voidaan päätellä yksittäisten muuttujien oma vaikutus koko höyrystimen 

tehokkuuteen. 
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Kuva 5. Putkien massa sisähalkaisijan suhteen. 

 

Kuvasta 5 nähdään, että sisähalkaisijan pienentäminen pienentää myös putkipaketin 

massaa. Kuitenkin painehäviöt putkessa kasvavat liian suuriksi (musta) kun sisähalkaisija 

pienenee liikaa. Putkikoon kasvattaminen, tai virtausnopeuden pienentäminen ovat 

keinoja painehäviöiden vähentämiseen. Syy siihen, miksi lopulta halkaisijan kasvaessa 

putkista tulee liian pitkiä (magenta) on, että putkien määrä vähenee. Mitä suurempia 

putket ovat, sitä vähemmän niitä mahtuu pakkautumaan jolloin tarvittaisiin pitempiä 

putkia saavuttamaan sama tarvittu pinta-ala. Huomioitavaa on myös se, kuinka vähän 

sisähalkaisija suhteellisesti vaikuttaa putkipaketin massaan tässä kokoluokassa. 
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Kuva 6. Putkipaketin massa seinämäpaksuuden suhteen. 

 

Kuvassa 6 putkien massa ei riipu yhtä lineaarisesti seinämäpaksuudesta kuin se riippui 

halkaisijasta. Kuitenkin seinämäpaksuuden pieneneminen aina vähentää putkipaketin 

massaa. Liian ohut seinämä kokee kuitenkin helposti vaurioita (punainen). Koska 

putkipaketin massa kasvaa hieman nopeammin kuin lineaarisesti, on seinämäpaksuus 

hyvää pitää mahdollisimman pienenä, tätä helpottaa esimerkiksi halkaisijan 

pienentäminen samaan aikaan. 

 



30 

 

 

Kuva 7. Putkipaketin massa virtausnopeuden suhteen. 

 

Kuvassa 7 nähdään miten virtausnopeuden kasvattaminen vähentää tarvittavaa putkien 

massaa. Virtausnopeudesta riippuu vahvasti se, kuinka tehokas pakotettu konvektio on. 

Tästä syystä virtausnopeutta tuleekin kasvattaa niin paljon kuin mahdollista ennen kuin 

painehäviöt (musta) ovat liian suuria. Putkien massan muutos virtausnopeuden suhteen ei 

ole täysin lineaarinen, eli nopeuden kasvattaminen on erityisen tärkeää. 
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Kuva 8. Putkipaketin massa P/D suhteen. 

 

Sovelluksessa käytetty korrelaatio putken jakovälin ja halkaisijan suhteen on pätevä vain 

alueella 1.1 – 1.3. Kuvasta 8 nähdään kuinka pienempi PD suhde tarkoittaa parempaa 

lämmönsiirrintä. Lämmönsiirto tehostuu mitä lähempänä putket ovat toisiaan. Tuosta 

pienemmäksi suhdetta ei kuitenkaan voi enää asettaa, sillä silloin putket kohta jo 

koskettaisivat toisiaan. 

Seuraavaksi tuloksia kahden muuttujan suhteen, kun kaksi muuta pidetään vakioina ns. 

optimaalisissa arvoissa. Kahden muuttujan 3-D kuvaajista näkee paremmin kahden 

muuttujan yhteisvaikutuksen putkien massaan. 
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Kuva 9. Putkipaketin massa halkaisijan ja paksuuden suhteen. 

 

Kuvasta 9 nähdään, miten sisähalkaisijan ja seinämäpaksuuden yhtäaikainen 

pieneneminen vähentää myös tarvittavaa putkien massaa. Seinämäpaksuuden 

väheneminen aina vähentää putkipaketin massaa. Halkaisija ei vaikuta näkyvästi 

massaan, mutta tarpeeksi pienellä halkaisijalla putki ei mene rikki eikä ole liian pitkä. 

Putkipaketin paino näyttää selvästi olevan riippuvainen näillä kahdella muuttujalla vain 

seinämäpaksuudesta, jolle tulee myös rajoite vastaan (punainen), kun putki ei kestä liian 

ohutta seinämää. 

 



33 

 

 

Kuva 10. Putkipaketin massa nopeuden ja halkaisijan suhteen. 

 

Kuvassa 10 virtausnopeus on vallitseva muuttuja putkipaketin massan suhteen. Liian 

suuri virtausnopeus vaatisi liian pitkät putket (magenta) ja myös painehäviöt olisivat liian 

suuria. Sisähalkaisija tosin määrittelee milloin putki menee rikki. Kuvan alaosasta sinisen 

ja mustan alueen reunalla voi nähdä hieman, kuinka sisähalkaisijan pieneminen vähentää 

painehäviöitä ja näin mahdollistaa entistä suuremman virtausnopeuden ja tätä kautta 

pienemmän massan. 
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Kuva 11. Putkipaketin massa nopeuden ja paksuuden suhteen. 

 

Kuvassa 11 nähdään kahden muuttujan yhtäaikainen selvä vaikutus. Seinämäpaksuus on 

yhteen pisteeseen asti tarpeeksi paksu, minkä jälkeen putki ei enää kestä. Samaan aikaan 

kun nopeus kasvaa ja seinämä ohenee, pienenee putkien massa. Virtausnopeudelle tulee 

tässä rajoitteeksi liian pitkät putket. Myös seinämän paksuuntuminen aiheuttaa liian 

pitkien putkien tarvetta lopulta, sillä paksut putket eivät mahdu niin hyvin 

lämmönsiirtimeen ja täten niiden pituutta olisi lisättävä. Kuvaajassa ei näy painehäviöitä, 

sillä sovelluksessa ensin tarkistetaan tulos putkien pituuksien suhteen, ja vasta sitten 

painehäviöt. Myös painehäviöt olisivat kuitenkin sovelluksen käytön perusteella selvä 

rajoite virtausnopeuden kasvattamiselle. 
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5.1 Vertailu Olkiluoto 3 höyrystimeen 

Jotta saadaan käsitys siitä, onko tulokset oikean suuntaisia, on hyvä verrata saatua 

optimointitulosta oikeaan höyrystimeen. Seuraavassa taulukossa tulokset vertailusta OL3 

laitoksen yhteen neljästä höyrystimestä. Sovellukseen on laitettu reunaehtoja, jotka ovat 

OL3 laitoksen mukaisia ja löytyvät liitteestä 2. 

Taulukko 2.  OL3:n höyrystimen arvojen vertailu sovelluksen tuloksiin, vaipan halkaisija 

arvioitu jälkimmäisen lähteen kuvasta. Lähteet OL3 tiedoille: Framatome ANP GmbH, 2005; 

AREVA NP, 2007 

OL3 arvot OL3 arvot Sovellus 

Lämmönsiirtoala 7960 m2 7030 m2 

Prim. massavirta 5750 kg/s 5810kg/s 

Sek. massavirta 611 kg/s 660 kg/s 

Putkien pituus 15 - 18 m 17,91 m 

Seinämäpaksuus oletus 1,3 mm 1,2 mm 

Sisähalkaisija oletus 1,3 cm 1,3 cm 

Putkien massa tuntematon 68 270 kg 

Vaipan halkaisija n. 3 m 2,50 m 

Putkien lukumäärä tuntematon 8443 kpl 

Virtausnopeus tuntematon 7,4 m/s 

 

OL3 höyrystimen paino on 500 tonnia, johon kuuluu myös koko vaipan paino, tukilevyjen 

paino, sekä höyrystimen yläosa ja sen sisällä oleva höyrynkuivain. Suurin osa painosta ei 

kohdistu putkipakettiin, joten sovelluksen antama arvo 68 270 kg on realistisempi kuin 

mitä aluksi voisi luulla.  Tosin vielä on muistettava, että sovelluksessa olosuhteet ovat 

idealisoituja, eikä mm. ole otettu huomioon sisällä olevan veden lisäämää massaa. 

Primääriveden massavirran ero johtuu siitä, että reunaehtona ollut syöttöveden lämpötila 

ei ole sama kuin OL3:ssa. Sekundaariveden massavirtojen ero johtuu syöttöveden 

lämpötilaerosta sekä lämpöhäviöistä, joita ei sovelluksessa ole huomioitu. 
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Toimintaolosuhteet ovat samanlaiset kummallakin syöttöveden lämpötilaa lukuun 

ottamatta. Lämmönsiirtopinta-alojen erotus johtuu kolmesta tekijästä. OL3 on mitoitettu 

käytännön olosuhteisiin ja pitkää käyttöikää ajatellen. Sovelluksen mitoituksessa ei otettu 

huomioon likakerroksien syntymistä eikä korroosiota. Lisäksi sovelluksessa käytetyt 

kiehumisen korrelaatiot ovat suuri epävarmuustekijä. OL3 höyrystimen 

lämmönsiirtopinta-alaan on laskettu myös ekonomaiseri. Myös materiaali on hiukan 

erilainen, OL3 höyrystimissä käytetään Inconel 690 materiaalia (AREVA NP, 2007). 

Sovelluksen antamat arvot näyttävät olevan hieman parempia kuin oikean höyrystimen. 

Toisaalta oikeasti teollisuudessa on parempi hieman ylimitoittaa komponentit, jotta 

kaikenlaiset rakenteelliset ja toimintavarmuuteen liittyvät riskit vähenevät. Ydinsähkön 

tuotannossa tärkeää on luotettavuus ja pitkät useamman kymmenen vuoden toiminta-ajat. 

 

5.2 Vertailu PWR PACTEL testilaitteiston höyrystimeen 

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratorion PRW PACTEL 

koelaitteistolla simuloidaan painevesilaitosten termohydrauliikkaa ja käyttäytymistä 

onnettomuustilanteissa. Koelaitteistoon kuuluu myös höyrystimet. Seuraavaksi 

vertaillaan sovelluksen antamia tuloksia PRW PACTEL koelaitteiston dimensioihin sen 

omilla reunaehdoilla. PRW PACTEL koelaitteiston maksimiteho on 1 MW. Yhdelle 

höyrystimelle tämä on 0,5 MW. 

Vaikka sovellus on tarkoitettu isojen höyrystimien mitoittamiseen, voidaan sovelluksen 

rajoja kokeilla vertaamalla sitä pieneen höyrystimeen. Näin saadaan kuva sovelluksen 

monikäyttöisyydestä ja sopeutuvaisuudesta. 
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Taulukko 3.  PWR PACTEL:n höyrystimen arvojen vertailu sovelluksen tuloksiin, osa arvoista 

laskettu lähteen tiedoista. Lähde PWR PACTEL tiedoille: Kouhia et al., 2014 

 PWR PACTEL   Sovellus   

Lämmönsiirtoala 20 m2   6,9 m2 

Prim. massavirta 7 kg/s   4,8 kg/s 

Putkien pituus 6,5 m   6,47 m 

Seinämäpaksuus 1,24 mm   1 mm 

Sisähalkaisija 1,657 cm   1,4 cm 

Putkien massa 194 kg   149 kg 

Putkien lkm 51 kpl   59 kpl 

 

Vertailussa yritettiin saavuttaa mahdollisimmat samanlaiset olosuhteet. Reunaehtoina 

käytettiin realistisia toiminta-arvoja liitteen 2 mukaisesti. Teho pidettiin samana ja 

pyrittiin melkein samaan määrään lämmönsiirtoputkia sekä samaan kokoluokkaan 

primääripiirin massavirrassa. Koelaitteiston höyrystimet eivät ole tarkoitettu 1 MW tehon 

höyrystämiseen, vaan 1 MW on laitteiston maksimiteho. Tämä käy ilmi tuloksista. 

Koelaitteiston höyrystin ei ole optimoitu lämmönsiirron tai putkimassan suhteen 

kyseiselle teholle.  

Sovelluksen tulokset tarjoavat annetuilla reunaehdoilla hieman kevyemmän ja 

lämmönsiirroltaan tehokkaamman höyrystimen. Sovelluksen tulos putkien pituuden 

optimoinnista osoittaa, että höyrystin olisi entistä tehokkaampi, mikäli putkien pituus ei 

olisi rajoitteena. Myös koelaitteistossa oli rakennusteknisiä ongelmia korkeuden suhteen, 

joten höyrystimet jäivät lyhyiksi. Epävarmuustekijäksi jää kiehumisen arvioinnin 

onnistuminen ja erimuotoinen putkiruudukko. Putkien materiaali on myös eri, 

sovelluksessa käytetään lämpökäsiteltyä Inconelia ja PWR PACTEL:n höyrystimessä 

käytetään korroosion kestävää ruostumatonta terästä EN1.4301 (Kouhia et al., 2014). 
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6 YHTEENVETO  

Sovelluksen tavoitteena oli mitoittaa MatLab-ohjelmistolla ydinvoimalaitoksen 

pystyhöyrystin karkeasti. Tavoitteena oli simuloida nopeasti ja yksinkertaisesti eri 

lämmönsiirron muotoja ja selvittää paras mahdollinen kokoonpano halvinta ja kevyintä 

höyrystintä varten. 

Sovelluksesta haluttiin hyvin jaoteltu, helppokäyttöinen ja nopeasti ymmärrettävä. 

Ohjelma oli tarkoitus tehdä mahdollisimman muokattavaksi ja käyttäjäystävälliseksi. 

Ohjelmassa on myös ohjeet, joiden avulla sen käytön voi oppia ja jokaisessa vaiheessa 

on selitys siitä, mitä ollaan tekemässä. 

Sovellus näyttää tuottavan realistisia tuloksia, vaikka mitoitus on tarkoitettu vain 

karkeaksi. Vertailu toteutettiin käytännön ison laitoksen höyrystimeen, että 

tutkimuskäytön pieneen koelaitteistoon tyydyttävin tuloksin. Monet käytetyistä 

korrelaatioista ja kaavoista ovat suhteellisen vanhoista lähteistä. Ydinvoimatekniikan 

perustutkimus on tapahtunut 1900-luvun keskivaiheilla, ja lämmönsiirron suurimmat 

löydökset ovat 1900-luvun alkupuolelta. Täten moni lähteistä on vanhaa perua, mutta silti 

antavat suhteellisen tarkkoja tuloksia. Sovelluksen tekoon on käytetty siis hyvin vanhoja 

tutkimustuloksia tuloksellisesti. 

Tärkein asia, mitä sovelluksesta saa irti on tieto siitä, mihin asioihin kannattaa 

höyrystimen mitoituksen optimoinnissa keskittyä, mikäli haluaa mahdollisimman vähän 

painavan ja tätä myötä myös halvemman höyrystimen. Eniten huomiota tulee kiinnittää 

virtausnopeuteen ja putkien seinämän paksuuteen. Painehäviöitä saa vähennettyä 

leveämmillä ja sileämmillä putkilla. Putken materiaaliin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, mikäli haluaa höyrystimen kestävän pitkään. Todellisissa systeemeissä 

käytetään useimmiten standardiosia, sillä räätälöinti yksittäistä höyrystintä varten olisi 

tarpeettoman kallista. 

Sovellukseen on edelleen mahdollisuus sisällyttää vähemmän ideaalisia olosuhteita, 

kuten pinnan likaantumisesta johtuvia lämpövastuksia, jotka lisäisivät 

lämmönsiirtopinta-alan tarvetta, tai heikentäisivät höyrystimen lämmönsiirtokykyä. 

Pinnankarheus, ja se kuinka paljon painehäviöitä suvaitaan, on täysin kiinni käyttäjästä. 
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Reunaehtoja on mahdollista edelleen laajentaa ja muokata omiin tarpeisiin. Sovelluksen 

tärkein funktio on antaa yleiskuva siitä, minkälaiset dimensiot halutun kaltaisessa 

höyrystimessä saattaisi olla.
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LIITE 1: PYSTYHÖYRYSTIMEN RAKENNE 

 

Kuva 12. Westinghouse pystyhöyrystin. Lähde: www.nrc.gov/docs/ML1217/ML12171A533.pd 

 

 



 

LIITE 2: OL3 JA  PWR PACTEL VERTAILUJEN REUNAEHDOT 

Reunaehto OL3 PWR PACTEL 

Sallittu painehäviö 5 bar 3 bar 

Varmuuskerroin lujuudelle 1,5 1,3 

Putkien maksimipituus 20 m 6,5 m 

Vaipan maksimihalkaisija 5,5 m 0,8  m 

Teho 1075 MW 0,5  MW 

Pinnankarheus 0,01 mm 0,01 mm 

Seinämäpaksuudet 1,3 – 1,5 mm 1 – 1.4 mm 

Putken sisähalkaisija 

Virtausnopeus 

1,3 – 1,6 cm 

5 – 8 m/s 

1,4 – 1,8 cm   

1 – 7 m/s 

Paine (primääri) 155 bar 80 bar 

Paine (sekundaari) 75,5 bar 46,5 bar 

Jäähdytteen ulosmenolämpötila 327,5 °C 285 °C 

Jäähdytteen tulolämpötila 

Syöttöveden lämpötila 

295,9 °C                         

260 °C 

265 °C                         

240 °C 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 3: SOVELLUS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%      PYSTYHÖYRYSTIMEN MITOITUS      % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%         DANIEL KAARTINEN (c)        % 
%                                     %  
%           8.5.2017 LUT              % 
%              Ente 3                 % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
clc 
close all 
clear all 
format long 

  
%------------ OHJEISTUS --------------- 

  
% Tämä ohjelma mitoittaa U-putki pystyhöyrystimen, jonka putket ovat 
% neliömäisessä ruudukossa kiinni höyrystimen pohjassa. 
% Annettujen alkuarvojen perusteella saa siis karkean arvion siitä 
% minkä kokoinen höyrystimen tulee olla ja minkä kokoista putkea 

tulisi 
% käyttää ja kuinka paljon 

  
% Kuinka käyttää ohjelmaa? 

  
% 1. Aseta halutut alkuarvot, alkuarvaukset ja reunaehdot. 
% 2. Tarkista tulosten realistisuus 
% 3. Tarpeen vaatiessa muuta reunaehtoja ja alkuarvauksia 
% 4. Mikäli tulee "Undefined function or variable 'PD_opt'." virhe, 
%    alkuarvot eivät sopineet mihinkään reunaehtoon. 
% 5. Kaikki arvot eivät tule tulostukseen mukaan, mutta voidaan 

tarkastaa 
%    Workspacesta. 

  
% Ohjelma ratkaisee asiat seuraavassa järjestyksessä: 
%  
% 1. Oletukset 
% 2. Alkuarvot ja reunaehdot 
% 3. Energiatase 
% 4. Massavirta 
% 5. Optimointisilmukat 
% 6. Pakotettu konvektio 
% 7. Vapaa konvektio 
% 8. Lujuustarkastelu 
% 9. Kiehuminen 
% 10. Höyrystinputket 
% 11. Painehäviöt 
% 12. Tulokset 

  
%----------- OLETUKSET --------------- 



 

  
%   Höyrystimen ulkopuoli täysin lämpöeristetty 
%   Stationaarisysteemi 
%   Ei värähtelyjä 
%   Vastavirtalämmönsiirrin 
%   Ei tukilevyjä (no baffles) 
%   U-putkien teräs laatua AISI 1010 
%   Sen murtolujuus on 305 MPa 
%   Ei säteilylämmönsiirtoa 
%   Höyry ei tulistu 
%   Ei likakerroksia 
%   Lämmönsiirtoputket neliöhilassa 
%   1-D johtuminen 

  
%------------ ALKUARVOT --------------- 

  
P = 2000*10^6;                  % [W]   Vaadittu terminen teho 2000 
T_in = 320;                     % [C]   Primääripuolen 

sisääntulolämpötila 320 
T_fw = 245;                     % [C]   Syöttöveden lämpötila 245 
p_sec = 60;                     % [bar] Sekundääripuolen paine 60 
p_pri = 155;                    % [bar] Primääripuolen paine 155 
T_out = 285;                    % [C]   Primääripuolen 

ulosmenolämpötila 285 
T_sat = XSteam('Tsat_p',p_sec); % [C]   Sekundaaripuolen kylläisen 

veden lämpötila paineessa p_sec 

  
%---------- ALKUARVAUKSET ------------ 

  
v_pri = 8.4;            % [m/s]     Alkuarvaus primääriveden 

nopeudeksi 
D = 0.03;               % [m]       Alkuarvaus putken halkaisijalle 
d = 0.002;              % [m]       putken paksuus 
k_steel = 19;           % [W/mK]    Inconel 600 metallin 

lämmönjohtavuus 
g = 9.81;               % [m/s2]    putoamiskiihtyvyys 
q_mp = 11000;           % [kg/s]    Alkuarvaus primääripuolen 

massavirralle 
my_bo = 95*10^(-6);     % [Pa*s]    Kiinteä arvo kiehuvan veden 

viskositeetille 
h_kieh = 20000;         % [W/m2K]   Alkuarvaus kiehumiskonvektiolle 
A_lammitus = 1700;      % [m2]      Alkuarvaus lämmityspinta-alalle 
N = 6000;               % [-]       Alkuarvaus tuubien lukumäärälle 
PD = 1.3;               % [-]       Putkien keskipisteiden välisen 

etäisyyden ja putken halkaisijan suhde 
D_vaippa = 2.8;         % [m]       Alkuarvaus vaipan halkaisijalle 
rho_tubes = 8430;       % [kg/m3]   Tuubimassan tiheys Inconel 600 
e_roughness = 0.01;     % [mm]      putken pinnan karheus 

  
%----------- REUNAEHDOT --------------% 

  
p_sallittu = 15;        % [bar]     Sallittu painehäviö 

primääripuolella 



 

steel_lujuus = 265;     % [MPa]     lujuus Inconel 600, huomaa yksikkö 
varmuus = 2;            % [-]       Putkien lujuuden varmuuskerroin 
L_max = 30;             % [-]       Lämmönsiirtoputkien maksimipituus 
D_vaippa_max = 5.5;     % [m]       Höyrystimen pohjan 

maksimihalkaisija 

  
%--------------- Ratkaistaan pienin lämpötilaero-------------------% 

  
h_T_out = XSteam('h_pT',p_pri,T_out);   % [kJ/kg] Prim. puolen 

ulostulon entalpia 
h_T_in = XSteam('h_pT',p_pri,T_in);     % [kJ/kg] Prim. puolen 

sisääntulon entalpia 
h_T_fw = XSteam('h_pT',p_sec,T_fw);     % [kJ/kg] Syöttöveden 

sisääntulon entalpia 
h_T_satL = XSteam('hL_p',p_sec);        % [kJ/kg] Kylläisen veden 

entalpia 
h_T_satV = XSteam('hV_p',p_sec);        % [kJ/kg] Kylläisen höyryn 

entalpia 

  
h_T_p = h_T_out+((h_T_satL-h_T_fw)*(h_T_in-h_T_out)/(h_T_satV-

h_T_fw)); % [kJ/kg]  Pienimmän lämpötilaeron pisteen prim. puolen 

entalpia 
T_p = XSteam('T_ph',p_pri,h_T_p);                                       

% [C]      Pienimmän lämpötilaneron pisteen prim. puolen lämpötila 
dT_min = T_p - T_sat;                                                   

% [C]      Pienin lämpötilaero 

  
 %------------- Lämmönsiirtokerroin primääripuolen konvektio ---------

--% 

  
T_kas = (T_in+T_p)/2;                                                   

% [C]       Primääriveden keskilämpötila syöttövettä lämmittäessä 

aineominaisuuksia varten 
rho_p = XSteam('rho_pT',p_pri,T_kas);                                   

% [kg/m^3]  Tiheys 
cp_p = 1000*XSteam('Cp_pT',p_pri,T_kas);                                

% [J/kgK]   ominaislämpökapasiteetti 
my_p = XSteam('my_pT',p_pri,T_kas);                                     

% [Pa*s]    Viskositeetti 
k_p = XSteam('tc_pT',p_pri,T_kas);                                      

% [W/mK]    Lämmönjohtavuus 

  
T_fc = (T_sat+T_fw)/2;                                                  

% [C]       Lämpötilafilmi  aineominaisuuksia varten vapaassa 

konvektiossa 

  
%-------------------------- Massavirran ratkaisu -------------------% 

  
l_bo = 1000*XSteam('hV_p',p_sec)-1000*XSteam('hL_p',p_sec);         % 

[J/kg]    Latentti lämpö paineessa p_sec 
% Tarvittavan massavirran laskenta 
P_erotus = 10000;                                                   %           

Massavirran iteroinnin alustus 



 

cp_massavirta = 1000*XSteam('Cp_pT',p_sec,T_fc);                    % 

[J/kgK]   Ominaislämpökapasiteetti iterointiin 
dT_massavirta = (T_sat-T_fw);                                       % 

[K]       Lämpötilaero massavirran iterointiin 
l_massavirta = 1000*(XSteam('hV_p',p_sec)-XSteam('hL_p',p_sec));    % 

[J/kg]    Höyrystymislämpö massavirran iterointiin 
while abs(P_erotus) > 1; 
    q_ms = q_mp*((h_T_in-h_T_out)/(h_T_satV-h_T_fw));               % 

[kg/s]    Syöttöveden massavirta saatuna energiayhtälöstä suhteessa 

jäähdytteen virtaan 
    P_term = q_ms*cp_massavirta*dT_massavirta+q_ms*l_massavirta;    % 

[W]       Therminen teho, lämpeneminen + kiehuminen 
    P_erotus = P-P_term;                                            %           

Höyrystimen mitoitetun tehon ja massavirran arvauksen tarvitsema teho 
    q_mp = q_mp*((P_erotus+P)/P);                                   % 

[kg/s]    Uusi massavirran arvo 
end 
%q_mp*1000*(h_T_in-h_T_out) Jos haluaa tarkistaa primääripuolen 
%lämpötehon, vähän heittää koska lämpökapasiteeteista otettu 

keskiarvot 
%eikä integroitu tarkemmin 

  
%-------------- MUUTTUJAT JOTKA VOIDAAN LASKEA ENNEN 

OPTIMOINTISILMUKKAA ------------------% 

  
my_fc = my_bo;                              % [Pa*s]    Veden 

viskositeetti vapaassa konvektiossa 
rho_fc = XSteam('rho_pT',p_sec,T_fc);       % [kg/m3]   veden tiheys 

vapaassa konvektiossa 
cp_fc = 1000*XSteam('Cp_pT',p_sec,T_fc);    % [J/kgK]   

ominaislämpökapasiteetti vapaassa konvektiossa 
k_fc = XSteam('tc_pT',p_sec,T_fc);          % [W/mK]    veden 

lämmönjohtavuus vapaassa konvektiossa 
Pr_fc = cp_fc*my_fc/k_fc;                   % [-]       Prandtl luku 

vapaata konvektiota varten 

  
rhoL_bo = XSteam('rhoL_p',p_sec);           % [kg/m3]   Kylläisen 

veden tiheys kiehunnassa 
rhoV_bo = XSteam('rhoV_p',p_sec);           % [kg/m3]   Kylläisen 

höyryn tiheys kiehunnassa 
st_bo = XSteam('st_p',p_sec);               % [N/m]     Kylläisen 

veden/höyryn pintajännitys kiehunnassa 
cp_bo = 1000*XSteam('CpL_p',p_sec);         % [J/kgK]   Kylläisen 

veden ominaislämpökapasiteetti kiehunnassa 
csf_bo = 0.0132;                            % [-]       Korjauskerroin 

korrelaatiolle, Incropera Table 10.1 Water-Stainless Steel, 

mechanically polished 
k_bo = XSteam('tcL_p',p_sec);               % [W/mK]    Kylläisen 

veden lämmönjohtavuus kiehunnassa 
Pr_bo = (cp_bo*my_bo)/k_bo;                 % [-]       Prandtl luku 

kylläiselle vedelle kiehunnassa 

  
logT = ((T_p-T_sat)-(T_out-T_fw))/log((T_p-T_sat)/(T_out-T_fw));        

%           Logaritminen lämpötilaero lämmitykseen 



 

  
logT_kieh = ((T_in-T_sat)-(T_p-T_sat))/log((T_in-T_sat)/(T_p-T_sat));   

% [K]       Logaritminen lämpötilaero kiehumisosassa 
q_kieh=q_ms*l_bo;                                                       

% [W]       Kiehumisen lämpö 

  
rho_pri_ka = XSteam('rho_pT',p_pri,(T_in+T_out)/2);                     

% [kg/m3]   Keskimääräinen tiheys koko primääripuolen vedelle 
q_vp = q_mp/rho_pri_ka;                                                 

% [m3/s]    Tilavuusvirta primääripuolella 

  
%-------------------- OPTIMOINTI JA SEN SÄÄTÖ ------------------------

--% 
%laskuri = 0 
m_optimi = 10^10;                           % Alustus tuubimassalle 

vertailusilmukkaa varten 
for v_pri = 3:0.1:8;                        % Primääripuolen 

virtausnopeuden suhteen optimointi [m/s] 
    for PD = 1.1:0.1:1.3;                   % 1.1 < PD < 1.3 vapaan 

konvektion korrelaatiolle, PD:n suhteen optimointi 
        for d = 0.0013:0.0002:0.0026;       % Putken paksuuden suhteen 

optimointi [m] 
            for D = 0.013:0.0020:0.026;     % Putken sisähalkaisijan 

suhteen optimointi [m] 
                %laskuri = laskuri + 1 
                h_pkonv = 0.023*rho_p^0.8*v_pri^0.8*cp_p^0.4*my_p^(-

0.4)*k_p^0.6*D^(-0.2);  % [W/m2K]   Konvektiolämmönsiirtokerroin 

primääripuolelle 
                %plot(v_pri,h_pkonv,'r*'); 
                %legend('h_pkonv') 
                %xlabel('Primääripiirin virtausnopeus [m/s]') 
                %ylabel('Konvektiolämmönsiirtokerroin [W/m^2K]') 
                for i = 1:5;            % Silmukka, jolla iteroidaan 

geometriaa 

                    
                    %-------------- LUONNOLLINEN KONVEKTIO 

VAIPPAPUOLELLA -------------------% 

  
                    A_fc = (pi/4)*D_vaippa^2-N*(pi/4)*(D+d)^2;  % [m2]      

Pinta-ala hydraulisen halkaisijan määrittämiseen 
                    D_e = (4*A_fc)/(pi*D_vaippa+N*pi*(D+d));% [m]       

Karakteristinen hydraulinen halkaisija 
                    D_h = (4*A_fc)/(N*(D+d)*pi);            % [m]       

hydraulinen halkaisija 
                    v_fc = q_ms/(rho_fc*A_fc);              % [m/s]     

Veden virtausnopeus vaippapuolella 
                    Re_fc = (rho_fc*v_fc*D_e)/my_fc;        % [-]       

Reynoldsin luku vaippapuolelle       
                    Nu_fc = 0.023*Re_fc^0.8*(Pr_fc)^(0.333);% [-]       

Nusseltin luku vapaassa konvektiossa 
                    psi = 1.826*(PD)-1.0430;                % [-]       

Korjauskerroin Nusseltin luvulle putkipaketissa 



 

                    Nu_fc_psi = Nu_fc*psi;                  % [-]       

Korjattu Nusseltin luku 
                    h_fc = Nu_fc_psi*k_fc/D_h;              % [W/m2K]   

Konvektiolämmönsiirtokerroin vapaassa konvektiossa 

  
                    %--------------------- LUJUUSTARKASTELU ----------

------------------------% 

  
                    sx = (p_pri*10^5*(D/2)/(d/2));          % [Pa]      

Putkiin tuleva kehäjännitys, vetorasitus 
                    sy = sx/2;                              % [Pa]      

Putkiin tuleva pituussuuntainen jännitys 
                    s1 = ((sx+sy)/2)+(((sx-sy)/2)^2)^(1/2); % [Pa]      

Pääjännitys 1 
                    s2 = ((sx+sy)/2)-(((sx-sy)/2)^2)^(1/2); % [Pa]      

Pääjännitys 2 

  
                    %--------------- KIEHUMISEN KONVEKTIOKERROIN JA 

LÄMPÖVUO -----------------% 

  
                    d_cyl = (((D+d/2)/2)*log((D+d)/D));     % [m]   

Otetaan huomioon, että kyseessä on sylinterimäinen muoto 
                    dT_kieh = ((T_in-T_sat)+(T_p-T_sat))/2; % [K]   

Keskimääräinen lämpötilaero höyrystysosan alkupäästä loppupäähän 
                    h_kieh2 = 0;                            %       

Alustus iteraatiotion residuaalia varten 
                    while abs(h_kieh-h_kieh2)>2; % Kun höyrystymisen 

kiehumiskonvektion arvo on tarpeeksi lähellä oikeaa, lopetetaan 

iterointi 
                    %for j = 1:3000; 
                        T_s_b = 

dT_kieh*((1/h_pkonv+d_cyl/k_steel))/(1/h_pkonv+d_cyl/k_steel+1/h_kieh)

; % [K] Lämpötilaero primäärivedestä putken ulkokuoreen 
                        t_kieh = dT_kieh-T_s_b;                                                         

% [K] Lämpötilaero putken ulkopinnan ja kylläisen veden välillä 
                        q_flux_kieh = my_bo*l_bo*((g*(rhoL_bo-

rhoV_bo))/(st_bo))^(1/2)*((cp_bo*(t_kieh))/(csf_bo*l_bo*Pr_bo))^3; % 

[W/m2] Lämpövuo laskettuna lämpötilaerosta Incropera 7th edition 

yhtälö 10.5 
                        h_kieh2 = 

0.225*q_flux_kieh^0.75*exp(p_sec/62);                                 

% [W/m2] Kiehumiskonvektion arvo laskettuna lämpövuosta, 

Lämmönsiirtimen suunnittelumenetelmät ja lämpötekninen mitoitus Petri 

Sarkomaa 1994 yhtälö 40 
                        mh = (((h_kieh-h_kieh2))^2)^(1/4);                                              

% Hillitty ero arvatun/edellisen iteraation konvektiokertoimen ja 

uuden lasketun konvektiokertoimen välillä 
                        %Kiehumiskonvektion iteroinnin plottaus 
                        %plot(i,h_kieh,'r*');    
                        %hold on 
                        %plot(i,h_kieh2,'b*'); 
                        %hold on 
                        %legend('Alkuarvaus','Laskettu') 
                        %xlabel('Iterointikierrokset') 



 

                        %ylabel('Konvektiokerroin [W/m^2 K]') 
                        if h_kieh-h_kieh2 >= 0; % Ehtolause erittelee 

tehdäänkö summaus vai erotus, jotta saadaan uusi arvaus 

konvektiokertoimeksi 
                            h_kieh = h_kieh-(mh); 
                        else 
                            h_kieh = h_kieh+(mh); 
                        end 
                    end 

  
                    %-------------- U-ARVOT, PINTA-ALAT, TUUBIT ------

----------------% 

  
                    % Lämmitysvaiheen U-Arvo ja pinta-alan määritys 

  
                    U_lammitus = (d_cyl/k_steel+1/h_fc+1/h_pkonv)^(-

1);               % [W/m2K]   Lämmön läpilyöntiluku lämmityksessä 

  
                    % q = U*A*logT = 

q_ms*1000*XSteam('Cp_pT',p_sec,T_fc)*(T_sat-T_fw) 
                    % --> A =( 

q_ms*1000*XSteam('Cp_pT',p_sec,T_fc)*(T_sat-T_fw))/(U*logT) 
                    A_lammitus =( 

q_ms*1000*XSteam('Cp_pT',p_sec,T_fc)*(T_sat-T_fw))/(U_lammitus*logT); 

%           Pinta-ala joka tarvitaan veden lämmittämiseen kylläiseksi 

  
                    % Kiehumisvaiheen U-Arvo ja pinta-alan määritys 

  
                    U_kieh = (1/h_pkonv+d_cyl/k_steel+1/h_kieh)^(-1);                 

% [W/m2K]   Lämmön läpilyöntiluku kiehumiselle 
                    A_kieh = q_kieh/(U_kieh*logT_kieh);                               

% [m2]      Kiehumisen vaatima pinta-ala 

  
                    % Kokonaispinta-ala, tuubien määrä, vaipan pinta-

ala 

  
                    A_tot = A_kieh + A_lammitus;                                      

% [m2]      Kokonaispinta-ala, lämmitys + kiehuminen 
                    q_vp_1 = v_pri*(pi/4)*(D)^2;                                      

% [m3/s]    Tilavuusvirta yhdessä putkessa 
                    N = q_vp/q_vp_1;                                                  

% [kpl]     putkien lukumäärä 
                    L_tot = A_tot/(pi*(D+2*d)*N);                                           

% [m]       Putkien pituus 
                    D_vaippa = ((4/pi)*2*N*(PD*(D+d*2))^2)^(1/2);                       

% [m]       Vaipan sisähalkaisija 

  
                    %-------------------PAINEHÄVIÖT-------------------

----------% 

  
                    Re_pkonv = (rho_pri_ka*v_pri*D)/my_p;                       

% [-]   Reynolds putken sisäiselle virtaukselle 



 

                    %kitka_p = 0.00540+0.3964/Re_pkonv^0.3;                     

% [-] Kitkakerroin putken sisäiselle virtaukselle, Heat Atlas L1.2 

yhtälö 6 
                    kitka_p = moody(10^(-3)*e_roughness/D,Re_pkonv);            

% Kitkakerroin moodyn käyrästöstä 
                    dp_p = 

(kitka_p*(L_tot/D)*(rho_pri_ka*v_pri^2)/2)*10^(-5);  % [bar] 

Painehäviö putken sisällä 

     
                    m_tubes = rho_tubes*((D+d*2)^2*(pi/4)-

(D)^2*(pi/4))*L_tot*N;  % [kg]  Tuubimassa 
                end 
                if D_vaippa > D_vaippa_max; 
                    %plot3(D,d,m_tubes,'g*')        3D plottaukset 
                    %plot3(D,v_pri,m_tubes,'g*') 
                    %plot3(D,PD,m_tubes,'g*') 
                    %plot3(v_pri,d,m_tubes,'g*') 
                    %plot3(v_pri,PD,m_tubes,'g*') 
                    %plot3(PD,d,m_tubes,'g*') 
                    %hold on 
                elseif L_tot > L_max; 
                    %plot3(D,d,m_tubes,'m*') 
                    %plot3(D,v_pri,m_tubes,'m*') 
                    %plot3(D,PD,m_tubes,'m*') 
                    %plot3(v_pri,d,m_tubes,'m*') 
                    %plot3(v_pri,PD,m_tubes,'m*') 
                    %plot3(PD,d,m_tubes,'m*') 
                    %hold on 
                elseif (s1^2-s1*s2+s2^2)^(1/2)*varmuus > 

steel_lujuus*10^6; 
                    %plot3(D,d,m_tubes,'r*') 
                    %plot3(D,v_pri,m_tubes,'r*') 
                    %plot3(D,PD,m_tubes,'r*') 
                    %plot3(v_pri,d,m_tubes,'r*') 
                    %plot3(v_pri,PD,m_tubes,'r*') 
                    %plot3(PD,d,m_tubes,'r*') 
                    %hold on 
                elseif dp_p > p_sallittu; 
                    %plot3(D,d,m_tubes,'k*') 
                    %plot3(D,v_pri,m_tubes,'k*') 
                    %plot3(D,PD,m_tubes,'k*') 
                    %plot3(v_pri,d,m_tubes,'k*') 
                    %plot3(v_pri,PD,m_tubes,'k*') 
                    %lot3(PD,d,m_tubes,'k*') 
                    %hold on 
                else 
                    if (m_tubes < m_optimi);        % Tuubimassan 

vertailusilmukka, pienin jää aina voimaan 
                        m_optimi = m_tubes; 
                        PD_opt = PD;                % Optimaalinen 

putken halkaisijan ja putkien etäisyyksien suhde 
                        v_opt = v_pri;              % Optimaalinen 

virtausnopeus putkissa 



 

                        D_opt = D;                  % Optimaalinen 

putken halkaisija 
                        d_opt = d;                  % Optimaalinen 

putken paksuus 
                        N_opt = N;                  % Optimaalinen 

putkien lukumäärä 
                        L_opt = L_tot;              % Optimaalinen 

putkien pituus 
                        D_vaippa_opt = D_vaippa;    % Optimaalinen 

vaipan halkaisija 
                    end 
                    %plot3(D,d,m_tubes,'b*') 
                    %plot3(D,v_pri,m_tubes,'b*') 
                    %plot3(D,P,m_tubes,'b*') 
                    %plot3(v_pri,d,m_tubes,'b*') 
                    %plot3(v_pri,PD,m_tubes,'b*') 
                    %plot3(PD,d,m_tubes,'b*') 
                    %legend('massa') 
                    %xlabel('Virtausnopeus [m/s]') 
                    %ylabel('Seinämäpaksuus [m]') 
                    %zlabel('Tuubimassa [kg]') 
                    %hold on 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
% ----------- TULOKSET ------------ 

  
disp('Höyrystinputkien massa [kg]:'); 
m_optimi 
disp('Putkien jakovälien suhde halkaisijaan:') 
PD_opt 
disp('Primääripiirin virtausnopeus [m/s]:') 
v_opt 
disp('Höyrystinputkien sisähalkaisija [cm]:') 
D_opt/100 
disp('Höyrystinputkien seinämän paksuus [mm]:') 
d_opt/1000 
disp('Lämmönsiirtopinta-ala [m2]:') 
A_tot 
disp('Vaipan sisähalkaisija [m]: ') 
D_vaippa_opt 
disp('Höyrystinputkien pituus [m]: ') 
L_opt 
disp('Höyrystinputkien lukumäärä:') 
N_opt 
                    %legend('Putkien massa [kg]') 
                    %xlabel('Putkien halkaisija [m]') 
                    %ylabel('Putkien paksuus [m]') 

 


