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1

JOHDANTO

Teollisuuden Voima Oyj:n omistama Olkiluodon voimalaitos koostuu kahdesta toiminnassa
olevasta yksiköstä: OL1 ja OL2. Lisäksi rakenteilla olevan OL3:n odotetaan aloittavan sähköntuotantonsa talvella 2020. Käyvät voimalaitosyksiköt ovat aloittaneet kaupallisen sähköntuotantonsa 1979 ja 1982. Molemmat ovat ASEA-Atomin toimittamia kiehutusvesivoimalaitoksia, joiden alkuperäinen sähköntuoton nettoteho oli alkujaan 660 MW. Useiden laiteuusintojen ansiosta laitosten reaktoritehoa on kasvatettu ja sähköntuotantoprosessin hyötysuhdetta parannettu, minkä ansioista laitosten nykyinen nettoteho on 890 MW. Lisäksi laitosyksikköjen turvallisuutta on parannettu. Viimeisimpään Olkiluodon käyvien voimalaitosyksiköiden modernisointihankkeeseen kuului turbiinilauhduttimien sekä tyhjöjärjestelmään
liittyvien ejektorilinjojen uusinnan sisältänyt TI-CON-projekti, joka aloitettiin 2017.

1.1

Työn tausta

Olkiluoto 2:lla vaihdettiin turbiinilauhduttimen putkiniput ja tyhjöä ylläpitävä ejektorijärjestelmä uusiin vuosihuollossa R217. Vanhat laitteet vaihdettiin uusiin ikääntymisen vuoksi ja
samalla kasvatettiin sähköntuotannon hyötysuhdetta laskemalla lauhdutinpainetta matalammaksi. Tarkoituksena oli myös varautua mahdollisiin reaktoritehon korotuksiin tulevaisuudessa. Laitoksella on ollut ongelmia tyhjöjärjestelmän toiminnassa muutostöiden jälkeen.
Aluksi ihmetystä aiheutti uusien ejektorien odotettua hitaampi lauhduttimen tyhjönveto laitosta ylös ajettaessa. Tyhjönvetoon kuluva aika lyhentää sähköntuotantoaikaa, joten hitaalla
tyhjönvedolla on suoraan laitoksen käyttökerrointa heikentävä vaikutus. Varsinainen ejektorijärjestelmän vika huomattiin tehoajon aikana, kun ejektorijärjestelmän käynnissä olevassa linjan 1 rekombinaattorissa ilmeni toimintaongelmia. Kun varalla ollut linja 2 kytkettiin päälle, alkoi lauhduttimen paine nousta. Käyttöönoton yhteydessä havaittiin, ettei linja
2 kykene ylläpitämään toivottua tyhjöä lauhduttimella reaktoritehon ollessa yli 70 %.

1.2

Työn tavoitteet

Tämän diplomityön tärkeimpänä tavoitteena on selvittää ejektorilinjan 2 vian alkuperä ja
toimia kattavana loppuraporttina liki kahden vuoden vikaselvitysprojektille. Lisäksi tutkitaan, mistä ejektorijärjestelmällä toteutettavan tyhjönvedon hidastuminen johtuu. Työssä pyritään löytämään toteutuskelpoiset ratkaisut sekä tehoajon että tyhjönvedon aikaisen ejektorijärjestelmän vajaatoiminnan korjaamiseksi.
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1.3

Työn toteuttaminen

Tässä työssä keskitytään pääasiassa turbiinilauhduttimen ja tyhjöjärjestelmän toimintaan.
Aluksi selvitetään, miten lauhduttimen tyhjöä ylläpidetään ejektoreilla ja miten lauhtumattomien kaasujen pitoisuus vaikuttaa lämmönsiirtoon ja höyryn lauhtumiseen. Lisäksi selvitetään tyhjöjärjestelmän sekä muiden siihen suoraan liittyvien järjestelmien rakenne ja vertaillaan uutta ja vanhaa järjestelmää keskenään. Työssä käsitellään myös, miten ejektorit toimivat ja miten ne käyttäytyvät rinnan ja sarjaan kytkettynä ja millä parametreilla niiden toimintaa yleensä arvioidaan. Tämän jälkeen kuvaillaan ejektorijärjestelmän viallista toimintaa
ja kuinka suuri vaikutus tällä on kokonaisprosessin kannalta.
Uusille ejektorilaitteille oli tehty tehdastestit Saksassa talvella 2017. Tämän testin toteutukseen ja dokumentointiin liittyi jo silloin epäselvyyttä ja kun ejektorilinjat eivät asennuksen
jälkeen toimineet odotetulla tavalla, kohdistuivat epäilyt testin kelvollisuutta ja ejektorien
kapasiteettia kohtaan.
Osana tätä työtä on myös selvitys melkein kaksi vuotta jatkuneen vikaselvitysprojektin kuvailu sekä ejektorijärjestelmästä tehdyn Apros-mallin tarkastelu ja mallinnuksen merkitys
vikaselvityksessä. Työssä käsitellään myös tehdastestin suunnittelu ja toteutus sekä selvitetään, oliko testi toteutettu standardeissa hyväksytyllä tavalla ja oliko mahdollisilla puutteilla
yhteyttä havaittujen ongelmien kanssa.
Näiden lisäksi työssä käsitellään tehoajon ja tyhjönvedon eroavaisuuksia ejektorijärjestelmän toiminnan kannalta. Työssä myös selvitetään, miksi tyhjönveto oli odotettua hitaampaa
ja esitellään erilaisia toimenpiteitä, joilla voisi olla tyhjönvetoa nopeuttava vaikutus. Myös
tässä selvityksessä käytetään Apros-mallia avuksi.
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2

YDINVOIMALAITOSYKSIKÖT OL1 JA OL2

Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 ovat entisen ASEA-Atomin 1970-luvulla toimittamia kiehutusvesilaitoksia. Kiehutusvesireaktorilla eli BWR:llä (Boiling Water Reactor)
voimalaitoksen höyry-vesi-kierto on osa primääripiiriä. Tämä tarkoittaa, että korkeapaineturbiinille tuleva kylläinen tuorehöyry tuotetaan suoraan ydinreaktorissa.
Voimalaitoksen sähköntuotantohyötysuhdetta voidaan parantaa usealla eri keinolla. Merkittävimpiä keinoja ovat syöttöveden esilämmittäminen, korkea- ja matalapaineturbiinien välissä tapahtuva höyryn välitulistaminen sekä mahdollisimman matalan paineen saavuttaminen turbiinilauhduttimella. Kuvassa 2.1 on esitetty Olkiluodon kiehutusvesilaitosten prosessikierto. Kuvasta näkee prosessin kannalta olennaisimmat höyry- ja lauhdelinjat komponentteineen.

Kuva 2.1. OL1 ja OL2 höyry-vesi-kierto (TVO 2014, 31).
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Kuvassa vasemmalla oleva ydinreaktori tuottaa termistä tehoa noin 2500 MW. Energia syntyy pääasiassa uraani-235:n ja transuraanien fissioissa sekä eri fissiotuotteiden radioaktiivisessa hajoamisessa, jota kutsutaan jälkilämpötehoksi. Reaktorin lämpöteholla kuumennetaan ja höyrystetään syöttövettä 70 bar(a) paineessa. Syntynyt höyry nousee reaktorin yläosaan, josta se ohjataan höyrynerottimen ja -kuivaimen kautta kylläisessä tilassa kohti turbiinirakennusta. Reaktori tuottaa höyryä noin 1260 kg/s. (TVO 2014, 57.)
Suurin osa tuorehöyrystä johdetaan korkeapaineturbiinille ja välitulistimille, mikä nähdään
kuvasta 2.1. Pieni osa tuorehöyrystä ohjataan ejektorijärjestelmän käyttöhöyryksi. Korkeapaineturbiinille tullessaan höyry on 67 bar(a) paineessa ja 283 °C lämpötilassa. Turbiinilla
paisumisen jälkeen höyry on kosteaa ja se on noin 8 bar(a) paineessa. Korkeapaineturbiinin
jälkeen höyrystä poistetaan kosteus ja se tulistetaan välitulistimilla ennen matalapaineturbiineja. Näissä höyry paisuu taas kosteaksi ja noin 0,039–0,09 bar(a) paineeseen ja 29–45
°C lämpötilaan. Matalapaineturbiinien jälkeinen tila riippuu lauhduttimen toiminnasta, joka
puolestaan on riippuvainen erityisesti meriveden lämpötilasta. (TVO 2014, 58.)
Lauhduttimella kostea höyry lauhtuu vedeksi ja alijäähtyy noin 19–41 °C lämpötilaan. Vesi
pumpataan lauhdepumpuilla korkeampaan paineeseen, minkä jälkeen lauhde puhdistetaan ja
esilämmitetään kolmessa vaiheessa olevilla matalapaine-esilämmittimillä. Lämmitetyn
lauhteen paine nostetaan käyttöpaineeseen syöttövesipumpuilla. Syöttöveden esilämmitystä
jatketaan kaksivaiheisilla korkeapaine-esilämmittimillä ja se syötetään reaktoriin noin 185
°C lämpötilassa. Energia lauhteen ja syöttöveden esilämmitykseen saadaan väliottohöyrystä,
joka otetaan korkea- ja matalapaineturbiineilta.
Esitelty prosessikierto on periaatteeltaan samanlainen muillakin lauhdevoimalaitoksilla.
Merkittävämpänä erona ovat suhteellisen matalat tuorehöyryn arvot, jotka johtuvat kiehuntapaineen optimoinnista reaktorilla ja tulistuksen puutteesta (Leyzerovich 2005, 47).

2.1

Radiolyysikaasut

Merkittäviä höyryntuotannon eroja konventionaalisiin lauhdevoimaloihin verrattuna ovat
myös höyryn mukana kulkeutuvat radiolyysikaasut sekä tuorehöyryn radioaktiivisuus. Radiolyysi tarkoittaa sitä, että reaktorisydämen voimakas säteily hajottaa vesimolekyylejä eri-
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laisiksi ioneiksi, vedyn ja hapen radikaaleiksi sekä alkuainehapeksi ja -vedyksi. Pääosa stabiileista aineista, jotka poistuvat reaktorista tuorehöyryn mukana, on H2- ja O2-kaasua. Veden radiolyysiprosessi välivaiheineen on havainnollistettu kuvassa 2.2. (Lin 1996, 137–142.)

Kuva 2.2. Veden hajoaminen radiolyysissä (muokattu lähteestä Breitung 2014, 61).

Vetyä ja happea syntyy stökiömetrisessä suhteessa 2:1. Osa kaasuista rekombinoituu eli yhdistyy takaisin vedeksi noudattaen reaktioyhtälöä
2H2 O ⇔ 2H2 + O2 .

(2.1)

Happi aiheuttaa korroosiota primääripiirissä. Vety puolestaan voi aiheuttaa räjähdysriskin,
jos sitä pääsee kerääntymään prosessiin liian suuriksi pitoisuuksiksi. Molempien kaasujen
kulkeutuminen lauhduttimelle vaikuttaa sen toimintaan vuotoilman tavoin. Kaasut kerääntyvät eristäväksi kerrokseksi lauhdutinputkien pinnoille heikentäen lämmönsiirtoa ja lisäten
lauhteen alijäähtymistä. Lauhtumattomien kaasujen pitoisuuden kasvaminen lauhduttimella
nostaa lauhdutinpainetta. Radiolyysikaasut tuleekin siis imeä lauhduttimesta pois vuotoilman yhteydessä voimalaitoksen tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
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Suurin osa radiolyysistä aiheutuu reaktorin korkean neutronivuon vaikutuksesta. Tästä
syystä syntyvien radiolyysikaasujen määrä on melkein suoraan verrannollinen reaktoritehoon. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että osa kaasuista rekombinoituu takaisin vedeksi
jo reaktorissa, eivätkä siten poistu tuorehöyryn mukana. Radiolyysiin ja reaktorissa rekombinoitumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat reaktoritehon lisäksi neutronivuon tiheys, käyttöpaine, höyryn aukko-osuus ja mahdolliset jäähdytteen epäpuhtaudet. Tutkimukset tuorehöyryn mukana kulkeutuvista radiolyysikaasuista kuitenkin osoittavat, että myös kaasujen
nettotuotto nousee melko lineaarisesti reaktoritehon kasvaessa kuvan 2.3 mukaisesti. Kaasujen nettotuotto kiehutusvesilaitoksilla on suoraan riippuvainen reaktorin termisestä tehosta. Nettotuotoksi on määritetty noin 19,35 cm3s-1/MW (STP). (Lin 1996, 137–142.)

Kuva 2.3. Radiolyysikaasujen nettotuotto reaktoritehon funktiona (Lin 1996, 143).

OL1- ja OL2-yksiköiden reaktorin terminen teho on noin 2500 MW ja tuorehöyryn tuotto
1260 kg/s. Tutkimustiedon perusteella ja ideaalikaasujen tilanyhtälöä noudattaen radiolyysikaasujen määrä OL1:n ja OL2:n tuorehöyryssä olisi noin 174 m3/h (STP) eli 160 m3/h
(NTP). Laitosten radiolyysikaasujen tuorehöyryn mukana kulkeutuneeksi määräksi on käytetty suunnitteluarvoa 150 m3/h (NTP), joka on lähellä muilla laitoksilla tutkittua kaasujen
nettotuottoa. Radiolyysikaasuja käsittelevät järjestelmät on mitoitettu toimimaan vielä, kun
kaasujen tuotto on 109 kg/h happea ja 13,5 kg/h vetyä. (FSAR 348, 9.) Tämä vastaa noin
228 m3/h (NTP) kaasuntuottoa.
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2.2

Radioaktiivinen höyry

Kiehutusvesireaktoreiden erikoisuutena on tuorehöyryn radioaktiivisuus, joka hankaloittaa
käynninaikaisten mittausten toteuttamista sekä huoltotöitä. Höyryn aktiivisuus johtuu pääasiassa vesihöyryn sisältämästä gamma-aktiivisesta typpi-16-isotoopista, jota syntyy hapen
reaktioissa reaktorisydämen neutronisäteilykentässä (FSAR 7, 18). Lisäksi polttoainevuodossa vapautuvat radioaktiiviset fissiotuotekaasut kulkeutuvat tuorehöyryn mukana ulos reaktorista (Smith 1973, 82). Höyryn mukana kulkeutuu myös hieman reaktorimateriaalien ja
epäpuhtauksien aktivoitumistuotteita, jotka kontaminoivat höyryjärjestelmiä (FSAR 7, 18–
19).
Radioaktiivinen typpi on merkittävin gammasäteilylähde tuorehöyryssä ja estää työskentelyn höyryjärjestelmien läheisyydessä laitoksen ollessa tehoajolla. Typpi-16:n puoliintumisaika on 7,2 sekuntia, joten se häviää prosessista nopeasti, kun reaktori ajetaan alas. (FSAR
7, 18.)
Fissiokaasujen kiinteässä muodossa olevat hajoamistuotteet sekä höyryn mukana kulkeutuneet aktivoitumistuotteet kontaminoivat prosessilaitteita tarttumalla niiden sisäpinnoille.
Näiden isotooppien puoliintumisaika voi olla useita vuosia, joten kontaminaation taso ei
käytännössä laske reaktorin sammuttua. Pintakontaminaatio hankaloittaa huoltotoimenpiteitä ja saattaa esimerkiksi estää komponenttien lähettämisen voimalaitosalueen ulkopuolelle
korjattavaksi. (FSAR 7, 18–23.)
Fissiokaasut poistuvat höyryprosessista lauhduttimen tyhjöjärjestelmän kautta. Ne imetään
muiden lauhtumattomien kaasujen mukana lauhduttimelta. Näiden pitoisuus verrattuna muihin lauhduttimen käsittelemiin kaasuihin on häviävän pieni, joten niillä ei ole vaikutusta
lauhduttimen toimintaan. Fissiokaasujen käsittely vaatii kuitenkin erilaisia suodatus- ja hidastuslaitteita laitoksen poistokaasujärjestelmässä, sillä niitä ei voi päästää sellaisenaan ilmakehään. (Smith 1973, 82–84.)
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3

LAUHDUTIN JA TYHJÖJÄRJESTELMÄ

OL1 ja OL2 laitosyksiköiden lauhdutin ja tyhjöjärjestelmä sisältää turbiinilauhduttimen sekä
tyhjöjärjestelmään kuuluvan tyhjölaitteiston. Turbiinilauhduttimen tärkein tehtävä on lauhduttaa matalapaineturbiinilta poistuva kostea höyry ja siirtää lämpö merivesijärjestelmään.
Tarvittaessa lauhdutin kykenee lauhduttamaan myös suoraan reaktorilta ohjatun ns. dumppaushöyryn tilanteissa, joissa turbiinit joudutaan ohittamaan. Näiden lisäksi lauhdutin vastaanottaa vuotohöyryn, vuotokaasut sekä turbiinilaitoksen muilta järjestelmiltä tulevat lauhteet. Voimalaitoksissa ei ole syöttövesisäiliöitä, joten lauhduttimet toimivat myös varastointipaikkana syöttövedelle ja ottavat vastaan lisäveden. Lisäksi lauhduttimella toteutetaan
lauhteen ja lisäveden kaasunpoisto, mistä vastaa tyhjöjärjestelmä. (FSAR 431, 6.)
Tyhjöjärjestelmän pääasiallinen tehtävä on kehittää lauhduttimelle vaadittu tyhjö laitoksen
ylösajossa sekä ylläpitää tyhjöä tehoajolla sekä alasajossa. Huoltojakson jälkeen lauhdutin
on ilmanpaineessa ja täynnä ilmaa. Ylösajossa tyhjöjärjestelmän käynnistystyhjöpumput
aloittavat tyhjönvedon imemällä ilmaa noin 200 mbar(a) paineeseen asti. Tämän jälkeen
ejektorit käynnistyvät ja molemmat järjestelmät toimivat rinnan kunnes tyhjöpumput sammuvat ja ejektorilinjat kehittävät käyttöpaineen vaatiman lopullisen tyhjön. Mitoituspisteessä lauhduttimella pitäisi olla 39,5 mbar(a) paine. Ejektorijärjestelmä ylläpitää tyhjöä tehoajolla ja laitoksen alasajossa sekä hieman sen jälkeen. (FSAR 431, 6–13.)

3.1

Turbiinilauhdutin

Lauhdutin on sijoitettu välittömästi matalapaineturbiinien alle. Se on jaettu kahteen osaan
431E1 ja E2, joista molemmat saavat lauhdutettavan höyryn kahdelta turbiinilta. Molemmat
lauhduttimet on jaettu kahteen lohkoon, joita kutsutaan "laivoiksi" ja joiden sisällä on kaksi
jäähdytysvesituubinippua. Yksi tuubinippu haarautuu kahteen ylöspäin kapenevaan osaan.
Tuubiniput on asennettu poikittain turbiiniakseliin nähden, ja tuubit kulkevat lauhduttimen
läpi vain kerran. Lauhteen keräystila eli hot-well sijaitsee lauhduttimien alapuolella ja toimii
syöttöveden varastona. Kuvassa 3.1 on havainnollistettu lauhduttimien rakennetta poikkileikkauskuvalla jäähdytysveden tulopuolelta. (FSAR 431, 6–7.)

18

Kuva 3.1. Turbiinilauhduttimet 431E1 ja 431E2 (Balcke-Dürr 2015).

Jokaisen tuubinipun keskellä on ilmajäähdytinosa, jolta lauhduttimen lauhtumattomien kaasujen poisto tapahtuu ja jonka tarkoitus on vähentää imukaasujen mukana poistuneen höyryn
määrää. Pystysuuntaisia imuputkia on viisi jokaisella tuubinipulla. Vertikaalit imuputket yhdistyvät yhteen horisontaaliseen runkoputkeen, joka on yhteinen kahdelle tuubinipulle. Kuvassa 3.2 on esitetty, miten imuputket sijoittuvat tuubinipun keskilinjalle. (FSAR 431, 8.)

Kuva 3.2. Imukaasuputkien sijainti tuubinipun keskilinjalla (B&B-AGEMA GmbH 2015, 24–25).

Lauhduttimet on suunniteltu siten, että turbiineilta tuleva höyry jakaantuisi tasaisesti tuubien
pinnalle ja että osa kiertäisi tuubinippujen alapuolelle. Tuubien alle kiertävä höyry lämmittää
hot-welliin valuvaa lauhdetta ja vähentää siten alijäähtymistä. Kuvasta 3.3 näkee höyryn
lämpötila- paine- sekä virtausnopeusjakaumat tuubien puolivälissä ja miten virtaukset on
ohjattu kohti keskellä olevaa ilmajäähdytintä. (FSAR 431, 7–8.)
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Kuva 3.3. Lauhduttimen lämpötila- paine- ja virtausnopeusjakaumat 5 °C meriveden lämpötilalla (FSAR
431, 7).

Höyry paisuu matalapaineturbiineilla 7,7 bar(a) paineesta noin 40–90 mbar(a) lauhdutinpaineeseen, joka vaihtelee meriveden lämpötilan mukaan. Turbiinilta akselille siirtyvä teho on
suoraan riippuvainen siitä, kuinka paljon höyryn termisestä energiasta saadaan siirrettyä turbiinin liike-energiaksi. Tämä energia puolestaan on suoraan verrannollinen höyryn kokemaan entalpian pudotukseen turbiinilla. Kuvassa 3.4 on havainnollistettuna MP1–2 -turbiinien höyryn paisunta h,s-diagrammissa.

Kuva 3.4. Höyryn paisunta matalapaineturbiineilla 1 ja 2 h,s-tasoon piirrettynä.

20

Tutkitaan tilannetta, jossa laitos olisi käynnissä 100 % reaktoriteholla lauhdutinpaineen ollessa 40 mbar(a), ja lauhdutinpaine nousisi 100 mbar(a) paineeseen esimerkiksi tyhjöjärjestelmän vian vuoksi. Kuvasta 3.4 nähdään ominaisentalpiaeron olevan noin 80 kJ/kg kyseisten paineiden välillä. Koska turbiinin tuottama teho on riippuvainen paisuvan höyryn kokemasta entalpianpudotuksesta, aiheuttaa matalapaineturbiinin vastapaineen nouseminen menetystä sähköntuotannossa. Kuvassa 3.5 on vuorokausikeskiarvodataa OL1:n ja OL2:n generaattorien pätötehoista lauhdutinpaineen funktiona ajalta 01.07.2018–06.01.2019. Reaktoritehon osakuormat on suodatettu pois. Käyristä nähdään hieman ekstrapoloimalla, että
tyhjönmenetys 40 mbar(a) paineesta 100 mbar(a) paineeseen aiheuttaisi noin 50 MW laskun
laitosten generaattoritehossa.
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Kuva 3.5. Laitosten pätöteho lauhdutinpaineen funktiona.

Jos lauhduttimen paine nousee vielä korkeammalle, täytyy laitoksen tehoa rajoittaa matalapaineturbiinien ja lauhduttimen suojelemiseksi. Matalapaineturbiinien normaali toiminta on
suunniteltu alle 150 mbar(a) lauhdutinpaineeseen ja ne on suunniteltu toimimaan tyydyttävällä kapasiteetilla vielä 300 mbar(a) paineeseen asti (FSAR 411, 44). Paineen ylittäessä
150 mbar(a) käynnistyy kuitenkin automaattinen pääkiertopumppujen alasajo. Laskemalla
pääkiertopumppujen kierrosnopeus minimiin saadaan reaktoriteho laskettua noin 60 %:iin.
Tämä alasajo tehdään ennaltaehkäisevästi turbiinin suojelemiseksi. Jos paine jatkaa vielä
nousua reaktoritehon laskusta huolimatta, tulee 300 mbar(a) paineessa viivästetty ja 380
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mbar(a) paineessa välitön turbiinipikasulku turbiinin mekaanisen vaurioitumisen estämiseksi. 500 mbar(a) paine aiheuttaa höyryn dumppauskiellon lauhduttimelle – eli turvallisuusmielessä lauhdutin menetetään, mikä johtaa reaktoripikasulun laukaisemiseen. Tällä estetään riski ylikuormittaa lauhdutinta. (FSAR 465, 11–18; FSAR 431, 26.)
Tehoajolla lauhduttimen tyhjö syntyy lauhtuvan höyryn vaikutuksesta sen tilavuuden pienentyessä radikaalisti siirryttäessä faasista toiseen. Tyhjöjärjestelmän tehtävä on mahdollistaa tyhjön teko poistamalla lauhtumattomat kaasut lauhduttimelta. Tyhjöjärjestelmän vikaantuessa vuotoilma ja radiolyysikaasut alkavat kerääntyä lauhduttimeen, jossa on prosessikierron alhaisin paine. Kaasujen kerääntyminen johtaa ennen pitkää paineen nousuun.
Lauhtumattomat kaasut toimivat myös eristekerroksena lauhdutinputkien pinnoilla, mikä
huonontaa lämmönsiirtoa paikallisesti. (Huhtinen 2013, 100.)
3.1.1

Alijäähtyminen lauhduttimella

Lauhduttimella tapahtuvalla alijäähtymisellä tarkoitetaan lämpötilaeroa, joka poistuvalla
lauhteella on verrattuna lauhdutinpaineessa olevan veden saturaatiolämpötilaan. Lauhteen
alijäähtyminen huonontaa sähköntuotantohyötysuhdetta, sillä se lisää esilämmittimien kuormaa. Lisääntynyt lämpökuorma edellyttää suurempia väliottohöyryjen massavirtoja turbiineilta, mikä vähentää niiltä saatavaa tehoa. Pieni alijäähtyminen on kuitenkin haluttua, sillä
se estää lauhdepumppujen kavitointia.
Ennen vuosihuoltoa R217 molemmilla voimalaitosyksiköillä oli talviajolla noin 2,5 K lauhteen alijäähtyminen. Lauhdutinuusinnan jälkeen OL1:n alijäähtyminen nousi noin 7,5 K:iin
talvella ja OL2:n lauhde alijäähtyminen 10 K:iin, kun laitoksella uusittiin sekä lauhdutin että
tyhjöjärjestelmän ejektorilinjat. Eroja laitosten lauhdutinyksiköissä ei siis pitäisi olla muualla kuin tyhjöä ylläpitävissä laitteissa, ja tämä saattaisi selittää erot lauhteiden lämpötiloissa.
Alijäähtymistä aiheutuu useista syistä. Tavallisesti merkittävin tekijä on lauhteen lämmönsiirron jatkuminen lauhdutinputkien kanssa vielä lauhtumisen jälkeen. Tämä johtuu normaalisti lauhteen valumisesta alempien putkirivien päälle painovoiman vaikutuksesta. Suuri
lauhteen määrä voi myös tukkia lauhdutinputkien välit. Liian korkea lauhduttimen pinnankorkeus voi myös aiheuttaa kontaktin lauhdekerroksen ja lauhdutinputkien välille. Kaikki
edellä mainitut tekijät pienentävät lisäksi lauhtumispinta-alaa.
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Alijäähtymistä aiheuttaa myös kasvanut lauhtumattomien kaasujen konsentraatio putkien
pinnoilla. Kaasujen kerääntyminen ja paksumpi lauhdekerros putkien pinnoilla heikentävät
lisäksi lauhtumislämmönsiirtoa toimien eristeenä höyryn ja jäähdytysputken pinnan välissä.
Alijäähtymiseen vaikuttaa myös höyryn virtaus lauhdealtaan rajapinnassa, sillä höyry lämmittää lauhdetta hot-wellin yläosassa. Jos höyry ei pääse virtaamaan lauhduttimen alaosiin
esteettömästi, sillä voi olla alijäähtymistä lisäävä vaikutus. Tässä työssä keskitytään pääasiassa lauhtumattomien kaasujen vaikutukseen alijäähtymisessä, sillä tyhjöjärjestelmän toiminnalla on tähän merkittävä vaikutus.
3.1.2

Lauhtumattomien kaasujen aiheuttama lauhteen alijäähtyminen

Lauhtumattomat kaasut – kuten ilma ja radiolyysikaasut – alijäähdyttävät lauhdetta laskemalla höyryn osapainetta lauhdutinputkien pinnalla. Höyryn lauhtuminen tapahtuu höyryn
osapainetta vastaavassa saturaatiolämpötilassa eikä mitatussa lauhduttimen paineessa. Höyryn osapaine saadaan selville Daltonin osapainelailla, jonka mukaan kaasun osapaine on kyseisen kaasumäärän paine kaasuseoksen tilavuudessa ja lämpötilassa. Kaasun osapaine vastaa siis sen mooliosuuden ja kokonaispaineen tuloa
𝑝tot = 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = (𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛 ) ∙ 𝑝tot .
ptot

kokonaispaine

[Pa]

pi

osapaine

[Pa]

yi

osakaasun mooliosuus

[-]

(3.1)

Kaasujen mooliosuudet eivät pysy vakiona lauhduttimessa, vaan lauhtumattomien kaasujen
osuus on pienimmillään höyryn sisääntulossa. Höyryn osuus pienenee siirryttäessä pitkin
lauhdutinputkia jäähdytteen sisääntulopäätyä kohti matalamman lämpötilan aiheuttaman tehostetun lauhtumisen vuoksi.
Höyryn osuus pienenee myös siirryttäessä lähemmäs lauhdutinputkien pintaa. Putkien pinnan ympärille muodostuu höyrystä ja kaasuista rajakerros, jossa kaasujen konsentraatio on
suurempi kuin muualla lauhduttimessa. Tämän rajakerroksen ja putken pinnan välissä on
vielä lauhdefilmi. Kuvassa 3.6 on havainnollistettu rajakerrosta ja lauhdefilmiä putken poikkileikkauskuvalla. (Tang et al. 2012, 416)
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Kuva 3.6. Lauhtumattomien kaasujen vaikutus lauhdutinputken lämmönsiirtoon (muokattu lähteestä Tang et
al. 2012, 416).

Lauhteen ja kaasukerroksen rajapinnan lämpötila Ti on hieman korkeampi kuin lauhdutinputken pinnan lämpötila Tw. Höyry-kaasu-rajakerros tai diffuusiokerros on alue, jossa seoksen lämpötila on matalampi kuin lauhduttimen yleinen lämpötila T∞. Lämpötila vastaa saturaatiolämpötilaa paikallisessa höyryn osapaineessa, joka pienenee lähestyttäessä lauhdekerrosta. Lauhtuminen tapahtuu rajapinnan lämpötilassa Ti, joka vastaa höyryn saturaatiolämpötilaa sen osapaineessa kyseisellä rajapinnalla. (Tang et al. 2012, 415–420.) Koska syntyneen lauhteen lämpötila on matalampi kuin kylläisen lauhteen lämpötila olisi lauhduttimen
kokonaispaineessa, on lauhde alijäähtyneessä lämpötilassa lauhduttimelta poistuessaan. Rajakerroksen lämpötilajakauma sekä mooliosuus- ja osapainejakaumat on havainnollistettu
kuvassa 3.7.
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Kuva 3.7. Paine- ja moolisuhteet sekä lämpötilajakauma rajakerroksessa (muokattu lähteestä Hong et al.
2018, 173).

Höyryn osapaineen pieneneminen rajakerroksessa aiheutuu höyryn lauhtumisesta. Höyryn
lauhtuminen aiheuttaa sen suhteellisen osuuden pienenemisen kaasuseoksessa. Pienentyneen
osapaineen ja rajakerroksen ulkopuolisen osapaineen välisen paine-eron aikaansaama diffuusio siirtää höyryä rajakerroksen läpi kohti lauhteen pintaa. Vastaava diffuusio aiheuttaa
kaasulle virtauksen lauhdepinnasta poispäin kohti pienempää osapainetta. Tasapainotilassa
tämä diffuusion aikaansaama höyryn massavirta on yhtä suuri kuin höyryn lauhtumisnopeus.
(Hong et al. 2018, 173.)

3.2

Höyryejektori

Ejektoreiksi eli suihkupumpuiksi kutsutaan pumppuja, joiden käyttövoima saadaan käyttöfluidin dynaamisesta paineesta. Käyttöfluidi voi olla periaatteessa mikä tahansa neste tai
kaasu. Ejektoreita voidaan käyttää myös monipuolisesti sekä nestemäisten että kaasumaisten
kuormafluidien paineen korottamiseen. Ejektorit, jotka käyttävät käyttöfluidina höyryä ja
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kuormana kaasua, höyryä tai näiden seosta kutsutaan höyryejektoreiksi. Olkiluodon tyhjöjärjestelmän ejektorit käyttävät käyttöfluidina reaktorilta tulevaa paineenalennettua tuorehöyryä ja kuormafluidina ilman, radiolyysikaasujen sekä höyryn seosta. Näistä käytetään
termejä käyttöhöyry ja imukaasu. Ejektoreilta poistuvaa kaasuseosta kutsutaan poistokaasuksi.
Riippumatta käytettävistä nesteistä tai kaasuista on ejektoreiden toimintaperiaate sama.
Tämä on esitetty kuvassa 3.8. Korkeassa staattisessa paineessa oleva käyttöfluidi, jota kutsutaan primäärivirtaukseksi, johdetaan suuttimen läpi. Tällöin fluidin staattinen paine muuttuu dynaamiseksi, mikä havaitaan virtausnopeuden kasvuna. Suurinopeuksinen käyttöfluidi
ohjataan imukammioon, jossa se alkaa sekoittua matalapaineisen imukaasun – eli sekundäärivirtauksen – kanssa. Käyttöfluidin liikemäärän synnyttämän matalan imukammion paineen
ja imupaineen välinen paine-ero aiheuttaa sekundäärivirtaukseen kiihtyvän nopeuden. Kaasuseoksen nopeus on suuri diffuusorille tullessaan. Virtaukset sekoittuvat täydellisesti viimeistään diffuusorin kurkulla, jossa esiintyvät tiivistysaallot nostavat virtauksen painetta ja
hidastavat kaasuseoksen virtausnopeutta. Koska ejektorin tarkoituksena on sekundäärivirran
paineen korottaminen, on diffuusorin ulostulo laajeneva. Tällä aikaansaadaan virtauksen dynaamisen paineen muuttaminen takaisin staattiseksi paineeksi. (Elbel & Hrnjak 2008, 2.)

Kuva 3.8. Ejektorin toimiperiaate (muokattu lähteestä Mechanical Engineering Site 2018).

Ejektoreissa ei ole lainkaan liikkuvia osia, mikä onkin etu verrattuna mekaanisiin pumppuihin. Niillä onkin siksi matalammat investointi- ja ylläpitokustannukset. Niiden toiminta ei
myöskään ole riippuvainen sähköstä. Huonona puolena ejektoreilla on kuitenkin huono ter-
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minen hyötysuhde. Lisäksi ne suunnitellaan yleensä toimimaan yhdessä suunnittelupisteessä, jonka ulkopuolella toimiessa niiden suorituskyky heikkenee huomattavasti. (El-Dessouky et al. 2002, 551.)
Ejektorin tuottama kompressio ja imukaasuvirtauksen suuruus ovat riippuvaisia pääasiassa
sen dimensioista. Tämän vuoksi ejektoreita täytyy joissain tilanteissa asentaa useita rinnan
tai sarjaan halutun imuvirran tai paineenkorotuksen saavuttamiseksi. Mikäli halutaan suurempi kompressio, voidaan ejektoreita asentaa sarjaan. Sarjaan asennetuilla ejektoreilla on
mahdollista esimerkiksi poistaa lauhduttimesta kaasua alemmassa paineessa kuin yksittäisellä ejektorilla. Tällöin systeemin ensimmäisen ejektorin saavuttama poistopaine käytännössä toimii seuraavan ejektorin imupaineena. Ejektoreita voidaan asentaa myös rinnan.
Tällä saadaan lisättyä ejektorien imukaasujen massavirran maksimikapasiteettia. Periaatteessa kaksi keskenään samanlaista rinnankytkettyä ejektoria kykenevät yhdessä imemään
kaksinkertaisen määrän kaasua. (Birgenheier et al. 1993, 1–2.)
3.2.1

Kokoonpuristuva isentrooppinen virtaus

Ejektorin suuttimella käyttöfluidin virtausnopeus kiihdytetään mahdollisimman suureksi liikemäärän maksimoimiseksi. Kokoonpuristuvaa fluidia kuten kaasuja tai höyryä käytettäessä
virtausnopeus on mahdollista nostaa yli äänennopeuden käyttämällä suppenevia-laajenevia
suuttimia. Ejektorin diffuusorilla hidastetaan imukaasun ja käyttöfluidin seos mahdollisimman pienillä häviöillä takaisin tilaan, jossa seoksen paine on pääasiassa staattista. Laskennassa oletetaan yleensä sekä suuttimen että diffuusorin sisäiset virtaukset isentrooppisiksi,
jolloin häviöitä ei esiinny.
Yksiulotteisen ja kokoonpuristuvan isentrooppisen virtauksen virtausnopeuden ja poikkipinta-alan suhde on
𝑑𝐴
𝑑𝑤
= (𝑀𝑎2 − 1)
.
𝐴
𝑤

(3.2)

A

poikkipinta-ala

[m2]

Ma

Machin luku

[-]

w

virtausnopeus

[ms-1]
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Yhtälöstä 3.2 nähdään, että alisoonisilla virtauksilla poikkipinta-alan muutoksen ja virtausnopeuden muutokset ovat vastakkaissuuntaiset: poikkipinta-alan pieneneminen kasvattaa
virtausnopeutta ja päinvastoin. Ylisoonisen virtauksen virtausnopeuden ja poikkipinta-alan
suhde on puolestaan päinvastainen: poikkipinta-alan kasvattaminen kasvattaa virtausnopeutta ja pinta-alan pienentäminen pienentää nopeutta. (Anderson 2011, 679–681.)
Bernoullin lain mukaan isentrooppisen virtauksen kokonaispaine säilyy muuttumattomana.
Kokonaispaine on staattisen ja dynaamisen paineen summa, kun korkeuseroista aiheutuva
paine-ero oletetaan mitättömäksi. Kokonaispaineen määritelmästä seuraa, että dynaamisen
paineen kasvaessa staattinen paine laskee ja päinvastoin. Kun dynaamisen paineen tiedetään
olevan suoraan verrannollinen virtausnopeuden neliöön, saadaan ali- ja ylisoonisten virtausten staattisen paineen ja virtausnopeuden kehitys suppenevilla ja laajenevilla virtauskanavilla, mikä on esitetty kuvassa 3.9.

Kuva 3.9. Kokoonpuristuva virtaus suppenevassa ja laajenevassa virtauskanavassa (muokattu lähteestä Anderson 2011, 679).

Yhtälöstä 3.2 nähdään, ettei pelkällä suppenevalla suuttimella voi kiihdyttää käyttöfluidia
kuin korkeintaan äänennopeuteen. Kun äänennopeus on saavutettu suuttimen kurkulla, tulee
suuttimen laajentua, jolloin fluidin virtausnopeus saadaan kiihdytettyä ylisooniseksi. Myös
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ejektorin diffuusorin tulee olla suppeneva-laajeneva suurimman mahdollisen staattisen paineen saavuttamiseksi. Ylisooninen höyry-kaasuseos tulee hidastaa äänennopeuteen suppenevalla sisääntulolla ja kurkun jälkeen alisooninen virtaus hidastetaan mahdollisimman
alhaiseen nopeuteen laajenevassa ulostulossa. Ylisoonisen suuttimen ja diffuusorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.10.

Kuva 3.10. Ylisooninen suutin ja diffuusori (muokattu lähteestä Anderson 2011, 680).

3.2.2

Kuristunut virtaus

Virtausta, jossa fluidi saavuttaa äänennopeuden suuttimen tai diffuusorin kurkulla, kutsutaan
kuristuneeksi. Koska virtausnopeus kurkulla ei voi ylittää äänennopeutta, rajoittaa kurkku
virtauksen saamaa suurinta mahdollista arvoa. (Cengel & Cimbala 2010, 646–647.)
𝛾+1

𝛾
2 (𝛾−1)
∗
𝑞𝑚
= 𝐴∗ 𝑝0 √
(
)
.
𝑅𝑇0 𝛾 + 1

(3.3)

∗
𝑞𝑚

kriittinen massavirta

[kgs-1]

A*

kurkun poikkipinta-ala

[m2]

p0

stagnaatiopaine

[Pa]
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γ

adiabaattivakio

[-]

R

ainekohtainen kaasuvakio

[Jkg-1K-1]

T0

stagnaatiolämpötila

[K]

Kurkulla saavutettavan suurimman mahdollisen massavirran nähdään olevan riippuvainen
ainoastaan kurkun poikkipinta-alasta sekä sisääntulon paineesta ja lämpötilasta. Kurkun jälkeisen paineen pienentämisellä ei ole vaikutusta suuttimen massavirtaan. (Douglas et al.
1995, 522–523.)
Suuttimen ja diffuusorin ulostulon poikkipinta-ala määrittää virtausnopeuden ja staattisen
paineen poistovirtaukselle. Kuristetun virtauksen poikkipinta-alasuhteen ja Machin luvun
välinen suhde on (Cengel & Cimbala 2010, 647–648.)
𝛾+1

2(𝛾−1)
𝐴
1
2
𝛾−1
=
[(
) (1 +
𝑀𝑎2 )]
.
∗
𝐴
𝑀𝑎 𝛾 + 1
2

(3.4)

Yhtälöstä 3.4 nähdään, että kasvattamalla suuttimen jälkeistä pinta-alaa, saadaan ylisoonista
virtausnopeutta kasvatettua ja siten staattista painetta pienennettyä. Diffuusorin poistopuolen poikkipinta-alan kasvattamisella puolestaan on alisoonista virtausta hidastava vaikutus.
3.2.3

Fluidien nopeus ja paine ejektorissa

Ejektorien rakenne voidaan jakaa kolmeen pääosaan, jotka ovat käyttöfluidin suutin, imukammio sekä diffuusori. Sekä suutin että diffuusori ovat tyypillisesti suppenevia-laajenevia
suuttimia. Jotkin ejektorityypit käyttävät myös suppenevia suuttimia, joilla ei saada kiihdytettyä käyttöfluidia ylisooniseksi. Joissain ejektorityypeissä käytetään myös poikkipintaalalta tasaista diffuusorin sisääntuloa. Höyryejektoreille tyypillisimpiä ratkaisuja ovat kuitenkin venturit. Suppenevat ja laajenevat ejektorin osat aiheuttavat vaihteluita käyttöhöyryn,
imukaasun ja näiden seoksen dynaamisissa sekä staattisissa paineissa Bernoullin lain mukaisesti. Kuvasta 3.11 nähdään, miten virtausten nopeudet ja paineet vaihtelevat eri alueilla
ejektoria.
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Kuva 3.11. Staattisen paineen ja virtausnopeuden vaihtelut ejektorilla (muokattu El-Dessouky 2002, 552).

Suuttimen läpi tullessaan käyttöhöyryn nopeutta kasvatetaan ja sen staattinen paine pienenee. Suuttimen kurkulla virtaus kuristuu ja virtausnopeus saavuttaa äänennopeuden. Laajenevassa suuttimen ulostulossa nopeus kasvaa ylisooniseksi. Suuttimen jälkeinen paine p2 on
pienempi kuin imupaine pe. Tämä imukammion ja imulinjan välinen paine-ero aiheuttaa
imukaasuille liikkeen kohti imukammiota, jossa fluidien paineet ja nopeudet tasoittuvat ja
kaasu alkaa sekoittua höyryn kanssa (Lieberman 2012, 8). Diffuusorin kapenevassa sisääntulossa kaasut sekoittuvat ja niiden virtausnopeus laskee. Ejektorien matemaattisessa mallinnuksessa staattisen paineen oletetaan usein pysyvän vakiona tällä alueella kuten kuvassa
3.11. Todellisuudessa staattinen paine kuitenkin kasvaa virtausnopeuden laskiessa (Lieberman 2012, 7–8). Diffuusorin kurkulla virtauksen nopeus ja paine pysyvät vakiona, kunnes
tiivistysaallot hidastavat seoksen virtausnopeuden äkillisesti alle äänennopeuden nostaen samalla virtauksen staattista painetta. Kurkun tiivistysaallot syntyvät ejektorin jälkeisen vastapaineresistanssin aiheuttamana ja tiivistysaaltojen sijainti on riippuvainen ejektorin ulostulon vastapaineesta. Diffuusorin laajenevassa ulostulossa virtausnopeus laskee käytännössä
merkityksettömän matalaksi jolloin poistokaasujen staattinen paine nousee niin ylös kuin
mahdollista. (El-Dessouky 2002, 552–555.)
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Kuvassa 3.12 on esitetty OL2:lle asennetut uudet ejektorit sekä niiden käyttöhöyrysuuttimet.
Kuvasta nähdään, että ensimmäisen vaiheen ejektorin suuttimella on suurin poistopuolen
poikkipinta-ala suhteessa kurkun alaan. Tämä mahdollistaa mahdollisimman suuren käyttöhöyryn virtausnopeuden saavuttamisen ejektorin imukammiossa. Vaiheen kasvaessa imukammion paine kasvaa, mikä rajoittaa höyryn paineen alennusta. Diffuusorin ulostulon poikkipinta-alaa kasvattamalla saadaan mahdollisimman suuri osa höyrykaasuseoksen dynaamisesta paineesta muutettua staattiseksi paineeksi mahdollisimman pienin häviöin. Ejektorien
käyttöhöyryn suuttimet on tarpeen vaatiessa helppo irrottaa ejektorista ja vaihtaa uusiin, jos
höyryn kuristusta halutaan säätää.

Kuva 3.12. Ejektorien suuttimet ja diffuusorit.

3.2.4

Ejektorin toimintakäyrä

Ejektorin toimintakapasiteettia kuvataan yleensä kahdella dimensiottomalla luvulla: kompressiosuhde CR sekä massavirtasuhde (entrainment ratio) ER. Kompressiosuhde kuvaa ejektorin tuottamaa paineenkorotusta imukaasulle. Se määritellään ejektorin poistopaineen pc ja
imupaineen pe suhteena

𝐶𝑅 =
CR

𝑝c
.
𝑝e

kompressiosuhde

(3.5)
[-]
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pc

poistopaine

[Pa]

pe

imupaine

[Pa]

Massavirtasuhteella puolestaan kuvataan ejektorin imukaasun siirtokapasiteettia. Se määritellään imukaasun massavirran qm,e ja käyttöhöyryn massavirran qm,p ja suhteena

𝐸𝑅 =

𝑞𝑚,e
.
𝑞𝑚,p

(3.6)

ER

massavirtasuhde

[-]

qm,e

imuvirta

[kg/s]

qm,p

käyttöhöyryvirta

[kg/s]

Ejektoreiden toimintaa visualisoidaan usein toimintakäyrien avulla, jossa massavirtasuhde
on esitetty kompressiosuhteen funktiona. Tyypillinen toimintakäyrän muoto on esitetty kuvassa 3.13. Ejektorin kompressiosuhteen kasvattaminen toiminta-alueella heikentää massavirtasuhdetta ja päinvastoin. Kuvan dimensioton toimintakäyrä esittää tilannetta, jossa ejektorin imupaine sekä käyttöhöyryn paine pysyvät vakiona ja ainoa muuttuja on ejektorin poistopaine. (Shafaee & Tavakol 2015, 2.)

Kuva 3.13. Ejektorin toimintakäyrä (muokattu lähteestä Shafaee & Tavakol 2015, 2).
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Toimintakäyrältä nähdään, että ejektorin toiminta-alue voidaan jakaa kolmeen alueeseen.
Ensimmäinen näistä on kaksoiskuristettu alue, jossa virtaus on kuristettua sekä käyttöhöyryn
suuttimella että diffuusorin kurkulla. Tällöin virtausmäärä, joka voi kulkea diffuusorin läpi
on rajattu ja kompressiosuhteen alenemisella ei ole enää virtausmäärää lisäävää vaikutusta.
Tämä käyttöalue saavutetaan pitämällä vastapaine diffuusorin jälkeen tarpeeksi matalana.
Kun vastapaine ja siten kompressiosuhde kasvavat siirtyy ejektorin toiminta yksinkertaisen
kuristuksen alueelle. Tällä alueella toimittaessa kompressiosuhde ja massavirtasuhde ovat
kääntäen verrannollisia keskenään ja ejektorin toiminta on epävakaata. Vastapainetta, jossa
diffuusorin kurkun virtaus ei ole enää kuristettua kutsutaan kriittiseksi vastapaineeksi pc*.
Jos kompressiosuhdetta vielä kasvatetaan, saavutetaan ejektorin toiminta-alueen raja. Paine
ejektorin imukammiossa nousee imupaineen tasolle, jolloin imuvirtauksen synnyttämä
paine-ero menetetään ja kaasun virtaus ejektorilla kääntyy vastakkaissuuntaiseksi. (Shafaee
& Tavakol 2015, 2.)
Monissa käyttökohteissa ejektorin käyttö pyritään pitämään kaksoiskuristetulla alueella.
Tällöin käyttö on tasaista ja imetyn virtauksen suuruus pysyy vakiona, kun käyttöhöyryn
massavirta ja imupaine eivät muutu.
Vaikka ejektorin massavirtasuhde ei muutu kaksoiskuristetulla vakaalla toiminta-alueella ollessa, on ejektorin koko toimintakäyrää mahdollista siirtää lisäämällä tai vähentämällä käyttöhöyryn massavirtaa. Pienentämällä käyttöpainetta eli samalla käyttöhöyryvirtausta saadaan ejektorin massavirtasuhdetta korotettua. Tällä on kuitenkin kriittistä kompressiosuhdetta heikentävä vaikutus, kuten kuvasta 3.14 nähdään. Massavirtasuhteen nähdään kasvavan myös yhtälön 3.6 perusteella.
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Kuva 3.14. Ejektorin toimintakäyrän siirtyminen käyttöpaineen muuttuessa (Sharifi & Sharifi 2013, 6).

Massavirtasuhteen kasvun lisäksi myös imuvirtauksen suuruutta on mahdollista kasvattaa
käyttöpainetta pienentämällä. Tämä johtuu siitä, että pienemmällä käyttöhöyryn paineella
myös käyttöhöyryvirta pienenee. Pienempi massavirta mahdollistaa suuremman imuvirran
diffuusorin kurkun läpi kulkevan kuristuneen massavirran pysyessä ennallaan. Kriittinen
kompressiosuhde puolestaan pienenee, koska kompression aikaansaava höyry-kaasuseoksen
liikemäärä pienenee käyttöhöyryvirran pienentyessä. (Aphornratana et al. 2007, 814.) Sama
havainto käyttöpaineen ja imuvirtauksen suhteesta on tehty myös Olkiluodon alkuperäisten
ejektorilaitteiden suorituskyvyn selvityksen yhteydessä (Kastu 2012, 41–43).
Toimintakäyrä siirtyy myös imupaineen muuttuessa. Imupaineen kasvaminen korottaa massavirtasuhdetta, mutta laskee kriittistä kompressiosuhdetta. Imupaineen nostamisella on siis
sama vaikutus ejektorin toimintakäyrään kuin käyttöpaineen laskemisella. Vaikka kompressiosuhde pienenee, on ejektorin tuottama suurin mahdollinen poistopaine kuitenkin korkeampi korkeammalla imupaineella.
Voimalaitokselle hankittujen uusien ejektorien tarkastelussa käytetyt toimintakäyrät on esitetty toimintapaineiden sekä imukaasuvirran avulla dimensiottomien lukujen sijasta. Näissä
toimintakäyrissä ejektorin käsittelemän imukaasun massavirta sekä suurin mahdollinen poistopaine ovat imupaineen funktiona pitäen käyttöhöyryn paine ja massavirta vakiona suunnitteluarvossaan. Kuvassa 3.15 on esimerkkinä ejektorivalmistajan toimittama ejektorin
2.431Q22 toimintakäyrä sekä dimensiottoman ja dimensiollisen toimintakäyrän välinen yhteys. Toimintakäyrät ejektoreille on esitetty liitteissä 1–3.
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Kuva 3.15. Ejektorin 2.431Q22 toimintakäyrä käyttöhöyryn paineella 10 bar(a).

Kuvassa vasemmanpuoleinen nouseva käyrä esittää ejektorin imukaasun massavirran imupaineen funktiona. Oikeanpuoleinen sininen käyrä näyttää suurimman mahdollisen poistopaineen, jonka ejektori kykenee kyseisessä pisteessä vakaasti tuottamaan. Tämän tyyppinen
toimintakäyrä on useista kuvan 3.13 kaltaisista toimintakäyristä muodostettu jatkuva kuvaaja, jossa ejektorin vakaan toiminta-alueen sijainti on esitetty imupaineen funktiona. Punaisilla pisteillä ja viivoilla on merkitty ejektorin suunnittelupisteen mukainen vakaan toiminnan alue, jossa virtaus pysyy kuristettuna diffuusorin kurkulla. Nähdään, että ejektorin
suunniteltu imupaine on noin 340 mbar(a), imuvirta 223 kg/h ja poistopaine 1240 mbar(a).
Käyrä on piirretty 10 bar(a) absoluuttiselle käyttöhöyryn paineelle. Käyttöhöyrysuuttimen
kurkun virtaus on aina kuristettua, joten käyttöhöyryn massavirta on riippuvainen ainoastaan
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käyttöpaineesta, eivätkä vaihtelut imukammion paineessa vaikuta tähän massavirtaan. Kuvasta nähdään, että imupaineen laskiessa imetty massavirta kuitenkin pienenee. Myös poistopaine laskee, mutta ei yhtä jyrkästi kuin imupaine. Nähdään myös, että imupaineen saavuttaessa riittävän pienen arvon, käyrä leikkaa x-akselin, jolloin imuvirta saa arvon nolla.
Tämä on pienin paine, jossa ejektori voi toimia.
Toimitetuista toimintakäyristä on jätetty kokonaan pois ejektorin toiminta epävakaalla alueella, jossa kuristus diffuusorin kurkulla menetetään vastapaineen kohotessa yli kriittisen
vastapaineen. Kuvaan 3.15 on lisätty katkoviivalla piirretty arvio mitoituspisteen toiminnan
jatkumisesta vakaan alueen ulkopuolella. Mikäli ejektorin vastapaine nousee korkeammaksi
kuin kaksoiskuristetun toiminta-alueen kriittinen poistopaine, ejektori lakkaa toimimasta vakaasti. Tämä nähdään toimintakäyrältä imumassavirran pienemisenä. Ejektorin toiminnassa
tämä havaitaan nopeina heilahteluina imu- ja poistovirtauksissa. Virtaus tasoittuu, kun vastapaine laskee takaisin alle kriittisen rajan tai vaihtoehtoisesti paine ejektorin imupuolella
nousee tarpeeksi ylös, jotta samalla kohoava ejektorin tuottama kriittinen poistopaine nousee
vallitsevan vastapaineen yläpuolelle.
Tilanteissa, joissa ejektorin vastapaine nousee todella korkealle, voi virtaus diffuusorilla
kääntyä käänteiseksi kuten kuvista 3.13 ja 3.15 nähdään. Tilanne korjaantuu vastaavalla tavalla kuin kuristuksen menetyksessä. Systeemi hakeutuu uuteen tasapainotilaan, jossa vastapaine laskee takaisin alle kriittisen rajan tai imupaine nousee riittävän korkealle, jotta tuotettu poistopaine nousee yli vastapaineen.
Kuvaan 3.15 on lisätty vihreällä toinen toimintapiste, jossa imupaine ja imuvirtaus ovat suuremmat kuin mitoituspisteessä. Dimensiottomista toimintakäyristä nähdään, että korkeampi
imupaine kasvattaa ejektorin massavirtasuhdetta ja pienentää kompressiosuhdetta, vaikka
ejektorin tuottama poistopaine on tässä pisteessä suurempi.
3.2.5

Imukaasujen redusointi

Ejektorien toimintaa arvioitaessa ja ejektoreita suunnitellessa käytetään imukaasujen kokonaismassavirtaa yhtenä suunnitteluarvona. Todellisuudessa samat massamäärät erilaisia kaasuja tai höyryä kuormittavat ejektoria eri tavalla. Eri komponenttien yhtäaikaisen tarkastelun
mahdollistamiseksi ne täytyy redusoida johonkin standardoituun muotoon. Saksalaisessa
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DIN 28430 -standardissa kaikki kaasuvirrat muutetaan vastaamaan 20 °C lämpötilassa olevan ilman arvoja. Tämän jälkeen ne voidaan redusoida uudestaan esimerkiksi testitilanteissa
käytettyä todellista ilmaa tai höyryä vastaaviksi arvoiksi. Redusointi tehdään sekä kaasun
moolimassan että lämpötilan suhteen, jolloin redusoitu massavirta qm,red on

𝑞𝑚,red =

𝑞𝑚 𝑓𝑇2 𝑓𝑀2
.
𝑓𝑇1 𝑓𝑀1

(3.7)

qm,red

redusoitu massavirta

[kg/s]

qm

todellinen massavirta

[kg/s]

fT

lämpötilan korjauskerroin

[-]

fM

moolimassan korjauskerroin

[-]

Korjauskertoimet moolimassalle ja lämpötilalle saadaan standardoiduilla korrelaatioilla.
Mitä enemmän kaasun moolimassa ja lämpötila eroavat kaasun tai vesihöyryn arvoista, joihin redusointi tehdään, sitä enemmän redusoitu virtaus poikkeaa mitatusta. (DIN 28430.)
Esimerkiksi vetykaasun höyryä vastaavaksi redusoidut arvot ovat huomattavasti suuremmat
kuin kaasun todellinen massavirta. 50 °C lämpötilassa oleva 10 kg/h vetykaasuvirta, joka
redusoidaan vastaamaan Q22-suuttimella 0,340 bar paineeseen ja 145 °C lämpötilaan kuristettua tuorehöyryä, vastaa ejektorilla höyrymassavirtaa

𝑞𝑚,red =

3.3

10

kg
∙ 0,9225 ∙ 0,8006
kg
h
= 43,95 .
0,9869 ∙ 0,1702
h

Ejektorilauhdutin

Ejektorilauhduttimet ovat tyypillisesti joko sekoittavia tai putkilämmönvaihtimia. Sekoittavissa lauhduttimissa jäähdytysvesi ja höyry-kaasuseos ovat kosketuksissa keskenään, ja
höyry lauhtuu suoraan jäähdytysveden pinnalla. Tämän tyyppisillä lauhduttimilla on parempi hyötysuhde kuin esimerkiksi putkilämmönvaihtimilla. Putkilämmönvaihtimet ovat
yleinen ratkaisu, kun halutaan estää lauhteen ja jäähdytysveden sekoittuminen kontaminaatiosyistä. (Roper & Ryans 1986, 245.) Kiehutusvesilaitoksella ejektorien käyttöhöyry tulee
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suoraan reaktorilta, joten sen mukana kulkeutuu esimerkiksi radioaktiivisia fissiotuotekaasuja. Tämän vuoksi putkilämmönvaihtimet ovat parempi ratkaisu höyryn lauhduttamiseksi.
Ejektorilauhduttimien tehtävä on vähentää ejektorien kuormaa ja joissain sovelluksissa parantaa järjestelmän termistä hyötysuhdetta ottamalla käyttöhöyryn mukana prosessiin tullutta lämpöä talteen. Ejektorilauhduttimia voidaan asentaa ejektorien esi-, väli- ja jälkilauhduttimiksi. Esilauhduttimen tehtävä on vähentää ensimmäisen ejektorin kuormaa lauhduttamalla imukaasuista mahdollisimman paljon höyryjä. Sarjaan asennettujen ejektorien väliin
asennettu lauhdutin vähentää alajuoksussa seuraavan ejektorin kuormaa lauhduttamalla
edellisen vaiheen käyttöhöyryn ja imukaasujen mukana kulkeutuneet höyryt. Joissain sovelluksissa ejektorilinjalla voi olla myös jälkilauhdutin. Tämän toiminta ei vähennä ejektorien
kokemaa kuormaa vaan ainoastaan ottaa energiaa talteen. Lisäksi jälkilauhdutin tarvitaan
sovelluksiin, joissa ejektorilinjan kompressoiman poistokaasun tulee olla mahdollisimman
kuivaa. (Ludwig 1999, 346.) Olkiluodon käyvillä voimalaitosyksiköillä on käytössä väli- ja
jälkilauhduttimet. Jälkilauhdutin on välttämätön poistokaasujen suodatusjärjestelmien toiminnan kannalta. Kuvassa 3.16 on periaatekuva ejektorilinjan lauhduttimien rakenteesta.

Kuva 3.16. Periaatekuva suoraputkilämmönvaihtimesta yhdellä ohjauslevyllä (muokattu lähteestä Jiema).

Ejektorilinjojen lämmönvaihtimissa on kaikissa suora putkiveto ja yksi virranohjauslevy
keskellä lauhdutinta. Lauhdutettava höyry-kaasuseos kulkee vaipan puolella ja jäähdytys-
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virta putkessa. Vaipan puolella on yksi virranohjauslevy, joka pakottaa höyry-kaasuvirtauksen kulkemaan lämmönvaihtimen alaosan kautta toiselle puolelle vaippaa tehostaen lämmönsiirtoa.

3.4

Rinnan ja sarjaan asennetut ejektorit

Käyvien laitosten alkuperäisissä ejektorilinjoissa oli kaksi ejektoria asennettuna sarjaan yhdellä välilauhduttimella ja yhdellä jälkilauhduttimella. Uusissa linjoissa on kolme sarjaan
asennettua ejektorivaihetta, joista ensimmäisessä vaiheessa on kaksi samanlaista ejektoria
asennettuna rinnan. Kuvassa 3.17 on esitetty kaksi ensimmäistä ejektorivaihetta ja näiden
välissä oleva ensimmäinen välilauhdutin. Suuremmat rinnan asennetut ejektorit syöttävät
poistokaasunsa välilauhduttimeen, jonka toisesta päästä pienempi toisen vaiheen ejektori
imee lauhtumattomia kaasuja. Toinen välilauhdutin ja siitä imukaasunsa imevä kolmannen
vaiheen ejektori on esitetty kuvassa 3.18.

Kuva 3.17. Ejektorit Q101/102, Q11 ja välilauhdutin E10. Virtaussuunta ejektoreissa on oikealta vasemmalle. (ANA 2016a).
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Kuva 3.18. Välilauhdutin E11 ja ejektori Q12. Virtaussuunta ejektorissa on vasemmalta oikealle. (ANA
2016b).

Ejektorien fyysinen koko pienenee huomattavasti vaiheen kasvaessa. Ejektoreilla kompressoitu kaasu vie entistä pienemmän tilavuuden vaiheiden edetessä. Lisäksi höyryn osuus ejektorien imukaasuista on pienempi viimeisillä kuin ensimmäisillä vaiheilla välilauhduttimien
ansiosta ja käyttöhöyrymäärä on pienempi myöhemmillä vaiheilla, mikä pienentää ejektorien kokoa.
Ensimmäiseen ejektorivaiheeseen asennettiin kaksi ejektoria rinnan niiden koon rajoittamiseksi. Yksi ejektori samalla imuvirtakapasiteetilla kuin kaksi rinnan asennettua ejektoria
vie merkittävästi enemmän tilaa. Lisäksi kesällä on mahdollista kytkeä toinen ejektori pois
käytöstä, kun lämpimän meriveden aiheuttama korkea turbiinilauhduttimen paine synnyttää
ejektorille riittävän suuren imukaasuvirran ja lauhtumattomien kaasujen määrä lauhduttimella säilyy muuttumattomana. Tämä nähdään kuvan 3.19 toimintakäyristä yhdelle ja kahdelle rinnakkaiselle ejektorille. Mahdollisuus kytkeä ejektoreita pois käytöstä ajotilanteen
mukaan säästää tuorehöyryä, joka voidaan hyödyntää turbiiniprosessissa parantaen laitoksen
kokonaishyötysuhdetta.

41

5000

Massavirta [kg/h]

4000

3000

2000

1000

0
1

10

100
Paine [mbar(a)]

2 kpl

1 kpl

Kuva 3.19. Yksittäisen ja kahden rinnan asennetun ejektorin toimintakäyrät.

Kun ejektorit asennetaan rinnan, saadaan niiden imukapasiteettia kasvatettua mutta kompressiosuhde ei muutu. Molemmat rinnan toimivat ejektorit imevät kaasuja käytännössä toisistaan riippumatta, joten niiden yhteenlaskettu imuvirta on kaksinkertainen verrattuna yhteen ejektoriin. Lisäämällä rinnan useita ejektoreita ei niiden tuottamaa poistopainetta saada
suuremmaksi; ainoastaan kompressoitu massavirta kasvaa.
Yksittäisen ejektorin tuottama kompressiosuhde on useimmiten suuruusluokkaa 3–4 (Lieberman 2012, 7). Näin pienellä paineen korotuksella ei kyettäisi ylläpitämään tyhjöä turbiinilauhduttimella. Tämän vuoksi voimalaitoksilla käytetään usein kolmea sarjaan asennettua
ejektoria. Kuvassa 3.20 on esitetty toimintakäyrät kolmelle sarjassa olevalle ejektorille, joiden jokaisen välissä on välilauhduttimet. (Huhtinen et al. 2013, 100.)

42

2500

Massavirta [kg/h]

2000

1500

1000

500

0
1

10

100

1000

Paine [mbar(a)]
1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe

Mitoitus

Kuva 3.20. Kolmen sarjaan asennetun ejektorin toimintakäyrät.

Kuvaajaan on piirretty laitteiden spesifikaation mukaiset mitoitustoimintapisteet. Ejektorijärjestelmän suunnittelupisteenä on käytetty 10 mbar(a) ensimmäisen vaiheen imupaineena.
Kun kaasu on kompressoitunut ejektorissa, se siirtyy välilauhduttimelle. Seuraavan ejektorin
imukaasut muodostuvat lauhtumattomista kaasuista sekä lauhtumattomasta höyrystä. Ejektorijärjestelmä on suunniteltu siten, että höyryn osuus imukaasuista pienenee vaiheen kasvaessa, mikä nähdään pienentyneenä massavirtana. Kolmannen vaiheen imukaasujen massavirta on luonnollisesti pienin ja koostuukin lähinnä pelkästään kaikkien ejektorien läpi kulkeutuneista lauhtumattomista kaasuista. Lisäksi toimintakäyrällä on huomioitu välilauhduttimien aiheuttamat painehäviöt, minkä vuoksi ejektorin imupaine on aina hieman edellisen
vaiheen ejektorin poistopainetta pienempi. Viimeisen ejektorin ja samalla koko järjestelmän
mitoitettu poistopaine on noin 1,24 bar(a) eli hieman yli ilmanpaineen. Käyttämällä kolmea
peräkkäistä ejektorivaihetta saadaan linjan kokonaiskompressiosuhteeksi tällöin 124. Kun
lasketaan mitoituspisteen kompressiosuhteet yksittäisille ejektorivaiheille, saadaan ensimmäisen vaiheen ejektorien kompressiosuhteeksi 7,2, toisen vaiheen suhteeksi 5,5 ja kolmannelle vaiheelle 3,6.
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Mikäli välilauhduttimia ei käytettäisi, olisi sarjassa seuraavalla ejektorilla suurempi imuvirtaus kuin edellisellä, koska edellisen ejektorin käyttöhöyry menisi seuraavan imuun. Tämä
edellyttäisi seuraavalta ejektorilta huomattavasti suurempaa kapasiteettia kuin kuvan tapauksessa on tarve. Samalla ejektorien koot kasvaisivat ja käyttöhöyryn tarve olisi merkittävästi
suurempi saman kompression saavuttamiseksi.
Kuvasta nähdään myös, että viimeisen ejektorin suunniteltu imuvirta on pienin. Tehoajolla
tällä ei ole merkitystä, jos yksiköt on mitoitettu oikein ja välilauhduttimet toimivat. Voimalaitoksen ylösajossa tällä kuitenkin on merkitystä. Silloin turbiinilauhdutin on täynnä ilmaa
ja on normaalia korkeammassa paineessa. Lauhtumattomat kaasut kulkeutuvat muuttumattomana kaikkien ejektorivaiheiden läpi. Tästä johtuen ensimmäisen ja toisen vaiheen ejektorien suuret ilmansiirtokapasiteetit eivät auta lauhduttimen evakuoinnissa. Viimeisestä vaiheesta muodostuu pullonkaula imuvirtauksen kuristuessa diffuusorin kurkulle. Tämä rajoittaa ylävirran ejektorien toimintaa ja saattaa aiheuttaa niiden epävakaata toimintaa.
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4

EJEKTORILINJAT 1 JA 2 JA NIIHIN LIITTYVÄT JÄRJESTELMÄT

Vuosihuollossa R217 vaihdettiin Olkiluoto 2:lle vanhat ejektorilinjat uusiin lauhdutinuusinnan yhteydessä. Uudet linjat koostuvat kolmesta sarjaan asennetusta ejektorivaiheesta, joista
ensimmäisessä vaiheessa on kaksi ejektoria rinnakkain asennettuna. Lisäksi samaan linjaan
kuuluu kaksi välilauhdutinta, rekombinaattori ja jälkilauhdutin. Linjan virtauskaavio on esitetty kuvassa 4.1. Liitteessä 5 on esitetty virtauskaavio ja sen kiinteät sekä väliaikaiset mittauspisteet. Käyttöhöyrylinjat on piirretty punaisella, jäähdytyslinjat sinisellä, lauhdelinjat
violetilla ja kaasulinjat vihreällä. Lisäksi matalapaineiset kaasut ja höyryseokset on esitetty
katkoviivoilla.

Kuva 4.1. OL2 ejektorilinjan 2 virtauskaavio.

Ensimmäisen vaiheen ejektorit – Q201 ja Q202 – imevät lauhduttimelta radiolyysikaasut,
vuotoilman sekä jonkin verran höyryä. Samaan imulinjaan ohjataan myös poistokaasujärjestelmästä tulevat adsorptiokolonnien vastahuuhtelukaasut, jotka ovat koostumukseltaan käytännössä ilmaa. Ejektorit kompressoivat imukaasut noin 70 mbar(a) paineeseen. Poistokaasut ohjataan ensimmäiselle välilauhduttimelle E20, jossa suurin osa käyttöhöyrystä sekä
imukaasujen mukana imeytyneistä höyryistä lauhtuvat.
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Lauhtumattomat kaasut sekä lauhtumaton höyry imeytyvät välilauhduttimelta toiseen ejektorivaiheeseen. Ejektorilla Q21 kaasujen paine nostetaan noin 360 mbar(a) paineeseen. Poistokaasut kulkevat välilauhduttimen E21 kautta kolmannen vaiheen ejektorille Q22. Viimeisen vaiheen poistokaasuihin sekoitetaan lisähöyryä ja seos kulkeutuu rekombinaattorille
C12. Rekombinaattorilla vety ja happi yhdistyvät katalyyttisesti eli rekombinoituvat vesihöyryksi tuottaen lämpöä. Tulistunut kaasu-höyryseos virtaa jälkilauhduttimelle E22, jossa
höyryn tulistus poistetaan ja suurin osa lauhtuu. Lauhtumattomat kaasut ohjataan höyrynkuivaimien kautta poistokaasujärjestelmään.
Kaikki linjan neljä ejektoria saavat käyttöhöyrynsä tuorehöyrystä. 67 bar(a) paineessa oleva
tuorehöyry kuristetaan paineeseen 11 bar(a) ja 184 °C lämpötilaan venttiilillä V4. Tämä painealennettu höyry ohjataan ejektoreille sekä kolmannen vaiheen ohituslinjalle. Koska käyttöpaineeseen alentaminen tehdään yhdellä venttiilillä kaikille ejektoreille, on yksittäisen
ejektorin käyttöhöyryn paineen säätäminen mahdotonta. Painesäätö vaikuttaa aina linjan
kaikkiin ejektoreihin. Ohituslinjan tehtävä on varmistaa riittävän höyrymäärän syöttö rekombinaattorille, jotta lämpötila rekombinaattorilla ei nouse liian korkeaksi.
Molempien välilauhduttimien ja jälkilauhduttimen lauhteet ohjataan turbiinilauhduttimelle.
Alkuperäisessä asennuksessa välilauhduttimien E20 ja E21 lauhteet kulkivat turbiinille yhteistä lauhdelinjaa pitkin. Viat ejektorilinjassa aiheuttivat pinnankorkeuden nousemisen välilauhduttimella E21. Jälkiasennuksissa tälle välilauhduttimelle suunniteltiin oma lauhteenpoistolinja, jolla riittävä lauhteenpoistokapasiteetti varmistettiin.
Jäähdytysvesi lauhduttimille tulee dieselvarmentamattomasta merivesijärjestelmästä. Välilauhduttimet ovat jäähdytysvesilinjalta katsottuna asennettuna sarjaan. Mitoituspisteessä
5 °C lämpötilassa oleva merivesi ohjataan lauhduttimelle E20. Lämmennyt vesi siirtyy lauhduttimelle E21, josta se kulkeutuu lauhduttimelle E22. Virtauksen suuruus on 80–100 kg/s.
Kokonaisuudessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 14 K.
Ejektorilinja on kahdennettu redundanttiperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yhdellä
laitoksella on kuvan 4.1 mukaisia linjoja rinnakkain kaksi kappaletta, joista molemmilla on
100 % kapasiteetti ylläpitää turbiinilauhduttimen tyhjöä. Käytännössä linja 1 on ollut käytössä ja linja 2 varalla, mutta linjoja voidaan vaihtaa keskenään sulkemalla ja avaamalla
käyttöhöyryn sekä imulinjojen venttiilejä.
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Taulukko 4.1. Ejektorilinjojen olennaisimmat komponentit ja niiden suunnitteluarvot (Balcke-Dürr 2016).
Suunnitteluarvot

Käyttöhöyryn säätöventtiili

1. vaiheen ejektorit

1. välilauhdutin

2. vaiheen ejektori

2. välilauhdutin

3. vaiheen ejektori

Linja 1

Linja 2

Sisääntulo

Ulostulo

431V3

431V4

67 bar(a)

11 bar(a)

283 °C

184 °C

431Q101

431Q201

10 mbar(a)

72 mbar(a)

ja Q102

ja Q202

364 kg/h × 2

1138 kg/h × 2

431E10

431E20

132 °C

31 °C

2264 kg/h

425 kg/h

65 mbar(a)

360 mbar(a)

425 kg/h

1577 kg/h

140 °C

40 °C

1577 kg/h

202 kg/h

344 mbar(a)

1240 mbar(a)

202 kg/h

860 kg/h

431Q11

431E11

431Q12

431Q21

431E21

431Q22

Ohituslinja

431L77

431L78

11 bar(a)

1240 mbar(a)

ja kuristin

431V191

431V192

184 °C

151 °C
2578 kg/h

Rekombinaattori

Jälkilauhdutin

Jäähdytyslinja

4.1

348C11

431E12

348C12

431E22

3442 kg/h

3442 kg/h

149 °C

300 °C

13,5 kg/h (H2)

0,03 kg/h (H2)

300 °C

87 °C

3442 kg/h

61,2 kg/h
19 °C

714L543

714L543

5 °C

431E10/11/12

431E20/21/22

80 kg/s

Vanhat ejektorilinjat 1 ja 2

OL1:llä on käytössä vielä alkuperäiset ejektorilinjat. Vaikka vuosihuollossa R118 uusittiin
laitoksen turbiinilauhdutin uuteen, päätettiin ejektorijärjestelmä jättää ennalleen, kunnes
OL2:n viat saadaan ratkaistua. Alkuperäiset linjat ovat huomattavasti uusia linjoja yksinkertaisempia. Linja koostuu kahdesta sarjaan asennetusta ejektorista, joiden välissä on välilauhdutin. Jälkimmäisen ejektorin jälkeen on rekombinaattori ja jälkilauhdutin. Järjestelmän virtauskaavio on esitetty kuvassa 4.2.
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Kuva 4.2. Vanhan ejektorilinjan virtauskaavio.

Koska ejektorilinja on kaksivaiheinen, ei sillä voida ylläpitää yhtä matalaa lauhdutinpainetta
kuin kolmivaiheisella linjalla. Vanhan linjan imuvirtakapasiteetti on puolestaan suurempi,
sillä viimeinen ejektori on kooltaan huomattavasti suurempi kuin kolmivaiheisen ejektorilinjan. Suurempi ejektori käyttää enemmän käyttöhöyryä, joten ejektorilta kulkeutuu riittävän suuri höyryvirta rekombinaattorille jo ilman ohituslinjan lisähöyryä.

4.2

Rekombinaatiojärjestelmä

Ejektorilinjan viimeisen vaiheen ejektorin ja jälkilauhduttimen välissä on järjestelmän 348
rekombinaattori, jonka tehtävä on rekombinoida reaktorissa muodostuneet radiolyysikaasut
vedeksi. Tällä pienennetään poistokaasujärjestelmään virtaavien kaasujen määrää ja vähennetään vetykaasun räjähdysriskiä poistokaasujärjestelmässä. Rekombinaattorin toiminta perustuu hapen ja vedyn yhdistymiseen palladiumilla päällystettyjen kuulien katalysoimana.
(FSAR 348; 5, 17.)
Molemmilla ejektorilinjoilla on erilliset toisistaan riippumattomat rekombinaattorilinjat. Rekombinaattorin lisäksi linjaan kuuluu jälkijäähdytin, pisaraerotin ja lämmitin, jotka sijaitsevat jälkilauhduttimen E12/E22 jälkeen. Niiden tehtävä on poistaa kaasuista mahdollisimman
paljon kosteutta ennen poistokaasun käsittelyjärjestelmiä. (FSAR 348, 5.)
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Radiolyysivetyä ja -happea tulee rekombinaatiojärjestelmään noin moolisuhteessa 2:1. Rekombinaattori on mitoitettu toimimaan enimmillään 152 m3/h vetykaasuvirralla ja 76 m3/h
happivirralla (NTP). Tämä vastaa 13,5 kg/h ja 107 kg/h massavirtoja, joita on käytetty ejektorilinjojen uusinnassa mitoitusarvoina radiolyysikaasuille. Mitoitustilanteessa rekombinaattorille virtaa vuotoilmaa 10 m3/h (NTP) eli 12,93 kg/h. Rekombinaatiojärjestelmän jälkeen poistoilman vetypitoisuus saa olla enintään 4 til.-%. Tästä johtuen lauhduttimelle voidaan tahallisesti joutua lisäämään vuotoilmaa vetypitoisuuden vähentämiseksi. (FSAR 348,
7–8.)
Rekombinaatiossa vapautuu lämpöä 242 kJ/mol (H2) eli noin 0,45 MW lämpökuormalla radiolyysikaasujen enimmäismitoitusarvolla. Liian pienellä höyrymäärällä lämpötila rekombinaattorissa nousee liian korkeaksi, mikä vaurioittaa rekombinaattorikuulia. Tämän vuoksi
rekombinaattori tarvitsee toimiakseen 0,9 kg/s eli 3240 kg/h höyryä, jonka lämpötila on vähintään 130 °C. Höyryn vähimmäislämpötilalla estetään kosteuden kertyminen rekombinaattoriin linjan käynnistysvaiheessa. Rekombinaattorin suunnitteluarvot on koottu taulukkoon 4.2. (FSAR 348, 6–7, 9.)
Taulukko 4.2. Rekombinaattorin suunnitteluarvot (FSAR 348, 6).
Normaali

Maksimi

Radiolyysivety [m /h] (NTP)

100

152

Radiolyysihappi [m3/h] (NTP)

50

76

Ilma [m3/h] (NTP)

10

30

Höyry [kg/s]

0,90

0,90

Lämpötila [°C]

140

150

Paine [bar(a)]

1,30

Ennen C11/C21
3

C11/C21 jälkeen
Radiolyysivety [m3/h] (NTP)

alle 0,2

0,2

Radiolyysihappi [m /h] (NTP)

alle 0,1

0,1

Ilma [m3/h] (NTP)

10

30

Höyry [kg/s]

0,93

0,94

Lämpötila [°C]

290

390

Paine [bar(a)]

1,20

3

Rekombinaattorilta poistuva höyry ja ilma johdetaan ejektorijärjestelmän jälkilauhduttimeen
431E12/E22, jossa valtaosa höyrystä lauhdutetaan ja poistokaasujen lämpötila lasketaan
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60 °C:een. Jälkijäähdyttimellä kaasun lämpötila lasketaan vielä 15–25 °C:een, minkä jälkeen kaasujen suhteellinen kosteus alennetaan mahdollisimman alas pisaraerottimella ja
lämmittimellä. (FSAR 348, 5–6.)
Koska rekombinaatiojärjestelmä liittyy välittömästi ejektorilinjojen toimintaan, on niiden
suunnittelussa ja mitoituksessa otettava toisensa huomioon. Lisäksi ejektorijärjestelmän toimintaa arvioitaessa voidaan ejektorien imukapasiteettia arvioida seuraamalla rekombinaattorin energiatasetta, sillä järjestelmässä kehitetty lämpö on suoraan riippuvainen ejektorien
imemän vedyn ja hapen määrästä.

4.3

Poistokaasujärjestelmä

Lauhtumattomat kaasut siirtyvät rekombinaatiojärjestelmästä poistokaasujärjestelmään 341.
Järjestelmän tehtävänä on viivästyttää poistokaasuja ja siten pitää piipusta vapautuvien aktiivisten päästöjen määrä mahdollisimman alhaisena. Mitoitustilanteessa järjestelmän tulee
viivyttää radioaktiivista kryptonia 35 tuntia ja erottaa ksenon kokonaan muusta ilmavirrasta.
(FSAR 341, 5, 29.)
Poistokaasujärjestelmän olennaisimmat komponentit ovat kaksi sarjassa olevaa viivästyssäiliötä sekä kolme rinnan olevaa adsorptiokolonnia. Viivästystankkien tehtävä on viivästää
kaasuvirtaa noin 15 tuntia sekä sitoa suurin osa kaasujen hajoamistuotteista sekä molekyylimuotoisesta jodista. Valtaosa kryptonista hajoaa jo viivästyssäiliöissä. Ksenon ja muut jalokaasut erotellaan adsorptiokolonneilla ilmavirrasta aktiivihiilen avulla. Ksenon hidastuu
200-kertaisesti ja muodostaa kolonnilla oman etenemisrintamansa. Kun ksenonrintama saavuttaa kolonnin ulostulon, kytketään toinen kolonni suodatukselle ja asetetaan edellinen kolonni takaisinhuuhteluun. Tämän vuorottaisen kolonnien käytön ansiosta radioaktiivinen
ksenon saadaan tehokkaasti erotettua poistokaasupiipulle kulkeutuvasta ilmavirrasta. Adsorptiokolonnien normaalia toimintaa on havainnollistettu kuvalla 4.3. (FSAR 341, 5–8.)
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Kuva 4.3. Adsorptiokolonnien toiminta, jossa C1 suodatuksella, C2 takaisinhuuhtelussa ja C3 varalla. (Kuusenoja 2017, 29).

Takaisinhuuhteluvirtaus koostuu pääasiassa ilmasta ja se ohjataan tyhjöjärjestelmän imuputkiin (FSAR 341, 7). Tämä ylimääräinen lauhtumattomien kaasujen virtaus tulee ottaa huomioon ejektorijärjestelmän mitoituksessa.

4.4

Dieselvarmentamaton merivesijärjestelmä

Järjestelmän 714 Dieselvarmentamaton merivesijärjestelmä tehtävä on jäähdyttää turbiinilaitoksen järjestelmiä, jotka eivät tarvitse jäähdytystä tilanteissa, joissa sähkönsyöttö laitoksella menetetään. Järjestelmä on jaettu korkea- ja matalapainepiireihin, joista jälkimmäisellä
jäähdytetään muun muassa ejektorilinjojen lauhduttimia ja rekombinaattorijärjestelmän jälkijäähdytintä. (FSAR 714T, 5–7.)
Ejektorilauhduttimet ovat merivesilinjalla sarjassa vaiheiden mukaisessa järjestyksessä kuten kuvassa 4.1 on esitetty. Merivesijärjestelmän lämpötila- ja virtausmittauksilla voidaan
selvittää ejektorilauhduttimien energiataseet, joiden avulla pystytään arvioimaan ejektorien
ja lauhduttimien toimintaa.
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5

EJEKTORILAITTEIDEN TEHDASTESTI

Ejektorijärjestelmälle tehtiin FAT (factory acceptance test) eli tehdastesti Saksassa Merseburgissa 25.1.2017. Testissä testattiin yhden ejektorilinjan ejektorien ja välilauhduttimien
toiminta ja varmistettiin, että laitteiden suorituskyvyt olivat vaaditun mukaiset. Testi oli
suunniteltu saksalaisen standardin DIN 28430 pohjalta. Testattu linja 1 koottiin kuorma-auton lavetin päälle kuvan 5.1 mukaisesti. (ANA 2017b.)

Kuva 5.1. Tehdastestin laitekokoonpano (ANA 2017b).

Linjan ensimmäisessä vaiheessa oli käytössä vain toinen rinnakkaisista ejektoreista Q101 ja
jälkilauhdutin E12 oli jätetty testin ulkopuolelle. Imukaasuna käytettiin 9–10 bar(a) paineesta painealennettua höyryä, jonka määrä redusoitiin vastaamaan kunkin ejektorin todellista imukaasumäärää. Imukaasun ja tuorehöyryn virtauksia ei erikseen mitattu, mutta ne oli
määritetty halutuiksi virtausta kuristavien suuttimien avulla. Koska todelliset imukaasut voimalaitoksella koostuvat höyryn ja lauhtumattomien kaasujen seoksesta, kunkin ejektorivaiheen toiminta testattiin riippumattomasti muista vaiheista. Testissä imukaasuina käytetty
höyry lauhtuu välilauhduttimilla eikä sitä siksi päädy juurikaan seuraavan ejektorin imuun.
Tästä syystä kullakin ejektorivaiheella oli oma imukaasujen syöttölinjansa. Lisäksi ylävirran
ejektorit eivät olleet käytössä toisen ja kolmannen vaiheen testeissä, jotta imuvirta testattavalle ejektorille olisi tarkasti selvillä. Ennen toista ja kolmatta vaihetta pystyttiin linjaan
syöttämään ilmaa, jolla voitiin säätää edellisen ejektorin vastapainetta. Virtauskaavio testilinjalle on esitetty liitteessä 6. (ANA 2017b.)
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Ensimmäistä vaihetta testattaessa kyseisen ejektorin imulinjan venttiili avattiin ja alavirran
ejektorit olivat käynnissä. Ejektorin vastapainetta säätämällä haettiin imupaineelle suunnittelupisteen mukainen arvo. Tämän jälkeen vastapainetta nostettiin syöttämällä välilauhduttimen jälkeen ilmaa, kunnes imupaine lähti nousuun. Suurin vastapaine, jossa imupaine säilyi muuttumattomana, tallennettiin mittauspöytäkirjaan. Tämän paineen tuli olla vähintään
yhtä suuri kuin ejektorin mitoituspisteen mukainen toimintaa rajoittava vastapaine. Myös
lämpötilat mitattiin ja tallennettiin pöytäkirjaan. (ANA 2017b, 7–8; DIN 28430, 15.)
Toisen vaiheen testi tehtiin vastaavalla tavalla, mutta ensimmäisen vaiheen ejektori kytkettiin pois päältä ja kolmas pidettiin päällä. Vastapaineen säätö ja imupuolen arvojen mittaaminen toteutettiin analogisesti ensimmäisen ejektorivaiheen suhteen. Kolmannen vaiheen
testissä muut ejektorit eivät olleet käytössä. Vastapaine ejektorille säädettiin kuristamalla
höyryn virtausta ejektorin jälkeen ennen ilmanpaineeseen vapauttamista. (ANA 2017b.)
Toimintatestissä varmistettiin ainoastaan ejektorien suorituskyvyn täyttyminen, mikä täytti
käytetyn standardin vaatimukset. Kyseinen standardi ei ota kantaa useampivaiheisen ejektorijärjestelmän välilauhduttimien toimintaan, mikäli käyttökohteen imukaasukoostumusta ei
kyetä täysin jäljittelemään testitilanteessa. (DIN 28430, 8.)

5.1

Imukaasusuuttimien mitoitus

Kunkin ejektorivaiheen imukaasun virtaus määritettiin käyttämällä niin sanottua HEI-suutinta, jota DIN 28430 suosittelee käyttämään. Kyseinen suutin on amerikkalaisten HEI-standardien (Heat Exchange Institute) mukaisesti suunniteltu suutin, jolla imukaasuna toimiva
höyry kuristetaan alempaan paineeseen. Kuristetulla poikkipinta-alasuhteella massavirta on
riippuvainen ainoastaan suuremmasta paineesta ja pinta-alojen suhteesta. Imukaasujen massavirta saadaan tällöin tarkasti selville, kun lähtöpaine on määritetty tarkasti. (DIN 28430,
9–12.)
Suuttimen suunnittelua edelsi halutun imukaasumassavirran määrittäminen. Kun tiedettiin
nimellinen imukaasujen koostumus sekä lämpötila mitoituspisteessä, tuli kaasuseosvirta
redusoida vastaamaan testitilanteessa käytettävää imukaasua. Esimerkiksi ensimmäisen vaiheen ejektorin suuttimen suunnittelussa laskettiin, että 23,8 °C asteessa oleva todellinen
353,2 kg/h höyry-kaasuvirta vastaisi ejektorilla 339,57 kg/h massavirtaa 10 bar(a) kylläistä
höyryä, joka on isentalpisesti kuristettu 10 mbar(a) paineeseen. Kun testitilanteessa haluttu

53

imuhöyryvirta oli laskettu, suunniteltiin HEI-suutin siten, että sen läpi kulkeva kuristettu
höyryvirta täsmäsi halutun virran kanssa, kun höyryn lähtöpaine oli 10 bar(a). (ANA 2017b;
DIN 28430, 7–8.)
Laitetoimittaja teki laskentavirheen todellisen imukaasuvirran redusoinnissa kaikille kolmelle ejektorivaiheelle, jolloin HEI-suutin oli mitoitettu väärin ja massavirta ejektoreiden
imussa ei vastannut tavoiteltua. Suunnittelussa käytettiin kuristetulle höyrylle virheellisesti
kylläisen höyryn lämpötilaa, joka imuhöyryllä oli 9 bar(a) paineessa ennen kuristusta. Laskennassa käytetty 175,4 °C lämpötila on merkittävästi korkeampi kuin vaiheiden todelliset
146,6–147,8 °C lämpötilat. Lämpötilavirheen lisäksi imukaasun hapelle käytettiin redusoinnissa moolimassaa 16 g/mol todellisen happimolekyylin 32 g/mol sijasta. (ANA 2017a;
ANA. 2017b.)
Liian suuren lämpötilan olettaminen kuristetulle höyrylle aiheuttaa massavirran laskentaan
virhettä 1,8–1,9 % riippuen ejektorivaiheesta. Virhe on suurin ensimmäisellä ejektorivaiheella, sillä sen imuhöyryn lämpötila poikkeaa eniten virheellisestä oletuksesta. Tämän laskentavirheen vaikutus on suuttimen poikkipinta-alaa ja siten imuvirtaa pienentävä.
Väärän moolimassan käyttäminen hapelle aiheuttaa virhettä noin 3,5–11,7 % ejektorista riippuen. Virheen vaikutus on suurin viimeisellä ejektorivaiheella, sillä hapen suhteellinen
osuus imukaasuista on tällä ejektorilla kaikkein suurin. Laskentavirheen vuoksi HEI-suuttimen läpi kulkeva imuvirta on suurempi kuin tarkoitettu.
Edellä käsitellyt laskentavirheet aiheuttavat virhettä vastakkaisiin suuntiin. Kun molemmat
otetaan huomioon, on ensimmäisen vaiheen ejektorille mitoitettu suuttimen aukko kokonaisuudessaan 1,6 % liian suuri, toiselle vaiheelle 3,8 % ja kolmannelle vaiheelle 9,7 %. Mittausepävarmuus imuvirrassa saisi olla enintään 4,0 % ja tämä ylittyy kolmannen vaiheen
ejektorilla selkeästi (DIN 28430, 14). Kokonaisvirheet ovat kuitenkin konservatiivisia, sillä
niiden vuoksi ejektoreita on testattu aiottua suuremmalla imuvirralla, jolla ne ovat edelleen
saavuttaneet suunnitellun painekorotuksen.

5.2

Testin toteutus

Edellä laskettujen imuvirtojen virheiden lisäksi testipaikalla oli ongelmia käyttö- ja
imuhöyryn tuottamiseen käytetyn kattilan kanssa. Tuotetun höyryn paine vaihteli 9–
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10 bar(a) välillä. Laitetoimittajan laskelmissa paineen on oletettu olevan 9 bar(a) kaikkien
vaiheiden testauksessa. Mittauspöytäkirjaan on kuitenkin merkitty höyrynpaineen olleen
9 bar(a) ainoastaan ensimmäisen ejektorivaiheen testin ajan. Kuten kappaleessa 3 käsiteltiin,
mitoitettua alemman käyttöhöyryn paineen käyttäminen kasvattaa ejektorin massansiirtosuhdetta. Käyttöpaineen pienentäminen kuitenkin laskee suurinta mahdollista kompressiota,
jonka ejektori kykenee tuottamaan.
Testitilanteen mitoitettua pienemmällä höyrynpaineella saattoi olla ensimmäisen vaiheen
ejektorin toimintaan merkittäväkin vaikutus, jota on kuitenkin vaikea arvioida, sillä TVO:lle
on toimitettu kyseisten ejektorien toimintakäyrät ainoastaan mitoitettuun käyttöpaineeseen.
Kyseisellä ejektorilla oli vaikeuksia ylläpitää nimellistä imu- ja poistopainetta vakaasti pitkiä
aikoja. Standardissa ei oteta kantaa testauksen kestoon, mutta siinä todetaan, että mikäli testattava ejektori pääsee mitoitettuun kapasiteettiin mitoitettua alhaisemmalla käyttöpaineella,
täyttää ejektori suunnitteluarvonsa (DIN 28430, 16–17).
Edellä mainittujen ongelmien lisäksi sääolosuhteet ja putkien huono eristys aiheuttivat kostean höyryn muodostumisen (ANA 2017b). Syntyneen kosteuden massaosuutta on mahdoton arvioida jälkikäteen. Tavallisesti ejektorin käyttöhöyryn höyrynosuus tulisi olla vähintään 99,5 % mutta ejektori voi toimia vielä 2–3 % kosteudella. Pisaroiden muodostumisella
on ejektorin tuottamaa kompressiota heikentävä vaikutus. (Birgenheier et al. 1993, 2–3.)
Kaiken kaikkiaan tämän ejektorilaitteiden testin valmistelut olisi pitänyt toteuttaa huolellisemmin ja suunnitteluarvojen mukainen höyryn saatavuus varmistaa eivätkä testiolosuhteet
olleet ideaalit. Erityisesti ensimmäisen vaiheen ejektorin testi olisi ollut suotavaa toistaa
käyttöpaineen palauduttua takaisin 10 bar(a) paineeseen. Epäkohtien kokonaisvaikutus oli
kuitenkin ejektorien toimintaa heikentävä. Kaikki ejektorivaiheet kykenivät tästä huolimatta
tuottamaan suunnitteluarvojen mukaisen kompression niiden suunnittelupisteen imupaineella, joten niiden suunnittelun voidaan todeta täyttävän sille asetetut vaatimukset. Tehdastestin mittauspöytäkirja on esitetty liitteessä 7.
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6

EJEKTORILINJAN APROS-MALLI

Apros on VTT:n ja Fortumin kehittämä prosessidynamiikan simulointiin tarkoitettu ohjelmisto. Aproksen kehitys aloitettiin vuonna 1986 ja sen alkuperäinen sovelluskohde oli voimalaitosten mallintaminen. Ohjelmistolla on mahdollista mallintaa dynaamisesti kokonaisia
laitoksia tai osaprosesseja käyttäen ohjelmiston omia peruskomponentteja tai määrittämällä
omia. Laskenta perustuu massa-, energia- ja liikemäärätaseiden ratkaisemiseen sekä empiiristen korrelaatioiden käyttämiseen. Termohydrauliikan laskenta on useimmissa komponenteissa yksinkertaistettu 1D-tasoon. (VTT.)
Ejektorilinjoista kehitettiin Apros-malli osaksi koko laitoksen mallia ejektorien vikaselvitysprojektin yhteydessä. Malli tehtiin toimivan linjan 1 perusteella säätämällä perustilassa
olevan mallin arvot vastaamaan linjasta 1 mitattuja arvoja. Mallin kehityksessä käytetyt toiminta-arvot on esitetty liitteessä 8. Tekemällä malliin keinotekoisesti erilaisia vikatiloja pyrittiin laskentatulokset saamaan mahdollisimman lähelle viallisesta linjasta 2 mitattuja arvoja. Näin pystyttiin keskittymään etsimään erityisesti vikoja, joilla pystyttiin selittämään
mahdollisimman hyvin ejektorilinjassa 2 havaitut poikkeavuudet linjaan 1 verrattuna.

6.1

Mallin kuvailu

Tehty ejektorilinjan malli sisältää linjan kaikki komponentit, jotka esiteltiin kuvassa 4.1
ejektorilinjan kuvailun yhteydessä. Linjan putkien dimensiot on määritetty isometripiirustusten perusteella ja linjan venttiilien mitat on asetettu vastaamaan todellisia. Ejektorien toiminta on määritetty valmistajan toimittamien toimintakäyrien perusteella. Välilauhduttimien
putki- ja vaippapuoli on jaettu useisiin tilavuuksiin lämmönsiirron ja virtauksien laskentatarkkuuden parantamiseksi.
Mallia on käytetty vikaselvityksen yhteydessä irrallisena muusta voimalaitosmallista. Imulinjan reunaehdoiksi on määritetty turbiinilauhduttimen paine ja imukaasujen koostumus.
Mallin käyttöhöyrylinja alkaa säätöventtiililtä V4, jolla tuorehöyry kuristetaan käyttöpaineeseen. Ejektorilauhduttimien lauhdelinjojen poistopaine on turbiinilauhduttimen paine. Kaasujen poistopuolella linja loppuu jälkilauhduttimen E22 jälkeen. Poistokaasut on asetettu
noin ilmanpaineeseen. Jäähdytysvesilinjassa on asetettu välilauhdutinta E20 edeltävän meriveden lämpötila ja paine kiinteiksi arvoiksi.
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Välilauhduttimet määritettiin jakamalla lämmönsiirtoputkinippu korkeussuunnassa kahdeksaan osaan. Putkinipun yläpuolinen kaasutila on määritetty omaksi laskentatilavuudekseen
ja putkinippujen alla oleva tila on jaettu korkeussuunnassa kolmeen osaan lauhteen ja kaasujen virtausten laskemisen tarkentamiseksi. Pituussuunnassa lauhduttimien mallit on jaettu
kahteen osaan siten, että kaasu-höyryvirtaus kykenee siirtymään toiselle puolelle välilauhdutinta vain tuubinipun alapuolisten tilavuuksien kautta, millä simuloidaan virranohjauslevyä. Välilauhduttimen E21 mallin rakenne on esitetty liitteessä 9.
Jakamalla välilauhduttimet useisiin laskentanoodeihin saadaan laskettuja tuloksia tarkennettua. Kussakin tilavuudessa määritellään komponentin lämpötilan ja solun sisäisen pinnankorkeuden perusteella, käytetäänkö noodissa tulistuksen poiston, lauhtumisen vai lauhteen
jäähdyttämisen korrelaatioita lauhdutinputkien lämmönsiirrolle. Välilauhdutinten jakaminen useaan noodiin mahdollistaa myös sellaisten tarkastelun tilanteissa, joissa virtaukset
ejektorilauhduttimien sisällä eivät ole spesifikaation mukaisia.
Ejektorien mallintamiseen ei käytetty Aproksesta löytyvää ejektorikomponenttia sen epätarkkuuden vuoksi. Sen sijasta ejektoria mallinnettiin venttiilikomponentilla, jonka dimensioina käytettiin ejektorin käyttöhöyrysuuttimen mittoja. Venttiilin jälkeisessä laskentapisteessä kuristettu höyryvirtaus sekoittuu ejektorin imukaasuvirtauksen kanssa. Sekoituspisteen paine ja pisteeseen tuleva imukaasumassavirta määritetään ejektoria edeltävän imukaasujen paineen perusteella ejektorin toimintakäyrän mukaisesti. Käyttämällä toimintakäyrää
ejektorin toiminta-arvojen määrittämiseen saadaan se helposti mallinnettua toimimaan, kuten valmistaja on ilmoittanut sen toimivan vakaassa tilanteessa. Koska toimintakäyrät eivät
sisällä ejektorien toiminta-arvoja epävakaissa ajotilanteissa, joissa kuristus diffuusorin kurkulla menetetään vastapaineen noustessa liian korkeaksi, ei ejektorimalli anna tarkkoja tuloksia epävakaan toiminnan mallinnuksessa. Kuten luvussa 3.2.4 käsiteltiin, pienenee ejektorin imuvirta epävakaalla toiminta-alueella ollessa. Mallin ejektorit reagoivat vastapaineen
nousuun nostamalla imupainetta vakaassa toiminnassa pysyäkseen, kuten todellisetkin ejektorit, mutta mallinnettu imumassavirta ei pienene paineen nousun aikana. Paineennousun
aikaansaama stabiili tasapainotila vastaa kuitenkin todellista ejektorien toiminnan vakauduttua.
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6.2

Mallin käyttäminen vikaselvityksessä

Tehtyä mallia käytettiin sekä ejektorilinjan vian aiheuttajan etsimisessä että eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa. Mallin avulla pystyttiin ennustamaan, miten tukokset
käyttöhöyry- tai lauhdelinjoissa, viallinen ejektori tai ejektorilauhduttimien sisäiset viat vaikuttaisivat linjan toimintaan kokonaisuutena. Lisäksi voitiin arvioida vesityksen parantamiseksi suunniteltujen putkimuutoksien vaikutuksia välilauhduttimien lauhteenpoiston tehokkuuteen. Muokkaamalla imulinjan reunaehtoa voitiin arvioida ejektorilinjan aikaansaamaa tyhjönvetoaikaa ja suurempien ejektorien sekä eri operointitapojen vaikutusta siihen.
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7

VIKASELVITYS

Vuosihuollon R217 aikana asennettiin uusi turbiinilauhdutin ja uudet ejektorilinjat OL2:lle.
Voimalaitoksen ylösajossa heinäkuussa 2017 huomattiin, ettei kumpikaan ejektorilinja toiminut odotetulla tavalla. Tyhjönveto uusituilla ejektoreilla kesti huomattavasti kauemmin
kuin vanhoilla ejektoreilla (Talonpoika 2018b, 2). Linjan 1 rekombinaattorin katalyyttinä
toimivat palladiumkuulat olivat vioittuneet, mikä havaittiin jälkilauhduttimen E12 lauhteen
sähkönjohtokyvyn kohoamisena. Vian vuoksi linja 2 piti kytkeä käyttöön. Ejektorilinja 2 ei
kyennyt ylläpitämään turbiinilauhduttimen tyhjöä, minkä vuoksi reaktoritehoa jouduttiin rajoittamaan 80 %:iin. Paine lauhduttimessa oli tästä huolimatta poikkeuksellisen korkea: noin
100 mbar(a). Kun linjan 1 rekombinaattorikuulat oli vaihdettu uusiin, linja kytkettiin takaisin
päälle ja lauhdutinpaine laski jäähdytysveden lämpötilaa vastaavaan arvoon. Kuvassa 7.1 on
koottuna muutaman ejektorijärjestelmän kannalta olennaisen mittapisteen arvoja aikaväliltä
16.7.–28.7. Linja 2 on ollut käytössä 16.7.–24.7. välisellä ajalla ja linja 1 on ollut 25.7.–28.7.
(Talonpoika 2017b, 1–3.)

Kuva 7.1. R217 jälkeinen ylösajo 16.7.2017–28.7.2017.

Nelikenttäkuvan 7.1 vasemmasta yläkulmassa on termisen tehon ja lauhdutinpaineen käyrät.
Oikeassa yläkulmassa on käyrät rekombinaattorin jälkeiselle lämpötilalle sekä poistokaasukanavan virtaukselle. Vasemmassa alakulmassa on kolmannen ejektorivaiheen jälkeiset
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poistopaineet linjoille 1 ja 2. Kuvaajista nähdään, kumpi linja oli milloinkin käytössä. Viimeisessä kuvassa on esitetty merivesilinjan lämpötilat ennen ja jälkeen ejektorilauhduttimien.
Kuvasta 7.1 nähdään, että reaktorin termisen tehon ollessa 70 % ylösajon alkuvaiheessa
lauhduttimen paine pysyi suunnitellussa arvossa noin 50 mbar(a) paineessa. Kun teho nostettiin 80 %:iin, lauhdutinpaine nousi jyrkästi ja tasoittui noin 90 mbar(a) paineeseen. Muutaman päivän tehoajon jälkeen lauhduttimen paine lähti taas nousemaan, mutta tasaisesti
tällä kertaa ja ilman selkeää selitystä. Yksi mahdollinen selitys paineen nousulle olisi ollut
lauhtumattomien kaasujen kerääntyminen lauhduttimelle. Kohoava kaasukonsentraatio olisi
aiheuttanut lauhdutinpaineen kasvamisen, kun lämmönsiirron lämpötilaeron olisi täytynyt
nousta kaasueristeen paksuuntumisen kompensoimiseksi.
Tarkemmassa tarkastelussa kuvassa 7.2 lauhduttimen paineen nähdään seuranneen poistokaasujärjestelmän syklistä virtausta, kun linja 2 on ollut käytössä. Poistokaasujärjestelmän
suodatuksella ja takaisinhuuhtelussa olevia adsorptiokolonneja vaihdetaan keskenään 12
tunnin sekvenssillä. Takaisinhuuhtelujakso päättyy 90 minuutin kestoiseen paineennostovaiheeseen, jonka aikana poistokaasujärjestelmästä ei kulje ilmavirtausta ejektorijärjestelmän
imuun (Tuomaala 2019, 2–3). Tämä jakso nähdään notkahduksena poistokaasuvirtauksessa
ennen viivästystankkia 341T1. Lauhduttimen paineen nähdään lähteneen laskuun melkein
välittömästi aina kun ejektorijärjestelmän imuilmavirtaus laski noin 9 m3/h (NTP) verran.

Kuva 7.2. Turbiinilauhduttimen paine (sininen) ja poistokaasuvirtaus (vihreä) R217 jälkeen.
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Kuvassa 7.3 on esitetty lauhdutinpaineen ja poistokaasujärjestelmän virtauksen käyttäytyminen välittömästi tehonnoston jälkeen. Ylemmässä kuvassa on linja 2 käytössä ja alemmassa linja 1. Kuvasta nähdään, että lauhduttimen paine lopetti poistokaasujärjestelmän virtauksen seuraamisen, kun linja 1 vaihdettiin takaisin päälle 25.7.2017. Kuvasta nähdään
myös, että poistokaasujen virtaus on ollut epävakaa 17.8.–18.8., kun linja 2 on ollut käytössä,
ja tasoittunut 18.8. lauhdutinpaineen kanssa yhtä aikaisesti. Epävakaa ilmavirta ejektorilinjan jälkeen on tyypillistä, kun jokin linjan ejektoreista ei kykene toimimaan toimintakäyrällään ja alkaa sakkaamaan. Linjaa 1 käytettäessä 25.7. alkaen ei samanlaista heilahtelua poistokaasujen virtauksessa ole havaittavissa.

Kuva 7.3. Lauhdutinpaine (sininen) ja poistokaasujärjestelmän virtaus (vihreä) R217 jälkeen. Ylempänä on
linja 2 käytössä ja alemmassa linja 1.
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Lisäksi tiedetään, että ejektorilinja 2 kykeni ylläpitämään lauhduttimen paineen 70 % reaktoriteholla mutta ei enää 80 % teholla. Ainoa ejektoreilla näkyvä ero edellä mainittujen tehotilanteiden välillä on 10 prosenttiyksikköä korkeampi radiolyysikaasujen määrä, kun teho
on korkeampi. Lauhdutinpaineen noususta radiolyysikaasujen määrän kasvaessa, linjan 2
syklisestä lauhdutinpaineen vaihtelusta sekä epävakaasta poistokaasuvirtauksesta reaktoritehoa nostettaessa voidaan päätellä, että ejektorilinjan 2 kapasiteetti käsitellä lauhtumattomia
kaasuja oli huomattavasti mitoitettua alhaisempi.
Kuvassa 7.4 nähdään linjan 2 rekombinaattorin jälkeisen lämpötilan seuranneen reaktorin
termistä melko tasaisesti. Rajut lämpötilavaihtelut indikoisivat epätasaista radiolyysikaasujen rekombinoitumista tai epätasaista höyryn syöttöä rekombinaattorille. 18.7. nähtävän lämpötilan putoamisen aikana linja 2 ei ole ollut käytössä, mikä on aiheuttanut laskun lämpötilassa.

Kuva 7.4. Terminen teho (sininen) ja rekombinaattorin jälkeinen lämpötila (vihreä) linjaa 2 käytettäessä.

Koska linjan 2 rekombinaattorin poistolämpötila säilyi melko tasaisena, voidaan rekombinoitumisprosessin olettaa toimineen vakaasti, mikä tarkoittaa tasaista vedyn ja hapen syöttöä järjestelmään. Tämä tarkoittaa, että ejektorilinja 2 imi lauhduttimelta tasaisesti kaiken
radiolyysikaasun, joka sinne reaktorilta kulkeutui. Myös kuvista 7.2 ja 7.3 nähtävä poistokaasuvirtaus 341 järjestelmässä tasoittui ylösajon aikana ja sen trendi oli tasaantumisen jälkeen hitaasti laskeva, mikä on ollut tyypillistä OL1 ja OL2 laitoksilla ylösajojen jälkeen.
Ejektorijärjestelmän toimimattomuuden jatkuminen olisi aiheuttanut kuvassa 7.3 nähtävää
toiminnan epävakautta aina linjaa 2 käytettäessä. Mikäli ejektorilinja ei olisi kyennyt ime-
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mään kaikkea vuotoilmaa ja takaisinhuuhteluilmaa lauhduttimelta, olisi se näkynyt lauhdutinpaineen kasvun jatkumisena, poistokaasuvirtauksen epävakautena sekä poistokaasuvirtauksen kasvamisena. Kaasujen jatkuvan kerääntymisen lauhduttimelle olisi pitänyt kasvattaa poistokaasujärjestelmän virtaa, kun ilman osuus imukaasuista olisi kasvanut.
Edellä mainittujen perusteella voidaan päätellä, että vaikka ejektorilinjan 2 kapasiteetti käsitellä lauhtumattomia kaasuja oli mitoitettua huonompi, se kuitenkin kykeni poistamaan
kaikki kaasut lauhduttimelta reaktoritehon ollessa korkeintaan 70 %. Suuremmallakin teholla lauhtumattomien kaasujen poistaminen onnistui, mutta ainoastaan mitoitettua korkeammalla lauhdutinpaineella.
Ylösajon R217 aikana ja myöhemmin tehtiin lukuisia selvityksiä ja koeajoja, joissa linjojen
1 ja 2 toimintaa testattiin yhdessä ja erikseen. Lisäksi ejektorilinjaan 2 asennettiin uusia kiinteitä ja väliaikaisia mittauspisteitä, joilla oli mahdollista saada tarkempaa dataa linjan laitteiden toiminnasta. Välilauhduttimien vaipan ulkopuolelle asennettujen lämpötilamittausten
perusteella huomattiin E21:n todennäköisesti täyttyvän vedestä linjaa 2 käytettäessä. Linjasta 2 kuului ejektorien epävakaan toiminnan aiheuttamia "pumppausääniä". Korkeiden säteilytasojen vuoksi äänien tarkan alkuperän selvittäminen oli kuitenkin haastavaa.
Merivesipiiriin lämpötaseita tarkastelemalla selvitettiin, että jäähdytyslinjaan siirtyneen
lämpökuorman linjasta 2 oli noin 23 % pienempi kuin linjasta 1, mikä viittasi heikentyneeseen imukykyyn. Havaittiin myös, että linja 2 kykeni ylläpitämään mitoitetun lauhduttimen
tyhjön myös 80 % termisellä teholla, kun takaisinhuuhteluvirtaus poistokaasujärjestelmästä
oli pois käytöstä. Jäähdytyspiirin lämpökuormaa tarkastelemalla huomattiin myös, että linjan 2 lämpökuorma oli pienempi vikatilassa kuin toimivassa tilassa, vaikka vikatilan suuremman paineen olisi kuulunut kasvattaa ejektorilinjan imemää höyryn määrää ja siten lisätä
lämpökuormaa. (Talonpoika 2018a, 6–13.)
Uusilla mittauksilla havaittiin myös kolmannen vaiheen ejektorin Q22 imukaasujen lämpötilan sekä välilauhduttimen E21 paineen nousevan korkeammaksi linjassa 2 kuin 1, kun molempia linjoja käytettiin samanaikaisesti. Tämä viittasi linjan 2 ongelman alkuperän löytyvän todennäköisesti jommastakummasta komponentista. Vian syytä selvitettiin etsimällä todennäköisimpiä vian aiheuttajia ja sulkemalla havaintojen perusteella epätodennäköisiä
vaihtoehtoja pois selvityksestä.
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7.1

Mekaaninen asennusvika ejektoreissa

Ensimmäisiä poissuljettuja vian aiheuttajia olivat vialliset tai väärin asennetut ejektorisuuttimet tai tukos käyttöhöyrylinjoissa. Mekaaninen vika suuttimessa aiheuttaisi ejektorin käyttöhöyryn paineen laskemisen ja kuristetun virtauksen pienenemisen. Tämä laskisi ejektorin
tuottamaa enimmäiskompressiota. Pienentynyt kompressiosuhde kolmannen vaiheen ejektorilla edellyttäisi kolmannen vaiheen imupaineen kasvamista, jotta linja kykenisi edelleen
tuottamaan vaaditun vastapaineen. Korkeampi imupaine heijastuisi aiemmille vaiheille nostaen niiden poisto- ja imupaineita yli mitoituspisteen. Tämä aiheuttaisi epävakaata toimintaa
ensimmäisessä vaiheessa ja turbiinilauhduttimen paineen nousun.
Kaikille ejektoreille sekä ejektorien suuttimia edeltäville käyttöhöyryventtiileille tehtiin visuaaliset tarkastukset, joilla varmistettiin kaikkien ejektorien ja niiden suuttimien olevan mitoitetun mukaiset, oikeassa asennossa ja ehjät. Lisäksi käyttöhöyry-, imu- sekä merivesilinjoja tarkastettiin tukoksien varalta. Tarkastetut laitteet ja linjat ovat merkittynä PI-kaavioon
liitteessä 10. Ejektoreista ei löydetty mekaanista vikaa eikä linjoista tukoksia. (Balcke-Dürr
2019a, 2.)
Ejektoreiden ottamalle käyttöhöyryn määrälle tehtiin koe, jossa ejektorivaiheita suljettiin ja
avattiin yksi kerrallaan. Eroista lämpötilan nousussa merivesijäähdytyslinjalla 714 eri vaiheita käytettäessä pystyttiin energiataselaskennalla arvioimaan ejektorilauhduttimilla lauhtuneen höyryn määrä. Lopputulos oli, että ejektorit ottivat käyttöhöyryä melko tarkasti samoissa suhteissa kuin spesifikaatioissa oli määritelty. Lisäksi kokonaislämpövirta ejektorilinjasta merivesilinjaan vastasi mitoitettua arvoa. (Talonpoika 2017b, 4–5.)
Näillä selvityksillä voitiin poissulkea linjan vian syyksi mekaaniset viat ejektoreilla ja tukokset imu- tai käyttöhöyrylinjoissa. Pelkällä mekaanisella vialla ei olisi myöskään voinut
selittää linjan kapasiteetin vaiheittaista heikkenemistä, joka havaittiin ylösajossa R217.

7.2

Vika vesityslinjoissa

Välilauhduttimella E21 havaittiin tulvimista ejektorikokeissa 19.9.2017. Välilauhduttimen
vaipan ulkopuolelle oli asennettu lämpötilamittaukset, joiden perusteella lauhteen pinnan
arveltiin nousevan ainakin putkirivien korkeudelle, kun linjoja 1 ja 2 käytettiin yhtäaikaisesti. Syyksi epäiltiin vikaa lauhduttimen vesityslinjoissa. (Talonpoika 2017b, 7, 10–14.)
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Vedenpinnan nouseminen välilauhduttimella E21 olisi aiheuttanut lämmönsiirron heikkenemisen lauhdutinputkien jäädessä veden alle. Pinnan nousu riittävän korkealle olisi tukkinut
höyry-kaasuseoksen virtauksen lauhduttimen sisällä, sillä virranohjauslevy esti kaasun kulkemisen pituussuunnassa lauhduttimella tuubien kohdalta ja niiden yläpuolelta, kuten kuva
7.5 havainnollistaa.

Kuva 7.5. Tulvivan välilauhduttimen E21 periaatekuva (muokattu lähteestä Jiema).

Kuvan 7.5 mukainen kaasuvirran tukkeutuminen kohonneen lauhdepinnan vuoksi olisi aiheuttanut imuvirran pienenemisen seuraavalle ejektorille Q22, mikä olisi johtanut kyseisen
ejektorin toiminnan putoamisen pois toimintakäyrältä ja sakkaamisen. Paine lauhduttimella
E21 olisi kasvanut kaasuvirtauksen ylläpitämiseksi, mikä olisi aiheuttanut paineen nousemisen myös ylävirran laitteilla ja turbiinilauhduttimella. Lisäksi asteittain kohonnut lauhdepinta olisi selittänyt linjan kapasiteetin heikkenemisen ajan myötä.
Linjalle 2 tehtiin analyysia Apros-mallilla, joka tuki hypoteesia vedenpinnan noususta välilauhduttimessa E21 (Kontio 2017, 9). Välilauhduttimet E20 ja E21 käyttivät yhteistä vesityslinjaa, jota pitkin molempien lauhteet ohjattiin turbiinilauhduttimelle. Vesityslinjassa
on ennen lauhdutinta 11,7 m korkea U-mutka, jossa epäiltiin olleen tukos, joka olisi selittänyt vedenpinnan kohoamisen. Lauhteenpoistolinjan periaatekuva korkeuseroineen on esitetty kuvassa 7.6.
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Kuva 7.6. E21:n vesityslinja (Talonpoika 2017a, 6).

Ejektorilinjojen 1 ja 2 lauhteenpoistolinjoille tehtiin painehäviömittaus, jossa virtausvastuksen todettiin olevan melkein kertaluokkaa suurempi kuin toimittajan arvioima. Mitattu painehäviö oli kuitenkin yhtä suuri molemmissa linjoissa. Mallintamalla selvitettiin ratkaisu
vesityksen parantamiseksi. Välilauhduttimelle E21 tehtiin oma lauhteenpoistolinja, joka on
piirretty punaisella kuvaan 7.7 (OL2 Järjestelmä 2.431). Myöhemmin alkuperäisistä linjoista
löydettiin PI-kaavioihin merkitsemättömät kuristimet turbiinilauhduttimen sisäänmenosta,
mikä selitti arvioitua suuremmat painehäviöt. (Talonpoika 2017a, 1–10.)

Kuva 7.7. Ejektorilauhduttimien E20 ja E21 vesityslinjat (OL2 Järjestelmä 2.431).

Tulviminen saatiin vähenemään erillisillä vesityslinjoilla, mutta linja 2 ei toiminut vieläkään
vastaavalla kapasiteetilla kuin linja 1. Toimivalla linjalla ei myöskään esiintynyt tulvimista
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alun perin, vaikka ne olivat käytännössä identtiset keskenään. Myös turbiinilauhduttimen
yhteistä löydetyt kuristukset olivat samanlaiset molempien ejektorilinjojen vesityksissä. Tämän vuoksi kaikki esiintyneet viat eivät voineet johtua pelkästään lauhteenpoistosta.

7.3

Ejektorin Q22 liian korkea vastapaine

Vesityslinjojen uusimisen jälkeen vikatilan aiheuttajaksi epäiltiin liian korkeaa vastapainetta
kolmannen vaiheen ejektorille Q22. Mitoitettua suuremman vastapaineen aiheuttajaksi ajateltiin odotettua suurempaa painehäviötä rekombinaattorilla. Linjan 1 rekombinaattorille uusittiin rekombinaattorikuulat niiden vaurioiduttua ylösajossa R217. Vanhojen kuulien käyttäminen toisessa linjassa olisi ollut mahdollista aiheuttaa suurempi painehäviö rekombinaattorilla. Vaihtoehtoisesti mitoitettua suuremman höyry-kaasuvirtauksen esiintyminen olisi
voinut kasvattaa rekombinaattorin painehäviötä odotettua suuremmaksi (Balcke-Dürr
2019b, 4–5). Toiseksi vastapaineen aiheuttajaksi epäiltiin kolmannen vaiheen ejektorin ohituslinjaa. Ohituslinjan kuristettu höyryvirta sekoittuu ejektorin Q22 poistokaasuihin ennen
rekombinaattoria. Odotettua suurempi höyryvirtaus olisi esiintyessään voinut aiheuttaa mitoitettua korkeamman vastapaineen. Myös putkitukos missä tahansa ejektorin Q22 jälkeen
olisi voinut aiheuttaa etsityn kaltaisen painehäviön. (Balcke-Dürr 2019a, 2–3.)
Rekombinaattorin aiheuttama painehäviö varmistettiin uudelleenkalibroimalla painemittaukset ennen ja jälkeen rekombinaattorin ja tekemällä koeajo linjalla 2. Painehäviö oli mitoitettujen arvojen mukainen. (Balcke-Dürr 2019a, 2–3.)
Ohituslinjan aiheuttamaa vastapainetta laskettiin pienentämällä ohitushöyryn massavirtaa
säätelevän kuristimen aukkoa pienemmäksi. Lisäksi kolmannen vaiheen ejektorin käyttöhöyrysuuttimen kurkkua laajennettiin ejektorin höyryvirran kasvattamiseksi. Suuremmalla
käyttöhöyryn massavirralla saavutettiin suurempi liikemäärä höyry-kaasuseokselle diffuusorin kurkulla, minkä tarkoituksena oli nostaa ejektorin tuottamaa kriittistä poistopainetta. (Balcke-Dürr 2019a, 3.)
Käyttöhöyryn massavirran nostamisella ja ohitusvirtauksen laskemisella ei ollut näkyvää
vaikutusta ejektorilinjan toimintaan. Myös rekombinaattorin odotettua suurempi painehäviö
suljettiin pois. Näin ollen vian alkuperän todettiin todennäköisesti olevan muualla kuin korkeassa Q22 vastapaineessa. (Balcke-Dürr 2019a, 2–3.)
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7.4

Lauhtumattomien kaasujen liian suuri määrä ejektorilinjassa

Ejektorijärjestelmän uusimisen suunnitteluvaiheen aikana sopimuksen eri osapuolten välillä
oli puutteita tiedonkulussa koskien ejektorien mitoituksessa käytettäviä arvoja. Järjestelmätoimittaja ja ejektorivalmistaja olettivat ejektoreilta vaaditun lauhtumattomien kaasujen käsittelykapasiteetin liian pieneksi, minkä vuoksi ejektorijärjestelmän suunnittelussa käytettiin
sopimusta pienempiä arvoja lauhtumattomien kaasujen virtauksille. (Balcke-Dürr 2019b, 6.)
Alkuperäisessä TVO:n ja toimittajan välisessä sopimuksessa lauhtumattomien kaasujen
määrä, joka ejektorijärjestelmän tulisi kyetä poistamaan lauhduttimelta, oli määritelty vastaamaan vanhan ejektorijärjestelmän mitoituskapasiteettia ja 431-järjestelmäkuvauksessa
annettua arvoa. Huonon informaationkulun vuoksi ejektorijärjestelmän lauhtumattomien
kaasujen käsittelykapasiteetti suunniteltiin yli 30 % liian pieneksi verrattuna alkuperäiseen
sopimukseen. Taulukossa 7.1 on esitetty eri kaasukomponenttien määrät, jotka on esitetty
TVO:n ja toimittajan välisessä sopimuksessa, toimittajan laatimassa ejektorijärjestelmän
suunnitteluraportissa sekä ejektorivalmistajan toimittamissa ejektorilaitteiden datalehdissä.
Ilmoitetut absoluuttiset kaasumäärät on redusoitu vastaamaan 146,6 °C höyryä ja laskettu
yhteen eri dokumenteissa määriteltyjen spesifikaatioiden vertailun mahdollistamiseksi.
Taulukko 7.1. Lauhtumattomien kaasujen mitoitettu määrä (TVO-Balcke-Dürr 2014, 14; Balcke-Dürr 2016,
10; AEL 2016, 9).
Sopimus

Suunnitteluraportti

Datalehdet

Ilma

55,0

21,6

21,6

kg/h

Vety

13,5

11,8

10,7

kg/h

Happi

108,7

95,8

85,5

kg/h

Redusoitu kokonaisvirta

178,6

136,8

124,6

kg/h

-

76,6

69,8

%

Kapasiteetti verrattuna sopimukseen

Todellisen lauhtumattomien kaasujen kokonaisvirran mitattiin vastaavan 146,7 kg/h
redusoitua virtausta, kun voimalaitos kävi 100 % termisellä teholla ja poistokaasujärjestelmän uudelleenkierrätys oli käytössä. Ilman kierrätysvirtaa lauhtumattomien kaasujen
redusoitu kokonaisvirtaus oli 137,1 kg/h. Molemmat ylittävät selkeästi laitetoimittajien käyttämät suunnitteluarvot mutta olivat kuitenkin pienemmät kuin alkuperäisessä sopimuksessa
oli kapasiteetiksi sovittu. (Talonpoika 2018a, 1–5.)
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Mitoitettua suurempi lauhtumattomien kaasujen määrä olisi voinut heikentää ejektorijärjestelmän toimintaa kahdella tavalla: ensinnä kasvattamalla imuvirtaa erityisesti viimeisellä
ejektorilla, joka on herkin kuormituksen vaihteluille. Liian suuri imuvirta olisi nostanut imupainetta, joka olisi heijastunut aiemmille vaiheille korottaen imu- ja poistopaineita sekä lauhdutinpainetta. Lisäksi kasvanut kaasukonsentraatio heikentää suoraan välilauhduttimien toimintaa. Paksumpi kaasueriste olisi aiheuttanut paineen ja lämpötilan nousun välilauhduttimilla vaaditun lämmönsiirtokertoimen ylläpitämiseksi. Kohonnut paine olisi jälleen heijastunut linjan alkupäähän.
Linjojen 1 ja 2 käytännössä identtisten rakenteiden vuoksi edellä mainittu alimitoitus ei yksistään voinut selittää linjojen välistä eroa imukapasiteetissa. Alimitoitus suunnittelussa kuitenkin todennäköisesti teki ejektorilinjoista herkempiä vikatiloille.
Lisäksi selvitettiin, ettei lauhtumattomien kaasujen määrissä ollut eroavaisuuksia linjojen
välillä. Turbiinilauhduttimelta imetyn lauhtumattomien kaasujen määrän pitäisi olla sama
molemmilla linjoilla tai pienempi viallisella linjalla 2, joten se ei voinut selittää ongelmaa.
Ejektorilinjassa vallitsee alipaine, joten mahdollisen ilmavuodon mahdollisuus selvitettiin
ajamalla linjaa 2 suljettua imukaasuventtiiliä vasten. Ilmavuotoa ejektorijärjestelmään ei
kuitenkaan havaittu. (Balcke-Dürr 2019a, 3.)
Myöskään poistokaasujärjestelmän virtauksessa ei tapahtunut merkittävää muutosta käyttötilanteiden välillä, joissa linjaa 1 käytettiin normaalisti tai linjaa 2 vakaalla tehoalueella.
Koska kaikki ejektorijärjestelmän kompressoima ilma kulkeutuu poistokaasujärjestelmään,
olisi mitatun virtauksen pitänyt olla suurempi linjaa 2 käytettäessä verrattuna linjan 1 käyttöön, jos ilmavuotoa olisi esiintynyt.
Linjan 2 ejektoreita yritettiin myös ajaa aiempaa pienemmällä käyttöhöyryn paineella. Laskemalla suuttimia edeltävä 11 bar(a) paine 10 bar(a) paineeseen olisi kuulunut olla imukapasiteettia nostava vaikutus. Käyttöpaineen laskeminen kuitenkin laskee myös suurinta mahdollista poistopainetta, jonka ejektorit kykenevät vakaasti tuottamaan. Tästä johtuen järjestelmän toiminta lakkasi kokonaan paineen laskun aikana. (Balcke-Dürr 2019a, 3.) Aprosmallilla myös todettiin, ettei pelkkä lauhtumattomien kaasujen poikkeuksellisen suuren määrän pitäisi saattaa ejektorijärjestelmää havaitun kaltaiseen vikatilaan.
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7.5

Välilauhduttimen E21 vaippapuolen vika

Ejektorin korkean poistopaineen yleisin aiheuttaja alavirran ejektorin sakkaamisen jälkeen
on välilauhduttimen toimintaan liittyvät ongelmat (Lieberman 2012, 12). Ejektorilauhduttimien merivesipuolelle oli jo tehty visuaaliset tarkastukset, joissa ei huomattu mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Koeajoissa, joissa linjat 1 ja 2 olivat yhtä aikaa käynnissä, havaittiin
paineen olevan koholla välilauhduttimessa E21 verrattuna linjan 1 vastaavaan lauhduttimeen
E11. Lisäksi ejektorin Q22 imukaasujen lämpötila oli korkeampi kuin ejektorin Q12.
Ejektorilinjasta tehtyyn Apros-malliin asetettiin tilanne, jossa simuloitiin linjan 1 toimintaa
koeajon aikana. Molempien linjojen oletettiin imevän puolet lauhtumattomista kaasuista, joten niiden pitoisuus mallissa puolitettiin normaaliajosta. Linjan mitattua imupainetta ja välilauhduttimien jäähdytteen lämpötilaa sekä virtausta käytettiin mallin reunaehtoina. Malli
asetettiin antamaan tulokseksi linjasta 1 mitattuja vastaavia arvoja muuallekin linjaan. Nämä
mallin pohjana käytetyt mitta-arvot ovat liitteessä 8.
Kun malli oli viritetty vastaamaan linjasta 1 mitattua tilaa, siihen kokeiltiin luoda erilaisia
vikatilanteita, joiden tarkoituksena oli saada malli antamaan tulokseksi linjasta 2 mitattuja
arvoja. Löydettiin kaksi eri vikatilannetta, joissa välilauhduttimen paine ja sen jälkeinen lämpötila saatiin nousemaan mitatulle tasolle mallissa: käyttöhöyryn vuotaminen Q22 suuttimesta väärään suuntaan lauhduttimelle E21 päin sekä välilauhduttimen E21 sisäinen ohivirtaus. Liitteeseen 11 on taulukoitu mallinnettuja arvoja perustilasta ja eri vikatilanteista.
Vääränsuuntainen höyryvirta ejektorilla vastaa tilannetta, jossa Q22 alkaa sakkaamaan liian
korkean vastapaineen vuoksi. Tätä mahdollisuutta oli jo tuloksetta selvitetty aiemminkin.
Lisäksi pelkkä viallisen ejektorin aiheuttama heikentynyt imuvirtaus ei olisi riittänyt selittämään mitattua lämpötilaa, vaan osan ejektorin käyttöhöyrystä olisi tullut virrata väärään
suuntaan edelliselle lauhduttimelle päin.
Välilauhduttimen sisäinen ohivirtaus puolestaan selittyisi vialla virranohjauslevyssä E21:n
vaippapuolella, mitä ei ollut aikaisemmin vielä ajateltu vikatilan aiheuttajaksi. Mallin perusteella jo 10 cm2 suuruinen aukko virranohjauslevyn yläosassa riittäisi aiheuttamaan riittävän
suuren lämmönsiirtoputkien ohivirtauksen, joka nostaisi välilauhduttimen paineen ja lämpötilan linjasta 2 mitattuihin arvoihin. Teoriassa tämän kokoinen aukko olisi voinut syntyä
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asennusvaiheessa levyn vaurioituessa tai liian suuren vaipan ja ohjauslevyn välisen välyksen
vuoksi. Kuvassa 7.8 on lauhduttimen E21 poikkileikkauskuva virranohjauslevyn kohdalta.

Kuva 7.8. Välilauhduttimen E21 poikkileikkauskuva.

Osittainenkin höyry-kaasuseoksen ohivirtaus välilauhduttimella olisi aiheuttanut mitoitettua
suuremman kuormituksen kolmannen vaiheen ejektorille Q22. Ohivirtauksen aiheuttama
heikentynyt lauhtuminen olisi lisännyt ejektorille kulkeutuvaa imuvirtausta. Ejektorin imuvirtauksen kasvaminen edellyttää myös imupaineen kasvamista toimintakäyrän mukaisesti.
Välilauhduttimella E21 mitattu korkea paine selittyi tällä. Ohivirtaus olisi selittänyt odotettua korkeamman ejektorin imukaasujen lämpötilan. Edellisen vaiheen kompressoiman
höyry-kaasuseoksen suunnittelupoistolämpötila on 140 °C ja välilauhduttimen ulostulokaasujen suunnittelulämpötila on 40 °C (Balcke-Dürr 2016, 11). Ohivirtauksen vuoksi lauhduttimen ulostulolämpötila kohoaisi, kun ohivirrannut kuuma höyry-kaasuseos sekoittuu lauhduttimen läpi kulkeneen jäähtyneiden lauhtumattomien kaasujen kanssa ennen ejektorin Q22
imua.
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Virranohjauslevystä otettiin röntgenkuva, josta oli tarkoitus nähdä mahdollinen vaurio. Kuvan perusteella kyettiin näkemään levyn olevan välilauhduttimen sisässä kutakuinkin oikealla paikalla, mutta tarkemman analyysin tekeminen oli mahdotonta. Kuvausasetelma on
esitetty liitteessä 12.
Koska röntgenkuvauksen perusteella ei kyetty näkemään ohjauslevyn kuntoa riittävän tarkasti, päätettiin välilevyä tarkastella myös endoskopian avulla. Ennen varsinaista kuvausta
suoritettiin niin sanottu mockup-kuvaus OL1:n välilauhduttimella E21, jota ei ollut vielä
asennettu vaan se oli käyttämättömänä varastohallilla. Välilauhdutin oli kaikin puolin identtinen OL2:lle asennetun kanssa, joten sillä oli hyvä harjoitella endoskopiaa varten. Kuvassa
7.9 on kyseisen lauhduttimen sisältä lämmönvaihdintuubien päältä otettu valokuva, josta
nähdään, miltä kunnossa olevan virranohjauslevyn kuuluu näyttää.

Kuva 7.9. OL1 E21 mockup-kuva 13.12.2018.

Varsinaisen endoskopian toteuttaminen oli haastavaa, sillä endoskooppi oli mahdollista
saada prosessiin sisään ainoastaan ejektorin Q22 irrotetun käyttöhöyrysuuttimen kautta.
Aluksi suunniteltu kamera ei mahtunut tästä sisään, joten kuvauksessa jouduttiin tyytymään
pienempään mutta huonompaa kuvaa antavaan endoskooppiin.
Endoskopialla löydettiin virranohjauslevyn olleen asennettu ylösalaisin välilauhduttimen sisään ja näin vahvistettiin oikeaksi hypoteesi välilauhduttimen sisäisestä ohivirtauksesta.
Kuva 7.10 on otettu välilauhduttimen tuubien päältä. Kuvasta nähdään, ettei ohjauslevy ole
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oikein päin ja levyn tarkoitetun alareunan olevan hieman tuubinipun yläpuolella pituussuunnassa keskellä putkia.

Kuva 7.10. OL2 E21 endoskopiakuva 17.12.2018.

Ylösalaisin asennetun virranohjauslevyn aiheuttama ohivirtauskanava on huomattavasti
mallintamalla ennustettua 10 cm2 aukkoa suurempi. Tästä johtuen havaitut ejektorilinjan 2
ongelmat selittyvät entistä todennäköisemmin viallisella levyllä.
Väärinpäin asennettu virranohjauslevy selittää myös havaitun tilanteen, jossa lauhdetta kertyi lauhduttimen pohjalle sekä linjan 2 kapasiteetin vaiheittaisen heikkenemisen usean päivän käyttötilanteessa. Kuvassa 7.11 on havainnollistettu tilanne, jossa välilauhduttimen toinen puoli on kertynyt täyteen vettä virtauksen estyttyä lauhduttimen pohjalla.
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Kuva 7.11. Välilauhduttimen E21 periaatekuva viallisella virranohjauslevyllä (muokattu lähteestä Jiema).

Lauhduttimessa on vain yksi lauhteenpoistoputki, joka sijaitsee vaippapuolelta katsottuna
höyry-kaasuseoksen tulopuolella. Viallinen ohjauslevy esti toisella puolella syntyneen lauhteen valumisen pois lauhduttimelta. Lauhdetta todennäköisesti pääsi valumaan ohjauslevyn
ja vaipan välistä hieman toiselle puolelle, mutta lauhteen muodostuminen oli nopeampaa
kuin välyksen läpi mahtui lauhdetta poistumaan. Tämä aiheutti hitaan vedenpinnan nousun
lauhduttimella, millä ei ollut merkittävää vaikutusta lauhduttimen tai ejektorilinjan jo ennestään heikkoon toimintaan ennen kuin pinnankorkeus saavutti lauhdutinputket.
Putkien peittyessä veden alle välilauhduttimen lämmönsiirtopinta-ala alkoi pienentyä.
Vaikka höyryä lauhtui myös suoraan lauhteen rajapinnassa, oli kokonaislauhtuminen kuitenkin heikompaa kuin tilanteessa ennen putkien peittymistä, sillä jäähdytysveteen siirtynyt
lämpökuorma pieneni. Lämmönsiirtokerroin seisovan vesimassan jäähdyttämiselle on merkittävästi pienempi kuin virtaavan höyryn lauhduttamiselle. Heikentyvä lämmönsiirto aiheutti lauhduttimen paineen nousemisen entistä korkeammalle lauhtumisen mahdollistamiseksi. Nouseva paine välilauhduttimella edellytti korkeampia toimintapaineita myös edellisiltä vaiheilta, mikä johti myös turbiinilauhduttimen paineen nousuun ejektorilinjan imun
mahdollistamiseksi.
Linjaa 2 käytettäessä kuullut pumppausäänet johtuivat ensimmäisen vaiheen ejektorin sakkaamisesta, joka loppui vasta turbiinilauhduttimen paineen noustua ejektorin imupaineen
yläpuolelle. Tällöin virtaus diffuusorin läpi alkoi taas kulkea vakaasti ja uusi tasapainotila
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saavutettiin. Kuvassa 7.12 on esitetty kolmannen vaiheen imuvirran kasvun vaikutus muuhun ejektorilinjaan ja turbiinilauhduttimen paineeseen. Ohivirtauksen aiheuttama kolmannen vaiheen ejektorin imuvirran nousu arvosta 223 kg/h arvoon 260 kg/h riitti nostamaan
turbiinilauhduttimen paineen 39,5 mbar(a) paineesta 100 mbar(a) paineeseen. Imuputkien ja
välilauhduttimien painehäviöiden on oletettu pysyvän vakiona ja spesifikaation mukaisina,
vaikka todellisuudessa häviöt kasvaisivat hieman suuremmiksi paineen kasvaessa.
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Kuva 7.12. Ejektorilinjan toiminta mitoitus- ja vikatilanteessa.

Koetilanteissa, joissa linjat 1 ja 2 olivat molemmat yhtäaikaisesti käytössä, turbiinilauhduttimen paine ei lähtenyt nousuun vaan pysyi vakaana. Tämä johtui siitä, että toimiva linja 1
kykeni poistamaan riittävän määrän lauhtumattomia kaasuja lauhduttimelta ilman varalinjaakin. Tämä esti lauhduttimen paineen kohoamisen. Vaikka linjan 2 viallinen E21-välilauhdutin nosti kolmannen vaiheen imuvirtausta ja -painetta, ei linja päässyt ejektoritoimintakäyrien mukaiseen tasapainoon lauhdutinpaineen ollessa riippuvainen pääasiassa vain linjan
1 toiminnasta. Linja 2 toimi liian alhaisella imupaineella, jolloin ensimmäinen vaihe toimi
epävakaalla toiminta-alueella ja imu oli heikentynyt. Tämä selittää pienemmän mitatun läm-
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pökuorman linjasta 2 kuin linjasta 1. Heikentynyt imukyky aiheutti pienemmän radiolyysikaasujen sekä höyryn imun turbiinilauhduttimelta, mikä pienensi linjan lämpökuormaa
merivesipiiriin.

76

8

TYHJÖNVETO

Vuosihuoltokatkojen aikana turbiinilauhdutin täytetään ilmalla ja paine nostetaan ilmanpaineeseen. Huoltojakson loputtua lauhduttimeen täytyy tehdä taas tyhjö ennen kuin höyrynsyötön turbiinille voi aloittaa. Tyhjönveto ilmanpaineesta 0,2 bar(a) paineeseen tehdään kahdella sähkökäyttöisellä tyhjöpumpulla. Tämän jälkeen ejektorit käynnistetään ja järjestelmät
toimivat rinnan, kunnes pumput sammutetaan ja veto käyttöpaineeseen toteutetaan ejektorilinjoilla. Järjestelmän saavutettua 0,1 bar(a) paine reaktorin terminen teho nostetaan 15 %:iin
ja muodostuva höyry ohjataan turbiinien ohi suoraan lauhduttimelle.
Voimalaitoksilla on tyypillisesti erillinen yksivaiheinen tyhjönvetoejektori, jolla saadaan
suuri ilmamäärä poistettua ja erilliset käyttöejektorit, joilla saadaan ylläpidettyä suurempaa
alipainetta turbiinilauhduttimella (Huhtinen et al. 2013, 100). Vaihtoehtoisesti tyhjönveto
useampivaiheisella ejektorilinjalla toteutetaan yleensä käyttämällä vain linjan viimeistä
ejektoria, kunnes suurin mahdollinen kompressio on saavutettu, minkä jälkeen alempien vaiheiden ejektorit käynnistetään yksitellen suurimmasta vaiheesta pienimpään (Lines & Smith
1997, 8). OL1- ja OL2-yksiköiden tyhjönvedossa on käytetty käyttöejektoreita kaikkia vaiheita yhtäaikaisesti käyttäen.
TVO:n ja laitetoimittajan välisessä sopimuksessa ei ollut erikseen määritelty ejektorilinjan
kapasiteettia tyhjönvetotilanteessa eikä myöskään ejektorijärjestelmän suunnittelussa
(Balcke-Dürr 2016; TVO-Balcke-Dürr 2014). Ejektorilinjojen uusimisen jälkeen havaittiin,
että tyhjönvetoon kuluva aika oli huomattavasti pidempi kuin vanhoilla ejektoreilla. Tyhjönvetoon käytetty aika on suoraan pois voimalaitoksen sähköntuotantoajasta. Tähän käytetty
aika halutaan mahdollisimman lyhyeksi laitoksen käyttökertoimen parantamiseksi.
Lisäksi huomattiin, että vaikka linjojen yhtäaikainen käyttö nopeutti tyhjönvetoa, ei ero pelkän linjan 1 käyttöön verrattuna ollut aivan odotetulla tasolla. Kahden rinnakkaisen linjan
yhtäaikaisen ajon pitäisi kaksinkertaistaa imukapasiteetti, ja siten puolittaa tyhjönvetoon
käytetty aika. Lauhdutinpaineen mittauksista havaittu paineenalennusnopeus pelkkää linjaa
1 käyttämällä oli noin -1 mbar/min. Molempia linjoja käytettäessä paine laski noin -1,8
mbar/min. Vanhoilla ejektorilinjoilla saavutettu paineenalennusnopeus oli noin -3 mbar/min.
Lisäksi huomattiin, että paineenalennus uusilla laitteilla nopeutui jopa -4,5 mbar/min suuruiseksi, kun höyryn syöttö lauhduttimelle aloitettiin 100 mbar(a) lauhdutinpaineessa. (Talonpoika 2018b, 1–5.)
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Tyhjönvedossa sarjaan kytketyt ejektorit toimivat erilaisessa ajotilanteessa verrattuna tehoajotilanteeseen. Eroja ovat suurempi paine lauhduttimella ja imukaasujen koostumus. Tehoajolla ensimmäisen vaiheen ejektorit imevät lauhduttimesta höyryn ja lauhtumattomien kaasujen seosta mutta tyhjönvedossa pelkkää ilmaa. Sama ilmamäärä pysyy vakiona kaikkien
ejektorien läpi kulkiessaan, kun taas tehoajolla höyryn määrä ja siten imukaasujen kokonaismäärä vähenee joka ejektorivaiheella.
Kun katsotaan sarjaan asennettujen ejektorien toimintakäyriä kuvassa 7.1, nähdään kolmannen vaiheen ejektorilla olevan muita pienempi imukapasiteetti. Tämä kolmannen vaiheen
"maksimimassavirta" toimii pullonkaulana sille, kuinka paljon ensimmäinen vaihe voi imeä
lauhduttimelta ilmaa. 200 mbar(a) imupainetta vastaava imuvirta ensimmäisellä vaiheella on
huomattavasti suurempi kuin toisen ja kolmannen vaiheen imuvirrat. Koska kolmannen vaiheen imuvirta rajoittaa ensimmäisen vaiheen imuvirtaa ja linjan imupaine seuraa lauhdutinpainetta, ei sarjaan asennettujen ejektorien muodostama järjestelmä pysy toimintakäyrällä.
Ensimmäinen vaihe alkaa sakkaamaan ja ilman veto hidastuu. Kuvaan 8.1 on piirretty tehoajotilanteen lisäksi suurin mahdollinen pelkästä lauhtumattomasta kaasusta koostuva imumassavirta, jonka ejektorijärjestelmä pystyy imemään siten, että kaikki ejektorit pysyvät toimintakäyrillään. Tämä massavirta on noin 210 kg/h. Kuvasta nähdään, että kyseinen massavirta voidaan saavuttaa ensimmäisen vaiheen ejektoreille ainoastaan, jos sen imupaine on
kuristettu noin 3,5 mbar(a) paineeseen. Käyttämällä vain toista rinnakkaisista ensimmäisen
vaiheen ejektoreista riittää, että imupaine kuristetaan 6 mbar(a) paineeseen. Toinen vaihtoehto saada ejektorit toimintakäyrälleen olisi lisätä ensimmäisen vaiheen ejektorin imukaasujen sekaan höyryä, jolloin ejektorilinja toimisi kuten tehoajotilanteessa mutta korkeammalla
paineella.
Vanhan ejektorijärjestelmän etuna verrattuna nykyiseen on sen kaksivaiheisuus. Kaksivaiheisen ejektorilinjan mahdollistama tyhjö ei teoriassa pääse yhtä alas kuin kolmivaiheisen,
mutta linjan alku- ja loppupään välinen ero massansiirtokapasiteetissa on pienempi. Tämä
pitää ensimmäisen vaiheen ejektorin lähempänä toimintakäyrän vakaata aluetta. Lisäksi vanhoilla linjoilla oli mahdollista kuristaa ensimmäisen ejektorin imuvirtausta, jolloin sen toiminta saatiin pidettyä vakaana myös tyhjönvetotilanteessa.
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Kuva 8.1. Ejektorilinjan toimintakäyrät tyhjönvedossa.

8.1

Tyhjönvedon mallinnus

Ejektorilinjan Apros-mallia kehitettiin tyhjönvedon nopeuttamisen analysointia varten. Linjan alkupäähän lisättiin lauhduttimen höyrypuolen tilavuutta vastaava säiliö, joka täytettiin
ilmalla ja tyhjennettiin ejektorilinjalla 200 mbar(a) paineesta 100 mbar(a) paineeseen. Mallilla vertailtiin kahta melko helposti käytännössäkin toteutettavissa olevaa eri ajotapaa nykyisin käytössä olevaan. Selvitettiin tilanne, jossa kolmannen vaiheen ejektori Q22 vaihdetaan uuteen, jolla on noin 29 % suurempi imukapasiteetti mitoituspisteessä. Uuden Q22 ejektorin toimintakäyrä on liitteessä 4. Suuremman kapasiteetin käyttäminen linjan lopussa pitäisi mahdollistaa suuremman imuvirran saavuttaminen samalla imupaineella minkä pitäisi
nopeuttaa prosessia. Tämän lisäksi selvitettiin tyhjönvetonopeus, kun linjan ensimmäisen
vaiheen ejektorien käyttöhöyryventtiilit olivat suljettu. Tarkoituksena oli selvittää, nopeutuuko paineen alentaminen, kun epävakaasti toimivat alkupään ejektorit eivät ole toiminnassa. Liitteessä 13 on esitetty mallilla saadut käyrät turbiinilauhduttimen paineelle, kolmannen vaiheen ejektorin imuvirtaukselle, linjan ensimmäisten toiminnassa olevien ejektorien
poistokaasuvirtauksille sekä välilauhduttimen E21 paineelle ajan suhteen ilmoitettuna.
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Mallin ennustama tyhjönvetoaika perustilanteelle oli moninkertaisesti nopeampi kuin
ylösajoissa mitatut. Tämä saattaa johtua useammastakin syystä. Todellisuudessa tilavuus,
josta ilmaa imetään, on suurempi kuin pelkkä lauhduttimen höyrypuoli. Tyhjöjärjestelmä
imee ilmaa myös turbiinijärjestelmästä ja muista lauhduttimen yhteistä. Mallissa ei myöskään otettu huomioon lauhduttimeen virtaavan vuotoilman vaikutusta. Tiivistehöyryjärjestelmä saa tiivistehöyryä tässä vaiheessa tyhjönvetoa, mutta todellisuudessa paine-erosta johtuvaa ilmavuotoa esiintynee siitä huolimatta. Edellisten lisäksi ejektorien toiminnan mallintaminen niiden epävakaalla toiminta-alueella on haastavaa. Ejektorit on mallinnettu valmistajan toimittamien toimintakäyrien perusteella. Todellisuudessa ejektorin kompressoima
imuvirtaus romahtaa toiminnan poistuessa vakaalta alueelta, kuten aikaisemmin on käsitelty.
Tämän vuoksi malli todennäköisesti antaa tulokseksi todellista tyhjönvetotilannetta suurempia imuvirtauksia linjan alkupään ejektoreille. Mallinnettujen eri ajotapojen välisten tyhjönvetoaikojen keskinäisten suhteiden oletetaan kuitenkin pätevän tarkastelussa
Liitetyistä mallinnustuloksista nähdään, että vaihtamalla kolmannen vaiheen ejektori suurempaan, voidaan tyhjönvetoon käytettyä aikaa lyhentää noin 25 %. Ensimmäisen vaiheen
ejektorien poiskytkennällä sen sijaan oli mallin perusteella 7 % hidastava vaikutus.
Ejektorien Q201 ja 202 ulostulovirtauksista nähdään selkeästi niiden epävakaa toiminta sekä
nykyistä että suurempaa Q22-ejektoria käytettäessä. Mallin mukaan epävakaus tasoittuu
lauhdutinpaineen laskiessa. Ejektorien ulostulovirtauksen trendin nähdään myös olevan laskeva. Toisen vaiheen ejektorin Q21 ulostulovirtauksen nähdään olevan tasainen, kun ensimmäisen vaiheen ejektorit ovat käytössä. Q21:n toiminta kuitenkin muuttuu epävakaaksi, kun
ensimmäinen vaihe kytketään pois päältä ja Q21 alkaa imeä pelkkää ilmaa turbiinilauhduttimelta. Linjan toiminta tyhjönvedossa ei siis juurikaan vakaudu pelkästään ejektorivaiheita
vähentämällä.
Q201/202 ejektorien käyttöhöyryn poiskytkentä hidastaa paineen alennusta, sillä kolmannen
vaiheen ejektorin imupaine laskee, mikä nähdään välilauhduttimen E21 painekäyristä. Matalammalla imupaineella ejektorin imemä kaasuvirta on pienempi ja tyhjönvetoon kuluva
aika suurempi.
Mallinnustuloksista voidaan päätellä, että laitoksen ylösajon nopeuttamiseksi kolmannen
vaiheen ejektori kannattaa vaihtaa niin suureen kuin on teknisesti mahdollista. Käytännössä
tätä rajoittaa olemassa olevien putkivetojen ja -yhteiden sijainnit. Suuremmalla ejektorilla
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on suuremman imukapasiteetin lisäksi suurempi kompressiosuhde, jonka se kykenee tuottamaan. Ejektorin kompressiosuhteen kasvaminen pienentää ejektorin imupainetta. Tämä kasvattaa virtausnopeuksia toisen vaiheen ejektorin ulostulossa sekä välilauhduttimella. Laitetoimittajalla ei ole olemassa verifioitua ejektorien suunnitteludataa huomattavasti ylimitoitetuille ejektoreille, eivätkä teknisen turvallisuuden varmistamiseksi suostu toimittamaan
ejektoria liian suurella suunnittelupoistopaineella. (Schulz, sähköpostiviesti 11.2.2019.)
Kuvaan 8.2 on koottu toimintakäyrät eri Q12/22-versioilta. Mustalla on nykyinen OL2:lle
molempiin linjoihin asennettu ejektori, joka kuluttaa käyttöhöyryä 660 kg/h. Sinisellä on
toimittajan esittämä suurin korvaava ejektori, jonka käyttöhöyryn kulutus on 1127 kg/h. Vihreällä on aiemmin esitetty ja nykyisin hylätty versio, jonka käyttöhöyryn kulutus on 2311
kg/h. Lisäksi punaisella on esitetty mitoituspiste vanhalle Q22-ejektorille, joka on vielä asennettuna OL1:lle. Tästä alkuperäisestä ejektorista ei ole toimintakäyrää saatavilla mitoituspisteen ulkopuoliselle käyttöalueelle. Tämä ejektori kuluttaa käyttöhöyryä 3240 kg/h.
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Kuva 8.2. Eri Q22-versioiden toimintakäyrät, mitoituspisteet ja käyttöhöyryn massavirrat.

Ejektorin koon ja kapasiteetin kasvattaminen edellyttää suurempaa käyttöhöyryn määrää.
Koska rekombinaattori tarvitsee toimiakseen vähintään 2300 kg/h höyryvirtauksen, josta
suurin osa tulee tällä hetkellä ejektorin ohituslinjasta, voidaan lisääntynyt käyttöhöyryn tarve
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kompensoida kuristamalla ohituslinjaa ahtaammaksi. Tällöin suuremman ejektorin käyttäminen ei lisää kokonaishöyrynkulutusta, jolloin prosessin terminen hyötysuhde säilyy samana. Alkuperäinen suunnitelma oli suunnitella uusi kolmannen vaiheen ejektori, joka käyttäisi yhtä paljon höyryä kuin rekombinaattori tarvitsee. Kompressiosuhde olisi laitetoimittajan mukaan kuitenkin ollut liian suuri. Tämän vuoksi uudeksi ejektoriksi suunniteltiin malli,
jonka höyryn käyttö on noin puolet rekombinaattorin tarvitsemasta. Alkuperäisten ejektorilinjojen Q22-ejektorin höyrynkulutus ja mitoituspisteen poistopaine ovat kuitenkin huomattavasti tätä suuremmat. Vanha kaksivaiheinen ejektorilinja on kuitenkin myös suunniteltu
toimimaan melkein puolet matalammalla välilauhduttimen paineella.
Vaikka suunnitellun uuden kolmannen vaiheen imuvirtaus ei yllä yhtä korkealle kuin hylätyn version, on se kuitenkin yli neljäsosan suurempi kuin nykyisellä ja hieman korkeampi
kuin alkuperäisillä viimeisen vaiheen ejektoreilla. Jos kolmannen vaiheen ejektorilla olisi
alun perin ollut nykyistä suurempi imukapasiteetti, ei linjan 2 ylösalaisin asennettu virranohjauslevy todennäköisesti olisi aiheuttanut yhtä pahaa vikatilaa kuin nykyisellä ejektorilla.
Lisääntynyt imuhöyrykuorma ei olisi nostanut välilauhduttimen painetta yhtä korkeaksi, jolloin vaikutukset linjan alkupäähän eivät olisi olleet yhtä suuret.

8.2

Muut tyhjönvetoa nopeuttavat toimenpiteet

Edellä käsiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi on olemassa muitakin tapoja tehostaa tyhjönvetoa.
Näiden toteutus käytännössä ei tosin ole yhtä helppoa. Kolmannelle vaiheelle olisi mahdollista asentaa toinen rinnakkainen ejektori, jota käytettäisiin vain tyhjönvedon aikana. Tämä
kaksinkertaistaisi viimeisen vaiheen kapasiteetin imeä ilmaa eikä sillä olisi vaikutusta vaiheen kompressiosuhteeseen. Ylimääräisen ejektorin asentaminen jälkikäteen osaksi linjaa ei
kuitenkaan olisi yksinkertainen toimenpide.
Myös ejektorien käyttöhöyryvirtausta säätelemällä voitaisiin vaikuttaa ejektorilinjan toimintaan tyhjönvedossa. Laskemalla kolmannen vaiheen käyttöhöyryn painetta saataisiin sen
imuvirtausta kasvatettua. Vastaavasti ensimmäisen ja toisen vaiheen ejektorien käyttöpaineen nostamisella olisi niiden imuvirtausta laskeva vaikutus, jolloin ne saataisiin lähemmäs
vakaata toiminta-aluetta. Kaikki ejektorit saavat käyttöhöyrynsä saman säätöventtiilin
431V3/4 kautta, joten kuvatun kaltainen paineen säätö ei ole mahdollista toteuttaa ilman
muutostöitä käyttöhöyrylinjassa. Käyttöpaineen säätö yhdellä venttiilillä aiheuttaa vastak-
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kaissuuntaiset vaikutukset ensimmäisillä ja viimeisellä vaiheella. Siitä huolimatta käyttöhöyryn syötölle olisi mahdollista etsiä optimipaine säätämällä venttiiliä asteittain ja seuraamalla säädön vaikutusta lauhdutinpaineen muutosnopeuteen.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOSELVITYKSET

Tässä luvussa käsitellään aikaisempien osuuksien perusteella tehtäviä johtopäätöksiä ejektorien tehdastestistä, ylösalaisin asennetun välilauhduttimen virranohjauslevyn vaikutuksesta ejektorilinjan toimintaan sekä ratkaisuehdotus vian korjaamiseksi. Lisäksi esitellään
toteutettavissa olevat toimenpiteet, joilla tyhjönvetoa voimalaitoksen ylösajossa saadaan nopeutettua. Tässä luvussa arvioidaan myös mallinnuksen merkitystä osana vikaselvitystä ja
käsitellään selvittämättömiä asioita ejektorien toiminnassa

9.1

Tehdastesti

Tehdastestin todettiin täyttäneen standardin asettamat vaatimukset kaikista puutteista huolimatta. Testin lopputuloksena oli todettu, että ejektorit täyttivät määritellyt vaatimukset imukapasiteetille ja paineenkorotukselle. Linjan 2 ongelmia ei olisi voinut ennustaa testin tulosten pohjalta.
Ensinnäkin testissä testattiin vain yhdet laitteet, jotka sattuivat olemaan linjasta 1. Lisäksi
linjan vian todettiin olevan välilauhduttimessa, ja testissä keskityttiin pelkästään ejektorien
suorituskyvyn varmistamiseen. Välilauhduttimet olivat testin aikana vain vähentämässä testattavaa seuraavien ejektoreiden kuormaa. Lisäksi testitilanteessa lauhduttimien kuorma
koostui pääasiassa pelkästä höyrystä. Vaikka viallinen välilauhdutin olisi ollut osana testikokoonpanoa, olisi vika todennäköisesti jäänyt silti huomaamatta, sillä testissä ei tutkittu
lauhduttimien kapasiteettia. Pelkästä höyrystä koostuva kuorma olisi myös tehostanut lauhtumista verrattuna todelliseen tilanteeseen, jossa lauhduttimella esiintyy myös huomattava
määrä lauhtumattomia kaasuja.
Myöskään alkuperäistä sopimusta pienemmän kaasuvirtakapasiteetin mitoituksessa käyttämisen aiheuttamia mahdollisia ongelmia oli vaikea ennustaa tämän testin pohjalta. Ejektoreita testattiin ainoastaan nimellisessä mitoituspisteessään ja kasvaneet lauhtumattomien
kaasujen virrat aiheuttavat poikkeamista mitoituspisteen ulkopuolelle. Lisäksi ejektorijärjestelmä on usean komponentin muodostama kokonaisuus, ja tämän toimintaa on vaikea arvioida kokonaisvaltaisesti ilman todellisen käyttökohteen mukaista kaasukoostumusta. Jotta
linjan 2 vika olisi voitu havaita jo ennen asennusta, kaikki linjat olisi tullut koota testausta
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varten ja niille olisi tullut tehdä erikseen standardoimaton testi, jossa olisi mitattu laitekokonaisuuden imu- ja poistopainetta ja imukaasuna olisi käytetty alkuperäisen sopimuksen mukaista lauhtumattomien kaasujen määrää vastaavaa ilmavirtaa.

9.2

Viallinen ejektorilinja 2

Ejektorilinjan vika löytyi ejektorilauhduttimesta E21. Ylösalaisin asennettu virranohjauslevy aiheutti osittaisen lauhdutusputkien ohivirtauksen höyry-kaasuvirtaukselle ja tulvimista
vaipan poistopuolella.
Väärinpäin asennettu ohjauslevy heikensi lauhduttimen lämmönsiirtokerrointa. Alavirran
ejektorin Q22 imuun päätyivät sekä lauhtumattomat kaasut että normaalia suurempi määrä
lauhtumatonta höyryä. Suurempi imuvirta kuristetulla diffuusorin kurkulla aiheutti imupaineen nousemisen suuremman massavirran mahdollistamiseksi. Korkeampi imupaine nosti
painetta välilauhduttimella, mikä edellytti, että edellisen ejektorin Q21 poistopaineen tuli
myös kasvaa. Sama paineen nousu heijastui myös ensimmäiseen ejektorivaiheeseen ja turbiinilauhduttimeen. Kaiken kaikkiaan pienikin imuvirran nousu kolmannella vaiheella aiheutti merkittävän imupaineen nousun linjan alkupäässä, mikä tapahtui automaattisesti linjan ejektorien hakeutuessa uuteen tasapainotilaan, jossa niiden toiminta pysyi vakaana.
Tilannetta heikensi entisestään lauhteen kertyminen välilauhduttimen E21 pohjalle. Lauhde,
joka syntyi vaipan poistopuolella, ei poistunut kunnolla lauhduttimelta, koska väärin asennettu ohjauslevy esti melkein kaiken virtauksen lauhduttimen pohjalla. Lauhteen pinta todennäköisesti nousi pikkuhiljaa tällä puolella. Lämmönsiirtoputkien oletettu asteittainen
peittyminen vedenpinnan alapuolelle olisi pienentänyt lämmönsiirtopinta-alaa. Pinta-alan
pieneneminen heikensi höyryn lauhtumista entisestään, mikä kasvatti imuvirtaa ejektorille
Q22 entistä suuremmaksi. Vaikka lauhtumista tapahtui myös lauhteen ja höyryn rajapinnassa suoraan ja kasvanut välilauhduttimen paine tehosti myös lauhtumista, ei niiden vaikutus riittänyt kompensoimaan pienentynyttä lämmönsiirtopinta-alaa. Tämä lauhdutinputkien
asteittainen peittyminen selittäisi turbiinilauhduttimen paineen vähittäisen nousun
ylösajossa R217. Paineen nousu olisi todennäköisesti loppunut viimeistään välilauhduttimen
E21 lauhdepinnan saavuttaessa väärin asennetun virranohjauslevyn yläreunan.
Vuosihuollossa R219 viallinen ejektorilauhdutin 431E21 korjataan vaihtamalla se uuteen,
jonka sisäosat ovat oikein päin. Tällä toimenpiteellä saadaan linjan 2 toiminta vakautettua ja
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imukapasiteetti nostettua linjaa 1 vastaavalle tasolle, jolloin linjaa 2 voidaan taas käyttää
tehoajolla heikentämättä turbiinilauhduttimen tyhjöä ja voimalaitosyksikön sähköntuotantoa.
Korvaava välilauhdutin saadaan varastossa olevasta OL1:n vastaavasta lauhduttimesta, joka
on voimalaitosalueella odottamassa asennusta. Käytössä ollut ejektorilauhdutin puretaan ja
sisäosat käännetään oikein päin ennen vuosihuoltoa R120, jolloin lauhdutin asennetaan
OL1:lle. Kontaminaatiosyistä korjaustyö täytyy tehdä voimalaitoksen omalla aktiivikorjaamolla eikä Saksassa laitevalmistajan tiloissa, joka olisi muuten ollut helpompi toteuttaa käytännössä.
Vuosihuollossa R219 myös asennetaan linjaan 2 uusi kolmannen vaiheen ejektori, jolla on
melkein 30 % suurempi imukapasiteetti mitoitusimupaineessa. Suuremman ejektorin tarkoituksena on nopeuttaa turbiinilauhduttimen tyhjönvetoa voimalaitoksen ylösajossa, mutta samalla kapasiteetin kasvattaminen vakauttaa ejektorilinjan toimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa, joissa linjan vastapaine on odotettua suurempi tai imukaasujen määrä kasvanut.
Jos ejektorilinja 2 toimii vuosihuollon jälkeen odotetusti, on uudet linjat tarkoitus asentaa
myös OL1:lle ja suurempi Q12-ejektori linjaan 1 vuosihuolloissa R120 ja R220.

9.3

Tyhjönvedon nopeuttaminen

Uusien ejektorilinjojen tuottaman paineenalennuksen nopeuttamiseksi tutkittiin useita eri
toimintavaihtoehtoja. Aikaisemmin oli jo todettu, että molempien linjojen yhtäaikaisella
käyttämisellä oli ollut melkein imunopeuden kaksinkertaistava vaikutus. Kun välilauhdutin
E21 korjataan linjasta 2, sen imukapasiteetti nousee linjan 1 tasolle, jolloin imunopeuden
tulisi nousta täysin kaksinkertaiseksi linjojen yhtäaikaisella käytöllä.
Mallintamalla selvitettiin, että vaihtamalla kolmannen vaiheen ejektorit suurempiin pitäisi
ilmanimuvaiheen nopeutua noin neljänneksellä. Suuremman ejektorin, korjatun välilauhduttimen ja molempien linjojen yhtäaikaisen ajon kasvattaman imukapasiteetin yhteisvaikutuksen pitäisi nostaa paineenalennuskapasiteetti noin -2,7 mbar/min suuruiseksi. Nopeus ei aivan yllä alkuperäisten ejektorilinjojen -3,0 mbar/min tasolle, mutta on huomattavasti nopeampi kuin nykyinen -1,0 mbar/min.
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Korjaus- ja uudistustoimenpiteiden lisäksi seuraavan vuosihuollon jälkeisessä OL2-yksikön
ylösajossa tulisi tehdä kolme koeajoa. Ensimmäisen ejektorivaiheen imulinjan kuristuksen
vaikutusta ejektorien toiminnan vakauttamiseksi ja imun nopeuttamiseksi olisi hyvä tutkia.
Lisäksi käyttöhöyryn optimaalisen paineen voisi selvittää säätöventtiilin asentoa asteittain
vaihtamalla.
Edellisten lisäksi mahdollisuutta höyryn syötön aikaistamiseksi reaktorilta lauhduttimelle
olisi hyvä selvittää. Aikaisemmin oli jo havaittu, että ejektorilinjan imukapasiteetti höyrykaasuseosta imettäessä on moninkertainen pelkän ilman imuun verrattuna. Höyryn syötön
aloittamisella jo 200 mbar(a) lauhdutinpaineessa olisi havaintojen perusteella kaikista käsitellyistä toimenpiteistä suurin vaikutus tyhjönvetoaikaan. Ongelmaksi saattaa kuitenkin
muodostua ensimmäisen vaiheen välilauhduttimen E10/20 lämpökuorman kasvaminen liian
suureksi. Tähän mennessä höyryn ohjaaminen lauhduttimelle on aloitettu vasta 100 mbar(a)
paineessa. Kaksinkertaisella imupaineella ensimmäisen vaiheen ejektorin imuvirta kasvaa
myös noin kaksinkertaiseksi. Koska suurin osa lisääntyneestä imuvirrasta olisi lauhduttimelta imettyä höyryä, on mahdollista, että kasvanut höyrymäärä ylikuormittaisi välilauhduttimet E10/20. Nämä lämmönvaihtimet on mitoitettu 2263 kg/h höyrykuormalle (AEL 2016).
Toimintakäyrän perusteella höyryvirta 200 mbar(a) imupaineella olisi melkein 10000 kg/h.
Suunnittelupistettä korkeampi paine tehostaa lauhtumista mutta ei välttämättä tarpeeksi. Ylikuormittuminen aiheuttaisi välilauhduttimen paineen nousun, joka saattaisi tiputtaa ensimmäisen vaiheen ejektorin pois vakaalta toiminta-alueelta. Jos välilauhduttimien paineen havaitaan merkittävästi nousevan, on kuorma mahdollista puolittaa käyttämällä vain toista ensimmäisen vaiheen rinnakkaisista ejektoreista.

9.4

Mallinnuksen merkitys vikaselvityksessä

Ejektorilinjan Apros-mallinnuksen käyttäminen osana vikaselvitysprojektia nopeutti vian alkuperän löytämistä merkittävästi. Ylösalaisin asennettu virranohjauslevy olisi todennäköisesti löydetty aikanaan järjestelmällisellä etsimisellä, mutta välilauhduttimen sisäistä ohivirtausta ei ollut juurikaan epäilty vian aiheuttajaksi ennen kuin mallintamalla sen havaittiin
selittävän havaitut mittausarvot. Suurin osa aikaisemmista hypoteeseista liittyi linjan liian
korkeaan vastapaineeseen tai mitoitettua suurempaan ejektorin kuormitukseen odottamatto-
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man suuren lauhtumattomien kaasujen virtauksen vuoksi. Mallin avulla pääteltiin, että linjasta 2 mitattujen arvojen poikkeamisen linjasta 1 mitattuihin voitiin selittää ainoastaan laitevialla.
Mallintamalla selvitettiin myös eri muutostöiden vaikutuksia ejektorilinjan toimintaan. Esimerkiksi vaihtoehtoja parantaa välilauhduttimen E21 lauhteenpoistoa vesityslinjan tulvimisen korjaamiseksi analysoitiin Aproksella. Mallin mukaan E21:n oma lauhteenpoistolinja
turbiinilauhduttimelle oli ainoa keino laskea linjan vastapainetta riittävästi. Myös suuremman Q22-ejektorin vaikutusta ejektorilinjaan mallinnettiin. Aiempien vesitysongelmien
vuoksi laitetoimittaja halusi varmistaa, ettei paine välilauhduttimessa E21 laske liian alhaiseksi kapasiteetin kasvun vuoksi.
Lisäksi lauhduttimen tyhjönvedon nopeuttamista pystyttiin tutkimaan mallinnuksella. Mallin avulla oli mahdollista selvittää suuremman kolmannen vaiheen ejektorin kapasiteetin ja
erilaisten ejektorilinjan operointitapojen vaikutuksia linjalla saavutettavaan paineenalennusnopeuteen. Havaintojen ansiosta lauhduttimen tyhjönvetovaihetta saadaan todennäköisesti
lyhennettyä vuosihuollon R219 jälkeen ja siten OL1- ja OL2-yksiköiden käyttökerrointa
kasvatettua entisestään.

9.5

Jatkoselvitykset

Löydettyjen vikojen ja käsiteltyjen korjaustoimien ja selvitystoimenpiteiden lisäksi ejektorilinjoille voisi tehdä muitakin selvityksiä, joita tässä työssä ei ehditty käsittelemään. OL2:lla
uusittiin turbiinilauhdutin ja ejektorijärjestelmä vuosihuollossa R217 ja OL1:llä uusittiin
pelkkä lauhdutin vuosihuollossa R118. Kummankaan laitoksen lauhdutinpaine ei saavuta
toimittajan määrittämää takuupainetta ja lauhteen alijäähtyminen kasvoi merkittävästi aiempaa suuremmaksi molemmilla laitoksilla lauhdutinuusinnan jälkeen. Lauhdutinpaine ja alijäähtyminen ovat OL2:lla kuitenkin selkeästi korkeampia kuin OL1:llä, vaikka lauhduttimet
ovat keskenään identtiset.
Sekä korkea alijäähtyminen että odotettua korkeampi lauhduttimen paine voivat teoriassa
johtua suuresta lauhtumattomien kaasujen pitoisuudesta lauhdutinputkien pinnalla, joten
näiden havaintojen ja uusien ejektorilinjojen välinen mahdollinen yhteys olisi hyvä selvittää.
Tutkimuksen tekoa helpottaa uuden Q22-ejektorin asentaminen OL2:n ejektorilinjaan 2, jol-
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loin laitoksilla on mittausdataa saatavilla kolmelta keskenään erilaiselta ejektorilinjalta: alkuperäiset laitteet OL1:llä ja kaksi keskenään hieman erilaista linjaa OL2:lla. Vertailemalla
lauhteen lämpötilaa, lauhdutinpainetta ja muita laitosmittausarvoja käytettäessä erilaisia
ejektorijärjestelmiä voidaan saada selville, johtuvatko havaitut erot erilaisista ejektoreista.
Jos OL2:n uudet ejektorit on mitoitettu oikein ja ne imevät kaasuja tehokkaasti, ei lauhdutinpaineessa tulisi tapahtua muutoksia, vaikka ejektorijärjestelmän imukapasiteettia kasvatetaan. Mikäli paine ja alijäähtyminen kuitenkin laskevat OL1:tä vastaaville tasoille kapasiteetin kasvun myötä, voidaan päätellä, että ejektorijärjestelmää ei ole mitoitettu oikein. Ejektorilinjan 2 imukapasiteetti kasvaa, kun kolmannen vaiheen ejektori vaihdetaan suuremmaksi. Lisäksi järjestelmän imukapasiteetin kaksinkertaistamisen vaikutusta lauhduttimen
toimintaan voidaan testata käyttämällä molempia ejektorilinjoja yhtäaikaisesti.

89

10 YHTEENVETO
Työn tarkoituksena oli löytää OL2:n ejektorilinjan 2 vajaatoiminnan aiheuttanut vika sekä
korjaavat toimenpiteet. Toinen tavoite oli selvittää, miksi turbiinilauhduttimen tyhjönveto
hidastui ejektorijärjestelmän uusinnan jälkeen sekä ratkaisu tyhjönvedon nopeuttamiseksi.
Näiden lisäksi työn tarkoituksena oli toimia kattavana selvityksenä ejektorilinjan vianetsinnän eri vaiheista.
Työn alussa kuvattiin ejektorien toiminnan merkitys voimalaitoksen muulle toiminnalle sekä
erityisesti, miksi turbiinilauhduttimen paine nousee lauhtumattomien kaasujen kerääntymisen aiheuttaman eristekerroksen vuoksi. Lisäksi selvitettiin höyryejektorien rakennetta sekä
miten käyttö- ja kuormafluidien virtausnopeudet ja staattiset paineet käyttäytyvät ylisoonisella suuttimella ja diffuusorilla. Ejektorien toiminnan arvioinnissa käytettävien dimensiottomien ja dimensiollisten toimintakäyrien periaatteet tutkittiin, koska niiden avulla saatiin
analysoitua ejektorijärjestelmän komponenttien vaikutusta toistensa toimintaan. Työssä kuvattiin myös uusien ja vanhojen ejektorijärjestelmien rakenne sekä niihin olennaisesti liittyvät muut järjestelmät.
Uusille ejektoreille oli tehty tehdastesti ennen OL2:lle asennusta. Koska testin toteutusta ja
kelpoisuutta oli epäilty ainakin osasyyksi havaitussa ejektorijärjestelmän vajatoiminnassa,
testin suunnitteluperusteet sekä kulku käsiteltiin. Havaittiin, että ejektorien imukaasuvirtojen määrittämiseen käytetyt kuristavat suuttimet oli mitoitettu väärin. Lisäksi liian alhaisen
käyttöhöyryn paineen käyttämisen ensimmäisen vaiheen testauksessa sekä huonon sään arvioitiin heikentäneen ejektorien tuottamaa kompressiota. Testin ja ejektorien suunnittelun
todettiin kuitenkin täyttäneen standardissa asetetut vaatimukset.
Vikaselvityksessä ja tyhjönvetonopeuden analysoinnissa käytettiin linjasta tehtyä Aprosmallia yhtenä työkaluna. Tämän rakenne sekä suunnittelu- ja toimintaperusteet esiteltiin.
Mallin todettiin antaneen melko hyviä tuloksia linjan toiminnasta, kun ejektorien toiminta
pysyy vakaana. Epävakaan toiminta-alueen mallintaminen oli haastavaa, sillä komponenttien rakentamiseen käytetyt toimintakäyrät eivät sisällä tätä aluetta. Mallin avulla päästiin
kuitenkin välilauhduttimen sisäisen ohivirtauksen jäljille kokeilemalla lisätä erilaisia vikatiloja perustilassa olleeseen linjan 1 pohjalta tehtyyn malliin.
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Myös vikaselvityksen eri vaiheet käsiteltiin työssä. Aluksi analysoitiin ongelmia, joita lauhduttimen ja tyhjöjärjestelmän toiminnassa havaittiin ejektorilinjaa 2 käytettäessä sekä kuinka
reaktoritehoa tuli rajoittaa matalapaineturbiinien mekaanisten vaurioiden ehkäisemiseksi.
Eri mitta-arvoja arvioimalla havaittiin, että linja 2 kykeni ylläpitämään mitoitettua lauhdutinpainetta vain 70 % reaktoriteholla. Suuremmalla teholla kasvanut radiolyysikaasujen
määrä aiheutti ejektorilinjan ylikuormittumisen. Suuri kuormitus aiheutti lauhduttimen paineen kasvun, joka loppui vasta, kun kohonnut imupaine palautti ejektorien toimintakyvyn.
Lisäksi välilauhduttimen E21 epäiltiin täyttyvän lauhteesta vaipan ulkopuolisten lämpötilamittausten perusteella.
Vian alkuperäksi epäiltiin muun muassa mekaanista vikaa ejektorien asennuksessa, E21:n
viallista lauhteenpoistoa, Q22-ejektorin odotettua korkeampaa vastapainetta, mitoitettua
korkeampaa lauhtumattomien kaasujen määrää imukaasuissa sekä lopulta E21:n sisäistä ohivirtausta. Työhön koottiin merkittävimpien vikahypoteesien vaiheet ja arvioitiin, miten
epäillyt viat olisivat vaikuttaneet ejektorilinjan toimintaan. Vika löytyi lopulta endoskopialla, kun välilauhduttimen sisässä olevan virranohjauslevyn nähtiin olleen asennettu
ylösalaisin. Tämä selitti kaikki ejektorilinjassa havaitut ongelmat. Ne johtuivat Q22:n ylikuormituksesta, joka aiheutui sitä edeltäneen välilauhduttimen heikentyneestä kyvystä lauhduttaa höyryä. Liian suuri imuvirta kolmannen vaiheen ejektorissa nosti koko järjestelmän
painetta, mikä heijastui linjan alkupäähän turbiinilauhduttimelle asti. Ratkaisuehdotukseksi
esitettiin välilauhduttimen korvaamista varastossa olevalla identtisellä lauhduttimella vuosihuollon R219 aikana.
Työssä tutkittiin myös syytä ejektoreilla toteutettuun aiempaa hitaampaan tyhjönvetoon. Hitauden pääteltiin johtuneen ajotilanteesta, jossa ejektorien imukaasut koostuivat pelkästä ilmasta. Jokaisen ejektorivaiheen läpi kulkenut muuttumaton ilmamäärä aiheutti linjan ensimmäisen vaiheen ejektorin epävakaan toiminnan. Toimintakäyriä analysoimalla ja mallinnustulosten perusteella ratkaisuehdotukseksi esitettiin kolmannen vaiheen ejektorin vaihtamista
suurempaan ja käyttöhöyryn paineen optimointia mahdollisimman suuren imunopeuden aikaansaamiseksi. Lisäksi ehdotettiin ejektorien imulinjan kuristusta ja höyryn dumppauksen
aikaistamista ensimmäisen ejektorivaiheen toiminnan vakauttamiseksi tyhjönvedon aikana.
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LIITE 10. LINJAN 2 VISUAALISET TARKASTUKSET

LIITE 11. MITTAUS- JA MALLINNUSARVOJA
NCG 100 %
Mitattu

Apros
26.9.-18

26.9.-18

1-vaiheen ejektori Q201/202

NCG 50 %

1x50 %

1x50 %

NCG 100 %

Ohivirtaus

Ehjä

Ohivirtaus

Ehjä

2x50 % 2x50 % 2x50 %

2x50 %

Höyry (imetty)

kg/h

766,3

748,3

1224,9

1224,9

1132

1131,5

Ilma

kg/h

55

53,7

27,1

27,1

54

54

Vety

kg/h

13,5

13,2

6,7

6,7

13,3

13,3

Happi

kg/h

109

106,5

53,8

53,8

107

107

Imukaasun lämpötila

°C

30

30

30,3

30,3

30,4

30,4

Paine

mbar(a)

37,5

37,5

22,2

22,2

22,2

22,2

Massavirta

kg/h

943,8

921,7

1312,5

1312,5

1306

1305,8

Käyttöhöyryn massavirta

kg/h

788

773,7

1531,8

1531,8

1532

1531,8

Välilauhdutin E20
Kaasun paine sisään

mbar(a)

47

49,8

49

49,3

59,7

59,7

Kaasun lämpötila sisään

°C

99

83,2

93,9

94,1

94,7

94,8

NCG-massaosuus sisään

%

10,2

10,2

3,1

3,1

6,1

6,1

Kaasun paine ulos

mbar(a)

44,5

46,1

38,9

38,8

52,3

52,3

Kaasun lämpötila ulos

°C

14,6

17

20,6

20,5

20,7

20,7

NCG-massaosuus ulos

%

59,3

53

32,7

32,7

48

48

Lauhteen lämpötila ulos

°C

-

26,3

27,8

27,9

31

30,7

2-vaiheen ejektori Q22
Imupaine

mbar(a)

44,5

46,1

38,9

38,8

52,3

52,3

Imukaasun lämpötila

°C

14,6

17

20,6

20,5

20,7

20,7

Imukaasun massavirta

kg/h

299,5

328,3

268,8

267,3

363,4

363,4

Käyttöhöyryn massavirta

kg/h

1178

1141,8

1139,5

1139,5

1140

1139,5

276 - 300

316

190

345

319

510

Välilauhdutin E21
Kaasun paine sisään

mbar(a)

Kaasun lämpötila sisään

°C

152

122,3

126,8

127,7

120,6

122

NCG-massaosuus sisään

%

12

11,8

6,2

6,2

11,6

11,6

Kaasun paine ulos

mbar(a)

272

307

176

340

311

507

Kaasun lämpötila ulos

°C

22,4

22,5

20,9

64,6

24

61,8

NCG-massaosuus ulos

%

88,4

89,4

83,3

38,7

88,5

53,3

Lauhteen lämpötila ulos

°C

-

51,7

49,4

46,6

51,6

48,4

3-vaiheen ejektori Q22
Imupaine

mbar(a)

272

307

176

340

311

507

Imukaasun lämpötila

°C

22,4

22,5

20,9

64,6

24

61,8

Imukaasun massavirta

kg/h

200,8

193,9

105,1

222,8

196,9

319,9

Käyttöhöyryn massavirta

kg/h

668

656,3

655

655

655

655

Paine ejektorin jälkeen

mbar(a)

1056

1102

1098

1089

1102

1115

Paine sekoituspisteen jälkeen mbar(a)

-

1090

1089

1077

1090

1101

kg/h

1631

1630,8

1627,7

1627,7

1628

1627,7

Kaasun paine sisään

mbar(a)

1100

972

979

955

972

972

Kaasun lämpötila sisään

°C

360

357,8

264,4

254,5

358,9

343,6

NCG-massaosuus sisään

%

2,2

2,6

1,4

1,3

2,7

2,5

Kaasun paine ulos

mbar(a)

1090

968

976

952

968

967

Kaasun lämpötila ulos

°C

38,8

40,9

27,4

28,6

42,3

43,7

NCG-massaosuus ulos

%

96

93,7

97,3

96,9

93,1

92,6

Lauhteen lämpötila ulos

°C

-

97,8

97,7

97,7

97,8

97,9

280000

280220

283135 283135 283135

283135

Ohituslinjan massavirta

Jälkilauhdutin E22

Jäähdytysvesi
Massavirta

kg/h

Lämpötila ennen 431E20

°C

13

13

11,8

11,8

11,8

11,8

Lämpötila 431E20 jälkeen

°C

16,3

16

17,5

17,5

17,2

17,2

Lämpötila 431E21 jälkeen

°C

19,3

18,8

20,3

20

20

19,7

Lämpötila 431E22 jälkeen

°C

25,7

24,6

25,5

25,4

25,7

25,6
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