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Työn  tavoitteena  on  tehdä  höyrykattilan  tulistimesta  simulointimalli,  jonka  pohjalta 

suunnitellaan  tulistimen  loppulämpötilan  säätäjä.  Työn  ensimmäisessä  osassa 

mitoitetaan tulistin,  jotta saadaan mallinnettavalle tulistimelle järkevät arvot. Toisessa 

osassa  tulistimelle  tehdään  simulointimalli.  Mallissa  paineen  ja  virtausnopeuden 

vaihteluiden huomioon ottaminen johtaa  hitaaseen simulointiin,  joten  ne  pitää  jättää 

huomioon  ottamatta. Kolmannessa  osassa  tutustutaan  erilaisiin  tulistimen 

loppulämpötilan säätömenetelmiin ja mitoitetaan tulistimelle PI-PID-kaskadisäädin sekä 

MPC-säädin,  joita  vertaillaan  keskenään.  Todetaan  MPC-säätimen  olevan 

kaskadisäädintä  parempi.  Osakuormalla  molemmat  säätömenetelmät  toimivat 

mitoituspistettä  huonommin,  joskin kohtuullisesti,  joten esitellään adaptiivisen MPC-

säätimen suunnittelun vaihtoehdot Matlabilla, mutta adaptiivista säädintä ei mitoiteta.
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The aim of this thesis is to make a steam boiler superheater simulation model, on the 

basis of which the superheater final temperature controller is designed. In the first part 

of the work, a superheater is dimensioned to provide reasonable values for the modeled 

superheater. In the second part, a simulation model is made for the superheater. Taking 

into account pressure and flow variations in the model results in slow simulations, so 

they  must  be  ignored.  The  third  section  introduces  various  control methods  for 

superheater  temperature and the PI-PID Cascade Controller and the Model Predictive 

Controller are dimensioned, which are then compared. It is noted that the MP controller 

is better than the cascade controller. At partial load both control methods perform less 

well than  at the design point,  but stil reasonably, so the options for an adaptive MP 

controller design in Matlab is introduced, but the adaptive controller is not designed. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Symbolit:

A pinta-ala, m2 

A tilanyhtälömatriisi

at tuhkan absorptio

B tilanyhtälömatriisi

c ominaislämpökapasiteetti, kJ/kg K

C tilanyhtälömatriisi

Ċ lämpökapasiteettivirta, kJ/s K

C1 muovausvara ja nimellismitan alitus, mm

C2 ohenemisvara, mm

Cd putkihalkaisijasta riippuva korjauskerroin likakerrokselle

Cfr tuhkan hiukkasjakauman huomioiva vakio 

cp ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa, kJ/kg K

d halkaisija, mm

D tilanyhtälömatriisi

dVe elementin tilavuus, m3 

dx höyry- tai putkielementin pituus, m

dy savuelementin pituus, m

E likakerroksen lisälämpövastus, (m2h K/kcal) m2K/kW

E0 nopeudesta riippuva likalämpövastuslisä,  m2h K/kcal

G konduktanssi W/K, siirtofunktio

h ominaisentalpia kJ/kg, korkeus m

H entalpia, kJ

hs isentrooppinen ominaisentalpia, kJ/kg

J kustannusfunktio

k pinnan karheus mm, vahvistus 

K LQ-optimoitu vahvistu, matriisi

L putken pituus, m

l leveys, pituus, m

m massa, kg 
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M moolimassa, kg/kmol

ṁ massavirta, kg/s

n moolimäärä mol, kmol, varmuuskerroin, solmukohta, lukumäärä, 

korjauskertoimen potenssi

N moolimäärä mol, putkien lukumäärä

Nu Nusseltin luku

p paine, kaasun osapaine, Pa

Pr Prandtlin luku

qi tehollinen lämpöarvo, MJ/kg

qu lämpövirta, W

R lämpökapasiteettivirtojen suhde, kaasuvakio kJ/kmol K

R' lämpövastus/pituus, m K/W

Re Reynoldsin luku

s seinämänpaksuus, putkiväli, m

t lämpötila ºC, aika s

T lämpötila, K

u ominaissisäenergia, kJkg, tulosignaali

Uu3 kolmen putken piiri, m

V tilavuus, m3 

v lujuuskerroin, ominaistilavuus m3/kg

v häiriö

Vm moolitilavuus, m3/mol

w virtausnopeus, m/s

w häiriö

W työ, kJ

wc hiilen massaosuus polttoaineessa

wt tuhkapitoisuus, massaosuus

wv vesipitoisuus, massaosuus

x massaosuus, vaaka-akseli, höyryn virtaussuunta

y pystyakseli, savun virtaussuunta, lähtösignaali

z dimensioton konduktanssi

ΔE yli 400°C:ssa likalämpövastuslisä, m2h K/kcal
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kreikkalaiset symbolit

α lämmönsiirtokerroin, W/m2 K

αs putken sisäpuolen lämmönsiirtokerroin, W/m2 K

αs0 mustan kappaleen säteilylämmönsiirtokerroin, W/m2 K

αsät säteilylämmönsiirtokerroin putken ulkopuolella, W/m2 K

αu putken ulkopuolen lämmönsiirtokerroin, W/m2 K

αuk konvektiolämmönsiirtokerroin putken ulkopuolella, W/m2 K

Δ muutos

δ osittaisdifferentiaali

ε rekuperaatioaste

εi kaasun emissiviteetti

εw likakerroksen emissiviteetti

ζ kertavastus

η viskositeetti, kg/m s

ηs isentrooppinen hyötysuhde

ηk kattilahyötysuhde

θ tulevien virtojen lämpötilaero, K

λ ilmakerroin, lämmönjohtavuus W/K m

μ moolimassasuhde

ξ putken karheudesta johtuva vastus, painehäviökerroin, vaimennusvakio

ρ tiheys, kg/m3

σ0 Stefan-Bolzmannin vakio, 5.6693e-8 W/m2 K4

σB,100000 virumislujuus 100 000 tunnissa, N/mm2

τ aikavakio

τh leijuvan hiilen optinen paksuus

τk savun optinen paksuus

τt tuhkan optinen paksuus

Φ lämpöteho, MW

ω massasuhde, savukaasuvirtauksesta riippuva kerroin (0,9 – 0,95)

ωn luonnollinen kulmataajuus

Ω kaasun reaalisuuskerroin
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alaindeksit

0 alkutila

ad adiapaattinen

e elementti

eko ekonomaiseri

et1 ennen tulistinta 1

et2 ennen tulistinta 2

et3 ennen tulistinta 3

f vastus (kitka)

g kaasu

h höyrystin, höyry 

i ilma, elementin numero

in sisäänmenevä

it ilman tarve

it kostea kostean ilman tarve

it kuiva kuivan ilman tarve

jt2 tulistimen 2 jälkeen

jt1 tulistimen 1 jälkeen

k kuiva

ki kuiva ilma 

kp korkeapaine 

kt kuiva tuhkaton

lika putken ulkopuolinen likakerros 

luvo palamisilman esilämmitin

n solmukohta

out ulostuleva

pa polttoaine

ps putken sisäpuoli

pu putken ulkopuoli 

rv ruikutusvesi

s savu(mitoituksessa), sisä(mallinnuksessa)
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sis sisäänmenevä

sk kostea savu, savukaasu

s kostea kostea savu 

SL savun loppuarvo

syve syöttövesi 

sät säteily

t1 tulistin 1

t2 tulisin 2

t3 tulistin 3

th tuorehöyry

tul tulistin 

u ulko

ui putken ulkopuolen eli savun elementti

ulos ulostuleva

un putken ulkopuolen eli savun solmukohta

vo väliotto

vt välitulistin

w seinämä

wu ulkopuolen seinämä 
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1. Johdanto

Tavanomainen  polttoon  perustuva  höyryvoimalaitos  muodosti  pitkään  Suomen 

energiahuollon perustan. Vuosien saatossa polttovoimalaitosten osuus energiahuollossa 

on vähentynyt ja se tullee edelleen vähenemään hiilineutraaliuteen pyrkivän politiikan 

seurauksena.  Vanhoja  kivihiilivoimaloita  ajetaan  alas  tai  muutetaan  biopolttoaineilla 

toimiviksi  eikä  uusia  ainakaan  suuressa  mittakaavassa  enää  rakenneta.  Ydinvoiman 

osuus Suomen sähköntuotannosta  tulee edelleen kasvamaan,  mikäli  rakenteilla  oleva 

Olkiluoto  3  ja  suunnitteilla  oleva  Hanhikiven  ydinvoimala  joskus  valmistuvat. 

Vesivoiman määrää ei juuri voi ympäristönsuojelullisista syistä enää kasvattaa, mutta 

tuulivoiman määrä tulee lisääntymään. Polttoon perustuvat höyryvoimalaitokset eivät 

kuitenkaan  kokonaan  katoa,  sillä  niitä  käytetään  mm.  sellutehtaiden  yhteydessä, 

jätteiden  poltossa  sekä  biopolttoaineiden  poltossa.  Suomen  ulkopuolella  myös  uusia 

kivihiilivoimaloita kuitenkin edelleen suunnitellaan ja rakennetaan sähkön tuotantoon 

etenkin Kiinaan ja Afrikkaan.

Mahdollisimman hyvän hyötysuhteen  saavuttamiseksi  voimalaitoksessa  höyrykattilan 

tulistetun  höyryn  paine  ja  lämpötila  pyritään  saamaan  mahdollisimman  korkeiksi. 

Tällöin  käytettävien  materiaalien  hinta  nousee  ja  kestävyys  alkaa  olla  äärirajoilla. 

Kattilalta lähtevän höyryn lämpötilan pysyminen asetetuissa rajoissa on siksi tärkeää ja 

asettaa käytettävälle säädölle kovat vaatimukset. Liian suuri lämpötilan vaihtelu rasittaa 

materiaaleja  ja  vaikuttaa  myös  turbiinin  kestävyyteen,  hyötysuhteeseen  sekä 

mahdolliseen  haitalliseen  höyryn  tiivistymiseen  turbiinin  loppupäässä.  Tulistimen 

loppuosan  lämpötilan  nousu  paljon  yli  suunnitellun  voi  jopa  johtaa  materiaalin 

pettämiseen. 

Tulistimesta  luodun  simulointimallin  avulla  sen  toimintaa  voi  tarkastella  jo 

suunnitteluvaiheessa  ennen  laitoksen  rakentamista.  Säätötekninen  suunnittelu  on 

helpompi  tehdä  mallin  avulla  ja  erilaisia  säätöratkaisuja  voi  kokeilla  rasittamatta 

todellista höyrykattilaa. Simuloimalla tulistimesta voi saada myös sellaista tietoa mitä 

siitä ei normaalisti saada, kuten putkimateriaalin lämpötila, lämpövirrat eri tilanteissa 

ym. riippuen siitä, mitä kaikkea simulointimalliin halutaan sisällyttää.



12

1.1 Työn tavoite ja rajaus

Työn  pääasiallinen  tavoite  on  luoda  tulistimen  simulointimalli.  Työssä  esimerkkinä 

käytetään kivihiilivoimalaitosta,  mutta se on sovellettavissa myös muita polttoaineita 

käyttäviin  voimalaitoksiin.  Toisena  tavoitteena  on  mitoittaa  luodun  mallin  pohjalta 

säätäjä  tulistimen  loppulämpötilan  säätämiseen  ja  kokeilla  perussäätimen  lisäksi 

modernimpaa  säätömenetelmää,  malliprediktiivistä  säätöä.  Tulistimen  mitoituksen 

tarkoituksena on lähinnä saada mallinnettavalle tulistimelle järkevät arvot. Mitoituksen 

yhteydessä  käy  paremmin  ilmi,  mitä  tulistinprosessin  taustalla  tapahtuu.  Työn 

ulkopuolelle rajataan voimalaitoksen ja kattilan muut säädöt ja keskitytään pelkästään 

tulistetun  höyryn  loppulämpötilan  säätöön.  Kaikkia  mahdollisia  lämpötilan 

säätöratkaisuja  ei  ole  tarkoitus  käydä  läpi.  Mallinnuksessa  keskitytään  pelkästään 

tulistimen  mallintamiseen  ottaen  mukaan  vain  säädön  kannalta  välttämättömät 

lisälaitteet.

1.2 Työn rakenne

Työn  ensimmäisessä  vaiheessa  mitoitetaan  höyrykattilan  viimeisen  vaiheen  tulistin. 

Mitoitusta varten täytyy osin määritellä koko kattilan arvoja ja tehdä polttoainelaskuja. 

Toisessa vaiheessa mitoitetulle viimeisen vaiheen tulistimelle tehdään simulointimalli. 

Kolmannessa vaiheessa simulointimallin avulla mitoitetaan kattilan loppulämpötilalle 

säätäjä.  Säätäjiä  tehdään  kaksi  eri  tyyppistä.  Ensin  mitoitetaan  perinteinen  PID-

kaskadisäädin ja toiseksi modernimpi mallista ennustava säädin eli  Model Predictive 

Control  MPC.  Lopuksi  säätimiä  vertaillaan  keskenään  ja  tehdään  muita  arvioita 

säädöstä.



13

2. Mallinnus

Mallinnuksella  pyritään  rakentamaan  todellisista  prosesseista  mallit,  joiden  avulla 

prosessin  käyttäytymistä  voi  turvallisesti  tarkastella  rasittamatta  todellista  prosessia. 

Esimerkiksi ydinvoimalan toiminnan tarkastelu mallin avulla on turvallista verrattuna 

oikealla reaktorilla tehtäviin testeihin. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuskin johtui 

reaktorilla  tehdyistä  testeistä.  Kaikista  prosesseista  ei  ole  tarpeeksi  tietoa  mallin 

rakentamista  varten,  joten  oikeita  testejäkin  edelleen  tarvitaan.  Mallintamisella  voi 

tarkastella  ja  mitoittaa  vasta  suunnitteluvaiheessa  olevan  voimalaitoksen  prosesseja, 

kuten  tulistimen  lämpötilan  säätöä,  mihin  tässä  työssä  keskitytään.  Mallien  avulla 

simuloimalla voi kokeilla ja virittää erilaisia säätöratkaisuja myös jo olemassa oleville 

prosesseille ja tehdä sellaisia koeajoja, joita todellisella prosessilla ei voi tai kannata 

tehdä.  Voimalaitos  koostuu  lukuisista  prosesseista,  joista  voi  tehdä  erillisiä  malleja. 

Erilliset  mallit  voi  yhdistää,  jolloin  tarvittaessa  voi  kuvata  vaikka  koko  voimalan 

toimintaa. Tällaisia mallikirjastoja on tehtykin, mutta niitä ei ole yleisessä jakelussa.

Mallinnuksella voidaan simuloida putkien, savukaasujen ja höyryn lämpötilajakaumia, 

joista on hyötyä mm. putken lämpörasitusten arvioinnissa. Virtauksien ja turbulenssin 

mallinnuksella voidaan arvioida mm. lämmönsiirron ominaisuuksia ja kehittää parempia 

lämmönsiirtimiä. Tällöin mallinnuksessa käytetään yleensä elementtimenetelmää (FEM, 

Finite  Element  Method)  osittaisdifferentiaaliyhtälöiden  ratkaisemisessa.  Säädön 

kannalta näin tarkkojen lämpötila- tai virtausjakaumien mallinnuksella ei kuitenkaan ole 

merkitystä  ja  ne  aiheuttaisivat  vain  simuloinnin  hidastumista,  joten  niitä  ei  yleensä 

käytetä,  kun  pelkän  höyryn  ulostulolämpötilan  tunteminenkin  riittää.  Jatkossa 

mallinnusta käsitellään säätötekniikan näkökulmasta.

Tulistimen mallinnusta voi lähestyä lukuisilla eri tavoilla. Yhteinen tavoite eri tavoilla 

on  kuitenkin  tulistimen  loppulämpötilan  dynaamisen  käyttäytymisen  mallintaminen. 

Mallit  voidaan  jakaa  eri  ryhmiin  riippuen,  kuinka  laajasti  prosessi  otetaan 

mallinnuksessa huomioon. Yksinkertaisimmillaan mallissa voidaan ottaa huomioon vain 

höyrypuolen  prosessi,  olettaen  lämpövirran  savupuolelta  höyryyn  olevan  tunnettu. 

Malliin voidaan ottaa mukaan lämmönsiirtoprosessi ja määrittää lämmönsiirtokertoimet 
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höyry-  ja  savukaasupuolelle,  jolloin  päästään  jo  tarkempaan  mallinnukseen.  Myös 

palamistapahtuma ja siten lämmön vapautuminen voidaan ottaa mukaan mallinnukseen, 

mutta viimeisen vaiheen tulistimen mallinnuksessa se ei yleensä ole aiheellista, koska 

palamista ei yleensä enää siinä vaiheessa tapahdu. 

Yleisesti  mallit  perustuvat  termodynamiikan  ja  virtaustekniikan  perusyhtälöihin  eli 

jatkuvuusyhtälöön, liikemääräyhtälöön ja energiayhtälöön. Näiden perusteella prosessia 

voidaan kuvata ajan ja  paikan osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmillä,  joiden ratkaisu voi 

olla hankalaa. Yleensä mallintamisessa otetaan huomioon vain lämpötilan dynamiikka, 

jolloin  yhtälöiden  ratkaisu  hieman  helpottuu  ja  simulointi  nopeutuu. 

Osittaisdifferentiaaliyhtälöitä  voi  yrittää  ratkaista  muuntamalla  ne  tavallisiksi 

differentiaaliyhtälöiksi ominaiskäyrämenetelmällä.

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt voi ratkaista käyttämällä differenssimenetelmää sekä paikan 

että  ajan  differentiaaleille,  kuten  on  tehnyt  mm.  Zima  (Zima  2001). 

Lämmönsiirtokertoimille ja lämpökapasiteeteille hän käytti vakioarvoja ja putkiseinämä 

koostui  vain  yhdestä  kerroksesta.  Tässä  työssä  paikan  differentiaalit  on  ratkaistu 

differensseillä jättäen ajan differentiaalit Simulinkin ratkaistaviksi. Elementtien sisällä 

on oletettu tapahtuvan täydellinen sekoittuminen eli parametrien arvot elementin sisällä 

tietyllä ajanhetkellä ovat vakiot. 

Epälineaarisen  prosessin  käyttäytymistä  voidaan  likimääräisesti  kuvata  yhteen 

kytketyillä  lineaarisilla  siirtofunktioilla,  jotka  kuvaavat  järjestelmän  dynamiikkaa  ja 

epälineaarisilla  staattisilla  funktioilla,  jotka  kuvaavat  vakaan  tilan  suhteita. Wiener-

Hammerstein malli on tyypillinen esimerkki tällaisesta mallintamisesta. Siinä kytketään 

sarjaan yksi tai useampi epälineaarinen staattinen lohko lineaarisen dynaamisen lohkon 

kanssa.  Sovelletussa  Wiener-Hammerstein  kaskadimallissa  sarjaan  kytketään  kaksi 

lineaarista  dynaamista  lohkoa  epälineaarisen  staattisen  lohkon  kanssa.  Tulistimen 

mallinnuksessa  ensimmäisellä  lineaarisella  dynaamisella  lohkolla  on  monta  tuloa  ja 

lähtöä (kuva 1). Epälineaarinen staattinen osa perustuu toimintapisteeseen keskitettyyn 

staattisten parametrien malliin  tulistimesta.  Lähtölämpötila  ilmaistaan putkiseinämän, 

höyryn  ja  savukaasun  konvektion  ja  säteilyn  lämmönsiirtoyhtälöillä.  Menetelmässä 
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yhdistyy yhtälöihin perustuva ja mittaustuloksiin perustuva mallintaminen. Menetelmän 

etuja:  (1)  funktiot  voidaan  johtaa  parametrien  avulla  yhtä  hyvin  staattiselle  ja 

dynaamiselle  osalle,  (2)  dynaamisen  mallin  lineaarisuus  yksinkertaistaa  parametrien 

estimoinnin  lisäksi  systeemin  analysoinnin,  häiriöiden  mallintamisen  ja  säädön 

suunnittelun,  (3)  ennakkotiedot  prosessin  vakaan  tilan  käyttäytymisestä  on  helppo 

sisällyttää malliin.  (Benyó 2005).

Tulistinta  voi  mallintaa  myös  tuntematta  lainkaan  prosessin  taustalla  olevia 

osittaisdifferentiaaliyhtälöitä.  Tällöin  on  kuitenkin  oltava  käytössä  valmis 

tulistinprosessi  tai  jollain  muulla  menetelmällä  tehty  malli,  joiden avulla  prosessista 

saadaan tulo ja lähtö pareja.  Näiden avulla luodaan prosessille siirtofunktiot sopivaa 

menetelmää käyttäen. Matlabissa tällainen olisi System Identification Toolbox, jonka 

avulla voi laatia myös epälineaarisia malleja. Prosessin mittaustuloksista mallintamista 

on  käyttänyt  mm.  Forrest  kumppaneineen  (Forrest  1993).  He  laativat  todellisesta 

voimalaitoksesta  saatujen  mittaustietojen  perusteella  yksinkertaisen tulistinmallin. 

Mittaustulokset  saatiin PROTUNER  laitteistolla  askelmaisella  muutoksella 

sisäänmenoissa. Mittaukset tehtiin vesiruiskuttimelle sekä vesiruiskuttimen ja viimeisen 

vaiheen  tulistimen  yhdistelmälle  eri  kattilatehoilla.  Mittaustulosten  perusteella  on 

laadittu  vesiruiskuttimelle  ja  tulistimelle  siirtofunktiot.  Heidän  näin  saamansa  mallit 

ovat lineaarisia toisin kuin todellinen tulistinprosessi, joten osateholle oli tehtävä omat 

mallit. Muita mittaustuloksiin eli tulo-lähtö- dataan perustuvia mallinnusmenelmiä ovat 

Kuva  1: Wiener-Hammerstein  kaskadi  malli 

tulistimelle.(Benyó 2005)
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mm. neuroverkot, sumea logiikka, neuro-sumeat järjestelmät ja geneettiset algoritmit.

Todellisen prosessin mittaustuloksista tulistinmallin voi tehdä  neuroverkkojen avulla. 

Tällöin myös prosessin epälineaarisuus voidaan ottaa malliin mukaan. Neuroverkolle 

opetetaan  sopivalla  opetusalgoritmilla  prosessin  toiminta  mittaustulosten  perusteella. 

Tästä hyvänä esimerkkinä Liangyu Man ja Kwang Y. Leen (Ma 2011) suurikokoisesta 

voimalasta  tekemä  tulistimen  epälineaarinen  mallinnus  ja  neuroverkoilla  toteutettu 

lämpötilan säätö. Heidän tuloksensa sekä mallinnuksen että säädön osalta olivat varsin 

hyviä.  Mohammadzaheri  kumppaneineen  (Mohammadzaheri  2009)  mallinsi 

neuroverkoilla  tulistimen  vesiruiskutusprosessia,  joka  on  lievästi  epälineaarinen.  He 

lisäsivät lineaariseen neuroverkkomalliinsa uuden ylimääräisen kerroksen, joka koostuu 

kahdesta  haarasta,  lineaarisesta  ja  epälineaarisesta.  Huolimatta  mallin  melko 

yksinkertaisesta  rakenteesta,  sillä  saavutettiin  tarkempi  mallinnus  kuin  muilla 

mallinnusmenetelmillä.  Neuroverkkojen  periaatteesta  on  lyhyesti  kerrottu  jäljempänä 

säätöä käsittelevässä kappaleessa.

Sumeaa  logiikkaa voidaan  käyttää  mittaustuloksiin  perustuvana 

mallinnusmenetelmänä.  Epälineaarinen  prosessi  voidaan  jakaa  useisiin  pienempiin 

osiin, joista tehdään jokaisesta omat lineaariset tilayhtälöt, ja osista voidaan tehdä vielä 

uudet  lineaariset  tilayhtälöt  eri  kuormitustilanteissa.  Sumean  logiikan  avulla  useat 

erilliset  lineaariset  tilayhtälöt  voidaan  yhdistää  kuvaamaan  koko  prosessia,  jolloin 

kokonaisprosessista saadaan epälineaarinen malli  (Wu 2015).  Sumeasta logiikasta on 

lyhyesti kerrottu jäljempänä säätöä käsittelevässä kappaleessa.

Geneettisiä  algoritmeja tulistimen  mallintamisessa  ovat  käyttäneet  mm.  Wu 

kumppaneineen (Wu 2019). He käyttivät toiminnassa olevasta voimalaitoksesta 70 %:n 

teholla mittaamalla saatuja avoimen piirin askelvasteita ja määrittivät näiden perusteella 

geneettisiä  algoritmeja  käyttäen  yksinkertaisten  lineaaristen  siirtofunktioiden 

dynaamiset parametrit.  Mallit tehtiin vesiruiskutusosalle ja tulistimelle. 70 %:n tehoa 

käytettiin,  jotta  lineaariset  mallit  vastaisivat  ainakin  kohtuullisesti  epälineaarista 

prosessia tehoaluetta 50-100 %.
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3. Tulistimen mitoitus

Mitoitetaan  höyrykattilan  viimeisen  vaiheen  tulistin.  Säätötekniikan  kannalta  hyvä 

tulistin  on massaltaan mahdollisimman pieni,  koska suuret  massat  hidastavat  säätöä. 

Massan vaimentava vaikutus voi olla eduksikin, jos kuormitusvaihtelut ovat nopeita ja 

lyhytaikaisia,  eli  massa  toimii  alipäästösuodattimena.  Lämpötilannousun  tulisi  olla 

mahdollisimman  vähän  riippuvainen  kuormasta,  eli  tulistimen  ominaiskäyrä  olisi 

mahdollisimman vaakasuora. Tähän päästään valitsemalla konvektion ja säteilyn osuus 

sopivaksi.  Lämpötilaerojen  rinnakkaisten  putkien  välillä  tulisi  olla  mahdollisimman 

pieni  jo  putkimateriaalin  kestonkin  kannalta.  Viimeinen  tulistin  on  hyvä  sijoittaa 

kohtuulliselle  lämmönsiirtonopeuden  alueelle  eli  savukaasun  lämpötilan  on  oltava 

kohtuullinen.  Viimeinen  tulistin  tulee  siten  savukaasujen  loppupäähän,  jolloin  se  on 

lähinnä konvektiivinen. On hyvä käyttää mahdollisimman suurta höyryn nopeutta, mikä 

mm. tasoittaa rinnakkaisten putkien välisiä lämpötilaeroja. Koska häiriöiden suuruus on 

suoraan  verrannollinen  lämpötilan  nousuun,  tulee  lämpötilan  nousun  olla 

mahdollisimman  pieni  (  ΔT=n.  50-70ºC  ),  jolloin  myös  aikavakio  on  pienempi  ja 

hajonta eri putkien ulostulolämpötilojen välillä on pienempi. Koska lämmönsiirtopinta-

alaa ei kalliin materiaalin vuoksi voida tehdä suureksi, on entalpiannousu eli lähinnä 

lämpötilannousu  myös  siksi  valittava  pieneksi  (  ΔT=n.  50ºC  ).  Lämpötilasensori 

sijoitetaan  paksuseinäiseen  taskuun  niin,  että  sen  taajuuskaista  on  suurempi  kuin 

lämpötilan.

3.1 Esimerkkitulistimen mitoitus

Tulistimen mitoitus ei ole oleellista työn kannalta. Se tehdään lähinnä, jotta tulistimen 

simulointimallille  saataisiin  järkevät  arvot.  Tulistimen  vesiruiskutusjäähdytys  jaetaan 

yleensä  useampaan  rinnakkaiseen  osaan.   Jaetaan  nyt  tulistin  kuuteen  yhtä  suureen 

piiriin,  joille  tulee  omat  ruiskutukset  (  1/6  höyry-  ja  savukaasuvirrasta  ).  Valitaan 

läpivirtauskattila (Benson-kattila), jossa on kolme tulistinta seuraavilla tuorehöyryn ja 

viimeisen eli kolmannen tulistimen arvoilla (taulukko 1)
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Taulukko 1: Kattilan tuorehöyrylle ja viimeiselle eli kolmannelle tulistimelle valitut 

arvot

Tuorehöyry Tulistin 3

massavirta ulos ṁ 648 t/h= 180 kg/s 648 t/h= 180 kg/s

höyryn ulostulolämpötila Tth=540 ºC=813.15 K Tout=540 ºC=813.15 K

höyryn paine ulostulossa pth=190 bar=19 MPa pout=190 bar=19 Mpa

höyryn ulostuloentalpia hth=3375 kJ/kg hout=3375 kJ/kg

höyryn sisäänmenolämpötila Tin=490 ºC=763.15 K

3.1.1 Palamislaskut 

Palamislaskuja  ja  HT-piirroksen  laadintaa  varten  valitaan  polttoaineeksi  antrasiitti 

kivihiili, jolla on seuraavat ominaisuudet (taulukko 2)(TKK 2, 8p. s.577).

Taulukko 2: Antrasiitti kivihiilen koostumus ja ominaisuudet (TKK 2, 8p.)

haihtuvia 7.7% vedettömästä ja tuhkattomasta

C 91.8%

H2 3.56%

O2 2.55%

N2 1.38%

S 0.71%

tuhkaa 8% kuivasta polttoaineesta

vettä 4.5%, 1000g polttoainetta sisältää vettä 0.045*1000g=45g

kuivaa polttoainetta 1000g-45g=955g

tuhkaa 0.08*955g=76.4g

palavaa ainetta 1000g-45g-76.4g=878.6g
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Polttoaineessa  olevien  palavien  aineiden  palamisreaktiot,  joiden  perusteella  voidaan 

laskea polttoaineen teoreettinen eli stökiömetrinen ilmamäärä, ovat

C + O2  → CO2

H2 + ½O2  → H2O

S + O2 → SO2

Taulukossa  2  olevien  polttoaineen  koostumustietojen  sekä  palamisreaktioiden 

perusteella  voidaan  määrittää  stökiömetrisen  savukaasun  koostumus  ja  määrä 

poltettaessa 1 kg polttoainetta ottaen myös ilman koostumus huomioon. Tulokset on 

esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3: Savukaasun määrä poltettaessa 1 kg polttoainetta teoreettisella 

ilmamäärällä

m

(g)

M 

(g/mol)

n=m/M 

(mol)

O2-tarve 

(mol)

CO2

(mol/kgpa)

H2O

(mol/kgpa)

SO2

(mol/kgpa)

N2

(mol/kgpa)

C 0.918*878.6=806.55 12.011 67.15 67.15 67.15

H2 0.0356*878.6=31.28 2.016 15.51 7.76 15.51

O2 0.0255* 878.6=22.40 31.999 0.70 -0.70

N2 0.0138* 878.6=12.12 28.013 0.43 - 0.43

S 0.0071* 878.6=6.24 32.064 0.19 0.19 0.19

H2O 45 18.015 2.50 - 2.50

tuhka 76.4 -

Yht. 1000g 74.40 67.15 18.01 0.19 0.43

Typpeä ilmasta 3.77*NO2=280.49 280.49

Kosteutta ilmasta (0.7 massa% kosteasta ilmasta) 4.02

yhteensä 67.15 22.03 0.19 280.92
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Taulukossa oleva ilmasta tulleen kosteuden määrä saadaan laskettua kaavalla (ω on 

massasuhde ja μ on moolimassasuhde)

nH2 O ilmasta=


nki=
mH2 O /mki

M H2 O /M ki

nki=
0.007∗28.964

1−0.007∗18.015
∗4.77∗74.40=4.02 mol (1)

Kostean savun määrä on osakaasujen summa 

ns kostea=(67.15+22.03+0.19+280.92)mol=370.29 mol (2)

Kuivan ilman tarve saadaan, kun tiedetään ilman ja hapen ainemääräsuhde, joka on 4,77

nit kuiva=4.77*74.40=354.89 mol (3)

Kostean ilman tarve saadaan edellisestä lisäämällä ilmassa olevan kosteuden määrä

Nit kostea=Nit kuiva+4.02=358.91 mol (4)

Vastaavat massat saadaan kertomalla moolimassalla

mit kuiva=nit kuiva*Mi=354.89*28.964=10.279 kgkuiva/kgpa (5)

mit kostea=mit kuiva+4.02mol/kgpa*18.015g/mol=10.351 kg/kgpa (6)

Vastaavat  tilavuudet  (NTP)  kuivalle  ja  kostealle  ilmantarpeelle  saadaan  normitilan 

moolitilavuuden avulla

Vit kuiva=354.89mol*22.41e-3 m3/mol = 7.953 m3 (7)

Vit kostea=354.89mol*22.41e-3 m3/mol+4.02mol*22.41e-3 m3/mol = 8.043 m3(8)

Savun  osakaasuille  saadaan  samalla  periaatteella  taulukon  4  tulokset,  kun  tiedetään 

osakaasujen normitilan moolitilavuudet
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Taulukko 4: Savun osakaasut

n

mol

M

g/mol

Vm

m3/mol

m=n*M

kg

V=n*Vm

m3

CO2 67.15 44.010 22.26e-3 2.955 1.495

H2O 22.03 18.015 22.41e-3 0.397 0.494

N2 280.92 28.013 22.41e-3 7.869 6.295

SO2 0.19 64.063 21.89e-3 0.012 0.004

kostea 11.233 8.288

kuiva 10.836 7.794

Täydellisen  palamisen varmistamiseksi  on ilmaa käytettävä  teoreettista  ilmantarvetta 

enemmän.  Ilmaylimäärää  kuvataan  ilmakertoimella  λ,  jolla  tarkoitetaan  todellisen 

ilmamäärän  suhdetta  teoreettiseen  ilmamäärään. Todelliselle  palamiselle  saadaan 

teoreettisten tulosten pohjalta ilman massalle ja tilavuudelle

mi=λ*mi,λ=1.0 (9)

Vi=λ*Vi,λ=1.0 (10)

Vastaavasti saadaan savukaasuille

msk=msk,λ=1.0+(λ-1)*mi,λ=1.0 (11)

Vsk=Vsk,λ=1.0+(λ-1)*Vi,λ=1.0 (12)

Savukaasun CO2 ja O2 pitoisuudet saadaan

CO2-til%=VCO2/Vsk,kuiva*100 (13)

O2-til%=VO2/Vsk,kuiva*100=0.2095*(λ-1)*Vi,λ=1.0/Vsk,kuiva*100 (14)
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Edellisten  kaavojen  perusteella  voidaan  laske  todellisen  savukaasun  koostumus  eri 

ilmakertoimilla (taulukko 5)

Taulukko 5: Todellinen palaminen ilmaylimäärällä

Ilmamäärä (kost.) Kostea savu Kuiva 

savu

CO2 O2

λ m

kg

V

m3

m

kg

V

m3

V

m3

til-% til-%

1.0 10.351 8.043 11.233 8.288 7.794 19.18 0

1.1 11.386 8.8473 12.268 9.092 8.589 17.41 1.94

1.2 12.421 9.652 13.303 9.897 9.385 15.93 3.55

1.3 13.456 10.456 14.603 10.774 10.132 14.75 4.93

3.1.2 H,T-piirroksen laadinta

Lämmönsiirtolaskuja varten on tunnettava savukaasujen entalpia lämpötilan funktiona. 

Tietojen perusteella voidaan laatia savukaasun  H,T-piirros. Savun osakaasun entalpia 

lasketaan kaavalla

H=m*h (15)

jossa  m  on  osakaasun  massa  ja  h  osakaasun  ominaisentalpia,  joka  voidaan  laskea 

ominaislämpökapasiteetin ja lämpötilaeron avulla tai katsoa valmiista taulukoista. Nyt 

arvot  on  katsottu  valmiista  taulukosta,  joka  on liitteessä  7  (Kuzman  Raznjevic: 

Termodynamische  Tabellen)(Kuzman  1977).  Arvot  on  laskettu  0  ºC:seen  nähden. 

Tulokset on esitetty taulukossa 6, jossa on laskettu myös savun kokonaisentalpia.
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Taulukko 6: Savukaasun entalpia, kun λ=1.0, H=Σ m*h

osa-

kaasu

m

kg

200

ºC

400

ºC

600

ºC

800

ºC

1000

ºC

1500

ºC

2000

ºC

2500

ºC

CO2 2.955 537.9 1161.5 1843.4 2565.9 3317.0 5272.9 7289.7 9334.5

H2O 0.397 150.4 309.3 478.5 659.2 851.0 1372.6 1942.2 2535.1

N2 7.869 1642.0 3297.9 5080.3 6908.7 8796.7 13696.0 18746.3 23885.6

SO2 0.012 1.6 3.4 5.3 7.3 9.4 14.7 20.0 26.0

H (kJ/kgpa) = 2331.9 4772.1 7407.5 10141.1 12974.1 20356.2 27998.2 35781.2

Todellisessa palamisessa yli-ilmamäärä aiheuttaa entalpianlisäyksen (taulukko 7)

ΔH=(λ-1)*mit,kuiva*hi+(λ-1)*nH2O ilmasta*MH2O*hH2O (16)

      = (λ-1)*mit,kuiva*hi+(λ-1)*0.072*hH2O

Taulukko 7: Yli-ilmamäärän aiheuttama entalpianlisäys

λ 200

ºC

400

ºC

600

ºC

800

ºC

1000

ºC

1500

ºC

2000

ºC

2500

ºC

2.0 2106.8 4284.0 6559.5 8924.8 11365.6 17691.4 24220.1 30886.6

1.1 210.7 428.4 655.9 892.5 1136.6 1769.1 2422,0 3088.7

1.2 421.4 856.8 1311.9 1785.0 2273.1 3538.3 4844.0 6177.3

1.3 632.0 1285.2 1967.9 2677.4 3409.7 5307.4 7266.0 9266.0

Savukaasun  kokonaisentalpia  saadaan  lisäämällä  ilmakertoimen  1  entalpiaan  yli-

ilmamäärän aiheuttama entalpianlisäys (taulukko 8)

H=Hλ=1.0+ΔH (17)
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Taulukko 8: Savukaasun entalpia H=Hλ=1.0+ΔH

λ 200

ºC

400

ºC

600

ºC

800

ºC

1000

ºC

1500

ºC

2000

ºC

2500

ºC

1.0 2331.9 4772.1 7407.5 10141.1 12974.1 20356.2 27998.2 35781.2

1.1 2542.6 5200.5 8063.4 11033.6 14110.7 22125.3 30420.2 38869.9

1.2 2753.3 5628.9 8719.4 11926.1 15247.2 23894.5 32842.2 41958.5

1.3 2963.9 6057.3 9375.4 12818.5 16383.8 25663.6 35264.2 45047.2

Kattilan hyötysuhteen parantamiseksi palamisilmaa esilämmitetään kattilan loppuosan 

savukaasuilla. Palamisilman esilämmitys tuo polttoaine-ilma-seokseen lisää lämpöä. hi k 

ja  hH2O arvot  saatu  taulukosta  liitteestä  7  (kuva49)(Kuzman  Raznjevic: 

Termodynamische Tabellen)(Kuzman 1977). Tulokset ovat taulukossa 9.

ΔH(λ,T)=λ*mitcpi*ΔT=λ*(mit,kuiva*hi,k(T)+0,072*hH2O(T)) (18)

Lineaarisesti interpoloimalla Raznjevic'n taulukosta saadaan 350 ºC:lle

hi(350ºC)=358,5 kJ/kg

hH2O(350ºC)=677.4 kJ/kg

Taulukko 9: Palamisilman esilämmityksen tuoma entalpialisä

T  ºC    \      λ 1.0 1.1 1.2 1.3

200 2106.8 2317.5 2528.2 2738.8

kJ/kgpa

300 3183.9 3502.3 3820.7 4139.1

350 3733.8 4107.2 4480.6 4853.9

400 4284.0 4712.4 5140.8 5569.2
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Tässä kappaleessa saaduilla tiedoilla voidaan laatia H,T-piirros, joka on liitteessä 1.

3.1.3 Polttoaineen lämpöarvo 

Koska kivihiili on kemiallisesti epäyhtenäinen aine, ei lämpöarvoa voida laskea suoraan 

alkuaineanalyysin  perusteella.  Käytetään  laskuissa  kokemukseen  perustuvaa  kaavaa 

teholliselle  lämpöarvolle  (TKK2  1981,  s.  570)(wc=0,918  on  hiilen  massaosuus 

polttoaineessa)

qi kt=461.62*wc-251.06*wc
2-176.84 MJ/kg=35.3529 MJ/kgkt   (19)

Käyttötilassa olevan polttoaineen alempi lämpöarvo (0ºC nähden) on

qi=qi kt*(1-wv-wt)-2,5 MJ/kg*wv=35.3529*0.8786-2.5*0.045=30.95 MJ/kg (20)

jossa  wv on  vesipitoisuus  ja  wt on  tuhkapitoisuus  ja  ne  saadaan  taulukosta  2. 

Käyttötilassa olevan polttoaineen alempi lämpöarvo lisätään H,T-piirrokseen.

3.1.4 Lämpötehojen jakautuminen kattilan eri osissa

Liitteessä 1 esitettyä H,T-piirrosta käytetään höyrykattilan lämmönsiirtolaskuissa. Kun 

valitaan λ=1.3 ja palamisilman esilämmityslämpötilaksi 350ºC, saadaan H,T-piirroksesta 

tulipesän adiapaattinen lämpötila Tad=2028.2ºC eli Hsk=35804 kJ/kg. Valitaan/arvioidaan 

kattilalle arvot (taulukko 10). Höyryarvot saadaan vesihöyryn hs-piirroksesta ja savun 

arvot H,T-piirroksesta.

Taulukko 10: Kattilalle valittuja/arvioituja arvoja

kattilan suurin sallittu käyttöpaine 209 bar

syve-pumpun jälkeinen maksimipaine 290 bar

käyttöpaine syve-pumpun jälkeen 248 bar
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paine ennen turbiinia 180 bar

lämpötila ja ominaisentalpia ennen turbiinia 535 ºC=808,15K  → hennen turb=3372 kJ/kg

väliottopaine kp-turbiinin ulostulosta 41 bar

painehäviö vo-tulistin+johto 7-8% → pvt,sis=40bar, pvt,out=38,5bar

välioton jälk. lämpötila ja ominaisentalpia Tvo,out=540ºC  → hvo,out=3538 kJ/kg

kp-turbiinin isentrooppinen hyötysuhde ηs ηs=84%

=> kp-turbiinin hkp,out=hkp,in-ηs*(hkp,in-hs) 3372-0,84*(3372-2963)=3028,4kJ/kg

=>  välioton sisäänmenolämpötila Tvo,sis 598,15K=325ºC

syven lämpötila vo-esilämmittimien jälkeen Tsyve=250ºC

syven paine psyve psyve=240 bar

syve-säiliön lämpötila Tsyvesäiliö Tsyvesäiliö=160ºC

väliottohöyryn massavirta ṁvo=0,92*ṁth ṁvo=165,6kg/s

savun ulosmenolämpötila, savun loppuarvo Tsk,ulos=130ºC → hSL=1900 kJ/kgpa 

palamisilman sisääntulolämpötila Tilma,sis=25ºC

Kostean palamisilman entalpia 0 ºC suhteen voidaan laskea

Hi,kost(25ºC)=λ*(mit,kuiva*hi,kuiva(25ºC)+0,072*hH2O(25ºC))=339,756 kJ/kg (21)

jossa kuivan ilman ja veden ominaisentalpiat ovat

Δhilma(0ºC → 25ºC) =0,727028MJ/kmol=25,1 kJ/kg  (TKK 2, 1981)

hH2O(25ºC)=46,5 kJ/kg

Ekonomaiserilla eli  syöttöveden  esilämmittimellä  väliottoesilämmittimien  jälkeinen 

syöttövesi lämmitetään ennen höyrystintä lähemmäs höyrystymislämpötilaa tulistinten 

jälkeisen savukaasun lämmöllä. Vesi tulee ekonomaiseriin syöttöveden lämpötilassa ja 
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paineessa. Poistumislämpötila ja paine on arvioitu. Tietojen perusteella saadaan veden 

ominaisentalpian muutos ekonomaiserissa.

Teko,in=250 ºC=525,15 K, hin(240bar)=1096 kJ/kg

Teko,out=310 ºC=583,15 K, hout(230bar)=1386 kJ/kg

Δheko=290 kJ/kg

Luvossa eli  palamisilman  esilämmittimessä  palamisilmaa  lämmitetään  350  ºC:een 

ennen polttimille menoa ekonomaiserin jälkeisillä savukaasuilla

Δhluvo,ilma=Hi,kost(350ºC)-Hi,kost(25ºC)=4853,9kJ/kgpa-339,8kJ/kgpa=4514,1 kJ/kgpa

Höyrystimessä ekonomaiserilta tuleva vesi höyrystyy höyrystimen painetta vastaavassa 

kylläisessä lämpötilassa. Benson kattilassa höyrystyskohta voi hieman vaihdella.

h''out(209 bar)=2350 kJ/kg

Δhhöyr=2350-1386=964 kJ/kg

Tulistimille arvioidaan painehäviöt: Δptul,kok=19 bar=1,9 MPa, Δpt1=7 bar, Δpt2=6 bar, 

Δpt3=6  bar.  Tulistinta  3  edeltävä  paine  saadaan  lisäämällä  tuorehöyryn  paineeseen 

tulistimen painehäviö ja lämpötila vähentämällä tuorehöyryn lämpötilasta tulistimessa 

tapahtuva lämpötilan nousu, joksi valittiin 50 °C.

het3(196bar,763.15K)=3215 kJ/kg

Δhtul3=hth-het3=3375-3215=160 kJ/kg

Tulistimen 2 jälkeinen tila saadaan lisäämällä tulistinta 3 edeltävään tilaan 20 °C, joka 

valittiin vesiruiskutuksella tapahtuvaksi lämpötilanlaskuksi

hjt2(196bar,783.15K)=3280 kJ/kg 

Ruiskutusveden massavirraksi saadaan
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 ˙mrv2=
ṁth het3−ṁth h jt2

h rv−h jt2

=4,519 kg/s≈4,52 kg/s (22)

jossa  ruiskutusveden  ominaisentalpia  hrv(160  ºC=433,15  K,  240  bar)=691  kJ/kg 

(isentalpinen kuristus säätöventtiileissä). Tulistimen 2 massavirraksi saadaan tällöin

ṁt2=ṁth-ṁrv2=175,48 kg/s (23)

Vastaavasti  saadaan  tulistimen  1  jälkeiselle  ja  tulistinta  2  edeltävälle  tilalle,  sekä 

ruiskutusveden  massavirralle  ja  tulistimen  1  massavirralle.  Kuvassa  2  on  esitetty 

tulistimien 1-3 lämpötilat ja paineet.

hjt1(202 bar, 450 ºC=723,15 K)=3060 kJ/kg

het2(202 bar, 430 ºC=703,15 K)=2975 kJ/kg   

 ˙mrv1=ṁt2

het2−h jt1

h rv−h jt1

=6,2962 kg/s≈6,30 kg/s (24)

ṁt1=ṁhöyr=ṁeko=ṁt2-ṁrv1=169,1848 kg/s

het1=hhöyr,out

Kuva 2: Tulistimien 1-3 lämpötilat, lämpötilan muutokset ja paineet

450ºC

510ºC

540ºC

490ºC

430ºC

370ºC

80ºC

80ºC

50ºC

209bar 202bar 196bar 190barp
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Vesi/höyrypuolen  lämpötehot  eri  lämpöpinnoilla  saadaan  massavirran  ja 

entalpianmuutoksen avulla (taulukko 11). Polttoaineen massavirta  ṁpa voidaan laskea, 

kun  huomioidaan  vain  savukaasuhäviöt,  jolloin  kaikki  muu  teho  siirtyy  veteen  ja 

höyryyn (ei ulospuhallusta, Benson-kattila. Polttoaineen entalpia jätetään huomioimatta, 

tai se ajatellaan tuoduksi 0ºC:sena).

Φpa-Φsl= ΣΦvesipuoli          =>   ṁpa(qi+Hi,kost(25ºC)-Hsl(130ºC))= ΣΦvesipuoli (25)

ṁ pa=
499,047 MW

30,95 MJ /kgpa0,339756 MJ /kgpa−1,9 MJ /kgpa

=16,98030 kg/s≈16,98 kg/s

(26)

Savukaasun entalpian muutokset lämpöpinnoilla on myös esitetty taulukossa 11.

ΔH=Φ/ṁpa (27)

Taulukko 11: Vesi/höyrypuolen lämpötehot lämpöpinnoilla sekä savukaasun entalpian 

muutokset vastaavilla lämpöpinnoilla.

vesi/höyrypuolen lämpöteho savun entalpian muutos

ΔHluvo=4.514 MJ/kgpa

Φeko=ṁekoΔheko=49.062 MW ΔHeko=49.062/ṁpa =2.889 MJ/kgpa

Φhöyr=ṁhöyrΔhhöyr=163.090 MW ΔHhöyr=163.090/ṁpa =9.605 MJ/kgpa

Φt1=ṁt1(3060-2350)=120.118 MW ΔHt1=120.118/ṁpa =7.074 MJ/kgpa

Φt2=ṁt2(3280-2975)=53.521 MW ΔHt2=53.521/ṁpa =3.152 MJ/kgpa

Φt3=ṁthΔht3=28.800 MW ΔHt3=28.800/ṁpa =1.696 MJ/kgpa

Φvt=ṁvt(3538-3028)=84.456 MW ΔHvt=84.456/ṁpa =4.974 MJ/kgpa

Hsl=1.900 MJ/kgpa

ΣΦvesipuoli=499.047 MW ΣΔH=35.804 MJ/kgpa
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3.1.5  Viimeisen tulistimen mitoitus

Mitoitetaan  simulointia  varten  viimeinen  eli  kolmas  tulistin.  Savupuolella  tulistin 

sijoittuu välille

15,973 MJ/kgpa  → 114,277 MJ/kgpa   eli  Tsavu=  977ºC  →  883ºC

Arvioidaan  häviöt  (muut  kuin  savukaasuhäviö,  joka  on  1,900  MJ/kgpa*ṁpa   eli  n. 

0,06139*qi*ṁpa=32,262 MW)

Φsäteily+johtumishäviö=0,004*ṁpa*qi     (Sulzer 1966) (28)

Φpalamaton kiinteä pa=0,02*ṁpa*qi      (Höyrykattilat luennot 1991) (29)

Arvioidaan  muut  häviöt  (mm.  tuhkan  mukana  poistuva  entalpiavirta  ja  häviöt 

palamattomina  kaasuina)  yhteensä  0,0157*ṁpa*qi:n  suuruisiksi,  jolloin 

kattilahyötysuhde on

k=1−
∑häviöt

pa

=1−
0,061390,0040,020,0157 ṁpa qi

ṁpa q i0,3398 MJ /kgpa
=0,90=90 % (30)

k=
vesipuoli

pa

=
vesipuoli

ṁpa qi0,3398 MJ/kgpa
(31)

Polttoaineen massavirta saadaan edellisestä, kun kaikki häviöt huomioidaan 

 

ṁ pa=
vesipuoli

 kq i0,3398 MJ/kgpa
= 499,047 MW

0,90 30,950,3398 MJ/kgpa
=17.72 kg/s (32)

Mitoitetaan  tulistin  vastavirtatulistimena  (TKK  4  1969).  Tulistimen  lämpötilat  on 

kuvassa 3.
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Lämpötilamuutokset savukaasussa ja höyryssä ovat

 

Δts=977-883=94ºC

Δth=540-490=50ºC

Tulistimessa  siirtyvä  lämpövirta  ja  sen  perusteella  saatava  lämpökapasiteettivirta 

höyrylle ja savulle

Φt3=28,800MW=ṁhcpΔTh=Ċh ΔTh  =>   Ċh=Φt3/Δth (33)

Ċh=28800kW/50K=576 kJ/sK=Ċmax

Ċs=28800kW/94K=306,38 kJ/sK=Ċmin

TKK  4:n  mukaan  on  vastavirtalämmönsiirtimelle  lisäksi  voimassa  yhtälöt  (ε on 

rekuperaatioaste, R on lämpökapasiteettivirtojen suhde, θ tulevien virtojen lämpötilaero 

ja z dimensioton konduktanssi)

Rεθ=50K,   εθ=94K     =>   R= Rεθ/εθ=50/94=0.5319=Ċmin/Ċmax (34)

977oC
1250.15K

540oC
813.15K

883oC
1156.15K

490oC
763.15K

Kuva 3: Savun ja höyryn lämpötilat tulistimessa 3
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θ=977-490=487K         =>   ε= εθ/θ=94/487=0,1930 (35)

=1− 1−R

ez 1−R−R
(36)

josta voidaan ratkaista dimensioton konduktanssi z

z= 1
1−R

ln 1−R
1−

=0,22669≈0,2267 (37)

Lämmönsiirtimen konduktanssiksi, jota myöhemmin tarvitaan mitoituksessa, saadaan

G=zĊmin=69,453 kJ/sK (38)

3.1.6 Putkimateriaalin valinta ja seinämänpaksuuden laskenta 

Valitaan seuraavaksi putkimateriaali ja mitoitetaan tulistinputki. Mitoitus tehdään SFS 

13:n (SFS 13, 1989) mukaan.  Teos  sisältää  jäljempänä  mainitut  SFS-standardit. 

Valitaan suunnittelua varten seuraavat arvot

Taulukko 12: Putkimateriaalin valinta ja mitoituksessa tarvittavat arvot

Suunnittelulämpötila t=t0+35ºC=540+35=575ºC

mitoituspaine p=20MPa

valitaan ulkohalkaisijaksi du=48,3mm

Valitaan putkimateriaaliksi teräs X20CrMoV121  

        =>  virumislujuus σB,100000=9,9kg/mm2=97,1N/mm2 (Sulzer)

varmuuskerroin n=1,5 (SFS 3273)

lujuuskerroin ν=1,0 (SFS 2226)

C1=10% seinämänpaksuudesta, ohenemisvara C2=1mm (SFS2610)
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Seinämänpaksuus saadaan kaavasta (SFS 3274, SFS  13 1989)

s=
d u p

2
 l

n
− p 2p

C1C 2 (39)

Seinämänpaksuus  saadaan  kaavan  perusteella  ja  sisähalkaisijaksi  valitaan 

standardikokoinen putki

s=6,463 mm+0,1*6,463 mm+1 mm=8,11 mm => valitaan s=8,8 mm

=> ds=du-2s=30,7 mm

Putkimateriaalille saadaan arvioarvoja lämpölaskuja varten (lämmönjohtavuus, tiheys ja 

ominaislämpökapasiteetti)(TKK 5 1971)

λ=29 W/Km

ρ=7,8e3 kg/m3

c=0,6 kJ/kgK

Putkien lukumäärä ja kanavan mitat

Putkien  lukumäärä  ja  kanavan  mitat  valitaan  niin,  että  höyryn  ja  savukaasun 

virtausnopeudet tulevat sopiviksi. Tätä varten on määritettävä höyryn keskimääräinen 

ominaistilavuus ja tilavuusvirta tulistin 3:ssa

vh=vh(ph,Th),     phvh(19,3 MPa, 515 ºC=788,15 K)=309 kJ/kg 

 =>  vh= phvh/ph=0,016 m3/kg

V'h=ṁh vh=180 kg/s*0,016 m3/kg=2,88 m3/s (40)

Valitsemalla  höyryn  keskimääräiseksi  nopeudeksi  wh=14m/s  saadaan  rinnakkaisten 

putkien yhteiseksi poikkipinta-alaksi ja putkien lukumääräksi

Akok=V'h/wh=0,2057 m2 (41)
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N=Akok/Aputki=Akok/(π/4*ds
2)=277,9  => N=276 (42)

Kokonaispoikkipinta-alaksi ja keskimääräiseksi nopeudeksi tulee tällöin

Akok=276*(π/4*ds
2)=0,2043 m2 (43)

wh=V'h/Akok=14,0967 m/s (44)

Kanavan  leveys  on  lk=13m,  yhden  kimpun  perättäisten  putkien  lukumäärä  n=3, 

rinnakkaisia nippuja on N/n=276/3=92. Kuvan 4 mitoiksi saadaan

s1=13000mm/92=141.3mm

s2=100mm (valittu)

Savukaasun tilavuusvirta  0 °C:ssa on

V's0=Vs0ṁpa=10.774m3/kgpa*17.72kgpa/s=190.915m3/s (45)

ja keskimääräisessä lämpötilassa se on

V's=V's0*Ts/T0=V's0*1203.15/273.15=840.93m3/s (46)

Valitaan savukaasun keskimääräiseksi nopeudeksi tulistinpaketissa ws=12m/s

Tulistinpaketin korkeus on siten

h=
V̇ s

92 s1−d uw s

=8.190m (47)
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Sisäpuolinen  lämmönsiirtokerroin αs lasketaan  putken  keskimääräisessä  tilassa 

Wärmeatlaksen  (VDI-Wärmeatlas,  1984)  menetelmällä.  Suuripaineisissa 

läpivirtauskattiloissa tulistimessa ei  saa olla sisäpuolista likakerrosta, sillä se nostaisi 

putkilämpötilaa, mikä heikentäisi putkea. Lämmönsiirtokerrointa varten on laskettava 

Reynoldsin luku, jota varten on vielä määritettävä dynaaminen viskositeetti η.

Re=
w h d s


= 4 ṁ
d s N

=855949 (48)

jossa

ρ=1/vh=1/0,016 kg/m3=62,5 kg/m3

η=316e-7 kg/ms (TKK 2, 1981, s.752)

Lisäksi on määritettävä Prandtlin  luku,  vesihöyryn lämmönjohtavuus sekä arvioitava 

putken sisäpuolen keskilämpötila ja putken pituus

Pr(515ºC,193bar)=1,06 (TKK 2, 1981, s.761)

λh=92,48 mW/mK (TKK 2, 1981, s.757)

s
1

s
2  100mm

l
1
=13m

l
2

s
1
/2

Kuva 4: Tulistimen putkijako ja mitat
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Tw,sisä arvio=808 K

Larvio=30 m

Lämmönsiirtokerroin saadaan kaavalla

 αs=λ/ds*Nu (49)

jossa  oleva  Nusseltin  luku  saadaan  täysin  kehittyneelle  turbulentille  kaasujen 

putkivirtaukselle impulssiteoriasta kehitetystä yhtälöstä muokatusta kaavasta

Nu0=
/8Re−1000 Pr

112,7/8Pr2 /3−1
[1

d s

L


2/3

]=1338,68
(50)

jossa ξ on painehäviökerroin, joka saadaan kyseistä kaavaa varten yhtälöstä

ξ=(1,82 log10Re-1,64)-2 (51)

Kaasun  ja  putken  välisestä  keskimääräisestä  lämpötilasuhteesta  johtuvan 

korjauskertoimen potenssiksi tulee n=0.45, kun 1<T/Tw<0.5.

Nu=Nu0(
T

T w,sisä

)
n

=Nu0(
788
808

)
0,45

=1323,78 (52)

Lopulta sisäpuoliseksi lämmönsiirtokertoimeksi saadaan kaavalla (49)

αs=3987,74 W/m2K

Ulkopuolinen konvektiolämmönsiirtokerroin αu tulistinpaketille määritetään liitteessä 

4  olevan  kuvan  46 perusteella  (Höyrykattilat  luennot,  1990-1991).  Tulistinpaketin 

putket  ovat  suoralla  jaolla.  Tätä  varten täytyy tietää tai  arvioida savukaasun nopeus 

ws=12 m/s,  savukaasun lämpötila  Ts=1203,15 K,  peräkkäisten  putkirivien  lukumäärä 

(3*4=12),  putken  ulkohalkaisija  du=48,3  mm  ja vesihöyryn  osuus  savukaasuissa 

(ilmakerroin  λ=1,3). Typen, veden ja hapen moolimäärät savussa polttoainekiloa kohti 
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ovat

NN2=(λ-1)*3,77*NO2-tarve+280,92=365,07 mol/kgpa (53)

N H2O=22,03−1 0,007⋅28,964
1−0,007⋅18,015

⋅4,77⋅N O2-tarve=23,24 mol/kgpa (54)

NO2=(λ-1)NO2-tarve=22,32 mol/kgpa (55)

Näiden ja taulukon 4 tietojen perusteella saadaan vesihöyryn osuus savukaasuissa

xH2O=
23,24

67,1523,24365,070,1922,32
=0,0486 (56)

Kuvasta 46 saadaan lämmönsiirtokertoimeksi ilman korjauskertoimia

αn=62 kcal/(m2hºC)

Vesihöyrypitoisuudesta johtuvaksi korjauskertoimeksi saadaan kuvasta 46

CΦ=0,94

Peräkkäisistä putkiriveistä johtuvaksi korjauskertoimeksi saadaan kuvasta 46

Cz(3*4=12)=1,0

Ulkopuolinen konvektiolämmönsiirtokerroin on siten

αuk=CzCΦ αn=58,28 kcal/(m2hºC)=67,78 W/(m2K) (57)

3.1.7 Säteilylämmönsiirtokerroin αsät 

Ulkopuolen  säteilylämmönsiirtokerroin  määritetään  höyrykattiloiden  luentojen 

perusteella  (Höyrykattilat  luennot,  1990-1991).   Säteilylämmönsiirtokerroin  saadaan 

kaavalla
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αsät=εαs0 (58)

Kaasun ja pinnan välinen kokonaisemissiviteetti on

=
w1

2
 l (59)

Mustan kappaleen säteilylämmönsiirtokerroin on

s0=0 T g
3

1−
T w

T g


4

1−
T w

T g

=285,05W /m2 K  (60)

jossa

σ0=5,6693e-8 W/(m2K4)  Stefan-Bolzmannin vakio

Tg=Tsavu=1203,15 K (= 930 °C)

Tw=945 K  (tulistinputken ulkoseinän lämpötilan alkuarvaus)

Kaasun emissiviteetti lasketaan kaavalla

 l=1−e−k t h (61)

likakerroksen emissiviteetti on

εw=0,87 (valittu)

Savussa olevien kolmiatomisten kaasujen optinen paksuus on

 k=
0,781,6⋅pH20

 p⋅l
−0,11−0,37⋅10−3⋅T s p l=0,10145 (62)

jossa vesihöyryn ja hiilidioksidin osapaineitten summa on
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p=
N H2ON CO2

N tot

=0,189 (63)

veden osapaine on

pH2O=
pH2O

p tot

=
N H2O

N tot

=0,0486 (64)

ja tehollinen säteilypaksuus on

l=
1,87⋅s1s2

d u

−4,1⋅d u=0,2532 m (65)

Tuhkan (pölyn) optinen paksuus on τt. Savun keskimääräinen lämpötila  on Ts=930 °C. 

Oletetaan  hiukkasen  halkaisijaksi  d=6  μm,  hiukkasen  keskimääräinen  tiheys  ρh=2 

g/cm3=2000  kg/m3,  pölypitoisuus  μ=1,3  g/m3 (arvioitu,  että  80%  tuhkasta  lähtee 

savukaasun mukaan),  μl=0,3292 g/m2≈0,329 g/m2.  Näillä  tiedoilla  saadaan liitteen  5 

kuvan 47 käyrästön perusteella

a t=1−e− t=0,015 =>  τt=-ln(1-at)=0,015 (66)

Savussa  olevan  hiilen  optinen  paksuus  on,  kun  oletetaan  ettei  savukaasussa  ole 

palamatonta hiiltä

τh=0 

Kaasun emissiviteetti saadaan lopulta kaavoista (61) ja (59)

εl=0,1099

ε=0,10276≈0,103

säteilylämmönsiirtokerroin on siten kaavan (58) mukaan
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αsät=29,28498≈29,28W/(m2K)

ja ulkopuolinen lämmönsiirtokerroin, kun ω on savukaasuvirtauksesta riippuva kerroin 

(ω=0,9 – 0,95)

αu=ωαuk+αsät=0,92*67,78+29,28=91,6376W/(m2K)≈91,6W/(m2K) (67)

3.1.8 Ulkopuolisen likakerroksen vaikutus

Putken  ulkopinnalla  on  likakerros,  joka  muodostuu  tulistinpinnoille  polttoaineessa 

olevasta tuhkasta ja muista epäpuhtauksista sekä palamisessa mahdollisesti syntyvistä 

hiukkasista.  Palamisprosessi  ja  polttoaineen  koostumus  vaikuttavat  likakerroksen 

laatuun ja  paksuuteen.  Esimerkiksi  maakaasua poltettaessa likakerroksen paksuus on 

millimetrin  kymmenesosia  ja  joillakin  öljyliuske-  ja  ruskohiililajeilla  kerros  saattaa 

kasvaa  niin  paksuksi,  että  koko  kattila  tukkeutuu.  Samassa  kattilassakin  samaa 

polttoainetta  käytettäessä  likakerroksen  paksuus  vaihtelee  putken  ja  savukaasun 

lämpötilan,  putken  halkaisijan,  savun  virtausnopeuden,  savussa  olevien  hiukkasten 

keskimääräisen halkaisijan ynnä muiden tekijöiden mukaan. Likakerroksen paksuudesta 

ei juuri ole mittaustuloksia eikä varsinkaan laskentayhtälöitä. Joitakin kokemusperäisiä 

likimääräisiä  menetelmiä  likakerroksen  lämmönsiirto-ominaisuuksista  kuitenkin  on 

olemassa.  Käytetään  nyt  höyrykattiloiden  luennoissa  (Höyrykattilat  luennot,  1991) 

esitettyä  menetelmää  likakerrostumasta  johtuvalle  putken  poikkipinta-alaa  kohti 

lasketulle  lisälämpövastukselle  E.  Kiinteälle  polttoaineille,  kuten  hiilelle  E voidaan 

laskea kaavalla

E=CdCfrE0+ΔE (68)

jossa  Cd on  putken  ulkohalkaisijasta  johtuva  korjauskerroin,  Cfr on  tuhkan 

hiukkasjakauman  huomioiva  korjauskerroin  (1  kivihiilelle,  0,7  turpeille),  E0 riippuu 

savun nopeudesta ja putkien porrastuksesta ja se kuten Cd saadaan kuvan 48 käyrästöistä 

liitteessä 6.  ΔE on lisä, joka otetaan huomioon vain savun lämpötilan ollessa yli 400 

°C, jolloin sille annetaan aina sama vakioarvo.
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E0=0,37*10-2 m2h K/kcal

Cd=1,33

Cfr=1

ΔE=0,002m2h K/kcal

Lopulta E:lle saadaan arvo kaavalla (68)

E=0,006921 m2h K/kcal=5,95 m2K/kW

Lasketaan seuraavaksi putken pituus ja tulistimen ulkopinnan lämpötila ja verrataan sitä 

alkuarvauslämpötilaan. Putkimateriaalille oli jo aikaisemmin saatu arvioarvot

λp=29 W/Km (arvio)

cmetalli=0,6 kJ/(kg K)

ρmetalli=7,8 t/m3 (arvio)

Putken lämpövastus putkipituutta kohti voidaan nyt laskea 

R '= 1
d uu

 1
 d ss

 1
2p

ln 
d u

d s

 E
 d u

=0,1162
m K
W

(69)

Tämän  ja  aiemmin  lasketun  tulistimen  konduktanssin  perusteella  voidaan  laskea 

putkipituus

L=G*R'=69,453*103 W/K*0,1162 m K/W=8073,56m (70)

Pintalämpötilan laskemiseksi lasketaan lämpövastus likakerroksen ulkopintaa

R ' u=R '− 1
d uu

=0,044299
m K
W (71)

Lasketaan vielä lämpöteho putkipituutta kohti

Φ'=Φte/L=28800*103 W/8073,56 m =3567,20 W/m (72)
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Saaduilla tiedoilla voidaan laskea seinämän lämpötila 

Tw=R'u*Φ'+ Th=R'u*Φ'+788,15 K=946,17 K=673,02 ºC (73)

Vertaamalla  tätä  alkuarvauslämpötilaan  945 K,  voidaan  todeta  että  ero  ei  ole  suuri, 

mutta tehdään kuitenkin vielä toinen iteraatiokierros.

Iteraatiokierros 2 lasketaan samoilla kaavoilla kuin ensimmäinenkin kierros. Uudella 

seinämän lämpötilalla saadaan kaavoista (60) ja (58)

αs0=285,47W/(m2K)

αsät=29,33W/(m2K)

yhden putken pituus

L1=L/N=8073,56/276=29,252 m (74)

Putken sisäpuolen seinämän lämpötilaksi saadaan laskettua aikaisemman arvion sijaan

Tw,sisäpuoli=1/(π ds αs)*Φ'+Th =9.275+788.15 K=797,42 K=524.27 ºC (75)

Putkipituuden ja sisäpuolen seinämän lämpötilan perusteella voidaan laskea sisäpuolen 

Nusseltin luku kaavoilla (50) ja (52) sekä sisäpuolen lämmönsiirtokerroin kaavalla (49)

Nu=1331,89

αs=4012,14 W/(m2K)

Ulkopuoliseksi lämmönsiirtokertoimeksi saadaan kaavalla (67)

αu=0.92*67.78+29.33=91.69W/(m2K)



43

Putken  lämpövastukseksi  putkipituutta  kohti  saadaan  kaavalla  (69),  josta  edelleen 

putkipituus kaavalla (70) ja yhden putken pituus L1 

R'=0,1161611 mK/W

L=8067,74 m

L1=L/N=29,231 m

Lämpövastus  likakerroksen  pintaan,  lämpöteho  putkipituutta  kohti  ja  ulkoseinämän 

lämpötila saadaan kaavoilla (71), (72) ja (73)

R'u=0,044283 mK/W

Φ'=3569,77 W/m

Tw=946,23K=673,08 ºC

Putken ulkopinnan lämpötila (likakerroksen alla) ja putken sisäpinnan lämpötila ovat

Tputki,ulko=(R'u - E/(π*du))*Φ'= 18,10+788,15 K=806,25 K=533,10 ºC (75)

Tw,sisäpuoli=9,225+788,15 K=797,38 K=524,23 ºC (76)

Tulistinpaketin korkeus saadaan ratkaisemalla  hnippu seuraavasta tulistinputken pituutta 

kuvaavasta yhtälöstä 

L1=2*(hnippu-0,3-0,0483/2-0,1+0,47)+2*(hnippu-2*(0,3+0,1+0,0483/2)-0,25)+0,47

    =29,231 m (77)

hnippu=1/4*(L1+1,6349)=7,717 m (78)

Kanavan ja nipun alareunan väliin jää tällöin tilaa

h-hnippu=8,190-7,717 m = 47,3 cm (79)

Painehäviö tulistimessa saadaan yleisestä painehäviön kaavasta
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 p=1
2
h wh

2
L1

d s

∑=1
2
 0,02⋅8067,74

276⋅0,0307
2,73⋅62,5⋅14,09672=1,35 bar (80)

jossa putken karheudesta johtuva vastuskerroin ξ saadaan Moodyn käyrästöstä arvoilla 

(k=0,03mm,  Re=850079,  ds=30,7mm) =>  k/d=0,00098,  ξ=0,02. Kertavastukset Σζ on 

arvioitu, kun putkessa on muun muassa sisäänmeno, ulostulo ja kolme mutkaa.
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4. Simulointimallin differentiaaliyhtälöt differentiaaliselle elementille 

ja mallit apulaitteille

Simulointimallia  varten  täytyy  ensin  tuntea  prosessin  fysikaalinen  tausta.  Mallin 

rakentaminen  aloitetaan  termodynamiikan  ja  virtaustekniikan  perusyhtälöistä.  Mallit 

tehdään erikseen kullekin tasolle eli höyrypuolelle, savupuolelle ja putkelle, jotka sitten 

yhdistetään.  Simulinkilla  ei  voi  kerralla  ratkaista  kuin  joko  ajan  tai  paikan 

differentiaaleja,  joten  paikan  differentiaalit  on  ratkaistava  muulla  keinolla.  Tarkka 

matemaattinen  ratkaisu  on  hankala,  joten  ratkaistaan  paikan  differentiaalit 

differensseilla.  Tarkastellaan  tapahtumaa  differentiaalisen  elementin  avulla.  Myös 

apulaitteille ja -suureille tehdään mallit.

4.1 Höyrypuoli

Differentiaalisen  elementin  (kuva  5)  tilaa  voidaan  kuvata  jatkuvuusyhtälöllä, 

liikemääräyhtälöllä ja energiayhtälöllä. Gravitaatiota ei oteta huomioon. Höyrypuolen 

laskut suoritetaan vain yhdelle putkelle olettaen kaikki putket samanlaisiksi. 

Kuva 5: Differentiaalinen putkielementti

dx

dV

dΦ

ṁn-1 ṁn

hn-1 hnhi

wn-1 wn

ρi

pn-1 pn

ρn-1 ρn
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Jatkuvuusyhtälö kuvaa massan säilymistä tasetilan sisällä eli putkielementissä vallitsee 

massatasapaino. Tasetilan sisällä tapahtuva massan muutos on yhtä suuri kuin tasetilaan 

virranneen ja sieltä ulos virranneen massan erotus.

 
 t

 
 x

w =0                                                           (81)

Yhtälössä ρ on tiheys ja w virtausnopeus.

Liikemääräyhtälö (voimatasapaino) muodostuu massa-alkion liikemäärän muutoksesta 

ja  siihen  vaikuttavista  voimista.  Gravitaatiota  ei  tässä  tarkastelussa  oteta  huomioon, 

joten yhtälön oikea puoli koostuu vain massa-alkioon vaikuttavista pintavoimista, joita 

ovat alkioon vaikuttava paine-ero ja  putken seinämän kitkasta (kitkavastuskerroin  ξ) 

sekä  paikallisvastuksista  (mutkat  ym.,  kertavastuskerroin  ζ)  johtuva  kitkapaine. 

Kitkapaine on yksinkertaisuuden vuoksi jaettu tasan koko putkipituudelle. 

 w
 t

w
w
 x

=−  p
 x

 d p
d x


f

=−  p
 x

−1
2
w2 1

d s

 1
L∑ (82) 

Energiayhtälö kuvaa  kokonaisenergian  säilymistä  tasetilassa  ja  se  perustuu 

termodynamiikan 1.  pääsääntöön. Kokonaisenergian muutos tasetilassa on yhtä suuri 

kuin sisään tuleva lämpö Φ ja tasetilaan tehty työ


 t

[u
w2

2
]


 x

[wh
w2

2
]=

d 
dV e

−
dW
dV e

                                 (83)

jossa tuotu työ 

dW
dV e

=0 (ei tehdä työtä)                                       (84)
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Ominaissisäenergia  u  voidaan  ominaisentalpian  h määritelmän  perusteella  esittää 

muodossa

u=h− p
                                                                (85)

Sijoittamalla yhtälöt (84) ja (85) (83):een saadaan


 t

[h− p1
2
w2] 

 x
[w hw2

2
]= d 

dV e
                                 (86)

Sulkulausekkeet  avaamalla,  differentiaalit  purkamalla,  yhdistämällä  jatkuvuusyhtälön 

(81) kanssa ja sopivasti termejä yhdistelemällä saadaan

  h
 t

− p
 t

w w
 t

w
w
 x

w
 h
 x

= d
dV e

                                (87)

Sijoittamalla liikemääräyhtälö (82) saadaan

  h
 t

− p
 t

−w
 p
 x

−1
2
w3 1

d s

 1
L∑w

 h
 x

= d 
dV e

              (88)

Reaalikaasun  ominaisentalpian  muutos  voidaan  esittää  ominaislämpökapasiteetin  cp, 

lämpötilan  T,  paineen  p,  moolimassan  M,  reaalisuuskertoimen  Ω ja  kaasuvakion  R 

avulla yhtälöllä

dh=c p dT− T 2 R
pM


T


p

dp                                                 (89)

Reaalikaasun tilanyhtälön mukaan tiheydelle saadaan
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= pM
 RT

                                                                (90)

Putkivirtauksen  virtausnopeuden  ja  massavirran  välinen  yhteys  on  (Ap on  putken 

sisäpoikkipinta-ala)

w= ṁ
A p

                                                                (91)

Differentiaalisen  lämpövirran  nopeuden  yhtälö  saadaan  putken  sisäpuolisen 

lämmönsiirtokertoimen  αs,  putken sisähalkaisijan  ds sekä seinämän ja kaasun välisen 

lämpötilaeron avulla yhtälöstä

d =s d s dx T w−T                                                      (92)

elementin tilavuus on

dV=
4

d s
2 dx                                                            (93)

Yhtälöistä (92) ja (93) saadaan

d 
dV e

=4
 s

d s

T w−T                                                         (94)

Sijoittamalla jatkuvuusyhtälöön (81) yhtälö (90) ja olettamalla  Ω vakioksi elementin 

sisällä lyhyellä  aikavälillä dt saadaan

M
 R

 1
T
 p
 t

− p

T 2

T
 t

=− 
 x

w                                            (95)

josta saadaan edelleen paineen osittaisderivaataksi ajan suhteen
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 p
 t

= p
T
T
 t

− 
 x

w  RT
M

= p
T
T
 t

− 1
Ap


 x

ṁ  RT
M                  (96)

Liikemääräyhtälöstä (82) saadaan virtausnopeuden osittaisderivaataksi ajan suhteen

 w
 t

=− 1

 p
 x

−1
2

w2 1
d s

 1
L∑−w

w
 x                                    (97)

Sijoittamalla yhtälöön (88) yhtälöt (89), (91) ja (94) saadaan

c p
T
 t

− T

 
T


p

1  p
 t


ṁc p

Ap

T
 x

− ṁ
 Ap

 T


T


p

1 p
 x

−
1
2

ṁ3

2 Ap
3 

1
d s


1
L∑= 4

 s

d s

T w−T 
(98)  

Sijoittamalla edelleen yhtälöön (98) yhtälö (96) saadaan

c p
T
 t

− T


T


p

1 p
T
T
 t

− 1
A p


 x

 ṁ  RT
M


ṁ c p

A p

T
 x

−
ṁ
 Ap


T
 


T


p

1
 p
 x

−
1
2

ṁ3

2 Ap
3 

1
d s


1
L∑= 4

 s

d s

T w−T 
(99) 

Tästä voidaan ratkaista lämpötilan osittaisderivaataksi ajan suhteen δT/δt

T
 t

= 1

c p−
T


T


p

1 p
T

[ 4
s

d s

T w−T − T

 
T


p

1 1
Ap

 ṁ
 x

 R T
M

−
ṁ c p

A p

T
 x

 ṁ
 Ap

 T


T


p

1 p
 x

1
2

ṁ3

2 Ap
3 

1
d s

1
L
]

 

(100)

Simuloinnin tilanyhtälöt ovat yhtälöt (96), (97)  ja (100), ja apuyhtälöinä yhtälöt (90) ja 

(91).
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4.1.1 Liikemääräyhtälön yksinkertaistus

Yksinkertaistetaan  mallia  siten,  että  oletetaan  virtausnopeuden  muutoksen  dw/dt 

elementin  sisällä  olevan  hyvin  pieni  verrattuna  kitkapainehäviöön.  Tällöin  voidaan 

laskennassa käyttää nopeuden kokonaisdifferentiaalille dw/dt=0 (Talonpoika 1996).

dw
dt
=w
 t

w
w
 x

(101)

Liikemääräyhtälö (82) supistuu tällöin staattisen tilan  yhtälöksi

 p
 x

=-
1
2
w2 1

d s

 1
L
∑=-

1
2

ṁ2

A2
 1

d s

 1
L
∑ (102)

johon arvot sijoittamalla saadaan

 p
 x

=- 679690,62
ṁ2

            (102a)

Samalla yhtälö (87) supistuu muotoon

  h
 t

− p
 t

w
 h
 x

= d 
dV e

(103)

Lämpötilan  osittaisderivaatta  ajan  suhteen  δT/δt  yhtälö  (100)  täytyy  myös  kirjoittaa 

uuteen muotoon

δT
δ t

= 1

ρ c p−(T
Ω ( δΩ

δT
)

p

+1) p
T

⋅[ 4
αs

d s

(T w−T )−(T
Ω ( δΩ

δT
)

p

+1) 1
Ap

δ ṁ
δ x

ΩR T
M

−
ṁ c p

A p

δT
δ x

+ ṁ
ρ Ap

(T
Ω ( δΩ

δT
)

p)δ p
δ x

]

 (104)



51

Yhtälöstä (102) voidaan ratkaista virtausnopeus ja massavirta

w= − 2
 p
 x

 1
d s

 1
L
∑

(105)

ṁ=A − 2
 p
 x



 1
d s

 1
L
∑ 

(106)

Uudet simuloinnin tilanyhtälöt ovat yhtälöt  (96), (106)  ja (104), apuyhtälöinä yhtälöt 

(90) ja (91). 

4.2 Savukaasun yhtälöt 

Savukaasupuolen yhtälöt perustuvat samoihin yhtälöihin kuin höyrypuolella, mutta nyt 

voidaan  käyttää  vielä  yksinkertaistetumpia  yhtälöitä.  Savukaasu  voidaan  katsoa 

kokoonpuristumattomaksi  eikä  paineen  muutosta  tai  kitkapainetermiä  oteta 

merkityksettöminä  huomioon.  Kuva  6  esittää  savukaasuelementtiä.  Savuelementin 

putken suuntainen korkeus on dx  ja savu virtaa dy:n suuntaisesti. Yhtälö (88) supistuu 

siten muotoon
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  h
 t

w
 h
 y

= d
dV e

(107)

Savukaasulle ominaisentalpian osittaisderivaataksi ajan ja y:n eli savun virtaussuunnan 

suhteen yhtälöstä (89) saadaan supistettu muoto

 h
 t

=c p
T
 t

(108)

 h
 y

=c p
T
 y

(109)

Lämpövirralle yhtälöstä (92) saadaan

d =u U u3dx T wu−T ui  (110)

Savuelementin  tilavuus  saadaan  vähentämällä  nelikulmion  muotoisesta  elementistä 

putkien ottama tila

Kuva 6: Savuelementti

dy

s 1

d
u
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dV e=dy⋅s1⋅dx−
4

d u
2⋅3⋅dx (111)

Lämmönsiirtopinta-ala  on kuuden putkenpuolikkaan elementin  sisään  jäävä  pinta-ala 

(Uu3 on kolmen putken piiri)

U u3 dx=3⋅ d u dx (112)

Virtausnopeuden laskemisessa  yhtälössä  (91)  tarvittava  savukaasun etenemissuunnan 

poikkipinta-ala voidaan laskea kaavalla

  Ap=s1dx (113)

Savukaasun  lämpötilan  osittaisderivaataksi  ajan  suhteen  differentiaalimuodossa 

elementissä i saadaan sijoittamalla yhtälöt (108), (109) ja (110) yhtälöön (107)

T ui

 t
=
u U u3 dx

c p dV
T wu−T ui−

ṁ dy
dV

T ui

 y
(114)

Yhtälön  differenssimuotoa käytetään savukaasupuolen simuloinnissa

T ui

 t
=
u U u3dx

c p dV
T wu−T ui−

ṁ
dV

 T ui

=
u U u3 dx
c p dV

T wu−T ui −
ṁ

dV
T un−T un−1

(115)
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4.3 Putken yhtälöt

Tulistimen simulointimalleissa putken lämpökapasiteetti jätetään usein kokonaan pois 

laskuista  tai  putki  ajatellaan  yhdeksi  sylinteriksi,  jolla  on  sama  lämpötila  ulko-  ja 

sisäpuolella.  Tässä  tarkastelussa  putki  kuitenkin  ajatellaan  jaetuksi  kahdeksi 

sisäkkäiseksi sylinteriksi (kuva 7). Molemmille puolikkaille tulee omat yhtälöt. Putken 

ulkopinnalla  on  likakerros,  joka  muodostuu  tulistinpinnoille  polttoaineessa  olevasta 

tuhkasta  ja  muista  epäpuhtauksista  sekä  palamisessa  mahdollisesti  syntyvistä 

hiukkasista.  Palamisprosessi  ja  polttoaineen  koostumus  vaikuttavat  likakerroksen 

laatuun  ja  paksuuteen.  Likakerrosta  pyritään  ajoittain  poistamaan  joko  ajon  aikana 

(höyrynuohoimet,  ääninuohoimet,  vasaranuohoimet)  tai  seisokeissa,  joten  se  ei  ole 

vakio.  Laskennassa  tietyille  kattilatyypeille  ja  polttoaineille  kuitenkin  käytetään 

vakioarvoja.  Suuripaineisille  läpivirtauskattiloille  ei  sallita  sisäpuolista  likakerrosta, 

sillä  se  nostaisi  putkien  lämpötiloja  haitallisesti.  Sisäpuolisen  likakerroksen 

muodostumista pyritään estämään muun muassa hyvällä vesikemialla.

Ulkoputken  energiayhtälössä  putken  energian  muutos  on  yhtä  kuin  lämpövirta 

ulkoputken  ja  sisäputken  välillä  sekä  lämpövirta  savusta  ulkoputkeen  (λp on 

A
1/2s

A
1/2u

Höyry
sisäpuoli

T
ps

savu
ulkopuoli

likakerros

xx x x

T
pu

T
wu

Kuva 7: Putken poikkileikkaus
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putkimateriaalin  lämmönjohtavuus,  cputki on  putken  ominaislämpökapasiteetti,  ρputkin 

putkimateriaalin tiheys ja αu putken ulkopuolen lämmönsiirtokerroin)

c putki putki A1/2u dx
dT pu

dt
=-

2 p dx

ln 
d u

d s


T pu−T ps

 d u dxu

Rlika d u dx u1
T u−T pu (116)

Likakerroksen  vastuksen  lukuarvon  muodostuminen  on  esitetty  kappaleessa  (3.1.8). 

Likakerroksen vastus on

Rlika=
E

 d u dx  (117)

=
5.95

m2 K
W

⋅10−3

 0.0483m⋅2.436m
=16.096916⋅103 K

W
≈ 16.097⋅103 K

W

Yhtälössä (116) jälkimmäinen termi on lämpövirta savusta putkeen

qu=
 d u dxu

Rlikad u dxu1
T u−T pu (118)

Sisäputkelle saadaan samalla periaatteella

c putki putki A1/2s dx
dT ps

dt
=

2p dx

ln 
d u

d s


T pu−T ps− d s dx sT ps−T s (119)

Yhtälössä (119) jälkimmäinen termi on lämpövirta putkesta höyryyn

qs=d s dx sT ps−T s (120)

Putken leikkauspinta-alat ulko- ja sisäputkelle ovat
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A1 /2u=

4
d u

2−
d ud s

2


2

 (121)

A1 /2s=

4


d ud s

2


2

−d s
2 (122)

Putken ulkopinnalla  olevan  likakerroksen  ulkopinnan  lämpötila,  jota  tarvitaan  muun 

muassa ulkopuolisen lämmönsiirtokertoimen laskennassa, voidaan laskea yhtälöllä

Twu=Rlikaqu+Tpu (123)

4.4 Tiladerivaattojen differenssiapproksimaatiot

Mallin  simuloinnit  tehdään  Simulink®-ohjelmalla,  joten  tiladerivaatat  on  ratkaistava 

erikseen.  Menetelmäksi  on  valittu  differenssimenetelmä.  Aikaderivaatat  jätetään 

Simulink®in ratkaistaviksi. Kuvan 5 mukaiselle elementille saadaan differenssiyhtälöt 

kun i on elementin sisäinen arvo ja n-1 ja n solmukohtien arvot (kuva 8). Putki on jaettu  

12  elementtiin  (elementit  1..12,  solmukohdat  0..12).  Savupuoli  on  jaettu  kolmeen 

rinnakkaiseen  lohkoon,  joista  jokainen  koostuu  neljästä  elementistä.  Kuvassa  9  on 

esitetty  savu-  ja  höyrypuolen  solmukohtanumerointi  ja  kuvassa  10  savupuolen 

elementtinumerointi.

Kuva 8: Differentiaalisen putkielementin i solmukohtanumerointiperiaate

i nn-1
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Elementille i saadaan differenssiapproksimaatiot (esim. lämpötilalle T)

Kuva 9: Savu- ja höyrypuolen solmukohtanumerointi tulistimessa (o=höyry, 

x=savukaasu)

O 0

O 1

O 2

O 3

O 4

O 5

O 6

O 7
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O 9
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O 11

O 12

x 0 x 1

x 5

x 10

x 2 x 3 x 4
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Kuva 10: Savupuolen elementtinumerointi (x=savu)
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T
 xi

=
T n−T n−1

 x
                                                                (124)

T n=
T i1T i

2
                                                                 (125)

T
 xi

=
T i1−T i−1

2 x
                                                               (126)

Reunaelementeille saadaan

T
 xi1

=
T i2T i1−2Tn0

2 x
                                                          (127)

T
 xi12

=
2Ti12−2T i11

2 x
                                                           (128)

Kerroinmatriisiksi  (n0,ii1..i12)-vektorille  saadaan  yhtälöiden  (126),  (127)  ja  (128) 

perusteella matriisi Bwp. Differenssin laskennassa kertoimeksi tulee lisäksi 1/(2Δx).

Bwp=

    -2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0    -1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0    -1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0    -1     0     1     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0    -1     0     1     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0    -1     0     1     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0    -1     0     1     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0    -1     0     1     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     0     1     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     0     1     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     0     1

     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -2     2
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Pisteiden  välistä  massavirtaa  laskettaessa  käytetään  yhtälön  (106)  differenssiä. 

Sisäänmenon ja ulostulon solmupisteille saadaan

ṁ n0 tain12=A− 2
pi1 tain12− pn0 taii12

0.5⋅ x
⋅n0 tai n12


1
d s


1
L∑

(129)

 

ja elementtien välisille solmupisteille

ṁ n1..n11=A− 2
p i1..i11− pi2..i12

 x
⋅n1..n11


1
d s


1
L∑

(130)

Paine-eron  laskennassa  yhtälöissä  (129)  ja  (130)  vektorille  (pn0,pi1..i12,pn12)  käytetään 

kerroinmatriisia

Bp14=

    -2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0    -1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0    -1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0    -1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0    -1     1     0     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0    -1     1     0     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0    -1     1     0     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0    -1     1     0     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     1     0     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     1     0     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     1     0     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -1     1     0

     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    -2     2
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Laskettaessa pisteiden i arvoja  n-pisteiden keskiarvoista käytetään matriisia 

BB13=

      

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Paineen ja massavirran sisäänmenot prosessiin on järjestetty niin, että tulistimen alku- ja 

loppupaine on  määrätty  ja  massavirta määräytyy  paine-eron  perusteella.  Muutoin 

mallista tulee epävakaa.

Simuloinnin  apusuureiden,  lämmönsiirtokerrointen,  ominaislämpökapasiteetin ja 

reaalisuuskerrointen  määritys  simuloinnissa  tapahtuu  niin,  että  näille  suureille  on 

taulukkotietojen  perusteella  laadittu  ensimmäisen  tai  toisen  asteen  yhtälöt,  joiden 

perusteella  on tehty oheiset  Simulink-mallit. Mahdollista  ja  vähemmän työlästä  olisi 

kuitenkin  käyttää  Simulinkin  Look-up  tauluja  tai  joillekin  höyryarvoille  Matlabille 

saatavilla olevaa Magnus Holmgrenin tekemää valmista XSteam.m funktiota.
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Kuva 11: Reaalisuuskertoimen Ω sekä dΩ/dT:n laskenta
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Kuva 12: Höyryn ominaislämpökapasiteetin cp laskenta
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Kuva 13: Ulkopuolisen lämmönsiirtokertoimen αu:n laskenta
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Taulukko  13: αs:n  laskennan  vakiot  kuvan  14  Simulink-mallissa.  Arvot  on  saatu 

sovittamalla taulukoista saadut arvot toisen asteen yhtälöihin.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

             2.314965e-008

             -3.71444e-005

                0.01500266

                 -0.391045

                   620.394

                -242742.75

               1.6896e-009

              -2.7179e-006

                 0.0011021

                -0.0282053

                   44.9472

                 -17570.43

Kuva 14: Höyrypuolen lämmönsiirtokertoimen αs laskenta
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4.5 Vesiruiskutussekoitin 

Ruiskusekoittimessa  tulistimelta  2  tuleva  höyry  ja ruiskutettu  vesi  sekoittuvat  ja 

sekoittumisen oletetaan olevan täydellistä. Sekoittumiseen kulunut aika voidaan jättää 

huomioon  ottamatta  verrattuna  tulistimen  aikavakioihin.  Ruiskusekoitinta  voidaan 

kuvata oheisella kuvalla (kuva 15).

Ruiskusekoittimen massatase on

ṁet3=ṁjt2+ṁrv (131)

Tehotase saadaan kuvan 15 perusteella

ṁet3het3=ṁjt2hjt2+ṁrvhrv (132)

Tulistimelle 3 menevä ominaisentalpia saadaan tällöin ratkaistua edellisistä yhtälöistä

het3=
ṁrv

ṁrv ˙m jt2

hrv−h jt2h jt2 (133)

Ruiskusekoittimen simulointimalli on esitetty liitteen 2 kuvassa 43. Lämpötilan, paineen 

ja ominaisentalpian välinen yhteys määritetään käyttämällä LookUpTable-lohkoja, jotka 

on laadittu taulukkotietojen perusteella.

4.6 Ruiskutusveden säätöventtiili

Yhtälön (106) perusteella massavirran ja paine-eron välille saadaan yhteys

Kuva 15: Vesiruiskutuksen tehotase
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ṁ=A− 2 p 
vastus

(134)

Venttiilin suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen,  miten pinta-ala ja vastus muuttuvat 

venttiilin karan liikkeen mukana. Käytetyssä esimerkkitulistimessa ruiskutus on jaettu 6 

yhtä suureen osaan, jolloin suunnittelutilanteessa  ṁrv/venttiili=4.52kg/s/6=0.75333kg/s. 

Paineiden  on ajateltu  olleen  psyve=24MPa  ja  pjt2=19.135MPa  ja  venttiilin   50%:ssa. 

Ruiskutusventtiiliä  voidaan  tällöin kuvata yhtälöllä  (venttiilin  asento  on  0=kiinni  – 

1=täysin auki)

ṁrv=√ psyve− p jt 2⋅6.830866⋅10− 4⋅(venttiilin asento) (135)

4.7 Venttiilinkäyttökoneisto 

Ruiskutusventtiilin  käyttömoottorina  käytetään  yleensä  sähköhydraulista  tai 

pneumaattista  toimilaitetta.  Sähköhydraulista  toimilaitetta  voidaan  kuvata 

siirtofunktiolla

k
1
n

2 s22
n

s1
⋅

k g

s  s1 (136)

Pneumaattista kalvotyyppistä toimilaitetta voidaan kuvata siirtofunktiolla

k g

 s1
(137)

Syvällisemmin tässä työssä laitteen toimintaa tarkastelematta, käytetään simuloinneissa 

siirtofunktiota (sisältäen venttiilin hitausvoimat)

1
12 s

(138)
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4.8 Kulkuaikaviive tulistimen ulkopuolella 

Syöttöveden ruiskutuskohdan ja lämpötilanmittauksen välillä täytyy olla riittävän pitkä 

sekoittumis-  ja  tasoittumisvyöhyke.  Tästä  aiheutuu  matkaviivettä.  Tulistimen 

ulostulossa  ennen  lämpömittaria  on  myös  viivettä.  Samoin  on  ruiskutuskohdan  ja 

tulistimen välillä. Kulkuaikaviivettä kuvataan yhtälöllä

t viive=
 x
w

= x A
ṁ

=
 x


4

d 2

ṁ
(139)

Ruiskutuskohdan  ja  lämpömittarin  väliselle viivelle 6  tuuman  putkelle  8  metrin 

välimatkalle  saadaan  tällöin  yhtälö  (140) (välimatka  saatu  kuvasta  22),  ja 

ruiskutuskohdan ja  tulistimen 3 välisen viiveen kertoimeksi  tulee  0.1824147 kaavan 

(140) kertoimen 0.145931754 sijaan (arvioitu 10 m välimatka).

t viive=0.145931754⋅ 
ṁ

(140)

Tulistimen  lopun  ja  lämpömittarin  välinen  viive  8  tuuman  putkelle  ja  10  metrin 

välimatkalle on (ṁ=1/6*ṁkok)

t viive=0.324292786⋅ 
ṁ

(141)

4.9 Lämpötilan mittaus  

Lämpötilan mittausanturi on putkiseinämän sisällä suojassa kuuman höyryn kuluttavalta 

vaikutukselta.  Samalla  suodattuvat  pois  mahdolliset  nopeat  lämpötilanmuutokset. 

Kuvataan lämpötilanmittausta simulointimallissa siirtofunktiolla (aikavakio 0.4 s)

1
1+0.4 s

= 2.5
s+2.5

   (142)
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4.10 Simulointimallin yksinkertaistus

Edellisten  kappaleiden perusteella  luotu simulointimalli  toimii  ja  sillä  voi  simuloida 

tulistinprosessia,  mutta  se  vaatii  tasaisesti  toimiakseen  0.1  ms  aikavälin.  Tällöin 

esimerkiksi  20  s  simulointi  kestää  työssä käytetyllä  laitteistolla n.  65  min,  mikä 

tarkoittaa, että 1000 s (n. 17 min) simulointi kestäisi n. 54 tuntia eli 2.25 vuorokautta. 

Voidaan todeta, että tällainen malli on tähän tarkoitukseen käyttökelvoton. Tämä johtuu 

pääasiassa  virtauksen nopeasta  dynamiikasta.  Virtauksen dynamiikka  on  tyypillisesti 

kertaluokkaa  nopeampaa  kuin  lämpötilan dynamiikka  (kuva  16).  Myös  lämpötilan 

säätösysteemi  toimii  huomattavasti  hitaammalla  dynamiikalla.  Kun  systeemin 

dynamiikan  taajuudet  poikkeavat  paljon  toisistaan,  voidaan  nopeampi  dynamiikka 

korvata  staattisen  tilan  yhtälöillä  säätösysteemin  tarkastelun  siitä  paljon  kärsimättä 

(Eborn  1998).   Siksi  karsitaan  höyrypuolen  mallista  pois  virtauksen  vaihtelut. 

Kappaleessa  3.1.1  jo  hieman  yksinkertaistettiin  mallia,  mutta  se  ei  vielä  riittänyt. 

Valitaan nyt  
 p
 t

=0 ja
 ṁ
 x

=0 , ja määritetään massavirta prosessia edeltävän ja 

sen jälkeisen vakiopaineen (pn0 ja pn12) avulla kaavalla (106). Koko tulistimen paine-ero 

jaetaan  lohkoille  etäisyyden  mukaan  (yhtälö  (102)).  Yhtälö  (104)  supistuu  tällöin 

muotoon

δT
δ t

= 1

ρ c p−(T
Ω( δΩ

δT
)

p

+1) p
T

⋅[ 4
αs

d s

(T w−T )−
ṁ c p

Ap

δT
δ x

+ ṁ
ρ Ap(T

Ω( δΩ
δT

)
p)δ p
δ x

]
(143)

Simuloinnin  yhtälöinä  höyrypuolella  käytetään  nyt  yhtälöitä  (106)  ja  (143)  ja 

apuyhtälöinä  yhtälöitä  (90)  ja  (91).  Savupuolen  ja  putken  yhtälöt  pysyvät  samoina. 

Koko tulistinprosessin Simulink-mallit on esitetty liitteessä 2. Kuvassa 17 on esitetty 

mallilla  simuloitu  tulistimen  2  jälkeisessä  lämpötilassa  tapahtuvan  yhden  asteen 

muutoksen vaikutus tulistimen 3 jälkeiseen mitattuun lämpötilaan.
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5. Tulistimen lämpötilan säätö 

Höyrykattilan  tulistimien  tehtävänä  on  tuottaa  turbiineille  mahdollisimman 

korkeapaineista  ja  -lämpötilaista  höyryä,  jotta  laitoksen  hyötysuhde  saataisiin 

mahdollisimman korkeaksi.  Varsinkin suuritehoisissa läpivirtauskattiloissa käytettyjen 

materiaalien  hinta/kestävyys-suhde  rajoittaa  käytettävää  höyryn  tulistuslämpötilaa. 

Usein  toimitaankin  lähellä  materiaalien  kestävyysrajoja.  Lisäksi  lämpötilan  vaihtelut 

rasittavat ja heikentävät materiaaleja ja vaikuttavat turbiinien toimintaan. Liian alhainen 

lämpötila sekä laskee hyötysuhdetta että saattaa aiheuttaa höyryn tiivistymistä turbiinin 

loppupäässä. Lämpötilan tulisikin pysyä mahdollisimman tarkasti asetetuissa arvoissa, 

mikä asettaa säädölle suuret vaatimukset toimia optimaalisesti eri kuormitustilanteissa 

Kuva 16: Eri dynamiikkojen taajuusalueet (Eborn 1998).
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höyryn lämpötila tulistimen 2 jälkeen
höyryn mitattu lämpötila tulistimen 3 jälkeen

Kuva  17: Tulistimen  2  jälkeisessä  lämpötilassa  tapahtuvan  muutoksen  vaikutus 

tulistimen 3 jälkeiseen mitattuun lämpötilaan.
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ja  erilaisten  häiriöiden  vaikuttaessa  prosessiin.  Voimalaitoskattiloissa,  joissa 

tulistuslämpötila on yli 500 ºC, tulisi säätötarkkuuden olla ±5 ºC.

5.1 Tulistuksen säätömenetelmät 

Tulistetun  höyryn  lämpötila  riippuu  periaatteessa  kolmesta  asiasta:  höyryn 

massavirrasta,  höyryn  sisääntulolämpötilasta  ja  savukaasuista  höyryyn  siirtyvästä 

lämpövirrasta. Säätötavat voidaan karkeasti jakaa savukaasupuoliseen ja vesipuoliseen 

säätöön. Savukaasupuolinen säätö perustuu siihen, että saavutettua tulistuslämpötilaa ei 

keinotekoisesti alenneta, vaan pyritään savukaasun massavirtaa ja lämpötilaa säätämällä 

saavuttamaan  haluttu  höyrynlämpötila.  Savukaasupuolinen  säätö  on  usein 

putkimateriaalien kannalta edullisempi ja energiatalouden kannalta parempi erityisesti 

välitulistuskattiloissa.  Vesipuolisessa  säädössä  alennetaan  tulistuslämpötilaa  joko 

ruiskuttamalla  vettä  höyryn  sekaan  tai  johtamalla  höyryputket  vesitilan  läpi.  Vaikka 

savukaasupuolinen säätö vaikuttaakin edullisemmalta, ei sitä kuitenkaan voida käyttää 

ainoana  säätömenetelmänä,  koska  se  on  melko  hidas  ja  epätarkka.  Paras  lopputulos 

saavutettaisiin molempien yhdistelmällä esimerkiksi niin, että karkeasäätö suoritetaan 

savukaasupuolella ja hienosäätö vesipuolella.

5.1.1 Savukaasupuolinen säätö  

Suunnitteluvaiheessa kattilan rakenteella  sekä tulistimien mitoituksella  ja  sijoittelulla 

saavutetaan  jo  jonkinlainen  karkeasäätö  tai  luodaan  ainakin  varsinaiselle  säädölle 

toimintamahdollisuudet. Käydään lyhyesti läpi eri menetelmät. 

Kääntyvät polttimet

Kääntyviä  polttimia  käytetään  suurehkoissa  välitulistuskattiloissa.  Polttimia  voidaan 

kääntää  vaakatasossa,  millä  on  varsin  nopea  vaikutus  tulistuslämpötilaan,  mutta 

lämpötilankorjaus jää melko pieneksi. Menetelmää käytetäänkin yhdistettynä johonkin 

muuhun säätömenetelmään.
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Savukaasukierrätys 

Tärkein  ja  yleisin  savukaasupuolisista  säätömenetelmistä  on  savukaasukierrätys. 

Kiertokaasu  imetään  ennen  luvoa  ja  puhalletaan  tulipesän  alaosaan  tai  suoraan 

tulistimen  eteen.  Puhallus  tulistimen  eteen  pudottaa  höyryn  lämpötilaa,  palautus 

tulistimen alaosaan nostaa sitä. Tämä on edullinen menetelmä etenkin välitulistuksen 

säädössä.  Kiertokaasulla  saavutetaan  melko  nopea  ja  tarkka  säätötulos,  tosin 

ruiskutussäätö on hyvä olla lisänä.

Savukaasujen ohitus 

Perustuu siihen, että osa savukaasuista johdetaan tulistimen ohi. Tällä menetelmällä on 

rajoitetumpi  säätöalue,  mutta  pienempi  säätöviive  kuin  ruiskutussäädöllä.  Tämä  on 

melko vähän käytetty menetelmä.

Polttoainemäärän säätö 

Nimenomaan  tulistuskattiloissa  tulistuslämpötilan  säätö  tapahtuu  polttoainemäärää 

säätämällä. Hienosäätö on tehtävä vesiruiskutuksella

Ilmaylimäärä poltossa 

Vanha menetelmä on käyttää  suurta  ilmaylimäärää säätötarkoituksiin.  Menetelmä on 

epätaloudellinen eikä siksi suositeltava.

5.1.2 Höyrypuolen säätö 

Syöttövesiruiskutussäätö 

Yleisimmin  käytetty  menetelmä  höyryn  jäähdyttämiseksi  on  syöttöveden 

ruiskuttaminen  höyryn  joukkoon.  Se  on  menetelmistä  yksinkertaisin,  halvin  ja 

käyttövarmin.  Syöttövesiruiskutusta  voidaan  käyttää  aina  kun  syöttövesi  on  kyllin 
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puhdasta höyryyn sekoitettavaksi kuten on läpivirtauskattiloissa. Syöttövesiruiskutuksen 

haitat  ovat  vähäiset.  Haittoja  ovat  pieni  kattilan  hyötysuhteen  lasku  pienentyneen 

syöttövesimäärän vuoksi sekä vaikeudet veden ja höyryn sekoittamisessa. 

Höyrylauhteen ruiskutus eli Dolezal-ruiskutus 

Varsinkin  pienten  laitosten syöttövesi  saattaa olla  niin  huonoa,  ettei  sitä  voi  käyttää 

ruiskutusvetenä.  Lauhduttamalla  ruiskutusvesi  höyrystä  saadaan  veden  puhtaus 

riittäväksi.  Ruiskutuslauhde  saadaan  höyrystä  esim.  syöttöveden  avulla 

pintalauhduttimella lauhduttamalla. Menetelmän suurena haittana on käytettävissä oleva 

pieni paine-ero ruiskutusveden ja jäähdytettävän höyryn välillä. Tästä syystä joudutaan 

käyttämään  venturityyppistä  ruiskutusputkea  tai  nostamaan  ruiskutusveden  painetta 

pumpuilla  tai  käyttämällä  hydrostaattista  painetta  viemällä  ruiskutuskohta  alemmalle 

tasolle. Systeemi on usein hankala suunnitella ja rakenteena vaikea ja kallis verrattuna 

syöttövesiruiskutukseen.

Pintajäähdytin 

Pintajäähdytyksessä  jäähdytettävä  höyry  tai  osa  siitä  johdetaan  lämmönvaihtimeen, 

jossa jäähdyttävänä aineena on joko kattilavesi,  syöttövesi  tai  lieriön kylläinen vesi. 

Kolmitieventtiilin  tai  vastaavan  avulla  osa  höyrystä  johdetaan  jäähdyttävän 

lämpöpinnan kautta ja jäähtynyt höyry sekoitetaan kolmitieventtiilin avulla kuumaan 

höyryyn  halutun  lämpötila  saavuttamiseksi.  On  varsin  hidas  säätötapa  ja  saattaa 

aiheuttaa  syöpymisongelmia  materiaalien suurien  ja  jatkuvien lämpötilanvaihteluiden 

takia.  Liian  pieneksi  mitoitettu  jäähdytin  voi  olennaisesti  huonontaa 

säätöominaisuuksia.

Triflux 

Triflux  säätöä  käytetään  välitulistimen  lämpötilan  säätönä.  Menetelmä  on 

savukaasu-/höyrylämmönvaihtimen yhdistelmä.  Haluttu  lämpötila  saadaan johtamalla 

korkeapaineputkia  välipaineputkien  sisälle  ja  säätämällä  korkeapainehöyryä 



72

ruiskuttamalla vettä korkeapainehöyryvirtaan.

Biflux 

Biflux säätö on korkeapainehöyryn ja välipainehöyryn välinen lämmönsiirrin, joka on 

sijoitettu  kattilan  ulkopuolelle,  mutta  kuitenkin  viimeinen  vaihe  on 

savukaasulämmitteinen.

5.2 Säätötekniset menetelmät

PID-säätö

Perinteisesti  käytetty  säätömenetelmä  voimalaitoksissakin  on  hajautetuista 

yksikkösäätimistä  koostuva vakioparametrinen  PID-säätö.  Sillä  päästään  useimmissa 

tapauksissa  kohtuullisella  työmäärällä  ja  kustannuksilla  välttävään  lopputulokseen. 

Menetelmä  on  lineaarinen,  kun  taas  voimalaitosprosessi  on  epälineaarinen. 

Kuormitustilanteen muuttuessa säätäjän parametrit pitäisi vaihtaa, mikä usein joudutaan 

tekemään  manuaalisesti.  Mahdollista  on  vaihtaa  eri  kuormitustilanteisiin  ennalta 

lasketut  säätäjän  parametrit  myös  automaattisesti  kuormituksen  muuttuessa,  mutta 

tällöin  aletaan  jo  olla  adaptiivisen  säädön  puolella.  Prosessissa  voi  ajan  kuluessa 

tapahtua muutoksia, kuten lämmönsiirtopintojen likaantumista tai polttoaineen laadun 

vaihtelua, mitä PID-säädöllä on vaikea ottaa huomioon. PID-säätö koostuu itsenäisistä 

erillisistä  säätöpiireistä.  Yksittäisiä  PID-säätimiä voidaan myös kytkeä yhteen,  kuten 

tulistimen  lämpötilan  säädössä  usein  käytetyssä  kaskadisäädössä  on  tehty. 

Suuripaineisissa  ja  -tehoisissa  voimalaitoksissa,  joissa  toimitaan  materiaalien 

kestorajoilla  ja  joissa  pyritään  mahdollisimman  hyvään  hyötysuhteeseen, 

vakioparametrinen PID-säätö ei  täytä asetettuja vaatimuksia,  mutta soveltuu edelleen 

varsin hyvin pienempitehoisiin voimalaitoksiin.

Optimisäätö

Optimisäädössä  pyritään  löytämään  annetulle  systeemille  säätölaki,  joka  minimoi 
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valitun  kustannusfunktion  eli  hyvyyskriteerin.  Kriteeri  voi  olla  esimerkiksi 

minimiaikakriteeri,  minimipolttoainekriteeri  tai  pienimmän  neliösumman  kriteeri. 

Optimisäädön usein käytetty erityistapaus on LQ-optimoitu tilatakaisinkytkentä. Siinä 

on  löydettävä  tilatakaisinkytkentälaki  u=-Kx,  joka  minimoi  neliöllisen  aikajatkuvan 

kustannusfunktion  J(u). Minivoiva  kerroinmatriisi  K saadaan  muodostettua 

ratkaisemalla algebrallinen  Riccatin yhtälö,  minkä Matlabissa voi tehdä lqr-funktiolla. 

K:ta  kutsutaan  LQ-optimoiduksi  vahvistukseksi. Optimisäätö  vaatii  prosessimallin 

tuntemisen  ja  mittausten  luotettavuutta  ja  toimintavarmuutta.  Menetelmä  soveltuu 

lineaarisille  prosesseille.  Voimakkaasti  epälineaarisissa  prosesseissa  prosessin 

käyttäytyminen  on  mallinnettava  eri  toimintapisteissä.  Menetelmä  ei  sovellu 

prosesseille,  joissa  tapahtuu  usein  muutoksia.  LQ-optimisäätöä,  itsevirittyvänä  eli 

adaptiivisena, on käyttänyt mm. Forrest kumppaneineen (Forrest 1991)(Forrest 1993).

Adaptiivinen säätö 

Prosessin ollessa voimakkaasti epälineaarinen tai muuttuva (likaantuminen, polttoaine 

vaihtuu ym.),  tarvitaan adaptiivista säätöä.  Adaptiiviseksi säätömenetelmäksi voidaan 

katsoa  säätäjän  parametrien  taulukointia,  jolloin  säätäjälle  valitaan  parametrit 

automaattisesti taulukosta prosessin toimintapisteen perusteella.  Itsevirittyvät säätäjät, 

kuten  mallireferenssi-  tai  malli-identifiointi-säädin ovat  myös  adaptiivisia.  Niissä 

prosessia  mallinnetaan  ja  säätäjän  parametreja  lasketaan  mallin  perusteella 

reaaliaikaisesti. Adaptiiviseksi säätäjäksi katsotaan myös erikseen suoritettavaa säätäjän 

automaattista viritystoimintaa, autotuneria.
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Malliprediktiivinen säätö (MPC)

Mallipohjaisessa ennustavassa säädössä prosessin dynamiikkaa pyritään ennustamaan 

dynaamisen prosessimallin avulla tietyn mittaiselle tulevaisuuden ajanjaksolle ja ohjaus 

lasketaan minimoimalla mallin avulla ennustettu ja järjestelmän halutun käyttäytymisen 

välinen erotus. MPC käyttää myötäkytkennän periaatetta. Säätäjä sisältää järjestelmän 

dynamiikan ja laskee optimaaliset ohjaukset käyttämällä tunnettua mallia. Optimointi on 

näytteenottovälein  toistuva  tapahtuma. Mallin  ollessa  täydellinen,  toimii  pelkkä 

myötäkytkentä  säätäjänä.  Kun  mallin  ja  prosessin  välillä  on  eroa,  yhdistyvät 

takaisinkytkentä ja myötäkytkentä.

Prosessi

EstimointiSäätäjän
viritys

Säätäjä

Säätäjän
parametrit

Prosessin estimoidut parametrit

uc

u
y

Kuva 18: Itsevirittyvä malliestimointisäädin
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Kuva 19: MPC:n kytkentä (Majanne 2007).

MPC:n käyttö vaatii  prosessin mallin tuntemista,  joten se soveltuu heikosti vaikeasti 

mallinnettaville  prosesseille.  Menetelmä  sopii  hyvin  myös  monimuuttujaisille  ja 

pitkääkin  viivettä  sisältäville  prosesseille.  Käyttö  vaikeutuu,  jos  viiverakenne  on 

tuntematon tai viiveet muuttuvat. Parhaiten menetelmä sopii lineaarisille prosesseille, 

mutta  sitä  on kehitetty  myös  epälineaarisille  prosesseille  sopivaksi.  Kaupallisesti  on 

saatavilla  lukuisia  ohjelmistopaketteja  MPC:n  laskemiseksi,  esimerkiksi  Matlabin 

Model Predictive Control Toolbox.

Eräässä kokeessa, jossa vertailtiin malliprediktiivistä säätöä perinteiseen kaskadi PID-

säätöön,  tulistimen  loppulämpötilan  ylitykseksi  MPC:llä  saatiin  7.3%  verrattuna 

kaskadin 11%:iin ja lämpötilan alitukseksi MPC:llä 6.8% verrattuna kaskadin 10%:iin 

(HÝL, WAGNEROVÁ, 2017 ).
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Sumea säätö 

Sumean säädön perusajatus on hyödyntää prosessin ajotilanteissa kerätty tieto kokeneen 

operaattorin päättelystä ja pyrkiä mallintamaan sitä. Säätöalgoritmi perustuu sumeaan 

joukko-oppiin.  Prosessin  ohjaajan  asiantuntemusta  mallinnetaan  sumean  logiikan 

käsittein. Sumealla säädöllä on se etu, ettei säädettävän prosessin matemaattista mallia 

tarvitse tuntea ja siksi  monia vaikeasti  mallinnettavia tai  voimakkaasti  epälineaarisia 

prosesseja  yritetään  hallita  sumealla  säädöllä.  Sumean  säätimen  luonnissa 

prosessimallin  tuntemisesta  on  toki  hyötyä,  mutta  säätimen  luonnissa  voi  käyttää 

prosessin  henkilökunnan  kokemuksia  sekä  prosessiparametrien  aikavaihtelukuvaajia 

(piirturiliuskoja). Näiden tietojen perusteella säätimen suunnittelija voi päätellä, miten 

jonkin  parametrin  muutos  vaikuttaa  lopputulokseen  ja  miten  käyttöhenkilökunta  on 

reagoinut tiettyyn tilanteeseen. 

Sumeaa säädintä varten luodaan säännöt:  jos tulo Ai niin lähtö Bi.  Tällaisia sääntöjä 

tulee useita. Niiden määrä on suunnittelijan valittavissa. Tuloja ja lähtöjä voi olla useita, 

jolloin säännöt ovat muotoa: jos tulot ovat Ai, Aj jne, niin lähtö on Bi tai useilla lähdöillä 

lähdöt ovat Bi, Bj jne.  Tulot ja lähdöt jaetaan sanallisiin muuttujiin, esim. lämpötilan 

poikkeama  asetusarvosta  muuttujiin:  paljon  yli,  vähän  yli  jne.  Kaikille  muuttujille 

määrätään rajat ja muoto. Säätäjän sumeus tulee siitä, että muuttujat ovat osin limittäin. 

Kaikille tuloille ja lähdöille tehdään vastaavat.  Tulot virittävät kaikki säännöt tietyllä 

asteella, osan nolla asteella. Sumeuden poisto eli lähtömuuttujan arvon selvittäminen 

voidaan  tehdä  maksimin  valinnalla,  maksimin  keskiarvon  valinnalla  tai  alan 

keskiarvokohdan valinnalla, mikä on kaikkein yleisin tapa.

Sumean  säädön  toiminnan  perusteena  olevan  säätökannan  testaaminen  saattaa  olla 

vaikeaa. Karkea viritys ja käyttöönotto voivat olla nopeita, mutta hienoviritys voi olla 

työlästä.  Sumeaa  logiikkaa  mallinnuksessa  ja  säädössä  ovat  käyttäneet  mm.  Wu 

kumppaneineen (Wu 2015). Sumeaa logiikkaa voisi käyttää myös MPC:n yhteydessä 

yhdistämään linearisoidut osat, jolloin saataisiin adaptiivinen epälineaarinen säätö.
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Neuroverkot

Neuroverkot koostuvat useista laskentaelementeistä eli neuroneista, joille tulee monta 

syötettä ja niistä lähtee yksi ulostulo eli vaste. Jokaista syötettä kohden on painokerroin, 

joilla  syötteiden  merkitystä  joko  vahvistetaan  tai  heikennetään.  Neuronin  vaste 

lasketaan  summafunktiolla  painotetuista  syötteistä.  Neuroverkko  saadaan,  kun 

yksittäiset  neuronit  kytketään  toisiinsa.  Neuroverkon  kokonaisvaste  on  useiden 

painotettujen  arvojen  yhdistelmä.  Neuroverkon  painokertoimet  määritetään  yleensä 

esimerkin avulla opettamalla. Opetusalgoritmeja ja verkkorakenteita on useita erilaisia, 

eikä niitä tässä työssä käydä tarkemmin läpi.  Tyypillinen neuroni ja neuroverkko on 

esitetty kuvassa 20. Ulostuloja voi olla useita ja usein yksikin neuroverkon piilokerros 

riittää.

Neuroverkkoja voidaan käyttää itsenäisinä säätäjinä tai prosessien mallintamiseen. Sillä 

voidaan mallintaa ja säätää myös epälineaarisia prosesseja. Neuroverkkoa voi käyttää 

myös  mallista  ennustavan  säädön  (MPC)  prosessimallina.  Neuroverkkojen  käyttöön 

mallinnuksessa ja säädössä voi tutustua tarkemmin Man ja kumppaneiden artikkelissa 

(Ma 2011).

Kuva 20: Neuroni ja monikerroksinen neuroverkko (Multi-Layer Perceptron) eli MLP.
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ADRC ja MADRC

ADRC ( Active Disturbance Rejection Control) eli "aktiivinen häiriöiden torjunta"-säätö 

on  vähemmän  tunnettu  säätömenetelmä.  ADRC:lla  on  erinomainen  kyky  käsitellä 

epälineaarisuuksia ja häiriöitä. Se ei ole riippuvainen tarkoista matemaattisista malleista 

ja  se  voidaan  helposti  toteuttaa  hajautetuissa  ohjausjärjestelmissä.  Sillä  voidaan 

reaaliajassa  aktiivisesti  estimoida  ja  kompensoida  mallintamatonta  dynamiikkaa  ja 

mittaamattomia  häiriöitä.  ADRC  reagoi  kuitenkin  hitaasti  korkeamman  kertaluvun 

järjestelmän  asetusarvoon.  Tähän  ongelmaan  ADRC:stä  on  kehitetty  MADRC 

(Modified Active Disturbance Rejection Control) eli "modifioitu aktiivinen häiriöiden 

torjunta"-säätö. Wun ja kumppaneiden voimalaitoksella tekemät vertailutestit MADRC-

kaskadisäädöllä ja PI-PI-kaskadisäädöllä osoittivat, että MADRC:lla tulistetun höyryn 

lämpötilavaihtelu oli merkittävästi pienempää. (Wu 2019).

5.3 Syöttövesiruiskutussäätö 

Ruiskutusvesimäärä  riippuu  tulistimen  rakenteesta  ja  vaaditusta  säätöalueesta,  mutta 

normaalisti ruiskutusvesimäärä on 3-5 % syöttövesimäärästä. Jotta saavutettaisiin veden 

nopea höyrystyminen ruiskutuskohdassa, hajotetaan vesi suuttimessa mahdollisimman 

hienojakoiseksi sumuksi. Varsinkin pienillä paine-eroilla syöttöveden ja jäähdytettävän 

höyryn  välillä  tämä  voi  olla  hankalaa  veden  suuren  pintajännityksen  ja  pienen 

höyryntiheyden vuoksi. Syöttövesiruiskutuksessa on kuitenkin yleensä riittävästi paine-

eroa käytettävissä, koska ruiskutussuutin vaatii n. 2 bar:n paine-eron. Ruiskutusputki on 

tehtävä riittävän pitkälti vesipisaroiden kulutusta kestäväksi sekä järjestettävä putkeen 

mutkia  paremman  sekoittumisen  aikaansaamiseksi.  Turbulenssi  parantaa  pisaroiden 

sekoittumista  ja  höyrystymistä.  Ruiskutussuuttimina  käytetään  yksinkertaisia 

kolosuuttimia tai monireikäsuuttimia. Pienillä virtausnopeuksilla tulee höyrystysalueen 

pituus  suureksi  ja  voi  olla  tarpeen  käyttää  venturiputkirakennetta.  Myös  hajotus  on 

varsin  huono  pienillä  ruiskutusmäärillä,  koska  suuttimen  poikkipinta-ala  on  vakio. 

Tällöin voi käyttää ruiskutinta,  jossa on useampi suutin,  jotta veden nopeus saadaan 

riittäväksi  avoimien  suuttimien  määrää  säätämällä.  Veden hajotuksen  apuna  voidaan 

käyttää myös korkeapainehöyryä.
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Kuvassa  21 on erilaisia syöttövesiruiskuttimia säätöventtiileineen. Keskimmäisessä on 

käytettävissä  koko  paine,  kun  ruiskutusta  säädetään  veden  poistumaa  säätämällä. 

Suositeltava  veden  nopeus  suuttimissa  on  n.  20  m/s  ja  vastaavasti  höyryn  nopeus 

ruiskutuskohdassa  n.  25-30  m/s  käytettäessä  perinteistä  ruiskutinta.  Jotkin  lähteet 

suosittelevat  vieläkin  suurempia  höyrynopeuksia  ruiskutuskohdassa,  jopa  40-60  m/s 

(Spirax sarco 2020).

Jotta vesipisarat kuluttaisivat ruiskutuskohdan jälkeistä putkea mahdollisimman vähän, 

täytyy  ruiskutuskohdan  jälkeen  varata  höyrystymiselle  ja  sekoittumiselle  riittävästi 

suoraa putkea, esimerkiksi 6 tuumaiselle putkelle vähintään 4 metriä. Ruiskutuskohtaan 

voidaan  asentaa  myös  sisäinen  suojaputki  suojamaan  varsinaista  höyryputkea 

mahdolliselta lämpörasitukselta. Jotta lämpötila-anturi antaisi oikean lämpötilan täytyy 

myös  ruiskutuskohdan  ja  anturin  välillä  olla  riittävä  välimatka,  esimerkiksi  6 

tuumaisella  putkella  vähintään  8  metriä.  Tästä  aiheutuu  säädön  kannalta  haitallista 

viivettä lämpötilan mittaukseen.

Kuva 21: Syöttövesiruiskuttimia. Vasemmalla perinteinen, keskellä veden palautus-

tyyppinen ja oikealla höyryhajoittajalla varustettu (Spirax Sarco: Desuperheaters & 

Attemperators 2010)
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Kuva 22: Ruiskutuskohtaa edeltävän ja ruiskutuskohdan jälkeisen suoran putkipituuden 

sekä lämpötilan mittauskohdan määrittäminen putken paksuuden perusteella.(Lindsey 

2005)

Voimalaitos koostuu usein esimerkiksi kolmesta tulistimesta, joista kahden viimeisen 

eteen  laitetaan  vesiruiskutus.  Näistä  jälkimmäisellä  varsinaisesti  säädetään  tulistetun 

höyryn loppulämpötilaa.

Tässä työssä käytetyn säätämättömän vesiruiskutusprosessin kaistanleveys on n. 0.48 

rad/s, kun vastaava tulistinprosessin kaistanleveys on n. 0.017 rad/s.

5.3.1 Syöttövesi 

Perinteinen syöttöveden säätömenetelmä on vakiopyörimisnopeuksisen pumpun perässä 

oleva kuristusventtiili, joka saa ohjauksen 3-pistesäädöstä. Ruiskutusvesi otetaan ennen 

kuristusventtiiliä,  jolloin  ruiskutukselle  vaadittava  paine-ero  on  käytettävissä. 

Vaadittavan  pumppaustehon  pienentämiseksi  kuristussäätö  korvataan  nykyisin 
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pyörimisnopeussäädetyillä  syöttövesipumpuilla,  mistä  aiheutuu  huomattavaa 

pumppauskustannusten  säästöä.  Ruiskutussäädön  vaatima  riittävä  paine  kuitenkin 

samalla  menetetään.  Siksi  ruiskuttimeksi  on  joko  valittava  venturiputkiruiskutin  tai 

ruiskutusta  varten  on  oltava  oma  pumppu.  Myös  oman  pumpun  sisältäviä 

ruiskutuslaitteita on saatavilla.

5.3.2 Säätäjä vesiruiskutukselle 

Yksinkertaisinta  olisi  mitata  lämpötila  tulistimen  jälkeen  ja  säätää  sen  perusteella 

ruiskutusvesimäärää  halutun  lämpötilan  saavuttamiseksi.  Pitkän  aikavakion  takia 

säädöstä  tulisi  kuitenkin  vaikeaa.  Tästä  syystä  tulistimen  säädössä  käytetäänkin 

useimmiten kaskadisäätöä (kuva 23), jossa sisempi piiri säätää ruiskusekoittimelta ulos 

tulevaa lämpötilaa (kuvassa Tet3) ja ulompi piiri tulistetun höyryn lämpötilaa (kuvassa 

Tth) antamalla sisemmälle asetusarvon. 

Säädön hyvyyttä voidaan vielä parantaa, jos sisäpiirin säädössä otetaan huomioon myös 

polttoaineen  massavirta  tai  höyryn  massavirta.  Kaskadisäädöllä  voidaan  tulistimelle 

tulevia  häiriöitä  poistaa  ennen  kuin  ne  ehtivät  varsinaiselle  tulistimelle.  Yleensä 

kaskadisäädössä  käytetään  PI/PID-säätöä  kuvan  mukaisesti,  mutta  on  mahdollista 

käyttää myös muita PID-variaatioita. 

Kuva 23: Kaskadisäätökytkentä

PI PID
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6 Säätäjän mitoitus

Mitoitetaan  aluksi  mallinnetulle  tulistimelle  perinteinen  PID-kaskadisäädin 

vertailukohdaksi  jäljempänä  mitoitettavalle  modernimmalle  mallista  ennustavalle 

säätimelle MPC:lle (Model Predictive Control). MPC-säätimen kohdalla tarkastellaan 

myös adaptiivisen MPC-säätimen toteutusvaihtoehtoja Matlab ohjelmistolla.  Lopuksi 

vertaillaan mitoitettuja säätäjiä ja niiden ominaisuuksia toisiinsa.

6.1 Kaskadisäätimen mitoitus tulistimelle

Laaditaan  mallinnetulle  tulistimelle  PI-PID-kaskadisäädin  Matlab/Simulink 

ohjelmistolla.  Säätimen  mitoituksessa  voisi  käyttää  perinteisiä  mitoitusmenetelmiä 

(kuten  Ziegler-Nicholsin  eli  värähtelyrajaan  perustuva  menetelmä,  Cohen-Coon  eli 

askelvasteeseen perustuva  menetelmä ym.)  ja  Matlabissakin  on  useita  vaihtoehtoisia 

menetelmiä,  mutta  käytetään  nyt  Matlabin  PID-säätimen  yhteydessä  olevaa 

viritystyökalua pidTuneria. Viritystyökalulla voi helposti muuttaa säätäjän parametreja 

halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Jotta Matlabin PID-säätimen viritystoimintoa 

voi  käyttää,  täytyy  käytettävissä  olla  prosessin  linearisoitu  malli.  Laaditaan  ensin 

sisäpiirin  PI-säädin  säätämään  vesiruiskutuksen  lähtölämpötilaa  ja  sen  jälkeen  PID-

säädin koko prosessille antamaan asetusarvo sisäpiirin PI-säätimelle.

6.1.1 Sisäpiirin PI-säädin

Sisäpiirille,  joka  koostuu  venttiilistä  käyttökoneistoineen,  sekoittimesta  ja 

lämpömittarista, saadaan suunnittelupisteessä linearisoitu avoimen piirin siirtofunktio
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G sisä(s )=
50.625

s2+3 s+1.25
⋅e−0.259 s

(144)

Tälle voidaan Matlabin pidTuner sovelluksella virittää PI-säädin. Säätimeltä venttiilille 

menevä lähtö on rajoitettu välille -1..0. Arvolla -1 ruiskutusvesiventtiili on täysin auki, 

jolloin  jäähdytys  on  suurimmillaan  ja  arvolla  0  kiinni,  jolloin  jäähdytystä  ei  ole 

ollenkaan. Säätimen sopiviksi arvoiksi valitaan virityksen perusteella P=0.05 ja I=0.02. 

Virityksessä pyrittiin pieneen ylitykseen pitäen kuitenkin asettumisaika kohtuullisena. 

Kuva  viritystyökalusta  on  esitetty  ulkopiirin  PID-säätimen  mitoituksen  yhteydessä 

jäljempänä (kuva 26).

6.1.2 PID-säädin ulkopiirille

Laaditaan  PI-säätimen sisältävälle  tulistinprosessille  PID-säädin  antamaan asetusarvo 

sisäpiirin  säätimelle.  Prosessista  on tehtävä linearisoitu  malli,  joka sisältää sisäpiirin 

Kuva 24: Sisäpiirin PI-säätäjän viritysarvot.
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säätimen,  jotta  pidTuneria  voi  käyttää  viritykseen.  Simulink-mallin  PID-säätimen 

virittimessä on sisäänrakennettu linearisoija, mutta se ei osaa linearisoida käytettävää 

mallia. Myöskään linearize-sovellus ei osaa mallia linearisoida. Linearisointi on siten 

tehtävä systemIdentification-sovelluksella käyttäen arvoina mallilla ajettuja tulo-lähtö 

pareja. Linearisoidaan aluksi pelkkä tulistin, jotta samaa mallia voi käyttää myös MPC-

säätimen suunnittelussa. SystemIdentification- sovelluksen ”Process Models”-valinnalla 

saadaan  tulistimelle  suunnittelupisteessä  linearisoitu  malli,  joka  kohtuullisesti  vastaa 

simulointimallin tulistinta.

Gtulistlin (s)=
1.0694

1577.2 s2+76.1397 s+1
(145)

Saatuun malliin voidaan yhdistää lämpömittarin siirtofunktio

Gmittari (s)=
2.5

s+2.5
(146)

Gtulistin , mittari (s)=G tulistin(s )⋅Gmittari (s)=
0.0016951

s3+2.5483 s2+0.12132 s+0.0015851
(147)

Kaikista prosessin osista on nyt tiedossa suunnittelupisteessä linearisoidut siirtofunktiot 

ja viiveet, jotka on saatu simuloimalla prosessimallilla. Näistä voidaan koota prosessin 

yksinkertaistettu  Simulink-malli,  joka  on  kuvassa  25.  PidTuner-sovelluksen 

linearisoijalla  tästä  mallista  saadaan  PID-säätimen  virityksessä  tarvittava  prosessin 

tilanyhtälö.
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ẋ=A x+B u

y=C x+D u
(148)

A=[
0 0 0 0 0 −0.05
1 −0.5 0 0 0 −0.125
0 20.25 −2.548275 −0.121322 −0.001585087 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 20.25 0 0 0 −2.5

]
B=[

0.02
0.05
0
0
0
0
]

-50.625

s  +3s+1.252

0.0016951

s  +2.5483s  +0.12132s+0.00158513 2

Step_vent

Step_vent1

Step_Tjt2

viive_rumi

viive_rutu

-40.5

2s+1

2.5

s+2.5

viive_rumi1

MPCmv

mo

ref

Step_Taset

Step_Taset1

viive_tumi

PI(s) PID(s)

Kuva  25: Linearisoitu malli PID kytkettynä.  Kuvassa on mukana myös MPC-säädin, 

koska  samaa  prosessikaaviota  käytetään  myös  MPC:n  virityksessä.  MPC  on  tässä 

kuitenkin  irtikytkettynä.  Kaaviossa  on  mukana  myös  ruiskujäähdytysprosessin 

kokonaissiirtofunktio (jota MPC tässä säätää), jota on käytetty PI-säätimen virityksessä.
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Ulostulon viive (sekuntia): 0.631 

Sisäiset viiveet (sekuntia): 0.324, 0.259 

Mallin perusteella pidTuner-sovelluksella voi virittää säätäjän arvot sopiviksi (kuva 26). 

Virityksessä on pyritty mahdollisimman nopeaan asettumisaikaan pitäen samalla ylitys 

mahdollisimman pienenä.

PID-säätimelle  saadaan  virittämällä  kuvan  27  mukaiset  arvot.  Säätimen  voi  virittää 

nopeammaksikin, mutta silloin ylitys kasvaa. Mikäli ylitystä ei sallita ollenkaan, tulee 

säädöstä  vastaavasti  hitaampi.  Viritysohjelma  tekee  virityksen  yksinkertaistetun 

C=[0 0 0 0 0.00169509 0 ]

D=[0 ]

Kuva  26: Säätimen  virittäminen Matlabin  pidTuner  sovelluksella.  Kuvassa  esitetty 

yksikköaskelvaste.
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linearisoidun mallin perusteella, joten säätimen toiminta linearisoimattomassa mallissa 

täytyy tarkistaa simuloimalla. Simulointituloksia käsitellään kappaleessa 6.3.

6.2 MPC säätimen mitoitus

MPC-säätimen  mitoitukseen  on  Matlab/Simulink-ohjelmistoon  saatavissa  Model 

Predictive Control ToolboxTM lisäosa. Paketti sisältää MPC-säätimiä Simulink-malleille 

eri  tilanteisiin  sekä  graafisen  käyttöliittymän  työkalun,  MPC  Designer  sovelluksen 

säätimen  mitoitukseen.  MPC-säädin  on  lineaarinen,  joten  se  tarvitsee  toimiakseen 

säädettävästä  prosessista  linearisoidun  mallin.  Edellä  PID-säätimen  mitoituksen 

yhteydessä rakennettiin prosessista mitoituspisteessä linearisoitu Simulink-malli,  joka 

on kuvassa 25 ja MPC kytkettynä liitteessä 3. MPC:n osalta linearisoidun mallin avulla 

saadaan seuraavat  siirtofunktiot,  kun lisäksi  valitaan yhden säädettävän tulosignaalin 

Kuva 27: Ulkopiirin PID-säätimelle linearisoidulla mallilla 

saadut arvot.
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(mv) ja kahden lähtösignaalin (mo) malli.  Lähtöinä ovat tulistimen jälkeinen mitattu 

lämpötila Tjlkmit, jota säädetään ja ruiskusekoittimen jälkeinen mitattu lämpötila Tjlkrumit(1), 

jota  ei  säädetä  asetusarvoonsa.  Mittaamattomaksi  häiriöksi  (UD),  joka  on  toinen 

tulosignaali,  valitaan  tulistimen 2 jälkeinen lämpötila  Tjt2.  Mitattua  häiriötä  (md)  tai 

mittaamatonta lähtöä (uo) ei ole.

Tulosta 1 (MPC lähtö, mv) lähtöön 1 (tulistimen jälkeinen mitattu lämpötila, Tjlkmit)

Gmv→mux 1(s )=
0.0343255725

s4+3.048275 s3+1.3954595 s2+0.062246087 s+0.0007925435
⋅e−0.95438⋅s

(149)

Tulosta 1 (MPC lähtö, mv) lähtöön 2 (ruiskusekoittimen jälkeinen mitattu lämpötila, 

Tjlkrumit(1))

Gmv→mux 2(s)=
50.63

s2+3 s+1.25
⋅e−0.2589⋅s

(150)

Tulosta 2 (tulistimen 2 jälkeinen lämpötila, Tjt2) lähtöön 1 (tulistimen jälkeinen mitattu 

lämpötila, Tjlkmit)

GTjt 2→mux1(s)=
0.0016951

s3+2.5483 s2+0.12132 s+0.0015851
⋅e−0.95438⋅s

(151)

Tulosta 2 (tulistimen 2 jälkeinen lämpötila, Tjt2) lähtöön 2 (ruiskusekoittimen jälkeinen 

mitattu lämpötila, Tjlkrumit(1))

GTjt 2→mux2(s)=
2.5

s+2.5
⋅e−0.2589⋅s

(152)

Edellä olevat siirtofunktiot syötetään mpcDesignerille linearisoiduksi prosessimalliksi ja 

lisäksi  MPC  lähtö  (mv)  rajoitetaan  välille  -1..0.  Lähdön  2  eli  ruiskusekoittimen 

jälkeisen  lämpötilan  Tjlkrumit asetusarvon  painokertoimeksi  tulee  nolla,  jottei  säädin 
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säätäisi sitä asetusarvon perusteella. Näytteenottoväliksi valitaan 1 s. MPC:n rakenteesta 

tulee  kuvan  28  mukainen  ja  MPC:n  viritystyökalu,  josta  näkee  valitut  ennuste-  ja 

säätöhorisontit, on esitetty kuvassa 29. Virityksessä on pyritty mahdollisimman nopeaan 

säätöön pitäen ylitys kuitenkin mahdollisimman pienenä eli lopputulos on kompromissi 

pientä  ylitystä  painottaen.  Viritystyökalu  käyttää  prosessista  linearisoitua 

yksinkertaistettua mallia,  joka  ei  täydellisesti  vastaa todellista  mallia,  joten  tulos  on 

vielä tarkistettu todellisella mallilla simuloimalla.

Kuva 28: MPC-säätimen rakenne.
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6.2.1 Adaptiivinen MPC säädin

Koska  tulistinprosessi  on  epälineaarinen,  kannattaa  sen  säätämiseen  kokeilla 

adaptiivista  MPC-säädintä,  jos  halutaan  optimaalista  säätöä  myös  mitoituspisteen 

Kuva  29: MPC-säätimen  viritystyökalu.  Ennustehorisontin  arvoksi on  valittu  45  ja 

säätöhorisontin arvoksi  2.  Kuvan  käyrät  perustuvat  loppulämpötilan  asetusarvossa 

tapahtuvaan  1  K:n  suuruiseen  askelmaiseen  muutokseen  (askelvaste),  mikä  näkyy 

oikeassa  yläkuvassa  harmaalla.  Samassa  kuvassa  on  sinisellä  käyrällä  merkitty 

tulistimen  jälkeinen  mitattu  lämpötila  (Mux1).  Vasemmassa  yläkuvassa  on  MPC:n 

antama  käskysuure  ruiskutusventtiilille  (0=venttiili  kiinni,  -1=venttiili  täysin  auki). 

Vasemmassa  alakuvassa  on  edeltävältä tulistimelta  tulevassa  lämpötilassa  tapahtuva 

muutos. Virityksessä siinä ei tapahdu muutosta. Oikeassa alakuvassa on sinisellä esitetty 

ruiskutussekoittimen jälkeinen mitattu lämpötila (Mux2) ja harmaalla sen asetusarvossa 

tapahtunut 1 K:n suuruinen muutos, jota säädin ei kuitenkaan huomioi nollaksi valitun 

painokertoimensa vuoksi.
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ulkopuolella,  kuten  esimerkiksi  osakuormalla  toimittaessa.  MPC-säädin  on  itsessään 

lineaarinen, joten Matlab tarjoaa eri menetelmiä adaptaation toteuttamiseksi (Bemporad 

2019).

Lineaarista prosessimallia ei saatavissa ajon aikana

Mikäli  lineaarista  prosessimallia  ei  voi  saada  ajon aikana,  täytyy ensin  tehdä useita 

lineaarisia malleja offline-tilassa erilaisissa käyttöolosuhteissa, jotka kattavat tyypillisen 

toiminta-alueen. MPC:n toteuttamiseksi on tällöin kaksi menetelmää.

(1)  Suunnitellaan  useita  MPC-säätimiä  offline-tilassa,  yksi  jokaiselle  mallille.  Ajon 

aikana käytetään useita MPC-ohjainlohkoja, jotka vaihtuvat yhdestä toiseen perustuen 

halutulle  ajoitusstrategialle.  Tätä  kannattaa käyttää,  jos mallit  ovat  eri  kertalukua tai 

viiveet ovat erilaiset.

(2)  Suunnitellaan  yksi  MPC-ohjain  offline-tilassa  alkuperäisessä  käyttöpisteessä. 

Käytetään ajon aikana adaptiivista MPC-säädinlohkoa (ennustavan mallin päivittäminen 

jokaisella ohjausvälillä) yhdessä "Linear Parameter Varying" (LPV) - järjestelmälohkon 

kanssa  (antaa  lineaarisen  laitemallin  ajoitusstrategialla).  Tätä  lähestymistapaa  voi 

käyttää, kun kaikilla laitemalleilla on sama kertaluku ja aikaviive.

Lineaarinen prosessimalli saatavissa ajon aikana

Jos  lineaarinen  laitemalli  voidaan  saada  ajon  aikana,  käytetään  adaptiivista  MPC:tä 

ohjainlohkon epälineaarisen ohjauksen saavuttamiseksi. On kaksi tyypillistä tapaa saada 

lineaarinen malli ajon aikana.

(1)  Käytetään  peräkkäisiä  linearisointeja.  Tätä  lähestymistapaa  voi  käyttää,  kun 

epälineaarinen malli on saatavana ja sitä voidaan linearisoida ajon aikana. Adaptiivinen 

MPC-säädin päivittää sen jälkeen sisäisen ennustemallin linearisoidulla prosessimallilla 

ja  saavuttaa  näin  epälineaarisen  ohjauksen.  Uuden  lineaarisen  laitemallin  on  oltava 
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diskreetti tilayhtälömalli samalla kertaluvulla ja näytteenottovälillä kuin alkuperäisellä 

mallilla on.  Jos prosessissa on viivettä,  sen on myös oltava sama kuin alkuperäinen 

aikaviive ja sisällytettynä tilayhtälömalliin.

(2)  Käytetään  online-estimointia  lineaarisen  mallin  luomiseen  suljetun  piirin 

järjestelmässä.  Tätä  lähestymistapaa  voi  käyttää,  kun lineaarista  mallia  ei  voi  saada 

LPV-järjestelmällä eikä peräkkäisellä linearisoinnilla. Uuden lineaarisen laitemallin on 

oltava  diskreetti  tilayhtälömalli  samalla  kertaluvulla  ja  näytteenottovälillä  kuin 

alkuperäisellä mallilla on. Jos prosessissa on viivettä, sen on myös oltava sama kuin 

alkuperäinen aikaviive ja sisällytettynä tilayhtälömalliin.

Tarkastelemalla eri menetelmien ominaisuuksia ja ehtoja, voidaan todeta, että mikään 

niistä ei ole täydellinen. Ajettaessa tulistinta osatehoilla prosessin viive muuttuu johtuen 

ennen kaikkea virtausnopeuden muutoksesta. Tällä perusteella parhaaksi vaihtoehdoksi 

näyttää jäävän offline-1-menetelmä, eli suunnitella useita MPC-säätimiä eri tilanteisiin. 

Huonona  puolena  tässä  menetelmässä  on,  että  siinä  ei  oteta  mitenkään  huomioon 

prosessissa  tapahtuvia  sisäisiä  muutoksia,  kuten  esimerkiksi  tulistimen  nuohouksen 

seurauksena tapahtuvaa ulkopinnan lämmönsiirtokertoimen muuttumista. Toki tällaisia 

tilanteita varten voi laskea uudet MPC-säätimet ja syöttää ne säätösysteemiin.

6.3 Kaskadi- ja MPC-säätimien vertailu

Simuloimalla  linearisoimatonta  tulistinprosessimallia  edellä  mitoitetuilla  säätäjillä 

muuttamalla  porrasmaisesti  loppulämpötilan  asetusarvoa  kolmella  asteella  ja 

tulistimelta 2 tulevaa lämpötilaa kymmenellä asteella saadaan kuvien 30-33 mukaiset 

tulokset.  Porrasmainen  muutos  tulistimelta  2  tulevassa  lämpötilassa  on  lähinnä 

teoreettinen  tapahtuma,  sillä  tulistimella  on  sen  verran  lämpökapasiteettia,  että 

ulostulolämpötila muuttuisi hieman rauhallisemmin, kuten voidaan todeta tulistimen 3 

simulointituloksistakin. Asetusarvonkaan porrasmainen muuttaminen ei välttämättä ole 

järkevää,  mutta  on  toki  mahdollista.  Säädön  ominaisuuksia  on  tapana  tutkia 
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askelmaisilla muutoksilla (askelvaste), mutta todelliseen tulistimeen niitä ei välttämättä 

kannata  käyttää,  sillä  ne  saattavat  aiheuttaa  lämpörasituksia  materiaaleihin  ja 

rakenteisiin.

0 100 200 300 400 500 600
810

810.5

811

811.5

812

812.5

813

813.5

PI-PID kaskadi
MPC
asetusarvo

Kuva 31: Asetusarvon porrasmaisen kolmen asteen suuruisen muutoksen vaikutus 

mitattuun loppulämpötilaan kaskadi ja MPC säädöllä.
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Kuva 31: Ruiskutussekoittimen jälkeinen mitattu lämpötila edellisen kuvan mukaisessa 

porrasmaisessa muutoksessa loppulämpötilan asetusarvossa.
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Kuva  30: Asetusarvon  porrasmaisen  kolmen  asteen  suuruisen  muutoksen  vaikutus 

mitattuun loppulämpötilaan kaskadi ja MPC säädöllä.
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Kuva  32: Tulistimelta  2  tulevassa  lämpötilassa  hetkellä  50  s  tapahtuvan  10  K:n 

suuruisen  porrasmaisen pudotuksen  ja  hetkellä  350  s  tapahtuvan  10  K:n  suuruisen 

porrasmaisen nousun vaikutus tulistimen jälkeiseen mitattuun lämpötilaan kaskadi- ja 

MPC-säädöllä.
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Kuva 33: Ruiskutussekoittimen jälkeinen mitattu lämpötila edellistä kuvaa vastaavassa 

tulistimen 2 jälkeisessä lämpötilanmuutoksessa.
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Kuvien perusteella voidaan todeta, että MPC-säätö on kaskadia nopeampi. Ylitykset on 

virityksellä valittu suurin piirtein samaa luokkaa oleviksi. Säätäjien virityksellä ylitystä 

sekä nousu- ja asettumisaikaa voi  muuttaa,  joten tarkkaa täsmällistä arvoa erolle eri 

säätömenetelmien  välille  ei  kannata  antaa.  MPC  on  kuitenkin  n.  30-40%  kaskadia 

nopeampi.  Ylitys  ja  alitus  loppulämpötilassa  käytetyillä  virityksillä  on  molemmilla 

menetelmillä melko pientä,  n.  0.07 K. Vesiruiskuttimen jälkeisen mitatun lämpötilan 

perusteella kaskadisäätö on rauhallisempi ja sulavaliikkeisempi, joskin sitten hitaampi.

Tulistimelle  tulevan  savukaasun  lämpötilassa  tapahtuva  50  K:n  suuruinen  pudotus 

aiheuttaa jo suuremman muutoksen höyryn loppulämpötilaan (kuva 34). Ero kaskadi- ja 

MPC-säädön  välillä  on  tässä  tapauksessa  suurempi  kuin  asetusarvon  tai 

sisääntulolämpötilan  muutoksessa.  Säätäjät  havaitsevat  valituilla  mittausjärjestelyillä 

muutoksen vasta höyryn mitatusta loppulämpötilasta, joten reagointi on nyt hitaampaa.

Säätimien toimintaa osateholla tarkastellaan pudottamalla sekä höyryn että savukaasun 

massavirrat 72.9 %:iin suunnittelupisteestä. Savukaasun tulolämpötila pidetään samana 
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Kuva  34:  Savukaasun  lämpötilassa  hetkellä  50  s  tapahtuvan  50  K:n  suuruisen 

porrasmaisen  pudotuksen  vaikutus  höyryn  mitattuun  loppulämpötilaan  kaskadi-  ja 

MPC-säädöillä.
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ja  höyryn  loppulämpötilan  asetusarvo  aluksi  samana,  mutta  se  pudotetaan  3  K:lla 

hetkellä 500 s ja nostetaan takaisin 3 K:lla hetkellä 900 s. Tapahtuman kuvaajat sekä 

kaskadi  että  MPC  säädölle  ovat  kuvassa  35.  Vertailun  vuoksi  kuvassa  ovat  myös 

100%:n kuvaajat.

Voidaan  todeta  MPC:n  toimivan  kaskadia  nopeammin  ja  erityisesti  massavirtojen 

muutoksen  aiheuttama  ylitys  on  MPC:llä  pienempi.  Molemmat  säätimet  toimivat 

osateholla mitoituspistettä hitaammin ja ylitykset ovat suurempia. Säätö on kuitenkin 

edelleen  kohtuullista.  Osatehon  huonompi  toiminta  johtuu  tulistinprosessin 

epälineaarisuudesta.  Mitoituspisteessä  linearisoidut  mallit  ja  viritetyt  säätäjät  eivät 

osateholla  enää  päde.  Mikäli  säädöstä  halutaan  optimaalista  myös  osateholla,  on 

käytettävä adaptiivista säätöä,  mistä jo mainittiin kappaleessa 6.2.1.  Kappaleen 6.2.1 

perusteella  tähän  tapaukseen  sopisi  parhaiten  menetelmä,  jossa  suunnitellaan  useita 

säätäjiä eri tilanteisiin. Samaa menettelyä voisi käyttää myös kaskadisäädölle. Useiden 

mallien tekeminen eri tilanteisiin ja niille säätäjän suunnittelu jätetään kuitenkin tämän 

työn ulkopuolelle.

Kuva  35: MPC ja kaskadi säätimien toiminta, kun massavirrat hetkellä 0 s putoavat 

72.9 %:iin mitoitusarvoista. Hetkellä 500 s loppulämpötilan asetusarvo laskee 3 K:lla ja 

hetkellä 900 s nousee 3 K:lla. Katkoviivoilla on esitetty vastaavat 100 %:n tulokset.
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7 Pohdinta

Tulistimen  lämpötilan  säätö  suunnitellaan  yleensä  tarkastelemalla  vain  säädettävää 

lämpötilaa.  Haluttu  lämpötila  pyritään  saavuttamaan  mahdollisimman  nopeasti  ja 

pitämään  haluttu  lämpötila  säädetyssä  arvossa.  Tämä  on  tärkeää  sekä  tulistimen 

lämpörasitusten minimoimiseksi että sen jälkeisen prosessin - yleensä höyryturbiinin - 

kestävyyden  ja  optimaalisen  toiminnan  kannalta.  Muusta  tulistinprosessin  tilasta  ei 

yleensä ole edes mitattua tietoa. Työssä laaditulla simulointimallilla voidaan kuitenkin 

tarkastella myös tulistinprosessin muita parametreja. Kuvassa 36 on simuloimalla saadut 

tulistinputken lämpötilat  kuvan 30 mukaisessa asetusarvon muutoksessa  käytettäessä 

MPC-säätöä.  Havaitaan,  että  tulistimen  loppupään,  joka  kuumimpana  on  lähinnä 

kestävyysrajaa, lämpötila seuraa siististi asetusarvoa. Höyryn kulkusuunnassa tulistimen 

alkupäässä  ilmenee  kuitenkin  suurta  lämpötilan  vaihtelua,  mikä  ei  ole  eduksi 

materiaalin kestävyyden kannalta,  vaikka putken kylmässä päässä se ei olekaan yhtä 

haitallista kuin kuumassa päässä. On syytä pohtia, onko nopea loppulämpötilan säätö 

tärkeämpää  kuin  hitaampi  säätö  pienemmällä  alkupään  lämpörasituksella.  Itse 

prosessista aihetuvat muutokset eivät yleensä ole suuria ja porrasmaisia. Asetusarvoa 

voi  muuttaa  porrasmaisesti  ja  olisikin  parempi,  että  sitä  tarvittaessa  muutettaisiin 

hillitymmin.  Tulistimen  alkupään  lämpötilanvaihtelujen  hillitsemiseksi  säätimen 

muutosnopeutta voi tarvittaessa säätää pienemmäksi tai ruiskutusventtiiliksi voi valita 

hitaamman laitteen. Säädinkin on silloin suunniteltava uudelleen.
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Savukaasun lämpötilassa tapahtuvan kuvan 34 mukaisen 50 K:n suuruisen porrasmaisen 

laskun vaikutus  putken lämpötilaan käytettäessä MPC-säätöä on esitetty  kuvassa 37. 

Kuvasta  voi  tehdä aluksi  yllättävältäkin tuntuvan havainnon.  Savukaasun lämpötilan 

laskiessa putken alkupään lämpötila nousee. Tämä johtuu jäähdytysveden ruiskutuksen 

vähenemisestä, mikä aiheuttaa putken alkupään lämpötilan nousemisen.

Säätötuloksen  parantamiseksi  apuna  voisi  käyttää  muitakin  mittaustuloksia 

ruiskujäähdyttimeltä  ja  viimeisestä  tulistimesta  poistuvien  lämpötilojen  lisäksi. 

Käyttämällä edellisen tulistimen poistumislämpötilaa, päästäisiin siinä olevaa muutosta 

kompensoimaan jo hieman aiemmin. Savukaasun lämpötilan tuntemisella voitaisi siinä 

tapahtuvaa  muutosta  alkaa  kompensoida  ennen  kuin  muutos  näkyy  höyryn 

loppulämpötilassa.  Virtausnopeuksien  tuntemus  auttaisi  myös  säädön  ennakoinnissa. 

Höyryn virtausnopeus voitaisiin ainakin karkeasti määrittää tulistinta edeltävällä ja sen 

jälkeisellä painemittarilla, kun tulistimen virtausvastus tunnetaan (yhtälöt 105 tai 106). 

Tiheyden laskemiseksi tarvittava lämpötilan mittaustieto jo onkin. Tällöin ei tarvittaisi 

erillisiä virtausmittareita. 

Kuva  36:  Putken sisäosan Tps (kiinteä viiva) ja ulko-osan  Tpu (katkoviiva) lämpötila 

höyryn loppulämpötilan asetusarvon 3 K:n suuruisessa muutoksessa ajanhetkillä 50 s ja 

250  s  käytettäessä  MPC-säätöä.  Höyryn  kulkusuunnassa  putken  alkupää  alhaalla  ja 

loppupää ylhäällä.
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8 Yhteenveto

Työssä  mitoitettiin  kivihiilikäyttöiselle  Benson-höyrykattilalle  viimeisen  vaiheen 

tulistin.  Samassa  yhteydessä  osittainen  mitoitus  tehtiin  lähes  koko  kattilalle. 

Mitoituksen tarkoituksena oli saada tulistimelle järkevät arvot ja perehtyä tarkemmin 

kattilaprosessin taustoihin. Tulistimen mitoitus olikin yllättävän suuritöinen tehtävä.

Mitoitetun  tulistimen  pohjalta  tehtiin  simulointimalli  käytettäväksi  Simulink-

ympäristössä.  Mallin  ensimmäisessä  versiossa  otettiin  huomioon  lämpötilan  lisäksi 

myös  paineen  ja  virtausnopeuden  vaihtelut,  mutta  mallista  tuli  virtauksen  vaatiman 

pienen aikavälin takia niin hidas, että sen käyttö työssä olisi ollut lähes mahdotonta. 

Siten  mallista  karsittiin  pois  paineen  ja  virtauksen  vaihtelut  ja  mallista  tulikin 

huomattavasti  nopeampi  ja  näin  käyttökelpoinen  tulistimen  simulointiin.  Mallin 

yksinkertaistuksen vaikutus mallin tarkkuuteen on todennäköisesti vähäinen. 

Työssä  esiteltiin  menetelmiä  tulistimen  loppulämpötilan  säätöön  sekä  teknisinä  että 

säätöteknisinä  ratkaisuina.  Käytettäväksi  ratkaisuksi  valittiin  vesiruiskutussäätö. 

Kuva 37: Putken lämpötilan käyttäytyminen savukaasussa hetkellä 50 s tapahtuvan 50 

K:n suuruisen laskun yhteydessä.
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Mallista  tehtiin  myös  suunnittelupisteessä  linearisoitu  yksinkertaistettu  malli,  jota 

tarvittiin säätäjien suunnittelussa. Tulistimen loppulämpötilan säätöön suunniteltiin PI-

PID-kaskadisäädin  sekä  malliprediktiivinen  säädin  MPC,  joiden  ominaisuuksia 

vertailtiin  keskenään.  Todettiin  MPC-säätimen  olevan  kaskadisäädintä  tarkempi  ja 

nopeampi.  Tulistinprosessin  epälineaarisuudesta  johtuen  suunnittelupisteessä 

mitoitettujen  säätäjien  todettiin  toimivan  huonommin,  mutta  kuitenkin  kohtuullisesti 

kattilaa osateholla ajettaessa. Tähän ratkaisuna tarjottiin adaptiivista MPC-säätöä, jossa 

suunnitellaan useita  säätäjiä  eri  tilanteisiin,  mutta  sellaista  ei  tässä työssä mitoitettu. 

Tulistinta simuloimalla todettiin,  että asetusarvon porrasmaiset muutokset aiheuttavat 

tulistimen alkupäähän melko suurta  lämpötilan  vaihtelua,  mikä  rasittaa  materiaaleja. 

Asetusarvoa on parempi muuttaa vähittäin.
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LIITTEET

Liite 1: Savukaasun HT-piirros
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Liite 2:Tulistinprosessin Simulink-mallit
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Kuva 38: Tulistinprosessin simulointimalli kaskadi- ja MPC-säädöillä.
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Liite 2 (jatkoa)
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Liite 2 (jatkoa)
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Kuva 44: Linearisoitu malli PID kytkettynä
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Kuva 45: Linearisoitu malli MPC kytkettynä.
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Liite 4

Kuva 46: Ulkopuolinen konvektiivinen lämmönsiirtokerroin ilman ja savukaasujen 

poikittaisvirralle  suoralla  jaolla  olevien  sileiden  putkien  muodostamille 

putkipaketeille.  (Höyrykattilat  luennot  1990-1991)(Alkuperäinen  lähde 

todennäköisesti:  Samson  Semenovich  Kutateladze,  Veniamin  Mironovich 

Borishanskǐi: A concise encyclopedia of heat transfer, Oxford, New York, Pergamon 

Press [1966]).
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Liite 5

Kuva  47: Venäläisperäinen  käyrästö  tuhkan  absorption  at määrittämiseksi.  3  on 

antrasiitti, d on hiukkasen keskimääräinen halkaisija [µm],  hiukkasen keskimääräinen 

tiheys on ρh [g/cm3], t on savun keskimääräinen lämpötila [°C], µ on pölypitoisuus [g/

m3], l on tehollinen säteilypaksuus [m], µl [g/m2]. (Höyrykattilat luennot 1990-1991).
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Liite 6

Kuva 48: Käyrästöt E0:n ja Cd:n määrittämiseksi (Höyrykattilat luennot 1990-1991).
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Liite 7
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Liite 7 (jatkoa)

Kuva 49: Eri kaasujen ominaisentalpioita. (Kuzman Raznjevic: Termodynamische 

Tabellen)(Kuzman 1977).


