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Työn tavoitteena on selvittää Nesteen Porvoon jalostamolla olevan vetykrakkaus-yksikön
(VK)

kiertokaasukompressorin

toimintapiste,

sekä

tutkia

mittalevyillä

tehtävän

virtausmittauksen virhearviota. Kompressorin toimintapisteen selvittäminen ja seuraaminen
on tärkeää kompressorin vaurioitumisen ja vääränlaisen operoinnin estämiseksi. Jotta
kompressorin

toimintapiste

voidaan

selvittää,

tarvitaan

tietoa

kompressorin

toimintaympäristön mittauksista ja niiden tarkkuudesta. VK:n kiertokaasukompressorin
massataseen kanssa on ollut epätarkkuutta, joka selvitetään virtausmittausten taseen
täsmäyksellä.

Kyseinen työ on tapaustutkimus, jonka tulokset tuotetaan laskennallisin menetelmin. Työn
kirjallisessa osassa luodaan perusta työn soveltavalle osuudelle. Kirjallisessa osassa
esitettyjä yhtälöitä käytetään työn soveltavassa osassa kompressorin toimintaympäristön
mittausten

ja

kompressorin

toimintapisteen

selvittämiseen.

Työssä

kiertokaasun

mallintamiseen käytetään simulointiohjelmaa, Petro-SIM, joka soveltuu öljynjalostukseen,
ja sen termodynaamisilla malleilla voidaan mallintaa vetykrakkauksen kiertokaasun
käyttäytymistä.
Työn soveltavassa osassa kompressorin toimintaympäristön virtausmittauksille tehdään
kompensointi, korjaus, virhearvio, kunnontarkastelu ja virhekäyrä. Korjattujen virtausten ja
virhearvion avulla täsmätään kompressorin massatase. Kompressorin taseen täsmäämisen
jälkeen tunnetaan kompressorin läpivirtaus, johon kompressorin toimintapiste sijoittuu.
Ennen

kompressorin

toimintapisteen

selvittämistä

tarvitsee

kuitenkin

selvittää

kompressorivalmistajan käyttämä termodynamiikka. Työssä kompressorivalmistajan
termodynamiikkaa

verrattiin

simulaatio-ohjelman

termodynaamisiin

malleihin

ja

reaalikaasun tilanyhtälöllä laskettuihin arvoihin. Kompressorivalmistajan tuottokäyrästön
arvot muodostuivat reaalikaasun tilanyhtälöllä laskettujen ja Lee-Kesler-Plocker mallilla
simuloitujen arvojen väliin. Näin ollen työssä kompressorin toimintapiste laskettiin
reaalikaasun tilanyhtälön ja Lee-Kesler-Plocker termodynaamisen simulointimallin avulla.
Kiertokaasukompressorille tehtiin työn alussa hypoteesi, jossa kompressorin toimintapisteen
oletettiin muodostuvan kompressorivalmistajan tuottokäyrästön alapuolelle. Laskettu- ja
simuloitu toimintapiste muodostuivat kuitenkin kompressorivalmistajan tuottokäyrästön
oikeaan laitaan ja tuottokäyrästön yläpuolelle. Toimintapisteen osuessa käyrälle voidaan
päätellä, että kompressori on hyvässä kunnossa ja oikeissa operointiolosuhteissa. Kun
toimintapiste ei osu käyrälle, vaan sijoittuu käyrän alapuolelle, voidaan päätellä, että
kompressori on vioittunut tai likaantunut tai sitä ei operoida oikein. Toimintapisteen
sijoittuessa käyrän yläpuolelle on valmistajan antamassa käyrästössä jotain vikaa.
Työn tulosten tueksi hankittiin kohde yrityksen käyttämältä konsultilta lausunto, joka vastasi
työssä saatuja tuloksia. Näin ollen kompressorivalmistajan tulisi tuottaa GB-302:lle uudet
tuottokäyrästöt, jotka vastaavat todellisuutta.
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The objective of this Master thesis was to study the operating point of hydrocracking unit
recycle gas compressor and uncertainty of orifice meter at Neste Porvoo refinery. By
monitoring the compressor operating point you’ll be able to control the performance of the
compressor and prevent damage. For accurate operating point calculations, the operating
environment measurements and their performance needs to be known. This study was done
because there have been inaccuracies at the mass balances over the hydrogen cracking unit
centrifugal compressor at the Porvoo refinery.

This study is a case study where the results are produced with mathematical methods. The
basis of this study is presented in the literature part and the presented equations are used in
the experimental part of the study. The literature part presents calculation for the orifice
meters and for the centrifugal compressor.
In this study the recycle gas of hydrocracking unit is modelled by Petro-SIM simulation
software which applies well to the refinery environment. The simulation tool is also used to
solve the operating point of the recycle gas compressor. In the experimental part of the study
the mass balance over the recycle compressor is studied. The mass balance is measured by
orifice meters. The experimental part starts with orifice meter compensation, error analysis,
condition evaluation and orifice uncertainty curve. With fixed flow and error analysis it is
possible to fix the compressor’s mass balance. After fixing the mass balance, compressor’s
operating point can be calculated.
Before calculation of the compressor’s operation point, it’s necessary to solve the
thermodynamics used by compressor’s manufacturer. In this study the thermodynamics were
compared to equations of state using thermodynamic models on simulation program and real
gas calculations. The simulation’s best fit was found with Lee-Kesler-Plocker model. The
manufacturer’s data did not fit to the thermodynamics of the calculations nor simulations,
but it was found to fit between the calculations and simulations.
In the literature part of this study a hypothesis was created where the operating point of the
compressor was assumed to appear below operation curve supplied by the compressor’s
manufacturer. In reality the operation point is above and on the right side of the supplied
operating curve. When operation point sets to the operation curve it’s common to assume
that the compressor is in pristine condition. When the operation point misses the curve and
is formed below the curve it’s common to assume that the compressor is damaged, dirty or
it is not operated correctly. When the operating point sets to above the curve it’s common to
assume that supplied operation curve is not correct.
For the support of this study’s calculations and simulations a consult was asked for a
statement. The statement supported the results of the study, meaning that the data provided
by the manufacturer was incorrect and the manufacturer should provide corrected operation
curves for the compressor.
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SYMBOLILUETTELO

A’

dimensioton vakio

[-]

a1

tarkemman toiminta-alueen vakio

[-]

a2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään vakio

[-]

b1

tarkemman toiminta-alueen vakio

[-]

b2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään vakio

[-]

Cd

purkauskerroin

[-]

cp

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa

[J/(K∙kg)]

cv

ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa

[J/(K∙kg)]

D

putken halkaisija

[m]

Dimp

1. juoksupyörän halkaisija

[m]

d

mittalevyn reiän halkaisija

[m]

dD

mittalevyn halkaisija lämpötilassa TD

[m]

dM

mittalevyn halkaisija lämpötilassa TM

[m]

Fcor

todellinen massavirtaus

[kg/h]

FTOP

automaatiojärjestelmän näyttämä massavirtaus

[kg/h]

FV,cor

todellinen tilavuusvirta

[m3/h]

FV,TOP

automaatiojärjestelmän näyttämä tilavuusvirta

[m3/h]

f

putken kitkakerroin (Darcy)

[-]

g

putoamiskiihtyvyys

[m/s2]

Hp

polytrooppinen nostokorkeus

[kJ/kg]

h

korkeus

[m]

I

virta

[A]

J

dimensioton vakio

[-]

L

putken pituus

[m]

L1

syöttöpuolen osamäärä etäisyydestä mittalevyn

[-]

etureunaan ja putken halkaisijaan
L2

ulostulopuolen osamäärä etäisyydestä mittalevyn

[-]

ulostulopuolen reunaan ja putken halkaisijaan
M

kaasun molekyylipaino

[g/mol]

M1

sisään tulevan virran molekyylipaino

[kg/kmol]

MD

suunnitteluolosuhteen molekyylipaino

[g/mol]

MM

mitattu kaasun molekyylipaino

[g/mol]

Mxi

aineen i (esim. H2S, CH4, C2H6 jne.) molekyylipaino [g/mol]

Mach

Machin luku

[-]

N

pyörimisnopeus

[rpm]

n

kaasun ainemäärä

[mol]

nPOL

polytrooppinen vakio

[-]

P

teho

[W]

Pg

kaasun polytrooppiseen puristumiseen tarvittava teho [kW]

p

paine

[Pa]

p1

kompressoriin tulevan virtauksen paine

[Pa]

p2

kompressorista lähtevän virtauksen paine

[Pa]

pD

suunnitteluolosuhteen paine

[kPa]

pM

tulovirtauksen paine

[kPa]

Qm

massavirtaus

[kg/h]

R

yleinen kaasuvakio

[kJ/kmolK]

ReD

putkivirtauksen Reynoldsin luku

[-]

T

lämpötila

[K]

TA

tunnettu lämpötila

[K]

TB

aineen kiehumispiste

[K]

TD

kalibrointi/suunnittelulämpötila

[°C]

TM

mitattu lämpötila

[°C]

T1

kompressoriin tulevan virtauksen lämpötila

[K]

T2

kompressorista lähtevän virtauksen lämpötila

[K]

U

jännite

[V]

u

virtausnopeus

[m/s]

V

kaasun tilavuus

[m3]

V1

kompressoriin tulevan virtauksen tilavuus

[m3]

V2

kompressorista lähtevän virtauksen tilavuus

[m3]

Xi

i:n (Cd, β, ε1, jne.) herkkyyskerroin

[-]

xi

kiertokaasun koostumuksen

[mol-%]

(esim. H2S, CH4, C2H6 jne.) pitoisuus
x1

tarkemman toiminta-alueen virtaus

[t/h]

x2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään virtaus

[t/h]

y1

tarkemman toiminta-alueen virtauksen epävarmuus

[%]

y2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään epävarmuus

[%]

Z

kaasun kokoonpuristuvuuskerroin eli kompressibiliteetti [-]

ZAVG

imupuolen ja painepuolen

[-]

kompressibiliteettitekijöiden keskiarvo
ZD

Suunnitteluolosuhteen kompressibiliteettitekijä

[-]

ZM

tulovirtauksen kompressibiliteettitekijä

[-]

Z1

sisään tulevan virran kompressibitileettitekijä

[-]

β

halkaisijasuhde

[-]

Δp

paine-ero mittalaipan yli

[Pa]

Δpi

paineinstrumenttivalmistajan määrittämä

[Pa]

epävarmuus, ±, paineessa operointiolosuhteissa
δi

absoluuttinen epävarmuus i:llä (δCd, δε1, δD jne.)

[-]

ε1

kaasun laajenemiskerroin

[-]

ηK

kompressorin hyötysuhde

[-]

ηp

polytrooppinen hyötysuhde

[-]

ηs

isentrooppinen hyötysuhde

κ

isentrooppinen eksponentti ,

[-]

ominaiskapasiteettien suhde
λc

lineaarinen laajenemiskerroin

[K-1]

mittalevyn materiaalille
µ

kaasun dynaaminen viskositeetti

[Pa∙s]

µ1

tunnettu viskositeetti lämpötilassa TA

[Pa∙s]

µ2

määritettävä viskositeetti lämpötilassa T2

[Pa∙s]

ν

kinemaattinen viskositeetti

[m2/s]

ρ

tiheys

[kg/m3]

ρcor

todellinen tiheys

[kg/m3]

ρD

suunnittelutiheys

[kg/m3]

ρM

tulovirtauksen tiheys

[kg/m3]

ρTOP

automaatiojärjestelmän käyttämä tiheys

[kg/m3]

∑K

kertavastusten summa

[-]

φ

virran ja jännitteen välinen vaihekulma

[°]

TERMILUETTELO

A.G.A

American Gas Association

Fluidi

Yleisesti käytetty nimitys aineen eri olomuodoista
(kiinteä, neste tai kaasu).

Komprimointi

Fluidin paineen nostaminen

Vena contracta

Fluidin virtauksen halkaisijan minimi ja
virtausnopeuden maksimikohta.

VK

Vetykrakkausyksikkö

FCC

Leijukatalyyttinenkrakkaus

DC-302/DC-303

VK:n reaktori

FA-301

Korkeapaine-erotin

FA-302

Matalapaine-erotin

SYRP

Kaasuöljyn rikinpoistoyksikkö

14

1

JOHDANTO

Kompressorit ovat olennaisessa osassa nykypäivän valmistusprosesseja. Kompressoreja
käytetään laajalti nykyaikaisissa sovelluksissa, jotka edellyttävät kaasujen ja nesteiden
paineistamista ja putkiston aiheuttaman painehäviön tasapainottamista. Kompressoreja on
erilaisia ja ne sopivat eri käyttökohteisiin riippuen kompressorin tuottamasta paineesta.
Niitä käytetään eri teollisuudenaloilla, esimerkiksi lämpötilan valvonnassa ja kaasun
kuljetuksessa tai sekoittumisessa. Yleisesti kompressorit luokitellaankin kriittisiksi
laitteiksi. (Yoon et al. 2013)
Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla olevan vetykrakkausyksikön (VK) reaktoreiden
lämpötiloja ja katalyytin elinikää hallitaan ylimäärällä vetyä. VK-yksikön reaktoreiden
vedyn osapaine pidetään riittävänä kierrättämällä kaasua, joka muodostuu suurimmaksi
osaksi vedystä. Puhdas vety on raaka-aineena kuitenkin kallista, joten yksikköön
syötettävästä vetykaasusta halutaan saada mahdollisimman paljon irti.

Vetykaasua

kierrätetään yksikössä kiertokaasukompressorin avulla ja näin ollen kompressori on
olennaisessa osassa vetykrakkausprosessia.
Prosessin toimintaa valvotaan paine-, lämpötila- ja virtausmittauksien avulla. Mittauksista
saatavalla tiedolla säädetään prosessia haluttuun suuntaan. Jos mittaus kuitenkin näyttää
virheellistä tulosta, saattaa virheellisen tuloksen mukaan tehtävillä säädöillä olla
kohtalokkaat seuraukset. Tässä työssä prosessimittauksista keskitytään virtausmittaksiin,
joihin vaikuttavat myös prosessin muut mittaukset, jotka toimivat virtausmittaukselle niin
sanottuina apumittauksina.
Työssä

käytetään

Petro-SIM

simulointiohjelmaa

laskennan

tukena.

Petro-SIM

simulointiohjelma on suunniteltu jalostus- ja petrokemian teollisuuden tarkoituksiin ja sen
termodynaamiset mallit soveltuvat hyvin Nesteen tuotannon simuloimiseen. Esimerkiksi
kaasun

simulointimallilla

voidaan

helposti

laskea

kaasun

koostumuksesta

sen

kompressibiliteettitekijä, kun prosessin paine ja lämpötila ovat tunnettuja. Petro-SIM
simulointiohjelmaa käytetään myös kompressorin taseen täsmäykseen ja kompressorin
toimintapisteen

selvittämiseen.

Taseen

täsmäyksen

yhteydessä

Petro-SIM
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simulointiohjelmalla seurataan, kuinka paljon lasketut arvot muuttuvat simuloinnin myötä
ja pysyvätkö simuloidut arvot virhearvion sisällä.

1.1 Työn tausta

Nesteen Porvoon jalostamolla on alettu kiinnittämään enemmän huomiota jalostamon
yksiköiden aine- ja massataseiden täsmäykseen. Taseiden täsmäyksellä tarkoitetaan, että
yksiköiden sisään menevät virrat eivät välttämättä ole samansuuruiset yksiköiden
ulostulevien virtojen kanssa. Näin ollen yksiköiden toiminnalle on luotu simulointimalleja,
joiden avulla pystytään tarkastelemaan yksiköiden toimintaa ja selvittämään, mistä taseiden
epätasapaino johtuu.
Vetykrakkausyksikköä (VK) on monitoroitu simulointimallin avulla syksystä 2017 lähtien.
Kyseisen yksikön simulointimalli on jaettu pienempiin osiin yksikön ja sen laitteiden
toiminnan

paremmaksi

ymmärtämiseksi.

Yksi

näistä

laitteista

on

VK:n

kiertokaasukompressori. Kiertokaasukompressorin ollessa keskeisessä osassa VK-yksikköä,
tarvitsee sen toimintaa ymmärtää ennen kompressorin mallintamista. Kompressorit toimivat
nopealla dynamiikalla tarkoittaen sitä, että pienikin häiriö kompressorin toiminnassa voi
saattaa kompressorin epävakaaseen tilaan (Brownrigg, 2014). Kyseinen työ on osana VK:n
kiertokaasukompressorin

tasemonitorointimallin

suunnittelua

ja

toteutusta.

Monitorointimallista saatavalla tiedolla on mahdollista laskea yksikön laitteiden, kuten
kompressorien, toimintaa ja mahdollisia tuotannollisia hyötyjä ja haittoja.
Tähän työhön liittyy myös suuressa osin tasemonitorointi. Tasemonitoroinnissa
virtausmittaukset ja niiden tarkkuus ovat tärkeässä roolissa. VK:n kiertokaasussa on useita
virtausmittauksia, joiden tarkkuus on syytä selvittää. Tasemonitorointiin ja tämän
diplomityön kirjallisuusosaan liittyen on jo aiemmin tehty diplomityö Neste Oyj:n
toimeksiannosta (Karaiste, 2016), jossa käsitellään tasetäsmäystä, aine- ja energiataseita.
Tästä syystä tässä diplomityössä ei käsitellä taseajattelumallia.
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1.2 Tavoitteet ja hyödyt

Työn tavoitteena on parantaa kiertokaasukompressorin toiminnan ymmärtämistä ja kehittää
kiertokaasukompressorin monitorointia simulointimallilla. Simulointimallin avulla halutaan
varmistaa kiertokaasukompressorin virtausmäärän ja suorituskyvyn ylläpito tarkistettujen
virtausmittausten avulla. Virtausmittausten poikkeama saattaa vaikuttaa prosessin
operointiin tai virheellisiin toimenpiteisiin ja seurauksena voi olla taloudellisia vaikutuksia.
Simulointimallista

saatavalla

tiedolla

halutaan

ennustaa

kiertokaasukompressorin

virtausmäärää ja suorituskykyä sekä likaantumisesta tai muusta toiminnallisesta häiriöstä
johtuvan suorituskyvyn alenemaa. Simulointimalli auttaa ymmärtämään ja arvioimaan
operointisäätöjä ennen niiden toteuttamista käytännössä. Simulointi voi myös auttaa
tunnistamaan tärkeitä käyttö- ja valvontaongelmia.

1.3 Rakenne ja rajaus

Tämä diplomityö on jaettu kahteen osaan: kirjallisuusosaan ja soveltavaan osaan. Työn
kirjallisuusosan tarkoituksena on selvittää, mihin kaasun virtausmittaus perustuu, mitkä ovat
siihen vaikuttavat tekijät ja virherajat. Tämän lisäksi kirjallisuusosassa kuvataan lyhyesti
radiaalikompressorin toiminta, ominaiskäyrät ja toimintapiste.
Työn

kirjallisuusosan

kiertokaasukompressorin
tuottokäyrästö

ja

avulla

työn

soveltavassa

virtausmittaukset,

toimintapiste.

niiden

osassa

käsitellään

epävarmuudet,

Kiertokaasukompressorin

VK-yksikön
kompressorin

massatase

täsmätään

toimintaympäristön virtausmittausten avulla. Tasetäsmäyksen toteuttavaa virtausta
käytetään kompressorin toimintapisteen laskennassa. Tasetäsmäys ja toimintapisteen
laskenta tehdään simulointimallin avulla, joka on Petro-SIM simulointiohjelmalla tehtävä
simulointi. Simulointimallilla pyritään täydentämään VK:n tasemonitorointia kompressorin
osalta ja selvitetään kompressorin toimintaa.
Työssä käsitellään virtausmittausta mittalevyllä, joka on yksi virtausmittausmenetelmä.
Lisäksi työssä kiertokaasukompressori on radiaalikompressori, joka kuuluu kineettisiin
kompressoreihin, mutta jonka toimintaperiaate ei vastaa kaikkien kineettisten kompressorien
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toimintaa. Työssä esitetyt johtopäätökset on tehty Neste Oyj Porvoon jalostamolla olevalle
GB-302 kiertokaasukompressorille.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Tämä

opinnäytetyö

on

luonteeltaan

konstruktiivinen.

Konstruktiiviseen

tutkimusmenetelmään kuuluu suunnittelua, mallintamista, mallien toteuttamista ja
testaamista. Konstruktiivinen tutkimus on verrattavissa innovaatioiden tekemiseen sekä
palvelumuotoiluun. Tämä tutkimusmenetelmä soveltuu parhaiten konkreettisiin tuotoksiin,
esimerkiksi mittareiden, suunnitelmien tai mallien luomiseen. (Ojasalo et al. 2015)
Tämä työ on tapaustutkimus, joka on kohdistettu Nesteen Porvoon jalostamolla
vetykrakkausyksikön kiertokaasukompressoriin GB-302. Työn menetelmiä ja tuloksia
voidaan kuitenkin soveltaa myös muille radiaalikompressoreille. Tutkimuksen tulokset
tuotetaan

laskennallisesti,

jotka

perustuvat

yleisesti

tunnettuihin

yhtälöihin.

Tutkimustulokset kuitenkin eroavat alkuperäisestä hypoteesista, jossa tarkoituksena oli
tuottaa simulointimalli kohde kompressorin monitoroimiseen.
Leijukatalyyttisen krakkauksen (FCC) aksiaalisen kompressorin toiminnasta on tehty
insinöörityö vuonna 2016 Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle. Kyseinen työ toimii hyvänä
pohjana tälle työlle, koska kyseisessä työssä tutkittiin samaa aihepiiriä tämän työn kanssa.
Tämän työn tavoitteena oli saada samankaltaisia tuloksia radiaalikompressorille kuin edellä
mainitussa Rami Heikkisen (2016) tekemässä insinöörityössä on saatu aksiaaliselle
kompressorille.
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KIRJALLISUUSOSA

2

VIRTAUSMITTAUS

Prosessiteollisuuden

mittaukset

perustuvat

aineen

fysikaalisten

ominaisuuksien

mittaamiseen (Miller, 2011). Prosessin mittausten avulla seurataan systeemin käyttäytymistä
ja muutosta. Hallitsemalla prosessin muuttujia, on mahdollista hallita prosessin
käyttäytymistä. Virtaus ei ole aineen fysikaalinen ominaisuus, vaan se kuvaan aineen
kulkeutumista tietyssä ajanyksikössä. Tästä syystä aineen virtausta ei voida mitata suoraan,
vaan virtauksen avulla tuotetaan suure, joka on riippuvainen virtauksesta, ja mitataan sitä.
Kun suureen ja virtauksen välillinen riippuvuus tiedetään, voidaan muodostaa virtaukselle
mittausarvo (Neste – Tasetäsmäys, 2018). Peramanu & Wah (2011) jakavat
virtausmittausmenetelmät eri fysikaalisten mittausominaisuuksien perusteella paine-,
tilavuus-, massa- ja lämpötilamittaukseen. Paine-eroon perustuvassa virtausmittauksessa,
virtaukseen tuotetaan paine-ero, jota käytetään virtauksen laskemiseksi. Paineeromittauksessa käytettyjä mittausmenetelmiä ovat esimerkiksi mittalevy, mittasuutin, kiila,
pitot- tai venturiputki. Tilavuuteen perustuvat virtausmittarit tulkitsevat todellisen
tilavuusvirtauksen erinäisten parametrien kuten roottorin kierrosluvun tai mittalaitteen
aiheuttamien pyörteiden avulla. Tällaisia tilavuusmittaukseen perustuvia mittareita ovat
esimerkiksi vortex, turbiini, ultraääni tai magneettiset virtausmittarit. Massaan perustuva
coriolis-mittari mittaa virtauksen aiheuttamaa värähtelyä putkistossa aineen sisäisistä
voimista ja muuntaa ne suoraan massavirraksi. Lämpöön perustuvat mittarit taas mittaavat
virtausta lämmön absorptioon perustuen. (Peramanu & Wah, 2011)
Tarkka virtausmittauksen tulkinta mitatusta suureesta ja virtaustaseen hallinta edellyttävät
virtausmittauksen ja mittaukseen liittyvien mittausepävarmuustekijöiden tuntemista. Jotta
virtausmittaus toimii mahdollisimman tarkasti, asianmukaiset virtausjärjestelmän toiminnot
sekä ylläpito tulee ottaa huomioon. Säännöllisellä huollolla, testauksella ja kalibroinnilla on
myös olennainen vaikutus virtausmittauksen toimintaan, koska mittarin lukemaan
vaikuttavat laitteen kuluminen ja likaantuminen ajan myötä. (Peramanu ja Wah, 2011)
Tässä työssä virtausmittausmenetelmä rajataan käsittelemään paine-eroon perustuvaa
virtausmittausta mittalevyllä. Mittalevyyn perustuvaa virtausmittausta käytetään yleisesti
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useissa eri kohteissa esimerkiksi kaasu- tai nestevirtauksen mittaamisessa. Mittalevystä
käytetään puhekielessä myös nimityksiä mittalaippa tai pelkkä laippa. Tässä työssä
käsiteltävä virtaus on vetykrakkauksen kiertokaasua, joten mitattava fluidi on rajattu
käsittelemään vain vetykrakkausyksikön kaasuvirtauksia. Tässä on hyvä huomioida se, että
kaasu- ja nestevirtaukset käyttäytyvät eri lailla eri olosuhteissa, jolloin työssä esitettyjä
laskemia ei voi soveltaa nestemäisille virtauksille.

2.1 Paine-eroon perustuva virtausmittaus mittalevyllä

Paine-eroon perustuvassa mittausmenetelmässä mittalevyllä tuotetaan fluidin, tässä
tapauksessa kaasun, virtauksesta riippuva suure, paine-ero, joka on mahdollista mitata
(American Gas Association, 1990). Mittalevyn tulee olla asennettu putkeen, josta kaasun
virtausta halutaan mitata. Mittauksessa käytettyjä mittalevyjä on monenlaisia, mutta
toimintaperiaate on kaikissa sama. Yleisesti mittalevyn keskellä on aukko, jonka läpi virtaus
kulkee. Näin ollen pienentynyt putkikoko kuristaa virtausta ja mittalevyn ympärille
muodostuu paine-ero. Havainnollistava esimerkki tästä on esitetty kuvassa 1. (ReaderHarris, 2015) Paine-eroa mitataan laitteeseen kiinnitettyjen impulssiputkien (kuvassa 1 p1,
p2 ja p3), ja niissä olevien antureiden avulla. Yleisimmin putkistoon muodostuva painehäviö
oletetaan vakioksi ja paine-eron mittaus tapahtuu vain mittalevyn yli kohdista, p1 ja p2
kuvassa 1. Impulssiputkien anturit mittaavat impulssiputkien välillä olevaa paine-eroa, jonka
painelähetin tulkitsee. Lähetin muodostaa impulssiputkista mitatun paine-erosuureen, Δp,
avulla sähkövirran automaatiojärjestelmään, joka muuntaa sähkövirran mitatun suureen
riippuvuudeksi virtauksesta. (Neste – Tasetäsmäys, 2018) Kuvassa 1 on kuvattu mittalevyn
toimintaperiaate ja havainnollistettu millaisen paine-eron mittalevy aiheuttaa virtaukseen
(p1-p2). Kuvasta 1 on myös nähtävillä, että mittalevy aiheuttaa putkistoon pysyvän
painehäviön (p1-p3).
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Kuva 1

Mittalevyyn perustuvan virtausmittauksen toimintaperiaate. Mukaillen
American Gas Association, 1990, s.7.

Paine-eroon perustuvat mittaukset seuraavat Bernoullin lakia (Crane, 2013 & Massaroni et
al. 2017). Bernoullin yhtälön yleinen muoto on esitetty yhtälössä (1).
1

𝑝 + 2 𝜌𝑢2 + 𝜌𝑔ℎ = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜
, jossa

(1)

p

paine

[Pa]

ρ

tiheys

[kg/m3]

u

virtausnopeus

[m/s]

g

putoamiskiihtyvyys

[m/s2]

h

korkeus

[m]

Mittauksessa mittalevyn kohdalle pyritään aiheuttamaan mahdollisimman suuri paine-ero,
jotta mittaustarkkuus on riittävän hyvä.

Kuten kuvasta 1 on nähtävillä, mittalevyllä

tehtävästä mittauksesta aiheutuu kuitenkin putkistoon pysyvää painehäviötä, joka ei ole
haluttua. Näin ollen mittalevy pyritään mitoittamaan siten, että paine-ero levyn kohdalla on
mahdollisimman suuri ja pysyvä painehäviö mahdollisimman pieni. (Larjola et al., 2013)
Bernoullin lain yleinen muoto, yhtälö (1), ei ota huomioon virtausta vastustavia voimia, jotka
muodostavat virtaukseen pysyviä painehäviöitä ja joita muodostuu virtausprofiilin
muuttuessa. Tällöin Bernoullin yhtälöön (1) tulee lisätä painehäviöllinen termi Δploss.
Painehäviö, Δploss, muodostuu putkivirtauksessa kitka- ja kertavastuksista, jotka on esitetty
yhtälössä (2). Yhtälö (2) on Darcy-Weisbachin yhtälö, jossa kertavastusten vaikutus on
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yhdistetty yhdeksi tekijäksi ∑K. Tämän lisäksi yhtälössä (2) esitetty kitkakerroin, f, voidaan
määrittää Moodyn käyrästöstä Reynoldsin luvun ja putken suhteellisen karheuden funktiona.
1

𝐿

∆𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 = 2 𝜌𝑢2 (𝑓 𝐷 + ∑𝐾)
, jossa

(2)

f

putken kitkakerroin (Darcy)

[-]

L

putken pituus

[m]

D

putken sisähalkaisija

[m]

∑K

kertavastusten summa

[-]

Kuten edellä on esitetty virtausmittaukset tuottavat virtauksesta riippuvan suureen, paineeron. Paine-eroon perustuvissa virtausmittauksissa massavirtaus, Qm, on suoraan
verrannollinen paine-eron neliöjuureen (Leskelä ja Turunen, 2012 & Reader-Harris, 2015).
𝑄𝑚 ∝ √∆𝑝
, jossa

(3)

Qm

massavirtaus

[kg/h]

Δp

paine-ero mittalaipan yli

[Pa]

Jos ajatellaan paine-eron riippuvuutta massavirrasta, saa yhtälö (3) seuraavanlaisen muodon
(4).
2
∆𝑝 ∝ 𝑄𝑚

(4)

Paine-eron ja massavirtauksen riippuvuudesta (4) voidaan huomata, että mitatun paine-eron
vaikutus massavirtaan on melko suuri. Näin ollen pienikin virhe paine-eron mittauksessa
saattaa aiheuttaa merkittävän virheen virtauksen tulkinnassa (Leskelä ja Turunen, 2012).
Massavirtauksesta tiedetään myös, että se on tiheyden, ρ, pinta-alan, A, ja virtausnopeuden,
u, funktio, kuten yhtälössä (5) on esitetty.
𝑄𝑚 = 𝜌𝐴𝑢

(5)

Näin ollen voidaan mittaamalla mittalevyn aiheuttamaa paine-eroa suhteutettuna kaasun
tiheyteen ja putkikokoon saada laskettua kaasunvirtaus (Konwell, 2018). Paine-eroon
perustuville mittauksille on määritetty ISO 5167 standardi, jonka mukaan kaasun
massavirtaus voidaan määrittää yhtälöllä (6) (Reader-Harrisin, 2015). American Society of
Mechanical Engineering (ASME) on myös määrittänyt paine-eroon perustuville mittauksille
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standardin, joka määräytyy mittalevyn geometrian ja käytön kautta. Tässä työssä on
kuitenkin esitelty ISO standardin käyttämät yhtälöt, jotka käyttävät SI-järjestelmän
yksiköitä. Nesteen käyttämät mittalevyt on myös mitoitettu ISO 5167-1:2003 ja -2:2003
mukaan.
𝑄𝑚 =
, jossa

𝐶𝑑
√1−𝛽 4

𝜋

∙ 𝜀1 ∙ 4 ∙ 𝑑 2 ∙ √2𝜌∆𝑝

(6)

Cd

purkauskerroin

[-]

β

halkaisijasuhde

[-]

ε1

kaasun laajenemiskerroin

[-]

d

mittalevyn reiän halkaisija

[m]

ISO 5167 esitetty massavirta, Qm, on riippuvainen dimensiottomasta purkauskertoimesta Cd,
joka huomioi

todellisen ja teoreettisen virtausnopeuden suhteen

laitteen läpi.

Purkauskerroin, Cd, on myös riippuvainen mittausmenetelmästä ja paine-eroa mittaavien
impulssiputkien asettelusta. (Crane, 2013)
ISO 5167 standardissa on esitetty mittalevyn purkauskertoimen, Cd, määritystä varten
Reader-Harris/Gallagher (1998) määrittämä yhtälö (7).
0,7

106 𝛽
𝐶𝑑 = 0,5961 + 0,0261𝛽 − 0,261𝛽 + 0,000521 (
)
𝑅𝑒𝐷
2

8

0,3

+ (0,0188 + 0,0063𝐴′)𝛽

3,5

106
(
)
𝑅𝑒𝐷

+ (0,043 + 0,080𝑒 −10𝐿1 − 0,123𝑒 −7𝐿1 )(1 − 0,11𝐴)

(7)
𝛽4
1 − 𝛽4

− 0,031(𝐽 − 0,8𝐽1,1 )𝛽1,3
, jossa

ReD

putkivirtauksen Reynoldsin luku

[-]

A’

dimensioton vakio

[-]

L1

syöttöpuolen osamäärä etäisyydestä mittalevyn

[-]

etureunaan ja putken halkaisijaan
J

dimensioton vakio

[-]
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Edellistä yhtälöä voidaan käyttää tapauksissa, joissa putken halkaisija on suurempi tai yhtä
suuri kuin 71,12 mm (> 2,8 in). Jos putken halkaisija on pienempi kuin 71,12 mm, lisätään
edelliseen yhtälöön (7) seuraava termi (8).
𝐷

𝑐 = +0,011(0,75 − 𝛽) (2,8 − 25,4)

(8)

Yhtälössä (7) esitetyille dimensiottomille vakioille, J ja A’, on esitetty ISO 5167 standardissa
omat yhtälöt (9) ja (10), jotka riippuvat mittalaitteen geometriasta ja virtaavan aineen
ominaisuuksista. (Crane, 2013 & Dong et al. 2018)
19000𝛽 0,8

𝐴′ = (

𝑅𝑒𝐷

)

(9)

2𝐿

𝐽 = 1−𝛽2
, jossa

L2

ulostulopuolen osamäärä etäisyydestä mittalevyn

(10)
[-]

ulostulopuolen reunaan ja putken halkaisijaan
Massavirtaan, Qm, ja purkauskertoimen, Cd, yhtälöihin tarvittava halkaisijasuhde, β, on
mittalevyn reiän halkaisijan, d, suhde putken sisähalkaisijaan, D. Halkaisijasuhde, β, voidaan
esittää seuraavalla yhtälöllä (11).
𝑑

𝛽=𝐷

(11)

Jotta virtaus saadaan mahdollisimman tarkasti määritettyä, tarvitaan mittalaipan lisäksi
apumittalaitteita, kuten paine-, lämpö- ja tiheysmittaus (American Gas Association, 1990).
Tiheyden mittaaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, koska tiheys voidaan laskea muiden
apumittalaitteiden avulla.
Kuten edellä on mainittu myös mittalaitteen geometria ja mekaaniset ominaisuudet
vaikuttavat mittausmenetelmään ja sen tarkkuuteen. Nämä mittalaitteen mekaaniset
ominaisuudet on esitetty seuraavassa kappaleessa 2.1.1. Näiden lisäksi virtauksen
mittaamiseen vaikuttavat mitattavan aineen ominaisuudet. Kaasun ominaisuuksien
vaikutuksesta mittaamiseen on esitetty kappaleessa 2.1.2.
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2.1.1 Mekaanisten ominaisuuksien vaikutus

Useimpiin virtausmittauksiin vaikuttaa se, miten ja mihin mittaukset on asennettu. Yleisesti
eri kirjallisuuslähteissä on määritetty, että virtausmittaus tulee asentaa täysin kehittyneen
virtausprofiilin lähettyville, jotta mittarin suorituskyky on mahdollisimman hyvä.
Virtausprofiili, joka on sekoittunut lisälaitteen, putkiyhteen tai liitoskappaleen vaikutuksesta
voi aiheuttaa muutoksen mittalaitteen suoritukseen ja näin ollen myös sen tarkkuudessa
(Reader-Harris, 2015).
Kuvassa 2 on esitetty mittalevyn geometrisia tekijöitä, jotka vaikuttavat virtausmittaukseen.
Mittalevyn aukolla on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, mutta yleisimmin käytetty malli on
keskitetty pyöreä teräväreunainen reikä, jolle on olemassa riittävästi tietoa, jotta
virtausnopeutta voidaan ennustaa tarpeeksi alhaisilla epävarmuuksilla. (Reader-Harris,
2015) Mittauksessa mittalevyn terävä reuna tulee sijoittaa tulevan virtauksen suuntaan 90 °
kulmassa (Dong et al. 2018 & Crane, 2013). Jos reiän paksuus, e, on pienempi kuin levyn
paksuus, E, (kuva 2) tarvitsee ulostulovirran puoleisen levyn viistokulman, α, olla 45°
(Crane, 2013). Reiän tulee olla teräväreunainen, koska pyöristetyillä reunoilla virtaus voi
jäädä kiinni reunan alkuosaan ja näin ollen kasvattaa vena contracta osaa ja muuttaa
purkauskerrointa (Reader-Harris, 2015). Vena contracta on mittalevyn jälkeinen kohta, jossa
paine saavuttaa minimiarvon ja virtausnopeus maksimiarvon, kuva 3. Mittalevyn tulovirran
reunan terävyys on äärimmäisen tärkeää virtausmittauksen tarkkuuden kannalta. Näin ollen,
on erittäin tärkeää, että mittalevy tulee tarkastaa säännöllisen väliajoin, jotta vältytään
mittalevyn reunojen vaurioitumiselta. (Reader-Harris, 2015)
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Kuva 2

Mittalevyn geometriaa. Mukaillen Crane, 2013,
valves, fittings and pipes, s.4-2.

Flow of Fluids through

ISO 5167 standardi soveltuu mittalevyille, jotka on asennettu putkeen, jonka halkaisija, D,
on suurempi kuin 50 mm ja maksimissaan 1200 mm. Yleisenä oletuksena mittalevyn
käytössä on myös, että mittalevy on suora ja ohut. Mittalevy voi kuitenkin taipua, mikä voi
aiheuttaa mittaustulosten vääristymistä. ISO 5167 standardissa on määritetty mittalevyn
taipumalle 0,5 % toleranssi, joka voi aiheutua huonon valmistuksen, asennuksen tai
putkiston paine-eron vaikutuksesta. Tämä toleranssi ei saa kuitenkaan ylittyä, koska se
vaikuttaa purkauskertoimen, Cd, arvoon. ISO 5167 standardissa mittalevyn taipumista
pyritään tarkkailemaan niin, että purkauskertoimen, Cd, arvo ei saa ylittää 0,2 % eroa tasoon,
joka on määritetty tasaisen levyn avulla, joka on kohtisuorassa putken akseliin nähden.
(Reader-Harris, 2015) ISO/ TR 9464 (2008) mukaan, niin kauan kuin vääntyminen ei ylitä
toleranssia, ylimääräistä mittausvirhettä ei muodostu. Mittalevyn tulee olla riittävän ohut,
jotta sen paksuus ei vaikuta purkauskertoimeen, mutta riittävän paksu, jotta paine-eron
aiheuttamat voimat eivät häiritse mittausta. (Reader-Harris, 2015) ISO 5167 standardissa on
esitetty mittalevyn paksuudelle, E, raja-arvot erikokoisissa putkistoissa. Putkikoon
riippuvuutta mittalevyn paksuuden raja-arvoista on kerätty Emersonin (2014) esittämä
taulukko ISO 5167 standardin mukaan liitteeseen I.
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Mittalevyn halkaisija ja halkaisijoiden suhde riippuvat mittauksessa käytettyjen
impulssiputkien etäisyydestä ja asemasta mittalevyyn nähden. Mittalevy sijoitetaan
tyypillisesti kahden impulssiputken väliin, jotka mittaavat tulovirran ja ulostulovirran
painetta. ISO 5167 standardissa on kolme eri vaihtoehtoa mittauksen impulssiputkien
sijoitukselle, (laippa- (flange), nurkka- (corner) ja D ja D/2-mittaus) jotka ovat nähtävillä
kuvassa 3.

Kuva 3

Mittalevyn mittauskohdat. Mukaillen Reader-Harris, 2015, s. 47.

Jokaisella mittalaitteella on ominainen paineenmittauspisteiden eli impulssiputkien
sijoituspaikka. Mittalevyllä näitä paikkoja on kolme: laippamittaus, nurkkamittaus ja D –
D/2 -mittaus. Laippamittauksessa kaasunpainetta mitataan vakioetäisyydellä mittalevystä,
25,4 mm mittalevyn etu- ja takareunasta. Tällä etäisyydellä mittauskohdat ovat normaalisti
asennettu mittalevyn pidikkeiden sisälle. D ja D/2 -mittauksessa mittakohdat ovat asennettu
putken halkaisijan etäisyydelle syöttöpuolella, ja puolitetun putken halkaisijan etäisyydelle
ulostulo puolella mittalevystä. Nurkkamittaus tehdään mittalevyn kummankin puolen
nurkasta. (Reader-Harris, 2015)
Crane (2013) mukaan mittalevyn reiän halkaisijan, d, tulee olla ≥ 12,5 mm ja halkaisijoiden
suhde, β, tulee olla 0,10 - 0,75 välillä. ISO ja American Gas Association (A.G.A) sertifikaatissa suositellaan käyttämään halkaisijasuhdetta, β, 0,6 tai pienempää, jotta
virtausmittauksen tarkkuus on mahdollisimman hyvä (ISO/TR 9464, 2008 & A.G.A, 1990).
ISO 5167 standardissa D ja D/2 putken halkaisija, D, tulee olla pienempää kuin 0,13∙D ja 13
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mm. Tämä kuitenkin riippuu siitä, että käytetäänkö Euroopan ISO standardia vai American
API vaatimuksia. API vaatimukset eroavat ISO standardista siten, että mittapisteiden
halkaisija tarvitsee olla 9,5 mm 2" ja 3" putkille ja 12,7 mm 4" ja suuremmille putkille.
(Reader-Harris, 2015)
Jos nestettä esiintyy kaasuvirtauksessa, mittauskohtien tulisi olla putken päällä, jottei neste
pääse häiritsemään mittausta sekä yksi paineen lisämittaus putken sivussa tai päällä (ReaderHarris, 2015 s.50). Millerin (1989) mukaan kaasun mittauspisteet tulisivat sijaita
pystysuorassa putkeen nähden ja kondensoituvilla kaasuilla putken sivuilla vaakasuorissa
putkissa. Pystysuorissa mittauksissa mittaus tehdään aina vaakasuoraan putkeen nähden.
Kuvassa 4 on esitetty esimerkki kondensoituvan kaasun mittausmenetelmästä.

Kuva 4

Kondensoituvan kaasun mittausjärjestely, mukaillen Miller, 1998 s. 8-22.

Miller (1989) on esittänyt seuraavanlaisen taulukon I virtausmittauksen impulssiputkien
pituuksille.

Öljynjalostuksessa

tarvitaan

yleensä

pitkät

imupulssiputket,

koska

mittausinstrumentit eivät kestä prosessiolosuhteita. Taulukossa I on myös esitetty
impulssiputkien minimisisähalkaisijakoot, riippuen millaisen aineen virtausta mitataan.
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Virtausta mittaavien impulssiputkien tulisi olla mahdollisimman lähekkäin, jotta
impulssiputkien

lämpötilaerot

eivät

vaikuta

impulssiputkien

fluidin

tiheyteen.

Impulssiputkien tulisi myös olla samalla halkaisijalla ja reiän koolla varustettuja, jotta
mittaustarkkuus pysyy valmistajan määrittämissä rajoissa. (Miller, 1989)

Taulukko I

ISO 2186 (1973) suositellut impulssiputkien sisähalkaisijan minimiarvot.
Taulukko tehty ilman sinettinestettä, sekä impulssiputkien pituuden ei
suositella ylittävän 15,24 m. Yli 15,24 m impulssiputkia suositellaan
käyttämään vain välttämättömissä tilanteissa. Taulukko on tehty mukaillen
Miller, 1989, Flow measurement engineering handbook, s. 8-18.

Impulssiputken
pituus

Vesi, höyry,
kuiva kaasu

< 15,24 m

6 mm
(0,25 in)
6 mm
(0,25 in)
12,5 mm
(0,50 in)

15,24 - 41,15 m
41,148 - 82,30 m

Fluidi
Märkä kaasu Matala ja
keskiviskositeettiset
fluidit
9 mm
12,5 mm
(0,375 in)
(0,5 in)
9 mm
18,8 mm
(0,375 in)
(0,75 in)
12,5 mm
25 mm
(0,50 in)
(1,0 in)

Likainen neste
tai kaasu

25 mm
(1,0 in)
25 mm
(1,0 in)
38 mm
(1,5 in)

Mittalevyt ovat herkkiä virtausolosuhteiden muutoksille putkessa. Siksi on suositeltavaa,
että mittalevy asennetaan suoralle putkiosuudelle, jossa ei ole venttiilejä, liittimiä tai muita
esteitä. Suoran putken pituus ennen mittalevyä riippuu käytettävästä mittausmenetelmästä,
halkaisijoiden suhteesta ja virtausolosuhteista putkessa. (Crane, 2013) ISO 5167
standardissa on annettu eri halkaisijasuhteille suoranputken pituudet ennen mittalevyä ja
mittalevyn jälkeen. Suositeltavat minimipituudet eroavat käytettäessä API vaatimuksia ja
ISO 5167 standardia, ISO standardin suositusten ollessa konservatiivisempia. ISO 5167
standardin määrittelemät putkiosuudet eri halkaisijasuhteilla, β, ja eri tilanteissa on
nähtävillä taulukossa II.
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Taulukko II ISO 5167 standardin mukaiset suorat putkien pituudet mittalevyn sisään- ja
ulostulopuolella eri halkaisijasuhteilla, β. Dimensiolla A tarkoitetaan
mittalevyn sisääntulopuolen osuutta ja dimensiolla B mittalevyn
ulostulopuolen osuutta. Lähde: Miller, 1989, Flow measurement engineering
handbook, 8-10.

Tulovirtauksen häiriö
Yksittäinen putkimutka

Dimensio

0,2

0,3

0,4

β
0,5

A

10

10

14

14

18

28

36

A

14

16

18

20

26

36

42

A

34

34

36

40

48

62

70

A

5

5

5

6

9

14

22

A

16

16

16

18

22

30

38

A

18

18

20

22

26

32

36

A

12

12

12

12

14

20

24

B

4

5

6

6

7

7

8

0,6

0,7

0,75

Kaksi mutkaa samassa tasossa

Kaksi mutkaa eri tasoissa

Supistus

Laajennus

Istukkaventtiili, täysin auki

Pallo- tai Luistiventtiili, täysin auki

Suoran putken pituus
ulostulopuolella kaikissa edellä
esitetyissä kuvissa

Virtausmittaus on kalibroitu antamaan odotettujen arvojen mukaisia tuloksia tunnetuissa
olosuhteissa (Reader-Harris, 2015). Lämpötila vaikuttaa kaasun virtauksen mittaamiseen
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kahdella eri tavalla: aineen olomuotoon (lauhtuva kaasu) ja ominaisuuksiin sekä mittalevyn
materiaalin lämpölaajenemiseen (Incropera, 2015). Lämpötilan noustessa materiaali
laajenee ja aiheuttaa mittauksessa ongelmia esimerkiksi halkaisijasuhteen muuttumisena.
Reader-Harris (2015) on esittänyt mittalevyn halkaisijan korjaamiseksi lämpötilan
vaikutuksesta seuraavan yhtälön (12).
𝑑𝑀 = 𝑑𝐷 (1 + 𝜆𝑐 (𝑇𝑀 − 𝑇𝐷 )
, jossa

(12)

dM

mittalevyn halkaisija lämpötilassa TM

[m]

dD

mittalevyn halkaisija lämpötilassa TD

[m]

λc

lineaarinen laajenemiskerroin mittalevyn materiaalille

TM

mitattu lämpötila

[°C]

TD

kalibrointi/suunnittelulämpötila

[°C]

Sama korjaus tulisi tehdä myös putken sisähalkaisijalle, kun putken materiaalin
lämpölaajenemiskerroin on tunnettu. Näin ollen voidaan laskea kaasun virtausmittaukselle
uusi halkaisijasuhde, β, mitatussa lämpötilassa. Putken laajenemiskertoimeen vaikuttavat
myös mittalaitteen geometria sekä paine-ero mittauspisteen yli (Leskelä ja Turunen, 2012).
ISO 5167 standardissa on asetettu putken karheudelle seuraavat rajat:
1 – 1,5 µm ≤ Ra ≤ 6 µm, kun D ≥ 150 mm, β ≤ 0,6 ja ReD ≤ 5 ∙ 107.
Putken karheus vaikuttaa kaasun virtausprofiiliin. Putken karheuden avulla määritetään
myös painehäviön lausekkeessa (2) oleva kitkakerroin, f. Mittalevyt soveltuvat parhaiten
turbulenttiselle virtaukselle ja mittalevyille onkin määritetty ISO 5167 standardissa ReD ≥
5000, jolla mittalevy tuottaa luotettavia mittaustuloksia. Samaisessa standardissa on myös
mainittu, että Re < 5000 voidaan käyttää mittalevyjä joiden halkaisijasuhde, β, on pieni.
(Reader-Harris, 2015)
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2.1.2 Kaasun ominaisuuksien vaikutus

Toimintaongelmia, asennusta ja kunnossapitoa lukuun ottamatta, olennainen virtauksen
mittaukseen vaikuttava tekijä on kaasun ominaisuudet ja etenkin tiheys (Peramanu & Wah,
2011). Minkä tahansa ongelman ratkaisuksi tarvitaan tietämystä käsiteltävän aineen
fysikaalisista ominaisuuksista (Crane, 2013). Tyypilliset muuttujat, jotka tarvitaan kaasun
virtauksen määrittämiseksi, ovat paine, lämpötila, isentrooppinen eksponentti (puristuville
kaasuille), kaasun viskositeetti ja tiheys. Nämä voidaan määrittää suoraan mittaamalla,
taulukoitujen arvojen kautta tai tilanyhtälöstä laskemalla. (American Gas Association, 1990)
Kaasun fysikaalisten ominaisuuksien tiedot ovat usein tarpeen laskennassa, kun arvioidaan
kaasun ominaisuuksien muutosta esimerkiksi komprimoinnin jälkeen, koska kaasun
fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat paineen ja lämpötilan muuttuessa (Miller, 1989).
A.G.A. (1990) mukaan kaasun tiheys voidaan määrittää kahdella eri tapaa: tilanyhtälöiden
avulla tai on-line mittaamalla. Kaasun tiheys voidaan mitata suoraan, mutta kaasun tiheyden
mittaaminen on vaikeaa, joten kaasun tiheys lasketaan yleensä tilanyhtälöstä. (West ja
Theron, 2015 & Neste, 2018) Kaasun tiheys on riippuvainen massasta ja tilavuudesta. Koska
kaasun massaa ja tilavuutta on myös vaikea mitata, voidaan kaasun tiheys määrittää kaasun
tilanyhtälön avulla. Todellinen kaasun tilanyhtälö voidaan ilmaista reaalikaasun tilanyhtälön
(13) kautta.
𝑝𝑉 = 𝑍𝑛𝑅𝑇
, jossa

(13)
[m3]

V

kaasun tilavuus

Z

kaasun kokoonpuristuvuuskerroin eli kompressibiliteetti [-]

n

kaasun ainemäärä

R

yleinen kaasuvakio

T

lämpötila

[mol]
[kJ/kmolK]
[K]

Yhtälössä (12) n on kaasun ainemäärä mooleina, ja mooli määritellään kaasun massaksi sen
molekyylipainoon verrattuna (n = m/M) (Miller, 1989). Joten kaasun tiheyden yhtälö
voidaan kirjoittaa seuraavaan muotoon, yhtälö (14).
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𝑝𝑀

𝜌 = 𝑍𝑅𝑇
, jossa

M

(14)

kaasun molekyylipaino

[g/mol]

Näin ollen kaasun tiheyteen vaikuttavat paine, kaasun molekyylipaino ja lämpötila, jotka
voidaan helposti mitata. Kaasun kokoonpuristuvuuskerroin on matalissa lämpötiloissa ja
paineessa lähellä arvoa 1 ja kaasu noudattaa tällöin ideaalikaasun tilanyhtälöä (Leskelä ja
Turunen, 2012). Paine-eroon perustuvat virtausmittaukset on mitoitettu yleisesti ennalta
määrätyille tiheyksille. Jos virtauksen olosuhteet kuten paine tai lämpötila muuttuvat,
muuttuu myös virtaavan fluidin tiheys. Toimittaessa lähellä mittalaitteen mitoituspistettä
antaa mittaus lähes oikeita tuloksia. Mutta, jos virtauksen olosuhteet muuttuvat, tarvitsee
tällöin virtaus laskennallisesti kompensoida oikean suuruiseksi. (Leskelä ja Turunen, 2012)
Kaasun todellinen tiheys mittalaitteen olosuhteissa voidaan ilmaista seuraavalla yhtälöllä
(15).
𝑝 𝑀 𝑇 𝑍

𝜌𝑀 = 𝜌𝐷 𝑝𝑀𝑀 𝑀𝑇 𝐷𝑍 𝐷
𝐷

, jossa

(15)

𝐷 𝑀 𝑀

ρM

tulovirtauksen tiheys

[kg/m3]

ρD

suunnittelutiheys

[kg/m3]

pM

Mitattu tulovirtauksen paine

[kPa]

MM

Mitattu kaasun molekyylipaino

[g/mol]

ZD

Suunnitteluolosuhteen kompressibiliteettitekijä

[-]

pD

Suunnitteluolosuhteen paine

[kPa]

MD

Suunnitteluolosuhteen molekyylipaino

[g/mol]

ZM

Tulovirtauksen kompressibiliteettitekijä

[-]

Yhtälöissä (14) ja (15) olevat kaasun kompressibiliteettikertoimet voidaan määrittää
taulukoitujen arvojen, käytettävissä olevien yhtälöiden tai diagrammien avulla (Miller,
1989).
Yhtälössä (6) esitetyn virtaavan aineen laajenemiskerroin, ε1, on kokeellisesti määritetty
kerroin,

joka

riippuu

mittalevyn

mittausmenetelmän

geometriasta

ja

kaasusta.
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Venturiputkelle ja suuttimelle laajenemiskerroin määritetään termodynaamisten yhtälöiden
kautta. Nesteille laajenemiskerroin on aina 1. Höyrylle ja kaasuille laajenemiskerroin on >
1.

ISO

5167

standardissa

mittalevyyn

perustuvassa

mittausmenetelmässä

laajenemiskertoimelle on annettu seuraava yhtälö (16). (Arian, 2018)
1

4

𝜀1 = 1 − (0,351 + 0,256𝛽 + 0,93𝛽
, jossa

κ

8)

[1 −

𝑝 𝜅
(𝑝2 ) ]
1

(16)

isentrooppinen eksponentti

[-]

Kaasut laajentuvat, kun ne virtaavat pienentyneen alueen kuten mittalevyn läpi. Kaasun
laajentumisen oletetaan seuraava polytrooppista tilanyhtälöä (17).
𝑝𝑉 𝑛𝑃𝑂𝐿 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜
, jossa

nPOL

(17)

polytrooppinen vakio

[-]

Koska kyseessä oleva kaasun puristuminen on hetkellinen ja paine-ero pieni, niin
laajentumisen voidaan olettaa olevan isentrooppinen. Isentrooppisessa tilanteessa
laajeneminen on palautuvaa ja systeemi on lämpöeristetty, eikä kaasun ja ympäristön välillä
tapahdu lämmönsiirtoa. Isentrooppisessa laajenemisessa tilanyhtälö voidaan esittää
seuraavasti yhtälöllä (18). (Miller, 1989)
𝑝𝑉 𝜅 = 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜
Ja

yhtälön

(19)

mukaan

isentrooppinen

(18)
eksponentti,

κ,

on

isobaarisen

ominaislämpökapasiteetin, cp, ja isokoorisen ominaislämpökapasiteetin, cv, suhde.
𝜅=
, jossa

𝑐𝑝
𝑐𝑣

(19)

cp

ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa

[J/(K∙kg)]

cv

ominaislämpökapasiteetti vakiotilavuudessa

[J/(K∙kg)]

Yksi kiertokaasun mittaamiseen liittyvä ongelma on mittausmenetelmän aiheuttama
turbulentti virtaus. West & Theron (2015) mukaan turbulenttista virtausta esiintyy korkeissa
virtausnopeuksissa putkissa, joissa on teräviä reunoja, epätasaisia seinämiä, kapenemia,
liitoksia ja putkissa, joissa halkaisija on suurempi kuin pituus. Turbulenttisessa virtauksessa
virtausprofiili ei ole tasainen ja siinä ilmenee pyörrevirtauksia, jotka suuntautuvat
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mielivaltaisesti joka suuntaan. Putkivirtauksella on merkitystä kaasun viskositeettiin, mutta
ei kaasun tiheyteen. (American Gas Association, 1990)
Kaasunvirtausta putkessa voidaan kuvata Reynoldin yhtälöllä (20). Reynoldsin luvun on
todettu olevan hyväksyttävä korrelaatioparametri, joka yhdistää aineen viskositeetin,
tiheyden ja putkivirtauksen vaikutuksen (Miller, 1989).
𝑅𝑒𝐷 =
, jossa

µ

𝜌𝑢𝐷

(20)

𝜇

kaasun dynaaminen viskositeetti

[Pa∙s]

ISO 5167-1:2003 standardissa on annettu putkivirtauksen Reynoldsin luvun laskemiseen
seuraavanlainen yhtälö (21), jossa voidaan suoraan käyttää mitattua massavirtausta, Qm.
4𝑄

𝑚
𝑅𝑒𝐷 = 𝜋𝜇𝐷

(21)

Kaasun dynaaminen viskositeetti, µ, riippuu operointiolosuhteiden paineesta ja lämpötilasta
(Arian, 2018). Viskositeetti, joka on aineen sisäisten ja molekyylien välisten voimien
leikkausjännityksen vastus, aiheuttaa virtaavalle kaasulle putkessa virtausprofiilin. Kun
lämpötila nousee myös kaasun viskositeetti kasvaa. Nesteellä tämä ilmiö on toisinpäin.
Nesteillä lämpötilan kasvaessa viskositeetti pienenee. Toisaalta korkeissa paineissa sekä
kaasut, että nesteet käyttäytyvät samalla tavalla. Korkeissa paineissa kaasun ja nesteen
viskositeetti kasvaa hieman, mutta paineen vaikutus viskositeettiin on paljon pienempi kuin
lämpötilan. Kaasun viskositeetti voidaan laskea mitatussa lämpötilassa seuraavalla yhtälöllä
(22), kun tiedetään kaasun viskositeetti yhdessä lämpötilassa. (Miller, 1989)
𝑇

1,5 𝑇 +1,47𝑇
𝐴
𝐵
𝜇
𝑇𝑀 +1,47𝑇𝐵 1
𝐴

𝜇2 = ( 𝑇𝑀 )
, jossa

(22)

µ2

määritettävä dynaaminen viskositeetti lämpötilassa T2 [Pa s]

TM

mitattu lämpötila

[K]

TA

tunnettu lämpötila

[K]

TB

aineen kiehumispiste

[K]

µ1

tunnettu dynaaminen viskositeetti lämpötilassa TA

[Pa s]

Yhtälö (22) voidaan myös ratkaista aineen kriittisen lämpötilan avulla, jolloin aineen
kiehumispiste, TB, korvataan aineen kriittisellä lämpötilalla, Tc . Yhtälöä (21) voidaan
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soveltaa tilanteissa, joissa paine on enintään 10,34 kPa. (Miller, 1989) Viskositeetin vaihtelu
voidaan

kuitenkin

jättää

huomioimatta

suurilla

Reynoldsin

luvuilla,

koska

herkkyysanalyysit osoittavat sillä olevan erittäin pieni vaikutus virtauslaskennassa
(American Gas Association, 1990).
Jos kaasun viskositeetti on ilmoitettu kinemaattisena viskositeettina, ν, on dynaamisen, μ, ja
kinemaattisen viskositeetin suhde seuraava (23).
𝜈=
, jossa

ν

𝜇

(23)

𝜌

kinemaattinen viskositeetti

[m2/s]

Kinemaattisella viskositeetilla, ν, voidaan korvata dynaamisen viskositeetin, μ, ja tiheyden,
ρ, suhde Reynoldsin luvussa. Kuvassa 5 on nähtävillä eri Reynoldsin luvun aiheuttamat
virtausprofiilit. Putkivirtaus lasketaan yleensä laminaariseksi, jos Reynoldsin luvun arvo on
alle 2000 ja turbulenttiseksi, jos arvo on yli 4000. Näiden välissä virtaus on niin sanotussa
siirtymäalueessa. Siirtymäalueentilassa virtausta on vaikea tulkita ja sen käyttäytyminen on
ennalta arvaamatonta. (Crane, 2013)

Kuva 5

Värjättyjen filamenttien (tummat alueet) avulla kuvatut virtausprofiilit.
Mukaillen Crane, 2013, Flow of Fluids through valves, fittings and pipe, s. 14.

Yksi virtausprofiiliin vaikuttavista asioista on myös mittalevyn ja putken likaantuminen.
Kuvassa 6 on nähtävillä mittalevyn etureunaan kertyneen lian vaikutus vena contractaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että painehäviö putkessa muuttuu ja mittaustarkkuus ei enää pidä.
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Kuva 6

Mittalevyn likaantumisen aiheuttama muutos virtausprofiiliin ja vena
contractaan. Mukaillen Reader-Harris et al. 2012, The effect of contaminated
orifice plate on the discharge coefficient, s. 3.

Mittalaitteen likaantumista on kuitenkin erittäin vaikea huomata ja tästä syystä on erittäin
tärkeää pitää kiinni mittalaitteen säännöllisestä kalibroinnista ja huollosta. Laitteen
toimintatarkkuutta voidaan kuitenkin laskea edellä esitettyjen yhtälöiden avulla.

2.2 Mittaustarkkuus

Prosessiteollisuudessa esiintyy virtausmittauksien epätarkkuutta, joka voi johtua monesta eri
tekijästä. Monesti kyseessä voi olla prosessin olosuhteisiin ja vaatimuksiin sopimattomasta
mittalaitteesta, huonosta mittalaitteen kalibroinnista tai mittauksen väärästä tulkinnasta.
Mittalaitteille on kuitenkin olemassa vakiintuneita yleisohjeita ja standardeja, joilla
varmennetaan mittalaitteen sopivuus prosessille. (Peramanu ja Wah, 2011)
Jokaisella mittalaitteella on toiminta-alue, jonka sisällä mittalaite toimii ja pystyy
tuottamaan mitattavan suureen mittausarvoja. Toiminta-alueen sisällä on mittalaitteelle
määritelty analyyttinen mittausalue, jossa mittalaite toimii vaaditulla tarkkuudella.
Vaatimuksia mitta-alueesta ja sen tarkkuudesta käytetään lähtötietona mittauksen
suunnittelussa. (Neste- Tasetäsmäys, 2018) Mittalaitteen suunnittelussa käytetään ennalta
määritettyjä olosuhteita, joissa mittalaite tulee toimimaan. Nämä olosuhteet voivat kuitenkin
poiketa todellisuudessa suunnitteluarvosta, jonka takia mittaukseen aiheutuu virhettä. Jos
mittausolosuhteet eroavat suunnitteluolosuhteista, muodostuu virtaukseen virhe, ja virtaus
tulee kompensoida (Massaroni et al. 2017).
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Virheet ovat ominaisia kaikilla mittauksilla. Jopa ideaalisissa olosuhteissa tehtävät
toistettavat vertailumittaukset antavat hieman erilaisia mittaustuloksia. Syntyvät virheet
voivat olla satunnaisia tai systemaattisia, johtua vertailukohdasta tai laitteiston kulumisesta
ajan myötä. (Miller, 1990) Virtausmittauksessa mittausvirhe tarkoittaa virtaukselle
muodostetun mittausarvon ja todellisen virtauksen eroa. Mittaustarkkuus voidaan ilmoittaa
joko absoluuttisena tai suhteellisena epävarmuutena. (Neste – Tasetäsmäys, 2018)
Virtaavan

aineen

ominaisuuksilla

ja

mittausolosuhteilla

on

myös

vaikutusta

mittaustarkkuuteen. Esimerkiksi virtaavan aineen ominaisuuksien muuttuessa, paine-eroon
perustuvan mittajärjestelyn verrannollisuus, yhtälö (3), ei välttämättä päde (Neste –
Tasetäsmäys, 2018). Monet tekijät vaikuttavat mittauksen kokonaismittatarkkuuteen.
Suurimmat mittatarkkuuteen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin toleranssit mittalaitteen
valmistusvaiheessa, kalibroinnissa ja empiirisessä purkauskertoimen, Cd, laskennassa.
Näiden lisäksi kaasun fysikaalisten ominaisuuksien vaihtelu ja apumittalaitteiden
epävarmuus vaikuttavat kokonaistarkkuuteen. (American Gas Association, 1990)
Virtausmittauksen yhteydessä käytetään yleisesti apumittalaitteita tarkan virtausarvon
määrittämiseksi. Virtauksen mittaustarkkuuden määrittämisessä on ensisijaisen mittalaitteen
tarkkuuteen yhdistettävä apumittalaitteiden tarkkuus ja painotettava näitä virtauksen
laskemisessa (Miller, 1989). Näiden lisäksi automaatiojärjestelmässä tapahtuvassa
signaalinkäsittelyssä

tapahtuvat

muutokset

vaikuttavat

kokonaismittatarkkuuteen.

Esimerkiksi automaatiopäivityksen yhteydessä jäänyt vääränlainen korjauskerroin muuttaa
mittauksen tulosta. (Leskelä ja Turunen, 2012)
Kirjallisuudesta saatavalla tiedolla on mahdollista laskea tilanyhtälöiden ja mitattujen
suureiden kautta mittaukselle epävarmuus. Tämä voidaan tehdä ottamalla jokaisesta
massavirtauksen muuttujasta osittaisderivaatta ja kertomalla se herkkyyskertoimella.
(Taylor, 1997, American Gas Association, 1990 & Miller, 1989)
𝑑𝑞𝑚
𝑞𝑚

, jossa

Xi

= 𝑋𝐶𝑑

𝑑𝐶𝑑
𝐶𝑑

+ 𝑋𝛽

𝑑𝛽
𝛽

+ 𝑋𝜀1

𝑑𝜀1
𝜀1

+ 𝑋𝑑

𝑑𝑑
𝑑

+ 𝑋𝜌

i:n (Cd, β, ε1, jne.) herkkyyskerroin

𝑑𝜌
𝜌

+ 𝑋Δ𝑝

𝑑Δ𝑝

(24)

Δ𝑝

[-]

Esimerkiksi American Gas Association (1990) laskema kokonaiskaasuvirran epävarmuus on
± 0,67 % kun taas Reader-Harrisin (2015) mukaan oikein suunnitellulla ja asennetulla
mittalaipalla mittaus epävarmuus on ±0,5-1 % välillä. Laitevalmistajien tyypillinen
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mittauksen epävarmuus on ± 0,5 % ja ± 2 % välillä. Tämä voidaan kuitenkin asettaa
pienemmäksi tai suuremmaksi, riippuen mittauksen kustannuksista ja mittauskyvystä
(Peramanu & Wah, 2011).
Dong et al. (2018) mukaan mittalevyn virtausmittauksen tarkkuutta voidaan kuvata myös
todellisen mittauksen mukaan lasketun purkauskertoimen ja ISO standardin mukaisen
empiirisen yhtälön (7) avulla lasketun purkauskertoimen välisenä poikkeamana. ReaderHarris et al. (2012) on tutkinut purkauskertoimen siirtymistä mittalevyn likaantuessa. Näissä
laskelmissa on kuitenkin otettava huomioon myös mittauksen epävarmuus eli
herkkyyskerroin. Tilastollisen ja teknisen käytännön mukaan on arvioitu mittalevyn
epävarmuuden laskettaessa olevan 5 % luokkaa (American Gas Association, 1990). ISO
5167 standardissa viitataan ISO 5168 standardiin, jossa annetaan virtausmittauksen
epävarmuudelle rajoitteet. ISO 5168 käytetään virtausmittauksille mittalevyllä 95 %
varmuutta mittaustuloksissa, joka vastaa 5 % epävarmuutta. Yleinen epävarmuus ISO 5167
ja American Gas Associationin (A.G.A) mittauksissa on määritetty kuitenkin neliöjuurella
virtauksen eri muuttujien ja herkkyyskertoimien neliöiden summasta. Kyseinen epävarmuus
huomioidaan yhtälön (24) muuttujien derivaattalausekkeissa. Herkkyyskertoimesta
käytetään myös nimitystä epävarmuuskerroin, jonka riippuvuutta kokonaisvirtauksesta
voidaan esittää korjauskertoimen avulla, kuten yhtälössä (24).

2.3 Vetykrakkauksen kiertokaasu ja sen mittauksen ongelmia

Vetykrakkauksen kiertokaasun koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa kirjallisuudessa, koska
kiertokaasun koostumus saattaa muuttua katalyytin eliniän mukaan. Yleisesti ottaen
vetykrakkauksen kiertokaasu on vedyn ja kevyiden kaasujen seos. Tyypillisesti kiertokaasu
sisältää noin 75 – 92 mol- % vetyä. Muita yhdisteitä yksikön kiertokaasussa ovat rikkivety
(H2S), ammoniakki (NH3), vesi ja eripituiset hiilivedyt. Kiertokaasun puhtaus voidaan
määrittää tuotetun vedyn, tuorevedyn, puhtauden ja sallittavien epäpuhtauksien, kuten H2S
ja hiilivetyjen, määrällä kiertokaasussa. (Jones & Pujadó, 2006)
Vetykrakkauksen ensimmäisessä vaiheessa esikatalyyttikerroksissa poistetaan rikki ja typpi.
Rikki reagoi ylimäärävedyn kanssa rikkivedyksi (H2S) ja typpi ammoniakiksi (NH3).
Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu myös hapen, olefiinien ja hivenaineiden poistuminen,
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johon liittyy myös aromaattien huomattava kyllästyminen (Jones ja Pujadó, 2006 & Hsu ja
Robinson, 2017)
Orgaanisen typen poistaminen on erittäin tärkeää katalyytin happamien kohtien kannalta,
koska orgaaninen typpi passivoi katalyytin happamia kohtia. Typen hydrauksella tuotettu
ammoniakki (NH3) reagoi myös katalyytin happamien kohtien kanssa, mutta ei niin
voimakkaasti kuin orgaaninen typpi. Reaktio-olosuhteissa muodostuneet H2S ja NH3 ovat
kaasuja, mutta alemmissa lämpötiloissa voi muodostua saostumaa, joka tukkii virtausta. Sen
lisäksi, että NH3 voi reagoida H2S kanssa, NH3 voi reagoida katalyytin kloridien kanssa
muodostaen ammoniumkloridia, joka myös saostuu sublimoitumislämpötilan alapuolella.
NH4SH ja NH4Cl ovat vesiliukoisia, joten näiden pitoisuutta kaasussa säädellään
injektioveden avulla. Veden injektoinnille on kirjallisuudessa kaksi suositusta: vähintään 25
- 30 % vedestä tulee pysyä nestemäisenä ja korkeapaine-erottimen happaman veden
suolapitoisuus ei saa ylittää ennalta määriteltyä arvoa. Joissakin tapauksissa kiertokaasu
korkeapaine-erottimelta kulkee amiinipesurin kautta, joka erottaa H2S kiertokaasusta. Osa
kiertokaasusta myös erotetaan muihin yksikköihin tai polttokaasuksi metaanin ja typen
määrän hallitsemiseksi kiertokaasussa. (Hsu & Robinson, 2017)
Vetykrakkauksen kiertokaasuun syötetään myös tuorevetyä, jotta kiertokaasu on tarpeeksi
vetypitoista. Robinson ja Dolbearin (2007) mukaan tuorevety voidaan syöttää
kiertokaasuverkkoon joko kiertokaasukompressorin imu- tai poistopuolelle. Robinson ja
Dolbear (2007) jatkaa, että tuorevedyn syöttäminen kiertokaasukompressorin imupuolelle
voi vähentää kompressorin sähkön kulutusta ja näin ollen olla myös kustannustehokkaampaa
prosessin kannalta, jos kiertokaasukompressorin jälkeen kiertokaasua ei tarvitse puhdistaa.
Mittalevyyn perustuvassa mittauksessa on olemassa kahdenlaista kontaminaatiota. Yksi
näistä on saostuminen mittalevyn reunaan, jolloin virtausprofiili muuttuu. Toinen tapa on
putken kontaminaatio mittalevyn ollessa puhdas. Ensimmäisen tapauksen, saostumisen,
vaikutusta mittaustarkkuuteen on vaikea arvioida, koska saostuminen muuttaa mittalevyn
reunan terävyyttä ja näin ollen myös virtauksen muita ominaisuuksia. Samanlaisen
kontaminaation saattaa aiheuttaa myös kaasun virtauksessa oleva neste. (Reader-Harris,
2015)
Epäpuhtauksien poistossa hydraamalla muodostuu epäorgaanisia yhdisteitä, jotka voivat
saostua happamiksi suoloiksi. Kaasuvirrat, jotka sisältävät H2S, NH3 ja HCl yhdisteitä, jotka
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voivat saostua happamiksi NH4Cl ja NH4HS suoloiksi. Nämä suolat voivat aiheuttaa
tukkeumia ja korroosiota putkistossa ja laitteissa. (Alvisi & De Freitas Cunha Lins, 2008)
Näiden suolojen lisäksi H2S ja etenkin rikki voi reagoida putkiston metallien kanssa.
Happamissa olosuhteissa putkiston rauta lähtee pelkistymään ja näin ollen se voi reagoida
putkistossa kiertävän kaasun kanssa. Tästä seuraa rautasulfidien muodostuminen
putkistossa. On mahdollista, että eri suolat kertyvät mittalevyn reunoille ja pinnalle, ja näin
ollen aiheuttaa mittauksessa epätarkkuutta. Reader-Harris et al. (2012) osoitti
tutkimuksellaan,

että

mittalaitteen

likaantumisella

on

noin

0,28

%

vaikutus

virtausmittaukseen ja sen luotettavuuteen. Ou et al. (2009) tutkivat NH4 suolojen
käyttäytymistä vetykrakkauksessa. Ou et al. (2009) tutkimuksen mukaan NH4HS kiteytyy
paljon alhaisemmissa olosuhteissa kuin NH4Cl, noin 62 °C. Ou et al. (2009) totesivat myös
julkaisussaan, että NH4HS kiteet voivat sekoittua kaasuöljyn kanssa ja tämä sekoitus voi
kiinnittyä putken seinämille, jolloin putkivirtaus tukkiutuu.
Mittalevyn materiaalin valinnalla on myös merkitystä levyn kulumisen ja siitä johtuvan
tarkkuuden määrittämisessä (Dong et al. 2017). Kiertokaasun koostumuksen tuntemus on
siis erittäin tärkeää prosessin ja sen mittaamisen kannalta. Virtausmittauksen kanssa tulee
ottaa huomioon myös mittalaitteen sijoitus. Jotta virtausmittaus on mahdollisimman tarkka,
tulisi mittalaite sijoittaa mahdollisimman stabiiliin kohtaan. (Leskelä ja Turunen, 2012)
Huollon ja toimintaongelmien lisäksi virtausmittauksen fluidi ja sen ominaisuuden
muutokset aiheuttavat mittaukseen epävarmuutta. (Peramanu ja Wah, 2011)

3

RADIAALINEN KOMPRESSORI

Kompressorit ovat koneita, joilla kaasuun tehdään mekaanista työtä virtauksen paineen
nostamiseksi. Kompressoreja on erilaisia ja niiden käyttötarkoitus riippuu niiltä
vaadittavasta paineentuottokyvystä suhteutettuna virtaukseen. Kompressorit voidaan
yleisesti jakaa kahteen eri kategoriaan riippuen siitä, kuinka kompressori nostaa painetta;
syrjäytyskompressoreihin ja kineettisiin kompressoreihin. Syrjäytyskompressoreissa
paineen nousu saavutetaan pienentämällä kaasun tilavuutta. Syrjäytyskompressoreja ovat
esimerkiksi mäntäkompressorit, joissa mäntä puristaa kaasun pienempään tilaan ja näin ollen
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kaasun

paine

nousee.

Syrjäytyskompressorit

ovat

niin

sanotusti

panostoimisia

kompressoreita, koska ne pystyvät puristamaan vain vakiotilavuuden verran kaasua
kerrallaan. Kineettiset kompressorit, johon radiaalikompressori kuuluu, ovat jatkuvatoimisia
kompressoreita. Kineettisten kompressorien paineennostokyky perustuu virtausnopeuden
hidastumiseen. Kineettisten kompressorien aikaansaama paineennousu perustuu Bernoullin
yhtälöön (1). (Larjola et al., 2017 & Yoon et al., 2013). Tässä työssä keskitytään kineettisiin
kompressoreihin ja niistä radiaalisiin kompressoreihin.
Kineettisiä kompressoreja on kahdenlaisia: aksiaalisia ja radiaalisia. Nämä ovat saaneet
nimensä kompressorin juoksupyörän jättävän virtauksen suunnan mukaan. (Yoon et al. 2013
& Larjola et al. 2017) Radiaalikompressoreilla kaasun virtaussuunta on juoksupyörän
akseliin nähden säteittäinen ja aksiaalisilla kompressorin akselin suuntainen (Larjola et al.
2017). Radiaaliset kompressorit käyttävät hyväkseen enemmän keskipakoisvoimaa kuin
aksiaaliset kompressorit. Näin ollen radiaalisilla kompressoreilla voidaan saavuttaa
suuremmat paine-erot ja nostokorkeus kuin aksiaalisilla kompressoreilla. Kuitenkin
radiaalisten kompressorien paineennostokyky vähentää kaasun virtauksen määrää
kompressorissa, kun taas aksiaalisilla kompressoreilla pystytään paineistamaan suurempia
määriä virtausta. (Boyce, 2002)
Radiaalikompressoreista käytetään nykypäivänä erilaisia nimityksiä. Erilaisia vakiintuneita
nimityksiä

radiaalikompressoreille

ovat

keskipakokompressori,

radiaaliahdin

tai

turbokompressori. Englanninkielinen nimitys sille on centrifugal compressor.

3.1 Rakenne ja toimintaperiaate

Radiaalisen kompressorin toiminta perustuu virtausnopeuden hidastumiseen. Tämä toiminta
tapahtuu radiaalisen kompressorin kotelon sisällä. Kotelon sisällä on roottori, joka koostuu
akselista ja siihen liitetystä juoksupyörästä. Muita radiaalisen kompressorin osia kotelon
sisällä ovat diffuusori ja spiraali. Näiden lisäksi, kompressoriin otetaan virtaus sisään
imukanavan kautta ja paineistunut kaasun kulkeutuu ulosvirtauskanavan paineyhteen kautta
putkistoon. Kompressorin akselia pyöritetään siihen liitetyn toimilaitteen avulla. Toimilaite
voi olla joko sähkömoottori tai höyryturbiini, riippuen kompressorin koosta ja halutusta
paine-erosta. Toimilaitteen avulla pyöritettävä akseli pyörittää siihen liitettyä juoksupyörää,
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joka tekee työtä kaasuun nostaen sen virtausnopeutta. Kaasun virtausnopeus hidastetaan
juoksupyörän ympärillä olevan diffuusorin avulla. Diffuusorissa kaasunvirtaus laajentuu ja
kaasun juoksupyörästä saama kineettinen energia muuttuu paineeksi. Paineistunut kaasu
kulkeutuu diffuusorin ympärillä olevaan kaasun virtauksen kokoojaspiraaliin ja spiraalista
kaasu virtaa ulosvirtauspaineyhteeseen ja prosessin putkistoon. (Boyce, 2002)
Radiaalikompressoreita on yksi- ja monivaiheisia. Kuvassa 7 on esitetty yksivaiheisen
radiaalikompressorin

pääosat

ja

virtauksen

suunta

suuntanuolin.

Monivaiheinen

kompressori koostuu samoista osista kuin yksivaiheinen kompressori. Monivaiheisessa
kompressorissa kaasu ohjataan vaihe vaiheelta pinta-alaltaan pienenevään virtauskanavaan
(diffuusori + spiraali), jolloin saavutetaan suurempi paine-ero. Monivaiheisessa
kompressorissa vaiheet erotetaan kompressorille erikseen suunnitellulla kalvolla.
Monivaiheisessa kompressorissa juoksupyörän koko voi myös pienentyä vaiheiden edetessä.
Monivaiheinen radiaalikompressorin tulisi olla suunniteltu niin, että jokaiselle vaiheelle työ
on jakautunut tasaisesti. (Vibration Institute, 2008) Radiaalikompressorit ovat yleisiä
petrokemian teollisuudessa niiden laajan käyttöalueen ja toimivuuden ansiosta. Boycen
(2002) mukaan radiaalikompressorit kestävät hyvin prosessin vaihteluita ja ovat
käyttövarmuudeltaan luotettavampia kuin muut kompressorit.

Kuva 7

Radiaalikompressorin rakenne. Mukaillen http://slideplayer.com/slide/7672069/.

Radiaalikompressoreissa kaasu johdetaan kapenevaa imukanavaa pitkin pyörivän roottorin
juoksupyörään. Juoksupyörän siivet nappaavat kaasun mukaan kiihdyttäen kaasun
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absoluuttista nopeutta ja muuttaen kaasun virtauksen juoksupyörän pyörimissuunnan
mukaiseksi. Samanaikaisesti juoksupyörässä kaasun suhteellinen nopeus hidastuu. (Japikse,
1996) Juoksupyörässä kaasu kulkeutuu pyörimisnopeuden vaikutuksesta kohti juoksupyörän
ulkoreunaa ja diffuusoriin, jossa sen absoluuttinen nopeus hidastuu ja kaasun saama
kineettinen energia muuttuu paineeksi ja lämpötilaksi. Näin ollen paineen muodostus alkaa
juoksupyörässä, mutta suurin osa nopeuden muutoksesta paineeksi tapahtuu vasta
diffuusorissa. (Boyce, 2002 & Japikse, 1996) Diffuusorin tehtävänä on kerätä
juoksupyörästä lähtevän kaasun kineettinen energia ja muuntaa energia staattiseksi
energiaksi aiheuttamalla mahdollisimman pienen paineen menetyksen (Boyce, 2002).
Diffuusori on tärkeässä roolissa kompressorin toiminnan kannalta. Diffuusorissa kaasu
virtaa kanavissa, jotka on suunniteltu hidastamaan kaasunvirtausta mahdollisimman
tehokkaasti maksimoiden kineettisen energianmuutoksen paineeksi. Kompressorin
käyttötarkoituksen mukaan kompressorin diffuusori voi olla joko siivellinen tai siivetön.
(Yoon et al., 2013) Boycen (2002) mukaan diffuusori koostuu ensisijaisesti siivistä, jotka
ovat tangentiaalisesti juoksupyöränsiiven ulkoreunaa kohti. Boyce (2002) jatkaa, että
juoksupyörästä lähtevän kaasun nopeus muuttuu paine-energiaksi näissä diffuusorin
siipikanavissa. Yoon et al. (2013) mukaan siivelliset diffuusorit ovat tehokkaampia paineen
tuotossa kuin siivettömät, mutta siivettömien diffuusorien valmistus on helpompaa ja
halvempaa kuin siivellisten diffuusorien. Siivettömän diffuusorin toimintaperiaate on sama
kuin siivellisen diffuusorin, mutta ilman kanavoitua virtausta. Öljy- ja petrokemian
teollisuudessa käytetyissä kompressoreissa diffuusorit ovat kuitenkin yleisemmin
siivettömiä. (Boyce, 2002) Diffuusorin ympärillä on spiraalin muotoinen kaasun virtauksen
kokooja, josta käytetään nimitystä spiraali (Dick, 2015). Spiraalilla on sama tehtävä kuin
diffuusorilla, hidastaa kaasunvirtausta entisestään, mutta tämän lisäksi spiraali siirtää
virtausta kompressorin paineyhteeseen (Sausse et al. 2013).
Radiaalikompressori voi olla joko yksi- tai monivaiheinen, riippuen halutusta painetasosta.
Boycen (2002) mukaan radiaalikompressoreilla on suhteellisen alhaiset painesuhteet
toimiessa vaiheittain. Kompressorin haluttu paine saavutetaan asettamalla tarpeeksi monta
vaihetta peräkkäin ja näin kompressorille saavutetaan laaja operointialue ja mahdollisimman
alhaiset kuormitustasot. Monivaiheisessa kompressorissa kaasu johdetaan sisään jokaiselle
tasolle johdepyörän keskuksen kautta, josta kaasu kiihdytetään radiaalisesti kohti
diffuusoria. Diffuusorista kaasu johdetaan kompressorin seuraavalle tasolle spiraalin kautta
mahdollisimman tehokkaasti. (Yoon et al. 2013)
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Kompressorin kyky nostaa painetta on voimakkaasti riippuvainen juoksupyörän
pyörimisnopeudesta (Larjola et al. 2017). Boycen (2002) mukaan on olemassa kolmenlaisia
siivellisiä juoksupyöriä. Nämä juoksupyörät voidaan jakaa siipien teräkulman mukaan.
Erilaiset teräkulmat on esitetty kuvassa 8. Juoksupyörät, joiden ulostulo teräkulma on 90°,
ovat säteen mukaisia. Juoksupyörät, joiden teräkulma on < 90°, ovat taaksepäin kaarevat ja
juoksupyörät, joiden teräkulma on > 90°, ovat eteenpäin kaarevat. Nämä eroavat toisistaan
teoreettisella juoksupyörän jättävällä virtauksella. Dick (2015) mukaan juoksupyöriä, joiden
teräkulma on eteenpäin kaareva, ei yleisesti käytetä. Dick (2015) jatkaa, että yleisesti
käytetyin

juoksupyöränteräsuunta

on

taaksepäin

kaareva

niiden

laajan

operointipainesuhteen ansiosta. Juoksupyörän siipien teräkulmalla pystytään siis
säätelemään kompressorin operointialuetta.

Kuva 8

Juoksupyörän siipien teräkulmat. Mukaillen Boyce, 2002, Gas Turbine
Engineering Handbook 2nd edition s. 226 Figure 6-8.

Kuvassa 8 on myös nähtävillä juoksupyörän tangentin suuntainen nopeus (u2), juoksupyörän
siiventeräkulman suuntainen nopeus (w), josta muodostuu siiven teräkulma β2. Näiden
lisäksi kuvassa 7 on nähtävillä teräkulman vaikutus kaasun todelliseen nopeuteen (v2). Paineero juoksupyörän teräkanavan yli vastaa Coriolis-voimia (Dick, 2015). Coriolis-voimat
saavat aikaan terävoiman, jolla on tangentiaalinen voimakomponentti, joka on suunnattu
pyörimissuuntaan, aiheuttaa energian siirron roottorista virtaukseen. Radiaalisissa
kompressoreissa kaasun pyörimisliikemäärä juoksupyörän läpi nousee osittain myös siksi,
että juoksupyörän ulkohalkaisija on suurempi kuin sisähalkaisija (Boyce, 2002).
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3.2 Ominaiskäyrät

Kompressorin

valmistajat

ilmoittavat

kompressorin

ominaiskäyrien

muodossa.

Kompressorin

ominaiskäyrät

tärkeimmät

ominaisuudet

kuvaavat

kompressorin

suorituskykyä ennalta määritetyissä olosuhteissa. Koska kompressorit ovat yleensä
yksittäistilaustuotteita, ovat kompressorin ominaiskäyrät kompressorikohtaisia. (Lapina,
1982, Standler, 1986 & van Orner, 2018) Kompressorin ominaiskäyriksi luokitellaan
kompressorin purkauspainetta kuvaava toimintakäyrä, kompressorin vaatima tehokäyrä
(break power), kompressorin todellista hyötysuhdetta kuvaava hyötysuhdekäyrä ja
kompressorin
(polytrophic

todellista
head).

nostokykyä

Kaikkia

näitä

kuvaava

polytrooppinen

ominaisuuksia

verrataan

nostokorkeuskäyrä
kaasun

massa-

tai

tilavuusvirtaukseen kompressorissa. (Mechanical Enginering site, 2018 & Campos ja
Rodrigues, 1990) Vetykrakkausyksikön (VK) kiertokaasukompressorin ominaiskäyrät on
ilmoitettu massavirtaan suhteutettuina.
Kaasun syöttöolosuhteiden, etenkin lämpötilan, vaihtelu vaikuttaa radiaalikompressorin
suorituskykyyn.

Laitevalmistaja toimittaa ominaiskäyrät vain ennalta määritetyissä

suunnitteluolosuhteissa. Tarvittaessa kompressorin valmistajalta voi pyytää lisätietoa
kompressorin käyttäytymisestä muissa olosuhteissa, kuin laitetoimittajan ominaiskäyrissä
on määritetty. (Lapina, 1982)
Kaikki laajentuminen tai puristuminen voidaan luokitella polytrooppisiksi prosesseiksi, joka
kuvaa todellista puristusprosessia. Kuten kaasun virtausmittauksen yhteydessä on osoitettu,
polytrooppinen prosessi seuraa yhtälöä (16). Äärettömästä määrästä mahdollisia
polytroopisia prosesseja voidaan erottaa, isobaarinen (npol = 0), isoterminen (npol = 1) ja
isentrooppinen (npol = κ). (Lapina, 1990) Radiaali- ja aksiaalikompressoreita kuvaava ja
yleisimmin käytetty malli on isentrooppien puristus. Isentrooppisessa puristuksessa ei
tapahdu lämmönsiirtoa ja kaasun sisäinen energia kasvaa tuodun työmäärän mukaan.
Isentrooppisessa puristuksessa alku- ja loppupaine ja -lämpötila riippuvat yhtälöiden (25) ja
(26) mukaan seuraavasti toisistaan. (Larjola et al. 2017)

46

𝑉

𝑝2 = 𝑝1 (𝑉1 )

𝜅

(25)

2

, jossa

p1

kompressoriin tulevan virtauksen paine

[Pa]

p2

kompressorista lähtevän virtauksen paine

[Pa]

V1

kompressoriin tulevan virtauksen tilavuus

[m3]

V2

kompressorista lähtevän virtauksen tilavuus

[m3]

𝑉

𝑇2 = 𝑇1 (𝑉1 )

𝜅−1

(26)

2

, jossa

T1

kompressoriin tulevan virtauksen lämpötila

[K]

T2

kompressorista lähtevän virtauksen lämpötila

[K]

Käytännössä lämmönsiirtoa kompressorin ja tilan välillä kuitenkin tapahtuu ja näin ollen
laitevalmistajat käyttävät ominaiskäyrien yhteydessä polytrooppista puristusta. Hall (2012)
mukaan polytrooppista vakiota käytetään laskennassa, ellei valmistaja ole erikseen
ilmoittanut, että laskennassa on käytetty isentrooppista tekijää.
Polytrooppinen prosessi ilmoitetaan polytrooppisen eksponentin, npol, avulla. Tällöin
yhtälöiden (25) ja (26) isentrooppinen eksponentti, κ, muuttuu polytrooppiseksi
eksponentiksi, npol. Yhtälöä (26) ei kuitenkaan voida tämän työn yhteydessä käyttää, koska
kyseinen yhtälö pätee vain ideaalikaasuille. Näin ollen yhtälö (25) saa seuraavan muodon
(27).
𝑉

𝑝2 = 𝑝1 (𝑉1 )

𝑛𝑝𝑜𝑙

(27)

2

, jossa

npol

Todelliselle

polytrooppinen eksponentti

komprimointiprosessin

polytrooppiselle

[-]
eksponentille,

npol,

pätee

seuraavanlainen yhteys (28).
𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

, jossa

=

𝜅−1
𝜅

1

∙𝜂

(28)

𝑝

ηp

polytrooppinen hyötysuhde

[-]

κ

ominaislämpökapasiteettien suhde, yhtälö (19)

[-]
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Tällöin polytrooppinen hyötysuhde voidaan laskea isentrooppisen ja polytrooppisen
exponenttien suhteella seuraavasti yhtälöllä (29).
𝜂𝑝 =

𝜅−1
𝜅
𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

(29)

Larjola et al. (2017) mukaan radiaalikompressoreilla voidaan parhaimmillaan saavuttaa noin
0,84 isentrooppinen hyötysuhde. Polytrooppisen ja isentrooppisen hyötysuhteen välinen
yhteys puristusprosesseissa voidaan ilmaista yhtälön (30) mukaan.
𝑅

𝑝
( 2 )𝑐𝑝 −1
𝑝1

𝜂𝑠 =

, jossa

ηs

Komprimoinnin

(30)

𝑅
𝑝
( 2 )𝑐𝑝 𝜂𝑝 −1
𝑝1

isentrooppinen hyötysuhde
polytrooppinen

nostokorkeus

[-]
(polytropic

head),

Hp,

kertoo

energiamäärästä, joka tarvitaan nostamaan 1 kg kaasua haluttuun paineeseen.
Polytrooppinen nostokorkeus, Hp, voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä (31). (Lapina, 1982)
𝐻𝑝 =
, jossa

𝑍𝐴𝑉𝐺 𝑅𝑇1 𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑀1

𝑛𝑝𝑜𝑙 −1

𝑝2

𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

[(𝑝 )
1

− 1]

(31)

Hp

polytrooppinen nostokorkeus

[kJ/kg]

ZAVG

imupuolen ja painepuolen kompressibiliteetti

[-]

tekijöiden keskiarvo
M1

sisään tulevan virran molekyylipaino

[kg/kmol]

Polytrooppisen nostokorkeuden yhtälöstä (31) voidaan päätellä, kuinka prosessin eri
muuttujat vaikuttavat kompressorin nostokorkeuteen (Neste – Komprimointi, 2018).
Kompressorin nimellisteho (break power) on kompressorin vaatima teho halutun paineen
tuottamiseen arvioidulla virtauksella (Mechanical Engineering site, 2018). Näin ollen
kaasun polytrooppisen puristuksen tarvitsema teho, Pg, voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä
(32) (Larjola et al. 2017).
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1 𝑞𝑚 𝑅𝑇1 𝑛𝑝𝑜𝑙

𝑃𝑔 = 𝜂
, jossa

𝐾

𝑛𝑝𝑜𝑙 −1

𝑝2

[(𝑝 )
1

𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

− 1]

(32)

Pg

kaasun polytrooppiseen puristumiseen tarvittava teho [kW]

ηK

kompressorin hyötysuhde

[-]

(polytrooppinen, isentrooppinen yms.)
Yhtälön (32) voi kirjoittaa myös yksinkertaisempaan muotoon (33).
𝑃𝑔 =

𝐻𝑝 𝑞𝑚

(33)

𝜂𝑝

Yhtälöissä (32) ja (33) massavirtaus tulee olla muotoa kg/s. Vetykrakkausyksikössä
kompressorin tehoa seurataan sähkömoottorin ottaman virran avulla. Tehon ja sähkövirran
yhteys on esitetty yhtälössä (34).
𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜑)
, jossa

(34)

P

teho

[W]

U

jännite

[V]

I

virta

[A]

φ

virran ja jännitteen välinen vaihekulma

[°]

Yhtälössä (34) esitetystä cos (φ) käytetään myös nimitystä tehokerroin (power factor), joka
on yleisesti merkitty kompressori tietoihin.
Paine-eron toimintakäyrä ja kompressorin tarvitseman tehokäyrä ovat käyttökelpoisia, niin
pitkään kun kaasun operointiolosuhteissa ei ole muutosta, kun taas polytrooppisen
nostokorkeuden, Hp, ja hyötysuhteen, ηp, ominaiskäyriin voidaan ottaa huomioon
olosuhteiden vaihtelu. (Lapina, 1990)
Kompressorin ominaiskäyrät kuvaavat kompressorin suorituskykyä suhteutettuna kaasun
todelliseen virtaukseen (massa tai tilavuus) tasapainotilassa vakiopyörimisnopeudella.
Jokaisella kompressorin pyörimisnopeudella on oma ominaiskäyrä, joka vastaa edellä
mainittuja ominaisuuksia. (Yoon et al. 2013 & Cheah, 2013) Kompressorin ominaiskäyriä
ei saada mahtumaan yhteen ominaiskäyrästöön, joten kompressorin ominaiskäyriä kuvataan
yleensä paineen nousun ja massa-/tilavuusvirran koordinaatistossa, johon on määritetty
myös kompressorin teho. Ominaiskäyrät voidaan myös esittää nostokorkeuden ja
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massavirran

koordinaatistossa.

Kuva

9

on

esitetty

erään

radiaalisen

kiertokaasukompressorin ominaiskäyrästö.

Kuva 9

Radiaalikompressorin suorituskyvyn vakiotehon ja pyörimisnopeuden käyrät
paineen nousun ja massavirran funktiona. Mukaillen Sausse et al. 2013, CFD
comparison with centrifugal compressor measurements on a wide operating
range s. 1.

Kuten kuvasta 9 nähdään, kompressorilla on tietty toiminta-alue. Kompressorin toimintaalue rajoittuu sakkausrajan ja tukehtumisrajan väliin. Ominaiskäyrästön vasemmassa
laidassa on kyseisen imuvirran ja pyörimisnopeuden sakkausraja (surge-raja) ja oikealla on
tukehtumisraja (choke-raja). Jos kompressorin sisään tulevaa virtausta pienennetään
virtauksen rajoitealueelle, sakkausrajalle, saavutetaan epävakaan sakkaavan virtauksen
olosuhde, josta käytetään nimitystä surge (eng.). Liian alhaisen virtauksen rajalla,
surgerajalla, kaasunvirtaus on epästabiilia ja virtaus sykkii edestakaisin kompressorin sisällä
ja kompressorista ulos. Surgerajaan liittyy myös äänen voimakkuuden nousu, tärinä ja
lämpö. Kompressorin operointi surgerajalla saattaa hajottaa kompressorin osia, jotka eivät
kestä rasitusta. (Hall, 2012 & Dick, 2015)) Jos taas kompressorin sisään tulevaa virtausta
kasvatetaan virtauksen toiseen raja-alueeseen, saavutetaan kompressorin tukehtumisraja
(choke). Kompressorin saavuttaessa tukehtumisrajan aineen virtausnopeus on saavuttanut
äänennopeuden juoksupyörässä tai diffuusorissa. (Neste – Komprimointi, 2018)
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Kompressorin tukehtuessa, sen painesuhde ja hyötysuhde romahtavat, mutta virtaus pysyy
stabiilina (Boyce, 2002).

3.3 Toimintapiste

Kompressorin toimintapiste määräytyy systeemin kuormituskäyrän, yleensä putkistokäyrän,
ja kompressorin ominaiskäyrän mukaan. Prosessin asettamien olosuhteiden ominaiskäyrä,
putkistokäyrä,

kertoo

putkiston

painehäviön

ja

kuorman

riippuvuuden

kaasun

virtausnopeudesta. (Yoon et al. 2013) Kompressorin toimintapiste muodostuu kyseiselle
prosessille ominaisen systeemikäyrän ja kompressorin ominaiskäyrän leikkauspisteeseen,
kuvan 10 mukaisesti (Forsthoffer, 2005 & Larjola et al. 2017). Kyseinen piste kertoo
kompressorin suorituskyvystä nostaa painetta tunnetulla virtauksella prosessin asettamissa
olosuhteissa (Yoon et al. 2013).

Kuva 10

Toimintapisteen sijoittuminen systeemikäyrän ja kompressorin ominaiskäyrän
leikkauspisteeseen. Mukaillen: Forsthoffer, 2005, Compressors, s. 127.

Toimintapisteessä kompressorin kyky nostaa painetta on yhtä suuri prosessin asettamien
vaatimusten kanssa. Näin ollen kompressorin tuottama virtaus on lukittu toimintapisteeseen
niin pitkäksi aikaa, kun systeemin olosuhteet, kuten kaasun koostumus, systeemin olosuhteet
tai kompressorin toimintakyky eivät muutu. Kuitenkin putkiston virtauksen muuttuessa
myös toimintapiste muuttuu, vaikka prosessin muut olosuhteet eivät muuttuisi. Esimerkiksi,
kun putkiston virtausta kuristetaan, putkiston virtaus pienenee ja toimintapiste nousee
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kompressorin

ominaiskäyrällä

uuteen

toimintapisteeseen.

Kuten

kompressorien

ominaiskäyrien yhteydessä on kerrottu, ominaiskäyrät on muodostettu ennalta määritetyille
tunnetuille kompressoriin sisäänmenovirtauksen olosuhteille. Näin ollen myös kompressorin
toimintapiste on riippuvainen kompressoriin sisäänmenovirtauksen olosuhteista.

3.4 Toimintapisteen sijoittuminen käyrästölle

Laitevalmistaja pohjaa kompressorin suunnittelun ja mitoituksen asiakkaan esittämän
käyttökohteen vaatimuksien mukaisiksi. Näitä asiakkaan esittämiä kompressorin
käyttökohteen

vaatimuksia

kutsutaan

suunnitteluolosuhteiksi.

Laitevalmistajan

kompressorin suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan tietoa kaasun virtauksesta, kaasun
koostumuksesta, imupuolen olosuhteista ja halutusta paineentuottotarpeesta. Käytännössä
kompressorin tuottoa on kuitenkin pystyttävä säätämään prosessin vaatimalle tasolle eri
olosuhteissa. (MAN Diesel & Turbo, 2018)
Kuten edellä on esitetty, kompressorin toiminta on riippuvainen kompressorin
käyttöolosuhteista. Käyttöolosuhteet kertovat kompressorin toimintapisteen sijoittumisesta
ominaiskäyrästöllä. Tieto kompressorin toimintapisteen sijoittumisesta käyrästölle on
välttämätöntä prosessin kestävyyden, koneiden käytettävyyden sekä kustannusten
minimoimisen kannalta. (Airila et al. 1983) Käytännössä kompressorin operointiolosuhteet
eroavat kompressorin suunnitteluparametreista ja -olosuhteista merkittävästi, jolloin
kompressorin toimintapiste ei sijoitu käyrästölle halutulla tavalla, kuten toimintapiste
kappaleessa 3.3 on esitetty. Toimintapisteen sijaintiin voidaan vaikuttaa manipuloimalla
systeemikäyrää tai kompressorin ominaiskäyriä.
Kompressorin ominaiskäyrään voidaan vaikuttaa muuttamalla akselin pyörimisnopeutta tai
juoksupyörän

siipien

kaarevuutta,

jotka

on

esitetty

kappaleessa

3.2.

Akselin

pyörimisnopeuden muutos aiheuttaa muutoksen kaasun mekaanisen energian absorptioon,
jolloin kompressorin tuottokäyrä muuttuu (Lapina, 1982).

Eri pyörimisnopeuksien

ominaiskäyrät ovat nähtävissä kuvassa 9. Kompressorin ominaiskäyrien yhteydessä
ilmoitetuista yhtälöistä näkee, miten eri parametrien arvot vaikuttavat kompressorin
käytettävyyteen. Esimerkiksi kaasun koostumus vaikuttaa kompressorin tehokkuuteen, kun
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molekyylipainon noustessa kompressorin nostokorkeus laskee, kuten nostokorkeuden
yhtälöstä (31) nähdään.
Kompressorin

operoinnissa

on

otettava

huomioon

myös

ympäröivä

prosessi.

Systeemikäyrään pystytään vaikuttamaan säätämällä kompressorin imu- tai painelinjaa.
Linjoja säädetään muuttamalla virtausta säätöventtiilin avulla. Säätöventtiilin kuristaminen
aiheuttaa virtauksen vastuksen kasvamisen, joka kasvattaa myös kompressorin
painesuhdetta. Painesuhteen kasvattaminen vaikuttaa kompressorin nostokorkeuteen, ja näin
ollen myös kompressorin toimintapisteen siirtymiseen ominaiskäyrällä pienempään
tuotantoon. Virtauksen kasvattaminen taas aiheuttaa päinvastaisen toimintapisteen
siirtymisen. (Forsthoffer, 2005)
Radiaalikompressorin toimintapisteen laskemiseen suunnitteluolosuhteissa tai niistä
eroavissa olosuhteissa tarvitaan tietoa kompressorin erilaisista häviöistä. Boyce (2002)
mukaan kompressorin häviöiden arviot perustuvat kokeellisiin ja teoreettisiin tuloksiin.
Kompressoreissa muodostuvat häviöt voidaan yleisesti jakaa kahteen ryhmään, häviöihin,
jotka muodostuvat juoksupyörässä ja häviöihin, jotka muodostuvat diffuusorissa.
Kompressorin juoksupyörä ja diffuusori aiheuttavat virtaukselle suurimman muutoksen
niiden likaantuessa, mutta myös kaasun ominaisuudet ja operointiolosuhteet vaikuttavat
kompressorin käytettävyyteen ja toimintapisteen sijoittumiseen.
Kompressorin likaantumista voidaan kuvata juoksupyörän tai diffuusorin nopeuskolmioiden
muutoksella. Esimerkiksi juoksupyörän likaantuminen aiheuttaa kaventuneen pinta-alan
kaasun virtauskanavaan, jolloin kaasun virtaussuunta, v, muuttuu, kuten kuvassa 11 on
esitetty. Juoksupyörän likaantuessa kaasun virtausnopeus pienenee ja näin ollen myös
kompressorin tuottama paine laskee. (Neste – Komprimointi, 2018) Kuva 11, v kuvaa kaasun
todellista nopeutta.
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Kuva 11

Juoksupyörän likaantumisen vaikutus nopeuskolmioihin. Mukaillen Neste –
Komprimointi, 2018.

Kompressorin ulostulo on säädettävä vastaamaan kyseisen systeemin vaatimuksia. Kuvasta
11 nähtävän likaantuneen juoksupyörän seurauksena kompressorin nostokorkeus pienenee.
Tämä likaantuminen pystytään korjaamaan lisäämällä kompressorin kierrosnopeutta.
Kuitenkin kompressorin juoksupyörän likaantuessa, tulisi juoksupyörä puhdistaa, jotta
kompressoria ei operoida kompressorin toimintarajoille, jolloin kompressori saattaa
vaurioitua. Kurz et al. (2010) mukaan systeemin vaatimukset on karakterisoitu vahvalla
systeemin virtauksen ja kompressorin nostokorkeuden tai painesuhteen välisellä suhteella.
Radiaalikompressoreilla on yleensä melko samanlainen nostokorkeuden käyrä eri
virtauksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että painesuhteiden muutoksella on huomattava vaikutus
todelliseen kompressorin virtaukseen. Radiaalikompressoreilla nostokorkeus tai painesuhde
vähenee, kun kompressorin virtaus lisääntyy vakiopyörimisnopeudella. (Kurz et al. 2010)
Boyce (2002) ilmoittaa häviön muodostumisen entalpian tai lämmön häviönä. Hän jatkaa,
että dimensiottoman vakion vertaaminen ulostulovirtauksen siipinopeuteen on kätevä tapa
ilmoittaa häviöt. Vakio, johon Boyce (2002) vertaa ulostulon virtauksen siipinopeutta, on
isentrooppinen hyötysuhde, joka on laskettu juoksupyörän nopeuskolmioiden avulla. Tätä ei
kuitenkaan

pystytä

tässä

työssä

käyttämään

hyväksi,

muodostaminen käytössä olevalle koneelle on mahdotonta.

koska

nopeuskolmioiden
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Kaasunvirtaus juoksupyörän siiven yhdeltä puolelta toiselle viittaa vuotoon. Tällainen vuoto
pienentää energiansiirtoa juoksupyörästä kaasuun ja näin ollen pienentää ulostulonopeuden
kulmaa. (Boyce, 2002)

3.5 Kunnossapidon näkökulma

Vibration Institute (2008) on luetellut seuraavat radiaalikompressorin ominaisuudet, joita
tulee monitoroida, jotta vältytään kompressorin vioittumiselta. Kyseinen Vibration Instituten
(2008) käyttämä radiaalikompressori on ilmakompressori, jonka toimintaperiaate on sama
kuin kiertokaasukompressorin, mutta paineistettava kaasu on eri.
•

Värinä

•

Moottorin sähkövirta

•

Tulo- ja poistoventtiilien aukeamat

•

Jäähdytys veden lämpötila

•

Poistopaine

•

Kompressorin sisäinen paine

•

Kompressorin sisäinen lämpötila

•

Voiteluöljyn paine

•

Voiteluöljyn lämpötila

•

Voiteluöljyn jäähdytysveden lämpötila

•

Tiivisteilman paine

•

Tuloilmansuodattimen paine-ero

•

Moottorin käämityksen lämpötila

Kompressorin kunnon ja monitoroinnin kannalta edellä luetelluista ominaisuuksista
informatiivisimpiä ovat värinä, moottorin teho, purkauspaine, voiteluöljyn paine,
tiivisteilman paine, tuloilmansuodattimen paine-ero ja moottorin käämityksen lämpötila.
Tärkeimpänä mittauksena näistä ominaisuuksista voidaan pitää värinämittauksia.
Värinämittauksista, joita tulee seurata, tärkeimmäksi voidaan ottaa kompressorin akselin
siirtymän valvonta. Akselin siirtymämittauksella tarkkaillaan, kuinka hyvin akseli pysyy
paikoillaan ja sitä mitataan x ja y suunnassa. Kompressorin värinää on hyvä seurata
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muutenkin, koska useimmat mekaaniset epäsäännöllisyydet ilmenevät värähtelyn
lisääntyessä. (Vibration Institute, 2008)
Moottorin tehoa tulee myös seurata, koska se määrittää kompressorin tuottaman
ilmavirtauksen

ja

moottorin

sähkövirtauksen

ohjausjärjestelmä

suojaa

konetta

ylijännitteeltä. Moottorin sähkövirtauksen ohjausjärjestelmä varmistaa myös, ettei moottorin
suurin sallittu kuorma ylity. (Vibration Institute, 2008)
Kompressorin

poistopaineen

seuranta

kertoo

kompressorin

suorituskyvystä.

Jos

kompressorin poistopaine kuitenkin laskee, tästä mittauksesta ei pysty päättelemään, mikä
on kompressorissa vialla. Voiteluöljyn ja tiivisteilman painetta tulee tarkkailla, koska
paineen laskiessa kompressorin moottori voi vaurioitua. Näiden lisäksi moottorin
käämityksen lämpötilan nousu voi myös osoittaa, että moottorissa on jokin vialla. Boyce
(2002) on luetellut seuraavanlaiset ulkoiset syyt ja vaikutukset kompressorin suorituskyvyn
alenemiseen, jotka otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa, mutta eivät johdu suunnittelusta:
•

Imu- tai poistosysteemin rajoitus

•

Muutos prosessin paineessa, lämpötilassa tai kaasun koostumuksessa

•

Kompressorin sisäisen virtauksen tukkeutuminen (likaantuminen)

•

Huomaamaton kierrosnopeuden lasku

•

Mittalaitteen tai säätölaitteen toimintahäiriö

•

Laitteiston toimintavika

•

Operointivirhe

•

Kahden

tai

useamman

rinnakkaisen

kompressorin

kuorman

epätasainen

jakautuminen
•

Kompressorin puutteellinen kokoonpano

Tällaiset erilaiset tukkeutumisen syyt voivat johtaa yksinkertaiseen kompressorin
suorituskyvyn puutteeseen tai vakaviin kompressorin koneiston vahingoittumiseen. On
myös mahdollista, että suorituskyvyn aleneminen voi johtua myös järjestelmä häiriöstä.
Boycen (2002) mukaan suorituskyvyn aleneminen voidaan huomata takaiskuventtiilistä,
putkiston tärinästä, äänestä, painemittareiden ja virtausmittauksen heilunnasta tai
kompressorin akselin radiaalisesta tai aksiaalisesta värinästä.
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SOVELTAVA OSA

4

MONITOROINTI

Kyseisessä työssä monitoroinnilla tarkoitetaan virtausmittausten epävarmuuden arviota,
kompressorin taseen täsmäystä ja VK:n kiertokaasukompressorin GB-302 toimintapisteen
eroa kompressorin valmistajan ominaiskäyrästöstä. Virtausmittausten epävarmuuden
arvioinnilla halutaan selvittää mittalevyn virtausmittauksen epävarmuuden käyttäytyminen
suhteutettuna mitattuun virtaukseen. Kyseisessä työssä mittalevyn epävarmuuden
arvioinnista käytetään jatkossa nimitystä virhearvio. Mittalevyn virhearvion avulla
täsmätään VK:n kiertokaasukompressori GB-302 tase mahdollisimman tarkasti ja täsmätyn
taseen virtauksien avulla voidaan arvioida kompressorin toimintapiste. GB-302
toimintapisteen selvittämisellä saadaan tietoa kompressorin kunnosta ja miten kompressoria
tulee operoida.

5

KOHDEYKSIKÖN TOIMINNAN KUVAUS

Tämän

työn

kohde

kiertokaasukompressori,
toimintapisteen

on

Porvoon

GB-302.

sijoittuminen

jalostamon

GB-302:sta

laitevalmistajan

vetykrakkausyksikön

halutaan
laatimalle

selvittää

(VK)

suorituskyky ja

ominaiskäyrästölle.

Jotta

kompressorin toimintaa voidaan ymmärtää paremmin, tulee ennen kompressorin
tilannetarkastelua selvittää kiertokaasukompressorin toimintaympäristö ja siihen liittyvät
tekijät. Koska kyseinen kompressori on osa vetykrakkausprosessia, esitetään seuraavassa
kappaleessa yleisesti vetykrakkauksen prosessikuvaus. Kyseinen prosessi on esitetty
kirjallisuudesta löytyvien lähteiden avulla soveltaen Porvoon jalostamolla olevan
vetykrakkausyksikön (VK) tietoja. Tämän lisäksi kyseisessä kappaleessa selvitetään
kompressorin toimintaympäristö ja sen mittaukset.
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5.1 VK-yksikön prosessikuvaus

Vetykrakkaus on katalyyttinen vedytysprosessi, jossa raskaat öljyjakeet muutetaan
kevyemmiksi, korkeamman arvon jakeiksi (Romanow, 2012). Vetykrakkaus on yksi
joustavimpia öljynjalostusprosesseja sen monipuolisten syöttömahdollisuuksien ja
katalyyttiyhdistelmien käyttömahdollisuuksien ansiosta (Murzin, 2015). Vetykrakkausta
pidetään kuitenkin kalliina prosessina sen vedyn käytön ja korkeapaineisten reaktioiden
aiheuttamien käyttökustannusten vuoksi. (Romanow, 2012 & Dhlberg ja Mukherjaa, 2018)
Vetykrakkaus-yksikkö muodostuu neljästä eri osasta: korkeapaineisesta reaktoriluupista,
matalapaineisesta neste-kaasu erotusosasta, tuotteiden jakotislauksesta ja tuorevedyn
komprimoinnista (Murzin, 2015). Vetykrakkausyksiköitä voi olla joko yksi- tai
kaksivaiheisia.
vetykrakkauksen

Kuvassa

12

virtauskaavio.

on

esitetty
Porvoon

kirjallisuudesta
jalostamolla

löytyvä

yksivaiheisen

vetykrakkaus-yksikkö

on

yksivaiheinen, joka käsittelee syötön ensin hydrauskrakkausreaktorissa ja sen jälkeen
krakkausreaktorissa. Porvoon jalostamolla oleva vetykrakkaus-yksikkö (VK) eroaa hieman
kuvassa 12 esitetystä prosessista siten, että siinä ei ole amiinipesuria, koska yksikön syöttönä
käytetään pidemmälle jalostettua öljyä. Kirjallisuuden mukaan kaksivaiheinen prosessi olisi
tehokkaampi tapa käsitellä suuria määriä syöttöä korkealla laadulla, jolloin yksikön syöttö
voi olla koostumukseltaan vaikeampaa. (Murzin, 2015)
Vetykrakkauksessa syöttönä käytetään yleisesti tyhjökaasuöljyä (HVGO), joka syötetään
korkeassa vetypaineessa pidettävään krakkausreaktoriin (Murzin, 2015). Porvoon
jalostamon VK-yksikköön tuleva syöttö on pääasiassa tyhjötislauksen kevyttä kaasuöljyä
(LVGO), mutta VK:n syöttöön otetaan myös mukaan raakaöljytislauksen raskasta
kaasuöljyä (HGO), jotta VK:n syöttö saadaan maksimoitua. VK:ssa tuotteen laadulla ei ole
tiukkoja laatuvaatimuksia, koska VK:ta operoidaan sen tuotteita jalostavien yksiköiden
kuten perusöljy-yksikön VHVI:n avulla. (Kurvinen, 2017)
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Kuva 12

Yksivaiheinen vetykrakkaus. Korkea painelaitteet on esitetty kuvassa
punaisella ja matala painelaitteet sinisellä. Mukaillen Dahlberg & Mukherjee,
2018, Refining and Petrochemicals, Volume II, s. 292.

Nykyaikaiset vetykrakkausreaktorit on jaettu kahteen eri reaktiovaiheeseen, koska
vetykrakkauksessa esiintyy kahdenlaisia pääreaktiotyyppejä. Vetykrakkauksen reaktorin
ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu syötön epäpuhtauksien hydraus metallisulfidikatalyytin
pinnalla. Epäpuhtaudet, jotka hydrautuvat, ovat rikki, typpi, happi, metallit ja olefiinit, jos
niitä on syötössä. Näiden lisäksi reaktorin ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu syötössä
olevien aromaattien ja nafteenien hydrautumista (Sadighi et al. 2018). Syötön
epäpuhtauksien hydrautumisesta on puhuttu myös kaasun virtausmittauksen yhteydessä
kappaleessa 2.3. Hydrauksen jälkeen reaktorin katalyytti vaihtuu krakkauksessa
käytettäväksi bifunktionaaliseksi krakkauskatalyytiksi, jossa tapahtuu sekä hydrausta, että
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krakkaantumista. Krakkauksessa molekyylien hiili-hiili-sidokset katkeavat vedyn läsnä
ollessa. Hydrauskatalyytti on sijoitettu ennen krakkauskatalyyttiä vetykrakkauksen tuoton
maksimoimiseksi ja krakkauskatalyytin eliniän pidentämiseksi. (Murzin, 2015)
Krakkausnopeus ja määrä riippuvat katalyytistä ja operointilämpötilasta. Vetykrakkauksen
operointiolosuhteet taas riippuvat syötöstä. Yleisesti vetykrakkausta operoidaan noin 400 °C
ja 8-15 MPa olosuhteissa. Raskaammat syötöt tarvitsevat korkeammat olosuhteet ja
viipymäajan kun kevyemmät taas voidaan operoida alemmissa lämpötiloissa ja paineessa
lyhemmällä viipymäajalla. (Murzin, 2015)
Vedyn määrä suhteutettuna syöttö öljyyn (H2/öljy) on yksi vetykrakkauksen tekijöistä, joka
pidentää katalyyttien elinikää vähentämällä sen deaktivoitumista. Vety myös minimoi
syötön ylikrakkautumista ja rajoittaa lämmön nousua reaktorissa. (Murzin, 2015) Näiden
lisäksi vetyä kuluu myös hydrautumis- ja krakkautumisreaktioissa. Vedyn tuotanto on
kuitenkin kallista. Tämän takia vetyä kierrätetään prosessissa. Nykyaikaisissa vetykrakkaus
yksiköissä kaasun/öljy (vety/öljy) suhteen on suunniteltu olevan nelin- tai viisinkertainen
verrattaessa vedyn kulutukseen eri reaktioissa (Murzin, 2015).
Porvoon jalostamon VK-yksikössä käytettävä tuorevety tulee bensiinin reformointiyksiköltä
(REF3) sekä vety-yksiköistä (VY2 & VY3). REF3:lta tuleva vety ei ole 100 % vetyä, vaan
se sisältää epäpuhtauksia kuten kevyitä hiilivetyjä. VY:iltä tuleva vety on taas liki 100 %
vetyä. (Kurvinen, 2017)

5.2 Kiertokaasukompressorin GB-302 toimintaympäristö

Kiertokaasulla ylläpidetään riittävä vedyn osapaine ja virtausolosuhteet VK:n reaktoreissa
DC-302 ja DC-303. Näiden lisäksi kiertokaasun avulla säädetään reaktoreiden, DC-302 ja
DC-303, lämpötiloja. GB-302 avulla kiertokaasua kierrätetään prosessissa ja kiertokaasu
saatetaan prosessin vaatimuksia vastaavaan olosuhteeseen. GB-302 syötettävä kaasu tulee
korkeapaine-erottimen FA-301 kautta suoraan kompressorille. Kiertokaasun laatua
seurataan ja säädetään kaasuöljyn rikinpoisto-yksikköön (SYRP) syötettävän jakeen sekä
kaasusta erotettavan pursotuskaasujakeen avulla. Lisäksi ennen kaasun sekoittamista VK:n
nestesyöttöön kiertokaasun sekaan syötetään tuorevetyä, jotta kaasun vetypitoisuus on
riittävä (H2/öljy). Normaalissa operoinnissa kiertokaasun määrä pidetään vakiona.
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(Kurvinen, 2017) Kiertokaasukompressorin GB-302 toimintaympäristö ja sen mittaukset on
esitetty kuvassa 13.
FIA
313

FIA
311

PK
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S
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324-2

PIA
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TI
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TIA
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PIA
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FIA
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319
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TI
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FA-302

DC-303

DC-302

FI
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FI
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IIA
301

FI
307

FI
302

DC-302
Ulostulovirta
DC-303 Ulostulovirta

Kuva 13

Kiertokaasukompressorin GB-302 toimintaympäristö ja prosessimittaukset.
Kiertokaasuvirta on merkitty kuvaan mustalla, öljyn ja kaasun 2-faasivirtaus
on ruskealla ja tuorevety sinisellä.

VK on Porvoon jalostamon yksi vanhimmista yksiköistä. GB-302 on otettu käyttöön samaan
aikaan kun VK on otettu käyttöön. GB-302 on CLARK BROS Co. (nykyinen Siemens)
vuonna 1963 valmistama kiertokaasukompressori ja se on otettu käyttöön vuonna 1964.
Kompressorin roottori on kytketty vaihteiston kautta sähkömoottoriin. Vaihteiston välitystä
uudistettiin 1983, jotta koneen kierrosnopeutta saatiin nostettua. GB-302 on 4–vaiheinen
vakiopyörimisnopeudella (11043 rpm) toimiva radiaalikompressori. Sen imutilavuuden
suunnitteluarvo on 1 409 m3/h ja massavirta koneen läpi on noin 45 t/h. Tämä saa aikaan
1,19 painesuhteen, jos imupaine on 138,2 bar. Kyseinen painesuhde on muodostettu
kiertokaasun molekyylipainolle 4,9 ja kiertokaasun puhtaudelle 86,6 til-% vetyä. Näin ollen
kiertokaasun molekyylipainon kasvaessa kasvaa myös painesuhde.
Kompressorin kunnonvalvontaan, voiteluun ja surge-säätöihin liittyy suuri joukko
apulaitteita, jotka mittaavat kompressorin kunnossapidollisia toimintoja, kuten akselin
siirtymää. Kompressorin kunnonvalvontaan liittyviä seikkoja on avattu kappaleessa 3.5.
Tukijärjestelmien avulla turvataan kompressorin käyttö, mutta ne eivät ole tämän työn
pääasia.
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5.3 Kompressorin GB-302 toimintaympäristön prosessimittaukset

Kiertokaasukompressorin GB-302 toimintapisteen määrittämiseen ominaiskäyrästössä
tarvitaan tietoa kompressorin toimintaympäristön olosuhteista. Kuvassa 13 esitetyt
kompressorin toimintaympäristön prosessimittaukset on kytketty Porvoon jalostamon
automaatiojärjestelmään

(TOP).

Prosessimittausten

tiedot

tallentuvat

jalostamon

historiakantaan, josta ne voidaan poimia takautuvasti. Kuvan 13 prosessimittaukset on
kerätty taulukkoon III, jossa on esitetty mittauksen prosessikuvaus ja mittayksikkö.

Taulukko III

GB-302 Kiertokaasukompressorin toimintaympäristön mittaukset.

Positio
Mittayksikkö Kuvaus
FIA-311
t/h
FA-301/II KP-erottimen vetyvirtaus SYRP:in
FIA-313
t/h
FA-301/II KP-erottimen vetyvirtaus polttokaasuverkkoon
S-VK-307-13B
VK:n kiertokaasun näytteenottopaikka
PIA-321
MPa
GB-302 Kiertokaasun imupaine
AI-324-2
VK:n kiertokaasun analysaattori
TI-364
°C
Kiertokaasun lämpötila GB-302:n
3
FI-316A
m /h
GB-302 kiertokaasun imuvirtaus
3
FI-316B
m /h
GB-302 kiertokaasun imuvirtaus
FCA-361
%
GB-302 kiertokaasun antisurge-säädin
IIA-301
A
GB-302 kiertokaasukompressorin virta
TIA-365
°C
GB-302 Kiertokaasun ulostulo lämpötila
PIA-330
MPa
GB-302 painepuolen paine
FIA-316
t/h
GB-302 Kiertokaasu + kvenssikaasu
PI-319
MPa
GB-302 Kiertokaasun painepuoli
FCA-304
t/h
GB-302 kiertokaasun syöttö öljysyöttöön
TI-30080
°C
GB-302 Kiertokaasun syöttö lämpötila öljysyöttöön
FI-308
t/h
DC-303 5 Pedin sisäänsyöttö
FI-302
t/h
DC-303 4 Pedin sisäänsyöttö
TC-340
°C
DC-303 4 Pedin sisäänmeno lämpötila
PI-303
MPa
DC-303 Sisäänmeno paine
FI-306
t/h
DC-302 2. Pedin sisäänsyöttö
FI-307
t/h
DC-302 3. Pedin sisäänsyöttö

Suurin osa virtausmittauksista mittaa kiertokaasun massavirtaa paitsi kompressorin
antisurgemittaukset, FI-316A & B. FI-316A/B ovat tilavuusvirtausmittauksia, jotka
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seuraavat kompressorin imutilavuutta. Kompressorin imupuolella oleva surgen estosäädin,
FCA-361, joka on liitettynä antisurgemittauksiin FI-316A/B, ennustaa kompressorin
toimintapisteen etäisyyttä surgetilasta, käyttäen apuna kompressorin ympärillä olevia
lämpötila-, paine- ja virtausmittauksia. FCA-361 säätimen 100 % mittauslukema tarkoittaa
surgetilaa. Näin ollen FCA-361- mittauksen oletusarvon tulee olla riittävästi suurempi kuin
100 %, jotta GB-302 ei joudu surgetilaan. Kokonaiskaasun määrää kompressorin
painepuolella mitataan ja säädetään FCA-304 säätöventtiilillä. Kiertokaasun koostumusta
arvioidaan analysaattorin AI-324-2 avulla. AI-324-2 analysoi kiertokaasun koostumuksesta
vety-,

rikkivety-

ja

hiilivetypitoisuudet.

AI-324-2

mittaa

myös

kertokaasun

molekyylipainoa. (Kurvinen, 2017)

6

VIRTAUSMITTAUSTEN EPÄVARMUUS

Kompressorin tasetta seurataan sen toimintaympäristössä olevien virtaus-, paine- ja
lämpötilamittauksin. Näiden mittausjärjestelyiden toimintaperiaatteen, tarkkuuden ja
virhelähteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta kompressorin tase saadaan täsmättyä
mahdollisimman hyvin. Kuten muissakin teollisuuden aine- ja massataseissa, sisään- ja
ulostulevien virtojen tulee olla tasapainossa. (Kurz et al. 2010 & Neste – Tasetäsmäys, 2018)
Mittalevyille on määritetty tarkka toiminta-alue, jolla mittalevy tuottaa toimittajan
määrittämissä virherajoissa olevia tuloksia. Mittalevyjen tarkka toiminta-alue on määritetty
olevan 3:1 maksimi virityksestä. (Lipták, 2003)
Tässä kappaleessa esitetään Nesteen automaatiojärjestelmässä tehtävä mittalaitteen
virtausmittausten kompensointi, käsin tehtävät virtausmittauksen korjaus, mittalaitteen
virhearvio ja mittalevyn kunnon arviointi. Nämä tarkastelut tehdään, jotta kompressorin GB302 tase voidaan täsmätä mahdollisimman tarkasti. FIA-316 on käytetty esimerkkinä
kaikissa

laskuissa

ja

FIA-316

esimerkkisijoitukset

on

nähtävillä

liitteestä

II.

Virtausmittausten kompensoinnissa, korjauksessa ja virhearviossa oletetaan mittalevyn
olevan kunnossa. Mittalevyn kunnon arviointi tehdään kappaleessa 6.4. Mittalevyn kunnon
arvioinnin jälkeen otetaan purkauskertoimen muutos huomioon tehtäessä mittalevyn
virhearviota.
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6.1 Kiertokaasukompressorin GB-302 virtausmittausten kompensointi

Osalle GB-302 toimintaympäristön virtausmittauksista suoritetaan automaatiojärjestelmässä
kompensaatio, jolla oikaistaan todellisten prosessiolosuhteiden (lämpötila, paine ja
molekyylipaino) aiheuttamaa virhettä kaasun tiheyteen suunnittelutilanteeseen nähden.
Automaatiojärjestelmässä tehtävästä kompensaatiosta on esitetty esimerkki kuvassa 14.

Kuva 14

GB-302 Kiertokaasun FIA316 virtausmittauksen säätökaavio. Lähde: VK
säätökaavio. 2016. Säätökaavio NP3-33147. Reaktori DC-302 ja DC-3030
kvenssikaasumittauksia. Nesteen sisäinen dokumentti.

Kuvassa 14 on esitetty FIA-316 mittauksen säätökaavio, jossa on nähtävillä mittaukselle
automaatiojärjestelmässä tehtävä paine-, lämpötila- ja molekyylipainokompensaatio, jolla
korjataan suunnitteluarvoista poikkeavaa todellisten olosuhteiden aiheuttamaa virhettä
kaasun tiheydessä. Kuvaa 14 on muokattu soveltumaan paremmin prosessin nykyisiin
olosuhteisiin. Nämä muokkaukset ovat nähtävissä esimerkiksi molekyylipainon ja
virtauksen uusina virityksinä. Uudet arvot on merkitty kuvaan punaisella. Kuvassa 14
esitetyt lukuarvot neliöjuuren vieressä tarkoittavat tiheyteen tehtävän kompensaation, k,
maksimi ja minimiarvoja, joilla mitattua virtausta voidaan korjata.

Kompensaation

maksimirajoitus FIA-316:lle on asetettu 1,15 ja mininimissään suunnitteluarvon
kompensointi voi saada arvon 0,85.
Virtauksen kompensointi tehdään automaatiojärjestelmässä vertaamalla mitattuihin arvoihin
perustuvaa virtausmittausta, FM, suunnitteluarvoihin perustuvaan virtausmittaukseen, FD.
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Mitattuihin arvoihin perustuvan virtausmittauksen suhde suunnitteluarvoihin perustuvaan
virtausmittaukseen on esitetty yhtälössä (35).
𝐶𝑑

𝐹𝑀
𝐹𝐷

=

√1−𝛽4

𝜋
4

∙𝜀1 ∙ 𝑑2 √2∙∆𝑝∙𝜌𝑀

𝐶𝑑
√1−𝛽4

(35)

𝜋
4

∙𝜀1 ∙ 𝑑2 √2∙∆𝑝∙𝜌𝐷

Kuten kuvassa 14 on esitetty, FIA-316 mittaukselle tehdään paine-, lämpötila- ja
molekyylipainokompensaatio. Näin ollen yhtälön (35) tiheys on ainoa muuttuja, jonka arvo
muuttuu. Muiden virtausmittauksen muuttujien ollessa vakioita saa todellisen ja
suunnittelutilanteen virtauksen suhde seuraavan muodon (36).
𝐹𝑀
𝐹𝐷

Automaatiojärjestelmässä

𝜌𝑀

= √𝜌 = √

tehtävän

𝐷

𝑝𝑀 𝑀𝑀
𝑍𝑀 𝑅𝑇𝑀
𝑝𝐷 𝑀𝐷
𝑍𝐷 𝑅𝑇𝐷

säätökaavion,

=𝑘

kuva

(36)

14,

mukaan

tehty

virtauskompensointi olettaa, että yhtälön (36) kompressibiliteettikerroin ei poikkea
suunnitteluarvosta, jolloin sen voidaan olettaa olevan vakio.
Esimerkkinä tässä työssä käytetään FIA-316 mittausta, koska se on tärkeässä asemassa
kompressorin taseessa. Mittauksien kompensaatiota tarkastellessa tulee muistaa, että kaikki
mittaukset eivät noudata samaa säätökaaviota kuin FIA-316. Joidenkin mittausten kohdalla
ei automaatiojärjestelmässä tehdä ollenkaan kompensointia, ja joillakin mittauksilla tehdään
vain paine- ja lämpötilakompensaatio. FIA-316 automaatiojärjestelmän kompensaation
esimerkkisijoitukset ovat nähtävillä liitteestä II. GB-302 toimintaympäristön muiden
virtausmittausten kompensoinnit käsiteltiin vastaavalla tavalla.

6.2 Virtausmittauksen korjaus

Virtausmittauksen oikaiseminen korjaamalla tehdään automaatiojärjestelmän ulkopuolella
simulointimallin avulla. Jokaiselle virtausmittaukselle suoritetaan virtauksen korjaus
tiheyden avulla yhtälön (37) mukaisesti.
𝜌

𝐹𝑐𝑜𝑟 = 𝐹𝑇𝑂𝑃 ∙ √𝜌 𝑐𝑜𝑟

𝑇𝑂𝑃

(37)
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, jossa

Fcor

Todellinen massavirtaus

[kg/h]

FTOP

Automaatiojärjestelmän näyttämä massavirtaus

[kg/h]

ρcor

Todellinen tiheys

[kg/m3]

ρTOP

Automaatiojärjestelmän käyttämä tiheys

[kg/m3]

Yhtälössä (37) ρTOP viittaa automaatiojärjestelmän käyttämään tiheyteen, joka voi olla joko
suunnittelutiheys tai automaatiojärjestelmässä kompensoitu tiheys. Tiheyden arvo, ρTOP,
riippuu

virtausmittauksen

säätökaaviosta.

Yhtälö

(37)

on

tarkoitettu

massavirtausmittauksille. Tilavuusvirtausmittauksille virtauksen korjaus tehdään seuraavan
yhtälön (38) mukaisesti.
𝜌

𝐹𝑉,𝑐𝑜𝑟 = 𝐹𝑇𝑂𝑃 √ 𝜌𝑇𝑂𝑃

(38)

𝑐𝑜𝑟

, jossa

GB-302

FV,cor

Todellinen tilavuusvirta

[m3/h]

FV,TOP

Automaatiojärjestelmän näyttämä tilavuusvirta

[m3/h]

toimintaympäristön

virtausmittaukset

ovat

joko

massa-

tai

tilavuusvirtausmittauksia.
Virtausten tiheydessä tulee ottaa huomioon myös kaasussa oleva vesi, mitä analysaattori AI324-2 ei huomioi. Kiertokaasu kuivataan ennen analysaattoriin AI-324-2 syöttämistä, jolloin
kaasussa oleva vesi jää huomioimatta. Veden mooliosuus kaasussa voidaan laskea veden
osapaineen avulla tunnetussa lämpötilassa ja paineessa. Jotta kaasunvirtaus saadaan
laskettua mahdollisimman tarkasti, tulee analysaattorin AI-324-2 antamaan koostumukseen
lisätä vesi ja suhteuttaa AI-324-2 antama koostumus uudelleen yhtälön (39) mukaan,
jokaiselle analysaattorin AI-324 analysoimalle pitoisuudelle seuraavasti.
𝑥𝑖 = (100 % − 𝑥𝐻2 𝑂 ) ∗ (
, jossa

𝑥𝑖 𝐴𝐼−324

𝑥𝑖 𝐴𝐼−324
100 %

)

analysaattorin AI-324 analysoima pitoisuus

(39)
[mol-%]

Taulukossa IV on esitetty analysaattorin AI-324-2 analysoima ja uudelleen laskettu
kiertokaasun koostumus. Molekyylipainon arvon vaihdellessa sen vaikutus myös tiheyteen
vaihtelee. Molekyylipainon ollessa suuri sen epävarmuus ja vaikutus tiheyteen on pieni, kun
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taas kyseisen työn tapauksessa molekyylipaino on pieni ja sillä on merkittävä vaikutus
virtausmittauksenkorjauksessa käytettyyn tiheyteen.

Taulukko IV

Kiertokaasun koostumus analysaattorin AI-324-2 analyysituloksilla
ja uudelleen lasketulla koostumuksella ottaen huomioon
kiertokaasun vesipitoisuuden, mol-%.
AI-324-2
[mol-%]
H2
H2S
C1
C2
C3
C4
C5
C6+
N2
H2O
Yht.
MW

86,670
2,388
7,217
2,254
0,819
0,491
0,078
0,063
0,021
100
5,16

Uudelleen
laskettu
[mol-%]
86,579
2,385
7,209
2,251
0,818
0,490
0,077
0,063
0,021
0,105
100
5,17

Virtausmittausten skaalat tarkastettiin Flowel 4.1.1 ohjelmalla (Emerson, 2018), joka
sisältää ISO 5167 standardin mukaisen mitoituksen. Flowel-ohjelmasta saatuja virtauksen
maksimiarvoja verrattiin virtausmittauksen nykyisen virityksen skaalan maksimiin. Jos
skaalan maksimiarvoissa oli eroa, tehtiin mittauksille virityskorjaus, joka korjaa korjatun
tiheyden kanssa virtausta oikeaan suuntaan. Esimerkki FIA-316 virtausmittauksen
korjauksesta on esitetty taulukossa V.

Taulukko V

FIA-316 virtausmittauksen korjaukseen käytetyt arvot ja korjatut
arvot.
FIA-316
Suunnittelu
TOP
Korjattu

Tiheys, ρ
kg/m3
25,390
27,293
27,224

Virtaus, F
t/h
46,711
46,450
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Kuten taulukosta V huomataan korjattu ja kompensoitu tiheys ovat lähellä toisiaan, kun taas
suunnitteluarvo eroaa niistä noin 2 kg/m3. Näin ollen on hyvä varmistaa myös kaikkien
muiden virtausmittausten virtaus korjaamalla niiden tiheyttä mitatuilla ominaisuuksilla.
Virtausmittauksen korjauksen esimerkkilaskenta on esitetty liitteessä II.

6.3 Virtausmittauksen virhearvio

American Gas Associationin (1990) mukaan mittalevyn kokonaisepävarmuus voidaan
laskea joko empiirisen purkauskertoimen kautta tai mittalevyn in-situ kalibroinnilla.
American

Gas

Association

on

määritellyt

nämä

vain

laippamittaustyyppisille

mittausmenetelmille. Toisaalta, kokonaisepävarmuus voidaan laskea myös neliöjuurella
virtausmittauksen yhtälön muuttujien neliöiden summasta, kuten mittaustarkkuuden,
kappale 2.2, yhteydessä on todettu.
Mittalevyn mittaama virtaus riippuu mittalevyn massavirtauksen yhtälössä (6) esitetyistä
muuttujista seuraavasti.
𝑞𝑚 = 𝑓(𝐶𝑑 , 𝜀1 , ∆𝑝, 𝑑, 𝐷, 𝜌)
ISO 5167-1:2003 standardissa ja mittalevyllä tehtävän virtausmittauksen kirjallisuudessa on
esitetty virtausmittauksen virhearviolle seuraavanlainen yhtälö (40).
𝛿𝑞𝑚
𝑞𝑚

𝛿𝐶𝑑 2

𝛿𝜀1 2

2𝛽 4

2

1

𝛿𝐷 2

2

2 𝛿𝑑 2

1 𝛿∆𝑝 2

1 𝛿𝜌 2 2

= [( 𝐶 ) + ( 𝜀 ) + (1−𝛽4 ) ( 𝐷 ) + (1−𝛽4 ) ( 𝑑 ) + 4 ( ∆𝑝 ) + 4 ( 𝜌 ) ] (40)

, jossa

𝑑

1

δi

absoluuttinen epävarmuus i:llä (δCd, δε1, δD jne.)

Yhtälössä (40) herkkyyskertoimien, Xi, arvot on kirjoitettu auki kirjallisuudesta löytyvillä
virtauksen

muuttujien

epävarmuuden

kertoimina.

Esimerkiksi

paine-eron,

Δp,

herkkyyskerroin on (½)2 kun purkauskertoimen, Cd, herkkyyskerroin on taas (1)2.
Purkauskerroin, Cd, on halkaisijoiden suhteen, β, ja putken Reynoldin luvun funktio, johon
American Gas Association on esittänyt seuraavanlaiset yhtälöt (41) ja (42).
𝛿𝐶𝑑
𝛿𝐶𝑖

4000 0,8

= 1 + 1,7895 ( 𝑅𝑒 )
𝐷

(41)
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𝛿𝐶𝑖
𝐶𝑑

= 0,5600 + 0,2550𝛽 + 1,9316𝛽 8

(42)

Yhtälöt (41) ja (42) on API/ASME standardissa määritellyt purkauskertoimen, Cd, yhtälöt.
Reader-Harrisin (2015) mukaan API/ASME mukaan määritetyt

American Gas

Associationin (1990) purkauskertoimen, Cd, virhearvio antaa taas hiukan suuntaa, miten
purkauskertoimen epävarmuus käyttäytyy eri Reynoldsin luvuilla ja halkaisijoiden suhteilla,
mutta niiden määrittämät epävarmuudet perustuvat epävarmempien tietokantojen
käsittelyyn kuin ISO standardissa määritetyt epävarmuudet ja ne käyttävät Yhdysvaltojen
mittayksiköitä. ISO 5167:2003 standardissa on annettu kaikille mittalevyn paine-eron
mittausmenetelmille purkauskertoimen, Cd, epävarmuudet, kun purkauskertoimen, Cd,
muuttujien (β, D, ReD) on oletettu olevan vakioita. ISO 5167:2003 purkauskertoimen, Cd,
epävarmuudet on kerätty taulukkoon VI.

Taulukko VI

Purkauskertoimen, Cd, epävarmuus eri halkaisijasuhteilla ISO
5167:2003 mukaan.

Halkaisijasuhde, β
0,1 ≤ β < 0,2
0,2 ≤ β ≤ 0,6
0,6 < β ≤ 0,75

Epävarmuus, U95
(0,7 – β) %
0,5 %
(1,667β - 0,5) %

Tämän lisäksi ISO 5167:2003 standardissa putken sisähalkaisijan ollessa < 71,12 mm, tulisi
purkauskertoimen, Cd, virhearvioon lisätä seuraava termi (43).
𝐷

𝑠 = + 0,9(0,75 − 𝛽) (2,8 − 25,4)

(43)

Sekä halkaisijasuhteen ollessa suurempaa kuin 0,5, β > 0,5, ja Reynoldsin luvun ollessa
pienempää kuin 10 000, ReD < 10 000, tulisi purkauskertoimen, Cd, epävarmuuteen lisätä
0,5 %.
Laitevalmistaja Emerson Corp. (2014) on määritellyt ISO 5167 standardin mukaan
purkauskertoimelle, Cd, ± 0,375 % tarkkuuden, joka on pienempi kuin ISO 5167:2003
standardin

määrittämät

epävarmuudet.

Toisaalta

Miller

(1989)

seuraavanlaisia arvoja purkauskertoimen Cd, epävarmuudelle δCd/Cd.

on

taulukoinut
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Taulukko VII

Purkauskertoimen, Cd, virhekertoimen tarkkuuksien suositukset,
mukaillen Miller, 1989, Flow measurement engineering handbook 2nd
edition, s. 9-135 - 9-137.

Mittausmenetelmä

Putken
Halkaisijoiden
nimellissuhde, β
halkaisija [mm]
Nurkka,
50 - 900
0,2 - 0,6
Laippa, D ja
0,6 – 0,75
D/2 -mittaus
0,2 – 0,75
2 1/2D ja 50 - 900
0,2 – 0,5
8D
0,51 – 0,7

Putkivirtauksen
Reynoldsin luku

Virhekertoimen
tarkkuus, %

104 - 107
104 - 107
2 ∙ 103 - 104
104 - 107

± 0,6
±β
± 0,6 ± β
± 0,8
± 1,6

Porvoon jalostamon mittalevyjen mitoitus on tehty ISO 5167 standardin mukaan, joten
purkauskertoimen, Cd, epävarmuuden arvioinnissa käytetään ISO 5167 standardin
virhearviota. Purkauskertoimen virhearvioon voidaan myös käyttää Millerin (1998)
määrittämää taulukkoa VII, joka antaa samankaltaisia purkauskertoimen epävarmuuksia
kuin ISO 5167:2003.
Taulukossa

VIII

on

esitetty

FIA-316

virtausmittauksen

purkauskertoimen,

Cd ,

epävarmuuden laskennassa käytettyjen muuttujien Reynoldsin luku, ReD, putken halkaisija,
D, sekä halkaisijoiden suhde, β, arvot. Taulukon VIII arvojen avulla voidaan arvioida
mittalevyn purkauskertoimen, Cd, epävarmuus ISO 5167:2003 standardista.

Taulukko VIII
muuttujien
Mittaus

Purkauskertoimen epävarmuuden arvioinnissa käytettyjen
(Reynoldsin numero, ReD, putken sisähalkaisija, D, ja
halkaisijoiden suhde β) arvot.
Reynoldsin numero, Putken halkaisija, D Halkaisijoiden

FIA-316

ReD

[mm]

suhde, β

5 ∙ 106

331,8

0,714

Mittalevyn laajenemiskertoimelle, ε1, on ISO 5167 standardissa määritetty seuraavanlainen
epävarmuusyhtälö (44).
𝑑𝜀1
𝜀1

, jossa

Δp

∆𝑝

= ± 3,5 𝜅𝑝 %

(44)

1

mittausmenetelmän aiheuttama paine-ero

[kPa]
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Yhtälö (44) ottaa huomioon isentrooppieksponentin, jos sitä ei ole kuitenkaan mittalevyn
mitoituksen yhteydessä määritetty, Miller (1998) on määritellyt laajenemiskertoimen, ε1,
epävarmuudelle seuraavanlaisen yhtälön (45).
𝑑𝜀1
𝜀1

∆𝑝

= ±4𝑝 %

(45)

1

Millerin määrittämä laajenemiskertoimen, ε1, epävarmuudenyhtälö (45) on määritetty
kaikille työssä esitetyille mittausmenetelmille (nurkka, laippa, D ja D/2). Laskennassa
käytetään kumpaakin yhtälöä, koska kaikille mittauksille ei ole määritetty Nesteen
tietokantaan isentrooppista eksponenttia, κ.
Porvoon jalostamolla käytössä olevien mittalevyjen materiaali on yleisesti AISI 316, joka
on

haponkestävää

terästä

(Neste

Engineering

Solutions,

2018).

Tämän

lämpölaajenemiskerroin, λc, on määritetty ISO/TR 9464:ssä olevan 16 ∙ 10-6 1/K, kun
lämpötila on 0 °C ja 100 °C välillä.
Mittalevyn

reiän

halkaisija

saadaan

laskettua

virtausmittauksen

mekaanisten

ominaisuuksien vaikutuksen, kappale 2.1.1, yhteydessä esitetyllä yhtälöllä (12). Mittalevyn
reiän halkaisijan muutos lämpötilan vaikutuksesta saadaan laskettua yhtälön (12) derivaatan
yhtälön (46) avulla.
𝛿𝑑 = 𝑑0 𝜆𝑐

(46)

Mittalevyn reiän aiheuttama virhe saadaan laskettua jakamalla yhtälö (46) mittalevyn
halkaisijan yhtälöllä (12). Sama lämpölaajeneminen pätee putkelle ja sen halkaisijalle.
Putken halkaisija seuraa samaa kaavaa mittalevyn halkaisijan kanssa, yhtälö (12), mutta
lämpölaajenemiskerroin on eri. GB-302 kiertokaasun toimintaympäristössä putkien
materiaali on hiiliterästä, jonka lämpölaajenemiskerroin on 11,7 ∙ 10-6 1/K (The Engineering
ToolBox, 2018). Putken sisähalkaisijan, D, virhe saadaan myös jakamalla derivaatta putken
halkaisijan yhtälöllä mittausolosuhteissa, jotka seuraavat samoja yhtälöitä mittalevyn
halkaisijan, d, yhtälöiden (12) ja (46) kanssa.
Virtausmittauksen paine-eron, Δp, virhe saadaan virtausmittauksen valmistajan datasta, joka
muodostuu sekä paine-eron vastaanottimen että lähettimen virheestä (Miller, 1998).
Valmistaja antaa virheen yleensä mittalaitteen skaalan maksimiarvon epävarmuutena, joka
tulee muuntaa jokaiselle mitatulle paine-erolle omaksi virheeksi. Virtausmittauksen
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instrumentin sekä muiden virtauksen kompensointiin käytettyjen instrumenttien virhe tulee
ottaa huomioon laskettaessa tiheyden vaikutusta virtaukseen.
Tiheyden virhearvio tehdään seuraavanlaisella yhtälöllä (47).
𝛿𝜌
𝜌

𝜕𝜌 2 𝛿𝑝 2

𝜕𝜌 2 𝛿𝑀 2

0,5
𝜕𝜌 2 𝛿𝑇 2

= {[𝜕𝑝] ( 𝜌 ) + [𝜕𝑀] ( 𝜌 ) + [𝜕𝑇] ( 𝜌 ) }

(47)

Tiheyden virheeseen, yhtälö (47), vaikuttavat mitattujen olosuhteiden virheet. Paineen ja
lämpötilan virheet, δp ja δT, saadaan mittausten valmistajien tiedoista (Wiklund &
Engelstad, 2012), mutta analysaattorin AI-324-2 antama koostumus tulee laskea erikseen.
Koska analysaattori AI-324-2 mittaa kaasusta hiilivetyjen, rikkivedyn ja typen pitoisuuksia
paitsi vedyn, H2, tulee H2 mol-% laskea seuraavanlaisen yhtälöä (48) avulla.
𝐻2 = 100 − ∑ 𝑥𝑖 ± 1,7%
, jossa

(48)

xi

kiertokaasun koostumuksen (esim. H2S, CH4, C2H6 jne.) mol - %

± 1,7 %

analysaattorin valmistajan datasta (ABB)

Kun koostumuksen pitoisuudet on saatu selvitettyä, koostumuksen moolimassa saadaan
laskettua seuraavanlaisen yhtälön (49) avulla.
𝑀 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑀𝑥𝑖
, jossa

Mxi

(49)

aineen i (esim. H2S, CH4, C2H6 jne.) molekyylipaino [g/mol]

Tiheyden, ρ, virheen yhtälössä (47) eri tiheyden muuttujien herkkyyskertoimien, X, arvot
saadaan laskettua toimittajan määrittämien virherajojen sisällä esimerkiksi paineelle
seuraavasti yhtälöllä (50).
𝜕𝜌
𝜕𝑝

, jossa

Δpi

∆𝜌

= ∆𝑝

(50)

𝑖

paineinstrumenttivalmistajan määrittämä

[Pa]

virhe, ±, paineessa operointiolosuhteissa
Laskennassa

käytetään

tasepäivänä

kerättyä

tietoa

hyväksi

ja

lasketaan

instrumenttitoimittajien määrittämissä virherajoissa tiheyden muutos lämpötilan, paineen ja
molekyylipainon suhteen. Taulukossa IX on nähtävillä FIA-316 mittauksen virhearvio ja eri
muuttujien vaikutus kokonaisvirheeseen. Taulukon IX U95 tarkoittaa arvon 95 % varmuutta,
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jolla arvo toteutuu. Tämän on selitetty kappaleen 2.2. Mittaustarkkuus yhteydessä ja sillä
viitataan yhtälöön (24).

Taulukko IX

Selite

U95 [%]

Purkauskerroin
Laajenemiskerroin
Mittalevyn
sisähalkaisija
Putken
sisähalkaisija
Paine-ero
Tiheys

0,690
0,001

Herkkyyskerroin,
X
1
1

0,002

2/(1-β4)

2,702

1,87∙10-5

0,00 %

0,001

2β4/(1-β4)

0,702

5,95∙10-7

0,00 %

FIA
316
Cd
ε1
d
D
Δp
ρ

FIA-316 mittalevyn virhearvio ja virtaukseen vaikuttavien
muuttujien virhearvio ja niiden osuus kokonaisvirheestä.

0,411
1,054

Herkkyyskertoimen
arvo
1
1

0,476
3,16∙10-7

Osuus
kokonaisvirheestä
59,83 %
0,00 %

2

(U95X)

0,5
0,5
0,042
0,5
0,5
0,277
Neliöiden summa 0,796
Kokonaisvirhe 0,892 %

5,30 %
34,87 %

Taulukkoon IX on eritelty mittalevyllä tehtävän virtausmittauksen muuttujien vaikutus
kokonaisvirheeseen. Taulukosta IX voidaan nähdä, että suurin vaikuttava tekijä
virtausmittauksen virheeseen on purkauskertoimella, Cd, ja tiheydellä, ρ. Kirjallisuudessa on
esitetty tiheyden vaikuttavan alle 10 % virtausmittauksen kokonaisvirheeseen. Kuitenkin
laskettaessa kirjallisuudesta löytyvillä kaavoilla tiheyden vaikutusta kokonaisvirheeseen,
sen vaikutus on edellä esitetyn taulukon mukainen. Kirjallisuuden ja laskennan ero voi
selittyä sillä, että työssä analysoitava fluidi on kiertokaasua, joka koostuu suurimmaksi
osaksi vedystä. Näin ollen kaasun molekyylipaino on pieni, ja sen muutoksen vaikutus
tiheyteen

on

suuri.

Verrattaessa

saatuja

kokonaisvirheitä

virtausmittauksen

virhearviolähteisiin on laskettu tulos samaa luokkaa lähteiden kokonaisvirheiden kanssa.
GB-302 toimintaympäristön kaikille mittauksille tehtiin samanlainen virhearviotarkastelu
kuin FIA-316:lle. Taulukon IX esitetyt tulosten laskenta on esitetty liitteessä II FIA-316
Virhearvio.
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6.4 Mittalevyn kunnonarviointi

Edellä esitetty mittalevyn virhearvio on tehty kirjallisuuteen perustuen puhtaalle
mittalevylle. Mittalevy voi kuitenkin olla vioittunut prosessin olosuhteiden tai asennuksen
seurauksena. Nesteellä on omia spesifikaatioita ja toleransseja mittalevyjen mitoitukselle ja
asennukselle. Nesteen spesifikaatioiden mukaan putken halkaisijan toleranssi on 0,3 % ja
mittalevyn halkaisijan mittaustarkkuus on 0,05 %. Tässä mittalevyn kunnonarvioinnin
yhteydessä otetaan huomioon Nesteen spesifikaatioiden toleranssit ja tarkkuudet
mittalevyjen mitoituksessa ja asennuksessa ja lisätään epävarmuudet virhearvioon.
Kirjallisuuden mukaan mittalevyn kuntoa ja tarkkuutta voidaan arvioida virtausmittauksen
yhtälössä (6) olevan purkauskertoimen, Cd, kautta. Kuten työn kirjallisessa osassa on todettu,
mittalevyn purkauskertoimen, Cd, tulee olla yhtä suuri laskettaessa se prosessin olosuhteiden
arvoilla, yhtälöllä (6), tai ISO 5167 standardissa määritetyllä purkauskertoimen, Cd, yhtälöllä
(7). (Dong et al. 2018) ISO 5176 on määritetty purkauskertoimen muutokselle toleranssi 0,2
%, jolloin purkauskertoimen muutos ei vaikuta virtauksen mittaukseen ja aiheuta
ylimääräistä virhettä. Jos purkauskertoimen arvo kuitenkin ylittää sallitun toleranssin, tulee
ylimääräinen virhe purkauskertoimessa, Cd, ottaa huomioon. ISO 5167 standardin ja
tasepäivän purkauskertoimen, Cd, vertailu on tehty samalle virtaukselle, joka on tasepäivänä
13.4.2018 korjattu virtaus, Fcor.
Mittalevyn

kunnonarvioinnissa

virtausmittauksesta,

jolla

virtausta

tulee

huomioida

korjataan.

Jos

painemittauksen
kyseisen

etäisyys

painemittauksen

ja

virtausmittauksen välissä on virtausta häiritseviä tekijöitä, kuten putkimutkia, venttiileitä tai
laajennuksia/supistuksia, tulee niiden aiheuttama painehäviö ottaa huomioon virtauksen
paine-ero mittauksessa. Putkiston painehäviö voidaan laskea kirjallisuusosassa esitetyllä
yhtälöllä (2). Nesteellä on olemassa oma putkiston painehäviön laskemiseen tarkoitettu
Excel-työkalu (NES Excel-työkalu). Tässä työssä kyseisellä työkalulla tarkastetaan
painehäviön laskeminen. Taulukkoon X on kerätty GB-302 toimintaympäristön mittauksien
paineet. Taulukossa X on esitetty mittauksien painemittaus, laskettu paine mittalevyn
tulovirtauksen puolella sekä NES Excel-työkalulla laskettu paine mittalevyn tulopuolella.
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Taulukko X

FIA-316

FIA-316 virtausmittauksen tulopuolen paineen laskenta.
Painemittaus
[PIA-330],
kPa
16159,4

Paine mittalevyn tulopuolen
reunassa,
yhtälöllä
(2)
laskettuna, kPa
16140,7

Paine mittalevyn tulopuolen
reunassa, NES työkalulla
laskettuna, kPa
16152,7

Yhtälöllä (2) ja NES Excel työkalulla lasketussa putkiston painehäviössä on hieman eroa.
Merkittävin ero laskennassa on putkihaarojen huomioiminen. NES työkalulla laskettaessa
pienten putkihaarojen (≤ 1”) vaikutus suurempien putkien (> 4”) painehäviöön jätetään
huomioimatta, kun taas painehäviölaskennassa yhtälöllä (2) on otettu huomioon kaikki
painemittauksen ja virtausmittauksen välillä olevat putkimutkat ja virtausta häiritsevät
tekijät. Taulukon X arvoista käytetään NES Excel-työkalulla laskettua painetta
virtausmittauksen korjauksen ja virhearvion yhteydessä.
FIA-316 mittauksen ISO 5167 ja tasepäivän arvoista lasketut purkauskertoimet ovat
nähtävillä taulukossa XI. Jos virtausmittauksen purkauskerroin, Cd, eroaa yli 0,2 %, tulee
virtauksen purkauskertoimien, Cd, ero (ISO 5167 - Tasepäivän arvoilla laskettu) ottaa
huomioon myös muussa virhelaskennassa ja kompressorin GB-302 taseen täsmäyksessä.

Taulukko XI

FIA-316 Purkauskertoimen, Cd, arvot yhtälöillä (6) ja (7)
laskettuina.

Puhdas mittalevy,
ISO 5167 (7)
Vioittunut mittalevy,
tasepäivän tiedot (6)

Purkauskerroin, -

Virhearvio, %

0,6014

0,69

0,5793

0,72

Kuten taulukosta XI nähdään ISO 5167 ja prosessin olosuhteista lasketun purkauskertoimien
välillä on eroa. Purkauskertoimien ero on 3,67 %, joka on suurempaa kuin ISO 5167
määritetty toleranssi 0,2 %. Näin ollen purkauskertoimien ero on otettava huomioon
mittalevyn FIA-316 virhearvioinnissa. Uudelleen laskettu purkauskertoimen virhe ISO 5167
ja prosessi olosuhteiden purkauskertoimien eron painokertoimella on 0,72 %. GB-302
toimintaympäristön mittalevyjen kunnonarviointi on esitetty liitteessä III Virtausmittausten
kunnonarvio.
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Jotta kompressorin GB-302 tase voidaan täsmätä mahdollisimman tarkasti, tulee
virhearvioon ottaa huomioon purkauskertoimen muuttunut virhe. Taulukossa XII on esitetty
virhearvion uudelleen määrittely, josta nähdään epäpuhtaan/vikaantuneen mittalevyn virhe.

Taulukko XII

FIA-316 mittauksen virheen uudelleen laskenta.
U95 [%]

Herkkyyskerroin
X

Herkkyyskertoimen
arvo

(U95X)

Osuus
kokonaisvirheestä

Purkauskerroin

0,718

1

1

0,516

57,45 %

0,001

1

1

3,16∙10-7

0,00 %

0,050

2/(1-β4)

2,702

0,018

2,03 %

D

Laajenemiskerroin
Mittalevyn
sisähalkaisija
Putken sisähalkaisija

0,300

2β4/(1-β4)

0,702

0,044

4,93 %

Δp

Paine-ero

0,411

0,5

0,5

0,042

4,69 %

ρ

Tiheys

1,054

0,5

0,5

0,277

30,89 %

FIA
316

Selite

Cd
ε1
d

2

Neliöiden summa 0,898
Kokonaisvirhe 0,948 %

Jos verrataan taulukon XII kokonaisvirhettä alkuperäisen ISO 5167 määritettyyn virheeseen,
voidaan huomata virheen ja purkauskertoimen, Cd, vaikutuksen kokonaisvirheeseen
kasvaneen. Näin ollen on hyvä käyttää vioittuneelle mittalevylle laskettua kokonaisvirhettä
kompressorin taseen täsmäyksessä. Muiden GB-302 toimintaympäristön mittausten
uudelleen lasketut kokonaisvirheet arvioitiin samalla tavalla.

6.5 Mittalevyn virhekäyrä

Mittalevyillä mitatulle virtaukselle halutaan virhekäyrä, jota virtausmittauksen virhe
noudattaa mahdollisimman tarkasti. Virhekäyrä muodostetaan, koska sen avulla halutaan
varmentaa, että mittalevyllä mitattujen virtausten virhe on hallittavissa ja mahdollisimman
todellinen. Virhekäyrässä tulee huomioida jokaisen virtauksesta riippuvan muuttujan
vaikutus virheeseen suhteutettuna virtaukseen, yhtälö (6). Virhekäyrää muodostettaessa
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voidaan olettaa purkauskertoimen, tiheyden, putken ja mittalevyn halkaisijoiden sekä
kaasunlaajenemiskertoimen virheen olevan vakioita suhteutettuna mitattuun virtaukseen,
koska esimerkiksi tiheyden virheeseen otetaan muiden virtausmittauksen ympärillä olevien
mittauksien virheet huomioon, jotka ovat vakioita, kun prosessin olosuhteiden oletetaan
olevan muuttumattomia. Näin ollen, ainoa muuttuja, joka riippuu virtauksesta, on paine-ero.
Alla olevassa kuvassa 15 on esitetty FI-306 mittauksen virhekäyrä, jossa on nähtävillä
mittalevyn virheen riippuvuus virtauksesta. FI-306 valittiin virhekäyrän muodostamiseen,
koska sen purkauskertoimien ero ISO 5167 ja prosessin olosuhteilla laskettaessa oli ISO
5167 määritetyn toleranssin sisällä (0,07 %), < 0,2 %. Kuvan 15 pisteet on suhteutettu
mittauksen virityksen maksimiin, jossa mittalevyn virhe on pienin. Jos mittalevyn mitattu
arvo ylittää virityksen maksimiarvon, tällöin mittauksen viritystä tulisi korjata. Mittauksen
viritystä tulisi myös korjata, jos virtausmittausten arvot ovat alle 1:3 mittausalueen luokkaa.
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Kuva 15

Alkuperäinen virhekäyrä pisteittäin, jossa muiden virtausmittauksen, Qm,
muuttujien virheen on oletettu olevan vakioita paitsi paine-eromittauksen, Δp.

Jotta tulevaisuudessa mittalevyn muuttujien vaikutusta mittausvirheeseen ei tarvitse laskea
muuttujien kautta, tehtiin mittalevylle virhekäyrä, jota mittalevyjen virhe noudattaa.
Virhekäyrän muodostaminen aloitetiin sovittamalla kuvan 15 pisteisiin Excel trendline-
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työkalusta löytyviä yhtälömuotoja. Pisteisiin soveltuvin yhtälö muoto oli 6 tai enemmän
vakion polynomifunktio, jossa on tähän virhetarkasteluun liikaa vakiota. 6 tai enemmän
vakion yhtälön selvittämiseen tarvitsee entuudestaan monta tunnettua pistettä, ja
tulevaisuudessa yhtälö halutaan selvittää kahden pisteen avulla. Näin ollen tehtiin toimivan
funktion löytämiseksi kirjallisuudesta löytyvillä ohjeilla yhtälön, jossa on vähemmän
vakiota, sovitus Excel-solver työkalulla (McConville, 2008). Tästä empiirisestä kokeesta on
esitetty esimerkki liitteessä II FIA-311 Virhekäyrän muodostaminen. Kuvassa X on esitetty
esimerkki kirjallisuudesta löytyvien sovitus funktioiden muodoista, joita sovellettiin
virhekäyrän sovituksen empiirisessä kokeessa.

Kuva 16

Kirjallisuuden sovitusfunktioita. Lähde: McConville F. Functions for Easier
Curve Fitting. Chemical Engineering. Dec. 2008. s. 48.

Kyseisellä empiirisellä kokeella löydettiin neljä erilaista funktiota, jotka sopivat laskettuihin
virhepisteisiin. Näillä funktioilla vakioiden määrät kuitenkin vaihtelivat 2-4 vakion välillä
ja kyseessä olevista funktiosta neljän vakion funktio oli alkuperäisiin virhearviopisteisiin
soveltuvin.

Tulevaisuudessa

virhekäyrää

tullaan

kuitenkin

käyttämään

taseiden
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täsmäyksessä, joten muuttujien määrä haluttiin saada vähemmäksi. Kuvassa 17 on esitetty
funktioiden sovitus alkuperäisiin virhearvion pisteisiin.
8,0

7,0
Lasketut virhepisteet
6,0

y=a*exp(b/(c*x))
y=a*exp(b/x)

Virhe, %

5,0

y=a+b*exp(c/(d*x))
4,0
y=a+b*exp(c/x)
3,0

2,0

1,0

0,0
0

Kuva 17
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Virhekäyrän sovitus empiirisellä kokeella

Kuvan 17 funktioiden sovitus tehtiin virhepisteiden ja yhtälön pisteiden erolla ratkaisten
solver työkalulla yhtälön parametrien arvot sovitusyhtälöllä lasketun ja virhepisteen
erotuksen pienimmän neliön summalla. Kuten kuvasta 17 nähdään, näitä yhtälöitä ei saatu
kuitenkaan sopimaan yhteen kokonaiseen virhekäyrään ja niiden soveltuvien yhtälöiden
määrä vaihteli 2-4 vakion välillä. Virhekäyrän vakioiden määräksi haluttiin kuitenkin yksi
tai kaksi, joka ei yhdellä kokonaisella virhekäyrän muodostamisella onnistunut riittävän
tarkasti. Näin ollen kokonaisen virhekäyrän empiirisen kokeen jälkeen mittalevyn mitta-alue
päätettiin jakaa kahteen alueeseen: tarkkaan toiminta-alueeseen eli mittausalueeseen (3:1 5:1), jossa suurin osa mitatun virtauksen arvoista tulisi olla, ja toiminta-alueen alkupäähän.
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Kirjallisuudesta löytyvällä tiedolla virtausmittauksen mittausalueen sanotaan olevan 3:1-5:1,
joista GB-302 toimintaympäristön mittauksilla 3:1 antoi tarkempia tuloksia.
Kuvassa 18 on esitetty jaetun mittausalueen virhekäyrän muodostaminen ja sovittaminen
laskettuihin alkuperäisiin virhekäyrän pisteisiin. Kuvassa 18 on myös nähtävillä
kokovirhekäyrään sovitetun yhtälön sopivuus alkuperäisiin virhekäyrän pisteisiin.
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Kuva 18

Virhekäyrän toiminta-alueen jakamisen (toiminta-alueen
mittausalue) seurauksena laskettujen virhekäyrien vertailu.

alkupää

ja

Kuten kuvasta 18 voidaan huomata, jakamalla virhekäyrä eri toiminta-alueisiin saadaan
alkuperäisille virhepisteille sopivampi käyrä. Mittausalueelle (3:1) haluttiin myös tutkia
lineaarisen suoran soveltuvuus virhepisteisiin. Laskettuja alkuperäisiä virhepisteitä,
virhepisteisiin sovitetulla yhtälöllä (y=a∙eb/x) laskettuja virhepisteitä ja lineaarisella suoralla
laskettuja virhepisteitä verrattiin keskenään. Vertailu tehtiin tarkastelemalla, monennessako
desimaalissa pisteillä oli eroa. Tästä saatiin tulokseksi, että suoran sovitus mittausalueen
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virhepisteisiin on yhtä hyvä kuin empiirisellä kokeella selvitetyn virhekäyrän tarkemmalle
toiminta-alueelle.
Virityksen skaalan alkupään virhekäyrän loppupiste on ääretön, koska virtauksen ollessa
laminaarista mittalevyyn ei muodostu tarpeeksi suurta paine-eroa ja mittauksen virhe on
ääretön. Mittalevyjen voidaan olettaa näyttävän ns. oikeaa virtausta virityksen maksimista
n. 10 % maksimi virtauksesta. Tällöin virhekäyrä/t noudattavat seuraavia yhtälöitä.
𝑦1 = 𝑎1 𝑥1 + 𝑏1
, jossa

(51)

y1

mittausalueen virtauksen virhe

[-]

x1

mittausalueen virtaus

[-]

a1

mittausalueen vakio

[-]

b1

mittausalueen vakio

[-]

𝑏2

𝑦2 = 𝑎2 𝑒 𝑥2
, jossa

7

(52)

y2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään virhe

[-]

x2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään virtaus

[-]

a2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään vakio

[-]

b2

mittalevyn virityksen skaalan alkupään vakio

[-]

KOMPRESSORIN TASEEN TÄSMÄYS

Kompressorin GB-302 taseen täsmäys tehdään Petro-SIM simulointiohjelmalla. Kuvassa 19
on esitetty simulointimallin tasealue. Kyseinen tasekuva on muunnelma työssä esitetystä
kompressorin

toimintaympäristökuvasta

13,

joka

on

esitetty

Kiertokaasukompressorin GB-302 toimintaympäristö yhteydessä.

kappaleen

5.2
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Kuva 19

GB-302 simulointimalliin sijoitettu tase. Kuva on muunnelma
kappaleessa 5.2. esitetystä GB-302 toimintaympäristön kuvasta 13.

Simulointiohjelmaan syötetään korjattujen virtausmittausten lisäksi mittalevyille lasketut
epävarmuudet ja operoinnin olosuhteet.

Simulointimalli laskee annetusta kaasun

koostumuksesta ominaisuudet kuten kompressibiliteetin ja täsmää näiden avulla taseen
mahdollisimman tarkasti. Alla on kuvattu kompressorin ainetaseet, jotka simulointimalli
täsmää.
FI-361A/B = FIA-316

(53)

FI-361A = FI-361B

(54)

FIA-316 = FCA-304 + FI-306 + FI-307 + FI-302 + FI-308

Kompressorin

simulointimalliin

sijoitettiin

AI-324

antama

koostumus,

(55)

korjatut

virtausmittaukset, virtausmittausten lähellä olevat paine- ja lämpötilamittaukset sekä
lasketut virtausmittausten virhearviot. FIA-316 virtausmittaus asetettiin simuloinnissa
syöttövirtaukseksi, jonka sisäisiä virtoja ovat FI-316A/B ja FIA-316 jälkeen tulevat
mittaukset asetettiin tuotevirroiksi. FIA-311 ja FIA-313 jätettiin täsmäyksen ulkopuolelle,
koska kyseiset virtaukset ovat kompressori taseen ulkopuolella ja niille ei ole mahdollista
saada täsmäystä tuotevirroista. Petro-SIM simulointimalli täsmää annetuilla arvoilla
seuraavanlaisen taseen.
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Taulukko XIII

13.4.2018 klo. 7-8
simulointiohjelmalla.
Mitattuvirtaus
[kg/h]

Kompressorin syöttö
FI-361A
FI-361B
Kompressorin ulostulo
FIA-316
FCA-304
FI-306
FI-307
FI-302
FI-308

Laskettu
epävarmuus
[%]

GB-302

taseen

täsmäys

Täsmätty virtaus
[kg/h]

Petro-SIM

Täsmäyksen
tekemä muutos
[% ]

46970
46959

0,83
0,83

47611
47611

1,36
1,39

46450
25280
5004
9735
5465
2897

0,95
0,77
0,94
0,86
1,15
1,59

47611
24731
4972
9633
5408
2867

2,50
2,19
0,63
1,03
1,04
1,06

Kuten taulukosta XIII nähdään, simulointiohjelma täsmää GB-302 taseen annettujen
virhearvioiden avulla. Osa täsmättyjen mittausten muutoksista ovat lähellä laskettuja
epävarmuuksia ja osaa mittauksista on muutettu enemmän kuin lasketussa virhearviossa on
varaa. FI-316, FCA-304, FI-307 ja FI-361A/B virtaukseen simulointiohjelman tekemä
muutos osoittaa, että kyseisissä mittauksissa on jotain virheellistä.
Simuloinnin mukaan FI-316 virtaus muuttuu 2,50 %, joka on lasketun epävarmuuden 0,95
% ja jopa valmistajien arvioimien virherajojen ulkopuolella (± 0,5 - 2 %). Yksi asia, mikä
voisi selittää simuloinnin tekemän muutoksen, on mittalevyn asennusaika. FIA-316
mittauksesta ei ole kuitenkaan olemassa hankintamääräintä, josta näkisi kyseisen mittauksen
hankinta-ajankohdan. FI-361A/B mittauksen hankintamääräimen mukaan, kyseinen mittaus
on hankittu Porvoon jalostamolle 17.12.2004.
FI-361A/B mittaus on siis luultavimmin ollut käytössä noin 13 vuotta. Kyseinen mittalevy
on kuitenkin GB-302 toimintaympäristössä tuoreimpia, jonka pitäisi olla paremmassa
kunnossa, jonka myös mittalevyjen kunnonarviointi laskenta osoittaa. Simulointimalli
muuttaa arvoa noin 1,4 %, joka voi tarkoittaa, että mittauksessa on jokin vialla ja se tulisi
tarkastaa.
Jos tarkastellaan FCA-304 mittausta tarkemmin voidaan taseen muutos huomata, että FCA304 mittauksen korjauksessa käytettävä paine, PI-319, näyttää enemmän kuin GB-302
ulostulovirtauksen

yhteydessä

käytettävää

paine

PIA-330.

Simulointimalliin

ja

virtausmittausten korjauksen yhteydessä on kuitenkin laskettu FCA-304 mittaukselle paine
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PIA-330 mittauksen avulla. FCA-304 ja FI-306 on hankittu PFZ02-99 hankintamääräimen
mukaan 1984 Porvoon jalostamolle, joka tarkoittaa, että kyseiset mittalevyt ovat olleet
käytössä noin 34 vuotta. FCA-304 mittalevyn kunnonarviointi osoitti mittalevyn olevan
hieman vioittunut, joka voi olla yksi selitys, miksi simulointiohjelman tekemä virtauksen
muutos on 2,19 % luokkaa. FI-306 kunnonarviointi ja simulointimalli antavat
samansuuntaisia tuloksia ja osoittavat, että kyseinen mittalevy näyttäisi olevan kunnossa
vaikkakin FI-306 on asennettu paikalleen noin 34 vuotta sitten.

POF05-21

hankintamääräimen mukaan FI-307 on luultavimmin asennettu paikalleen vuonna 1997,
joka tarkoittaa kyseisen mittauksen olleen paikallaan noin 21 vuotta. Näin ollen kaikki
virtausmittaukset tulisi tarkastaa ja uusia, etteivät mittalevyt ole kuluneet, vioittuneet tai
likaantuneet.

8

KIERTOKAASUKOMPRESSORIN GB-302 MONITOROINTI

Täsmätyn virtauksen avulla voidaan määrittää VK:n kiertokaasukompressorille GB-302
luotettavin mahdollinen toimintapiste. Toimintapistettä verrataan kompressorin valmistajan
ominaiskäyrästöön, jotta kompressorin toimintaa voidaan seurata. Tässä työssä selvitetään
vain yksi GB-302 toimintapiste edellä esitetylle tasepäivälle 13.4.2018 klo. 7-8 mitatuille
prosessiolosuhteille. Tässä ja aiemmissa kappaleissa esitetyillä laskennalla voidaan
tulevaisuudessa kuitenkin monitoroida GB-302 toimintaa.

8.1 Kiertokaasukompressorin GB-302 valmistajan ominaiskäyrät

Jotta kompressorin toimintapistettä voidaan monitoroida, tarvitsee ensin selvittää
kompressorin GB-302 valmistajan ominaiskäyrät. Seuraavissa kuvissa 20-23 on esitetty
kompressorin GB-302 valmistajan toimittamat (21.5.2018) kompressorin ominaiskäyrät.
Kompressorin valmistaja on laskenut kompressorin ominaiskäyrästön 8 eri lähtötilanteessa,
joissa kaasun koostumuksena on käytetty kahta eri kaasua. Kaasun A molekyylipaino on
4,93 kg/kmol (4 Casea) ja kaasun B molekyylipaino on 7,06 kg/kmol (4 Casea).

84

1,4

Painesuhde ,-

1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
600

800

1000

1200

1400

Imutilavuusvirtaus,

Kuva 20
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GB-302 valmistajan määrittämät eri tapauksien painesuhteet.

Kuvassa 20 on esitetty GB-302 painesuhteen käyrät kaikille tapauksille. Kuten kuvasta 20
nähdään kaasunkoostumus vaikuttaa painesuhdekäyrän muodostumiseen.

Kevyemmän

kaasun A painesuhdekäyrä muodostuu alemmalle tasolle kuin kaasun B. Kiertokaasun
molekyylipainon vaikutuksesta GB-302 painesuhteeseen on mainittu jo aiemmin
kappaleessa 5.2. kiertokaasukompressorin GB-302 toimintaympäristö. Seuraavassa kuvassa
21 on esitetty GB-302 akseliteho eri syöttöolosuhteille.
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Kuvasta 21 voidaan huomata, raskaamman kaasun paineen nostamiseen tarvitaan enemmän
tehoa. Kompressorin tehokäyriltä on myös helposti nähtävillä, miten erilaiset alkutilanteet
vaikuttavat kompressorin kykyyn nostaa painetta. Esimerkiksi Case 1AE ja Case 2AE ovat
tehty samalle kaasulle, mutta lähtötilanteet eroavat toisistaan. Case 2AE syötön määrä on
pienempää kuin Case 1AE:ssä näin ollen Case 1AE tarvitsee enemmän tehoa nostamaan
suuremman määrän kaasua. Kompressorin paineen nostokykyä kuvaava käyrä on esitetty
kuvassa 22.
140

Polytrooppinen nostokorkeus, kJ/kg

130
120
110
100
90
80
70
60
500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

Imutilavuusvirta, m3/h
Case 1AE
Case 2AE

Kuva 22

Case 1AS
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Valmistajan määrittämä polytrooppisen nostokorkeuden ominaiskäyrä.

Kuvasta 22 huomataan, että polytrooppinen nostokorkeuskäyrä ei juurikaan muutu, vaikka
lähtötilanteet ja kaasun koostumus vaihtelee. Yhtenä vaatimuksena kompressorin
suunnittelussa on kompressorin kyky nostaa painetta. Kompressorin nostokorkeus halutaan
pitää samana, vaikka virtauksen koostumus ja lähtötilanteet muuttuvat. Laitevalmistaja
osoittaa kuvassa 22, että GB-302 nostokorkeuden pitäisi pysyä vakiona, vaikka
prosessiolosuhteet vaihtelisivatkin. Toinen jo suunnittelutilanteessa huomioon otettava
ominaisuus

kompressorin

operoinnin

kannalta

on

kompressorin

Laitevalmistajan määrittämä hyötysuhdekäyrä on esitetty kuvassa 23.

hyötysuhde.
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Laitevalmistajan määrittämä polytrooppinen hyötysuhdekäyrä.

Kompressorin ei haluta toimivan huonolla hyötysuhteella ja kompressoria pyritäänkin
operoimaan hyötysuhdekäyrän huipun läheisyydessä. Kuvasta 23 on nähtävillä samat
ominaisuudet kuin kuvan 22 polytrooppisen nostokorkeuden yhteydessä. Polytrooppisen
hyötysuhteen halutaan pysyvän vakiona, vaikka prosessin olosuhteissa tapautuisikin
muutosta.
Jotta GB-302 toimintapiste voidaan muodostaa, tarvitsee kompressorin valmistajan
käyttämä termodynamiikka selvittää. Termodynamiikka tulee selvittää, jotta kompressorin
toimintapisteen laskeminen on mahdollisimman todellinen, kun sitä verrataan valmistajan
käyrästöön, eikä niiden välille tule ylimääräistä virhettä.
Kompressorin valmistajan käyttämää termodynamiikka verrattiin simulointiohjelmasta
löytyviin tilanyhtälöihin, kuten Lee-Kesler-Plocker ja Peng-Robinson, sekä reaalikaasun
tilanyhtälöllä laskettuihin arvoihin. Wilcox (1999) mukaan tilanyhtälöt kuten Lee-Kesler,
Benedict-Webb-Rubin tai Soave-Redlich-Kwong antavat kaasun mallintamiseen melko
hyviä ratkaisuja, kun taas ideaalikaasun tilanyhtälöllä ratkaistut arvot antavat ideaalisia
tuloksia. Vertailtavina arvoina käytettiin lähtötietoja ja polytrooppista nostokorkeutta sekä
hyötysuhdetta seuraavasti.
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Taulukko XIV

Kompressorivalmistajan termodynamiikan selvittely vertaamalla
valmistajan antamia polytrooppisen nostokorkeuden ja
polytrooppisen hyötysuhteen arvoja simulaation (Lee-KeslerPlocker) ja reaalikaasun tilanyhtälöillä laskettuihin arvoihin.

Polytrooppinen nostokorkeus [kJ/kg]
Polytrooppinen hyötysuhde

Valmistaja
108,844

Simulointi
109,238

Laskettu
106,694

65,13

66,97

70,47

Valmistajan antama polytrooppisen nostokorkeuden arvo on simuloinnista saatavan ja
reaalikaasun tilanyhtälöllä lasketun polytrooppisen nostokorkeuden välissä. Tämä voi
selittyä sillä, että valmistajan käyttämän kaasun tiedot eroavat hiukan simuloinnin ja
laskennan käyttämästä kaasusta ja sen ominaisuuksista. Esimerkiksi valmistajan käyttämä
kaasun kompressibiliteetti kompressorin imussa on 1,068 ja simulointi antaa kompressorin
imukaasun kompressibiliteetiksi 1,043, vaikka koostumus on sama. Näin ollen valmistajan
ja simuloinnin/laskennan termodynamiikkoja ei aivan saada täsmäämään. Kompressorin
valmistajan termodynamiikan selvittelyn epäselvyyksien vuoksi käytetään kompressorin
toimintapisteen selvittämiseen sekä simulaatiota että reaalikaasun tilanyhtälön laskentaa,
koska

ominaiskäyrästön

pisteet

muodostuivat

simuloinnin

ja

laskennan

väliin.

Simulointiohjelman termodynamiikaksi valittiin Lee-Kesler, joka antoi hiukan parempia
tuloksia kuin esimerkiksi Peng-Robinson termodynaamiset mallit.

8.2 GB-302 toimintapiste

Tasepäivän prosessiolosuhteet eroavat kompressorin valmistajan olosuhteista, jolloin
kompressorin

ominaiskäyrien

ja

toimintapisteen

vertailu

on

vaikeaa.

Jotta

prosessiolosuhteita voidaan verrata kompressorin valmistajan ominaiskäyrästöön, tarvitsee
nämä ominaisuudet saada dimensiottomaan muotoon (Wilcox, 1999 & Ravi et al. 2015).
Prosessiarvoista laskettuja ominaisuuksia ja valmistajan käyriä voidaan vertailla toisiin, jos
kompressorin valmistajan olosuhteilla ja prosessiolosuhteilla on likimain sama Machin luku.
Kuvassa 24 on esitetty prosessiolosuhteista ja valmistajan arvoista lasketun Machin luvun
sallittu ero valmistajan arvoista laskettuun Machin lukuun.
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Kuva 24

ASME PTC 10 mukaan määritetty Machin luvun muutos valmistajan ja
prosessi olosuhteiden välillä. Mukaillen Wilcox, 1999, Practical Methods for
Field Performance Testing Centrifugal Compressor, s.172.

Toisaalta Ravi et al. (2015) konferenssijulkaisun perusteella Machin luvulle pätee myös
seuraavanlainen sallittu ero.
𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤 − 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑗𝑎
≤ 5 % , 𝑗𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤 > 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑗𝑎
𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤
𝑀𝑎𝑐ℎ𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑗𝑎 − 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤
≤ 5% , 𝑗𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤 < 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑗𝑎
𝑀𝑎𝑐ℎ𝑛𝑒𝑤
Kirjallisuuden

mukaan

Machin

luvulla

voidaan

todentaa

kompressorin

tukehtumisolosuhteet, mutta Machin luvun avulla voidaan myös vertailla eri olosuhteita.
Ravi et al. (2015) ja Wilcox (1999) ovat tutkineet dimensiottomien arvojen vertailua
seuraavilla yhtälöillä.
𝑢 = 𝜋𝐷𝑖𝑚𝑝 𝑁
, jossa

(56)

Dimp

1. juoksupyörän halkaisija

[m]

N

pyörimisnopeus

[rpm]

Yhtälöllä (56) lasketaan kompressorin juoksupyörän jättävän virtauksen nopeus (m/s).
Juoksupyörän jättävän virtauksen avulla voidaan ratkaista Machin luvun yhtälöllä (57).

89

𝑀𝑎𝑐ℎ =
,jossa

𝑢

(57)

√𝜅𝑍1 𝑅𝑇1 /𝑀1

Mach

Machin luku

[-]

Z1

sisään tulevan virran kompressibiliteettitekijä

[-]

Jos prosessiolosuhteista lasketun ja valmistajan arvoista lasketun Machin luvut täyttävät
edellä esitetyt vaatimukset, kuva 24 ja Ravi et al. (2015) mukaan riippuvuudet, voidaan
kompressorin virtaukselle laskea dimensioton muoto seuraavalla yhtälöllä (58).
4∙𝑄𝑣

𝜙 = 𝜋𝐷2

(58)

𝑖𝑚𝑝 𝑢

Polytrooppisen nostokorkeuden dimensioton muoto voidaan laskea yhtälön (59) avulla
seuraavasti.
𝜓=
Polytrooppisen

nostokorkeuden

2𝐻𝑝

(59)

𝑢2

dimensiottoman

muodon

lisäksi

polytrooppista

hyötysuhdetta voidaan vertailla dimensiottoman virtausvakion avulla kuvan 25 mukaisesti.
Kuvassa 25 on esitetty kompressorivalmistajan dimensiottomat käyrät polytrooppisen
nostokorkeuden vakiolle ja hyötysuhteelle.
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Case 1AE Polytrooppinen hyötysuhde

Case 2BS Polytrooppinen hyötysuhde

Kuva 25

Valmistajan datan dimensiottomien polytrooppisen nostokorkeuden ja
hyötysuhteen riippuvuus virtausvakiosta.

Wilcox (1999) mukaan ainoastaan Machin lukujen vertailu riittää arviomaan valmistajan ja
prosessin olosuhteiden eroavaisuuksia. Jos ne ovat riittävän lähellä toisiaan voidaan
kompressorivalmistajan käyrästöön muodostaa kompressorin toimintapiste. Toisaalta Ravi
et al. (2015) mukaan dimensiottomista vakiosta voidaan laskea polytrooppinen nostokorkeus
ja hyötysuhde uudelleen. Näin ollen tässä työssä on käytetty sekä dimensiottomien arvojen
että kompressorin dimensiollisten arvojen vertailua. Taulukkoon XV on kerätty Machin
lukujen vertailu prosessiolosuhteille ja valmistajan lähtötiedoille.

Taulukko XV

Machin lukujen vertailu prosessiolosuhteilla ja valmistajan
lähtötiedoilla laskettaessa.

Prosessi
Machin
luku
Muutos

0,291

Case
1AE

Case
1AS

Case
1BE

Case
1BS

Case
2AE

Case
2AS

Case
2BE

Case
2BS

0,283

0,283

0,344

0,344

0,284

0,285

0,346

0,346

0,008

0,008

-0,053 -0,053

0,007

0,006

-0,055 -0,055
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Kuten taulukosta XV voidaan huomata, prosessiolosuhteista laskettu Machin luku sijoittuu
valmistajan lähtötiedoista lasketun Machin luvun väliin. Prosessiarvoista lasketun Machin
luvun ollessa valmistajan käyristä laskettujen Machin lukujen välissä, voidaan olettaa
prosessiarvoista lasketun kompressorin ominaiskäyrän olevan valmistajan ominaiskäyrien
välissä.

8.3 Toimintapisteen sovittaminen käyrästölle

GB-302 toimintapisteen sovittamisessa kompressorivalmistajan käyrästölle käytettiin sekä
simuloituja että laskettuja arvoja, jotta vertailtavat arvot vastaavat mahdollisimman hyvin
toisiaan. Jotta kompressorin toimintapiste saataisiin mahdollisimman todelliseksi, laskettiin
se reaalikaasun tilanyhtälöllä kahdella eri tavalla, sekä simulaatiolla. Kompressorin
toimintapisteen laskeminen tehtiin kompressorin moottorin ottaman virran kautta, yhtälö
(34), sekä operointiolosuhteiden kautta. Taulukossa XVI on esitetty simuloinnin ja
laskettujen kompressorin ominaisuuksien vertailu.

Taulukko XVI

GB-302 13.4.2018 klo. 7-8 tasepäivän simuloitujen ja laskettujen
ominaisuuksien vertailu.
𝑝2
𝑝1

Pg
[kW]

Hp
[kJ/kg]

ηp
[%]

Simuloitu

1,192

1985,01

103,50

68,95

Prosessiolosuhteista laskettu

1,192

1839,54

100,94

72,57

GBM-302 ottaman virran kautta laskettu

1,192

2160,44

101,46

64,49

Taulukossa XVI esitetyt arvot eroavat hiukan toisistaan paitsi painesuhteessa. Painesuhde ei
muutu, koska kaikissa tapauksissa lähtöarvoina on käytetty prosessimittauksia sekä korjattua
virtausarvoa. Kaikista todennäköisin toimintapiste saadaan kompressorin moottorin
virtamittauksen kautta laskettaessa, koska sen polytrooppinen nostokorkeus sijoittuu
simuloidun ja prosessiarvoista lasketun nostokorkeuden väliin.
Laskettujen

ja

simuloitujen

arvojen

sovittaminen

kompressorin

valmistajan

ominaiskäyrästölle voidaan nyt tehdä vertaamalla kompressorin valmistajan ja saatujen
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arvojen dimensiottomia muotoja. Kuvassa 26 on esitetty dimensiottomien toimintapisteiden
ja kompressorin valmistajan ominaiskäyrien vertailu. Laskettujen ja simuloitujen
toimintapisteiden

laskenta

on

esitetty

liitteessä

0,006

0,008

IV

Esimerkkisijoitukset

kompressorilaskenta.
4,5

Nostokorkeuden vakio, Ψ

4,0
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3,0
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0,0
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Virtausvakio, Φ
GB-302 Tasepäivän piste
Case 1AE
Case 1BS

Kuva 26

GBM-302 toimintapiste
Case 1AS
Case 2AE

Laskettu toimintapiste
Case 1BE
Case 2AS

Laskettujen ja simuloidun toimintapisteiden sovittaminen kompressorin
valmistajan ominaiskäyrästölle dimensiottomassa muodossa.

Kuvasta 26 voidaan huomata toimintapisteen muodostuvan valmistajan ominaiskäyrien
oikealle puolelle. Alkuperäinen oletus toimintapisteen sijainnille oli sen muodostuminen
kompressorivalmistajan

ominaiskäyrien

vasemmalle

puolelle.

Toimintapisteen

muodostuessa kompressorivalmistajan ominaiskäyrän vasemmalle puolelle, voidaan
kompressorin tulkita olevan likaantumassa tai vikaantumassa, kuten työn kirjallisessa osassa
on todettu. Kompressorin toimintapisteen sijaitessa valmistajan ominaiskäyrän oikealla
puolella tulee kompressorin toimintapisteen laskettuja ominaisuuksia verrata myös muihin
laskettuihin arvoihin. Koska kompressorin toimintapisteen Machin luku sijoittuu
kompressorivalmistajan eri tapausten väliin, voidaan Wilcox (1999) mukaan kompressorin
toimintapisteen laskettuja arvoja verrata kompressorivalmistajan ominaiskäyrästön
dimensiollisiin arvoihin.
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9

TULOKSET

Koska kompressorin dimensiottomilla arvoilla laskettua toimintapistettä ei saatu sopimaan
kompressorivalmistajan ominaiskäyrille, sijoitetaan lasketut toimintapisteet ja simuloitu
toimintapiste kompressorivalmistajan dimensiollisiin ominaiskäyriin. Nämä vertailut on
esitetty kuvissa 27-30.
1,4

Painesuhde [-]

1,4
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1,3
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1,2
1,1
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Imutilavuusvirtaus [m3/h]
Toimintapiste
Case 2AE

Kuva 27

Case 1AE
Case 2AS

Case 1AS
Case 2BE

Case 1BE
Case 2BS

Case 1BS

Tasepäivän 13.4.2018 arvoilla lasketun toimintapisteen sovittaminen
kompressorivalmistajan painesuhdekäyrälle.

Kuvassa 27 on esitetty toimintapisteen painesuhteen sijoittuminen kompressorivalmistajan
painesuhteen ominaiskäyrälle. Kuvan 27 mukaan tasepäivän 13.4.2018 painesuhde seuraa
kompressorivalmistajan antaman B kaasun painesuhdekäyrää. 13.4.2018 tasepäivänä
kiertokaasun koostumuksen molekyylipaino oli 5,17 g/mol, joka on pienempi kuin 7,06
g/mol. Näin ollen kompressorin toimintapisteen tulisi sijoittua kompressorivalmistajan
käyttämän kaasun A ja B painesuhteen ominaiskäyrien väliin.
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Kompressorin teho, kW
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Kuva 28

Case 1BS
Case 1AE
Case 2BE

Case 2AS
Case 1BE
GBM-302 Toimintapiste

GB-302 moottorin virrasta lasketun toimintapisteen
kompressorin valmistajan ominaiskäyrästölle.

sovittaminen

Kuvassa 28 on esitetty GB-302 moottorin (GBM-302) ottaman virran (IIA-301) mukaan
laskettu toimintapisteen sijoittuminen kompressorivalmistajan tehokäyrästölle. Kuten
kuvasta 28 voidaan nähdä, kompressorin moottorin ottaman virran mukaan kompressorin
toimintapiste sijoittuu kompressorivalmistajan käyttämän B kaasun ominaiskäyrästölle.
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Polytrooppinen nostokorkeus [kJ/kg]
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Kuva 29

Case 1AS
Case 1BS
Case 2AS
Case 2BS
Laskettu toimintpiste

Laskettujen ja simuloidun toimintapisteen sijoittuminen dimensiolliselle
kompressorivalmistajan polytrooppisen nostokorkeuden ominaiskäyrille.

Kuvassa 29 on esitetty polytrooppisen nostokorkeuden toimintapisteiden sijoittuminen
kompressorivalmistajan polytrooppisen nostokorkeuden ominaiskäyrästölle. Kuten kuvasta
29 on nähtävillä, 13.4.2018 tasepäivän tiedoilla sekä lasketut että simuloitu toimintapisteet
eivät sijoitu kompressorivalmistajan ominaiskäyrille. Kompressorin 13.4.2018 tasepäivän
systeemikäyrän ja kompressorivalmistajan ominaiskäyrän leikkauspisteeseen pitäisi
muodostua kompressorin toimintapiste.
Työssä

tutkittiin

myös

kompressorin

juoksupyörien

kierrosnopeuden

vaikutusta

kompressorin polytrooppiseen nostokorkeuteen. Kuvassa 30 on esitetty juoksupyörän
pyörimisnopeuden vaikutus kompressorin polytrooppiseen nostokorkeuteen.

96

Polytrooppinen nostokorkeus [kJ/kg]
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Kuva 30

Kompressorin pyörimisnopeuden
polytrooppiseen nostokorkeuteen.

Case 1AE 11043rpm
Laskettu toimintpiste

vaikutus

kompressorin

antamaan

Kuvasta 30 voidaan nähdä, että kompressorin pyörimisnopeudella on melko suuri vaikutus
kompressorin polytrooppiseen nostokorkeuteen. Kuvassa 30 on nähtävillä myös lasketut ja
simuloitu toimintapisteet 13.4.2018 tasepäivänä. Kuvan 30 mukaan toimintapisteillä
vaikuttaisi olevan suurempi pyörimisnopeus kuin kompressorin valmistajan ominaiskäyrillä.
Näin ollen GB-302 pyörimisnopeus tarkastettiin. Pyörimisnopeuden mittaukset kuitenkin
osoittivat, että kompressorin pyörimisnopeus on 11043 rpm.
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Polytrooppinen hyötysuhde, -
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Kuva 31

Case 1AS
Case 1BS
Case 2AS
Case 2BS
Laskettu toimintapiste

Laskettujen ja simuloidun toimintapisteiden vertailu kompressorin valmistajan
polytrooppisen hyötysuhteen ominaiskäyriin.

Kuvassa 31 on esitetty kompressorin valmistajan polytrooppisen hyötysuhteen
ominaiskäyrien vertailu laskettuihin ja simuloituun toimintapisteisiin. Kuvasta 31 voidaan
nähdä, että toimintapisteet muodostuvat kuvaajan oikeaan reunaan ja kompressorin
toimintapisteissä on parempi hyötysuhde kuin kompressorin valmistaja antaa ymmärtää.
Saadut tulokset eivät vastanneet alkuperäistä hypoteesia, jossa toimintapisteen oletettiin
sijoittuvan kompressorivalmistajan ominaiskäyrien alapuolelle tai ominaiskäyrälle. Näin
ollen tulokset tarkastettiin kolmannella osapuolella, Nesteen käyttämällä konsultilla.
Konsultin tulokset vastasivat tämän työn tuloksia, kyseiset tulokset ovat nähtävillä liitteestä
V.
Laskettujen ja simuloidun toimintapisteiden ero valmistajan ominaiskäyriin voi selittyä sillä,
että valmistajat ylimitoittavat kompressoreitaan, jotta luvatut ominaisuudet toteutuvat
(Suullinen tiedonanto, 2018). Kyseistä kompressoria nykyisessä muodossaan ei myöskään
ole testattu valmistajan toimesta. Kompressoriin on lisätty juoksupyöriä, jotka lisäävät sen
tuottavuutta. Juoksupyörien lisäksi kompressorin vaihteiston välitystä on muutettu, jolla
kompressorin pyörimisnopeus nostettiin 9665 rpm:stä 11043 rpm:n. Kompressorin
valmistaja toimitti myös tämän työn alussa kompressorin tuottokäyrästön 9665 rpm
pyörimisnopeudelle

ja

vuonna

2015

tehdyissä

tarkastuksissa

kompressorin
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pyörimisnopeuden oletetaan olevan 9665 rpm. Näin ollen valmistajan tuottama
ominaiskäyrästö oikealla pyörimisnopeudella (11043rpm) voi olla ainoastaan skaalattu
uudelle pyörimisnopeudelle.

Nesteen käyttämän konsultin mukaan kompressorin

valmistajan olettamat virtaukset voivat olla väärin, mutta muut ominaisuudet
todennäköisemmin oikein.
Kompressorin poistopuolen virtauksen korjauslaskennassa on käytetty painehäviölaskentaa
PIA-330:sta sekä PI-319:stä. PI-319 sijaitsee FCA-304 virtausmittauksen lähettyvillä ja
PIA-330 mittaa GB-302 poistopainetta. PI-319 ja PIA-330 mittausten välillä on noin 0,1
MPa eroa, PI-319 mittauksen ollessa suurempaa. Tämän työn laskennassa on kuitenkin
käytetty PIA-330 mittausta ja painehäviölaskentaa., koska PI-319 käytöllä ei ole
kompressori taseen kannalta suurta merkitystä (~ 0,2 %). Kyseisellä paine-erolla ei
kuitenkaan voida selittää kompressorin GB-302 toimintapisteiden eroa kompressorin
valmistajan tuottokäyrästöön, koska PI-319 mittauksesta laskettaessa kompressorin
toimintapisteiden etäisyys valmistajan ominaiskäyristä olisi suurempi.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä yhdistettiin teoria käytäntöön. Työn kirjallisessa osassa luotiin työn soveltavalle
osalle perusta, jolla selvitettiin GB-302 toimintaympäristön virtausmittaukset, tase ja
kompressorin toimintapiste.

Työn kirjallisessa osassa luotiin GB-302 kompressorin

toimintapisteen muodostumiselle hypoteesia, joka ei kuitenkaan toteutunut. Työn
kirjallisessa

osassa

oletettiin,

että

GB-302

toimintapiste

muodostuisi

kompressorivalmistajan tuottokäyrästön vasemmalle ja alapuolelle. Työn tuloksena
kompressorin toimintapiste kuitenkin muodostui kompressorivalmistajan tuottokäyrästön
yläpuolelle

ja

oikeaan

laitaan.

Näin

ollen

työn

tulokset

osoittivat,

että

kompressorivalmistajan tuottokäyrästö ei vastaa todellista kompressorin suorituskykyä ja
kompressorivalmistajan tuottokäyrästö tulisi tarkastaa.
Kompressorin monitorointimallin selvittämiseen käytettiin simulointiohjelmaa sekä
laskentaa.

Simulointiohjelmaa

käytettiin

laskennan

tukena

VK:n

kiertokaasun

käyttäytymisen mallintamiseen. Työssä havaittiin, että kompressorivalmistajan käyttämä
termodynamiikka

eroaa

hieman

simulointimallissa

ja

laskennassa

käytetystä

termodynamiikasta. Käytettäessä työssä esitettyä menetelmää tulevaisuudessa tulee myös
huomioida simulointiohjelman ja valmistajan tuottokäyrästön termodynamiikkojen ero.
Tulevaisuudessa

kyseistä

kompressorivalmistajan

tutkimusta

voidaan

termodynamiikkamallien

laajentaa

simulointiohjelman

tutkimiseen.

Nykyisellä

ja

mallilla

simulointiohjelmavalmistaja suosittelee käyttämään käytettyjen fluidien ominaisuuksia
paremmin laskevia malleja, kun taas kompressorivalmistaja käyttää omia termodynaamisia
malleja. Näiden vertailua tehtiin tässä työssä, mutta vain pintapuolisesti.
Tutkimus osoitti, että yksiköiden taseiden seuraaminen on tärkeätä, jotta saadaan tietoa
yksiköiden toiminnasta ja laitteiden kunnosta. Tutkimuksessa tehty mittausten korjaus,
virhearvio ja kunnon tarkastelu osoittivat, että yksiköiden mittausten tarkastaminen ja
toimivuuden varmentaminen ovat erittäin tärkeitä yksikön operoinnin ja käytännön kannalta.
Näin ollen yksiköiden mittauksia tulisi seurata ja ne tulisi uusia säännöllisin väliajoin.
Esimerkiksi oikein mitoitetulla ja puhtaalle mittalevyllä virhe on alle 1 % luokkaa, kun
vioittuneella ja väärin mitoitetulla mittalevyllä virhe voi olla yli 2 %. Virhearvio on tehty
ISO 5167 standardin mukaan, joka noudattaa yleisiä tilastollisia ja teknillisiä käytäntöjä.
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Yhtenä työn tavoitteena oli luoda mittalevylle virhekäyrä, jota mitattu virtaus noudattaa.
Mittalevyille ei saatu muodostettua kokonaista virhekäyrää, vaan virhekäyrä jouduttiin
jakamaan mittalevyn toiminta-alueen tarkemman virtauksen eli mitta-alueeseen ja toimintaalueen alkupään virtaukseen. Virhekäyrän jakamisella saatiin muodostettua mittalevylle
soveltuvat virhekäyrät. Taseiden täsmäyksessä tulisi noudattaa näitä käyriä.
Jalostamolla on käytössä myös muita virtausmittauksia, kuten coriolis, joiden virhearviot ja
mitoitukset tulisi tarkastaa, jotta yksiköiden taseet saadaan täsmättyä mahdollisimman
tarkasti. Muiden virtausmittausten tarkastelusta voitaisiin tulevaisuudessa tehdä esimerkiksi
opinnäytetyö.
Tutkimus osoitti myös, kuinka tärkeätä on koeistaa ja mitata laitteiden toimivuutta.
Kompressorivalmistajat eivät välttämättä tuota todellisuuttavastaavia tietoja laskennallisilla
menetelmillä annetuissa olosuhteissa. Kyseiselle kompressorille on tehty paljon muutoksia
vuosien varrella, joka tarkoittaa, että kyseistä kompressoria ei olla koeistettu nykyisessä
muodossa, vaan jokainen osa on suunniteltu erikseen ja jokaisella osalla (moottori, vaihteisto
ja kompressori (juoksupyörät)) on oma toimintatakuunsa. Jo käytössä olevan laitteen
toimivuus tulee koeistaa, jotta sen suorituskyky voidaan varmentaa ja laitteen toimintaa
voidaan monitoroida mahdollisimman tarkasti.
Työssä laskettiin kompressorin toimintapiste kahdella eri tapaa, joista toisessa käytettiin
apuna simulointimallia ja toisen laskenta tehtiin käsin kompressorin ottaman virran
mittauksen

(IA-mittaus)

simulointimallilla

otettiin

kautta.
huomioon

Kompressorin

toimintapisteen

kompressorivalmistajan

ja

laskemisessa
simulointimallin

termodynamiikkojen ero. Kompressorin ottaman virran avulla lasketussa toimintapisteessä
taas täsmättiin kompressorivalmistajan laatimaan ominaiskäyrästöön kompressorin ottama
teho. Kyseisen kompressorin toimintapisteen laskennassa käytettiin kompressorin ottaman
virran mittauksen arvoa ja kompressorivalmistajan antamia arvoja Näin ollen arvoille ei
tehty virhetarkastelua, koska suurin osa arvoista oli kompressorivalmistajan antamia arvoja
ja kompressorin laskettu teho pyrittiin täsmäämään mahdollisimman tarkasti valmistajan
antamiin tehon arvoihin. Toisaalta, kompressorin toiminnan arvioinnissa otettiin huomioon
kompressorin tuoton virhe, koska laskenta tehtiin kolmella eri tavalla ja tulokset erosivat
toisistaan jonkin verran.
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Työ osoitti dokumentaation tärkeyden. Työtä tehdessä hankalin osuus oli dokumentaation
kanssa, koska tietoa löytyi monesta eri lähteestä ja tiedot eivät välttämättä täsmänneet.
Kohdeyrityksen tulisi tarkastaa dokumentaatio virtausmittausten ja laitteiden osalta, jotta
yrityksen käyttämien tietokantojen ja lähteiden tiedot täsmäävät, eikä laitteita operoida
väärin tulevaisuudessa. Jatkossa dokumentaatioon tulisi kiinnittää huomiota, jotta eri
lähteistä saatava tieto on ajantasalla.
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Liite I ISO 5167 mittalevyn paksuudet
Taulukko XVII Mittalevyn paksuus ISO 5167 standardin mukaan. Mukaillen Emerson
Technical Note, 2014.
Putkiston koko

ISO 5167 Mittalevyn paksuus, E
Minimi

Maksimi

2”

0,008” (0,2 mm)

0,125” (3,2 mm)

3”

0,012” (0,3 mm)

0,158” (4,0 mm)

4”

0,017” (0,4 mm)

0,206” (5,2 mm)

6”

0,026” (0,7 mm)

0,31” (7,9 mm)

8”

0,036” (0,9 mm)

0,413” (10,5 mm)

10”

0,044” (1,1 mm)

0,52” (13,2 mm)

12”

0,053” (1,3 mm)

0,62” (15,8 mm)

14”

0,058” (1,5 mm)

0,683” (17,3 mm)

16”

0,067” (1,7 mm)

0,783 (19,9 mm)

18”

0,075” (1,9 mm)

0,883” (22,4 mm)

20”

0,083” (2,1 mm)

0,984” (25,0 mm)

24”

0,1” (2,5 mm)

1,184” (30,1 mm)
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Liite III Esimerkkisijoitukset virtausmittaus

Koska

FIA-316

on

keskeisessä

asemassa

GB-302

taseessa,

tehdään

kaikki

esimerkkisijoitukset FIA-316 mittaukselle tasepäivänä 13.4.2018.

FIA-316 automaatiojärjestelmän kompensaatio

Taulukkoon XVIII on kerätty FIA-316 mittauksen suunnittelu ja tasepäivän 13.4.2018
mitatut prosessiolosuhteet, joita käytetään virtausmittauksen laskennassa.
Taulukko XVIII

Suunnittelu

FIA-316 mittauksen suunnittelu ja tasepäivänä 13.4.2018 klo. 78 mitatut olosuhteet.

Virtaus

Paine

Lämpötila

Molekyylipaino

Kompressibiliteetti

-

16 200

71 °C

4,69 g/mol

1,05

76,69 °C

5,1582 g/mol

-

kPa
Mitattu

46,7109

16,0581

t/h

MPa(g)

Suunnittelutiheyden arvo saadaan laskettua yhtälöllä (14) sijoittaen mittauksen
suunnitteluarvot yhtälön muuttujiin seuraavasti
𝜌𝐷 =

𝑝𝐷 𝑀𝐷
16200 ∙ 103 𝑃𝑎 ∙ 4,69𝑔/𝑚𝑜𝑙
=
= 25 289,53 𝑔/𝑚3
𝑍𝐷 𝑅𝑇𝐷 1,05 ∙ 8,314 𝐽 ∙ (71 + 273,15) 𝐾
𝑚𝑜𝑙 𝐾

Automaatiojärjestelmässä tehtävä tiheyden kompensaatio saadaan laskettua yhtälöllä (15),
kun suunnittelutiheys on selvitetty. Kompressibiliteettitekijällä ei tehdä automaatio
järjestelmässä kompensaatiota, kuten kappaleessa 6.1. on kerrottu, joten jätetään yhtälöstä
(15) kompressibiliteettitekijä pois seuraavasti.
𝜌𝑇𝑂𝑃 = 𝜌𝐷

= 25, 29 𝑘𝑔/𝑚3

𝑝𝑀 𝑀𝑀 𝑇𝐷
𝑝𝐷 𝑀𝐷 𝑇𝑀

(16,0581 + 0,101325) ∙ 103 𝑘𝑃𝑎 ∙ 5,1582 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ∙ (71 + 273,15)𝐾
16 200 𝑘𝑃𝑎 ∙ 4,69𝑔/𝑚𝑜𝑙 ∙ (76,69 + 273,15)𝐾
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= 27,293 𝑘𝑔/𝑚3
Näin ollen automaatio järjestelmä käyttää virtauksen laskennassa kaasulle tiheyttä 27,293
kg/m3.

FIA-316 Virtauksen korjaus

Jotta virtaus voidaan korjata, tarvitsee kaasun koostumuksen ja mitattujen olosuhteiden
mukaan ratkaista kaasulle todellinen molekyylipaino ja kompressibiliteettitekijä.
Kaasun molekyylipaino ratkaistaan analysaattori AI-324 koostumuksesta suhteuttamalla
analysaattorille syötetty kuivattu koostumus prosessiolosuhteilla lasketun vesipitoisuuden
mukaan. Veden osuus kiertokaasun koostumuksessa ratkaistaan NES toools funktion avulla,
joka perustuu Raoultin ja Henryn lakiin. NES tools funktiolla veden paineeksi saadaan
14,256 kPa ja mooliosuudeksi 0,105 mol-%.
Veden osuuden selvittämisen jälkeen ratkaistaan kiertokaasun todellinen koostumus
analysaattorin AI-324 analysoimille pitoisuuksille yhtälön (39) avulla. Sijoittamalla
yhtälöön (39) esimerkiksi AI-324 analysoiman H2S pitoisuuden, on H2S:n todellinen
pitoisuus kiertokaasussa seuraava.
2,388 𝑚𝑜𝑙 − %
𝑥𝐻2 𝑆 = (100 𝑚𝑜𝑙 − % − 0,105 𝑚𝑜𝑙 − %) ∗ (
) = 2,385 𝑚𝑜𝑙 − %
100 𝑚𝑜𝑙 − %
Näin ollen saadaan kiertokaasun koostumukseksi taulukon IV (kappale 6.2) mukainen
koostumus.
Kaasun molekyylipainon ja todellisen koostumuksen avulla voidaan selvittää kiertokaasun
kompressibiliteetti mitattujen ominaisuuksien avulla. Kaasun kompressibiliteetti selvitetään
Petro SIM simulointiohjelman avulla, joka antaa kaasun kompressibiliteetiksi, Za, 1,0550.
Kun

kaasun

kompensointi/suunnittelutiheys,

todellinen

molekyylipaino

ja

kompressibiliteettitekijä on selvitetty, voidaan kaasun todellinen tiheys laskea yhtälön (14)
mukaa.

Yhtälöön

(14)

sijoitetaan

kaasun

todellinen

kompressibiliteettitekijä sekä mitatut olosuhteet seuraavasti.

molekyylipaino

ja

LIITE III 3/(12)

𝜌𝑎 =

(16,0581 + 0,101325) ∙ 106 𝑃𝑎 ∙ 5,1717 𝑔/𝑚𝑜𝑙
𝑝𝑀 𝑀𝑎
=
= 27 235,03 𝑔/𝑚3
𝐽
𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀
1,0550 ∙ 8,314
∙ (76,69 + 273,15) 𝐾
𝑚𝑜𝑙 𝐾

Virtausmittausten kunnon arvioinnin yhteydessä tehtiin virtausmittauksille painemittauksen
arvon korjaus putkiston painehäviön vaikutuksesta virtausmittauksen etäisyyteen. FIA-316
painemittauksen etäisyys virtausmittauksesta on otettu huomioon myös virtausmittausten
korjauksessa. Paine mittalevyn syöttöpuolen reunassa on laskettu NES tools painehäviö
Excel työkalun avulla. Todellinen paine mittalevyn syöttöpuolen reunassa on otettu
huomioon tiheyden korjauksessa seuraavasti.
𝜌𝑎 =

𝑝𝑎 𝑀𝑎
16152,65 ∙ 103 𝑃𝑎 ∙ 5,1717 𝑔/𝑚𝑜𝑙
=
= 27 223,64 𝑔/𝑚3
𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀 1,0550 ∙ 8,314 𝐽 ∙ (76,69 + 273,15) 𝐾
𝑚𝑜𝑙 𝐾

Kaasun todellisen ja automaatiojärjestelmän käyttämän tiheyden suhde kertoo todellisen ja
mitatun virtauksen virityksen suhteen. Todellinen korjattu virtaus saadaan laskettua yhtälön
(36) avulla seuraavasti.

𝐹𝑐𝑜𝑟

𝑘𝑔
27,224 3
𝜌𝑎
𝑚 = 46,450 𝑡/ℎ
= 𝐹𝑇𝑂𝑃 ∙ √
= 46,7109 𝑡/ℎ ∙ √
𝑘𝑔
𝜌𝑇𝑂𝑃
27,293 3
𝑚

FIA-316 Virhearvio

Aloitetaan

virhearvion

laskeminen

purkauskertoimen

virheen

laskemisesta.

Purkauskertoimen virheen arviointiin tarvitsee laskea putkivirtauksen Reynoldsin luku.
Reynoldsin lukua varten tarvitsee virtaus t/h muuttaa m/s yhtälön (5) avulla. Laskettaessa
virtausta [m/s] todellisissa olosuhteissa saa yhtälö (5) seuraavanlaisen muodon.

𝑢=

𝑄𝑚
𝐹𝑐𝑜𝑟
46,450 ∙ 103 𝑘𝑔/ℎ ∙ ℎ/3600𝑠
= 𝜋
=
= 5,480 𝑚/𝑠
𝜌 𝐴 𝜌𝑎 𝐷2 27,224 𝑘𝑔/𝑚3 ∙ 𝜋 (331,8 ∙ 10−3 𝑚)2
4
4
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Virtausta voidaan nyt käyttää Reynoldsin luvun laskemisessa. Kuitenkin ennen Reynoldsin
luvun laskemista pitää tarkastella kaasun viskositeetin vaikutusta Reynoldsin lukuun.
Kaasun viskositeetti riippuu prosessin operointiolosuhteista, kuten työn kirjallisessa osassa
on todettu. Samalla työn kirjallisessa osassa on todettu, että viskositeetin vaihtelu voidaan
jättää huomioimatta suurilla Reynoldsin luvuilla kuten FIA-316 tapauksessa. Kuitenkin
esimerkiksi FI-306:lla Reynoldsin luvun laskennassa tarvitsee laskea viskositeetti
operointiolosuhteissa, koska alkuperäinen 100 % virtaus (= 12 000 kg/h) antaa Reynoldsin
luvun arvoksi alle 4000 (3117,8).

Tällaisilla alhaisilla Reynoldsin luvun virtauksilla

tarvitsee viskositeetin korjaus tehdä yhtälön (22) avulla seuraavasti. Esimerkkinä käytetään
FI-306 mittausta.
𝑇2 1,5 𝑇1 + 1,47𝑇𝐵
𝜇2 = ( )
𝜇
𝑇1
𝑇2 + 1,47𝑇𝐵 1
76,7 + 273,15 𝐾 1,5 (68 + 273,15 𝐾) + 1,4 ∙ (−234,941 + 273,15 𝐾)
=(
)
(76,7 + 273,15 𝐾) + 1,4 ∙ (−234,941 + 273,15 𝐾)
68 + 273,15 𝐾
∙ 0,000363 𝑃𝑎 ∙ 𝑠
= 0,00038 𝑃𝑎 ∙ 𝑠
FI-306 tapauksessa laskettaisiin Reynoldsin luku uudella viskositeetilla, mutta FIA-316
tapauksessa Reynoldsin luku voidaan laskea alkuperäisellä viskositeetilla, koska sen 100 %
virtauksen (= 80 000 kg/h) antaa Reynoldsin luvun arvoksi 8 701 520. FIA-316 Reynoldsin
luvun laskenta tehdään yhtälön (20) avulla seuraavanlaisesti.
𝑅𝑒𝐷 =

𝜌𝑢𝐷 27,224 𝑘𝑔/𝑚3 ∙ 5,480 𝑚/𝑠 ∙ 331,8 ∙ 10−3 𝑚
=
𝜇
0,0098 ∙ 10−3 𝑃𝑎 ∙ 𝑠
= 5 052 277

Reynoldsin luvun laskemisen jälkeen voidaan ISO 5167:2003 määrittämästä taulukosta V
ottaa purkauskertoimelle, Cd, virheen arvio. Koska FIA-316 halkaisijasuhde on 0,71, joka
sijoittuu 0,6 < β ≤ 0,75 välille, otetaan taulukosta V purkauskertoimelle seuraava yhtälö.
(1,667𝛽 − 0,5) %
= 1,667 ∙ 0,7139 − 0,5 = 0,6900 %
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Ja koska FIA -361 putken sisähalkaisija, β, on > 71,12 mm ja Reynoldsin luku, ReD, on >
10 000, purkauskertoimen, Cd, virhearvioon ei tarvitse lisätä ylimääräisiä termejä.
Seuraavaksi lasketaan kaasun laajenemiskertoimelle, ε1, virhe ISO 5167 standardin avulla
yhtälöllä (44), koska FIA-316 mittaukselle on mitoituksen yhteydessä annettu
isentrooppineneksponentti, κ. Kaasun laajenemiskertoimen, ε1, virheen arviointi voidaan
tehdä seuraavalla tavalla yhtälön (41) avulla.
𝑑𝜀1
∆𝑝
3,505 𝑘𝑃𝑎
= ± 3,5
= ± 3,5
= ±0,00056 %
𝜀1
𝜅𝑝1
1,35 ∙ 16159,41 𝑘𝑃𝑎
Δp on haettu diplomityöntekijän tekemästä laskentajärjestelmästä, joka laskee virtauksen
aiheuttaman paine-eron. Laajenemiskerroin voidaan laskea myös yhtälöllä (45)
Mittalevyn, d, ja putken halkaisijan, D, virhe lasketaan yhtälöiden (45) ja (12) suhteella
seuraavasti. Mittalevyn virheen arvioinnissa on käytetty referenssilämpötilana mitoitus
lämpötilaa ja putken halkaisijan virheen arvioinnissa on käytetty referenssilämpötilana
huoneen lämpötilaa 25 °C, jossa putken halkaisija on arviolta mitattu ennen putken
asennusta paikoilleen.
𝛿𝑑
𝑑0 𝜆𝑐,𝑑
=
𝑑
𝑑0 (1 + 𝜆𝑐,𝑑 (𝑇 − 𝑇0))
=

236,86 𝑚𝑚 ∙ 0,000016 1/𝐾
236,86 𝑚𝑚 ∙ (1 + 0,000016 1/𝐾 ∙ ((76,69 + 273,15 𝐾) − (71 + 273,15 𝐾))
= 1,60 ∙ 10−5 ∙ 100 % = 0,0016 %

𝛿𝐷
𝐷0 𝜆𝑐,𝐷
=
𝐷
𝐷0 (1 + 𝜆𝑐,𝐷 (𝑇 − 𝑇0))
=

331,8 𝑚𝑚 ∙ 0,0000117 1/𝐾
331,8 𝑚𝑚 ∙ (1 + 0,0000117 1/𝐾 ∙ ((76,69 + 273,15 𝐾) − (25 + 273,15 𝐾))
= 1,11 ∙ 10−5 ∙ 100 % = 0,0011 %

Virtausmittauksen aiheuttaman paine-eron, Δp, virhe saadaan laskettua virtausmittauksen
valmistajan antamasta datasta. FIA-316 on Emerson Groupin valmistama paine-eroa
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mittaava Rosemount 3051 sarjan mittari, jonka tarkkuus on määritetty ± 0,04 % kalibroidulla
mittausalueella (Emerson, 2018).

Tasepäivänä automaatiojärjestelmä antoi virtauksen

lukemaksi 46,71098 t/h, joka vastaa 3,505 kPa paine-eroa. Koska FIA-316 kalibroitu
mittausalue on 0 – 10,28 kPa on 0,04 % sen mittausalueesta 4,112 Pa. Mitatun paine-eron
virhe saadaan laskemalle se seuraavalla yhtälöllä,
(1 −

= (1 −

𝑝𝑀 − ∆𝑝𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
) ∗ 100 %
𝑝𝑀

3 505𝑃𝑎 − 4,112 𝑃𝑎
) ∗ 100%
3505 𝑃𝑎
= 0,1173 %

joka FIA-316 tapauksessa antaa tuloksen 0,1173 %.
Kaasun tiheyden, ρ, virhearvio tehdään yhtälön (48) avulla, johon tarvitsee laskea jokaisen
tiheyden muuttujan (T, p, Z, M) virhe ja mitatun muuttujan virhearvio suhteutettuna
mitatuilla arvoilla laskettuun tiheyteen, ρ. Esimerkiksi paineen vaikutus tiheyteen on laskettu
yhtälön (51) avulla seuraavasti.
𝑝1 𝑀𝑎
𝑝2 𝑀𝑎
𝜕𝜌 ∆𝜌 𝜌𝑝,1 − 𝜌𝑝,2 𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀 − 𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀
=
=
=
𝜕𝑝 ∆𝑝𝑖
𝑝1 − 𝑝2
𝑝1 − 𝑝2
(16159,41𝑘𝑃𝑎 + 8𝑘𝑃𝑎) ∙ 5,16𝑔/𝑚𝑜𝑙
(16159,41𝑘𝑃𝑎 − 8𝑘𝑃𝑎) ∙ 5,16𝑔/𝑚𝑜𝑙
−
1,0554 ∙ 8,314 𝐽/𝐾𝑚𝑜𝑙 ∙ (76,69 + 273,15) 𝐾 1,0554 ∙ 8,314 𝐽/𝐾𝑚𝑜𝑙 ∙ (76,69 + 273,15) 𝐾
=
(16159,41𝑘𝑃𝑎 + 8𝑘𝑃𝑎) − (16159,41𝑘𝑃𝑎 − 8𝑘𝑃𝑎)
= 0,001681 [

𝑘𝑔
]
𝑚3 𝑘𝑃𝑎

, jossa p1 on mitatun paineen ns. maksimi arvo ja p2 mitatun paineen minimi arvo. Paineen
vaikutuksesta tiheyteen tulee myös huomioida paineinstrumentin virheen vaikutus tiheyteen
laskettuun todelliseen tiheyteen. Sen vaikutus lasketaan seuraavalla lausekkeella.
𝛿𝑝
8 [𝑘𝑃𝑎]
𝑚3 𝑘𝑃𝑎
=
=
0,2946
[
]
𝜌
27,158 [𝑘𝑔/𝑚3 ]
𝑘𝑔
Paineen lisäksi tiheyteen vaikuttavat lämpötila, T, ja kaasun molekyylipaino, M. Niiden
vaikutus tiheyteen lasketaan samalla tavalla kuin paineen, p, vaikutus on edellä esitetty.
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Lämpötilan vaikutus lasketaan lämpötilainstrumentti valmistajan virhearvion mukaan
seuraavasti
𝑝𝑀 𝑀𝑎 𝑝𝑀 𝑀𝑎
𝜕𝜌 ∆𝜌 𝜌𝑇,1 − 𝜌𝑇,2 𝑍𝑎 𝑅𝑇1 − 𝑍𝑎 𝑅𝑇2
=
=
=
𝜕𝑇 ∆𝑇𝑖
𝑇1 − 𝑇2
𝑇1 − 𝑇2
16159,41𝑘𝑃𝑎 ∙ 5,16𝑔/𝑚𝑜𝑙
16159,41𝑘𝑃𝑎 ∙ 5,16𝑔/𝑚𝑜𝑙
−
1,0554 ∙ 8,314 𝐽/𝐾𝑚𝑜𝑙 ∙ ((76,69 + 0,808) + 273,15) 𝐾 1,0554 ∙ 8,314 𝐽/𝐾𝑚𝑜𝑙 ∙ ((76,69 − 0,808) + 273,15) 𝐾
=
(76,69 + 0,808)°𝐶 − (76,69 − 0,808)°𝐶

= −0,07763 [
Ja

lämpötilainstrumentin

virheen

vaikutus

𝑘𝑔
]
𝑚3 °𝐶
laskettuun

todelliseen

tiheyteen

on

seuraavanlainen.
𝛿𝑇
0,808 [°𝐶]
𝑚3 °𝐶
=
=
0,02975
[
]
𝜌
27,158 [𝑘𝑔/𝑚3 ]
𝑘𝑔
Molekyylipainon vaikutusta tiheyteen ei voida laskea yhtä yksiselitteisesti kuin paineen, p,
ja lämpötilan, T, vaikutusta, koska molekyylipainoa ei suoraan mitata, vaan analysaattori
mittaa kaasun eri pitoisuuksia. Analysaattorivalmistaja on antanut virhearvioksi 1,7 %
kaasun pitoisuudessa. Oletetaan, että tämä tarkoittaa virhettä H2 pitoisuuden laskennassa,
koska analysaattori laskee H2 pitoisuuden yhtälön (48) mukaan seuraavasti.
𝐻2 = 100 − ∑(𝑥𝑖 ± 1,7%)
= 100 − (𝐻2𝑆 ∙ 1,0017 + 𝐶𝐻4 ∙ 1,0017 + 𝐶2 𝐻6 ∙ 1,0017 + 𝐶3 𝐻8 ∙ 1,0017 + 𝐶4 𝐻10
∙ 1,0017 + 𝐶5 𝐻12 ∙ 1,0017 + 𝐶6+ ∙ 1,0017 + 𝑁2 ∙ 1,0017)
= 100 − (2,388 ∙ 1,0017 + 7,217 ∙ 1,0017 + 2,254 ∙ 1,0017 + 0,819 ∙ 1,0017 + 0,491
∙ 1,0017 + 0,078 ∙ 1,0017 + 0,63 ∙ 1,0017 + 0,021 ∙ 1,0017)
= 86,444 [𝑚𝑜𝑙 − %]
= 100 − (𝐻2𝑆 ∙ 0,9983 + 𝐶𝐻4 ∙ 0,9983 + 𝐶2 𝐻6 ∙ 0,9983 + 𝐶3 𝐻8 ∙ 0,9983 + 𝐶4 𝐻10
∙ 0,9983 + 𝐶5 𝐻12 ∙ 0,9983 + 𝐶6+ ∙ 0,9983 + 𝑁2 ∙ 0,9983)
= 100 − (2,388 ∙ 0,9983 + 7,217 ∙ 0,9983 + 2,254 ∙ 0,9983 + 0,819 ∙ 0,9983 + 0,491
∙ 0,9983 + 0,078 ∙ 0,9983 + 0,63 ∙ 0,9983 + 0,021 ∙ 0,9983)
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= 86,897 [𝑚𝑜𝑙 − %]
H2 pitoisuus on siis 86,444 mol-% ja 86,897 mol-% välissä. Näiden avulla voidaan laskea
kaasun koostumukselle molekyylipaino yhtälön (49) avulla seuraavasti.
𝑀 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑀𝑥𝑖
= 𝐻2 ∙ 𝑀𝐻2 + 𝐻2 𝑆 ∙ 𝑀𝐻2 𝑆 + 𝐶𝐻4 ∙ 𝑀𝐶𝐻4 + 𝐶2 𝐻6 ∙ 𝑀𝐶2 𝐻6 + 𝐶3 𝐻8 ∙ 𝑀𝐶3 𝐻8 + 𝐶4 𝐻10 ∙ 𝑀𝐶4 𝐻10
+ 𝐶5 𝐻12 ∙ 𝑀𝐶5 𝐻12 + 𝐶6+ ∙ 𝑀𝐶6+ + 𝑁2 ∙ 𝑀𝑁2
= 86,444 ∙ 2,016𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 2,428 ∙ 34,076 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 7,339 ∙ 16,042 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 2,292
∙ 30,068 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,833 ∙ 44,094 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,499 ∙ 58,120 𝑔/𝑚𝑜𝑙
+ 0,079 ∙ 72,146 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,064 ∙ 84,958 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,021
∙ 28,020 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 5,212 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 86,897 ∙ 2,016𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 2,347 ∙ 34,076 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 7,094 ∙ 16,042 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 2,215
∙ 30,068 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,805 ∙ 44,094 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,482 ∙ 58,120 𝑔/𝑚𝑜𝑙
+ 0,076 ∙ 72,146 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,062 ∙ 84,958 𝑔/𝑚𝑜𝑙 + 0,021
∙ 28,020 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 5,105 𝑔/𝑚𝑜𝑙
H2 pitoisuus 86,444 mol-% antaa molekyylipainoksi 5,212 g/mol ja 86,897 mol-% 5,102
g/mol, näissä C6+ molekyylipaino on ratkaistu Excelin ratkaisin toiminnon avulla
analysaattorin määrittämästä molekyylipainosta 5,158 g/mol. H2 uudelleen määritetyillä
pitoisuuksilla laskettujen molekyylipainojen virheeksi tulee ± 1,036 %.
Nyt molekyylipainon aiheuttamaa virhettä voidaan arvioida samalla tavalla kuin paineen ja
lämpötilan vaikutusta seuraavasti.
𝑝𝑀 𝑀1
𝑝𝑀 𝑀2
𝜕𝜌
∆𝜌
𝜌𝑀,1 − 𝜌𝑀,2 𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀 − 𝑍𝑎 𝑅𝑇𝑀
=
=
=
𝜕𝑀 ∆𝑀𝑖
𝑀1 − 𝑀2
𝑀1 − 𝑀2
5,212𝑔
5,102𝑔
16159,41𝑘𝑃𝑎 ∙
16159,41𝑘𝑃𝑎 ∙
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
−
𝐽
𝐽
1,0554 ∙ 8,314
∙ (76,69 + 273,15) 𝐾 1,0554 ∙ 8,314
∙ (76,69 + 273,15) 𝐾
𝐾𝑚𝑜𝑙
𝐾𝑚𝑜𝑙
=
𝑔
𝑔
5,212
− 5,102
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
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= 5,264 [

𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑙
]
𝑚3 𝑔

Analysaattorin aiheuttama arvioitu virhe suhteutettuna tiheyteen saadaan laskettua
seuraavasti.
𝑔
1,036 % [
]
𝛿𝑀
𝑚3 𝑔
𝑚𝑜𝑙
=
= 0,000381 [
]
𝜌
27,158 [𝑘𝑔/𝑚3 ]
𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑙
Tiheyden muuttujien virheen vaikutuksen selvityksen jälkeen voidaan edellä lasketut arvot
sijoittaa yhtälöön (48), jossa kaasun kompressibiliteettitekijän on oletettu olevan virheetön,
koska sitä arvioidaan simulointiohjelman Petro-SIM avulla.
𝛿𝜌
𝜕𝜌 2 𝛿𝑝 2
𝜕𝜌 2 𝛿𝑀 2
𝜕𝜌 2 𝛿𝑇 2
= {[ ] ( ) + [ ] ( ) + [ ] ( ) }
𝜌
𝜕𝑝
𝜌
𝜕𝑀
𝜌
𝜕𝑇
𝜌

0,5

= {[0,00168]2 ∙ (0,2946)2 + [5,264]2 ∙ (0,000381)2 + [−0,0776]2 ∙ (0,0112)2 }0,5
= {4,7812 ∙ 10−6 }0,5 = 0,00219 = 0,219 %
Ratkaistua kaikki ISO 5167 mittauksen virhearvioon vaadittavat muuttujat voidaan FIA-316
virtausmittauksen virhettä arvioida yhtälön (40) avulla seuraavasti.
2

2
𝛿𝑞𝑚
𝛿𝐶𝑑 2
𝛿𝜀1 2
2𝛽 4
𝛿𝐷 2
2
𝛿𝑑 2 1 𝛿∆𝑝 2
= [(
) +( ) +(
) ( ) +(
) ( ) + (
)
𝑞𝑚
𝐶𝑑
𝜀1
1 − 𝛽4
𝐷
1 − 𝛽4
𝑑
4 ∆𝑝
1

1 𝛿𝜌 2 2
+ ( ) ]
4 𝜌
= [(0,6900)2 + (0,000562)2 + (0,702)2 ∙ (0,00110)2 + (2,702)2 ∙ (0,00160)2 +
1

2
1
∙ (0,1173)2 + ∙ (0,219)2 ]
4
1

= [0,492]2 = 0,701
FIA-316 mittauksen kokonaisvirheeksi saatiin 0,701 %.

1
4
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FIA-316 Kunnon arviointi

Mittalevyn kunnon arviointi tehdään vertaamalla tasepäivän mitatuista arvoista laskettua
purkauskertoimen arvoa, yhtälö (6), ISO 5167 standardissa määritettyyn purkauskertoimen
yhtälöllä (7) laskettuun purkauskertoimeen.
Tasepäivän

mittauksen

purkauskertoimen

arvon

laskemiseen

tarvitsee

arvioida

painemittauksen etäisyys virtausmittauksesta ja etäisyyden aiheuttama painehäviö.
Painemittauksen etäisyys lasketaan putkistoisometrien avulla. Esimerkiksi FIA-316
mittauksen etäisyys PIA-330 mittauksesta saadaan selvitetty P318 putkistoisometrin avulla.
Etäisyyden yhteydessä tulee myös huomioida putkiston muutokset, kuten haarat,
supistukset, laajennukset yms. Painemittauksen etäisyyden aiheuttama painehäviö lasketaan
NES Excel-työkalun avulla ja työkalun avulla laskettu paine FIA-316 mittauksen
etureunassa on 16152,65 kPa.
NES Excel-työkalun avulla lasketulla paineella ja mitatun virtauksen aiheuttamalla paineerolla voidaan laskea mittalevyn ulostulopuolella vallitseva paine. Mittalevyn yli vallitseva
paine-ero 46,45 t/h korjatulla virtauksella on 3,5 kPa, jolloin mittalevyn ulostulopuolella
oleva paine on
𝑝2 = 𝑝1 − ∆𝑝 = 16152,65 𝑘𝑃𝑎 − 3,50 𝑘𝑃𝑎 = 16149,15 𝑘𝑃𝑎
Mittalevyn sisään- ja ulostulopuolen paineiden avulla voidaan laskea FIA-316 mittaukselle
aineen laajenemiskerroin yhtälön (16) avulla seuraavasti.
1

4

𝜀1 = 1 − (0,351 + 0,256𝛽 + 0,93𝛽

8)

𝑝2 𝜅
[1 − ( ) ]
𝑝1
1

16149,15𝑘𝑃𝑎 1,35
𝜀1 = 1 − (0,351 + 0,256 ∙ 0,7144 + 0,93 ∙ 0,7148 ) [1 − (
) ]≈1
16152,65 𝑘𝑃𝑎
Aineen

laajenemiskertoimen

laskemisen

jälkeen

kaikki

muuttujat

mittalevyn

purkauskertoimen ratkaisemiseksi yhtälöllä (6) on selvitetty ja purkauskerroin tasepäivän
arvoilla voidaan laskea seuraavasti.
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𝑄𝑚 √1 − 𝛽 4
𝐶𝑑 = 𝜋
2
4 𝑑 𝜀1 √2𝜌∆𝑝
46,45 ∙ 103 𝑘𝑔/3600 𝑠√1 − 0,7144

𝐶𝑑 = 𝜋
= 0,577
(236,86 ∙ 10−3 𝑚)2 ∙ 1 ∙ √2 ∙ 27,23𝑘𝑔/𝑚3 ∙ 3,50𝑘𝑃𝑎
4

Yhtälöllä (6) laskettua purkauskertoimen arvoa verrataan yhtälöllä (7) laskettuun
purkauskertoimen arvoon. Yhtälön (7) purkauskertoimen laskentaan tarvitsee ensinnä laskea
putkivirtauksen Reynoldsin luku. Reynoldsin luku lasketaan yhtälön (21) avulla seuraavasti.
FIA-316 mittauksen Reynoldsin luvun yhteydessä ei ole otettu huomioon dynaamisen
viskositeetin muutosta, koska FI-307 mittauksen yhteydessä laskettu viskositeetin muutos
oli olematon. FI-307 dynaamisen viskositeetin muutos on esitetty FIA-316 mittauksen
Reynoldsin luvun laskemisen jälkeen.
4𝑄𝑚
4 ∙ 46,45 ∙ 103 𝑘𝑔/3600𝑠
𝑅𝑒𝐷 =
=
= 5,05 ∙ 106
−3
−3
𝜋𝜇𝐷 𝜋 ∙ 0,0098 ∙ 10 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 331,8 ∙ 10 𝑚
FI-307 dynaaminen viskositeetti voidaan laskea yhtälön (22) avulla seuraavasti.
𝜇2 = (

𝑇𝑀 1,5 𝑇𝐴 + 1,47𝑇𝐵
)
𝜇
𝑇𝐴
𝑇𝑀 + 1,47𝑇𝐵 1

76,69 + 273,15 𝐾 1,5 (68 + 273,15𝐾) + 1,47 ∙ (−234,773 + 273,15 𝐾)
𝜇2 = (
)
68 + 273,15 𝐾
(76,69 + 273,15 𝐾) + 1,47 ∙ (−234,773 + 273,15 𝐾)
∙ 0,0119 ∙ 10−3 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 = 1,20 ∙ 10−5 𝑃𝑎 ∙ 𝑠
FIA-316 mittaus on laippamittaustyyppinen (flange) virtausmittaus. Laippamittauksille on
määritetty ISO 5167 standardissa etäisyydet L1 ja L2 seuraavasti.
𝐿1 = 𝐿2 =

25,4
25,4
=
= 0,0766
𝐷
331,8

Purkauskertoimen yhtälöön (7) tarvitsee mittapisteiden etäisyyden lisäksi laskea
dimensiottomat vakiot A' ja J yhtälöillä (9) ja (10). Dimensiottoman vakion A' arvo saadaan
laskettua yhtälön (9) avulla seuraavasti.
19000𝛽 0,8
19000 ∙ 0,714 0,8
𝐴 =(
) =(
) = 0,0088
𝑅𝑒𝐷
5,05 ∙ 106
′
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Ja dimensiottoman vakion J arvo saadaan laskettua yhtälön (10) avulla seuraavasti.
𝐽=

2𝐿2
2 ∙ 0,0766
=
= 0,00054
1 − 𝛽 1 − 0,714

Edellä laskettujen dimensiottomien arvojen avulla voidaan laskea Yhtälön (7)
purkauskertoimen arvo seuraavasti.
0,7

106 𝛽
𝐶𝑑 = 0,5961 + 0,0261𝛽 − 0,261𝛽 + 0,000521 (
)
𝑅𝑒𝐷
2

8

0,3

+ (0,0188 + 0,0063𝐴′)𝛽

3,5

106
(
)
𝑅𝑒𝐷

+ (0,043 + 0,080𝑒 −10𝐿1 − 0,123𝑒 −7𝐿1 )(1 − 0,11𝐴)

𝛽4
1 − 𝛽4

− 0,031(𝐽 − 0,8𝐽1,1 )𝛽1,3
106 ∙ 0,714
= 0,5961 + 0,0261 ∙ 0,714 − 0,261 ∙ 0,714 + 0,000521 (
)
5,05 ∙ 106
2

0,7

8

0,3

3,5

+ (0,0188 + 0,0063 ∙ 0,0088) ∙ 0,714

106
(
)
5,05 ∙ 106

+ (0,043 + 0,080𝑒 −10∙0,0766 − 0,123𝑒 −7∙0,0766 )(1 − 0,11
∙ 0,0088)

0,7144
− 0,031(0,00084 − 0,8 ∙ 0,000541,1 ) ∙ 0,7141,3
1 − 0,7144

= 0,6014
Yhtälöllä (6) ja yhtälöllä (7) laskettujen purkauskertoimien ero on 0,0247. Tasepäivän
arvoilla laskettu purkauskerroin on siis muuttunut alkuperäisestä purkauskertoimesta 4 %,
joka ylittää purkauskertoimelle määritetyn virhearvion, joka on 0,69 %. Näin ollen
tasepäivän arvoilla lasketun purkauskertoimen muutos alkuperäiseen purkauskertoimeen
tulee ottaa huomioon taseiden täsmäyksessä.
Uusi purkauskertoimen virhe saadaan laskettua painottamalla purkauskertoimien erotusta
alkuperäisessä virhearviossa. Uusi purkauskertoimen virhe on 0,72 %.

LIITE VI 1/(1)

Liite VI Virtausmittausten kunnonarviointi

FIA-311
FIA-313
FI-361A
FI-361B
FIA-316
FCA-304
FI-306
FI-307
FI-302
FI-308

Purkauskerroin

Ero

Tasepäivän
ISO 5167
arvoilla

%

0,62006
0,67146
0,60270
0,60256
0,57681
0,63565
0,60542
0,65644
0,43046
0,60243

0,61554
0,61452
0,60269
0,60269
0,60140
0,60408
0,60562
0,60546
0,59875
0,59984

-0,74
-9,27
0,00
0,02
4,09
-5,23
0,03
-8,42
28,11
-0,43

Purkauskertoimen virhe %
Uudelleen erotuksen
ISO 5167:2003
painokertoimella
laskettu
0,863
0,870
1,111
1,214
0,592
0,592
0,690
0,718
0,500
0,526
0,673
0,592
0,642
0,745
0,955
0,746
0,750

ISO 5167:2003 Purkauskertoimen muutos toleranssi = 0,2 %.
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Liite IX Esimerkkisijoitukset kompressorilaskenta

Kompressorivalmistajan termodynamiikan selvitys

Jotta GB-302 kompressorille saadaan laskettua mahdollisimman todellinen toimintapiste,
tulee kompressorivalmistajan käyttämä termodynamiikka selvittää. Kompressorivalmistajan
termodynamiikkaa lähdettiin selvittämään kahdella eri tavalla: laskemalla sekä
simuloimalla. Simulointiohjelma sisältää monenlaisia termodynamiikkoja, joista valittiin
Peng-Robinson ja Lee-Kesler-Plocker vertailuu. Nämä kaksi valittiin vertailuun, koska
kirjallisuudessa oli viitteitä Lee-Kesler termodynamiikan käyttöön kompressoria
simuloitaessa ja Peng-Robinson on oletuksena käytössä simulointiohjelmassa, kun
simuloidaan jalostamoympäristöä.
Kompressorivalmistajan laskentaa verrataan myös reaalikaasun tilanyhtälöillä laskettuihin
arvoihin. Laskennassa käytetään samoja arvoja kuin simuloinnissa, jotta simuloinnin ja
laskennan termodynamiikkojen ero nähdään selkeästi. Kompressorivalmistajan tapauksien
laskennassa käytetään yhtälöä (27), jotta kompressorin polytrooppinen eksponentti saadaan
laskettua. Jotta polytrooppinen eksponentti saadaan selville, yhtälö (27) saa seuraavan
muodon.

𝑝
𝐿𝑛 (𝑝2 )
𝑉1 𝑛𝑝𝑜𝑙
1
𝑝2 = 𝑝1 ( )
→ 𝑛𝑝𝑜𝑙 =
𝑉1
𝑉2
𝐿𝑛 ( )
𝑉2

Koska kaasun tilavuus on riippuvainen kaasun massasta ja tiheydestä voidaan
polytrooppisen eksponentin yhtälö ratkaista kaasun tiheyksien avulla seuraavasti, koska
kaasun massa pysyy samana.

𝑛𝑝𝑜𝑙 =

𝑝
𝐿𝑛 (𝑝2 )
1

𝜌
𝐿𝑛 (𝜌2 )
1
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Polytrooppisen eksponentin yhtälöstä tiheydet voidaan laskea sijoittamalla niihin yhtälö (14)
ja laskea polytrooppinen eksponentti seuraavasti. Laskennassa on käytetty esimerkkinä
kompressorivalmistajan Case 1AE:ta.

𝑛𝑝𝑜𝑙 =

𝑝
𝐿𝑛 (𝑝2 )
1

𝑝 𝑀𝑍 𝑅𝑇
𝐿𝑛 (𝑝2𝑀𝑍1𝑅𝑇1 )
1
2
2

→ 𝑛𝑝𝑜𝑙 =

𝑝
𝐿𝑛 (𝑝2 )
1

𝑝 𝑍 𝑇
𝐿𝑛 (𝑝2𝑍1 𝑇1 )
1 2 2

15585,75 𝑘𝑃𝑎
)
13018,69 𝑘𝑃𝑎
=
= 1,902
15585,75 𝑘𝑃𝑎 ∙ 1,043 ∙ (48 + 273,15 𝐾)
𝐿𝑛 (
)
13018,69 𝑘𝑃𝑎 ∙ 1,054 ∙ (73,09 + 273,15𝐾)
𝐿𝑛 (

𝑛𝑝𝑜𝑙

Polytrooppisen eksponentin avulla voidaan ratkaista kompressorin polytrooppinen
nostokorkeus yhtälön (31) avulla seuraavasti.
𝑍𝐴𝑉𝐺 𝑅𝑇1 𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑝2
𝐻𝑝 =
[( )
𝑀1 𝑛𝑝𝑜𝑙 − 1 𝑝1

𝐻𝑝 =

1,049∙8,314𝑘 𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾∙(48+273,15𝐾)

Toinen

4,93𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔

ominaisuus,

jota

1,902

𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

15585,75 𝑘𝑃𝑎

− 1]

1,902−1
1,902

∙ 1,902−1 ∙ [(13018,69 𝑘𝑃𝑎)

voidaan

verrata

− 1] = 106,69 𝑘𝐽/𝑘𝑔

kompressorivalmistajan

käyttämään

termodynamiikkaan, on polytrooppinen hyötysuhde. Polytrooppinen hyötysuhde lasketaan
yhtälön (29) avulla.
isentrooppinen

Yhtälön (29) polytrooppisen hyötysuhteen laskemiseen tarvitaan

eksponentti,

joka

saadaan

kaasunkoostumuksen

simuloinnista.

Isentrooppinen eksponentti on imupuolen ja poistopuolen kaasun ominaisuuksien keskiarvo.
Simuloinnista saatava isentrooppinen eksponentti on 1,502. Nyt polytrooppinen hyötysuhde
lasketaan yhtälön (29) avulla seuraavasti.
1,502 − 1
𝜅−1
1,502
𝜅
𝜂𝑝 =
=
= 0,7047
1,902 − 1
𝑛𝑝𝑜𝑙 − 1
1,902
𝑛𝑝𝑜𝑙
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Kompressorin dimensiottomien arvojen laskenta

Kompressorin dimensiottomat arvot lasketaan, jotta kompressorivalmistajan ominaiskäyriä
voidaan verrata operointiolosuhteisiin. Kirjallisuudesta löytyvien yhtälöiden avulla voidaan
kompressorivalmistajan olosuhteet muuntaa operointiolosuhteita vastaaviksi seuraavasti.
Jotta kompressorivalmistajan ja prosessin olosuhteita voidaan verrata keskenään, tulee
niiden Machin luvun olla soveltavassa osassa, s.84, esitettyjen rajojen sisällä. Machin lukuun
tulee selvittää kompressorin juoksupyörän jättävän virtauksen nopeus yhtälön (56) mukaan
seuraavasti.
𝑢 = 𝜋𝐷𝑖𝑚𝑝 𝑁 = 𝜋 ∙ 457,20 ∙ 10−3 𝑚 ∙

11043
= 264,36 𝑚/𝑠
60 𝑠

Juoksupyörän jättävän virtauksen nopeuden avulla voidaan nyt laskea Machin luku
prosessiolosuhteille ja valmistajan käyttämille olosuhteille. Seuraava yhtälön (57) Machin
luvun laskennan esimerkki on esitetty prosessiolosuhteiden laskennalle.

𝑀𝑎𝑐ℎ =

𝑢
𝜅𝑍 𝑅𝑇
√ 1 1
𝑀1

𝑚
264,36 𝑠

=
√

= 0,292

𝐽
∙ (52,95 + 273,15𝐾)
𝑚𝑜𝑙𝐾
𝑔
5,172
𝑚𝑜𝑙

1,498 ∙ 1,0441 ∙ 8,314

Machin lukujen vertailu on esitetty Taulukossa XV GB-302 toimintapiste kappaleen
yhteydessä.
Machin lukujen ollessa lähellä toisiaan voidaan operointiolosuhteille ja valmistajan
olosuhteille laskea kompressorin dimensiottomat vakiot. Kompressorin virtausvakio
laskentaan yhtälöllä (58) seuraavasti.
1923,28𝑚3
4 ∙ 3600𝑠
4 ∙ 𝑄𝑣
𝜙=
=
= 0,0123
2
𝜋𝐷𝑖𝑚𝑝
𝑢 𝜋 ∙ (457,20 ∙ 10−3 𝑚)2 ∙ 264,36 𝑚
𝑠
Kompressorin nostokorkeuden vakio lasketaan yhtälöllä (59) seuraavasti. Kompressorin
nostokorkeuden vakion laskennassa on käytetty simuloitua polytrooppista nostokorkeutta.
Nostokorkeuden vakioiden vertailussa on käytetty simuloitua polytrooppista nostokorkeutta,
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niin prosessiolosuhteiden laskennassa kuin valmistajan olosuhteiden laskennassa, jotta arvot
pysyvät mahdollisimman lähellä toisiaan.
𝑘𝐽
2𝐻𝑝 2 ∙ 103,50 𝑘𝑔
𝜓= 2 =
= 2,962
𝑢
264,36𝑚 2
(
)
𝑠

Kompressorin ominaisuuksien laskenta kompressorin moottorin virrasta mitattuna

Kiertokaasukompressorin ominaisuudet voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko
käyttämällä reaalikaasun tilanyhtälöitä, kuten edellä on esitetty, tai kompressorin moottorin
virran mukaan iteroimalla. Kompressorin moottorilla on moottorin ottaman virran mittaus
IIA-301. Mittauksen avulla voidaan laskea moottorin teho yhtälön (34) avulla, kun
kompressorin moottorin jännite ja tehotekijä tunnetaan. Kompressorin ottama jännite on
likipitäen vakio, jolloin voidaan käyttää kompressorin moottoriin syötettävän keskuksen
jännitettä 10,3 kV. Kompressorin tehotekijänä voidaan käyttää kompressorin kilvestä
löytyvää tietoa, joka on 0,9.
𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜑) = √3 ∙ 10,3 𝑘𝑉 ∙ 141,98 𝐴 ∙ 0,9 = 2279,71 𝑘𝑊
Kompressorin teho saadaan kertomalla kompressorin moottorin teho, moottorin ja
vaihteiston hyötysuhteella.
𝑃 = 2279,71 𝑘𝑊 ∙ 0,969 ∙ 0,978 = 2160,44 𝑘𝑊
Kompressorin polytrooppinen nostokorkeus ja hyötysuhde voidaan laskea iteroimalla.
Polytrooppista hyötysuhdetta muuttamalla halutaan saada kompressorin kaasun tehon tarve
täsmäämään yhtälöllä (33) laskettaessa sekä kompressorin tehosta vähentämällä valmistajan
määrittämät häviöt. Vähentämällä kompressorin tehosta laitevalmistajan määrittämät häviöt
(80 kW) saadaan kompressorin virrasta laskemalla kaasun teho.
𝑃𝑔 = 𝑃 − 80 𝑘𝑊 = 2160,44 𝑘𝑊 − 80 𝑘𝑊 = 2080,44 𝑘𝑊
Nyt kompressorin kaasun teho yhtälöllä (33) laskettaessa halutaan täsmätä kompressorin
moottorin virrasta laskettuun kaasun tehoon (2080,44 kW). Kaasun teho saadaan laskettua
yhtälöllä (33) seuraavasti.
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Ennen kaasun tehon tarpeen laskemista tarvitsee arvata kompressorin polytrooppinen
hyötysuhde, jonka avulla lasketaan kompressorin polytrooppinen nostokorkeus seuraavasti.
Arvataan, että kompressorin polytrooppinen hyötysuhde on 0,75, jolloin kompressorin
polytrooppinen nostokorkeus saadaan laskettua yhtälön (31) avulla sijoittamalla
polytrooppisen eksponentin tilalle yhtälö (28).
𝑛𝑝𝑜𝑙 −1
𝑛𝑝𝑜𝑙

𝑍𝐴𝑉𝐺 𝑅𝑇1 𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑝2
𝐻𝑝 =
[( )
𝑀1 𝑛𝑝𝑜𝑙 − 1 𝑝1

=

1,049 ∙

𝜅−1 1
∙
𝜅 𝜂𝑝

𝑍𝐴𝑉𝐺 𝑅𝑇1 𝜅 − 1 1 𝑝2
− 1] →
∙ [( )
𝑀1
𝜅
𝜂𝑝 𝑝1

− 1]

8,314𝑘𝐽
∙ (52,95 + 273,15𝐾) 1,498 − 1
𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾
∙
𝑘𝑔
1,498
5,172
𝑘𝑚𝑜𝑙
1,498−1 1
∙
1,498 0,75

1
1615,41 𝑘𝑃𝑎
∙
[(
)
0,75 3549,48 𝑘𝑃𝑎

− 1] = 100,52 𝑘𝐽/𝑘𝑔

Lasketaan arvatulla polytrooppisella hyötysuhteella ja siitä lasketulla nostokorkeudella
kompressorin kaasun teho yhtälöllä (33). Yhtälön (33) virtauksena käytetään tasepäivälle
13.4.2018 täsmättyä virtausta.
𝐻𝑝 𝑞𝑚
𝑃𝑔 =
=
𝜂𝑝

100,52𝑘𝐽 47610,34𝑘𝑔
∙
3600𝑠
𝑘𝑔
= 1777,52 𝑘𝑊
0,75

Lopulta kaasun tehon tarve saatiin täsmättyä excel solver toiminnolla, joka täsmäsi
iteroinnilla lasketun kaasun tehon tarpeen kompressorin moottorin virran mittauksesta
lasketun kaasun tehoon. Excel solver toiminnolla saatiin polytrooppiseksi hyötysuhteeksi
0,6449 ja polytrooppiseksi nostokorkeudeksi 101,456 kJ/kg.
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Liite X Kari Niemisen kompressorin toimintapisteen laskenta

