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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

ag

Vaakakiihtyvyyden arvo [m/s2]

Af

Jännityskuormitettu poikkipinta-ala [m2]

Ap

Painekuormitettu poikkipinta-ala [m2]

Aref

Tuulikuorman vaikutusala [m2]

Av

Vaipan pinta-ala [m2]

B2

Taustapyörteiden vaikutusparametri [-]

cdir

Tuulensuunnan mukainen kerroin [-]

Ce

Altistuskerroin [-]

Cf

Voimakerroin [-]

CF

Pakkauskerroin [-]

co

Pinnanmuotokerroin [-]

cr

Rosoisuuskerroin [-]

cseason

Vuodenajan mukainen kerroin [-]

dh

Hakkeen ominaispaino [kg/m3]

dli

Kulman dθi kaaren pituus [mm]

dθ1

Elementin kulma meridiaanisuunnassa [°]

dθ2

Elementin kulma kehänsuunnassa [°]

D

Halkaisija [mm]

Dc

Kartion ja lieriön liitoskohdan keskimääräinen halkaisija [mm]

De

Ulkohalkaisija [mm]

Di

Sisähalkaisija [mm]

Dms

Keskihalkaisija kuorelle [mm]

Dmy

Keskihalkaisija yhteelle [mm]

E

Materiaalin kimmokerroin [MPa]

eaj

Pienin seinämän vahvuus kartio-lieriöliitoksessa [mm]

eb

Päädyn taipeen vaadittu paksuus, jolla vältetään kimmoton lommahdus [mm]

es

Päädyn keskiosan kalvojännityksen perusteella vaadittu paksuus [mm]

ey

Päädyn taipeen paksuus, jolla vältetään aksisymmetrinen myötö [mm]

Ey

Materiaalin tangenttimoduuli [MPa]

e1

Oletus seinämän vahvuus kartio-lieriöliitoksessa lieriön puolelta [mm]

10

e2

Oletus seinämän vahvuus kartio-lieriöliitoksessa kartion puolelta [mm]

f

Nimellinen suunnittelujännitys [MPa]

fb

Kaaripäädyn lommahdusyhtälössä käytettävä suunnittelujännitys [MPa]

Fb

Seisminen leikkausvoima horisontaalisessa suunnassa [N]

Fcj.max

Suurin sallittu aksiaalivoima kartio-lieriöliitoksessa [N]

fd

Suurin nimellinen suunnittelujännitys normaaleissa käyttöolosuhteissa [MPa]

Fm

Meridiaanijännityksen aiheuttama voima [N]

fn

Yhteen materiaalin nimellinen suunnittelujännitys [MPa]

fp

Vahvistuslevyn nimellinen suunnittelujännitys [MPa]

FR

Hakkeensyöttönopeus [m3/s]

Ft

Kehäjännityksen aiheuttama voima [N]

fu

Murtolujuus [MPa]

fy

Myötölujuus [MPa]

Fz

Aksiaalivoima [N]

G

Puuskakerroin [-]

hstrip

Kaistan korkeus [m]

IV

Tuulenpuuskien intensiteetti

Kc

Kerroin suurimman sallitun puristusjännityksen laskentaan [-]

kr

Maastokerroin [-]

l1

Kartio-lieriöliitoksen vahvistuksen vähimmäispituus lieriön puolelta [mm]

l2

Kartio-lieriöliitoksen vahvistuksen vähimmäispituus kartion puolelta [mm]

M

Taivutusmomentti [Nm]

mseis

Seisminen massa [kg]

Mcj.max

Suurin sallittu taivutusmomentti kartio-lieriöliitoksessa [Nm]

N

Kerroin kaaripäädyn laskemiseksi [-]

ni

Ominaistaajuus [Hz]

ph

Hydrostaattinenpaine [MPa]

Pm

Täydellisen lieriön, kartion tai pallokuoren teoreettinen kimmoinen lommahduspaine [MPa]

Pmax

Suurin sallittu paine [MPa]

Ps

Sisäinen paine [MPa]

Ptot

Kokonaispaine [MPa]

Pu

Ulkoinen paine [MPa]
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Py

Paine, jolla lieriössä, kartiossa tai pallokuoressa jäykisteiden puolivälissä
keskimääräinen kehäjännitys saavuttaa myötörajan [MPa]

q

Toimintakerroin [-]

qb

Nopeuspaineen perusarvo [MPa]

qp

Puuskanopeuspaine [MPa]

R2

Resonanssivasteen vaikutusparametri [-]

Re

Reynoldsin luku [-]

Rm

Teräksen murtolujuus huoneenlämpötilassa [MPa]

RM

Meridiaanisäde [mm]

Rb

Muuttuja resonanssivasteen vaikutusparametrin laskentaan [-]

Rh

Muuttuja resonanssivasteen vaikutusparametrin laskentaan [-]

Rt

Kehäsäde [mm]

Rp1,0/T

1,0 % -venymärajatila lämpötilassa T [MPa]

Rp0,2/T

0,2 % -venymärajatila lämpötilassa T [MPa]

rRcr

Kuormituskerroin [-]

rRpl

Plastisen vertailulujuuskerroin [-]

RT

Viiveaika [s]

S

Maatyypin vaikutuskerroin [-]

SL

Muuttuja resonanssivasteen vaikutusparametrin laskentaan [-]

St

Strouhalin luku

sy

Yhteen seinämän vahvuus

t

Seinämän paksuus [mm]

T

Laskentalämpötila [°C]

Ti

Ominaisvärähdys aika [s]

V

Tilavuus [m3]

v

Ilman kinemaattinen viskositeetti [m2/s]

vb

Tuulennopeuden perusarvo [m/s]

vb0

Tuulennopeuden modifioimaton perusarvo [m/s]

Vcr

Kriittinen tuulennopeus [m/s]

Vm

Tuulennopeuden modifioitu perusarvo [m/s]

W

Tuulikuorma [N]

Y

Kerroin kaaripäädyn laskemiseksi [-]

Yh

Saanto [-]
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z

Hitsin lujuuskerroin [-]

ze

Korkeus [mm]

z0, zmin, z0,II Maastoparametrit [mm]
X

Pienen taivesäteen suhde kuoren sisähalkaisijaan [-]

xmax

Kolonnin huipun suurin taipuma, jolloin kolonnia voidaan pitää jäykkänä [m]

xs

Kolonnin huipun taipuma [mm]

α

Kartio osan kulma [°]

αc

Kerroin suurimman sallitun puristusjännityksen laskentaan [-]

β

Laskentakerroin kartio-lieriökulmaliitoksen suurempaan päähän [-]

βh

Laskentakerroin kartio-lieriökulmaliitoksen pienempään päähän [-]

γ

Kulma [°]

δi

Rakenneosan huipun taipuma [mm]

Δ

Kerroin suurimman sallitun puristusjännityksen laskentaan [-]

εe

Keskimääräinen kimmoinen kehänsuuntainen venymä lommahduksessa [m]

ζ

Suhteellinen vaimennus [%]

λ

Korjauskerroin

λov

Rakennekokonaisuuden muunnettu hoikkuus [-]

υ

Poissonin vakio, suppeumakerroin [-]

ρ

Etäisyys aukon keskeltä [m]

ρi

Ilman tiheys [kg/m3]

ρliq

Nesteen tiheys [kg/m3]

σI,II,III

Pääjännitys [MPa]

σc

Aksiaalijännitys [MPa]

σc,all

Suurin sallittu puristusjännitys [MPa]

σm

Mediaanijännitys [MPa]

σme

Mediaanijännitys, ulkopuoli [MPa]

σmi

Mediaanijännitys, sisäpuoli [MPa]

m

σ

Kalvojännitys [MPa]

σp

Aukon säteen suuntainen jännitys [MPa]

σr

Radiaalijännitys [MPa]

σt

Kehäjännitys [MPa]

σte

Kehäjännitys, ulkopuoli [MPa]

σti

Kehäjännitys, sisäpuoli [MPa]
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σT

Ympyrän tangentin suuntainen jännitys [MPa]

σtot

Kokonaisjännitys [MPa]

σvert

Vertailujännitys [MPa]

τ

Leikkausjännitys [MPa]

τmax

Maksimi leikkausjännitys [MPa]

ϑ

Kulma [°]

ASCE

American Society of Civil Engineers, yhdysvaltalainen rakennustekniikan
insinöörien yhdistys, rakentamistandardien julkaisija

ASME

American Society of Mechanical Engineers, yhdysvaltalainen konetekniikan
insinöörien yhdistys, painelaitestandardien julkaisija

BPVC

Boiler and Pressure Vessel Code, Amerikkalainen Painelaite koodi

DBA

Design-by-analysis, jännitysanalyysiin mukainen suunnittelu

DBF

Design-by-formula, Mitoitusyhtälöiden suunnittelu

EN

European Standard, Eurooppalainen standardi

FEM

Äärellisten elementtien menetelmä (Finite Element Method)

GB

GuojiaBiaozhun (Kansallinen standardi Kiinassa)

LBA

Lineaarisen kimmoteorian mukainen haarautumisanalyysi

MNA

Materiaalisesti epälineaarinen analyysi

MLJH

Maksimileikkausjännityshypoteesi

MPJH

Maksimipääjännityshypoteesi

MPVH

Maksimipäävenymähypoteesi

PED

Pressure Equipement Directive Eurooppalainen painelaitedirektiivi

PGA

Peak Ground Acceleration, maanpinnan huippukiihtyvyys

TSG

Kiinalainen painelaitteiden turvallisuusstandardi

VMMEH

Vakiomuodonmuutos-energiahypoteesi

VMVEH

Vakiomuodon vääristymisenergiahypoteesi
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1

JOHDANTO

Tämä työ on toteutettu Andritz Oy:n kanssa yhteistyössä. Andritz on yksi maailman suurimmista sellu- ja paperiteollisuuden laitevalmistajista. Päätuotealueet ovat kemikaalien
talteenotto, puunkäsittely, massankäsittely ja kuituprosessit. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Helsingissä ja muita keskeisiä toimipaikkoja ovat Lahti, Kotka, Savonlinna, Tampere ja
Varkaus. Andritz Oy:llä on Suomessa noin 1200 työntekijää. (Andritz Oy in Finland,
2016.)

Diplomityössä käsitellään reaktorien rakenne mitoitusta ja reaktorituotesarjan lujuusteknistä optimointia. Työn aikana perehdytään laskentaan kolmen merkittävimmän painelaitestandardin mukaan. Standardit ovat Euroopassa käytettävä PED (Pressure Equipement Directive, Eurooppalainen painelaitedirektiivi)/EN-standardit (Eurooppalainen standardi),
Amerikan ASME-VIII (American Society of Mechanical Engineers, Amerikkalainen standardi) standardit sekä Kiinan GB150 (GuojiaBiaozhun, kansallinen standardi kiinassa)
standardit. Standardit, joita käytetään, ovat uusimmat päivitetyt versiot standardeista.
Työssä käsitellään Andritzin standardien mukaisia reaktoreja.
Tutkimusongelma, -hypoteesi ja – kysymykset

1.1

Perimmäinen tutkimusongelma on selvittää reaktoreille optimaalisia mittasuhteita. Sen
osien kokoja määräävät prosessien vaatimat tilavuudet sekä muut prosessitekniset vaatimukset. Kuitenkin mittasuhteita on mahdollista tietyissä rajoissa muuttaa. Oletuksena kuitenkin on, että mittasuhteita muuttamalla on mahdollista vähentää materiaalin menekkiä.
Prosessilaitteissa käytetään yleisesti kestäviä ja siten kalliita materiaaleja ja kyseisten painelaitteiden kustannuksista suurin osa, jopa noin 80 %, voi johtua materiaalista. Tässä
työssä tutkittavat reaktorit voivat painaa jopa yli miljoona kg. Tästä syystä vähentämällä
materiaalin menekkiä on mahdollista tehdä tuotteista kilpailukykyisempiä. (Tarjavuori,
Kaipainen & Björk. 2016.)
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:


Onko käytettävän materiaalin määrää mahdollista vähentää?



Mikä on halkaisija - korkeussuhteen vaikutus?



Kuinka eri standardien mukainen mitoitus eroaa toisistaan?
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1.2

Mitkä ovat parhaat materiaalivalinnat tutkittavalle reaktorille?

Työn tavoitteet ja rajaus

Työ rajataan koskemaan korkeita vertikaalisia lämmittämättömiä painelaitteita, tarkemmin
sellutehtaissa käytettäviä reaktoreja. Työ keskittyy kolonnien mitoitukseen. Kolonnit ovat
pystysuuntaan tuettuja suuria painelaitteita.

Työssä tutkitaan myös kolmen eri painelaitestandardien eroja ja niiden vaikutusta korkeiden paineastioiden mitoitukseen. Standardit ovat EN 13445, ASME-VIII ja GB150. Nämä
kolme ovat tärkeimmät painelaitestandardit tässä työssä tutkittaville reaktoreille. Tarkoitus
on saada kattava käsitys reaktorien mitoituksesta eri standardien mukaan sekä selvitettyä
niiden keskeisimmät erot suunnittelun kannalta.

Työssä arvioidaan optimaalisia mittasuhteita kyseisen tyyppisille vertikaalisäiliöille /
-reaktoreille sekä tarkennetaan painonlaskentaa. Lisäksi arvioidaan optimoinnilla saavutettuja kustannussäästöjä. Työssä oletetaan, että kustannussäästöt ovat suoraan verrannollisia
materiaalinkuluihin, sillä rakenneratkaisut ja detaljit pysyvät lähes muuttumattomina, joten
kustannukset skaalantuvat materiaalimenekin mukaan. Lisäksi pohditaan eri materiaalivaihtoehtoja,rakenneratkaisuja ja niiden kustannusvaikutuksia.

Työn aikana on myös tarkoitus kehittää mittakuvaohjelmistoa, jolla saadaan tuotettua
myynnin käyttöön nopeasti ja luotettavasti tarpeeksi tarkat mittakuvat työssä tutkittavista
reaktoreista, sekä laskettua riittävän tarkasti alustavat painot materiaaleille. Mittakuvaohjelmisto on Excel-pohjainen, josta parametrit päivittyvät automaattisesti Autodesk Inventor-ohjelman malliin. Siihen on tarkoitus kehittää lisäominaisuuksia sekä parantaa sen käytettävyyttä.

1.3

Työn rakenne ja käytetyt menetelmät

Aluksi keskitytään kehittämään mittakuvaohjelmistoa, jolla saadaan muodostettua korkean
paineastian mitat. Malli on parametrinen, eli mittasuhteita pystytään muuttamaan helposti
työn edetessä ja laskennan tarkentuessa.
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Teoriaosuudessa työn alkupuolella perehdytään painelaitteiden mitoituksen teoriaan painelaitestandardien taustalla. Tämän jälkeen mietitään vertikaalisten säiliöiden mitoitusta yleisesti ja kuinka saadaan tehtyä mahdollisimman suuri tilavuus mahdollisimman vähällä teräsmäärällä. Tämän jälkeen otetaan huomioon käytännön rajoitteet ja prosessivaatimukset,
jolloin huomataan, ettei matemaattinen ratkaisu välttämättä olekaan optimi. Sen jälkeen
perehdytään painelaitteiden mitoitukseen yleisesti ja kyseisen konstruktion vaatimuksiin
sekä korkeiden vertikaalisten prosessilaitteiden mitoitukseen painelaitestandardeja soveltaen. Seuraavaksi käydään läpi standardien keskeisimmät erot lämmittämättömien painelaitteiden osalta, sekä yleisesti painelaitteiden ja reaktorien suunnitteluun liittyvät asiat. Lisäksi korkean tornimaisen rakennuksen ominaistaajuudet on syytä tarkastaa sekä selvittää
lommahduskestävyys elementtimenetelmän avulla. Työssä käytetään erilaisia kaupallisia
mallinnus ja laskentaohjelmistoja. Käytettävät ohjelma ja ohjelmistot ovat listattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Työssä käytetyt ohjelmistot

1.4

Tarkoitus

Ohjelma

Versio

Parametrit

Excel

Analyyttinen laskenta

Mathcad

15

CAD/3D-mallinnus

Inventor Professional

Professional 2015

FEM-Laskenta

ANSYS Workbench

17.2

Taustaa

Korkeat vertikaaliset painelaitteet ovat yleisiä prosessilaitteita. Reaktori koostuu eri halkaisijaisista sylintereistä ja katkaistuista kartioista, jotka liittävät sylinteriosat toisiinsa.
Lisäksi laitteeseen kuuluu kaksi päätyä. Yläpääty on yleensä puolipallopääty ja alapääty
Korbbogen -tyyppinen kaaripääty, joka mukailee elliptistä päätyä. Kyseisten päätyjen
geometria käydään läpi työssä myöhemmin. Keittimen sisällä on sihtivyöhykkeet, niiden
tuenta sekä keskusputki ja kannu. Keitin koostuu neljästä eri vyöhykkeestä ja näiden vyöhykkeiden tilavuudet ovat merkitseviä. Ylin sylinteri ja yläpää eivät kuulu mihinkään vyöhykkeeseen ja ne ovat käytännössä jo tällä hetkellä mahdollisimman pienet. Niiden minimikokoa rajoittaa vaatimus kaikkien yhteiden ja liittyvien osien mahtumisesta kyseiseen
vyöhykkeeseen.
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Lisäksi keittimeen liittyy useita kymmeniä yhteitä, jotka ovat prosessin kannalta tärkeitä.
Reaktorin yläpäätyyn liittyy syöttöruuvi ja alas pohjayhde, johon kiinnittyy pohjakaavari.
Nämä reaktoriin liittyvät yhteet ja laitteet aiheuttavat kuormituksia sekä sen päätyihin, että
kuoreen.

Vaikka diplomityö keskittyykin sellutehtaan keittimiin, ovat tämän työn tulokset hyödynnettävissä kaikille Andritzin reaktoreille, sillä niiden toimintaa ja mitoitusta ohjaavat samat
perusperiaatteet. Kuvassa 1 on esitetty leikkauskuva eräästä reaktorista. Tällaisia reaktoreja
tutkitaan tässä työssä.

Kuva 1. Tyypillinen kuva työssä tutkittavasta reaktorista

18

2

PAINELAITTEIDEN MITOITUS YLEISESTI

Aluksi mietitään ilman mitään käytännön rajoitteita, kuinka saadaan mahdollisimman suuri
tilavuus määritettyä mahdollisimman vähäisellä teräsmäärällä. Tämän jälkeen otetaan käytännön rajoitteet ja prosessivaatimukset huomioon ja luodaan menetelmä, jolla saadaan
mahdollisimman pieni teräsmäärä toimivalle rakenteelle. Työssä käsitellään ohutseinämäisiä painelaitteita. Vaikka seinämän paksuudet voivatkin kasvaa rakenteen alaosissa absoluuttisesti suuriksi, ovat ne halkaisijaan verrattuna suhteellisen pieniä. (Vullo, 2014, s. 2.)

2.1

Painelaitteiden mitoista yleisesti

Säiliöiden mitoituksesta mahdollisimman vähällä materiaalin käytöllä saadaan kustannussäästöjä, joten ensin on hyvä määrittää säiliön tilavuuksille mahdollisimman vähän materiaalia kuluttavat mitat. Suurin osa rakenteen massasta tulee sylintereistä sekä kartioista.
Yksinkertaisesti ajateltuna tilavuus määritetään pyörähdyssymmetriselle kappaleelle siten,
että se on suoraan verrannollinen halkaisijan neliöön ja korkeuteen, kun taas kuoren vaipan
ala on lineaarisesti verrannollinen kumpaankin. Sylinterin tilavuus V ja vaipan ala Av lasketaan seuraavasti:

V

 2
D H
4

𝐴𝑣 = 𝜋𝐷𝐻

(1)

(2)

Yhtälöissä D on halkaisija ja H korkeus. Tästä voidaan päätellä, että mikäli seinämän paksuuksiin ei vaikuttaisi halkaisija tai korkeus, olisi matalampien tornien tekeminen edullisempaa. Kuitenkin, kun myöhemmin työssä käydään läpi painelaitteiden mitoitusta, huomataan, että sekä halkaisijan, että korkeuden kasvulla on seinämän paksuutta lisäävä vaikutus. Lisäksi halkaisijan suurentaminen lisää päädyn pinta-alaa. Periaatteessa kartiossa
tilanne on mittasuhteiden osalta sama, mutta siinä myös kulma vaikuttaa vaadittuun seinämän paksuuteen. Katkaistun ympyräkartion tilavuus ja vaipan pinta-ala voidaan laskea
seuraavasti:
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𝑉=

𝜋
12

𝐴𝑣 =

𝐻(𝐷12 + 𝐷1 𝐷2 + 𝐷22 )

𝜋(𝐷1 +𝐷2 )

𝐻

2

cos(α)

(3)

(4)

Missä D1 on kartion suurempi halkaisija ja D2 on kartion pienempi halkaisija, α on kartion
kärkikulman puolikas suhteessa pystyakseliin. Koska kartiot ovat verrattain pienitilavuuksisia verrattuna sylinteriosiin, määräytyvät niiden mitat tilavuuksien ja sylintereihin optimoitujen halkaisijoiden mukaan. Kartion osalta voidaan pohtia saadaanko esimerkiksi
kulman muutoksella vähennettyä materiaalia ja mitkä ovat raja-arvot tälle kulmalle.

Käytännössä näin ei voida reaktoria mitoittaa, sillä käytännön reunaehdot rajoittavat vapaata tilavuusoptimointia. Lisäksi laitteisiin vaikuttavat muut kuormitukset, yhteet sekä
prosessivaatimukset yleensä määrittävät enemmän, minkä muotoinen laitteesta käytännössä tulee. Kuitenkin tiettyjen rajojen sisällä voidaan mittasuhteita muuttaa ja näin vähentää
seinämään kuluvan materiaalin määrää ja siten materiaalin menekkiä, muuttamatta tilavuutta tai laitteen toimivuutta. Lisäksi päätyjen rakennetta ohjaavat niihin liitettävät standardikokoiset laitteet, joita ei ainakaan tässä työssä pyritä muuttamaan.

2.2

Painelaitteet yleisesti

Painelaite on nesteiden tai kaasujen säilytykseen suunniteltu umpinainen säiliö, jossa sisältö on suuremmassa paineessa kuin ilmanpaine. Painelaite on yleensä tehty metallista ja
useimmiten teräksestä. Tässä työssä keskitytään lämmittämättömiin paineastioihin. Pienelläkin paineella voidaan saada aikaan suuret voimat, mikäli halkaisijat ja pinta-alat ovat
suuria. Yleensä painelaitteet suunnitellaan standardeissa olevilla yhtälöillä, jotka varmistavat painelaitedirektiivien vaatimusten täyttymisen ja läpäisevät niiltä vaaditut testit. (Harvey, 1991, s.1; Vullo, 2014, s. 307.)

2.3

Prosessi ja sen vaatimukset

Prosessin tasaisuus ja hallittavuus ovat edellytyksenä seuraavien prosessivaiheiden onnistumiselle. Reaktorin häiriöt heijastuvat edelleen seuraaville prosessivaiheille. Häiriöt voivat aiheuttaa sellussa lujuus- ja vaaleusvaihteluita, muutoksia jauhautuvuudessa, roskaisuutta ja jälkikellertymistä. Tästä syystä on tärkeä, että prosessivaatimukset täyttyvät. Sel-
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lun keitossa käytetään keittokemikaalina natriumhydroksidin ja natriumsulfaatin seosta eli
valkolipeää. Valkolipeä sisältää lisäksi pieniä määriä muita kemikaaleja, kuten natriumkarbonaattia, natriumsulfaattia, natriumkloridia ja kalsiumkarbonaattia. Valkolipeä on vahvasti alkalinen eli emäksinen vesiliuos. (Knowpulp, 2017.) Tästä syystä reaktorin materiaalin tulee olla sitä kestävää tai materiaalin tulee olla pinnoitettua. Yleensä käytetään austeniittista ruostumaton terästä tai austeniittis-ferriittistä terästä eli duplexia.

Yleensä reaktoreita suunnitellessa lähdetään siitä, että on määritetty tietty tuotanto, mikä
kyseisen laitteen tulisi toteuttaa. Seuraavalla yhtälöllä voidaan laskea tarvittava hakkeen
syöttönopeus FR tietylle tuotannolle:

𝐹𝑅 =

𝑃𝑟∗0,9
1440∗𝑌ℎ ∗𝑑ℎ

(5)

Yhtälössä 5 laitteelta vaadittu tuotanto on Pr, Yh on saanto ja dh on hakkeen ominaispaino.
Tarvittavat tilavuudet kullekin vaiheelle saadaan laskettua hakkeen syötön, pakkauskertoimen ja halutun viiveajan avulla seuraavasti:

𝑉=

𝐹𝑅
𝐶𝐹

∗ 𝑅𝑇

(6)

Yhtälössä 6 CF on pakkauskerroin ja RT on haluttu viiveaika. Kyseiset parametrit määräytyvät prosessivaatimuksista ja vyöhykkeistä, ja ne määritellään aina erikseen kullekin tapaukselle. Tästä syystä vyöhykkeiden tilavuuksia ohjaavat prosessivaatimukset, eikä niitä
pystytä optimaalisempien mittasuhteiden toivossa muuttamaan. Vyöhykkeiden mittasuhteisiin puolestaan pystytään vaikuttamaan muuttamatta tilavuuksia.

Lisäksi on muita vaatimuksia reaktorin muodolle. Massan virtauksen tulee pysyä tulppavirtauksena ja lämpötilan tulisi olla mahdollisimman tasainen samalla tasolla olevan massan
kesken. Nämä ovat keskeisimmät syyt, miksi halkaisija ei voi olla niin suuri, mihin vaipan
halkaisijan optimointi johtaisi. Tämän lisäksi hakevirtaus ja haluttu viiveaika sekä hakkeen/massan ominaisuudet määrittävät poikkipinta-alan tiettyjen rajojen sisälle, jotta reaktori toimii halutulla tavalla. Kaikkia mitoitussääntöjä ja prosessiteknisiä vaatimuksia ei ole
tässä työssä mahdollista käydä läpi. Suunniteltavat reaktorit mitoitetaan toimimaan noin
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180–200 °C:een. lämpötilassa. Selkeyden vuoksi työssä käytetään 200 °C:een lämpötilaa
laskennassa.

Prosessin sujuvuudelle on edellytyksenä tulppavirtaus. Siinä yhtenäinen verkosto muodostuu massasta ja kuiduista. Muodostunut verkosto liikkuu säiliössä kiinteän kappaleen tavoin. Seinämän ja verkostosta muodostuneen ”tulpan” välissä on nestekerros, joka virtaa
laminaarisesti. Virtausnopeus pienenee seinämää lähestyttäessä tasaisesti. Seinämän lähellä
olevassa nestekerroksessa on kuiduista irronnutta hienoainesta eikä verkostonmuodostamiseen tarvittavia kuituja. Virtausnopeuden kasvaessa kuiduton kerros seinämän vierellä paksunee ja tulppa puristuu kokoon. Virtausnopeuden pienentyessä taas tulppa turpoaa ja kuidut voivat osua seinämiin, jolloin seinämien aiheuttama kitka särkee tulpan ulkopintaa ja
virtaus häiriintyy. (Knowpulp 2017; Lappalainen, J. 2004, s. 30.)

2.4

Painelaitteiden mitoituksen teoriaa

Painelaitteiden mitoitus perustuu lujuushypoteesien hyödyntämiseen. Lujuushypoteesien
avulla saadaan sisäisestä paineesta johtuva moniaksiaalinen jännitystila vietyä takaisin
vetailujännitykseksi, joka vastaa aksiaalista jännitystilaa. Tällöin voidaan määrittää seinämän vahvuus, joka kestää laitteen käytössä vaadittavan paineen. Kappaleessa perehdytään
yleisesti painelaitteiden mitoitukseen

Lujuushypoteesien tarkoitus on määrittää, kestääkö rakenne tietyn yleisen jännitystilan
vaurioitumatta ja näin rakenteen lujuus pyritään selvittämään teoreettisesti. Kappaleet ovat
paineen vaikutuksesta moniaksiaalisessa jännitystilassa, jolloin tiettyyn pisteeseen vaikuttavat jännitysyhdistelmät ovat vaikeita määrittää. Jännitysyhdistelmät määrittävät, milloin
kappaleen lujuus ylittyy. Lujuushypoteesien avulla määritetään tilanne, jossa kappale saavuttaa myötäämistä vastaavan tasapainon erilaisissa jännitysolosuhteissa.

Lujuushypoteesien avulla palautettua aksiaalista jännitystilaa verrataan kriittisen jännityksen arvoon ja sen tulee olla sitä pienempi, jotta materiaali kestää. Aksiaalisessa jännitystilassa olevien kappaleiden kantokyky saadaan helposti selville yksinkertaisella veto- tai
puristuskokeella. Yleistä jännitystilaa voidaan kuvata vertailujännityksellä σvert. Vertailujännityksellä tarkoitetaan kappaleen aksiaalisen vetotilan normaalijännitystä, jolla on mää-
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ritetty varmuuskerroin kyseessä olevan materiaalivaurion suhteen. Merkittävimmät lujuushypoteesit ovat:


maksimileikkausjännityshypoteesi (MLJH)



vakiomuodon vääristymisenergiahypoteesi (VMVEH)



maksimipääjännityshypoteesi (MPJH)



vakiomuodonmuutos-energiahypoteesi (VMMEH)



maksimipäävenymähypoteesi (MPVH)

On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, ettei yksikään lujuushypoteesi vastaa täysin kaikkia
murtokokeiden yhteydessä tehtyjä havaintoja. Mutta toisaalta esimerkiksi Trescan (MLJH)
ja Von Misesin (VMVEH) lujuushypoteesit pätevät melko hyvin sitkeille materiaaleille.
(Pennala 2002, s. 184–189., Moss & Basic, 2013, s. 3–5.)

Paineastioiden seinämän sisäpinnoilla vaikuttaa kolmiaksiaalinen jännitystila. Yksi paineesta johtuva pääjännitys vaikuttaa kohtisuorasti paineen suunnassa seinämään ja kaksi
muuta pääjännitystä vaikuttavat tasossa kohtisuorassa tähän jännitykseen. Näin syntyy
kolmiaksiaalinen jännitystila. Koska kyseessä on sylinterimäinen kappale, on ensimmäinen
jännityksistä säteittäinen ja kaksi muuta ovat sylinterin kehänsuuntainen ja akselin suuntainen jännitys. Lujuushypoteesien avulla pystytään asettamaan edellä mainitun lainen jännitystila materiaalin lujuusarvoja vastaavaksi.

Mitoituksessa tarpeelliset arvot materiaalin lujuudelle saadaan selville suorittamalla yksinkertainen vetokoe. Lujuusarvot ovat painelaitteisiin soveltuvissa materiaalistandardeissa
määritetty. Sitkeille materiaaleille, yleisimmin hyväksytyt lujuushypoteesit ovat maksimileikkaus-jännityshypoteesi eli Trescan hypoteesi ja vakiomuodonmuutos-energiahypoteesi
eli Huber-Hencky tai Von Misesin hypoteesi. Trescan hypoteesia käytetään yleisesti painelaitestandardeissa ja -normeissa, sillä se antaa enemmän varmalla puolella olevan arvion
rakenteen kestävyydestä. Painelaitestandardit poikkeavat tässä muista standardeista, missä
käytetään yleisemmin Von Misesin lujuushypoteesia. (Pennala 2002; s. 187; Annaratone
2007, s. 9–13.) Tästä syystä tässä osiossa käydäänkin läpi Trescan lujuushypoteesin soveltamista painelaitteiden mitoitukseen. Trescan lujuushypoteesia tukevat lisäksi oikeanlaista
tekniikkaa käyttäen teräksen veto- ja puristuskokeissa saadut Lüdersin viivat 45° kulmassa.
(Pennala, 2002, s. 187–188.)
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Trescan lujuushypoteesin mukaan suurimman leikkausjännityksen τmax ylittyessä ylittyy
myös kappaleen lujuus (Moss. & Basic, 2013. s. 4). Mohrin jännitysympyrässä kuvassa 2
vasemmalla on esitetty jännitystila suhteessa kappaleeseen yksittäisen vetojännityksen
alaisena. Tällöin moniaksiaalinen jännitystila on palautettu aksiaaliseksi jännitystilaksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että vain yksi vetoa oleva pääjännitys kohdistuu kappaleeseen.

Kuva 2. Mohrin jännitysympyrät (mukaillen Annaratone, 2007, s. 10–11).

Maksimileikkausjännitys vaikuttaa pääjännitykseen nähden 45° kulmassa. Nyt maksimileikkausjännitykseksi saadaan τmax = σ / 2. Jolloin saadaan maksimileikkausjännityksiksi
kolmella eri tasolla: (Annaratone 2007, s. 10)

𝜏𝐼𝐼𝐼,𝐼 =

|𝜎𝐼𝐼𝐼 −𝜎𝐼 |

𝜏𝐼𝐼𝐼,𝐼𝐼 =
𝜏𝐼𝐼,𝐼 =

2

|𝜎𝐼𝐼𝐼 −𝜎𝐼𝐼 |
2

|𝜎𝐼𝐼 −𝜎𝐼 |

(7)

(8)

(9)

2

Kolme pääjännitystä yhtälöissä 7-9 ovat σI, σII ja σIII. Tällöin, kuten Mohrin jännitysympyrästä kuvasta 2 oikealta nähdään, saadaan maksimileikkausjännitykseksi τmax ja vertailujännitykseksi σvert seuraavasti: (Annaratone, 2007, s. 11)
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝐼𝐼𝐼,𝐼 =

𝜎𝐼𝐼𝐼 −𝜎𝐼
2

(10)
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𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝜎𝐼𝐼𝐼 − 𝜎𝐼 = 2𝜏𝑚𝑎𝑥

(11)

Mitoituksessa jää tällöin vaikuttavaksi komponentiksi tangentiaalinen suunta ja sisäinen
paine. Trescan lujuushypoteesi ei ota meridiaani-suuntaa huomioon, kuten esimerkiksi Von
Misesin lujuushypoteesi ottaisi.

2.5

Kuorimaisen pyörähdyskappaleen jännitykset

Kuten edellä todettiin, suunniteltaessa paineastioita, tarkastellaan jännityksiä kolmiaksiaalisessa jännitystilassa. Tällöin voidaan Trescan lujuushypoteesin mukaan selvittää vertailujännitys. Laittamalla vertailujännitys ja sallittu jännitys (painelaitteiden tapauksessa niille
materiaalistandardeissa määritetty suunnittelujännitys suunnittelulämpötilassa) saman suuruiseksi saadaan yhtälö, jonka avulla voidaan määrittää painelaitteen seinämälle vaadittu
minimipaksuus. Tässä työssä painelaitteet oletetaan ohutseinämäisiksi. Standardeissa lisätään yhtälöihin vaaditut varmuuskertoimet, hitsien lujuuskertoimet ja korroosiovarat.
(Moss & Basic, 2013, s. 4.)

Kuorimaiseen pyörähdyskappaleeseen aiheutuu sisäisestä paineesta kolme pääjännitystä.
Kyseiset pääjännitykset ovat radiaalijännitys σr, meridiaanijännitys σm ja kehäjännitys σt.
Vain mikäli rakenne on pallomainen, ovat sen pitkittäinen kaarevuussäde, meridiaanisäde
RM ja tangentiaalinen kaarevuussäde, kehäsäde Rt samansuuruiset. Kuvassa 3 on esitetty
kuorimaisen pyörähdyskappaleen yleisessä tapauksessa sisäisestä paineesta aiheutuvat kehä- ja meridiaanijännitykset.
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Kuva 3. Kuorimaisen pyörähdyskappaleen kehä- ja meridiaanijännitykset yleisessä tapauksessa, kun sitä kuormittaa sisäinen paine (Annaratone, 2007, s. 24).

Kehäjännityksestä aiheutuva voima Ft vaikuttaa kuvassa 3 reunoilla A-B ja C-D ja meridiaanijännityksen aiheuttama voima Fm kuvan 3 reunoilla A-D ja B-C. Kehäjännityksen aiheuttama voima Ft saadaan laskettua yhtälöllä 12 ja meridiaanijännityksen aiheuttama
voima Fm yhtälöllä 13:

𝐹𝑡 = 𝜎𝑡 𝑡𝑑𝑙1

(12)

𝐹𝑚 = 𝜎𝑚 𝑡𝑑𝑙2

(13)

Yhtälössä 12 ja 13 t on seinämän paksuus ja dli on kulman dθi kaaren pituus. Voimien Ft ja
Fm resultantit ovat kohtisuorassa elementteihin nähden. Näin ollen F1 ja F2 saadaan seuraavasti:

𝐹1 = 2𝜎𝑡 𝑡𝑑𝑙1 sin(

𝑑𝜃2

𝐹2 = 2𝜎𝑚 𝑡𝑑𝑙2 sin(

2

)

𝑑𝜃1
2

)

(14)

(15)

Yhtälöissä 14 ja 15 elementin kulmia kehäsuunnassa merkitään symbolilla dθ2 ja meridiaanisuunnassa dθ1. F3 on sisäisen paineen p tuottama voima, mikä on samansuuntainen
voimien F1 ja F2 kanssa. Voima F3 saadaan laskettua:
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𝐹3 = 𝑝𝑑𝑙1 𝑑𝑙2

(16)

Kun voimat ovat tasapainossa kohtisuoraan elementtiin nähden, saadaan:

𝐹3 = 𝐹1 + 𝐹2

(17)

josta sijoittamalla saadaan:

2𝜎𝑡 𝑡𝑑𝑙1 𝑑𝜃2 + 𝜎𝑚 𝑡𝑑𝑙2 𝑑𝜃1 = 𝑝𝑑𝑙1 𝑑𝑙2

(18)

𝑑𝜃1 𝑅1 = 𝑑𝑙1

(19)

𝑑𝜃2 𝑅2 = 𝑑𝑙2

(20)

toisaalta:

Nyt yhtälöstä 18 saadaan:

2𝜎𝑡

𝑡
𝑅2

𝑑𝑙1𝑑𝑙2 + 𝜎𝑚

𝑡
𝑅1

𝑑𝑙1 𝑑𝑙2 = 𝑝𝑑𝑙1 𝑑𝑙2

(21)

Ja sieventämällä yhtälöstä 21 saadaan:
𝜎𝑚
𝑅1

+

𝜎𝑡
𝑅2

=

𝑝
𝑡

(22)

Kuten kuvasta 3 nähdään, työntövoima paineesta A-B tason yläpuolella olevaan kuoreen
on:

𝐹 = 𝜋𝑅2 𝑝

(23)
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Yhtälössä 23 R kuvaa suoraa etäisyyttä akselilta kuvassa 4 näkyvään pisteeseen A kuoressa. Paineesta aiheutuva voima F, joka tasapainottuu meridiaanijännityksestä σm aiheutuvalla suoralla resultanttivoimalla. Tällöin kuvan 4 mukaan yhtälöstä 23 saadaan:
𝜋𝑅 2 𝑝 = 2𝜋𝑅𝑡𝜎𝑚 sin(𝛼)

(24)

Yhtälössä 24 α on keskiakselin ja säteen R2 välinen kärkikulma, jolloin keskiakselin ja
pisteen A kohtisuoraksi etäisyydeksi saadaan: R = R2sin(α)

Kuva 4. Meridiaanijännitykset, jotka vaikuttavat tason A-B yläpuoliseen kuoreen (Annaratone, 2007, s. 25).

Näin ollen meridiaanijännitykseksi saadaan:

𝜎𝑚 =

𝑝𝑅
2𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝛼)

=

𝑝𝑅2
2𝑡

(25)

Sijoittamalla yhtälö 22 yhtälöön 25 saadaan ratkaistua kehäjännitys sylinterille:

𝜎𝑡 =

𝑝𝑅2
𝑡

(1 −

𝑅2
2𝑅1

)

(26)

28

2.5.1 Jännitykset sylinterikuoressa
Sylinterin tapauksessa R2 = D / 2 ja R1 on periaatteessa ääretön. Tällöin meridiaanijännitys
sylinterissä ilmaisee paremminkin aksiaalijännitystä. Ja näin ollen saadaan meridiaani ja
kehäjännitys seuraavasti: (Annaratone, 2007, s. 24–25.)

𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 =
𝜎𝑡 =

𝑝𝐷

(27)

4𝑡

𝑝𝐷

(28)

2𝑡

Radiaalijännitys voidaan laskea paineen vaikutuksesta seuraavasti olettamalla sen olevan
ikään kuin seinämän puolivälissä, kun radiaalisuunnan jakauma oletetaan yksinkertaisesti
tasan jakautuneeksi:

𝜎𝑟 = −

𝑝

(29)

2

Radiaalijännitys aiheuttaa rakenteeseen sekä vetoa että puristusta. Hyödyntämällä Trescan
lujuushypoteesia voidaan nyt vertailujännitys ratkaista seuraavasti:

𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝜎𝐼𝐼𝐼 −𝜎𝐼 = 𝜎𝑡 − 𝜎𝑟 =

𝑝𝐷𝑖
2𝑡

+

𝑝
2

(30)

Olettamalla suunnittelujännitys yhtä suureksi vertailujännityksen kanssa voidaan sylinterin
vaadittu seinämän paksuus ratkaista. Lisäksi lisäämällä lujuuskerroin z saadaan minimiseinämän paksuudelle seuraava yhtälö: (Annaratone, 2007, s. 61).

𝑡=

𝑝𝐷𝑖
2𝑓𝑧−𝑝

(31)

Yhtälö 31 vastaa standardeissa olevia yhtälöitä (esimerkiksi EN 13445-3 yhtälöä 7.4.1)
seinämän paksuuden määrittämiseksi (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 29). Yhtälö 31 olettaa,
että jännitys on paksuuden yli vakio eikä ota huomioon jännityksen vaihtelua seinämän
paksuuden yli. Toisin sanoen lasketaan levyn keskellä olevan jännityksen mukaan, ei sisä-
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reunan pahimman arvon mukaan. Eli tällaista yhtälöä käytettäessä oletetaan painelaitteen
olevan ohutseinäinen.

Lisäksi paineen vaikutuksesta säiliön seinämiin kohdistuu myös sekundäärisiä jännityksiä,
mutta ne eivät ole ohutseinämäisten painelaitteiden suunnittelussa merkittävässä osassa,
kuten ne ovat paksuseinämäisissä kappaleissa. (Niemi & Kemppi, 1993, s. 153)

2.5.2 Jännitykset päädyissä
Päädyt voidaan jakaa muutamaan eri luokkaan niiden muodon mukaan. Yleisimpiä näistä
ovat pallomaiset ja kuperat sekä elliptiset päädyt. Lisäksi päädyt voivat olla kartiomaisia
tai suoria, mutta ne ovat jännitysten kannalta epäedullisia.

Puolipallopäädyssä vaikuttava jännitys lasketaan lähes samoin kuin sylinterinkuoressa vaikuttava jännitys, mutta tässä tapauksessa kehäjännitys ja meridiaanijännitys ovat samat.
Puolipallopäädyssä tangentiaalinen kaarevuussäde ja pitkittäinen kaarevuussäde ovat molemmat Di / 2. Tällöin yhtälöstä 25 ja 26 saadaan meridiaani- ja kehäjännitykselle yhtä
suuret arvot seuraavasti:

𝜎𝑡 = 𝜎𝑚 =

𝑝𝐷𝑖
4𝑡

(32)

Kuperia päätyjä on useita erityyppejä. Niistä yleisimmät ovat Korbbogen-pääty eli korikaaripääty ja Klöpper-pääty eli desimaalipääty. Kuvassa 5 on esitetty Korbbogen- ja Klöpperpäätyjen geometria.
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Kuva 5. Esimerkki kuva Korbbogen- ja Klöpper päätyjen geometriasta (SFS-EN 13445-3,
2014, s. 33).

Kuvassa 5 De lieriöosan ulkohalkaisija ja Di lieriöosan sisähalkaisija. Kuvan geometriaan
sijoittamalla eri mittasuhteet saadaan jompikumpi yllä mainituista päädyistä muodostettua.
Pääty koostuu siis R-säteisestä kalottiosasta ja r-säteisestä segmenttiosasta kuvan mukaan
sekä sylinterimäisestä lieriöosasta tangenttilinjan yläpuolella. Korbbogen-tyyppinen pääty
on kupera kaaripääty, jonka R/De = 0,8 ja r/De = 0,154 ja Klöpper-pääty on kupera kaaripääty, jonka R/De = 1,0 ja r/De = 0,1 (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 28). Tässä työssä tarkasteltavien paineastioiden alapääty on yleensä Korbbogen-tyyppinen ja yläpääty puolipallopääty. Lisäksi päädyssä on yleensä tangenttilinjan jälkeen lieriöosa, jonka pituus on määritetty olemaan vähintään 2,5 kertaa päädyn paksuuden verran.

Tarkkoja jännityksiä tällaisissa päädyissä on vaikea määrittää ilman numeerisia menetelmiä, mutta niiden suunnitteluun on olemassa tietyt ohjeet standardeissa, mitä seuraamalla
saadaan päädyt mitoitettua turvallisesti.

Kuvassa 6 on esitetty, kuinka elliptisen päädyn leveys-korkeussuhde vaikuttaa jännityksiin
päädyssä. Siitä nähdään, että mitä suurempi suhde on, sitä kovempia jännityksiä päätyyn
kohdistuu. Puolipallo päädyllä tämä suhde on 1, jolloin jännitykset ovat pienimmillään.
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Kuva 6. Päädyn leveys-korkeus suhteen merkitys jännitysten käyttäytymiseen elliptisessä
päässä (Harvey, 1991, s. 49).

Kuten kuvasta nähdään, ovat meridiaani- ja kehäjännitykset pieniä, kun kyseessä on puolipallopääty. Meridiaanijännitys pysyy kaikissa tapauksissa ja kaikilla a/b-suhteilla vedolla
koko ajan, kun taas kehäjännitys voi muuttua puristukseksi lähestyttäessä ellipsin vaakahalkaisijaa, mikäli a/b-suhdetta kasvatetaan. (Harvey, 1991, s. 49.)

Jännitysten kannalta paras päätymuoto olisi puolipallopääty ja huonoin suora pääty. Puolipallopäädyn valmistaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa ja hankalampaa, mistä
syystä yleensä hyödynnetään kaaripäätyjä. Kaikista halvinta ja helpointa valmistuksen
kannalta olisivat suorat päädyt. Suoriin päätyihin kohdistuu kuitenkin suurimmat jännitykset, mistä syystä niitä ei yleensä käytetä kuin pieni halkaisijaisissa painelaitteissa, kuten
putkien tulppauksessa.

Suurta a/b-suhdetta tulisi välttää etenkin ohutseinämäisissä päädyissä, sillä tällöin kehäjännityksestä aiheutuva puristus voi aiheuttaa paikallisen lommahduksen taipeen alueella.
Lisäksi korkeaksi kohonnut leikkausjännitys voi aiheuttaa paikallisen murtuman. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin a/b-suhteen kasvaessa sekundäärinen jännityspiikki, joka näkyy kuvassa 8. Kuvassa 7 on esitetty paikallinen lommahdus taipeenalueella
elliptisessä päädyssä.
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Kuva 7. Paikallinen lommahdus elliptisessä päädyssä taipeen alueella. (mukaillen Harvey,
1991, s. 50).

Kuperat päädyt jäljittelevät yleensä ellipsiä ja koostuvat pallovaipasta, taipeesta ja sylinterimäisestä lieriöosasta. Elliptisessä päädyssä taive ja pallovaippa sulautuvat jouhevasti toisiinsa, kun taas korikaari- ja desimaalipäädyissä yhtymäkohta on jyrkempi. Yleensä päädyt
on valmistettu useammasta osasta. Tähän vaikuttaa muun muassa standardin määrittämä
muokkausaste. Kuvassa 8 on esitetty sisäisen paineen aiheuttama jännityskäyrä kuperassa
päädyssä.

Kuva 8. Kuperanpäädyn sisäisestä paineesta aiheutuva jännityskäyrä (mukaillen Annaratone, 2007, s. 201).
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Meridiaanijännitys saa suurimman arvonsa taipeen ja pallovaipan rajapinnalla, missä kehäjännitys on puristuksella. Tästä syystä päädyn seinämän paksuuden tulee olla tarpeeksi
suuri, jotta vältytään paikalliselta lommahtamiselta kuvan 7 mukaisesti. Tässä työssä käydään läpi kuitenkin vain kuperan sekä pallopäädyn mitoitus, sillä muut vaihtoehdot eivät
ole työn kannalta oleellisia. Mitoitusohjeet kullekin päädylle löytyvät standardeista, jotka
käydään läpi työn seuraavissa osiossa.

2.5.3 Jännitykset kartiokuoressa
Ohutseinämäisenä kartiona pidetään silloin, kun sen seinämän paksuus on 1/20 tai vähemmän sen halkaisijasta. Mikäli kartio-osa liitetään kulmaliitoksella sylinteriosaan, saa sen
kulma olla enintään 30-astetta. Kuvassa 9 on esitetty kartion mitat

Kuva 9. Kartion mitat. (mukaillen Annaratone, 2007, s. 26).

Suurimmat jännityksensä kartio saa sen suuremmassa päässään. Kartio kaventuu määrätyssä kulmassa pystysuunnassa. Tällöin pituussuuntainen kaarevuussäde R1 on loputon. Suurimman arvonsa meridiaani- ja kehäjännitys saavat kartion isommassa päädyssä. Kun kartion sisäsäde r = Di / 2, missä Di on kartion suuremman pään sisähalkaisija, saadaan seuraavasti kartion meridiaani- ja kehäjännitykseksi:

𝜎𝑚 =

𝑝𝐷𝑖

1

4t cos(𝛼)

(33)

34

𝜎𝑡 =

𝑝𝐷𝑖

1

(34)

2t cos(𝛼)

Yhtälöistä 33 ja 34 yllä nähdään, että asettamalla kartion kulma nolla-asteeseen saadaan
siitä sylinterin jännitysten yhtälöt.

Radiaalijännitys voidaan olettaa keskiarvoksi ääripäiden välillä, jolloin se saadaan yhtälöstä 34. Näin ollen Trescan lujuushypoteesin mukaan vertailujännitykseksi kartiossa voidaan
laskea seuraavasti:

𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝜎𝐼𝐼𝐼 − 𝜎𝐼 = 𝜎𝑡 − 𝜎𝑟 =

𝑝𝐷𝑖

1

2𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝑝

+2

(35)

Asettamalla suunnittelujännitys f yhtä suureksi vertailujännityksen kanssa, voidaan minimiseinämän vahvuus laskea. Lisäksi, kun otetaan huomioon hitsiliitosten lujuuskerroin z,
joka riippuu hitsien tarkastusten laadusta, saadaan: (Annaratone, 2007, s. 206)
𝑝𝐷

1

𝑖
𝑡 = 2𝑓𝑧−𝑝
𝑐𝑜𝑠(𝛼)

(36)

Yhtälö 36 vastaa standardien yhtälöitä, joilla voidaan määrittää kartion seinämän paksuus
mielivaltaisessa kohdassa (esimerkiksi EN 13445-3 yhtälö 7.6-2). (Annaratone, D 2007, s.
206; SFS-EN 13445-3, 2014, s. 36.)

Kartiossa meridiaanijännitys on suurimmillaan taipeen ja kartion rajapinnassa. Tästä syystä
kartion mitoituksessa on otettava huomioon kartion-lieriö liitos. Kartion kestävyys tulee
tarkastaa sekä pienemmän että suuremman pään liitoskohdassa. Tähän on olemassa ohjeet
standardeissa.

2.6

Kuoren aukot ja jännitykset

Yhteiden mitoituksen ymmärtämiseksi painelaitteissa, tulee perehtyä aukkojen vaikutukseen ja mitoitukseen. Yhteet ovat käytännössä vain vahvistettuja aukkoja painekuoressa.
Kuvassa 10 on esitetty tasaisen kuormituksen alainen levy, jossa on r-säteinen aukko keskellä.
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Kuva 10. Kuormitus aukon läheisyydessä levyssä (Annaratone, 2007, s. 36).

Levy oletetaan äärettömäksi ja sitä kuormittaa tasainen jännitys y-akselin suunnassa. Yleinen elementti on kulmassa ϑ kuormitus suuntaan nähden ja sen etäisyys aukon keskeltä on
ρ. Tällöin yleisen elementin jännitykset lasketaan seuraavasti:
𝑟2

𝜎

𝜎

𝜎𝑡 = (1 + 2 ) − (1 +
2
𝜌
2
𝜎

𝑟2

𝜎

𝜎𝑝 = (1 − 2 ) + (1 −
2
𝜌
2
𝜎

𝜏 = − (1 +
2

2𝑟 2
𝜌2

−

3𝑟 4
𝜌4

3𝑟 4
𝜌4

) 𝑐𝑜𝑠2ϑ

4𝑟 4
𝜌4

+

) 𝑠𝑖𝑛2ϑ

3𝑟 4
𝜌4

) 𝑐𝑜𝑠2ϑ

(37)

(38)

(39)

Yhtälöissä 37–39 σρ on jännitys säteen suuntaan aukossa ja σT on jännitys ympyrän tangentin suuntaan. Yhtälöillä voidaan laskea minkä suuntaiset jännitykset halutaan. Kun, kulma
ϑ on 90-astetta, saadaan jännitykset x-akselilla ja jännitykset y-akselilla saadaan kulman ϑ
ollessa 0-astetta. Jännityssuhteet σT / σ ja σρ / σ näytetään kuvassa 11 x-akselilla kohdassa
(a) ja y-akselilla kohdassa (b). Samoin kuin yhtälössä 39 on esitetty, ei leikkausjännitystä τ
tällöin ole x- ja y-akseleilla. (Annaratone, 2007, s. 36.)
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Kuva 11. x- ja y-akselin jännitykset aukon ympärillä (Annaratone, 2007, s. 41).

Kuvattua mitoitustapaa voidaan käyttää kuoren yksittäisen aukon ja yhteen tapauksessa.
Tässä tapauksessa pyörähdyskuoressa ei muita yhteitä ole lähellä taikka aukot/yhteet ovat
riittävän kaukana mitoitettavasta aukosta, jolloin viereiset aukot eivät vaikuta siihen. Mikäli useampi aukko on lähellä toisiaan, on mitoitus yksinkertaisempi suorittaa. Tällöin yhteiden tai aukkojen mitoitus perustuu keskimääräisiin jännityksien arvoihin niiden välillä ja
suuremmat jännityshuiput aukkojen reunoilla voidaan jättää huomiotta. (Annaratone, 2007,
s. 313.)

Yleisesti hyväksytty laskentatapa on kompensoida aukonaluetta yhteen paksuudella. Kun
kuoreen liitetään yhde, voidaan aukon takia seinämästä poistettua aluetta kompensoida
yhteen paksuudella tai sylinterin paikallisella vahvistamisella. Tarkka mitoitus yhteille
vaatisi tapauskohtaista analyysiä, joten yleensä käytetään empiiristä laskentamenetelmää.
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Empiirinen laskentamenetelmä on yksinkertainen ja varmalla puolella. Empiirisessä menetelmässä tarkastellaan ainoastaan kehäjännityksiä. (Annaratone, 2007, s. 42–43, 330–342.)

On havaittu kokeellisesti, että myötövaikutus alueen koko aukon ympäristössä levyssä ei
määräydy aukon koosta. Se määräytyy vahvistavasta pituudesta √(Dms), joka määritetään
sylinterin keskihalkaisijan Dm ja sen seinämän paksuuden s tulon neliöjuurena. Aukon halkaisija vaikuttaa voimakkaasti jännityspiikkeihin aukon reunalla. Mikäli aukko sylinterissä
on suuri ja sylinteri osoittautuu tätä heikommaksi, säteen vaihtelun aiheuttamat jännityspiikit tulevat todennäköisemmiksi. (Annaratone, 2007, s. 42–43.)

Yhteen paksuuden ollessa isompi kooltaan kuin pienin vaadittu arvo, toimii yli jäävä seinämän vahvuus vahvistuksena seinämälle ja näin osittain tai kokonaan kompensoi aukon
vuoksi pois jäänyttä osaa kuorenseinämästä. (Annaratone, 2007, s. 330–331.) Vahvistava
pituus yhteelle lasketaan seuraavasti:

𝑙𝑟𝑠 = √𝐷𝑚𝑦 𝑠𝑦

(40)

Yhtälössä Dmy on yhteen keskihalkaisija ja sy on sen seinämän vahvuus. Laskenta vahvistavalle pituudelle sylinterissä ja yhteessä on siis samanlaista. (Annaratone, 2007, s. 342.)

Kuvasta 12 on esitetty teholliset poikkileikkausalat ja paineenalaiset alat. Kuten kuvasta
voidaan nähdä, tehollinen poikkileikkausala A1 vastaa L’-pituisen alueen vaadittua minimiseinämän vahvuutta aukottomalle lieriölle jonka suunnittelujännitys on f. Suunnittelujännitys määräytyy käytettävästä materiaalista ja se määritetään yleensä standardissa. Suunnittelujännitys voi poiketa standardien välillä. Poikkileikkausala A1 saadaan laskettua seuraavasti:
𝑝

𝐴1 = 𝐵1
𝑓

(41)

Yhtälössä 41 B1 on poikkileikkausalaa A1 vastaava paineenalainen ala. Toisin sanoen, kun
sylinterissä ei ole aukkoja, alan A1 ja A4 paksuinen seinämä pystyy vastustamaan alueella
B1 ja B4 olevaa painetta. Vastaavasti alan A5 ja A6 paksuinen seinämä pystyy vastustamaan
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alueella B5 ja B6 vallitsevaa sisäistä painetta. Rakenne kestää tällöin, jos tehollisen poikkileikkauksen alat A2 ja A3 ovat riittävän suuret. Niiden täytyy pystyä kompensoimaan reiän
vuoksi poistetun osan kuorenseinämästä. Tehollisten poikkileikkausalojen täytyy pystyä
vastustamaan alueilla B0 ja B2 sekä B0 ja B3 olevia paineita. (Annaratone, 2007. s. 342.)

Kuva 12. Sylinterin aukon/yhteen kohdan teholliset poikkileikkausalat ja paineenalaisetalat (Annaratone, 2007, s. 342).

Tällaista menetelmää kutsutaan painealuemenetelmäksi. Eurooppalaisen standardien mukainen yhteiden mitoitus perustuu tähän menetelmään. Toinen menetelmä, mikä on yleisesti käytössä, on alueenkorvausmenetelmä, jossa yksinkertaisesti aukon suuruinen alue korvataan siihen liitetyn yhteen seinämän paksuudella ja vahvistuslevyillä. Tämän tyyppinen
menetelmä on puolestaan käytössä esimerkiksi ASME VIII-1 standardissa.

2.7

Reaktorien rakenne

Poikkileikkauksiltaan reaktorit ovat pyöreitä. Pyöreä muoto on edullinen materiaalin optimaalisen käytön kannalta, sillä se aiheuttaa lähinnä kalvojännityksiä. Reaktori koostuu
kuvan 1 mukaan neljästä eri halkisijaisesta sylinteristä sekä ne toisiinsa liittävistä kartioosista ja kahdesta päädystä sekä helmatuesta. Alempi pääty on yleensä elliptistä päätyä
jäljittelevä Korbbogen-pääty ja yläpää puolipallopääty.
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Reaktorit on yleensä tuettu helmatuennalla. Tästä syystä muunlaisten tuentojen tarkastelu
ei ollut tässä työssä tarkoituksenmukaista. Helmat ovat yleensä suoria, mutta myös kartionmuotoisia on mahdollista käyttää. Helmatuennassa on yleensä yksi tai useampi aukko.

2.7.1 Vertikaalisen säiliön tuenta
Yksi yleisimmästä tavoista tukea vertikaalinen säiliö on lieriön tai kartion muotoinen helmatuki ja sellainen on käytössä myös reaktoreissa, joihin tämä työ keskittyy. Kyseisissä
reaktoreissa ei ole järkevää käyttää muunlaista tuentaa niiden suuren koon ja suurten
kuormitusten takia. Tästä syystä tässä työssä perehdytään vain helmatuentaan. Helma on
yleensä hitsattu kiinni säiliöön ja tällöin kuormitukset jakautuvat tasaisesti ympäri tukea ja
tämä minimoi paikalliset jännitykset. Kriittisin kohta helmatuessa on sen laitteeseen liittävä hitsaus, sillä tämä hitsi välittää koko laitteen painon, sekä laitteeseen kohdistuvat voimat, taivutukset ja momentit. Hitsauksen tulee kestää lisäksi lämpötilan vaihteluista aiheutuvat muutokset ja kuormat rakenteessa. (Moss & Basic, 2013, s 186.)

Helma kannattaa suunnitella siten, että sen halkaisija on samansuuruinen kuin säiliö, johon
se hitsataan kiinni ja tällöin se ikään kuin jatkaa säiliötä. Tällöin helman ja säiliön välisen
epäkeskisyyden aiheuttamat momentit pystytään minimoimaan. Periaate helman liittämisestä on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Periaate helman liittämisestä reaktoriin (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 390).

Aksiaalinen jännitys on yleensä mitoittava tekijä, kun helman paksuutta määritetään, sillä
helma kannattelee koko laitteen painoa ja ottaa vastaan kaikki siihen kohdistuvat voimat.
Helman mitoitus perustuu jännitysten tarkastamiseen, mikä johtuu aksiaalisesta puristusjännityksestä, joka muodostuu säiliön kuolleesta painosta sekä ulkoisten kuormien aiheuttamista taivutusmomenteista. Helmaa mitoitettaessa riittävä paksuus tulee määrittää kuvan
13 mukaisissa leikkauksissa 1-3, sekä helman alaosassa. Lisäksi, mikäli helmassa on aukkoja, tulee vaadittu paksuus määrittää myös niiden kohdalla. Aukot helmassa vaativat
yleensä vahvistusta.

Yleensä helma on lieriömäinen, mutta joskus myös kartiomainen. Kartion muotoinen helmatuki on kestävämpi, mutta kalliimpi valmistaa. Kuitenkin tuulisilla ja maanjäristysalttiilla alueilla voi kartiomainen helma tulla kyseeseen, sillä tällöin saadaan perustuksen ja ankkuroinnin kuormituksia jaettua suuremmalle alueelle. Lisäksi joissakin tapauksissa helmatuen sisään tulevat laitteet eivät mahdu suoran helman sisään ja tällöin on pakko valmistaa
kartionmallinen helma.
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2.7.2 Helman peruslevy ja ankkurointi
Helmatuen kiinnitys maahan tapahtuu yleensä niin sanottujen ankkuripulttien avulla.
Yleensä tämäntyyppisissä reaktoreissa on käytössä puristusrenkaalla varustettu peruslevy,
joka on esitetty kuvassa 14. Helman sekä peruslevyn ja ankkuripulttien mitoitukselle on
tarkat ohjeet standardin EN 13445-3 kohdassa 16.12.5. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 403)

Kuva 14. Helman puristusrenkaalla varustettu peruslevy (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 410).

2.7.3 Reaktoreissa käytetyt materiaalit
Periaatteessa reaktoreissa voitaisiin käyttää mitä tahansa terästä. Tässä työssä tutkittavissa
reaktoreissa käytetään yleisesti duplex-teräksiä, sillä ne kestävät hyvin korroosiota ja niillä
on hyvät lujuusominaisuudet. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, prosessissa käytetään lipeää, joka on luonteeltaan syövyttävää/korrosoivaa. Materiaali määräytyy kuitenkin
myös siitä, minkä standardin mukaan painelaite mitoitetaan. Yleensä materiaalit ovat lähes
vastaavia eri standardeissa. Tähän perehdytään myöhemmin työssä kappaleissa 3 ja 4. Painelaitteille soveltuvat materiaalit ja niiden fysikaaliset ominaisuudet, joita tarvitaan mitoitettaessa, on määritelty standardeissa, esimerkiksi EN 10028-7 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset standardista löytyy EN-mukaiseen mitoitukseen
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materiaalit ja materiaaliarvot. Helmat ovat yleensä painelaitteisiin hyväksyttävää hiiliterästä esimerkiksi P355 tai vastaavaa.

2.7.4 Päällystetyt rakenneosat
Työssä pohdittiin myös, olisiko mahdollista käyttää päällystettyjä rakenneosia painelaitteen paksummissa osissa, ja olisiko se kustannustehokkaampaa. Pinnoitus olisi tehty siten,
että levyjen sisäpuoli olisi tehty räjäytyshitsaamalla korroosiota kestävästä materiaalista ja
ulkopinta olisi jotakin halvempilaatuista paineastiaterästä. Näin on standardien mukaan
hyväksyttävää ottaa myös pinnoitemetallin paksuus huomioon laitetta mitoittaessa. Määräytyen siitä, kumman materiaalin suunnittelujännitys on suurempi, voidaan mitoitusyhtälöiden mukaisessa menettelyssä ottaa huomioon päällysteen seinämän paksuus. Mikäli
päällysteen suunnittelujännitys on korkeampi, voidaan sen paksuus summata suoraan perusmateriaalin paksuuteen. Jos taas perusmateriaalin suunnittelujännitys on suurempi, lisätään päällysteen seinämän paksuus kerrottuna suunnittelujännityksien suhteella. Kuitenkaan epästabiiliutta tarkasteltaessa ei ole sallittua päällysteen lujuutta ottaa huomioon.
(SFS-EN 13445-3, 2014, s. 20.) Käytännössä tässä työssä tutkittavassa tapauksessa pinnoitteen materiaali on lujempaa, ja näin ollen voidaan laskea perusmateriaalin perusteella
tarvittava seinämän paksuus, joka kuitenkin ottaa pinnoitteen paksuuden huomioon.

2.8

Kuormitusten määrittely

Reaktorien mitoittamiseksi täytyy suunnittelijalla olla kattavat tiedot prosessivaatimuksista, suunnittelupaineesta ja laitteen sijoituspaikasta sekä sen asettamista erityisvaatimuksista. Painelaitteen suunnittelussa on otettava huomioon jokaisessa tapauksessa vaikuttavat
kuormat ja niiden yhdistelmät. Kuormat muodostuvat sisäisestä ja ulkoisesta paineesta,
tuulikuormista, säiliön ja sisällön painosta sekä maanjäristyskuormista. Maanjäristyskuorma esiintyy silloin, kun sellutehdas sijoittuu riskialueelle järistyksien synnyn kannalta.
Tuulikuormasta syntyy myös ulkoista painetta kuoreen. Yhdessä muun ulkoisen paineen
tai kuoren sisälle muodostuneen tyhjiön kanssa voi tuulenpaine aiheuttaa lommahdusvaaran. Väsymistarkasteluja ei kyseiselle rakenteelle tarvitse tehdä, sillä painekuormitus on
luonteeltaan staattista. Tämä on määritelty siten, että laskennallinen täysien paineenvaihtelujen lukumäärä jää alle 500 ja tällöin ei väsymistarkastelua tarvitse tehdä. (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 18.)
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2.8.1 Sisäinen paine
Sisäinen paine laitteen sisällä muodostuu siihen syötetystä prosessin vaatimasta paineesta
sekä hydrostaattisesta paineesta. Hydrostaattinen paine kasvaa ylhäältä alaspäin mentäessä
lineaarisesti. Tästä syystä alemmat osat reaktorissa vaativat paksumman seinämän vahvuuden. Reaktorin pohjalla hydrostaattinen paine voi olla suurempi kuin suunnittelupaine riippuen reaktorin koosta

Hydrostaattiseksi paineeksi kutsutaan painetta, kun sen suuruus muuttuu lineaarisesti pyörähdyskuoren akselikoordinaatin suhteen. Tämä on oleellista etenkin korkeissa vertikaalisissa painesäiliöissä/reaktoreissa. Hydrostaattinen paine määritetään siten, että täyttökorkeus ajatellaan olevan suurin mahdollinen eli käytännössä laite on aivan täynnä. Reaktorin
sisällön synnyttämän hydrostaattisen paineen sekä reaktoriin prosessin vaatiman tuotetun
paineen summa aiheuttaa reaktorissa kehän suuntaisen vetojännityksen. Laitteessa esiintyy
myös reaktorin omasta ja sisällön painosta sekä muista ulkoisista kuormista puristus- ja
vetojännityksiä kuoreen, mitkä aiheuttavat kalvojännityksiä. (Niemi & Kemppi, 1993, s.
154.) Hydrostaattinen paine lasketaan seuraavasti:
𝑝ℎ = 𝜌𝑙𝑖𝑞 𝑔ℎ

(42)

Yhtälössä 42 ρliq on nesteen tiheys, g on maan vetovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys
ja h on nestepinnan korkeus tarkasteltavassa kohdassa. Hydrostaattinen paine laitteen sisällä aiheuttaa jännityksiä sylinterinkuoreen. Jännitykset ovat samat kuin sisäisen paineen
aiheuttamat jännitykset, mutta kasvavat lineaarisesti ylhäältä alaspäin. Tässä työssä käsiteltävien reaktorien laskennassa hydrostaattisen paineen aiheuttaa prosessin vaatima lipeä,
jonka tiheyden arvona käytetään alustavassa mitoituksessa arvoa 1050 kg/m3.

2.8.2 Ulkoinen paine/alipaine
Reaktori tulee mitoittaa myös tyhjiön painetta vastaan, sillä joissakin tapauksissa voi käydä
niin, että sisällä oleva hakepatsas jää niin sanotusti tulpaksi ja sisälle muodostuu alipainetta. Tästä syystä kuori tulee mitoittaa myös 0,1 MPa alipainetta eli tyhjiönpainetta vastaan.
Mitoitus tapahtuu siten, että alipaine kuvataan ulkoisena paineena.
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2.8.3 Yhteiden kuormitukset
Taulukossa 2 on arvioitu erikokoisten yhteiden aiheuttamia kuormia tämän typpisessä vertikaalisissa säiliöissä. Kuvassa 15 on esitetty taulukon 2 kuormien suunnat yhteissä.

Taulukko 2 Yhteiden arvioidut kuormat (Tarjavuori, 2016, s. 21).

Kuva 15. Yhteisiin vaikuttavien kuormien suunnat (Tarjavuori, 2016, s. 21).

Yhteiden kuormat ovat paikallisia ja ne on otettava huomioon siten, että määritetään, tarvitseeko yhteen ympärillä käyttää vahvistuslevyä. Lisäksi ulkoisen putkiston reaktiovoimat
ja momentit tulee ottaa huomioon. Ne tulee ottaa kuitenkin huomioon vain tasolla, jolla ne
vaikuttavat, muilla tasoilla ne ovat sisäisiä kuormia ja eivät vaikuta kokonaistasapainoon.
Yleensä niillä ei ole vaikutusta valittaessa kuoren seinämän paksuuksia, ellei kyseessä ole
todella ohut levypaksuus. Suunnittelija voi jättää yhdekuormat kokonaistarkastelussa huomiotta, mikäli olettaa niiden olevan merkityksettömiä kokonaistasapainon kannalta.
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2.8.4 Tuulikuormat
Tuulen aiheuttamat sivuttaisvoimat ovat ulos sijoitettujen korkeiden säiliöiden ja kolonnien
kohdalla merkittäviä. Painelaitteillekin voi käydä niin, että seinämän paksuutta mitoittaessa
säiliön sisäisen paineen vaikutus on vähäisempi kuin tuulen vaikutus. Tuulikuormaa kuvataan yleensä vaakasuuntaisena voimana, jonka aiheuttaa tuulenpaine. Tuulikuorma vaikuttaa kolonnin ja sen kiinnikkeiden projektiopiikkipintaan tiettyjen voimakertoimien mukaisesti. Lisäksi tuuli voi aiheuttaa laitteessa resonanssia. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 536.)

Tässä kappaleessa käydään EN-1991-1-4 standardin mukainen tuulikuorman mitoitus. Mitoitusmenetelmät ovat kuitenkin muissa standardeissa hyvin samankaltaisia. Tuulennopeuden perusarvo määräytyy maasta ja paikasta, johon rakennelma sijoitetaan. Tuulennopeuden perusarvo saadaan seuraavasti:
𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏0

(43)

Yhtälössä 43 cdir ja cseason ovat tuulensuunnan ja vuodenajan mukaiset kertoimet, jotka voidaan asettaa arvoiksi 1, mikäli niitä ei tarkemmin tiedetä. Tuulennopeuden modifioitu perusarvo Vm saadaan määritettyä seuraavasti:
𝑉𝑚 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧)𝑐𝑜 (𝑧)𝑣𝑏

(44)

Yhtälössä 44 cr(z) on rosoisuuskerroin ja co(z) pinnanmuotokerroin korkeudella z. Pinnanmuotokertoimen arvona voidaan käyttää ilman parempaa tietoa sijainnista arvoa 1,0. Rosoisuuskertoimen sekä sen määrittämiseen tarvittavan maastokertoimen kr arvot määritetään maastoluokan parametrien mukaan seuraavasti:
𝑧

𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑘𝑟 ln ( )

kun zmin ≤ z ≤ zmax

(45)

𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑐𝑟 (𝑧𝑚𝑖𝑛 )

kun z ≤ zmin

(46)

kun z ≤ zmin

(47)

𝑧0

𝑘𝑟 = 0,19 (

𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼

)

0,07
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Yhtälöissä z0,II:n arvona käytetään 0,05 m ja maastoparametrit zmin ja z0 saadaan taulukosta
3. Maastoluokka määritetään tämän jälkeen sen mukaan, millaiselle alueelle laite on sijoitettu. Oletuksena voidaan käyttää maastoluokkaa II eli aukeaa ja vähäesteistä maastoa.
Tämä on turvallinen valinta, mutta arvoa voidaan muuttaa, mikäli tarkka sijoituspaikka
laitteelle on tiedossa.

Taulukko 3 Maastoluokat ja maastoparametrit (mukaillen SFS EN-1991-4, 2011, s 36).

0
I

Maastoluokka

z0 [m] zmin [m]

Avomeri tai merelle avoin rannikko

0,003

1

0,01

1

0,05

2

0,3

5

1,0

10

Järvet tai tasanko, jolla on enintään vähäistä kasvillisuutta eikä
tuuliesteitä
Alue, jolla on matalaa heinää tai siihen verrattavaa kasvillisuutta

II

ja erillisiä esteitä (puita, rakennuksia), joiden etäisyys toisistaan
on vähintään 20 kertaa esteen korkeus
Alueet, joilla on säännöllinen kasvipeite tai rakennuksia tai eril-

III

lisiä tuuliesteitä, joiden keskinäinen etäisyys on enintään 20 kertaa esteen korkeus (kuten kylät, esikaupunkialueet, pysyvä metsä)

IV

Alueet, joiden pinta-alasta vähintään 15 % on rakennusten peitossa ja niiden keskimääräinen korkeus ylittää 15 m

Tuulenpuuskien intensiteetti Iv(z) korkeudella z saadaan laskettua seuraavasti:

𝐼𝑣 (𝑧) =

𝑘𝑙

𝑧
𝑧0

𝑐𝑜 (𝑧)ln( )

(48)

Yhtälössä 48 kl on pyörteisyyskerroin, jonka oletusarvo on 1,0 ellei kansallisessa liitteessä
toisin mainita. Yhtälössä co on pinnanmuotokerroin.
Korkeudella z vallitseva puuskanopeuspaine qp(z), joka sisältää tuulennopeuden modifioidun perusarvon ja lyhytaikaisten nopeusvaihteluiden vaikutukset, on tarpeen määrittää.
Puuskapaine korkeudella z määritetään seuraavasti:
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1

𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7𝐼𝑣 (𝑧)] 2 𝜌𝑖 𝑉𝑚2 (𝑧) = 𝑐𝑒 (𝑧)𝑞𝑏

(49)

Yhtälössä 49 ρi on ilmantiheys, jolle käytetään suositusarvoa 1,25 kg/m3, ce(z) on altistuskerroin, jonka arvo eri maastotyypeille voidaan katsoa eri korkeuksilla kuvan 16 käyristä,
ja jossa qb on seuraavan yhtälön mukainen nopeuspaineen perusarvo:
1

𝑞𝑏 = 2 𝜌𝑣𝑏2

(50)

Kuva 16. Altistuskerroin Ce(z) eri maastoluokille, joka pätee laakeassa maastossa
(SFS-EN 1991-1-4, 2011, s. 40).

Koska kyseessä on korkea tornimainen laite, on tuulenpaine erilainen eri korkeudella laitetta ja se on syytä ottaa huomioon. Kuvassa 17 on esitetty standardin SFS-EN 1993-1-4 mukainen menettely korkeuksien määrittämiselle ja kaistojen jakamiselle.
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Kuva 17. Korkeuden ze määritelmä (SFS-EN 1991-1-4, 2011, s. 60).

Kuten kuvasta 17 nähdään, laitteen tuulenpuoleista seinää tulee tarkastella useina kaistoina.
Tuulenpaine oletetaan olevan vakio jokaisella tarkasteltavalla kaistalla. Alin kaista ulottuu
laitteen halkaisijan korkeudelle ja ylin kaista puolestaan ulottuu saman verran korkeimmasta kohdasta alaspäin. Keskimmäinen kaista voidaan lisäksi tarpeen vaatiessa jakaa useampiin kaistoihin, joiden korkeus on hstrip kuvan 17 mukaisesti. Tämän työn kolonnin tapauksessa voidaan se jakaa esimerkiksi halkaisijaltaan erikokoisten osioiden mukaan kaistoiksi.

Voimakerroin Cf on määritetty kolonneille standardissa EN 13445-3 ja se on 0,7 pyöreälle
kolonnin rungolle ja helmalle (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 539). Kolonnin tuulikuorma W
lasketaan voimakerrointen avulla seuraavasti:
𝑊 = 𝐺𝐶𝑓 𝑞𝑝 (𝑧𝑒 )𝐴𝑟𝑒𝑓

(51)

Yhtälössä 51 ρi on ilmantiheys, Vm on tuulennopeuden modifioitu perusarvo korkeudella z
ja G on puuskakerroin. Tuulikuorman vaikutusala Aref:na voidaan käyttää sylinterin leveyden ja laskettavan kaistan tuloa. Puuskakerroin G ottaa huomioon tuulikuormien huippuarvojen eriaikaisuuden pinnalla sekä turbulenssista aiheutuvat värähtelyt. Puuskakerroin
määritellään seuraavasti:

G=

1+2𝑘𝑝 𝐼𝑣 (𝑧𝑒 )√𝐵2 +𝑅2
1+7𝐼𝑣 (𝑧𝑒 )

(52)
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Yhtälössä 52 B2 on taustapyörteiden vaikutusparametri, jonka avulla otetaan huomioon
rakenteen pinnalle vaikuttavan paineen osittain riippumaton jakautuminen. Sen tarkempi
määrittäminen esitetään EN 1991-1-4 liitteessä B, mutta oletuksena voidaan käyttää arvoa
1,0, jolloin mitoitus on varmalla puolella. R2 on resonanssivasteen vaikutusparametri, jonka avulla otetaan huomioon värähtelymuodon kanssa resonanssissa oleva turbulenssi.
Taustapyörteiden vaikutusparametri ja resonanssivasteen vaikutusparametri lasketaan seuraavasti:
𝐵2 =

1
𝑏+ℎ 0,63
1+0,9(
)
𝐿(𝑧𝑠 )

𝜋2

𝑅 2 = 2𝛿 𝑆𝐿 (𝑧𝑠 , 𝑛1.𝑥 )𝑅ℎ (𝜂ℎ )𝑅𝑏 (𝜂𝑏 )

(53)

(54)

Yhtälön 54 muuttujat SL, Rh ja Rb ovat määritelty standardin EN 1991-1-4 liitteessä B. Niiden arvot määräytyvät rakenteen ominaistaajuudesta. Sylinteriosan poikkileikkauksen painekertoimen arvo riippuu Reynoldsin luvusta Re, joka voidaan laskea seuraavasti:

Re=

𝐷𝑒 𝑣(𝑧𝑒 )
𝑣

(55)

Yhtälössä 55 v on ilman kinemaattinen viskositeetti, jonka arvona käytetään 15·10-6 m2/s ja
v(ze) tuulennopeuden huippuarvo korkeudella ze, kuten kuvassa 17 on määritetty.
Koska tässä työssä tarkasteltavaan kolonniin liittyy yleensä hyvin paljon erilaisia hoitotasoja, putkistoja ynnä muuta sellaista, on niiden vaikutukset syytä ottaa huomioon, vaikka
niitä ei alustavassa mitoituksessa pystytä vielä määrittämään tarkasti. Tämän takia tuulikuorman määrittämisen yksinkertaistamiseksi on kuvan 18 tavalla kasvatettu tornin suurimpia mittoja. Tällöin muodostuu yksinkertainen sylinteri, mikä kuvaa tuulen vaikutusalaa. Tämä tapahtuu siten, että lisätään kolonnin koko korkeuteen 6000 mm ja suurimpaan halkaisijaan 1500 mm. Näin voidaan varmistaa, että mitoitus pysyy yksinkertaistuksesta huolimatta varmalla puolella.

50

Kuva 18. Alustava arvio tuulen vaikutus alasta. (Tarjavuori, 2016, s. 20).

Laskennassa tarvittava likimääräinen ominaisvärähtelyaika voidaan määrittää likimääräisesti approksimoimalla esimerkiksi Rayleighin metodilla tai käyttää elementtimenetelmää
sen määrittämiseksi.

Lisäksi vapaasti seisovan sylinterimäisen rakenteen kriittinen tuulennopeus tulee tarkistaa
pyörreratailmiön takia. Rakenteen värähtely on mahdollista, mikäli pyörteiden irtoamisen
taajuus on samanlainen rakenteen ominaistaajuuden kanssa. Tällainen tilanne syntyy, kun
yhtälön 23 mukainen kriittinen tuulennopeus on yhtä suuri kuin tuulennopeus. Kriittinen
tuulennopeus voidaan määrittää seuraavasti:

𝑉𝑐𝑟 =

𝑏∗𝑛𝑖
𝑆𝑡

(56)

Yhtälössä 56 Vcr on kriittinen tuulennopeus, b on rakenneosan leveys, ni on rakenteen ominaistaajuus ja St Strouhalin luku, jonka arvona pyöreille sylintereille voidaan käyttää lukua
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0,18. Pyörrerata ilmiötä ei tarvitse kuitenkaan tutkia, mikäli Vcr > 1.25Vm. (SFS-EN 19911-4, 2011. s. 196–200.)

2.8.5 Maanjäristyskuormat
Yksinkertaisin lähestymistapa on vaakavoimamenetelmä eli korvausvoimamenetelmä.
Korvausvoimamenetelmässä korvataan dynamiikan tehtävä staattisella kuormitusjakaumalla. Tämä kuormitusjakauman tulee olla sellainen, että alkuperäisen dynamiikan tehtävän
suurin siirtymämuoto on sama kuin mikä saadaan määritetyllä staattisella kuormitusjakaumalla. Kolonnien suunnittelussa tällainen menettely on yleisesti käytössä sen yksinkertaisuuden vuoksi. Tässä kappaleessa käydään Eurokoodi 8 mukainen maanjäristysmitoitus,
mutta samantyyppinen menetelmä on käytössä myös ASCE-7-10(American Society of
Civil Engineers, yhdysvaltalainen rakennustekniikan insinöörien yhdistys, rakentamistandardien julkaisija) ja GB 50011 standardeissa. (SFS-EN 1998-1, 2005, s. 56; ASCE/SEI 710, 2011, s. 57)

Laskennalliset maanjäristysvoimat määräytyvät seismisestä aktiivisuudesta sijoituspaikalla,
maaperän laadusta, rakennuksen tärkeysluokasta ja rakenteen muodosta, joka määrittyy
käyttäytymistekijästä q sekä rakenteen suhteellisesta vaimennuksesta ζ. Maanjäristykset
voidaan jakaa kahdentyyppisiin, joilla on erilaiset spektrimuodot. Tyypin 1 maanjäristyksillä on korkeampi magnitudi eli yli 5,5 ja tyypin 2 maanjäristyksillä tätä pienempi. Maanjäristyskuormamitoituksessa käytetään vaakasuuntaisen kiihtyvyyden maksimiarvoa, PGAarvoa (Peak Ground Acceleration, maanpinnan huippukiihtyvyys). PGA-arvo saadaan selville maiden viranomaisten ylläpitämistä kartoista. (SFS-EN 1998-1, 2005, s. 38)

Vaakavoima analyysissä tarvitaan rakenteen dominoiva värähdysaika T, mikä saadaan rakenteen ensimmäisestä ominaismuodosta. Tämä voidaan määrittää FE-analyysin avulla tai
likimääräisesti esimerkiksi Rayleighin metodilla. Korvausvoima menetelmällä saadaan
suhteellisen hyviä tuloksia, mikäli rakenteen alin ominaisvärähdysmuoto kuvaa hyvin vastetta maanjäristyksen tapauksessa. Korkeampien ominaismuotojen osallistuessa enemmän
vasteeseen, ei korvausvoimamenetelmä voi antaa yhtä oikeellisia ratkaisuja. (SFS-EN
1998-1, 2005, s. 56–57.)
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Alustavassa suunnittelussa korvausvoimamenetelmä on tarkoituksen mukainen. Korvausvoimamenetelmässä riittää, että selvitetään kussakin analysoitavassa suunnassa ensimmäinen ominaistaajuus ja -värähdysaika. Niiden avulla voidaan laskea niitä vastaavat vaakavoimat. Lisäksi poikkileikkaukseltaan pyöreille sylinterimäisille rakenteille riittää, kun
lasketaan ominaisvärähdysaika vain yhdessä suunnassa. Rajoituksista huolimatta korvausvoimamenetelmään voidaan käyttää käytännön suunnittelutyössä ainakin alustavassa suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan arvioida alustavat kuormat riittävän tarkasti. Kyseiset
vaakavoimat muodostavat laskennalliset maanjäristyskuormat. Maanjäristyskuormat yhdistetään muihin kuormitustapauksiin tarpeen mukaan.

Taulukossa 4 on esitetty erityyppisten rakennusten tärkeysluokat ja niiden varmuuskertoimet, jotka siis ovat suoria kertoimia PGA-arvoille. Rakenteelle voidaan olettaa suhteellisen
vaimennuksen ζ olevan 5 %, jolloin voidaan käyttää taulukossa esitettyjä kiihtyvyysspektrin arvoja määritettäessä maanjäristyskuormia. (SFS EN 1998-1, 2005, s. 37.)

Taulukko 4 Tärkeysluokat ja niiden varmuuskertoimet rakennuksille (SFS-EN-1998-1,
2004, s. 53).
Tärkeysluokka Rakennus

I

II

Rakennukset, joilla on vähiten merkitystä yleiseen
turvallisuuteen, esim. maatalousrakennukset tms.
Tavalliset rakennukset, jotka ei kuulu mihinkään
muuhun kategoriaan

Varmuuskerroin
(suositellut arvot)
0,8

1,0

Rakennukset joiden maanjäristys kestävyys on tärkeIII

ää, kun otetaan huomioon seuraukset, jos rakennus

1,2

romahtaa, esim. koulut, kokoustilat jne.
IV

Maanjäristyksen sattuessa elintärkeät rakennukset,
kuten sairaalat, paloasemat, voimalaitokset jne.

1,4

Prosessilaitteet eivät ole elintärkeitä rakennuksia. Ne voidaan luokitella ryhmään II ja
laskea varmuuskertoimella 1,0. Kansallisissa määräyksissä voivat varmuuskertoimet
muuttua, mutta alaustavassa suunnittelussa voidaan käyttää taulukon arvoja. Koska tässä
työssä tarkasteltu rakenne on pystysuora ja helmalla tuettu, voidaan standardin mukaan
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rakenteen pystysuorat maanjäristyskuormat jättää huomiotta. Kuvassa 19 on esitetty
elastisen vaakasuoran kiihtyvyysspektrin vasteen kuvaaja. Vasteen kuvaaja on erilainen
kullekin maatyypille. Kuvassa 19 on esitetty eri maatyyppien parametrien arvot sekä
kimmoiset vastespektrit. Kukin maatyyppi on määritelty standardin 1998:1:2002
taulukossa 3.1 ”Ground types”. Ilman parempaa tietoa voidaan käyttää maatyyppiä B.
Kuvassa 19 on annettu elastisen kiihtyvyysspektrin sekä suunnitteluspektrin arvot kullekin
maatyypille.

Kuva 19. Tyypin 1 ja 2 kimmoiset vaakaspektrit eri maatyypeille sekä eri maatyyppien
parametrien arvot (mukaillen SFS-EN 1998-1:2004, s. 38-39).

Rakenteiden kapasiteetti vastustaa maanjäristysvoimia otetaan huomioon toimintakertoimella q. Kolonneille käytettään standardin EN 13445-3 mukaan kimmoanalyysin suunnitteluspektrin mukaista toimintakerroin q = 2. Kun tiedetään kiihtyvyys ag, maatyypin
vaikutuskerroin S ja rakenteen ensimmäinen ominaisvärähdysaika, voidaan taulukon 5
mukaan ratkaista laskennassa tarvittava vaakakiihtyvyyden arvo Sd(T). (SFS-EN 13445-3,
2014, s. 540, SFS-EN 1998-1:2004, s 31.)
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Taulukko 5 Elastisen vaakakiihtyvyys spektrin ja suunnitteluspektrin parametrien
määritys (mukaillen SFS-EN 1998-1, 2004, s. 37, 41–42).
Elastinen vaakakiihtyvyys spektri
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇B

𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 [1 +

𝑇
(𝜂2,5 − 1)]
𝑇𝐵

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶

𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆𝜂2,5

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷

𝑇𝐶
𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆𝜂2,5 [ ]
𝑇

𝑇𝐷 ≤ 𝑇

𝑇𝐶 𝑇𝐷
𝑆𝑒 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆𝜂2,5 [ 2 ]
𝑇

Suunnittelu spektri
2 𝑇 2,5 2
𝑆𝑑 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆 [ + (
− )]
3 𝑇𝐵 𝑞
3
𝑆𝑑 (𝑇) = 𝑎𝑔 𝑆
𝑆𝑑 (𝑇) = {

2,5
𝑞

2,5 𝑇𝐶
[ ]
𝑞 𝑇
≥ 𝛽𝑎𝑔

𝑎𝑔 𝑆

2,5 𝑇𝐶 𝑇𝐷
𝑎𝑔 𝑆
[
]
𝑞 𝑇2
𝑆𝑑 (𝑇) = {
≥ 𝛽𝑎𝑔

Yhtälöissä ag on vaakakiihtyvyyden arvo, joka määritetään PGA-arvon ja varmuuskertoimen tulona, S on maatyypin vaikutuskerroin. Leikkausvoima, joka välittyy kolonnin perustuksille, määräytyy suunnitteluspektrin mukaisista kiihtyvyyksistä ja seismisestä massasta.
Seisminen leikkausvoima horisontaalisessa suunnassa Fb lasketaan seuraavasti:
𝐹𝑏 = 𝑆𝑑 (𝑇1 )𝑚𝑠𝑒𝑖𝑠 𝜆

(57)

Yhtälössä 57 Sd(T1) on suunnitteluspektrin mukainen vaakasuora kiihtyvyys ja mseis on
rakenteen seisminen massa perustuksen yläpuolella mukaan luettuna sisältö, putkistot, hoitotasot ja niin edelleen. λ on korjauskerroin, mikä on kolonnien tapauksessa 1, jolloin laskenta on varmalla puolella. (SFS-EN 1998-1, 2004, s. 57.)
2.8.6 Kolonnin ominaistaajuudet
Standardeissa on olemassa yksinkertaisia yhtälöitä, joilla voidaan arvioida sylinterimäisten
korkeiden rakennusten ominaistaajuuksia. Ominaistaajuutta arvioitiin siten, että asetettiin
jokaisen erillisen osaan vaikuttamaan sen oman painon suuruinen vaakasuuntainen tasainen kuormitus. Ominaisvärähdysaika pystytään laskemaan likimääräisesti Rayleighin metodilla seuraavasti:

∑𝑛 (𝑚𝑖 𝛿𝑖2 )

𝑇1 = 2𝜋√𝑔 ∑𝑖=1
𝑛

𝑖=1(𝑚𝑖 𝛿𝑖 )

(58)
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Yhtälössä mi on rakenneosan massa, δi on rakenneosan taipuma ja g maan vetovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys. Tästä saadaan määritettyä ensimmäinen ominaistaajuus kolonnille, kun ni = 1 / Ti. Mikäli tarvitaan enemmän ominaistaajuuksia, on syytä turvautua
elementtimenetelmään. (SFS-EN 1998-1, 2004, s. 57.)

2.8.7 Resonanssi
Värähtelykykyinen rakenne on resonanssissa siihen vaikuttaessa sellainen ulkopuolisen
kuorman, jonka kuormanvaihtelun taajuus on likimain sama kuin rakenteen ominaisvärähtelytaajuus. Resonanssi voimistaa värähtelyn erityisen suureksi ja laite lähtee resonoimaan.
Kolonnin tapauksessa voiman aiheuttaja on yleensä maanjäristys- tai tuulikuorma.

2.8.8 Pystysuuntaiset kuormat
Kolonnissa vaikuttavat pystysuuntaiset kuormat aiheuttavat puristus- ja vetojännityksiä
kuoreen. Jännitykset syntyvät puristus- tai vetovoimasta sekä taivutusmomentista. Pituussuuntainen jännitys saadaan laskettua seuraavasti:

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑧 𝐷+4∗𝑀
𝜋𝐷 2 𝑡

(59)

Yhtälössä 59 Fz on pystysuuntainen aksiaalinen kuormitus ja M horisontaalisista voimista
aiheutuva taivutusmomentti. Pystysuuntaiset kuormitukset aiheutuvat säiliön ja sen sisällön
painosta ja taivutusmomentista, joka syntyy tuuli tai maanjäristyskuormista. Tämä jännitys
tulee laskea jokaisessa kohdassa kuorirakennetta ja verrata sitä sallittuun jännitykseen tai
puristusjännitykseen σc,all. Mikäli sisäinen paine vaikuttaa kuoreen ja jokin osa kuoresta on
vedolla, tulee näiden yhteisvaikutus ottaa huomioon ja tarkastaa kestävyys. (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 429–433.) Yhtälöstä 59 nähdään, että veto- tai puristusjännityksen absoluuttinen arvo pienenee halkaisijan tai seinämän paksuuden kasvaessa.

2.8.9 Kuormitusyhdistelmät
Pahin tilanne tuulikuormille on silloin, kun laite on tyhjänä, kun taas maanjäristyskuormille, kun se on täynnä. Pitää siis ottaa huomioon, milloin on kriittisin tilanne kunkin kuormitustapauksen suhteen. Taulukossa 6 on esitetty kolonnin kuormitusyhdistelmät ja niitä vastaavat kuorien sallitut jännitykset.
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Taulukko 6 Kolonnin kuormitusyhdistelmät, painokertoimet ja sallitut jännitykset
(mukaillen SFS-EN 13445-3, 2014, s. 541).
Kuormitus-

Sisällytetyt

Kuormitusyhdistelmien

Kuoren sallitut

tapaus

kuormituslajit

painokertoimet

jännitykset

LC1

Pi, Dmax, L, F, W

0,9*Pi, Dmax, L, F, 1,1*W

fd, σc,all

LC2

Pe, Dmax, L, F, W

Pe, Dmax, L, F, 1,1 * W

fd, σc,all

LC3

Dmax, L, F, W

Dmax, L, F, 1,1* W

fd, σc,all

LC4

Dcorr, W

Dcorr, 1,1* W

fd, σc,all

LC5

Dmin, W

Dmin,, 1,1*W

fd, σc,all

LC6

Pi, Dmax, L, E

0,9*Pi, Dmax, L, E

fd,test , σc,all,test

LC7

Pe, Dmax, L, E

Pe, Dmax, L, E

fd,test , σc,all,test

LC8

Dmax, L, E

Dmax, L, E

fd,test , σc,all,test

LC9

Ptest, Dmax, Ltest, W

Ptest, Dmax, Ltest, 0,6*W

fd,test , σc,all,test

Selitys
Käyttöolosuhde, sisäinen
paine ja tuulikuormitus
Käyttöolosuhde, ulkoinen
paine ja tuulikuormitus
Käyttöolosuhde, ei painetta,
mutta tuuli-kuormitus
Alasajo (ei painetta, sisältöä
eikä lämpö-jännityksiä)
Asennusolosuhde
Käyttöolosuhde, sisäinen
paine ja maanjäristys
Käyttöolosuhde, ulkoinen
paine ja maanjäristys
Käyttöolosuhde, ei painetta,
mutta maanjäristys
Koestus koepaineella, koeväliaine ja tuulikuormitus

Periaatteessa tämän työn kolonnien kestävyys tulee määrittää kuormitustapauksissa jokaisella kuormitustapauksella. Kuitenkin voidaan melko varmasti sanoa, että tällaisen reaktorin tapauksessa suurimmat kuormitukset tulevat, joko tapauksessa LC1, LC2, LC6 tai LC8.
Vaikka taulukko 6 on standardin EN 13445-3 mukainen, ovat samat kuormitusyhdistelmät
käytössä myös mitoittaessa muiden standardien mukaan. Kuten yllä olevasta taulukosta
nähdään, sallii standardi poikkeusolosuhteissa suurempien sallittujen jännitysten käytön.
Poikkeusolosuhteet ovat käytännössä maanjäristys- tai koestustilanne.
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3

KORKEIDEN VERTIKAALISTEN PAINEASTIOIDEN SUUNNITTELU

Tässä työssä keskitytään korkeisiin pystysuuntaisiin paineastioihin. Niitä kutsutaan kolonneiksi. Tässä työssä tutkittavista standardeista EN-standardit antavat tarkimman laskennan
mitoitettaessa paineastioita ja kolonneja. Tässä kappaleessa käydään läpi mitoitusyhtälöihin perustuvaa mitoitusta.

Kolonni määritetään jäykäksi, mikäli se täyttää ainakin yhden seuraavista ehdoista (SFSEN 13445-3, 2014, s. 540):
-

korkeus H < 10D

-

korkeus H < min(60 m, 6,5D)

-

kolonnit, jotka täyttävät seuraavat ehdon:

𝑥𝑠 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥 =

32ℎ
200 ℎ
(√ℎ+ √ (ℎ+𝑑))
ℎ 𝑑

2

(60)

xs on kolonnin huipun taipuma, kun sitä rasittaa omanpainon suuruinen, näennäinen vaakasuora kuormitus ja silloin xmax on suurin taipuma, jolloin kolonnia voidaan pitää jäykkänä. (SFS-EN 13445-3, 2014. s. 536–540.)

Korkeisiin pystysuoriin paineastioihin kohdistuu paljon normaalia paineastiaa suurempia
kuormia. Tämä johtuu siitä, että niillä on suurempi massa ja pinta-ala, jolloin esimerkiksi
tuulesta tai maanjäristyksistä syntyvät kuormitukset kasvavat. Tästä syystä niiden tuenta
joutuu ottamaan vastaan paljon suurempia kuormituksia, mistä johtuu se, että ne on yleensä
tuettu helmatuilla. Tavallisiin painelaitteisiin verrattuna pystysäiliöiden mitoituksessa onkin tärkeää mitoittaa tuenta oikein. Lisäksi on otettava huomioon hydrostaattisesta paineesta aiheutuvat kuormitukset ja omasta painosta ja sisällön painosta johtuvat kuormat, jotka
ovat suurempia kuin normaaleissa painelaitteissa. Etenkin hydrostaattinen paine on merkittävässä osassa mitoittaessa korkeita kolonneja.

Suunnittelujännityksen määritteleminen normaaleissa käyttöolosuhteissa EN 13445-3 standardin mukaan on esitetty taulukossa 7. Taulukossa A kuvaa materiaalin murtovenymää,

58

jonka mukaan määritetään, mitä yhtälöä käytetään määritettäessä kullekin materiaalille
suurin sallittu suunnittelujännitys.

Taulukko 7. EN 13445-3 mukaiset suunnittelujännitykset eri teräslajeille (mukaillen SFSEN 13445-3, 2014, s. 27).
Teräslaji
1

Normaalit käyttöolosuhteet

Teräkset, joiden
A < 30 %

2

𝑓𝑑 = min (

𝑅𝑝0,2 /𝑇 𝑅𝑚 /20
1,5

;

2,4

),

Vaihtoehtoinen menettely teräksille,
joiden A < 30 %,

𝑓𝑑 = min (

𝑅𝑝0,2 /𝑇 𝑅𝑚 /20
1,5

;

1,875

),

kun kohdan 6.3.1 ehdot täytetään
3

Austeniittiset teräkset, joiden

𝑓𝑑 = (

30 % ≤ A < 35 %
4

Austeniittiset teräkset, joiden
A ≥ 35 %

5

Valuteräkset

𝑅𝑝1,0 /𝑇

𝑓𝑑 = max [ (

1,5

𝑅𝑝1,0 /𝑇
)
1,5
𝑅𝑝1,0 /𝑇 𝑅𝑚 /20

) ; min (

𝑓𝑑 = min (

;

1,2

3

)],

𝑅𝑝1,0 /𝑇 𝑅𝑚 /20
1,9

;

3

),

Taulukon 7 yhtälöissä T on laskentalämpötila, Rm on teräksen murtolujuus huoneenlämpötilassa ja Rp1,0/T on 1,0 % -venymärajatila lämpötilassa T. Tässä työssä tutkittavissa reaktoreissa käytettävät materiaalit, duplex-teräkset ovat yleensä yllä olevan taulukon kohdan 1
tai 2 mukaisia paineenalaisille osille. Suunnittelujännitysten määrittäminen on kaikissa
standardeissa samankaltainen, ainoastaan varmuuskertoimet muuttuvat. Tähän palataan
myöhemmin tässä työssä. Myös helmassa ja tyhjiörenkaissa käytettävän hiiliteräksen P355
suunnittelujännitys määritetään kohdan 1 tai 2 mukaan.

3.1

Lieriö ja puolipallopääty

Lieriön vaaditun paksuuden määrittely on samanlainen kaikissa standardeissa, sillä kuten
edellisessä kappaleessa mainittiin, perustuvat standardit yleensä Trescan lujuushypoteesiin.
Lieriön vaadittu seinämän paksuus määritetään seuraavalla yhtälöllä:
𝑃

𝐷

𝑡𝑜𝑡 𝑖
𝑒 = 2𝑓𝑧−𝑃

𝑡𝑜𝑡

(61)

59

Yhtälössä 61 Ptot on suunnittelupaineen ja hydrostaattinen paineen summa tarkasteltavassa
kohdassa, Di on lieriön sisähalkaisija, f on nimellinen suunnittelujännitys ja z on hitsausliitoksen lujuuskerroin. Suunnittelujännitys on määritetty taulukon 7 mukaan ja hitsin lujuuskertoimen arvona käytetään arvoa 1, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki hitsausliitokset täytyy
tarkastaa ainetta rikkovilla tai rikkomattomilla kokeilla. Mikäli hitsausliitoksen lujuuskerrointa lasketaan, voidaan myös tarkastuslaajuutta laskea. Kuten huomataan, vastaa yhtälö
61 aiemmin Trescan hypoteesista johdettua yhtälöä täysin. Suurin sallittu paine Pmax lieriökuoressa voidaan laskea määritetyllä seinämän paksuudella seuraavasti:

𝑃𝑚𝑎𝑥 =

2𝑓𝑧𝑒𝑎
𝐷𝑚

(62)

Yhtälössä 62 Dm on kuoren keskimääräinen halkaisija. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 21, 29.)
Puolipallopäädyn nimellisen keskisäteen on oltava sama kuin siihen hitsatulla lieriöllä.
Lieriömäisen sylinterin lasketun vähimmäispaksuuden on oltava tangenttilinjaan saakka
vähintään sama kuin puolipallopäädyn paksuuden vastaava lasketun suuruinen. Puolipallopäädyn vaadittu seinämän paksuus lasketaan seuraavasti:

𝑒=

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝐷𝑖
4𝑓𝑧−𝑃𝑡𝑜𝑡

(63)

Yhtälöstä 63 nähdään, että puolipallopäädyn vaadittu paksuus on vain puolet lieriön paksuudesta samassa paineessa. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 29.) Puolipallopääty on teoriassa
painetta vastaan niin vahva, ettei yleensä paine olekaan mitoittavana tekijänä sen paksuutta
määritettäessä tässä työssä tutkittavissa reaktoreissa. Puolipallopääty sijaitsee reaktorin
yläosassa, missä paine ja halkaisija on pienimmillään, mistä johtuen seinämän paksuuden
määrittävät yleensä muut seikat kuin sisäinen paine. Olisikin edullisempaa käyttää yläpäässä muun mallista päätyä, mutta siihen liittyvät yhteet ja laitteet vaativat pyöreän muodon.

3.2

Kupera pääty

Kaaripäädyn geometria on esitetty kuvassa 5. Vaadittu paksuus kuperalle päädylle on suurin seuraavista kolmesta paksuudesta:
-

eb päädyn taipeen vaadittu paksuus, jolla vältetään kimmoton lommahdus,

-

es päädyn keskiosan kalvojännityksen perusteella vaadittu paksuus,

60

-

ey päädyn taipeen vaadittu paksuus, jolla vältetään aksisymmetrinen myötö.

Nämä paksuudet lasketaan seuraavasti (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 30–31):
𝑃

𝑅

𝑡𝑜𝑡
𝑒𝑠 = 2𝑓𝑧−0,5𝑃

𝑒𝑦 =

(64)

𝛽𝑃𝑡𝑜𝑡 (0,75𝑅+0,2𝐷𝑖 )

(65)

𝑓

1

𝑃𝑡𝑜𝑡

( )
𝐷𝑖 0,825 1,5

𝑒𝑏 = (0,75𝑅 + 0,2𝐷𝑖 ) [111𝑓 ( 𝑟 )
𝑏

𝑓𝑏 =

𝑅𝑝 0,2/𝑇

]

(66)

(67)

1,5

Yhtälössä 65 β on laskentakerroin kuperalle päädylle. Laskentakerroin β voidaan joko katsoa standardin EN 13445-3 käyrästöstä 7.5-2 tai laskea iteratiivisella menettelyllä. Iteratiivisessa menettelyssä täytyy ensin laskea kertoimet Y, Z, X ja N seuraavasti (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 33):
𝑒

𝑌 = min(𝑅 , 0,04)

(68)

𝑍 = log10 (1/𝑌)

(69)

𝑋 = 𝑟/𝐷𝑖

(70)
1

𝑁 = 1,006 − {6,2+(90𝑌)4 }

(71)

Tämän jälkeen voidaan laskea kerroin β jollakin seuraavassa taulukossa 8 olevista yhtälöistä riippuen X:n arvosta.
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Taulukko 8 Kertoimen β laskenta (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 33).
kun
1

X = 0,06

𝛽0,06 = N(−0,3635𝑍 3 + 2,2124𝑍 2 − 3,2937𝑍 + 1,8873)

2

0,06 < X < 0,1

𝛽 = 25{(0,1 − 𝑋)𝛽0,06 + (𝑋 − 0,06)𝛽0,1 }

3

X = 0,1

𝛽0,1 = N(−0,1833𝑍 3 + 1,0383𝑍 2 − 1,2943𝑍 + 0,837)

4

0,1 < X < 0,2

𝛽 = 10{(0,2 − 𝑋)𝛽0,1 + (𝑋 − 0,1)𝛽0,2 }

5

X = 0,2

𝛽0,2 = max{0,95(0,56 − 1,94𝑌 − 82,5𝑌 2 ); 0,5}

Esimerkiksi Korbbogen-päädyn X, eli r/D-suhde on 0,154, joten siihen sovelletaan aina
yhtälöä yllä olevan taulukon kohdasta 4 ja Klöpper päädylle r/D suhteen ollessa 0,1 käytetään taulukon kohdan 3 yhtälöä. Tällä tavalla laskettuna voidaan iteratiivisesti laskea optimaalinen paksuus kaaripäädylle, mikäli paksuus on riippuvainen paksuudesta ey, jolla vältetään aksisymmetrinen myötö. Tällöin suositellaan käytettäväksi tietokonelaskentaa, mikäli paksuudelle halutaan mahdollisimman tarkka arvo. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 28, 33)

Suurin mahdollinen paine kuperalle päädylle on oltava vähintään Ps, Py ja Pb. Ne lasketaan
seuraavien yhtälöiden mukaan (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 33):
2fze

𝑃𝑠 = 𝑅+0,5𝑒a

(72)

𝑎

𝑓𝑒

𝑎
𝑃𝑦 = 𝛽(0,75𝑅+0,2𝐷
)

(73)

𝑖

1,5

𝑒

𝑎
𝑃𝑏 = 111𝑓𝑏 (0,75𝑅+0,2𝐷
)
𝑖

𝑟 0,825

(𝐷 )
𝑖

(74)

Yhtälössä 74 fb on lommahdusyhtälössä käytettävä suunnittelujännitys.
3.3

Kartion mitoitus

Tässä työssä käsiteltävän reaktorin kartio-lieriöliitokset mitoitetaan ilman kulmapyöristystä
siten, että tarvittaessa liitokseen lisätään vahvistusta kuvan 20 mukaan. Kartion mitoituksessa tulee ottaa huomioon sekä suurempi, että pienempi pääty. Kartion ja lieriön kulmaliitoksen geometriat kummassakin päädyssä on esitetty kuvassa 20.
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Kuva 20. Lieriö-kartio kulmaliitoksen geometria, vasemmalla suurempi pää ja oikealla
pienempi pää (mukaillen SFS-EN 13445-3, 2014, s. 36 ja 41).

Liitoksen vaaditaan vahvistusta silloin lisää, kun paineesta aiheutuva meridiaanijännitys
muuttuu liitoksessa mitoittavaksi tekijäksi. Kartion vaadittu seinämän paksuus voidaan
laskea mielivaltaisessa kohdassa seuraavasti yhtälöllä:
𝑃

𝐷

𝑡𝑜𝑡 𝑖
𝑒𝑐𝑜𝑛 = 2𝑓𝑧−𝑃

𝑡𝑜𝑡

1
cos(𝛼)

(75)

Yhtälössä 75 halkaisija on määritetty tarkasteltavan kohdan mukaan. Liitoskohdassa vaadittu paksuus on ej, ellei sen arvo ole pienempi kuin sylinterin tai kartion vaadittu seinämän
paksuus ja α on kartion kärkikulmanpuolikas pystyakseliin nähden. Suurin sallittu paine
Pmax lieriössä voidaan tämän jälkeen laskea yhtälöllä:

𝑃𝑚𝑎𝑥 =

2𝑓𝑧𝑒𝑐𝑜𝑛,𝑎 cos(𝛼)
𝐷𝑚

(76)

Vaadittu paksuus liitosalueelle suuremmassa päädyssä lasketaan seuraavasti:

𝑒𝑗 =

𝑃𝑡𝑜𝑡 𝐷𝑐 𝛽
2𝑓

(77)

missä Dc kartion ja lieriön liitoskohdan keskimääräinen halkaisija on ja β on kartiolieriökulmaliitoksen kerroin kartion suuremmassa päädyssä. Kerroin β saadaan seuraavasti:
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1

𝐷

𝛽 = 3 √ 𝑒𝑐
𝑗

tan(𝛼)
1+

− 0,15

1

(78)

√cos(𝛼)

Tällöin annettaan ej:lle oletusarvo ja lasketaan β yhtälöllä 78. Tämän jälkeen lasketaan ej
yhtälöllä 77 ja saadaan hyväksyttävä paksuus. Paksuuden täytyy kuitenkin olla suurempi
kuin oletettu paksuus, jotta se voidaan hyväksyä. Iteroimalla tällä menetelmällä, voidaan
saavuttaa vaadittu vähimmäisarvo ej:lle. Tämä tapahtuu silloin, kun yhtälöllä 78 laskettuna
β-arvolla saadaan oletettu arvo ej:lle.
Kartio-lieriöliitoskohdan pienempi pää lasketaan siten, että määritetään kuvan 20 oikean
puolen paksuuksille e1 ja e2 oletusarvot. Tämän jälkeen lasketaan s = e2 / e1 eli seinämänpaksuuksien suhde liitoksessa, sekä muut tarvittavat arvot seuraavasti:

1+𝑠2

𝑠

𝜏 = 𝑠√cos(𝛼) + √

2

1+𝑠2

𝜏 = 1 + √𝑠 {2 cos(𝛼)}

𝐷 tan(𝛼)

𝛽ℎ = 0,4√ 𝑒 𝑐
1

𝑃𝑡𝑜𝑡 ≤

𝜏

+ 0,5

2𝑓𝑧𝑒1
𝐷𝑐 𝛽ℎ

kun s < 1

(79)

kun s ≥ 1

(80)

(81)

(82)

Tämän jälkeen lasketaan yhtälön 81 mukainen kerroin βh ja tarkastetaan toteutuuko,
|yhtälön 82 ehto. Jos yhtälön 82 ehto toteutuu oletetut seinämän paksuuden arvot e1 ja e2
ovat voimassa. Muutoin laskelma toistetaan suuremmilla oletusarvoilla. Tässä työssä kartiot mitoitetaan siten, että mikäli edellä kuvatulla menetelmällä saadaan suurempi arvo kuin
yhtälöllä 75 laskettuna, lisätään kartio-lieriöliitokseen vahvistusta. Vahvistuksen vähimmäispituus lieriö-kartioliitoksessa voidaan laskea seuraavasti:
𝑙1 = 1,4√𝐷𝑐 𝑒1

(83)
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𝐷 𝑒

𝑐 2
𝑙2 = 1,4√cos(𝛼)

(84)

Yhtälö 83 kuvaa vähimmäispituutta lieriössä ja yhtälö 84 kartiossa. Yllä mainittuja kohtia
voidaan soveltaa silloin, kun liitosalue on toisesta liitosalueesta tai muusta häiriökohdasta
vähintään 2·l1 tai 2·l2 etäisyydellä. Kuten kuvasta 20 nähdään, vaatii kartio-lieriöliitoksen
suurempi pää 1,4 kertaa suuremman pituuden vahvistukselle kuin pienempi pää. (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 36–41.)

3.4

Kuoren aukot ja yhteiden mitoitus

Paineastiat sisältävät yleensä aukkoja esimerkiksi erilaisille yhteille. Aukot vähentävät
yleensä kuoren lujuutta ja vaativat vahvistusta. Aukkojen tai yhteiden vahvuus ja kestävyys
tulee aina osoittaa riittäväksi jokaisessa leikkauksessa. Tässä työssä käsiteltävä paineastia
sisältää yhteitä kuperassa päädyssä, pallopäädyssä, vinoja yhteitä, aukkopareja ja säännöllisen kuvion mukaisia reikäkenttiä. Aukkojen mitoitukset määritellään standardin EN
13445-3 kohdassa 9. Siinä on eritelty usealle erilaiselle mahdolliselle tapaukselle menetelmä, jolla aukon vahvuus voidaan määrittää.

Kuoren aukkojen mitoitus perustuu painealuemenetelmään. Menetelmä perustuu siihen,
että reaktiovoima vahvistuksessa on yhtä suuri tai suurempi kuin painekuorma. Reaktiovoima on summa jokaisen komponentin keskimääräisestä kalvojännityksestä ja jännityskuormitetusta poikkipinta-alasta. Yleinen yhtälö aukon vahvistukselle on:
(𝐴𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑤 )(𝑓𝑠 − 0,5𝑃) + 𝐴𝑓𝑝 (𝑓𝑜𝑝 − 0.5𝑃) + 𝐴𝑓𝑛 (𝑓𝑜𝑏 − 0,5𝑃) ≥
𝑃(𝐴𝑝𝑠 + 𝐴𝑝𝑏 + 0,5𝐴𝑝φ )

(85)

,jossa
𝑓𝑜𝑏=min(𝑓𝑠 ,𝑓𝑛)
𝑓𝑜𝑝=min(𝑓𝑠 ,𝑓𝑝 )

Yhtälössä 85 fs on sylinterin nimellinen suunnittelujännitys, fn on yhdemateriaalin nimellinen suunnittelujännitys ja fp on vahvistuslevyn nimellinen suunnittelujännitys. Afi yhtälöis-
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sä viittaa jännityskuormitettuihin poikkipinta-aloihin ja Api painekuormitettuihin pintaaloihin. Yhtälön pinta-alat on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Yksittäisen aukon pintaa hitsattu yhde. (SFS-EN-13445-3, 2014, s. 91).

Yllä on esimerkki vain lieriön yksittäisestä aukosta. Mikäli aukko on vino tai jossakin
muussa paineenalaisessa osassa, esimerkiksi pallopäädyssä tai kartiossa, on mitoitus samanlainen, ainoastaan pinta-alat määritetään hiukan eri tavalla. Lisäksi, jos aukko on vahvistettu vahvistuslevyllä, lisätään pinta-aloihin vahvistuslevyjen pinta-alat. Tähän on ohjeet
standardeissa, mutta ei ole tarkoituksenmukaista käydä jokaista erillistapausta läpi erikseen. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 88–91.)

3.5

Kuoret, joihin vaikuttaa ulkoinen paine

Joissakin tapauksissa on tarpeen tarkistaa kuoren kestäminen ulkoista painetta vastaan.
Lieriön paksuuden riittävyys tarkistetaan siten, että lasketaan paine Py, jolla lieriössä tai
kartiossa jäykisteiden puolivälissä tai pallokuoressa keskimääräinen kehäjännitys saavuttaa
myötörajan. Tämän jälkeen selvitetään täydellisen lieriön, kartion tai pallokuoren teoreettinen kimmoinen lommahduspaine Pm ja valitaan käyrältä kuvasta 22 suhdetta Pm/Py vastaa-
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va Pr/Py-suhde. Tästä suhteesta saadaan laskettua lommahduspaineen alaraja Py Tämän
jälkeen tarkistetaan toteutuuko alla näkyvä ehto.
𝑃𝑦 =

𝜎𝑒 𝑒𝑎

𝑃𝑚 =

𝐸𝑒𝑎 𝜀

𝑃𝑢 <

𝑃𝑟

𝑅

𝑅

𝑆

(86)

(87)

(88)

Kuva 22. Suhdetta Pm/Py vastaavat arvot Pr/Py (SFS-EN-13445-3, 2014, s. 55).

Yhtälössä 88 Pu on vaadittu ulkoinen suunnittelupaine. Tämä on yleensä tämän tyyppisissä
astioissa tyhjiönpaine ja mahdollisesti lisäksi tuulenpaine. Tuulenpaine on kuitenkin yleensä melko mitätön verrattuna tyhjönpaineeseen ja se voidaan jättää huomiotta alustavissa
laskelmissa. Yhtälössä 85 εe on keskimääräinen kimmoinen kehänsuuntainen venymä
lommahduksessa ja se voidaan määrittää standardin kuvan 8.5-3 käyrästöstä tai vaihtoehtoisesti standardin EN 13445-3 yhtälöllä 8.5.2-6. εe määritetään siten, että lommahdusaaltojen lukumäärä lieriön jäykistämättömällä osalla on määritetty siten, että Pm saa pienimmän arvonsa. Lommahdusaaltojen lukumäärä määritetään aina kokonaislukuna ja se on
riippuvainen jäykistämättömästä pituudesta, säteestä sekä seinämän paksuudesta. Mikäli
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yhtälön 88 ehto ei toteudu, tulee lisätä kuoren jäykkyyttä, esimerkiksi lisäämällä jäykisterenkaita tai seinämän paksuutta. Jäykisterenkaat voivat olla joko raskaita tai kevyitä. (SFSEN 13445-3 2014, s. 51–56.)

Tässä työssä käsiteltävissä astioissa ainut ulkopuolisen paineen aiheuttaja on tuulikuorma.
Mutta joissakin tapauksissa säiliöön voi aiheutua myös sisälle tyhjö, ja siitä syystä tulee
kuori mitoittaa tyhjön eli 0,1 MPa alipainetta vastaan. Jäykisterenkaat voivat sijaita joko
sisä- tai ulkopuolella kuorta. Jokaisen jäykisterenkaan suurin lommahduspaine ja kokonaisjännitys tulee tarkastaa. Lisäksi tulee varmistaa, ettei jäykisterengas kiepahda. (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 56–68.)

3.5.1 Jäykisterenkaat
Jäykisterenkaat voidaan suunnitella standardin EN 13445-3, joko raskaina tai kevyinä.
Tässä työssä jäykisteet suunniteltiin raskaina, sillä se johtaa huomattavasti yksinkertaisempaan mitoitukseen ja tällöin mittasuhteiden vaikutusta on helpompi verrata toisiinsa. Lisäksi tällöin EN 13445 mukaista mitoitusta on helpompi verrata muiden standardien vastaaviin tapauksiin. Yleensä jäykisteitä on kuitenkin useita samanlaisia tasajaolla, jolloin ne
olisi edullisinta määrittää kevyiksi jäykisteiksi. (SFS-EN 13445-3 2014, s. 56.)

3.6

Korkeat kolonnit, joihin vaikuttaa paine sekä ulkopuolinen kuorma

Kun on kyse korkeasta painelaitteesta, joka on tuettu pystysuoraan asentoon ja siihen vaikuttaa sisäpuolisen paineen lisäksi ulkopuolisia kuormia, tulee sekä kuoren puristus- että
vetojännityksiä tutkia. Lisäksi, kun kolonnia ei voida pitää jäykkänä, on hyvä varmistua,
ettei kolonnin taipuma ylitä asetettuja raja-arvoja kuormituksen alaisena. Aksiaalinen jännitys kuoressa saadaan laskettua seuraavasti:

𝜎𝑐 =

𝑃𝐷
4𝑡

𝐹

4𝑀

𝑥
± 𝜋𝐷𝑡
± 𝜋𝐷2𝑧𝑡

(89)

Kuten yhtälöstä nähdään, monia eri yhdistelmiä jännityksistä täytyy tarkastella, jotta voidaan saada varmuus suurimmasta jännityksestä. Yleensä maksimijännitys itse laitteessa
kohdistuu tuen kiinnityskohtaan. Kuitenkin, kun laitteessa on monia eri halkaisijoita ja
seinämän paksuuksia, on syytä tarkastella jännityksiä eri poikkileikkauksissa. Kolonnia on
syytä tarkastella ainakin tyhjänä ja täynnä niin vedolla kuin puristuksellakin. Suunnittelus-
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sa tulee ottaa huomioon sekä ulkoinen paine/alipaine että sisäinen paine. (SFS-EN 134453, 2014, s. 430–431.)

3.6.1 Kuoren staattinen kestävyys
Jännitykset voivat kasvaa suuriksi korkeissa pystysuorissa säiliöissä. Standardi EN 133453 antaa menetelmän, jonka avulla voidaan selvittää kuoren suurin sallittu puristusjännitys.
Kappaleessa 2.4.7 on esitetty, kuinka määritetään laitteessa vaikuttava aksiaalinen jännitys.
Tätä jännitystä verrataan suurimpaan sallittuun puristus- tai vetojännitykseen jokaisessa
poikkileikkauksessa. Suurimman sallitun puristusjännityksen laskentaan on annettu ohjeet
esimerkiksi standardin EN 13445-3 kohdassa 16.14.8. Kertoimen ∆ laskenta suoritettaan
seuraavasti:

𝐾=

1,21𝐸𝑒𝑎

𝛼𝑐 =

𝛼𝑐 =

∆=

∆=

(90)

𝑓𝐷

0,83
√1,0+0,005 𝐷/𝑒𝑎

0,7
√1,0+0,005 𝐷/𝑒𝑎

0,75𝛼𝑐 𝐾𝑐
1,5

0,4123
(𝛼𝑐 𝐾𝑐 )0,6

1,5

𝐷

kun 𝑒 ≤ 424
𝑎

𝐷

(91)

kun 𝑒 > 424

(92)

kun 𝛼𝑐 𝐾𝑐 < 0,5

(93)

kun 𝛼𝑐 𝐾𝑐 ≥ 0,5

(94)

𝑎

∆, αc ja Kc ovat kertoimia suurimman sallitun puristusjännityksen laskentaan standardin
kohdasta 16.14. Kertoimien avulla saadaan laskettua suurin sallittu puristusjännitys σc,all =
∆fd. Suurin sallittu puristusjännitys saa yleensä suunnittelujännitystä pienemmän arvon.
Kalvojännitysten ollessa vedolla verrataan aksiaalijännitystä suunniteltujännitykseen.
(SFS-EN 13445-3, 2014, s. 432–433.)

Standardi EN 13445-3 ei anna ohjeita kartioiden voimien ja momenttien tarkasteluun kartio-lieriöliitoksessa, kun kartion kärkikulman puolikas ylittää 7°. (SFS-EN 13445-3, 2014,

69

s. 542). Tästä syystä tällaisten kartioiden kestävyyden määrittämiseksi käytettiin tässä
työssä standardin PD5500 liitteen B ohjeita.

Kun kartiota ei ole varustettu taipeella, tulee määrittää erikseen kartio-lieriöliitoskohtaan
suurin sallittu aksiaalinen voima sekä suurin sallittu momentti. Tämä tapahtuu aiemmin
esitetyn yhtälön 78 mukaisen β-kertoimen avulla kartion suuremmassa päädyssä ja yhtälön
81 mukaisen βH-kertoimen avulla pienemmässä päädyssä. Suurimmat sallitut kuormat
kartio-lieriöliitoksessa voidaan määrittää seuraavasti standarin PD5500 mukaan:

𝐹𝑐𝑗𝐿.𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑐𝑗𝑆.𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑗.𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝑗.𝑚𝑎𝑥 =

max (𝑝

𝜋𝐷𝑐 𝑒𝑎𝑗 𝑓𝑑 cos(𝛼)

(95)

(2.4𝛽+1.06)

𝜋𝐷𝑐 𝑒𝑎𝑗 𝑓𝑑 cos(𝛼)

(96)

(2𝛽𝐻 +1)

𝐷𝑐 𝐹𝑐𝑗.𝑚𝑎𝑥

(97)

4

2𝑒𝑎 𝑓𝑑

(98)

𝛽𝐻 𝐷𝑐

|𝑝|

𝑚𝑎𝑥

|𝑊|

;𝑊

𝑚𝑎𝑥

;𝑝

|𝑝|

𝑚𝑎𝑥

|𝑊|

+𝑊

𝑚𝑎𝑥

|𝑀|

)+𝑀

𝑚𝑎𝑥

≤1

(99)

Yhtälöissä Fcj.max on suurin sallittu aksiaalinen voima, eaj pienempi halkaisija kartion ja
lieriön liitoskohdassa ja Mj.max suurin sallittu momentti liitoskohdassa. Nämä suurimmat
sallitut kuormitukset tulee tarkastaa kussakin kuormitustapauksessa erikseen kartioiden
kummassakin päädyssä. Lisäksi tulee tarkastaa, että yhtälön 99 ehto täyttyy. (PD5500,
2006, s. 4–5.) Mikäli kuormat ylittävät kartio-lieriöliitoksessa yhtälöiden 95-98 sallitut
arvot tai yhtälön 99 ehto ei täyty, tulee liitoskohdan vahvistusta lisätä. Vahvistuksen vähimmäispituus liitoksessa on kuvassa 20 ja yhtälöissä 83 ja 84 esitetyn mukainen. Vahvistusta tulee lisätä niin paljon, että se kestää kuormituksen.
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3.6.2 Helman staattinen analyysi
Helman kestävyys määritetään siten, että kussakin kuormitustapauksessa määritetään staattinen analyysi pahimman mahdollisen tilanteen mukaan. Kuvassa 23 on esitetty helmatuennan periaate ja leikkaukset, joissa kestävyys on ainakin tarkastettava.

Kuva 23. Helmatuennan periaatekuva vaadituista leikkauksista (SFS-EN 13445-3, 2014,
s. 392).

Helman staattisen analyysin yhteydessä tarkistetaan kestävyys kussakin kuvan 23 leikkauksessa sekä mahdollisten aukkojen kohdalta leikkauksessa 4-4 ja alaosassa leikkauksessa
5-5. Helman staattinen kestävyys määritetään aksiaalisen veto- ja puristusjännityksen perusteella sekä kokonaisjännitysten ja hitsin kestävyyden tarkastamisella. Ensin määritetään
vertikaaliset ja horisontaaliset voimat helman yläpuolella ja tämän jälkeen horisontaalisista
voimista aiheutuvat momentit, jotka lisäävät vertikaalisten voimien ohella veto- ja puristusjännityksiä helmaan. Lisäksi tulee ottaa huomioon helmalevyn ja kuoren keskiviivojen
epäkeskisyydestä aiheutuva momentti. Pystyvoimat tulevat käytännössä säiliön ja sisällön
omasta painosta ja vaakavoimat tuuli- ja/tai maanjäristyskuormista.
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Menetelmä on sellainen, että siinä tarkastellaan itse helmatukea sekä helman ja painesäiliön liitosalueen paikallisia jännityksiä. Jokaisen kuvassa 23 esitetyn leikkauksen kalvo- ja
taivutusjännitykset valitulla kuormitustapauksella määritetään. Tämän jälkeen tarkastetaan,
etteivät ne ylitä määritettyä suunnittelujännitystä tai kohdassa 3.6.1 esitetyllä menetelmällä
laskettua suurinta sallittua puristusjännitystä. Lisäksi määritetään kokonaisjännitykset
summaamalla kalvo- ja taivutusjännitykset yhteen kunkin leikkauksen levyjen ulko- ja
sisäpinnoilla, ja tarkistetaan, etteivät ne ylitä seuraavan yhtälön mukaista jännitystä:

𝜎𝑖𝑡𝑜𝑡 ≤ 𝑓[3 −

1
1,5

(

𝜎𝑖𝑚
𝑓

)]

(100)

Yhtälössä 100 σtot on kokonaisjännitys, σm kalvojännitys ja f materiaalista ja lämpötilasta
määräytyvä nimellinen suunnittelujännitys. (SFS-EN 13445-3, 2014, 396–400.)

3.6.3 Perustan suunnittelu
Helman perusta on yleensä tämän tyyppisissä reaktoreissa joko puristusrenkaalla tai ankkurituoleilla tuettu. Tässä työssä perustus suunniteltiin puristusrenkaalla varustettuna helmana. EN 13445-3 kohdassa 16.12.5.4.5.5 on ohjeet puristusrenkaalla varustetun peruslevyn
suunnitteluun. Menetelmässä lasketaan valittujen ankkuriruuvien betonin ja perus- sekä
puristusrenkaan ja niiden väliin tulevien tukien pienimmät sallitut mitat. Lisäksi tarkastetaan puristusrenkaan kohdalta sen aiheuttama kehänsuuntainen viivakuorma helmaan. Mikäli ehdot täyttyvät, on rakenne hyväksytty. (SFS-EN 13445-3, 2014, 411–418.)

Ankkuriruuvien materiaalina käytettiin EN 1.7225 42CrMo4 terästä, sen hyvien lujuusominaisuuksien takia. Sen myötölujuus on 730 MPa ja murtolujuus 860 MPa. Sitä käytetään yleisesti tämän tyyppisten reaktorien helman ankkuriruuvien materiaalina. (SFS-EN
10269, 2013, s. 28,30)

3.6.4 Taipumat
Kolonneja mitoittaessa tulee tarkastaa kolonnin taipuma jokaisella kuormitustapauksella.
Taipuman suurin sallittu arvo määritetään siten, ettei kolonni saa taipua 200 mm matkalta
yli 1 mm. Taipuma ei saa ylittyä missään kohdassa, eikä millään kuormitustapauksella.
Erilaiset kuormitusyhdistelmät on esitetty taulukossa 6.
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3.7

Jännitysanalyysi

Yhtälöihin perustuva menettely ei riitä aina paineastian mitoitukseen. Tällöin standardit
antavat myös vaihtoehtoisen menettelyn mitoitukseen. Tätä kutsutaan jännitysanalyysiksi
DBA (Design-by-analysis). Jännitysanalyysissä määritetään sallitut kuormat yksityiskohtaisen rakenneanalyysin perusteella. Tähän on standardeissa kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa, suora menetelmä ja jännitysluokkiin perustuva menetelmä tai elastinen jännitysanalyysi. Jännitysanalyysiä voidaan käyttää osalle painelaitetta tai koko laitteelle. Tällainen menettely on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi ja sen takia ei niin yleisesti
käytetty yksinkertaisemmissa konstruktioissa. Jännitysanalyysi suoritetaan yleensä elementtimenetelmän avulla. Tulee myös ottaa huomioon, että painekuorman yksinään edellyttämä vähimmäispaksuus ei saa olla pienempi kuin se, mikä vaaditaan yhtälöillä laskettuna (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 599).

3.7.1 Suora menetelmä
Suora menetelmä perustuu epälineaariseen analyysiin.
Suoran menetelmän pääasialliset edut ovat:


Jännitysten luokittelussa syntyvät ongelmat



Saattaa parantaa suunnittelufilosofiaa



Asialliset varmuuskertoimet



Parempi käsitys kriittisistä vauriomuodoista

Myös joitakin haittoja tätä menetelmää käytettäessä on. Ne ovat:


Joudutaan käyttämään epälineaarisia laskelmia



Laskenta-aika kasvaa merkittävästi



Lineaarinen superpositio ei ole enää mahdollista



Menetelmä vaatii taustalla olevan teorian hyvää tuntemusta

Kuitenkin nykyisillä tietokoneohjelmilla on helppo saada FE-analyysin avulla tuloksia,
mutta oikeanlaisten tulosten saavuttaminen voi olla haastavaa monimutkaisemmissa konstruktioissa. Suoran menetelmän käyttäminen vaatii suuren määrän asiantuntemusta ja sen
takia sitä suositellaan käyttämään harkiten.
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3.7.2 Jännitysluokkiin perustuva menetelmä/elastinen jännitysanalyysi
Jännitysluokkiin perustuvan menetelmän edut ovat:


Laajasti käytetty teollisuudessa



Standardeissa esitetään selkeät ohjeet analyysin suorittamisen



Yhdistelmä vaikutusten yhdistäminen on sallittua



Suoraa menetelmää nopeampi

Suurin ongelma tässä menetelmässä on jännitysten luokittelu.


Menetelmää ei voida käyttää paksu- ja raskaseinämäisille painelaitteille



Jännitykset täytyy lajitella ja luokitella omiin luokkiinsa.



Jännitysten linearisoinnille ei aina ole teoreettista perustetta



Alueilla, joilla jännitysten jakautuminen on monimutkaista, voi olla hankala
määrittää jännitykset sopivaan luokkaan

3.8

Mittasuhteiden optimointi

Tässä työssä tärkeintä on optimoida kuoren materiaalin käyttöä. Painelaitteen muotoon ei
kosketa, ja tilavuus pysyy samana, sillä käytännössä ympyränmuotoinen poikkileikkaus on
optimimuoto painelaitteelle (Moss & Basic, 2013, s. 97). Tästä syystä on haettava mahdollisimman optimaalista korkeus-halkaisija -suhdetta tarvittavalle tilavuudelle. Lisäksi täytyy
ottaa huomioon prosessin vaatimukset, joten vain tietyissä rajoissa pystytään toimimaan.
Tuuli- ja maanjäristyskuormat ovat myös merkitseviä. Mikäli ei otettaisi huomioon prosessiteknisiä vaatimuksia ja keskityttäisiin vain minimoimaan materiaalin määrää, paineastioista tulisi matalia. Toisaalta taas maanjäristysalueilla matalien painesäiliöiden ominaisvärähtelytaajuudet laskisivat ja näin maanjäristysvoimat kasvaisivat merkittävästi, joten myös
laitteen sijoituskohteella on merkitystä painelaitteen optimaalisiin mittasuhteisiin. Esimerkiksi hyvin matalassa painelaitteessa levynpaksuudet kasvaisivat suuriksi ja tilankäytöstä
voisi tulla ongelma. Lisäksi prosessissa alkaisi ilmetä ongelmia.

Optimaalisten mittasuhteiden selvittämiseksi laskettiin vertikaalisen paineastian mittoja,
joille oli määritetty tilavuus, joka ei saanut muuttua mittasuhteiden muuttuessa. Optimointiin valittiin tässä työssä käsitellyn reaktorityypin kaksi erikokoista astiaa ja niiden mittasuhteita arvioitiin kahdella eri paineella. Paineet olivat 0.6 MPa ja 1.3 MPa. Yleensä paineet ovat jotakin tältä väliltä tässä työssä tutkittavilla paineastioilla. Lisäksi ulkoisiksi
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kuormituksiksi asetettiin tuulennopeuden perusarvoksi 40 m/s ja maanjäristyskiihtyvyyden
arvoksi 0,1 g, jotta myös ulkoisten kuormien osuus tulisi riittävän hyvin selville.
Työn aikana kehitettiin Liitteessä I osittain nähtävä mathcad –pohja, jolla pystyttiin laskemaan mittoja tai mittasuhteita sekä muita alkuarvoja muuttamalla tässä työssä tutkitun reaktorin kuoren massaa sekä seinämän paksuuksia. Yhtälöt määritettiin siten, että tilavuudet
pysyvät samoina kuvassa 24 näkyvillä reaktoreilla mittasuhteiden muuttuessa eri osioissa.
Tällöin prosessin kannalta tärkeät tilavuudet eivät muutu kuoren mittoja tai kulmia muutettaessa.

Kuva 24. Työssä tutkittavat reaktorit. Ylhäällä suurempi reaktori, jonka kokonaistilavuus
on 5481 m3 ja alhaalla pienempi reaktori kokonaistilavuus on 880 m3

Optimointia suoritettiin iteratiivisesti, sillä muuttujia ja huomioon otettavia asioita on suurikokoisessa reaktorissa paljon. Tuloksien saamiseksi laskettiin kahden erikokoisen reaktorin massoja useilla eri halkaisija korkeussuhteilla ja saatiin käyrästöt, joista voidaan hakea
optimaalisia mittasuhteita näille reaktoreille. Suuremman reaktorin tilavuus on 5481 m3 ja
pienemmän 880 m3. Reaktorit valittiin siten, että ne olivat nykyisen tuotesarjan ylä- ja
alapäästä, jolloin saatiin hyvä kuva mittasuhteiden vaikutuksista koko tuotesarjaan.
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Mittoja muutettiin siten, että ylimmän sylinterin sekä yläpään halkaisija ja korkeus pidettiin samana, sillä niiden koon määrittää vain kullekin tuotannolle vaadittu syöttöruuvi ja
yläpäässä olevat yhteet. Näin ollen yläpään halkaisijaa tai korkeutta ei ole järkevää optimoida, vaikkakin sitä madaltamalla saataisiin kuoren massaa vähennettyä. Muissa reaktorin osissa muutettiin halkaisijoita ja korkeuksia siten, että tilavuudet näissä osioissa säilyivät prosessin vaatimalla tavalla.

Optimointi suoritettiin käyttämällä standardin EN 13445-3 mukaista laskentaa ja tulosten
oletetaan korreloivan myös muiden standardien kanssa. Toki seuraavassa kappaleessa käytyjen eroavaisuuksien vaikutukset otetaan huomioon niitä käyttäessä. Minimi levyn vahvuudeksi määritettiin 14 mm, sillä kokemusperäisesti on havaittu, että sitä ohuemmilla
seinämän paksuuksilla alkaa ilmetä ongelmia. Parhaita mittasuhteita määriteltäessä levysegmenttien keskimääräinen korkeus laskettiin 2500 millimetrin korkuiseksi. Tästä syystä tuloksissa esitetyt kuorten massojen arvot ovat todellisuutta jonkin verran pienempiä.
Todellisuudessa levyjako on yleensä enemmän kuin 2500 mm, yleensä lähempänä 3000
mm. Levyjako onkin aina tapauskohtainen ja määräytyy pitkälti kunkin sylinterin tai kartion kokonaiskorkeudesta. Kuitenkin tulokset matalammalla levyjaolla korreloivat hyvin
myös todellisuuden kanssa.

Lisäksi tutkittiin kartio-osien kulmien muuttamisen vaikutusta reaktorin massaan ja vahvistuksen vaatimuksiin. Tämä toteutettiin kuitenkin siten, että suurimmaksi mahdolliseksi
kulmaksi määritettiin 20 astetta, sillä sitä suuremmilla kulmilla on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia massan käyttäytymiseen reaktorin sisällä. Lisäksi tutkittiin kuvassa 24 yläpuolella esitetyn reaktorin mittasuhteiden vaikutusta maanjäristysalueella ja sitä, ovatko
optimaalisemmat mittasuhteet näille alueille erilaiset kuin muissa kuormitusolosuhteissa.

Kuvassa 25 on esitetty eräs toisentyyppinen reaktori. Aiempaan verrattuna tämä on huomattavasti hoikempi sekä huomattavasti yksinkertaisempi rakenteeltaan. Sen tilavuus on
noin 255 m3 ja vertailun vuoksi tutkittiin kuinka sen mittasuhteet vertautuvat tässä työssä
aiemmin käsiteltyyn reaktori tyyppiin.
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Kuva 25. Tyypin 2 Reaktori mittoineen

Kuvan 25 reaktorin prosessivaatimuksiin ei ole tässä työssä mahdollista paneutua. Reaktori
mitoitetaan vain samojen sääntöjen mukaan kuin kuvassa 24 näkyvät reaktorit, mutta ei
yhtä suurella minimi seinämän vahvuusvaatimuksella, sillä kyseessä on halkaisijaltaan
huomattavasti pienempi reaktori. Minimi seinämän vahvuudeksi määritettiin tässä työssä
tälle reaktorille 6 mm ja sen helmalle 10 mm. Kuormituksena käytettiin 0,6 MPa suunnittelupainetta ja 0,1 MPa ulkoista painetta, tyhjiönpainetta. Tuulikuormiksi määritettiin tuulennopeuden modifioimattomaksi perusarvoksi 40 m/s ja laskettiin tuulikuormat EN 19911-4 ohjeiden mukaan.

3.8.1 Materiaalivalinnat
Optimointi ei ole vain pienimpien mahdollisten mittasuhteiden löytämistä, vaan myös oikean materiaalin valintaa. Työssä tutkitaan materiaalin valinnan vaikutusta materiaalimenekkiin. Eri materiaalien fysikaaliset ominaisuuksien mukaan määritetyt erilaiset suunnittelujännitykset vaikuttavat merkittävästi vaadittuihin seinämän paksuuksiin. Lisäksi korroosiota kestämättömillä materiaaleilla vaaditaan lisäpaksuutta korroosiovarasta. Kuvan 26
käyrästössä on esitetty ruostumattomien teräslevyjen tonnihintoja aikaväliltä 2014–2016
sekä hinta-arviot vuoden 2017 kahdelle ensimmäiselle neljännekselle.
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Kuva 26. 10–50 mm paksujen ruostumattomien teräslevyjen toteutuneet tonni hinnat
vuosina 2014–2016 ja vuoden 2017 kahden ensimmäisen neljänneksen arvioidut
tonnihinnat (Tarjavuori, 2016).

Yllä olevista hinnoista nähdään hyvin, mistä syystä duplex-teräkset ovat oivallinen valinta
työssä käsiteltäviin paineastioihin. Esimerkiksi ainut austeniittisista ruostumattomista teräksistä hinnaltaan kilpailukykyinen olisi luokan 1.4301 teräs, mutta sen suunnittelujännitys painelaitteille on huomattavasti pienempi. 1.4162 saa 200 °C suunnittelulämpötilassa
noin 70 % suuremman arvon suunnittelujännitykseksi kuin 1.4301. Yllä olevia hintoja
apuna käyttäen laskettiin erään reaktorin kuoren hinta eri materiaaleilla EN -standardin
mukaan. (SFS-EN 10028-7, 2016, s. 23, 26, 28)

3.8.2 Helman optimointi
Kyseisten reaktorien tuennassa käytetyt helmat ovat merkittävä osa niiden painoa. Kuoren
optimoinnin lisäksi tutkittiin, millä keinoin tuennan massaa olisi mahdollista vähentää.
Tässä työssä tutkittiin, olisiko mahdollista vähentää helman kustannuksia käyttämällä esimerkiksi suurlujuusteräksiä tai kartiomallista helmaa. Kuvassa 24 yläpuolella esitetyn reaktorin helman vaadittua paksuutta ja massaa tutkittiin suurilla ulkoisilla kuormilla, jotta
nähtäisiin, olisiko edellä mainituilla ratkaisuilla mahdollista saavuttaa etua. Kuormituksiksi
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määritettiin 0,4 g suuruinen maanjäristyskiihtyvyyden arvo ja tuulennopeuden modifioimattomaksi arvoksi 60 m/s.

Materiaalit olivat SFS-EN 10028–6:2009 standardin mukaisia hitsattavia ja lujia painelaite-teräksiä. Materiaaleiksi valittiin kolmen eri myötölujuusluokan 460 MPa, 500 MPa ja
690 MPa mukaiset teräkset. Teräkset olivat siis P460Q, P500Q ja P690Q ja näitä verrattiin
P355Q helman paksuuteen ja massaan. Terästen lisätunnus Q tarkoittaa terästen olevan
nuorrutettuja. Nuorruttamalla pystytään kuitenkin valmistamaan tätäkin lujempia teräksiä,
mutta niitä ei kuitenkaan vielä löydy standardeista. (SFS-EN 10028-6, 2009, s. 16.)

Työssä tutkittiin myös helman kulman muutosta. Kartiomainen helma voisi tuoda etua perustusrenkaan massaan sekä ankkuriruuvien kuormituksiin. Helman tulisi kuitenkin pysyä
yhtä korkeana pystysuunnassa, jolloin koko tuennan massa tulee kasvamaan. Kartiomaisesta helmasta voi olla hyötyä ainoastaan suurilla kuormilla, kuten lujemmista teräksistäkin.
Tästä syystä kartiomaista helmaa tutkittiin suurella maanjäristyskuormalla. Ankkuriruuvien
nimelliseksi halkaisijaksi valittiin 84 mm.
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4

PAINEASTIANORMIT

Tässä kappaleessa käydään läpi, mitä standardeja käytetään sekä mitä eroavaisuuksia niissä
on lämmittämättömien paineastioiden osalta. Lisäksi tutustutaan paineastiastandardeja ohjaaviin direktiiveihin. Näistä direktiiveistä tärkein on Eurooppalainen painelaitedirektiivi
PED. Painelaitteet jaetaan direktiivien ja säädösten mukaan luokkiin, yleensä käyttöpaineen mukaan. Kuvassa 27 on esitetty PED:n ja kiinalaisen vastaavan direktiivin TSG:n
mukainen luokittelu painelaitteille.

Painelaitteet märitellään luokkiin, luokkia on neljä I, II, III, IV. Painelaitteen luokka määräytyy hyvän konepajakäytännön mukaiseksi vaarallisuuden, tyypin, sisällön, olotilan ja
suunnitteluarvojen mukaan. Suurin sallittu käyttöpaine ja ominaistilavuus ovat suunniteltuarvoista luokkaan vaikuttavia tekijöitä paineastioilla. Painelaitetyyppejä eri luokille ovat
säiliön, höyryn, putkiston tai ylikuumennetun veden tuotannossa käytettävä painelaite, varolaite tai paineenalainen lisälaite. Kaasu ja neste ovat olomuotojen tyyppejä. Vaarallisuus
jaetaan ryhmiin 1 ja 2 sisällön mukaan. Kuvassa 27 on kuvattu painelaitteiden luokittelemisperusteita. (Directive 2014/68/EU.) Vaikka tämä luokittelu onkin Eurooppalaisesta
painelaite direktiivistä, PED:istä, on samantapainen luokittelu myös muissa standardeissa
ja direktiiveissä käytössä.

Kuva 27. Painelaitteiden kategorian 1 luokitteluperusteet painelaiteluokkiin. Vasemmalla
PED:n mukainen luokittelu ja oikealla kiinalaisen TSG:n mukainen luokittelu (Directive
2014/68/EU; TSG, 2009, s. 60.)
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4.1

Painelaitedirektiivit PED

Painelaitedirektiivi ohjaa painelaitestandardeja ja siten painelaitteiden suunnittelua. Nykyisin Euroopassa on voimassa direktiivi 2014/68/EU, joka korvaa Direktiivin 97/23/EC ja on
astunut voimaan 20.6.2016. Direktiiviä sovelletaan painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimuksenmukaisuuden arviointiin silloin, kun kyseisen laitteen suurin sallittu
käyttöpaine on enemmän kuin 0,5 baaria. (Directive 2014/68/EU).

Direktiivin mukaan painelaitteet on suunniteltava siten, että koko sen oletetun käyttöiän
otetaan huomioon kaikki asianmukaiset tekijät, jotka vaikuttavat sen turvallisuuteen. Eli
suunnittelussa käytetään asianmukaisia varmuuskertoimia, jotka perustuvat yleisiin menettelyihin ja jotka riittävät ennakoimaan kaikenlaiset viat yhteneväisellä tavalla.
Painelaitedirektiivin mukaan (Directive 2014/68/EU): ”Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon:
-

sisäinen ja ulkoinen paine,

-

ympäristön lämpötila ja käyttölämpötila,

-

staattinen paine ja sisällön massa käyttö- ja testausolosuhteissa,

-

liikenteestä, tuulesta ja maanjäristyksistä aiheutuvat kuormitukset,

-

tukien, kiinnikkeiden, putkistojen jne. aiheuttamat vastavoimat ja -momentit,

-

korroosio, eroosio, väsyminen jne.,

-

epästabiilien sisältöjen hajoaminen.

Erilaiset samaan aikaan vaikuttavat kuormitukset on otettava huomioon siinä määrin kuin
niiden samanaikainen ilmeneminen on todennäköistä.”

Painelaitteiden lujuuden varmistamiseksi, niiden mitoituksen on perustuttava joko laskentamenetelmiin tai kokeelliseen menetelmään. Yleensä suunnittelu perustuu laskentamenetelmään, joka on yksi tai useampi seuraavista: mitoitusyhtälöiden mukainen suunnittelu,
analyysin mukainen suunnittelu tai murtumamekaniikan mukainen suunnittelu. Painelaitedirektiivin liitteen I kohdassa 7.1 on annettu suurimmat sallitut jännitykset eri teräslajeille.
Ne vastaavat standardeissa olevia suunnittelujännityksiä, jotka on kuvattu taulukossa 3.
Lisäksi kohdassa 7.2 on esitetty hitsattujen liitosten suurimmat lujuuskertoimien arvot.
(Directive 2014/68/EU).
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4.2

ASME kattila- ja paineastiakoodi

The ASME International Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) on säännöstö, joka
koostuu 11 kohdasta ja 15 alakohdasta. Jokainen kohta sisältää eri aiheen liittyen höyrykattiloihin tai painelaitteisiin. Säännöstö on käytössä kokonaan tai osittain jokaisessa Yhdysvaltain osavaltiossa sekä kaikissa Kanadan provinsseissa, lisäksi sitä käytetään yleisesti
Etelä-Amerikassa. Kohdassa VIII määritellään lämmittämättömät painelaitteet, joita tässä
työssä tutkitaan.

4.3

TSG

TSG 21-2016 on uusin versio kiinalaisesta direktiivistä painelaitteiden turvallisuudelle. Se
astui voimaan lokakuun 1. 2016 ja korvasi edellisen version TSG R0004-2009. Tässä työssä käytettiin kuitenkin vielä vanhaa TSG R0004-2009 versiota, sillä englanninkielistä versiota ei ollut saatavilla vielä työn aloitushetkellä. TSG on käytännössä kiinalainen vastine
PED -direktiiville.

4.4

Standardit

ASME-standardit vastaavat Yhdysvalloissa PED:in säätämiä EN -standardeja. PohjoisAmerikan ulkopuolella käytetään ASME -standardeja painelaitteiden mitoituksessa.
PED:llä on lain asema Euroopassa. Tämä eroaa ASME:sta siinä, että sillä on lain asema
ainoastaan niissä USA:n osavaltioissa ja Kanadan provinsseissa, missä ASME on sisällytetty lainsäädäntöön. Kiinassa taas näitä standardeja vastaavat GB150-standardit ja niitä on
sovellettava Kiinan markkinoille suunnitelluissa painelaitteissa.

Tässä työssä perehdytään kolmeen työssä käsiteltävien reaktorien kannalta merkittävimpään standardiin, jotka ohjaavat lämmittämättömien painelaitteiden suunnittelua. Nämä
tärkeimmät paineastioita koskevat standardit ovat Euroopan Standardi EN 13445, Amerikan koneinsinöörien ASME VIII ja Kiinan kansallinen standardi GB150. Työssä verrataan,
standardien merkittävimpiä eroavaisuuksia mitoittaessa työssä tutkittavia reaktoreja.

4.4.1 EN 13445 painelaitestandardi
Lämmittämättömien paineastioiden suunnittelussa käytetään EN-13445 Standardia. Standardi perustuu Eurooppalaiseen painelaitedirektiivin PED:iin. Standardissa on 7 osaa (SFSEN 13445-1, 2014, s. 3.):
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Osa 1: Yleistä



Osa 2: Materiaalit



Osa 3: Suunnittelu



Osa 4: Valmistus



Osa 5: Tarkastus ja testaus



Osa 6: Pallografiittivaluraudasta valmistettavien painesäiliöiden ja niiden osien
suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset



Osa 7: Opas vaatimustenmukaisuusmenettelystä



Osa 8: Lisävaatimukset alumiini- ja alumiiniseosteisille paineastioille

Lämmittämättömien painesäiliöiden suunnittelu ja valmistus edellyttää kaikkien asianomaisten osien soveltamista, jotta standardin vaatimukset voidaan täyttää tyydyttävästi.

4.4.2 ASME VIII painelaitestandardi
Lämmittämättömien paineastioiden suunnittelussa käytettään ASME-VIII standardia. ASME VIII Divisioona 1 ohjeita sovelletaan paineastioille joiden paine on alle 20 MPa. ASME:n ensimmäiset standardit astuivat voimaan jo 1900-luvun alkupuolelta ja se on monilta
osin konservatiivisempi verrattuna PED:n perusteella laadittuihin standardeihin. ASME
VIII standardista on olemassa myös edistyksellisempi versio VIII-2 ”Alternative rules”,
jonka mitoitusohjeet vastaavat pitkälti PED:in ja siten EN 13445 -standardin ohjeita.

ASME-standardilla on lain asema useimmissa Pohjois-Amerikan osavaltioissa ja sitä käytetään laajasti kansainvälisenä suunnittelu- ja valmistusstandardina. ASME VIII-2 antaa
ohjeet sekä mitoitusyhtälöihin perustuvalle menettelylle, että jännitysanalyysiin perustuvalle menetelmälle.

4.4.3 GB150 painelaitestandardi
Kiinalaisia painelaite standardeja ohjaa TSG säädös. Lämmittämättömien painelaitteiden
suunnittelussa käytettään GB150-2011 standardia. Standardissa on neljä osaa. Lisäksi
NB/T 4710 ”Steel Vertical Vessels Supported by Skirt” antaa ohjeita korkeiden helmalla
tuettujen astioiden suunnitteluun ja NB/T 4732 vaihtoehtoisen jännitysanalyysi menetelmän mitoitusyhtälöihin perustuvalle mitoitukselle.


Part 1: General Requirements
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Part 2: Materials



Part 3: Design



Part 4: Fabrication, Inspection and Testing, and Acceptance

Tässä työssä kuitenkin perehdytään vain GB150 standardiin ja se onkin aina lämmittämättömille painelaitteille tärkein kiinalainen kansallinen standardi.

4.5

Standardien vertailua lämmittämättömien paineastioiden osalta

Jokainen standardeista antaa mahdollisuuden sekä mitoitusyhtälöiden mukaiselle suunnittelulle että jännitysanalyysin mukaiselle suunnittelulle. Kuvassa 28 on kuvattu standardien
hierarkkista rakennetta.

Kuva 28. Painelaitestandardien hierarkkinen rakenne

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään antavat kaikki kolme standardia ohjeet mitoitusyhtälöiden mukaiseen suunnitteluun ja jännitysanalyysille. Tosin ainoastaan EN 13445-3 standardissa ne kuuluvat kaikki samaan standardiin. Etenkin kiinalaisissa kansallisissa standardeissa on monia ohjaavia standardeja, joissa on lisäohjeita tietynlaisten painelaitteiden mitoitukseen.

4.5.1 Mitoitusyhtälöiden mukainen suunnittelu eri standardeissa
Tässä työssä vertailtiin mitoitusyhtälöiden mukaista suunnittelua ja taulukoitiin tärkeimmät
yhtälöt kustakin standardista. Painelaitteiden suunnittelun perusyhtälöt on esitetty taulukossa 9 kunkin standardin osalta.
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Taulukko 9 Perusyhtälöt painelaitteen kuoren mitoitukseen eri standardien mukaan
(SFS-EN 13445-3, 2014, s. 29–40; ASME VIII-1, 2015, s. 19, 28, 348; ASME VIII-2, 2015,
s. 188–190; GB150.3, 2011, s. 3, 4, 29).

Kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, standardeissa paineastioiden perusmitoitus toteutetaan hyvinkin samankaltaisella tavalla. Vaikka yhtälöt näyttävät hiukan erilaisilta, antavat
ne hyvin lähelle samoja tuloksia samoilla lähtöarvoilla. Sylinterien ja pallokuorien osalta
erot ovat korkeintaan millin kymmenesosia. Kaaripäätyjen osalta erot ovat suurempia.
Kaikissa kolmessa standardissa paineenalaisten osien mitoitus perustuu Trescan lujuushypoteesiin. Vaadittava testauspainekaan ei suuresti eroa standardien välillä.

Jo pelkästään mitoitusyhtälöitä tarkastelemalla selviää, että EN 13445-3 mukainen mitoitus
on tarkin (jos ei oteta huomioon ASME VIII-2, mikä on monilta osin vastaava eurooppalaisen standardin kanssa), kuten huomataan esimerkiksi kaaripäädyn mitoitusyhtälöistä.
Lisäksi kaaripäädyn tapauksessa ASME VIII-1 vaatii, että jos teräksen murtolujuuden ylittää 485 MPa:n arvon, tulee sallittu jännitys päädyssä laskea 138 MPa:lla ja skaalata tästä
suunnittelulämpötilan mukaan (ASME VIII-1, 2015, s. 28). Tästä syystä ASME standardin mukaan suunnitellut kaaripäädyt kannattaa suunnitella elliptisinä päätyinä, mikäli materiaalina käytetään duplex-teräksiä. Tämän työn vertailussa jätettiin tämä kuitenkin
ottamatta huomioon, jotta tulokset olisi paremmin vertailtavissa, ja suunniteltiin Korbbo-
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gen tyyppinen pääty suurimman sallitun jännityksen mukaan. Mikäli olisi käytetty suunnittelujännityksen alennettua arvoa, olisi päädyn seinämän paksuus kasvanut ASME standardin mukaisessa mitoituksessa noin 34 %. Lisäksi elliptinen pääty vaatii muutoinkin pienemmän seinämän paksuuden (noin 6 %, geometriasta määräytyen), jolloin materiaalikustannukset ovat pienemmät, mutta valmistuskustannukset kasvavat.

4.5.2 Mitoitus ulkoista painetta vastaan eri standardeissa
Menetelmä ulkoista painetta vastaan mitoitukselle on täysin samanlainen sekä ASME että
GB150 standardeissa. Voisi sanoa niiden olevan toistensa kopiot. EN 13445-3 standardissa
esitelty menetelmä, mikä on käyty työssä aiemmin läpi kappaleessa 3.5, on joiltakin osin
samanlainen, mutta huomattavasti monimutkaisempi. Kaikissa standardeissa määritetään
tekijä halkaisijan, seinämän paksuuden ja levykentän pituuden mukaan ja tämän jälkeen
saadaan käyrästön avulla selville suurin sallittu ulkoinen paine kyseisellä jäykistämättömällä pituudella.

Jäykisterenkaille ASME VIII-1 ja GB150 antavat menetelmän suunnitella vain raskaita
jäykisteitä, kun taas EN 13445 antaa mahdollisuuden suunnitella jäykisteet joko raskaina,
kevyinä tai näiden yhdistelminä. Lisäksi EN 13445 vaatii tarkastamaan jäykisteen lommahduspaineen, jäykisteen suurimmat jännitykset, jäykisteen kiepahduksen sekä jäykisteiden välisen lommahduksen. GB150 ja ASME VIII-1 standardien mukaan tarkastetaan vain
jäykisteiden välinen lommahdus ja jäykisteen riittävä neliömomentti. ASME VIII-1 antaa
ohjeet myös jäykisteen hitsin suunnitteluun. (SFS-EN 13445-3, 2014, s. 57–65; ASME
VIII-1, 2015, s. 24–27; GB150.3, 2011, s. 6–20.)

4.5.3 Sylinteri-kartio liitos eri standardeissa
Kuten edellisessä kappaleessa on käyty läpi kartioiden ja lieriöiden liitoksen mitoituksia
tulee tarkastella erikseen pituussuuntaisen jännityksen vuoksi. Kaikki standardit antavat
tähän ohjeet, mutta ne eroavat joiltakin osin toisistaan. ASME VIII-1 ja GB150 lasketaan
vallitsevan paineen, sallitun jännityksen ja hitsinlujuuskertoimen avulla delta-arvo. Tämän
arvon avulla saadaan taulukosta suoraan kulma, jota suuremmilla kulmilla vaaditaan vahvistusta lieriö-kartio -liitokseen. Menetelmä eroaa selvästi kohdassa 3.3 kuvattuun standardin EN 13445-3 mukaiseen menetelmään verrattuna. Lisäksi ASME VIII-1 ja GB150 ottavat huomioon myös muista kuin painekuormista johtuvat aksiaalikuormat liitoskohdassa.

86

EN 13445 ei anna tähän ohjeita ja siitä syystä tässäkin työssä käytettiin PD5500 liitteen B
mukaista menetelmää liitoskohdan kestävyyden varmistamiseksi.

ASME VIII-1 standardin ja GB150 standardeissa tarkistetaan ylittääkö liitoskohdan tehollinen pinta-ala vaaditun pinta-alan kartio-lieriöliitoksessa. Näissä standardeissa on tässä
kohtaa kuitenkin sellainen, ero, että GB vaatii kartion pienessä ja suuressa päädyssä vahvistetun pituuden olevan vähintään √2𝐷𝑡, kun ASME vaatii suuremman pään vahvistuksen
minimipituuden olevan 2√𝑅𝑡 ja pienemmän 1,4√𝑅𝑡. (ASME VIII-1, 2015, s. 352;
GB150.3, 2011, s. 37–39). Eroa vähimmän vahvistetun pituuden suhteen on pienemmässä
päässä tällöin noin 30 %. Lisäksi tehollisen pinta-alan laskenta eroaa ASME VIII-1 ja
GB150 standardien välillä hiukan. Taulukossa 10 on esitetty vertailu näiden kahden standardin kartio-lieriöliitoksen vaatimuksille. (ASME VIII-1, 2015. s. 352; GB150.3, 2011. s.
39.)

Taulukko 10. ASME VIII-1 ja GB150 kartio-lieriöliitoksen tehollisten ja vaadittujen pintaalojen vertailu (ASME VIII-1, 2015, s. 352, 359-360; GB150.3, 2011, s. 42, 47-49).

Kuten yhtälöistä yllä olevassa taulukossa nähdään, vaadittu vahvistettu pinta-ala on sama,
vaikkakin yhtälöt ovat eri muodossa. Sen sijaan tehollisten pinta-alojen laskennassa on
eroa. ASME VIII-1 standardin mukainen laskenta antaakin pienempiä arvoja, mikä tarkoittaa sitä, että GB150 mukaisessa suunnittelussa liitoskohdat eivät vaadi yhtä suurta levyn
vahvuutta. Lisäksi ASME VIII-1 ja GB150 standardit antavat mahdollisuuden käyttää jäy-
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kisterenkaita jäykistävänä elementtinä kartio-lieriöliitoksessa, mikäli se on sijoitettu vahvistavan pituuden sisälle liitoksesta. Tällaista mahdollisuutta ei ole EN 13445 standardissa.

4.5.4 Materiaalit eri standardeissa
EN 13445 antaa tässäkin kattavimman valikoiman eri materiaaleja. Myös ASME:ssa on
laaja lista materiaaleja käytössä, etenkin divisioona 1:ssä. GB150 standardissa materiaalit
eivät ole yhtä systemaattisesti vaan siellä on huomattavasti suppeampi valikoima materiaaleja. Esimerkiksi tämän työn kannalta tärkeää 2101 luokan duplexia tai vastaavaa materiaalia ei vielä löydy kiinalaisesta standardista ja sitä ei voida kiinalaisen standardin mukaan
näin ollen käyttää. Tästä syystä GB150 standardin mukaisessa suunnittelussa käytetään
S32205 materiaalia, joka vastaa luokan 2205 duplex-terästä, eli on EN 1.4462 vastaavaa
laatua.

4.5.5 Suurimmat sallitut suunnittelujännitykset eri standardeissa
Merkittävimpiä eroja standardien välille luovat erilaiset suunnittelujännitykset. Esimerkiksi
200 °C lämpötilassa EN 1.4462 suunnittelujännitykseksi saadaan 210 MPa, ASMEn mukaan vastaavan materiaalin S32205 teräksen suunnittelujännitykseksi 171 MPa. ja kiinalaisen GB150 mukaan vastaavan duplex-teräksen S22053 suunnittelujännitykseksi 230 MPa.
Tämä tarkoittaa sitä, että koska seinämän paksuuden mitoitusyhtälö on muun muassa sylintereille lähes sama, kasvattaa pienempi suunnittelujännitys seinämän paksuutta. Taulukossa
11 on esitetty varmuuskertoimet suunnittelujännitysten määrittämistä varten ja kuvan 29
käyrästössä vertailua duplex-terästen suunnittelujännityksiä eri lämpötiloissa. (SFS-EN
10028-7, 2016, s. 28; ASME II, 2015, s. 127; GB150.2, 2011, s. 14.)
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Kuva 29. Duplex-terästen suunnittelujännitysten vertailua eri standardien välillä (SFS-EN
13445-3, 2014, s. 27; SFS-EN 10028-7, 2016, s. 28; ASME II, 2015, s. 127; GB150.2,
2011, s. 14)

Taulukko 11 Eri standardien mukaisia varmuuskerotimia lujuusarvoille (SFS-EN 13445-3,
2014, s. 27; ASME II, 2015, s. 929, 952; TSG, 2004, s. 17).
Varmuuskerroin

Standardi
EN 13455

ASME VIII-1

ASME VIII-2
GB 150/TSG
DBF
TSG DBA

Materiaali
Hiiliteräs /
niukkaseosteinen teräs
Runsasseosteinen teräs
Hiiliteräs /
niukkaseosteinen teräs
Runsasseosteinen teräs
Hiiliteräs /
niukkaseosteinen teräs
Runsasseosteinen teräs
Hiiliteräs /
niukkaseosteinen teräs
Runsasseosteinen teräs
Hiiliteräs /
niukkaseosteinen teräs
Runsasseosteinen teräs

Murtolujuus huoneenlämpötilassa
Rm

Myötölujuus/0,2 % venymisraja suunnittelulämpötilassa RteL/Rp0,2

2,4
2,4

1,5
1,5

3,5
3,5

1,5
1,5

2,4
2,4

1,5
1,5

2,7
2,7

1,5
1,5

2,4
2,4

1,5
1,5
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Vaikka GB-150 standardissa käytetäänkin suurempia varmuuskertoimia suunnittelujännityksille kuin standardissa EN 13445, tulee huomioida se, että vasta 200-asteen lämpötilan
ylittyessä suunnittelujännitykset alkavat pienentyä duplex-teräksillä. Tästä syystä noin 200
°C lämpötiloissa GB-150 standardin mukaan saadaan suurin sallittu suunnittelujännitys
tässä työssä tutkittaville painelaitteille. (GB150.2, 2011, s. 14.)

4.5.6 Yhteiden suunnittelu eri standardien mukaan
Yksi merkittävimmistä eroista on yhteiden suunnittelu eri standardien mukaan. Eurooppalaisessa standardissa annettu menetelmä on empiirinen ja perustuu yksinkertaiseen kuorman analysointiin. Materiaalista aiheutuva reaktiovoima on vähintään paineen aiheuttaman
voiman suuruinen. Reaktiovoima on kunkin kantavan pinta-alan kalvojännitysten summa.
Menetelmä on kuvattu kappaleessa 3.4.

ASME ja GB150 Standardeissa käytetään puolestaan alueen korvausmenetelmää. Lisätyn
materiaalin pinta-alan on oltava vähintään yhtä suuri kuin poistettu alue, kun kuori on mitoitettu minimipaksuuteen. Kuvassa 30 on kuvattu ASME VIII divisioonan 1 ja GB150
mukaista menetelmää. (ASME VIII-1, 2015, s. 39–40; GB150.3, 2011, s.71)

Kuva 30. Alueen korvausmenetelmän periaate (ASME VIII-1, 2015. s. 49).

Kuten kuvasta 30 nähdään, pitää numeroitujen alueiden summan olla vähintään yhtä suuri
kuin kuoressa olevan aukon. Koska laskentamenetelmät eroavat merkittävästi toisistaan,
verrataan saman geometrian suurimpia sallittuja jännityksiä toisiinsa eri standardien mu-
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kaan laskettuna. Menetelmiä verrattiin eri halkaisija- ja seinämän paksuus suhteilla ja taulukoitiin. Kummallekin menetelmälle käytettiin samaa sallittua jännitystä ja oletettiin sylinterin kuoren ja yhteen materiaalien olevan samaa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Kummankin menetelmän mukaiset suurimmat sallitut paineet eri geometrioilla on esitetty kuvan 31 käyrästössä.

1,1

Suurin sallittu paine [MPa]

1
0,9

EN13445 T/t=1
ASME T/t=1

0,8

EN13445 T/t=1.5

0,7

ASME T/t=1.5
EN13445 T/t=2

0,6

ASME T/t=2

0,5
0,4
0,04

0,06

0,08

0,10

0,12
r/R

0,14

0,16

0,18

0,20

Kuva 31. Suurin sallittu paine kuoren aukoille eri menetelmillä

Huomattavaa on, että alueen korvausmenetelmän mukainen mitoitus voi antaa jopa 1.5kertaisia arvoja samoilla lähtöarvoilla geometriasta määräytyen. Lisäksi todellisessa suunnittelussa sallitut jännitykset vaikuttavat vielä lisää ja tästä syystä etenkin ASME VIII-1
standardin mukaan suunnitellut yhteet voivat vaatia huomattavan paljon seinämän vahvuutta tai vahvistusta muuten. Toinen merkittävä huomio on, että GB150 standardin mukaan, mikäli teräksen murtolujuus on suurempi kuin 540 MPa ei vahvistuslevyjen käyttö
ole sallittua, jolloin pienistäkin yhteistä voi tulla paksuseinämäisiä. Tämä on ongelmallista
juuri käytettäessä duplex-teräksiä. (GB150.3, 2011, s. 74.)

GB150 standardi antaa ASME VIII-1 standardista poiketen kuitenkin tietyissä tapauksissa
myös toisen metodin suunnitella yhteitä sylinterinkuoreen. Tämä toinen metodi on jännitysanalyysi -menetelmä, joka perustuu elastiseen ohuiden kuorten teoriaan. (GB150.3,
2011, s. 70–71.) Kuvassa 32 on esitetty tämän menetelmän soveltamisala.
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Kuva 32. Analyysimenetelmän ja tasapainomenetelmän soveltamisala GB150 standardissa
(mukaillen GB150, 2011, s. 71).

Tätä menetelmää voidaan käyttää silloin, kun sylinterissä on yksittäinen säteensuuntainen
yhde kuormitettuna sisäisellä paineella. Mikäli kuoressa on yhteitä kaksi tai enemmän, ei
tätä menetelmää käyttäessä niiden väli saa olla pienempi kuin 2√𝐷𝑡. Muutoin käytetään
alueen korvausmenetelmää. (GB150.3, 2011, s. 87.)

4.5.7 Ulkoisten kuormien määrittely eri standardeissa
Kun painelaitteita mitoitetaan kunkin eri standardin mukaan, olisi hyvä käyttää myös ulkoisten kuormitusten määrittämiseen vastaavan maan/alueen kansallisia standardeja. Esimerkiksi EN 13445 mukaista suunnittelua käytettäessä maanjäristys tai tuulikuormien
määrittelylle käytetään EN-1998 ja EN-1991 standardeja ja ASME VIII-1 mukaan mitoittaessa käytettään ASCE 7-10 standardi mukaisia määrittelyjä ulkoisille kuormille. Kiinalaisissa kansallisissa standardeissa seismiset kuormat määritellään standardin GB 50011
mukaan, ja tuulikuormat voidaan määritellä esimerkiksi standardin GB 50009 mukaan,
joten mitoittaessa painelaitetta standardin GB150 mukaan olisi hyvä käyttää näitä standardeja ulkoisten kuormien määrittelyyn. Kuvassa 33 on esitetty tuulikuormat kolmen eri
standardien mukaan suuremmalle kuvassa 24 yläpuolella esitetylle reaktorille tuulennopeuden funktiona. ASCE 7-10 ja EN 1991 määrittävät tuulikuormat hyvin samankaltaisella
metodilla. EN 1991 mukainen metodi on kuvattu kappaleessa 2.8.4. Kiinalaisissa kansalli-
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sissa standardeissa tuulikuorman laskenta perustuu referenssituulenpaineeseen, kun taas
EN- ja ASCE -standardeissa käytetään modifioitua tuulen nopeuden arvoa. (ASCE/SEI 710, 2011, s. 259; GB 50009, 2012, s. 22)
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Kuva 33. Kokonaistuulivoima kuvan 24 reaktorissa eri standardien mukaan
tuulennopeuden funktiona

Kuten kuvasta nähdään, antaa EN 19991-1-4 standardin mukainen mitoitus jonkin verran
suurempia tuulikuormia muihin nähden. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia ja riippuvat hyvin paljon lähtöarvoista ja reaktorin sijoituspaikasta.

Kuvassa 34 on esitetty vaakasuuntaiset kiihtyvyysspektrit eri standardien mukaisiin maanjäristyskiihtyvyyksien määrittelyyn. Alla olevassa kuvassa on esitetty eri standardien mukaan määriteltyjä kiihtyvyysspektrejä maanjäristysten määrittämiseen. Kaikki on määritelty käyttäen 5 % suhteellista vaimennusta ja samaa tärkeystekijää. Maaperäluokkana on
käytetty vähintään kymmeniä metrejä paksua hiekkaa, soraa, tiivistä savea tai vastaavaa
kunkin standardin mukaan määritettynä. Maanjäristyskiihtyvyyden arvona käytettiin 0,1 g.
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5,00
EN 1998
Type 1

3,00

EN 1998
Type 2

Sd(T1)

4,00
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2,00
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GB 50011
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
T1

Kuva 34. Eri standardien mukaiset kiihtyvyysspektrit maanjäristyskiihtyvyyksien
määrittelyyn

Kuvasta nähdään, että seisminen kiihtyvyys ja siten maanjäristyskuormat voivat erota merkittävästi sen mukaan, mitä standardia maanjäristyskuormien määrittelyyn käytetään.
Yleensä tässä työssä tutkittavien reaktorien ominaisvärähdysajat ovat alustavan mitoituksen mukaan jossain 0,8 s ja 1,4 s välillä, määräytyen rakenteen koosta ja muodosta. Tästä
nähdään, että standardin ja käytettävän spektrin valinnalla voi olla suuri merkitys maanjäristyskuormien suuruuteen. Kuvasta nähdään, että EN 1998 tyypin 1 ja ASCE-7-10 mukaiset kiihtyvyysspektrit vastaavat tässä tapauksessa hyvin toisiaan. Kuitenkin spektrin muoto
määräytyy pitkälti paikasta ja tarkemmassa suunnittelussa tuleekin aina käyttää kansallisia
arvoja.

GB 50011 standardin mukainen kiihtyvyysspektri taas on lähempänä EN 1998 tyypin 2
kiihtyvyysspektriä. Kiinalainen standardi antaa spektrin myös usein toistuville maanjäristyksille ja kuten kuvasta 34 nähdään, saadaan siitä kiihtyvyysspektristä huomattavasti pienempiä kiihtyvyyksiä. (GB 50011, 2010, s. 1.)
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4.5.8 Mitoitus muita kuormia kuin painetta vastaan
Ainoastaan EN 13445 standardissa on ohjeet staattisesta mitoituksesta muita kuormia kuin
painetta vastaan. Kaikki standardit kuitenkin vaativat mitoittamaan myös ulkoisia kuormia
vastaan. Kahdessa muussa standardissa annetaan vain suurimmat sallitut jännitykset sekä
määritellään suurin sallittu puristusjännitys. Niissä ei ole myöskään annettu ohjeita tuentojen mitoitukseen. Yleensä näissä tapauksissa lasketaan muita yleisiä menetelmiä, kuten
esimerkiksi pääjännitysten perusteella kuoren tai helman staattinen kestävyys. Tässä työssä
kuoren ja helman kestävyyslaskelmat tehtiin sekä ASME, että GB150-standardejen tapauksessa käyttäen pääjännitysten mukaista laskentaa. Lisäksi perustan ja tuennan mitoitus tehtiin käyttämällä EN 13445 standardissa kuvattua menetelmää vaihtamalla vain materiaaliarvot muita standardeja vastaaviksi.

Kaikkien kolmen työssä käsitellyn eri standardin mukaan laskettiin erään reaktorin kuoren,
tyhjörenkaiden ja tuennan massat, jotta nähdään merkittävimmät erot mitoituksessa.
Esimerkkitapaukselle

määritettiin

ulkoisiksi

kuormiksi

maanjäristyskuorma

sekä

tuulikuorma. Kuormitustiedot, materiaalit ja niiden sallitut jännitykset on esitetty
taulukossa 12.

Taulukko 12 Esimerkkitapauksen suunnitteluarvot

Suunnittelupaine [MPa]
Suunnittelulämpötila [C°]
Tuulennopeuden perusarvo [m/s]
Seisminen kiihtyvyys [g]
Materiaali
Kuori (Duplex)
Helma (Hiiliteräs)
Painekuoren Suunnittelujännitys
[MPa] Suunnittelulämpötilassa
Helman suunnittelujännitys 200/20
C° [MPa]
Tulokset
Kuoren kokonaispaino [kg]
Kokonaispaino paino [kg]

EN-13445

ASME-VIII
div 1
0,6
200
40
0.1

GB150

1.4162
P355
220

S32101
CS (P355)
171

S22253
Q345R
230

178/237

137/137

160/181

432514
100 %
609949
100 %

548534
126,8 %
755506
125,1 %

420789
97,1 %
606452
99,4 %
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Tuloksista voidaan todeta, että sallitut suunnittelujännitykset määrittävät suurimmaksi
osaksi reaktorin massan. Kuitenkin jäykisterenkaiden mitoituksesta huomataan, että kiinalaisen ja amerikkalaisen standardin yksinkertaisemmalla mitoituksella saadaan jonkin verran kevyemmät jäykisterenkaat, mutta ero ei ole kovinkaan suuri. Jäykisterenkaiden määrää ei lähdetty kuitenkaan optimoimaan, vaan niitä laitettiin tasajaolla, mikä voi jonkin
verran vääristää tuloksia. Lisäksi EN 13445 mukaan kaikki jäykisterenkaat suunniteltiin
raskaina, mikä antaa niiden osalta jonkin verran suurempia tuloksia kuin jos ne olisi mitoitettu edes osittain kevyinä. Laskennassa huomattiin myös, että ASME VIII ja GB150 standardit vaativat, EN 13445 standardin mitoitukseen verrattuna, enemmän vahvistusta kartiolieriöliitoksiin, mikä lisää osaltaan myös kuoren massaa.
4.6

Yhteenveto standardien merkittävimmistä eroista

Standardien vertailussa huomataan, että niiden mukainen mitoitus on melko samankaltaista. Kuitenkin ASME VIII-1 tuottaa selvästi paksumpia seinämän paksuuksia eli käyttää
toisin sanoen suurempia varmuuskertoimia ja pienempiä lujuusarvoja. Toinen huomio on,
että osa menetelmistä on kopioita toisistaan varsinkin ASME VIII-1 ja GB150 standardit
ovat lähes identtisiä ja eroa on lähinnä vain joissakin detaljeissa.

Merkittävimmät erot standardien mukaisissa mitoituksissa eivät olleet painekuoren mitoituksessa. Suunnittelujännitysten ja varmuuskertoimien erot olivat suurimmat syyt, kuoren
massan vaihteluun. Lisäksi detaljit, kuten kuoren aukkojen ja yhteiden mitoitus erosivat
merkittävästi toisistaan sekä jäykisterenkaiden suunnittelussa oli selvät eroavaisuudet.
ASME VIII-1 ja GB150 -standardien mukainen suunnittelu on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin suunnittelu EN 13445 -standardin mukaan.

Etenkin, kun painelaite on duplex-terästä, on tärkeä huomata, ettei GB150 standardi anna
mahdollisuutta käyttää aukon vahvistuslevyjä, mikä kasvattaa yhteiden seinämän paksuutta
merkittävästi. Toisaalta GB150 tarjoaa duplexille korkean suunnittelujännityksen aina 200
C° asteeseen asti, minkä takia kiinalaisen standardin mukaan painelaitteen kuorelle saadaan pienin massa. Sitä vastoin hiiliteräksille, mitä käytetään tuennassa ja jäykisterenkaissa, tarjoaa kiinalainen standardi selvästi pienemmän sallitun jännityksen kuin eurooppalainen, mutta kuitenkin selvästi isomman kuin amerikkalainen standardi.
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Tuennan massat erosivat jonkin verran, mutta suurimmaksi osaksi tämä johtui materiaalien
lujuusarvoista enemmän kuin menetelmistä, joilla ne mitoitettiin. Ulkoisten kuormien määritys ei myöskään eronnut merkittävästi toisistaan. Vaikka menetelmät tuuli- ja maanjäristyskuormien mitoittamiseen ovat hiukan erilaiset, ovat pääperiaatteet niissä samat. Ainoastaan eurooppalainen standardi sitä vastoin antaa juuri painelaitteen kuoren sekä helman
staattiseen kestävyyden mitoittamiseen ohjeet. Amerikkalaisen ja kiinalaisen standardin
tapauksissa kuoren jännitykset tulee tarkastaa käyttäen yleisiä menetelmiä ja standardeissa
määritettyjä suurimpien sallittujen jännitysten arvoja.

Myöskään tuennan tai perustuksen mitoitukseen ei ole ohjeita muissa kuin eurooppalaisessa standardissa. Ne voidaan kuitenkin mitoittaa käyttämällä samanlaista menetelmää tai
muita yleisiä menetelmiä. Tästä syystä perustan mitoitus jätettiin tässä työssä muiden standardien osalta käsittelemättä, ja laskut suoritettiin samanlaista menetelmää käyttäen, mikä
on esitelty standardissa EN 13445-3. Lujuusarvot vain vaihdettiin vastaamaan kunkin standardin suurimpia sallittuja arvoja.

Jäykisterenkaiden mitoituksessa on merkittävä ero EN 13445 standardin ja kahden muun
standardin välillä ja eurooppalaisessa standardissa voi saada etua suunnittelemalla jäykisteet kevyinä. Lisäksi GB150 ja ASME:n ero jäykisterenkaiden mitoituksessa on se, ettei
ASME vaadi ottamaan kuoren tehollista pinta-alaa määritettäessä vaadittavaa neliömomenttia jäykisterenkaille ja antaa vain pienemmän kertoimen.
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5

FE-ANALYYSI

Mallin geometria luotiin Autodesk Inventor Professional 2015 ohjelmalla ja FEMlaskennassa käytettiin Ansys Workbench 17.2 -ohjelmistoa. Mittasuhteet ja seinämän vahvuudet määritettiin vastaamaan analyyttisessä laskennassa käytettyjä ja laskettuja arvoja,
jotka on laskettu ja määritetty liitteessä I esitetyssä laskennassa. Kuormituksina käytettiin
myös samoja arvoja, joita käytettiin analyyttisessä laskennassa. Kuvassa 35 on esitetty
mallin geometria.

Kuva 35. FEM-laskennassa käytetyn mallin geometria
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Malli koostui 54 itsenäisestä osasta. Osat olivat helma, perus- ja puristuslevy, ylä- ja alapää, jokainen eripaksuinen levykerros sekä tyhjörenkaat. Kontakti luotiin osien välille yhdistämällä niiden verkotukset. FE-mallin elementtiverkossa oli 266 229 elementtiä. Käytetyt materiaalit ja materiaaliarvot on esitetty taulukossa 13.

Taulukko 13 FE-laskennassa käytetyt materiaaliarvot
Kimmokerroin

Poissonin

Myötölujuus

Murtolujuus

Tangenttimo-

Tiheys

E [GPa]

vakio v

fy [MPa]

fu [MPa]

duuli Ey [GPa]

ρ [kg/m3]

P355

200

0,3

267

490

10

7850

2101

184

0,3

330

650

28,2

7800

5.1.1 Elementit ja verkotus
Elementteinä käytettiin SHELL181 kuorielementtejä. Ne ovat 4- tai 3 -solmuisia elementtejä, joissa on kuusi vapausastetta kussakin solmussa. 3 -solmuisten elementtien käyttöä ei
suositella. (ANSYS, Inc. 2016). Kuvassa 36 on esitetty Shell181 elementti.

Kuva 36. FE-analyysissä käytetty kuorielementti (mukaillen ANSYS, Inc. 2016).

Geometria mallinnettiin kuoren keskipintana. Levyn paksuudet on laskettu liitteessä I ja
niille käytettiin samoja arvoja kuin analyyttisessä laskennassa. Elementtiverkko mallin
yläosassa on esitetty kuvassa 37 ja mallin alaosassa kuvassa 38.
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Kuva 37. Elementtiverkko mallin yläosassa
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Kuva 38. Elementtiverkko mallin tuennassa

5.2

Reunaehdot ja kuormitukset

Reunaehdoksi reaktorille määritettiin ainoastaan jäykkä tuenta peruslevyyn. Kuormiksi
määritettiin tasainen painekuorma, ja sen suuruus ja suunta (ulkoinen-/sisäinen paine) määräytyivät kuormitustapauksen mukaan, sekä hydrostaattinen painekuorma kuoren sisäpinnoille. Nesteen tiheydeksi asetettiin 1050 kg/m3 ja hydrostaattiseksi kiihtyvyydeksi maanvetovoiman kiihtyvyys y-akselin suuntaan. Lisäksi sisällön massa otettiin huomioon asettamalla se tasan jakautuneeksi massaksi reaktorin painekuoren sisäpinnoille. Kuvassa 39
on esitetty mallin kuormitukset ja reunaehdot.

Muita kuormia olivat vaakasuuntaiset kuormat z-akselin suunnassa tuulesta sekä seisminen
kiihtyvyys z-akselin suunnassa. Suunta määritettiin siten, että se olisi pahin mahdollinen
helman aukon kannalta, sillä muilta osin reaktorin malli on pyörähdyssymmetrinen.
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Kuva 39. Reaktorin kuormitukset. Ylhäällä tuulikuorma ja tyhjönpaine, alhaalla seisminen
kiihtyvyys

5.3

Ominaistaajuudet

Elementtimenetelmän avulla tutkittiin, millainen vaikutus lommahdusjäykisteillä sekä
helman aukoilla on ominaistaajuuksiin ja kuinka hyvin analyyttisesti laskettu Rayleighin
approksimaatio vastaa elementtimenetelmällä saatua ominaistaajuutta. Ominaistaajuudet
laskettiin sekä tyhjälle että täydelle säiliölle.
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5.4

Liittäminen mittakuva-ohjelmistoon

Inventor ja Ansys liitettiin yhteen, jolloin parametrisen Inventor-mallin geometria päivittyy
automaattisesti Ansykseen ja näin olleen parametrien muuttuessa voidaan halutessa tehdä
helposti elementtimenetelmällä tarkastelu Ansyksen avulla esimerkiksi reaktorin ominaistaajuuksien tarkastamiseksi. Lisäksi malli on linkitetty Excel-tiedostoon, josta parametrit
saadaan tarvittaville massan sekä voimien arvoille.

5.5

Lommahdusanalyysi

Lommahdusanalyysi suoritettiin Eurokoodin mukaan LBA/MNA analyysinä. Analyysi
suoritettiin siten, että ensin suoritettiin LBA lineaarinen lommahduksen ominaisarvo analyysi eli LBA (LBA = linear elastic bifurcation (eigenvalue) analysis). LBA-analyysin tuloksena saadaan kriittinen lommahduskerroin rRcr sekä selville mahdollinen lommahduspaikka. Analyysissä on käytössä pienten siirtymien teoria ja geometrian tarkka muoto. (SFS-EN

1993-1-6, 2007, 10 ja 16)

LBA-analyysin jälkeen rakenteelle materiaalisesti epälineaarinen MNA-analyysi (MNA =
materially nonlinear analysis) rakenteelle eri kuormitustapauksilla. Epälineaarinen materiaali malli luotiin duplex-teräkselle, siten että sen tangenttimoduulille Ey laskettiin arvo
Eurokoodi 3 osan 1-4 liitteen C.2 mukaan seuraavasti (SFS-EN 1993-1-4, 2006, s. 36):

𝐸𝑦 =

𝐸
𝐸
.
𝑓𝑦

1+0.002𝑛

(101)

Yhtälössä 101 n on kerroin Eurokoodin 3 osan 1-4 taulukosta 4.1 Austeniittis-ferriittisille
teräksille. Tangenttimoduulin arvoksi saatiin 28,2 GPa, kun materiaali arvot olivat suunnittelulämpötilan (200 C°) mukaisia. Tämän avulla saatiin kuvan 40 mukainen bilineaarinen
materiaalimalli, joka on hyvä approksimaatio todellisesta jännitys-venymäkäyrästä. P355
teräkselle, jota käytettiin helmassa ja tyhjörenkaissa, tangenttimoduulin arvona käytettiin
10 GPa.
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Kuva 40. Laskennassa käytetty bilineaarinen materiaalimalli duplex EN 1.4162 teräkselle
200 C lämpötilassa

MNA-analyysissä käytössä on epälineaarinen materiaali ja pienet siirtymät. Analyysistä
saadaan lommahdukselle plastinen lujuuskerroin rRPL. Kun rRcr ja rRPL on saatu ratkaistua,
voidaan niiden avulla määrittää rakennekokonaisuuden suhteellinen hoikkuus λov. (SFS-EN
1993-1-6, 2007, 10 ja 16)

Analyysi tehtiin kahdella kuormitustapauksella, missä reaktorille ajateltiin olevan suurin
vaara. Kuormitustapaukset olivat tyhjä säiliö, ulkoinen paine ja tuulikuormitus sekä täysi
säiliö ja maanjäristyskuorma. Kuormat on laskettu liitteessä 1. Epälineaarisessa analyysissä
kuormitus skaalattiin 15-kertaiseksi alkuperäiseen verrattuna ja asetettiin ajaksi samoin 15.
Tämä siitä syystä, että tällöin kuormakerroin saadaan suoraan aika-akselilta. Kuormitustapauksessa 1 kuormina olivat tyhjiönpaine, tuulikuorma ja tuulenpaine ja kuormitustapauksessa 2 seisminen kiihtyvyys.
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6

TULOKSET

Optimoinnin tuloksena saadut käyrästöt on esitetty kuvissa 41–46. Suurempi reaktori on
kuvattu käyrissä 41 ja 42 ja pienempi kuvissa 43 ja 44. Tyypin 2 reaktorin käyrä on esitetty
kuvassa 46. Lisäksi kuvassa 45 on esitetty suuremman reaktorin perustuksiin vaikuttavat
maanjärisytyskuormat ja momentit eri halkaisija-korkeus suhteilla kahdella eri suunnitteluspektrillä. Käyrästöissä on kuvattu myös kokonaismassaa siten, että myös helma, perustuslevy ja pulttien sekä tyhjörenkaiden massa on otettu huomioon.

6.1.1 Iso reaktori
Pienemmän reaktorin massat eri halkaisija-korkeussuhteilla on kuvattu käyrästöissä, jotka
on esitetty kuvissa 41 ja 42. Kuvassa 41 on suuremman reaktorin massat 0,6 MPa suunnittelupaineella eri korkeus/halkaisija suhteilla ja kuvan 42 käyrästössä 1.3 MPa suunnittelupaineella.

Kuva 41. Suuremman reaktorin massa eri korkeus/halkaisija -suhteilla, kun
mitoituspaineena 0.6 MPa
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Kuva 42. Suuremman reaktorin massa eri korkeus/halkaisija -suhteilla, kun
mitoituspaineena 1.3 MPa

Suuremman reaktorin kokonaismassa jopa hiukan kasvaa matalammilla astioilla, johtuen
helman massan merkittävästä kasvusta astian levetessä. Kuoren massa näyttää sitä vastoin
hiukan vähenevän pienemmällä paineella, mutta suuremmalla paineella astian madaltuessa
kuorenkin massa lähtee kasvamaan. Suhteellisesti muutokset ovat molempiin suuntiin melko pieniä kummallakin paineella.

6.1.2 Pieni reaktori
Pienemmän reaktorin massat eri halkaisija-korkeussuhteilla on kuvattu käyrästöissä, jotka
on esitetty kuvissa 43 ja 44. Kuvassa 43 on pienemmän reaktorin massat 0,6 MPa suunnittelupaineella ja kuvan 44 käyrästössä 1.3 MPa suunnittelupaineella.
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Kuva 43. Pienemmän reaktorin massat eri korkeus/halkaisija -suhteilla, kun
mitoituspaineena 0.6 MPa
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Kuva 44. Pienemmän reaktorin massat eri korkeus/halkaisija -suhteilla, kun
mitoituspaineena 1.3 MPa

Alhaisella suunnittelupaineella pienemmän reaktorin massa näyttäisi kasvava korkeuden
kasvaessa ja vaikka helman ja jäykisterenkaiden massa pienenee noin suhteeseen 6,5 asti,
kunnes sekin lähtee kasvuun johtuen tuulikuormien vaikutuksesta. Tuennan ja jäykisteiden
vaikutus ei kuitenkaan ole kovin merkittävä. Huomattavaa on kuitenkin, että hoikemmilla
reaktoreilla ulkoisista kuormista voi tulla kuorenpaksuudelle mitoittavia tekijöitä johtuen
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vaakavoimista aiheutuvista kasvavista momenteista reaktorin alaosassa. Kun reaktoriin
syötettyä painetta nostetaan, huomataan tulosten tasautuvan siten, että suurta eroa ei saada
enää muutoksilla aikaan seinämän paksuuksien kasvaessa. Myöskään suuremmalla syöttöpaineella levynpaksuuksien kasvaessa, ulkoiset kuormat eivät ole enää kuorta mitoittaessa
merkittävässä osassa.

6.2

Maanjäristyskuorma

Kokonaisleikkausvoima maanjäristyskuormista sekä siitä aiheutuva taivutusmomentti
isomman reaktorin perustassa on esitetty kuvassa 45. Maanjäristyskuormat eri korkeus/halkaisija -suhteilla laskettiin kappaleessa 2.8.5 kuvatulla tavalla ja kuvassa 19 esitetyillä kummallakin spektrillä. Maaperän tyyppinä käytettiin luokkaa B. Maanjäristyskuormat
laskettiin EN-1998 standardin mukaan seismisen kiihtyvyyden arvolla 0,1 g.

Kuva 45. Maanjäristyskuormat reaktorin perustassa eri korkeus/halkaisija -suhteilla.
Vasemmalla laskettuna tyypin 1 ja oikealla tyypin 2 kiihtyvyysspektrillä

Kuten kuvasta 45 nähdään, pienenevät maanjäristyskuormat perustassa lähes lineaarisesti
korkeuden kasvaessa. Tämä johtuu suoraan ominaisvärähdysajan kasvusta, jonka avulla
maanjäristyskuormat lasketaan kiihtyvyysspektristä. Vaakasuuntaiset voimat menevät lähes suoraan spektrin muodon mukaan. Tyypin 1 spektrillä laskettuna ollaan jo pienellä
korkeus/halkaisija -suhteella spektrin huippuarvossa, jolloin maanjäristys kuormat eivät
enää kasva, vaikka rakenne jäykistyykin. Mikäli olisi mahdollista vielä madaltaa reaktoria,
lähtisivät tästä eteenpäin maanjäristyskuormat laskemaan, ja etenkin momentit tippuisivat
tällöin merkittävästi reaktorin painopisteen siirtyessä alemmas.
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Lisäksi kartio-osien kulmien vaikutusta tutkittaessa saatiin tulokseksi, että muuttamalla
näitä kulmia, on mahdollista saada, määräytyen reaktorista, joitakin tonneja kuoren massasta pois. Se on kuitenkin suhteellisesti melko vähäinen osuus kokonaismassasta. Suuremman kuvassa 24 esitetyn reaktorin keskimmäisen kartion kärkikulman puolikas on tällä
hetkellä noin 9° ja sen laskeminen 6° poistaisi aksiaalisesta jännityksestä johtuvan vahvistusvaatimuksen kartio-lieriöliitoksessa tässä tapauksessa ja sen avulla saataisiin vähennettyä kuoren kokonaismassaa noin 1800 kg. Lisäksi ylimmän kartion kulmaa kasvattamalla
saataisiin vähennettyä selkeästi kuoren massaa, mutta sen suurimmaksi sallituksi kulmaksi
on asetettu 20°, kuten työssä jo aiemmin mainittiin. Mutta sen muuttaminen vain 22,5 asteeseen vähentäisi kuoren massaa myös noin 2000 kg määräytyen reaktorin mittasuhteista.
Hyöty olisi sitä suurempi, mitä pienempi korkeus-halkaisija suhde reaktorilla on, ja mitä
suurempi ero on ylä- ja alapään halkaisijoiden välillä.

6.2.1 Tyypin 2 reaktori
Tyypin 2 reaktori, joka on esitetty kuvassa 25, laskettiin samojen sääntöjen mukaan. Kuvan 46 käyrästössä on esitetty, kuinka tämän reaktorin massa muuttuu halkaisijakorkeussuhteen kasvaessa. Suunnittelu kuormina olivat 0,6 MPa sisäinen paine 0,1 MPa
ulkoinen paine (tyhjönpaine) sekä tuulikuorma.
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Kuva 46. Tyypin 2 reaktorin massat eri korkeus/halkaisija -suhteilla
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Kuvasta 46 nähdään, että tyypin 2 reaktorin massa kasvaa korkeuden kasvaessa, johtuen
kuoren massan kasvusta. Tuennan ja jäykisterenkaiden massa sen sijaan pienenee, mutta
niiden osuus kokonaismassasta on näin pienellä reaktorilla melko vähäinen. Lisäksi kuorelle asetettiin minimiseinämän vahvuudeksi 6 mm ja helmalle 10 mm, mikä vaikutti jonkin
verran tuloksiin.

6.2.2 Materiaalien vertailua
Suuremman esimerkin mukainen reaktori mitoitettiin mitoitusyhtälöiden mukaisella menettelyllä ilman mittasuhteiden optimointia 6 eri materiaalin mukaan 3 eri suunnittelupaineella. Kuvassa 47 on esitetty kuoren materiaalikustannukset terästen eri laatujen tonnihinnoilla ja kuvassa 48 kuoren massat eri materiaaleilla. Vertailua tehtiin työssä aiemmin esitetyn suuremman reaktorin tapauksessa, joka on esitetty kuvassa 24 yläpuolella.

Kuoren materiaalikustannukset [k€]
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Kuva 47. Materiaalikustannukset eri materiaaleilla kolmella eri suunnittelupaineella
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Kuva 48. Kuoren massa eri materiaaleilla kolmella eri suunnittelupaineella

Diagrammeissa näytetty materiaali P355NH on mitoitettu kuten hiiliteräs P355NH, mutta
kustannukset on laskettu päällystettyjen levyjen mukaan oletetulla hinnalla. Tarkkaa hintaa
kyseisen tyyppisille päällystetyille levyille näin isoon konstruktioon ei ollut saatavilla, joten siltä osin hinnat ovat vain arvioita. Alin hinta saadaan päällystetyllä levyllä, mutta hinnassa ei kuitenkaan ole suurta eroa lean duplex-teräkseen, EN 1.4162. Kuoren massa sitä
vastoin on huomattavasti suurempi päällystetyillä levyillä. Korkein hinta, mutta samalla
pienin seinämän paksuus, saadaan niin kutsutulla super-duplex-teräksellä EN 1.4410. Terästen hintoja on esitetty työssä aiemmin kuvan 26 käyrästössä.

6.2.3 Helman tutkinta
Helman paksuutta ja massaa vertailtiin suurilla ulkoisilla kuormilla neljällä eri standardeissa sallitulla lujalla teräksellä. Lisäksi helman muuntamista kartiomaiseksi tutkittiin samoilla kuormilla. Kuormat olivat maanjäristyskiihtyvyys 0.4g ja tuulennopeuden perusarvo 60
m/s. Taulukossa 14 on esitetty helman laskennalliset paksuudet ja massat. Sarakkeissa ez ja
mz kuvataan seinämän vahvuuden ja massan suhteellista osuutta verrattuna materiaaliin
P355.
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Taulukko 14 Helman paksuudet ja koko tuennan massat eri materiaaleilla
P355Q
P460Q
P500Q
P690Q

Helman paksuus ez [mm]
46
38
34
32

Tuennan massa mz [kg]
172755
149551
138530
129541

ez
100,0 %
82,6 %
73,9 %
69,6 %

mz
100,0 %
86,6 %
80,2 %
75,0 %

Tuloksista nähdään, että helman paksuus kyllä ohenee, mitä lujemmasta teräksestä helma
suunnitellaan. Massa ei pienene kuitenkaan suoraan lujuusarvojen mukaan. Ohuemmilla
paksuuksilla suurten kuormien vaikutuksen alaisena helman aukoista tulee rajoittava tekijä,
sillä aukon vahvistusta ei voi loputtomista lisätä. Lisäksi helman lommahdusta ei tarkasteltu näin suurilla kuormilla, mikä voi myös tulla ongelmaksi.

Työssä vertailtiin myös sitä, millainen vaikutus helman kulman muuntamisella on ankkuriruuvien lukumäärään. Taulukossa 15 on esitetty ankkuriruuvien lukumäärät ja koko tuennan massat neljällä eri kulmalla laskettuna. Sarakkeissa nB ja mz kuvataan ankkuriruuvien
ja massan suhteellista osuutta verrattuna suoraan helmaan.

Taulukko 15 Helman ankkuriruuvien lukumäärät ja massat eri kulman arvoilla
Kulma [°] Ankkuriruuvien lukumäärä nB
0
114
5
108
10
102
15
98

Tuennan massa mz [kg]
172755
175437
180647
188299

nB
100,0 %
94,7 %
89,5 %
86,0 %

mz
100,0 %
101,6 %
104,6 %
109,0 %

Tuennan massa kasvaa helman kulman kasvaessa, mutta samaan aikaan ankkuriruuvien
määrä vähenee. Laskennassa käytettiin nimellishalkaisijaltaan 84 mm paksuja ankkuriruuveja ja ankkuriruuvien materiaalina EN 1.7225.

6.3

Ominaistaajuudet

Työssä vertailtiin Rayleighin approksimointimenetelmällä sekä FE-analyysillä saatuja
ominaistaajuuksia. Rayleighin metodilla suoritettu approksimointi ei ota huomioon kuoren
ja helman aukkoja, tyhjörenkaita tai muita jäykisteitä. Lisäksi tutkittiin elementtimenetelmän avulla esijännitetyn reaktorin ominaistaajuuksia, eli onko paineella kuinka suuri vaikutus sen ominaistaajuuksiin. Tästä syystä verrattiin elementtimenetelmällä saatuja ominaistaajuuksia Rayleighin metodilla laskettuihin tuloksiin luotettavuuden tarkastamiseksi.
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Elementtimenetelmällä lasketut ominaistaajuudet olivat hiukan pienempiä kuin approksimoinnilla saadut. Tämä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat enemmän varmalla puolella, sillä
ominaistaajuuden kasvaessa maanjäristyskuormat myös kasvavat.

Lisäksi elementtimenetelmän avulla saadaan myös korkeammat ominaistaajuudet selville
helposti tarpeen vaatiessa. Malli on liitetty parametriseen Inventor malliin, jolloin Excelin
avulla voidaan suoraan taulukosta valita sopiva reaktori ja selvittää sen ominaistaajuudet
vaivattomasti. Kuvassa 49 on esitetty kuvassa 24 esitetyn suuremman reaktorin ominaistaajuudet ja kuvassa 50 kuvassa 24 esitetyn pienemmän reaktorin ominaistaajuudet.

Kuva 49. Suuremman reaktorin ensimmäinen ominaistaajuus 1,0827 Hz

Suuremman reaktorin ominaistaajuudeksi saatiin 1,0827 Hz, kun analyyttisesti Rayleighin
metodilla laskettuna tulokseksi saatiin 1,22 Hz, ero on noin 12,7 %, mikä on jo melko
merkittävä ero. Kuitenkin Rayleighin metodilla laskettuna reaktorin oletetaan käyttäytyvän
jäykemmin, mikä tarkoittaa mitoituksen olevan varmalla puolella. Tämä johtuu siitä, että
maanjäristyskuormat kasvavat ominaistaajuuden kasvaessa. Lommahdusjäykisteillä tai
kuoren ja helman aukoilla ei ollut suurta merkitystä reaktorin ensimmäiseen ominaistaajuuteen.
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Kuva 50. Pienemmän reaktorin ensimmäinen ominaistaajuus 0,76868 Hz.

Ensimmäinen ominaistaajuus laskettuna analyyttisesti Rayleighin metodilla liitteessä I nähtävällä Mathcad-pohjan osalla antoi omaistaajuudeksi 0,766 Hz. Ero elementti menetelmän
ja Rayleighin approksimoinnin välillä on tässä tapauksessa vain 0,35 %. Myöskään lommahdusjäykisteillä ei ollut suurta merkitystä tämän reaktorin ensimmäiseen ominaistaajuuteen.

Jäykisterenkailla, kuoren tai helman aukoilla ei ollut juurikaan merkitystä ensimmäiseen
ominaistaajuuteen. Myöskään sisäinen paine ei näyttäisi merkittävästi jäykistävän reaktoria
lineaarisessa mallissa. Vain mittasuhteilla, materiaaliarvoilla, kokonaismassalla ja painopisteellä on todellista merkitystä ensimmäiseen ominaistaajuuteen ja näin laskennallisiin
maanjäristyskuormiin. Paineen vaikutusta ominaistaajuuksiin olisi syytä tutkia vielä epälineaarisella mallilla, jolloin sen vaikutus tulisi paremmin esille.

6.4

Lommahdus

Lommahdusta tutkittiin kahdella eri kuormitustapauksella, jotka arvioitiin kriittisimmiksi
lommahduksen kannalta. Mahdolliset kuormitustapaukset ovat samat kuin painelaitteiden
mitoituksessa yleensäkin ja ne on esitetty aiemmin työssä taulukossa 6. Kriittisimmiksi
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kuormitustapauksiksi arvioitiin ulkoisen paineen ja tuulikuorman yhdistelmä ja täyden
reaktorin maanjäristyksen kuormittama tilanne.

6.4.1 Kuormitustapaus 1 ulkoinen paine ja tuulikuorma
Kriittisin paikka lommahduksen kannalta ulkoisen paineen ja tuulikuormituksen yhdistelmän tapauksessa on yläkartiossa. Tässä kuormitustapauksessa ominaisarvoanalyysillä saatiin kuormituskertoimen rRcr arvoksi 4,1784. Kuvassa 51 on esitetty rakenteen lommahduksen ensimmäinen ominaismuoto, kun kuormituksena on ulkoinen paine ja tuulikuorma.

Kuva 51. Lommahduksen ensimmäinen ominaismuoto, kuormituksena ulkoinen paine ja
tuulikuorma

Lommahtaminen tapahtuu mallin solmussa 7845. MNA analyysissä tarkastellaan tämän
kyseisen solmun siirtymää materiaaliltaan epälineaarisessa analyysissä. Siirtymä on kuvattu kuvan 52 käyrässä.
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Kuva 52. Solmun 7845 siirtymä ajan hetkellä 2,52

Kuten kuvassa nähdään plastisoituminen tapahtuu ajan hetkellä 2,52, jolloin plastisen vertailulujuuskertoimen rRpl arvoksi saadaan 2,52. Lommahdustarkastelu on laskettu liitteessä
II.

6.4.2 Kuormitustapaus 2 maanjäristyskuorma
Kriittisin paikka lommahduksen kannalta maanjäristyskuorma tapauksessa on helman aukon yläreuna. Seismisen kuorman vaikutuksesta ominaisarvoanalyysillä saatiin kuormituskertoimen rRcr arvoksi 5,5942. Lommahdus tapahtuu solmussa 8153. Kuvassa 53 on esitetty lommahduksen ominaisarvoanalyysillä saatu kuormituskerroin ja kuvassa 54 on esitetty
solmun 8153 siirtymät ajan funktiona materiaalilta epälineaarisessa analyysissä.

Kuva 53. Lommahduksen ensimmäinen ominaismuoto, kun kuormituksena
maanjäristyskuorma
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Kuva 54. Solmun 8153 siirtymä kuormitustapauksessa 2

Kuten kuvasta 54 nähdään, tapahtuu plastisoituminen ajan hetkellä 9.4 solmussa 8153.
plastisen vertailulujuuskertoimen rRpl arvoksi saadaan 9.4. Lommahdustarkastelu on esitetty liitteessä II. Tuloksista huomattiin kuitenkin, että mitä pyöreämpi aukon yläpää on, sitä
pienempi todennäköisyys on lommahtamiselle helmassa.
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7

MITTAKUVA-OHJELMISTON KEHITTÄMINEN

Työssä kehitettiin myös mittakuvaohjelmistoa käsiteltäville reaktoreille. Reaktorien tämän
hetkisestä sarjoituksesta oli olemassa taulukot Excelissä, josta parametrit linkitetään Autodesk Inventor -suunnitteluohjelmaan. Ohjelman käyttöliittymä pidettiin yksinkertaisena,
jotta sen käytön oppisi helposti. Aluksi tehtiin mallista toimiva nykyisen sarjoituksen ja
standardimittojen mukaisille reaktoreille.

7.1

Parametrinen malli ja rakenne

Parametrien hallinta on Excel-pohjainen, josta arvot päivittyvät automaattisesti Autodesk
Inventor -ohjelmaan. Inventor -suunnitteluohjelmassa malli on tehty siten, että se hakee
parametrit eli mitat taulukosta, johon ne päivittyvät automaattisesti Excel-tiedostosta. Malli, johon parametrit päivittyvät on ohjausmalli ja kaikki geometriat on luotu yhteen mallin,
jotta se päivittyy nopeasti. Mallissa laitteen kaikki eri osat on tehty eri solideina, joten tarvittaessa mistä tahansa laitteen osasta saadaan muodostettua oma osansa tarkastelua varten
tai poistettua mallista, mikäli näin on tarpeen tehdä.

7.2

Käyttöliittymän rakenne

Käyttöliittymä on yksinkertainen sivu excelissä ”initial data sheet”, johon asetetaan halutut
alkuarvot. Exceliin tehty makro hakee taulukosta sopivan koon vaaditun hakevirran mukaan ja valitsee oikean kokoisen reaktori taulukosta. Kuvassa 55 on esitetty yksinkertainen
käyttöliittymä. Yleensä haluttu hakevirta on tiedossa ja käytännössä pelkästään sen avulla
ohjelma pystyy etsimään taulukosta sopivan kokoisen reaktorin. Lisäksi valitaan haluttu
mitoittava standardi kolmesta vaihtoehdosta, joita työssä käydään läpi. Kuvassa 56 on esitetty, kuinka pelkästään syöttämällä haluttu hakevirta saadaan Exceliin tehdyn makron
avulla haettua toisella sivulla olevasta taulukosta sopivan kokoinen reaktori ja arvot päivittyvät pääsivulle, josta ne linkittyvät suoraan Inventor -suunnitteluohjelmaan.
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Kuva 55. Reaktorin koon valinta

Kuvassa 56 on havainnollistettu, kuinka parametrit ovat Excelissä. Parametreja on yhteensä 161 kappaletta. Mitat ovat referenssimallin mittoja, joita työssä käytettiin.

Kuva 56. Ote referenssimallin parametritaulukosta
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Kuvassa on esitetty ohjelmalla tuotettu mittakuvamalli. Lisäksi malli antaa tiedot kaikkien
yhteiden koroista ja suunnista, sekä leikkauskuvat tarvittavista kohdista.

Kuva 57. Leikkauskuva 3d mallista
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Kuva 58. Mittakuvat referenssimallista

Mallissa on kaikki tarpeelliset mitat ja suunnittelutiedot. Taulukosta löytyy myös tiedot
kunkin osan materiaalista valitun standardin mukaan ja jokaisen eri materiaalin alustavat
massat. Lisäksi kaikkien yhteiden koot, suunnat ja korot löytyvät taulukosta.

7.3

Pakkauskuvat

Lisäksi tehtiin toinen erillinen malli, joka jakaa reaktorin kunkin osan arvioituihin osiin.
Tätä mallia voi käyttää esimerkiksi asennuskuvien tekoon ja havainnollistamaan levyjakoa.
Malliin määritettiin tiettyjen sääntöjen mukaan arviot levyjaoista. Tästä saatiin määritettyä
pakkausta varten levypinot. Lisäksi se laskee massat kullekin levypinolle. Näin pystyttiin
määrittämään alustavasti levymäärä reaktorista ja muodostamaan esimerkiksi laivausta
varten mitat pakkauksille. Levyjako tehtiin siten, että levyjen korkeus olisi noin 2800 mm,
mutta sitä on mahdollista muuttaa Excelistä helposti tarpeen mukaan. Tästä mallista pystytään myös helposti tekemään kuvia asennus- ja hitsausohjeita varten.
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Kuva 59. Esimerkkikuva levypinoista ja jaetuista levykentistä
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Oletuksena oli, että optimaalisin muoto tässä työssä tutkittaville reaktoreille olisi nykyistä
matalampi. Tuloksista selvisi kuitenkin, että tilavuus on merkittävin ohjaava tekijä reaktorin massalle. Alapäädyn suhteellinen osuus koko reaktorin massasta kasvaa matalammilla
astioilla merkittävästi halkaisijan kasvaessa. Lisäksi helman korkeusvaatimuksen pysyessä
vakiona matalampien ja leveämpien astioiden tuentojen massat lisääntyvät.

8.1

Tulosten analysointi

Tuloksista selviää, että kuoren massaan vaikuttaa eniten juuri suunnittelupaineen ja hydrostaattisen paineen vaatimukset. Muilla kuormituksilla on vaikutusta lähinnä helmatuennan
ja perustuksien suunnitteluun sekä kartio-lieriöliitosten vahvistuksen tarpeeseen. Jonkin
verran vaikutusta voi olla myös ulkoisella paineella ja onkin hyvin tapauskohtaista, kannattaako lisätä ennemmin kuoren seinämän vahvuutta tietyistä paikoista vai jäykisterenkaiden
määrää. Lisäksi suurempi sisäinen mitoituspaine suosii hiukan suurempaa korkeus/halkaisija-suhdetta eli hoikempaa rakennetta. Ero on kuitenkin suhteellisen pieni eikä
sillä ole suurta merkitystä, mietittäessä yleisiä mittasuhteita koko sarjalle.

Alapään suhteellisen suuren massan lisäksi toinen merkittävä tekijä on suuri kartio ylhäällä
ja sille määritetty enimmäiskulma 20°. Tästä johtuen yläpään kartio on huomattavan suuri,
etenkin sarjoituksen yläpäässä olevilla ja suuremman halkaisijan omaavilla reaktoreilla.
Lisäksi keskimmäistä kartiota voisi olla syytä loiventaa hiukan, jolloin on mahdollista,
ettei vahvistusta kartio-lieriöliitoksessa tarvittaisi. Tämä määräytyy reaktorin koosta, paineesta ja halkaisijoista, joten yleistä ohjetta tähän ei voida antaa. Voidaan kuitenkin sanoa,
että kaikissa sarjan reaktoreissa kartion ei kannata olla yhtä korkea, kuten se tähän asti on
ollut.

Pienemmät reaktorit voivat hyötyä astioiden madaltamisesta. Tämä johtuu siitä, että on
määritelty 14 mm minimi seinämän vahvuudet reaktoreille, mistä johtuen voidaan sanoa,
että reaktorit ovat varsinkin yläpäästään hiukan ylimitoitettuja paineen kannalta. Tästä
syystä suuremmat halkaisijat eivät kasvata seinämän paksuuksia kuin vasta alaosissa reaktoreja, sarjan pienimmissä reaktoreissa. Tämä johtuu siitä, että vasta alaosissa reaktoria,
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yläosia suurempien halkaisijoiden ja suuremman hydrostaattisen paineen vuoksi, sisäisestä
paineesta tulee mitoittava tekijä ja vaadittu seinämän paksuus ylittää 14 mm minimi seinämän paksuus vaatimuksen. Lisäksi pienemmissä reaktoreissa yläkartio on merkittävästi
pienempi kuin suuremmissa ja sen suhteellinen osuus massasta on pienempi. Tämä johtuu
siitä, että ylä- ja alapään halkaisijoiden suhteellinen ero on pienempi sarjoituksen alapäässä
olevilla reaktoreilla.

Suurten ulkoisten kuormien vaikutuksia tutkittiin myös ja voidaan sanoa, että maanjäristyskuormat kasvavat matalammilla reaktoreilla merkittävästi, mutta tällä on vaikutusta
lähinnä perustuksen ja jonkin verran helman suunnitteluun. Tuulikuormat taas suosivat
matalampia astioita ja voivat tulla mitoittavaksi tekijäksi silloin, kun painekuoren alaosat
ovat ohuita, eli kun on kyse pienemmistä reaktoreista. Myös tämä tukee pienempien reaktorien madaltamista. Maanjäristyskuormat taas eivät pienemmillä reaktoreilla ole kovinkaan merkittävässä osassa, niiden suhteellisen pienen seismisen massan takia. Lisäksi
maanjäristyskuormien tapauksessa tulisi aina ottaa huomioon se, minne reaktori ollaan
sijoittamassa ja millaisia maanjärsityksiä alueella esiintyy. Mittasuhteita muuttamalla voidaan vaikuttaa reaktorin ominaistaajuuteen ja ominaisvärähdysaikaan kyseisen alueen
suunnitteluspektriä tarkastelemalla. Rakennetta voidaan optimoida siten, että laskennalliset
maanjäristyskuormat laskevat. Lisäksi erityyppisillä reaktoreilla/säiliöillä, jotka ovat työssä
tutkittavia reaktoreja matalampia ja/tai jäykempiä voivat maanjäristyskuormat kasvaa, mikäli niiden rakennetta hoikistetaan. Tämä johtuu siitä, että niiden ominaistaajuudet ovat
korkeampia ja ne sijoittuvat kiihtyvyysspektrillä sen huipun vasemmalle puolelle tai huipulle. Hyötyjä saadaan hoikemmasta rakenteesta vain silloin, kun ominaisvärähdysaika on
riittävän suuri. Etenkin tässä työssä tutkittavien reaktorien tapauksessa ominaistaajuudet
osuvat yleensä spektrin jyrkälle osalle, jolloin jo pienillä muutoksilla ominaistaajuuteen on
merkittävä vaikutus laskennallisiin maanjäristyskuormiin rakenteessa.

Helman suunnittelu kartiomaiseksi voi olla järkevää, mikäli reaktori mitoitetaan kestämään
suuria maanjäristyskuormia. Helman ja koko tuennan massa kasvaa jonkin verran, mutta
tällöin säästetään ankkuriruuvien määrässä. Myös lujempaa terästä helmassa kannattaa
harkita, sillä lujemmilla teräksillä saa kyllä selvästi vähennettyä helman paksuutta. Standardeistakin löytyy teräksiä aina 690 MPa myötölujuuteen asti. Kuitenkin lujemmat teräkset ovat kalliimpia kuin yleisin käytetty painelaiteteräs, P355. Tästä syystä on tapauskoh-
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taista, onko lujempia teräksiä järkevää käyttää. Suurilla reaktoreilla ja suurilla ulkoisilla
kuormilla voi niiden käytöstä olla hyötyä, mutta pienemmissä kannattaa todennäköisesti
pitäytyä yleisemmin käytetyissä laaduissa.

Materiaalien vertailusta huomataan, että duplex-teräkset ja etenkin 2101 luokan duplexteräs on hinta-lujuus-suhteeltaan selvästi paras materiaali nykyisillä terästen hinnoilla.
Vaikka päällystetyt levyt voivat kilpailla tätä duplex-terästä vastaan materiaalikustannuksissa, ei niiden käytössä ole mielestäni suurta hyötyä. Tämä johtuu siitä, että ne lisäävät
suuremman massansa ja seinämän paksuusvaatimuksen vuoksi kuljetus- ja asennuskustannuksia merkittävästi. Lisäksi pinnoitettujen levyjen koostuessa kahdesta tai useammasta eri
materiaalista, on niiden toisiinsa hitsaamiseen kuluva aika suurempi.

Lommahdustarkastelussa selvisi, että mikäli yläosan iso kartio on mitoitettu sisäisen paineen mukaan pienimmällä mahdollisella levynvahvuudella ja sen valmistus toteutetaan
alhaisimman laatuluokan mukaan, voi lommahdus pahimmassa mahdollisessa kuormitustapauksessa tulla kyseeseen. Tällöin kuormitustapauksena olisi kova tuulikuorma ja tyhjönpaine. Vaikka tällainen kuormitustapaus onkin harvinainen, on se ainakin teoriassa
mahdollinen. Tästä syystä pitkälle kartio-osalle suositellaan tihentämään lommahdusjäykisteiden määrää tai lisäämään seinämän vahvuutta mitoitusyhtälöiden antamien minimi
vaatimuksiin verrattuna. Tämä varmistaa, ettei lommahdusta siellä pääse tapahtumaan.
Standardeista ei löydy suoraan ohjetta tällaisen tilanteen mitoittamiseen, sillä niissä mitoitetaan lommahdusta vain ulkoista painetta vastaan, eikä se ota huomioon yhdistettyjä
kuormia lommahdustapauksessa. Myös muissa paikoissa, lähinnä reaktorin yläosissa, voi
olla vaara lommahdukselle kyseisessä kuormitustilanteessa, mikäli jäykisterenkaiden jako
ja seinämävahvuus määritetään pienimmäksi mahdolliseksi. Muissa kuormitustilanteissa
lommahdus ei vaikuttanut todennäköiseltä. Helman aukot kannattaa suunnitteella kuitenkin
yläosastaan mahdollisimman suurella pyöristyssäteellä, sillä siinä on helman kannalta pahin tilanne lommahtamiselle. Usein helman aukon kohdalla saatetaan kuitenkin käyttää
myös pystysuuntaisia tukia, jotka minimoivat riskin helman lommahtamiselle.

Työn aikana selvisi, että alustavaan mitoitukseen voidaan käyttää samanlaista laskentaa
ASME VIII-1 ja GB150 standardeissa vaihtamalla vain materiaali arvot kunkin standardin
mukaiseksi ja käyttämällä kussakin standardissa olevia käyrästöjä ja taulukoita. EN 13445
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eroaa muista standardeista enemmän ja se on syytä mitoittaa aina omien sääntöjensä mukaan. Mitoitukset eri standardien mukaan vastaavat pitkälti toisiaan ja suurimmat erot
ovatkin detaljeissa. Lisäksi eri varmuuskertoimet ja materiaalien sallitut lujuusarvot tekevät eroja eri standardien välille.

8.2

Tulosten luotettavuus

Sekä analyyttisten, että FE-mallin tulosten luotettavuutta heikentää reaktoriin liitettyjen
osien huomiotta jättäminen. Reaktorin sisäisten osien, putkiyhteiden, huoltotasojen ja porrastornien puuttuminen sekä mallista että analyyttisestä laskennasta voi vaikuttaa tuloksiin.
Kuitenkin jokainen tapaus on sen verran erilainen, että alustavassa mitoituksessa näitä on
mahdotonta ottaa huomioon. Porrastornin massan ja pinta-alan huomioon ottamiseen on
olemassa tietyt säännöt ja liitteessä I osittain esitetyssä laskentapohjassa onkin mahdollista
valita, otetaanko se huomioon mitoituksessa. Porrastorni otetaan huomioon tasan jakautuneena massana reaktorin runkoon sekä suurempana pinta-alana laskettaessa tuulikuormia.

Sisäisten osien voidaan sanoa vahvistavan rakennetta lommahduksen kannalta ja näin ollen
mitoituksen olevan varmalla puolella. Myöskään merkittävää massan lisäystä ei näistä
osista aiheudu, sillä suurin osa massasta tulee reaktorin sisällöstä.

Laskennassa tehtiin paikoin yksinkertaistuksia, mitkä heikentävät jonkin verran luotettavuutta, mutta kaikki mitoitukset tehtiin kuitenkin siten, että ne ovat selvästi varmalla puolella. Esimerkiksi ulkoisten kuormien määrittelyssä käytettiin vaativia olosuhteita ja suuria
kertoimia. Mitoitus on kuitenkin vain alustavaa, sillä ilman tarkempaa tietoa sijoituspaikasta, liittyvistä laitteista, hoitotasoista ja niin edelleen ei tarkkoja laskelmia ole mahdollista
tehdä.

8.3

Jatkotutkimusehdotukset

Työssä keskityttiin lähinnä vain yhden tyyppisiin reaktoreihin. Mutta samankaltaisella menettelyllä voisi tutkia myös muita reaktoreja. Kuten tyypin 2 reaktorin tarkastelussa selvisi,
voisi muun tyyppisissä reaktoreissa olla enemmän potentiaalia optimointiin. Lisäksi voisi
olla syytä tutkia tarkemmin mahdollisuuksia käyttää ASME VIII divisioonan 2 mukaista
suunnittelua, sillä se sallii huomattavasti korkeammat jännitykset verrattuna ASME VIII
divisioonan 1 sallittuihin jännityksiin.
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Lisäksi olisi hyvä tutkia prosessiteknisessä mielessä, onko yläpään kartion kärkikulmanpuolikkaan ehdoton maksimikulma 20°, sillä tätä kulmaa kasvattamalla on mahdollista
saada kuoren massaa vähennettyä merkittävästi ja tällöin myös reaktorien madaltamisesta
saataisiin suurempi hyöty. Tämän kulman kasvattamisesta on sitä enemmän hyötyä, mitä
suuremmasta reaktorista on kyse ja mitä suurempia halkaisijat ovat reaktorin alaosissa suhteessa yläosaan.

Vaikka liitteessä I näkyvää mitoituspohjaa onkin tarkastettu vertailu laskelmin, tulisi jatkossa tuloksia verrata toteutuneisiin projekteihin. Tällöin voidaan varmistua mitoituksessa
tehtyjen oletusten oikeellisuudesta. Lisäksi voitaisiin saatujen tulosten perusteella varmistua, että mitoitus on ollut riittävän tarkkaa alustavien tulosten saamiseksi.
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9

YHTEENVETO

Tässä työssä tutkittiin reaktorien mitoittamista kolmen eri painelaitestandardin mukaan
sekä mittasuhteiden vaikutusta painelaitteiden massaan ja kuormituksiin. Työssä perehdyttiin ensin painelaitteiden mitoituksen teoriaan painelaitestandardien taustalla, sekä korkeisiin kolonneihin vaikuttaviin kuormituksiin. Työssä on kattavasti kartoitettu painelaitteiden
ja kolonnien mitoituksen erityispiirteet ja nykyisin voimassa olevat standardit. Tämän jälkeen tutkittiin kunkin työssä käsitellyn standardin erityispiirteitä ja eroavaisuuksia toisiinsa
nähden. Suurikokoisten reaktorien mitoittaminen on monimutkaisempaa verrattuna tavallisiin painelaitteisiin, sillä niiden rakenteet kätkevät sisälleen paljon haastavia yksityiskohtia.
Niiden lujuuslaskenta monimutkaistuu myös melkoisesti niihin kohdistuvista suurista ulkoisista kuormista johtuen.

Työssä selvisi, että tutkittavien reaktorien kuoren mitoittaa lähinnä sisäinen paine, joka
muodostuu syötetystä suunnittelupaineesta sekä hydrostaattisesta paineesta. Ulkoisilla
kuormilla on vain joissain erityistapauksissa vaikutusta kuoren massaan. Standardien suurimmat eroavaisuudet löytyvät materiaalien lujuusarvoista ja käytetyistä varmuuskertoimista. Detaljeissa on myös jonkin verran eroja, mutta pääpiirteittäin mitoitus on samankaltaista kaikissa standardeissa, sillä niitä ohjaavat samat lujuushypoteesit.

Reaktorien mittasuhteita tutkiessa selvisi, että merkittävin ohjaava tekijä prosessivaatimusten rajoissa toimittaessa, kuoren massalle on tilavuus. Siihen ei ole prosessivaatimusten
rajoissa, vaiheiden tilavuuksien pysyessä samana, mahdollista kovin paljon vaikuttaa. Alhaisilla paineilla ja pienillä tilavuuksilla, eli käytännössä sarjoituksen alapäässä olevilla
reaktoreilla voidaan kuitenkin hyötyä niiden madaltamisesta.

Mikäli reaktoriin muodostuu tukkeutumisen johdosta tyhjiö ja sitä rasittavat suuret tuulikuormat ja tuulenpaineet voi reaktorin yläosissa olevalla kartiolla olla vaarana lommahdus.
Tällainen tilanne on kuitenkin hyvin epätodennäköinen ja vältettävissä tyhjörenkaiden oikeanlaisella sijoittamisella.
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