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Tässä kandidaatintyössä käsitellään erilaisia mittausmenetelmiä korkeapaineturbiinista 

poistuvan höyryn kosteuden ja pisarakoon selvittämiseksi ja lisäksi mittausmenetelmillä 

saavutettavat mittaustarkkuudet pyritään erittelemään. Työssä keskitytään Loviisan ydin-

voimalan turbiiniprosessiin. 

Korkeapainepuolelle suunniteltuja mittausmenetelmiä on vähän, minkä vuoksi tätä on-

gelmaa on pyritty ratkaisemaan turbiinien jälkeisten tilojen prosessiarvojen avulla. Pro-

sessiarvot määritettiin lähtötietojen avulla käyttäen apuna Excelin X-steam laskentaoh-

jelmaa. Turbiinien jälkeisten tilojen olosuhteiden pohjalta on pohdittu matalapaineturbii-

nipuolella käytettävien mittausmenetelmien soveltuvuutta korkeapaineturbiinin jälkei-

seen tilaan. 

Mittausmenetelmät on suunniteltu yleensä tapauskohtaisesti, minkä vuoksi menetelmien 

mittaustarkkuudet vaihtelevat. Sopivien mittausmenetelmien valitseminen matalapaine-

puolen antureista korkeapainepuolelle vaatisi prosessiarvojen vertailun lisäksi kosteuden 

ja vesipisaroiden jakautumisen tuntemista korkeapainepuolen virtauksessa. Korkeapaine-

puolen olosuhteiden lisäksi mittauskohta poikkeaisi myös sijainnillisesti matalapainepuo-

len mittauksista, minkä vuoksi antureiden toimivuus olisi hyvä varmistaa esimerkiksi nu-

meeristen laskentaohjelmien tai kosteusmittauksien avulla. Mittauslaitteisto vaatisi myös 

mittauspaikan höyryreitillä, jossa mittaukset olisi mahdollista suorittaa. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

A pinta-ala    [m2] 

d halkaisija    [m] 

h ominaisentalpia   [kJ/kg] 

n isojen pisaroiden osuus   [%] 

p paine    [bar] 

�̇� paisunnan nopeus   [1/s] 

qm massavirta    [kg/s] 

Q tilavuusvirta    [m3/s] 

s ominaisentropia   [kJ/kgK] 

T lämpötila    [oC] 

v ominaistilavuus   [m3/kg] 

w virtausnopeus   [m/s] 

x höyrypitoisuus   [%] 

y höyryn kosteus   [%] 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

Δ muutos 

λ aallonpituus    [nm] 

ρ tiheys    [kg/m3] 
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ψ kosteuden erotustehokkuus  [%] 

 

Dimensiottomat luvut 

Ma Machin luku    [-] 

 

Alaindeksit 

cr kriittinen 

d keskiarvoinen 

w Wilson 

 

Lyhenteet 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 

FRAP Fast Response Aerodynamic Probe 

LED Light-Emitting Diode  

PWR Pressurised Water Reactor 
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1 JOHDANTO 

Sähköenergiakulutuksen jatkaessa kasvuaan hiilidioksidin määrä lisääntyy ilmakehässä, 

minkä seurauksena ilmastonlämpeneminen nopeutuu. Hiilidioksidin vähentäminen ener-

giantuotannossa on ollut tärkeä vaatimus, sillä 40% maailman hiilidioksidipäästöistä on 

peräisin sähkön- ja lämmöntuotannosta. Näiden päästöjen vähentäminen energiantuotan-

nossa voidaan toteuttaa esimerkiksi ydinvoiman käytön lisäämisellä. Esimerkiksi Euroo-

passa ydinvoima muodostaa noin 40% Euroopan sähköntuotannosta. (Tanuma 2017, 41) 

(www.foratom.org) 

Höyryturbiinivoimalaitokset, kuten ydinvoimalaitokset, ovat merkittävässä roolissa maa-

ilmanlaajuisesti tarvittavan sähköenergian tuotannossa. Höyryturbiinien virtaukset ovat 

pääasiassa kolmiulotteisia ja ne eivät omaa ideaalisen kaasun ominaisuuksia. Ydinvoima-

laitoksilla höyry on kosteaa reaktoreilta tullessaan, minkä vuoksi kosteuden vaikutukset 

voivat olla merkittäviä koko laitteistolle. Korkeapaineturbiinivaihe ja lisäksi osa matala-

painepuolen vaiheista ovat kostean höyryn alueella ja omaavat kaksifaasisen virtauksen 

olosuhteet. Tämän vuoksi kummallakin turbiinilla ilmenee siipien eroosiota ja korroo-

siota sekä kosteushäviöitä. (Tanuma   2017, 109, 165) (Leyzerovich 2005, 53) 

Höyryn kosteuden erotuksen tehostamisella voidaan vähentää eroosiota ja korroosiota 

höyryreitin laitteistossa ja parantaa turbiinin hyötysuhdetta sekä tämän seurauksena lisätä 

sähköntuotantoa. Höyryturbiinien virtauksien ominaisuuksien vuoksi kosteuden, kosteus-

jakauman ja vesipisaroiden koon selvittäminen on haastavaa, ja mittaamista varten on 

kehitelty erilaisia mittausmenetelmiä ja -antureita helpottamaan höyryvirtauksen tulkit-

semista. Tämä kandidaatintyö on osa Fortum Power and Heat Oy:n toimeksiantoa ja työn 

päätavoitteena on tutustua erilaisiin mittausmenetelmiin höyryn kosteuden ja pisarakoon 

selvittämiseksi korkeapaineturbiinin jälkeisessä tilassa sekä eritellä eri mittausteknii-

koilla saavutettavat mittaustarkkuudet. Työssä käydään aluksi läpi veden tiivistymisen 

teoriaa höyryturbiineissa, minkä jälkeen pohditaan korkea- ja matalapaineturbiinien jäl-

keisten prosessiarvojen eroja. Seuraavaksi työssä käydään läpi mahdollisia tekniikoita 

höyryn kosteuden ja pisarakoon mittaamiselle, ja lopuksi pohditaan näiden mittausmene-

telmien sopivuutta korkeapainepuolelle. 
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2 VEDEN TIIVISTYMINEN HÖYRYVIRTAUKSESSA 

2.1 Kostean höyryn ominaisuudet 

Loviisan ydinvoimalaitoksella reaktorit ovat PWR-tyyppisiä eli painevesireaktoreita. 

Prosessissa kiertävä vesi lämmitetään reaktorin primääripiirissä ja vallitsevan korkean 

paineen avulla estetään veden kiehuminen. Tämän jälkeen vesi ohjataan höyrystimiin, ja 

lämpö siirtyy sekundääripuolella kiertävään veteen, joka höyrystyy. (Kylmälä 2005, 16-

17) 

Höyrystimeltä tulevan tulistetun höyryn virratessa ja paisuessa turbiinin läpi samalla va-

pautuu tulistuksessa höyryyn sitoutunutta energiaa aina kylläiseen tilaan asti. Höyryn olo-

suhteet ylittävät jossakin vaiheessa kyllästymiskäyrän höyryn paisunnan jatkuessa. Kyl-

läisen tilan jälkeen osa höyryn latentista höyrystymislämmöstä vapautuu, minkä tulok-

sena höyryvirtaan muodostuu vesipisaroita, jotka kulkeutuvat päähöyryvirran mukana. 

Höyryn paisunta tapahtuu korkea- ja matalapaineturbiineissa muutamaa vaihetta lukuun 

ottamatta kostean höyryn alueella, ja tällöin virtaava fluidi koostuu höyrystä ja vedestä. 

Vesi esiintyy virtauksessa sumuna, halkaisijoiltaan erikokoisina pisaroina, liikkuvina ve-

sikalvoina kiinteillä pinnoilla tai pinnoista erillisinä vesivirtoina. (Leyzerovich 2005, 53) 

(Tanuma 2017, 166)  

Esimerkkinä höyryn paisunnasta on esitetty Loviisan voimalan höyryturbiinien höyryn 

paisuntakäyrä kuvassa 1. Paisuntakäyrä on tehty ennen korkeapaineturbiinin ja vedenero-

tusvälitulistimien vaihtoa, minkä vuoksi paisuntakäyrä ei vastaa täysin nykyistä tilan-

netta. Käyrä antaa kuitenkin suhteellisen hyvän kuvan paisunnan etenemisestä ja helpot-

taa prosessin hahmottamista. 
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Kuva 1. Höyryn paisuntakäyrä h,s-tasossa. Höyryn paisuntaa on merkattu kuvassa mustalla kat-

koviivalla ja kyllästymiskäyrää mustalla viivalla, siniset viivat vastaavat höyrypitoisuutta, punai-

set lämpötilaa ja vihreät viivat painetta baareissa. Ensimmäinen alaspäin suuntautuva lasku kat-

koviivalla vastaa korkeapaineturbiinivaihetta. Tätä seuraava nouseva katkoviiva vastaa vedenero-

tusvälitulistusvaihetta ja tämän jälkeinen laskeva loppuosa matalapaineturbiinissa tapahtuvaa pai-

suntaa. (Fortum 2002, 9) 

2.2 Alijäähtynyt höyry ja vesipisaroiden muodostuminen 

Höyryn alijäähtymisestä puhutaan silloin, kun höyryyn syntyy poikkeamia tasapainoti-

lasta. Veden muodostuminen alkaa, kun alijäähtynyt höyry siirtyy termodynaamiseen ta-

sapainotilaan. Alijäähtyminen on nykyisillä ylisoonisilla staattoreilla 30-45 oC astetta. 

Kondensaatioprosessi alkaa höyryssä spontaanisti ilman ulkopuolisten voimien vaikutta-

mista, ja tiivistyminen alkaa mikropisaroiden ympärillä tietyn kriittisen halkaisijan suu-

ruuden ylittyessä. Kriittinen halkaisija pienenee alijäähtymisen kasvaessa. Tätä pisaroi-

den muodostumisprosessia kutsutaan spontaaniksi nukleaatioksi ja sen oletetaan olevan 

pääasiallinen tapa, kuinka vesipisaroita muodostuu turbiinissa. Alijäähtyminen ja kriitti-

sen pisaran säde on esitetty höyryn paisuntanopeuden ja paineen funktiona kuvassa 2. 

Toinen vesipisaroiden muodostumisprosessi on nimeltään heterogeeninen kondensaatio, 
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jossa vesipisarat muodostuvat virtauksessa olevien epäpuhtauksien ympärille. (Leyze-

rovich 2005, 55-56) (Tanuma 2017, 166-167) 

 

Kuva 2. Alijäähtyminen ja kriittisen pisaran säde höyryn paisuntanopeuden ja paineen funktiona. 

(1: 1 bar, 2: 0,5 bar, 3: 0,3 bar, 4: 0,2 bar) (Leyzerovich 2005, 56) 

 

Alijäähtymisessä ilmenee viivettä, minkä vuoksi höyryn kondensoituminen ei ala tilassa, 

jossa höyrypitoisuus x = 1, vaan vasta, kun x < 1. Alijäähtyminen saavuttaa maksiminsa 

Wilsonin pisteessä, jonka läheisyydessä muodostuu valtava määrä sumupisaroita spon-

taanin yhdistymisen kautta. Kuvassa 3 höyrypitoisuus on esitetty paisunnan nopeuden 

funktiona, minkä vuoksi on järkevämpää puhua Wilsonin alueesta välillä, jossa paisunnan 

nopeus �̇� on 10-10 000 1/s ja Wilsonin alueen höyrypitoisuus xw = 0,977-0,963. Paisun-

nan nopeus tuntemalla voidaan siis kuvasta 3 määrittää höyrypitoisuus, jonka jälkeen pi-

saroiden muodostuminen alkaa. (Leyzerovich 2005, 56) (Tanuma 2017, 166-167) 

 

Kuva 3. Wilsonin alue. (Leyzerovich 2005, 57) 
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Kostean höyryvirtauksen vesipisaroiden halkaisijoiden koko vaihtelee 0,01 μm:stä 500 

μm:in asti. Pienet pisarat eli sumupisarat voivat kasvaa yhdistymällä ja kasaantumalla, ja 

suuret pisarat voivat tulla puolestaan epävakaiksi ja jakaantua. Sumu- ja vesipisaroiden 

esiintymistä turbiinin siivissä on havainnollistettu kuvassa 4. (Leyzerovich 2005, 53) 

(Tanuma 2017, 167) 

 

 

Kuva 4. Sumun ja vesipisaroiden esiintyminen turbiinin siivissä. (Leyzerovich 2005, 54) 
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Höyryn nopeudessa ilmenee muutoksia turbiinin vaiheiden välillä, minkä seurauksena 

tyypillisesti alle 10% sumupisaroista kasaantuu siipiin ja muille pinnoille. Johtuen vir-

tauksessa esiintyvistä sekä roottorin ja staattorin pyörimisestä syntyvistä voimista kiin-

nittynyt neste valuu vesikalvoina staattorin siipien reunoille ja roottorin siipien kärkiin, 

mistä se palaa takaisin virtaukseen muodostaen isoja vesipisaroita. Isot vesipisarat ovat 

halkaisijaltaan paljon suurempia kuin sumupisarat, tyypillisesti 10-500 µm, minkä vuoksi 

niiden nopeudet vaihtelevat merkittävästi muuhun höyryyn verrattuna. Tärkeimmät ve-

den tiivistymiseen liittyvät prosessit höyryturbiinissa ja vastaava höyryn paisunta h,s-ta-

sossa sekä virtauksessa muodostuvat vesipisarat ja niiden halkaisijat on esitetty kuvassa 

5. (Tanuma 2017, 167-168) On hyvä kuitenkin muistaa, että eri lähteissä käytetään hie-

man eri halkaisijoita pienten ja suurten vesipisaroiden kokoluokille ja rajat pienten eli 

sumupisaroiden ja suurten vesipisaroiden välillä eivät ole yksikäsitteisiä.  

 

 

Kuva 5. Tärkeimmät prosessit, jotka liittyvät veden tiivistymiseen höyryturbiineissa ja vastaava 

paisunta h,s-tasossa. (Tanuma 2017, 167)  
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3 HÖYRYTURBIINIEN VIRTAUKSIEN OMINAISUUKSIA 

3.1 Ydinvoimalaitosten höyryturbiinit yleisesti 

Höyryturbiinit ovat ydinvoimalaitoksilla paljon suurempia kuin saman teholuokan nor-

maalit höyryturbiinit ja ne toimivat kostean höyryn alueella. Korkeapainehöyryturbiinit 

ovat ydinvoimaloissa yksi- tai kaksijuoksuisia ja tuorehöyry on turbiinille tullessaan kos-

teaa höyryä. Korkeapaineturbiinista poistuvan höyryn kosteus on noin 15%. Korkeapai-

neturbiinin jälkeen on välitulistus, jonka jälkeen höyry ohjataan matalapaineturbiinille. 

Höyryn tilavuusvirran suuruuden vuoksi matalapaineturbiinien koko on suuri ja niiden 

määrä on yleensä 4-8 kappaletta ydinvoimalaitoksella. (Kylmälä 2005, 16)  

3.2 Loviisan höyryturbiinien prosessiarvot paisunnan jälkeen 

Korkeapaineturbiinin jälkeiseen tilan mittaamiseen sopivia mittausantureita tai                      

-menetelmiä valittaessa voidaan käyttää matalapaineturbiinin jälkeisen tilan prosessiar-

voja apuna. Mittausantureita tai -menetelmiä on suunniteltu pääasiassa matalapainetur-

biineille, sillä ne vaikuttavat eniten sähköntuotantoon. Prosessiarvoja kaksifaasisessa 

höyryvirrassa matala- ja korkeapaineturbiinien jälkeen on mahdollista määrittää esimer-

kiksi Excelillä X-steamin avulla standardin IAPWS IF97 mukaisesti paineen ja entalpian 

avulla. X-steamin avulla saadaan selville höyryvirrassa vallitseva lämpötilan, tiheyden, 

entropian ja höyrypitoisuuden suuruus. Muut prosessiarvot turbiinien jälkeen voidaan 

määrittää geometrian avulla tuntemalla esimerkiksi halkaisija tai poikkipinta-ala turbiinin 

jälkeen sekä massavirta. Geometrian, massavirran ja tiheyden avulla voidaan tilavuusvir-

ran suuruus sekä virtausnopeus määrittää, ja näiden avulla Machin luku. Loviisan korkea- 

ja matalapaineturbiinien jälkeiset prosessiarvot ovat esitetty taulukossa 1. Korkeapai-

neturbiinin prosessiarvot ovat määritetty toiselle kahdesta rinnakkain kulkevasta putkesta 

turbiinin ulostulon jälkeen. Korkeapaineturbiinin ulostulossa massavirta on siis kaksin-

kertainen prosessiarvoihin verrattuna ennen sen jakaantumista. Matalapainepuolen pro-

sessiarvot vastaavat puolestaan viimeisen turbiinivaiheen jälkeistä tilaa. Massavirta on 

matalapaineturbiineille saapuessaan nelinkertainen verrattuna prosessiarvoissa esitettyyn 

arvoon ennen sen jakaantumista.  
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Taulukko 1. Prosessiarvot Loviisan korkeapaine- ja matalapaineturbiineille paisunnan jälkeen. 

  Tunnus Korkeapaine Matalapaine Yksikkö 

Paine p 3,14 0,025 [bar] 

Entalpia  h 2397,1 2328,5 [kJ/kg] 

Lämpötila T 135,1 21 [oC] 

Tiheys ρ 2,03 0,020 [kg/m3] 

Entropia s 6,170 7,930 [kJ/kgK] 

Höyrypitoisuus  x 84,7 91,4 [%] 

Halkaisija d 1204 3560 [mm] 

Poikkipinta-ala A 1,14 8,19 [m2] 

Massavirta qm 151,3 55,0 [kg/s] 

Tilavuusvirta Q 74,5 2750 [m3/s] 

Ominaistilavuus v 0,4926 50,0 [m3/kg] 

Virtausnopeus w 65.5 335,8 [m/s] 

Machin luku Ma 0,157 0,895 - 

 

Vertailtaessa taulukon 1 prosessiarvoja korkea- ja matalapaineturbiinin välillä huomataan 

korkeapainepuolen jälkeen tilavuusvirran, ominaistilavuuden, virtausnopeuden ja 

Machin luvun olevan pienempiä kuin matalapaineturbiinin jälkeen. Paine ja lämpötila 

ovat matalapainepuolen jälkeen selvästi pienemmät kuin korkeapaineturbiinin jälkeen. 

Matalapaineturbiinin tilavuusvirran ja virtausnopeuden suuruuteen vaikuttavat höyryn 

massavirta ja tiheys. Jotta matalapaineturbiinista saataisiin mahdollisimman paljon tehoa, 

tarvitaan kyseisellä massavirralla ja höyryn tiheydellä suuri tilavuusvirta ja virtausno-

peus, joka vaikuttaa puolestaan Machin lukuun. Korkeapaineturbiinin jälkeen Machin 

luku on alle 0,3, joten virtauksen voidaan olettaa olevan kokoonpuristumaton ja tiheyden 

vakio. Matalapaineturbiinin jälkeen Machin luku on sen verran suuri, että virtauksessa 

tapahtuu vaihtelua höyryn tiheydessä. Höyrypitoisuuksia vertaamalla toisiinsa huoma-

taan, että kosteutta on enemmän korkeapaineturbiinin kuin matalapaineturbiinin jälkeen. 

Prosessiarvojen eroavaisuudet on syytä ottaa huomioon, kun pohditaan korkeapainetur-

biinin jälkeiseen tilaan sopivia matalapainepuolelle suunniteltuja mittausmenetelmiä. 
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4 KAKSIFAASIVIRTAUKSEN KOSTEUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

4.1 Korkeapainepuolen mittausmenetelmät 

Turbiineissa ja putkistoissa voi esiintyä tapauksia, joissa sumupisaroita ja suuria vesipi-

saroita esiintyy virtauksessa samanaikaisesti. Tämän vuoksi mittaukset täytyy suorittaa 

useassa osassa ydinvoimaloitten korkeapainepuolella. Korkeapaineturbiinipuolen mit-

taukset ovat harvinaisia johtuen vaikeasta pääsystä mittauskohtiin, tiheästä sumusta ja 

teknisistä näkökohdista, kuten korkean lämpötilan ja sähköoptisten laitteiden soveltuvuu-

desta olosuhteisiin. Myöskään tarve tehdä mittauksia ei ole niin suuri verrattuna matala-

painepuolelle. Aerodynaaminen suunnittelu ei ole korkeapainepuolella niin monimutkai-

nen verrattuna matalapainepuoleen ja eroosio- sekä korroosioilmiöt eivät ole niin merkit-

täviä. (Kleitz & Dorey 2004, 838) 

Turbiinien kostean höyryvirtauksen tutkimuksissa vaaditaan erilaisia tekniikoita virtauk-

sen ominaisuuksien mittaukseen. Yksinkertaisimmassa tapauksessa kostea höyry erote-

taan höyryvirtauksesta ja ohjataan mittaustankkeihin, joissa vesimäärän mittaus mahdol-

listaa höyryn olosuhteiden arvioinnin. Kuvassa 6 on esitetty 220 MW K-220-44 korkea-

paineturbiinin kostean höyryn ja kosteuden erotustehokkuuden arvoja eri vaiheissa tur-

biinia höyryn tulopaineen ollessa 43 bar. Kuvassa käytetään seuraavia merkintöjä: 1: ve-

sipisaran keskimääräinen halkaisija, dd; 2: isojen pisaroiden kosteusosuus ilman kosteu-

denerotusta, n´; 3: höyryn kokonaiskosteus, y; 4: höyryn pienten pisaroiden kosteusosuus, 

y´; 5: isojen pisaroiden kosteusosuus kosteudenerotuksella, n; ψ2 ja ψ5: kosteuden erotus-

tehokkuus toisen ja viidennen turbiinivaiheen jälkeen. Käyrästä 1 voidaan huomata en-

simmäisen vaiheen jälkeen vesipisaroiden keskimääräisen halkaisijan olevan 1,20 μm ja 

viimeisen vaiheen 1,90 μm. Käyrästä 3 nähdään kokonaishöyryn kosteuden olevan en-

simmäisen vaiheen jälkeen 3% ja viimeisen vaiheen 13%. Käyrästä 4 voidaan huomata 

pienten pisaroiden osuuden olevan ensimmäisen vaiheen jälkeen 2% ja viimeisen vaiheen 

jälkeen yli 11%. Käyrästä 2 voidaan huomata isojen pisaroiden kosteusosuuden ilman 

veden erotusta olevan olematon ensimmäisen vaiheen jälkeen ja viimeisen vaiheen jäl-

keen noin 13%, ja käyrästä 5 isojen pisaroiden kosteusosuuden vedenerotuksella olevan 
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ensimmäisen vaiheen jälkeen olematon ja lopussa noin 7%. Liitteessä 1 on esitetty laa-

jennettu havainnollistava kuva K-220-44 korkeapaineturbiinille, mittaustankeille ja höy-

ryn ominaisuuksille turbiinin eri vaiheissa. (Leyzerovich 2005, 74-75)  

 

 

Kuva 6. K-220-44 korkeapaineturbiinin kostean höyryn ominaisuuksien ja kosteuden erotuste-

hokkuuden kuvaaja eri vaiheiden kohdalla, jotka näkyvät kuvassa alhaalla. Muokattu lähteestä 

(Leyzerovich 2005, 75)  

 

Virtaukseen muodostuu korkeapaineturbiinin jälkeen usean mutkan takia suurta pyörtei-

syyttä, minkä seurauksena tapahtuu pisaroiden ja vesikalvojen hajoamista. Yksi luotet-

tava keino mitata virtauksen höyryn kosteus on merkkiainemenetelmät (engl. Tracer met-

hods), joissa veteen sekoitetaan joko kemiallista tai radioaktiivista merkkiainetta. Ylei-

simmät käytetyt merkkiaineet ovat natrium ja litium. (Kleitz & Dorey 2004, 837-838) 

(Sanders 2004, 320) 

Viime vuosina mielenkiinto on kasvanut korkeapaineisen höyryn paisunnan faasimuu-

toksiin PWR-tyyppisissä ydinvoimalaitoksissa. Esimerkiksi lähteessä Kolovratnik et al. 

(2019) on esitelty Prahassa, Tsekin teknillisessä yliopistossa (CTU), kehitetty mittauslait-

teisto kostean höyryn ominaisuuksien tutkimiseen korkeapainepuolella. Todellisissa suu-

ren kokoluokan laitoksissa mittauksissa tulee huomioida, että mittauslaitteet vaativat vir-

tauksessa paikan, johon ne olisi mahdollista asettaa. Tulevaisuudessa tällaisen mittaus-

kohdan rakentaminen olisi mahdollista korkeapaineturbiinin ja kosteudenerottimen vä-

liin. (Kolovratnik et al. 2019, 5)  
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Korkeapainehöyryturbiinien ja -vedenerottimien kosteus- ja pisarakokojakaumasta on 

vain hyvin vähän avointa mittaustietoa, joten numeeriset simulaatiot ovat tärkeässä roo-

lissa. Veden tiivistymiselle tehtiin laskenta 1000 MW laitoksella 5-vaiheisen korkeapai-

neturbiinin olosuhteissa, ja perustieto vesipisaroiden kokojakaumasta ja höyryn kosteu-

desta korkeapaineturbiinin ulostulossa pystyttiin määrittämään mahdollistaen mittausme-

netelmän valinnan ja anturin suunnittelun. (Kolovratnik et al. 2019, 5) 

Mittausmenetelmäksi valittiin jatkokehitystä varten optinen valon sammumiseen perus-

tuva menetelmä. Samankaltaisen mittauslaitteiston käyttö kuin matalapainepuolella ei ole 

kuitenkaan mahdollista korkeapainepuolella, mikä johtuu suuresta höyryn tiheydestä. 

Anturin suunnittelussa varsinaisen mittauskohdan pituus oli normaalia matalapaineturbii-

nin mittauslaitteistoa selvästi pienempi, mikä vaikutti anturin pään suunnitteluun, jotta se 

soveltuisi rakenteeltaan korkeapaineolosuhteisiin. Myös korkeampi lämpötila ja painera-

situkset oli syytä huomioida anturia suunniteltaessa. Kuvassa 7 on esitetty vasemmalla 

yksi versio testatuista antureista, jolla mittaukset olisi mahdollista suorittaa korkeapai-

neturbiinin ja vedenerottimen välillä. Anturin mittauskohta on esitetty kuvassa oikealla. 

Anturilla tutkittiin kostean höyryn nestefaasia. Putken halkaisija mittauskohdassa oli 2 

metriä ja keskiarvoinen virtauksen nopeus 50 m/s. (Kolovratnik et al. 2019, 5-6) 

 

 

Kuva 7. Anturi ja suunniteltu mittauskohta. (Kolovratnik et al. 2019, 5) 
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4.2 Matalapainepuolen mittausmenetelmät 

Korkeapainepuolelle suoritettujen mittauksien vähyyden vuoksi matalapainepuolen mit-

tausmenetelmien sopivuuden tutkiminen korkeapainepuolelle Loviisan höyryturbiinien 

prosessiarvojen avulla on oleellinen osa tätä työtä. Anturit suunnitellaan yleensä tapaus-

kohtaisesti, minkä vuoksi painopiste on keskitetty antureihin tai mittausmenetelmiin, 

joista on eniten tietoa saatavilla. Pienten ja suurten pisaroiden mittaukseen suunnitellut 

anturit on esitelty erikseen, mutta sekä pieniä, että suuria pisaroita mittaavat laitteet on 

esitetty isojen pisaroiden mittausmenetelmien yhteydessä. Mittauksista on pyritty tuo-

maan esille oleellisia piirteitä antureista, kuten mitattava ominaisuus, mittaustarkkuus tai 

-alue ja anturin koko sekä muita hyödyllisiä piirteitä, kuten esimerkiksi onko anturi va-

rustettu veden kondensoitumiselta suojaavalla puhdistusjärjestelmällä. Lisäksi yksinker-

taisimmat menetelmät höyryn kosteuden selvittämiselle on esitetty lyhyesti.  

Yksinkertaisimmat tavat selvittää höyryn kosteus ovat höyryn kuristaminen, jossa höyry 

kuristetaan kaksifaasiselta alueelta tulistettuun tilaan, ja tiivistymiseen perustuvat mene-

telmät (engl. condensing method), jossa höyry muutetaan nesteeksi. Höyryn kuristami-

sessa kosteus määritetään tulistetusta höyrystä lämpötilan ja paineen avulla kuristuksen 

lopuksi. Näiden menetelmien kaksi suurinta haastetta ovat näytteiden ottaminen höyrystä 

sekä faasimuutoksen huomioon ottavien korjauskertoimien määritys. Menetelmien tark-

kuus on heikko mutta ne ovat usein ainoita keinoja tutkia kosteutta. Kosteuden määrityk-

seen on käytetty myös epätarkempia tuloksia tuottavia tekniikoita, kuten absorptiota, eris-

tämistä ja psykrometrejä. (Leyzerovich 2005, 77-78) (Kleitz & Dorey 2005, 832)  

Kosteuden mittaukset ja analyysit höyryreitillä suoritetaan yleensä pitkien antureiden 

avulla, jotka asennetaan sylinterimäisiin tiloihin operoitavassa turbiinissa tarkasti asetel-

tujen ohjausputkien läpi. Antureiden tyypillinen asennustapa matalapaineturbiinin siipi-

rivien välissä on esitetty kuvassa 8. Anturilla voidaan saada höyryn tilan jakautumisesta 

yksityiskohtaista tietoa. Samantyyppiset anturit eri päillä toimivat myös höyryn koko-

naispaineen ja staattisen paineen, höyryvirran suunnan ja höyryn nopeuden mittauksissa. 

Näitä antureita voidaan käyttää myös kemiallisessa analyysissä näytteenotossa päähöyryn 
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kondensoituessa virtauksessa. Pienet kamerat asennetaan samalla menetelmällä höyryrei-

tille, jotta höyryn kosteuden liikettä voidaan tarkkailla visuaalisesti. (Leyzerovich 2005, 

76)  

 

 

Kuva 8. Tutkinta-antureiden asennus matalapaineturbiinin. (Leyzerovich 2005, 76) 

4.2.1 Pienet pisarat 

Pienten pisaroiden mittaamisen päätarkoituksena on selvittää kosteuden jakautuminen. 

Lisäksi näiden pisaroiden kokojakaumalla on mahdollista määrittää esimerkiksi termo-

dynaamisia häviöitä ja veden kasaantumisnopeuksia. Matalapaineturbiineissa suurin osa 

nesteestä muodostuu sumupisaroista. Pienille pisaroille on kehitetty kaksi optista mittaus-

tekniikkaa, joita ovat valon sammumiseen ja sirontaan perustuvat menetelmät. (Tanuma   

2017, 194) (Kleitz & Dorey 2005, 832-833) 
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Sammumiseen pohjautuvat menetelmät perustuvat valon vaimenemiseen, joka johtuu 

monien pisaroiden aiheuttamista siroamis- ja absorptiotapahtumista, ja ovat siksi sopi-

vimpia tiheälle sumulle. Sirontamenetelmät perustuvat puolestaan yksittäisille pisaroille, 

ja siksi niitä käytetään pääasiassa harvassa olevien pisaroiden virtausmittauksiin. Spon-

taanin ytimien yhdistymisen aiheuttama kondensaatio matalapainehöyryturbiinissa syn-

nyttää hyvin hienojakoista sumua, jossa pisaroiden halkaisijat ovat välillä 0,05-5 μm, ja 

näiden mittaaminen onnistuu parhaiten valon sammumismenetelmällä. Sähkömagneetti-

sen säteilyn lajit on esitetty kuvassa 9, josta voidaan huomata optisen säteilyn sijoittuvan 

100 nm ja 1 mm välille. Säteilylajien rajat eivät ole todellisuudessa näin selvät. Tyypilli-

selle pisarakoolle valon absorptio 350-1200 nm alueella on todella vähäistä ja voidaan 

jättää sen vuoksi huomioimatta. Tämän perusteella voidaan olettaa, että heikkeneminen 

johtuu pääasiassa sironnasta. Optisen valon säteilyspektri on esitetty kuvassa 10. 

(Tanuma   2017, 194-195) (www.ilmatieteenlaitos.fi) 

 

 

Kuva 9. Sähkömagneettisen säteilyn lajit. (www.ilmatieteenlaitos.fi) 

 

 

Kuva 10. Optisen säteilyn jakautuminen. (www.ilmatieteenlaitos.fi) 

 

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
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Walters et al. kehittivät sammumismenetelmään pohjautuvan anturin, jonka halkaisija oli 

25,4 mm. Mittauksissa käytettiin monokromaattista valoa aallonpituudeltaan λ = 300-

1050 nm. Tällä aallonpituusalueella toimivilla antureilla pystytään yleensä mittaamaan 

0,1-2 µm halkaisijan vesipisaroita hyvällä tarkkuudella. Kosteuden jakautuminen mitat-

tiin usean matalapaineturbiinin viimeisen vaiheen kohdalla. Turbiinin ulostulossa mitat-

tiin halkaisijaltaan 0,2-0,6 µm välillä olevat sumupisarat. (Tanuma 2017, 195)  

Tatsuno ja Nagao kehittivät optisen kuituanturin mitatakseen sumupisaroita 10 MW höy-

ryturbiinissa käyttämällä valon sirontamenetelmään perustuvaa anturia (engl. forward 

scattering probe). Anturin halkaisija oli 20 mm ja havaittavien vesipisaroiden halkaisijat 

olivat 0,1-5 µm väliltä ja mittaustarkkuus oli 0,01 µm. Riippuen kosteudesta, joka vaihteli 

6-14% välillä, ja radiaalisesta sijainnista viimeisen vaiheen ulostulossa vesipisarat olivat 

halkaisijaltaan 0,2-1,0 µm välillä. (Tanuma 2017, 195-196) 

Vuonna 2012 Tsekissä Doosan Skoda Power laboratoriossa suoritettiin valon sammumi-

seen perustuvilla antureilla mittaukset matalapainepuolella 10 MW höyryturbiinin vii-

meisen turbiinivaiheen jälkeen. Mittauskohta on esitetty kuvassa 11. Höyryn kosteusja-

kauma määritettiin kolmelle toimintaolosuhteelle lämpötilaa muuttamalla, mikä vaikutti 

pisaroiden muodostumiseen virtauksessa. (Kolovratnik & Bartos 2015, 2-3) 

 

 

Kuva 11. Anturin sijainti turbiinissa. (Kolovratnik & Bartos 2015, 2) 
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Schatz ja Casey kehittivät optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäanturin (engl. 

optical-pneumatic probe), jonka halkaisija oli 10 mm. Anturi mittaa samanaikaisesti ko-

konaispaineen, staattisen paineen, lämpötilan, pisaroiden suunnan ja pisaraspektrin. Stutt-

gartin yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa matalapaineturbiinin ulostulovaiheessa 

keskimääräinen kosteus oli 13%. Halkaisijoiltaan 0,5 µm vesipisarat todettiin yleisim-

miksi virtauksessa. (Tanuma   2017, 196) 

Myös Cai et al. kehittivät optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäanturin, jonka 

toiminta perustui usealla aallonpituudella tapahtuvaan sirontaan. He mittasivat pisarako-

kojakaumaa, kosteutta, pisaroiden suuntaa, Machin lukua ja nopeutta 300 MW matala-

paineturbiinin ulostulossa eri vastapaineilla. Pääasiallinen halkaisija vesipisaroilla oli 0,8 

µm luokkaa. Muilla antureilla, jotka pohjautuvat valon sammumismenetelmään, sumupi-

saroiden koko pysyi 0,2-0,6 µm alueella. (Tanuma   2017, 196)  

4.2.2 Isot pisarat 

Monia erilaisia optisia menetelmiä on esitetty kirjallisuudessa liittyen suurien vesipisaroi-

den mittaukseen. Isot pisarat eli pisarat 10-500 µm halkaisijalla syntyvät höyryvirran ka-

saamana tai vesikalvoista pinnoilta, jotka yhtyvät virtaukseen. Tyypillinen suurien pisa-

roiden muodostama jakauma 500 MW turbiinin kahden viimeisen vaiheen välillä on esi-

tetty kuvassa 12. Pääsyyt näiden pisaroiden mittaamiselle ovat eroosion arviointi rootto-

risiivissä ja kosteushäviöiden arviointi. Tähän tarvitaan pisaroiden tiheys-, koko- ja no-

peusmittauksia. (Leyzerovich 2005, 77) (Tanuma 2017, 196) Mittaustekniikoiden esitte-

lyssä suurille pisaroille painopisteenä on uudemmat, vuodesta 2014 alkaen kehitetyt me-

netelmät.   
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Kuva 12. Tyypillinen suurien pisaroiden jakauma ennen 500 MW matalapaineturbiinin viimeistä 

vaihetta. (Leyzerovich 2005, 77) 

 

Vuonna 2014 suoritettiin Tsekissä Temelin ydinvoimalassa kokeellinen tutkimus höyryn 

paisunnalle 1000 MW höyryturbiinin matalapainepuolella. Virtauskentän mittauksille 

suoritettiin pneumaattiset mittaukset ja nestefaasimittauksiin käytettiin kahta optista an-

turia. Valon sammumiseen perustuvaa anturia käytettiin pienten pisaroiden koon määrit-

tämiseen ja suurten pisaroiden koon määrittämisessä käytettiin anturia, jonka toiminta 

perustui kolmiulotteiseen mittaukseen valokuvien avulla (engl. photogrammetric probe). 

Suurien pisaroiden kokoluokan määrittämiseen käytetty anturi on esitetty kuvassa 13. Ka-

mera ja objektiivi ovat anturin toisessa päässä ja LED-valo toisessa päässä. Anturi on 

varustettu ilmalla toimivalla puhdistusjärjestelmällä veden kondensoitumista vastaan. 

Tarkkailutilavuus kuvien ottamiselle on anturin keskellä. Mittausten päätavoitteena oli 

kerätä tietoa oikeaa laitetta varten, jolla voitaisiin parantaa mitatun turbiinin olosuhteita, 

luotettavuutta ja tehokkuutta. Myöhemmin, vuonna 2016, pienten pisaroiden mittaami-
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seen käytetyn anturin mittasuhteita pienennettiin muun muassa anturin virtaukseen ai-

heuttaman vaikutuksen, anturin optimoinnin ja suurennetun painetason vuoksi. (Ko-

lovratnik & Bartos 2015, 1, 3) (Kolovratnik et al. 2017, 1) 

 

 

Kuva 13. Valokuvien avulla kolmiulotteiseen mittaukseen perustuva anturi. (Kolovratnik & Bar-

tos 2015, 3) 

 

Bosdas et al. kehittivät valon sirontaan perustuvan anturin (engl. optical backscatter 

probe) mittaamaan eri kokoisia pisaroita. Anturin kärjen halkaisija oli 5 mm ja maksimi 

toimintalämpötila 120 oC. Anturilla pystyttiin mittaamaan pisaroiden halkaisijoita 30-110 

µm alueella ±5,4 µm tarkkuudella 170 m/s nopeuteen asti. Laitteen toimintaa voi havain-

noida kuvasta 14. Anturiin ohjattiin optista kuitua pitkin monokromaattista valoa ja se 

kohdistettiin 15 mm päähän anturin kärjestä, johon muodostui mittaustilavuus. Pieni noin 

0,01 mm3 mittaustilavuus vähentää mittauksessa syntyvää epävarmuutta, joka johtuu 

useitten pisaroiden siirtymisestä samanaikaisesti mittaustilavuuteen. Välimatka anturiin 

vähentää puolestaan häiriöitä pisaroiden liikeradoissa. Anturi on varustettu veden puh-

distuslaitteella, jonka käyttö onnistuu mittaustietokoneen avulla. (Bosdas 2016, 53) 

(Tanuma 2017, 197-198)  
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Kuva 14. FRAP-OB -anturin toimintaperiaate. (Tanuma 2017, 197) 

 

Cai et al. kehittivät optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäanturin, jonka kärjen 

halkaisija oli 20 mm. Isojen pisaroiden mittaaminen tällä laitteella onnistui 400 µm asti 

ja perustui valon sironnan mittaamiseen. Anturia kääntämällä pisarat saatiin kulkemaan 

valonsäteiden lävitse toistuvasti, jolloin niiden suunta pystyttiin määrittämään. Anturilla 

pystyttiin mittaamaan myös sumupisaroita. Mittaukset suoritettiin kolmivaiheiselle ma-

talapainehöyryturbiinille ja niistä huomattiin, että keskimääräinen halkaisija isoilla pisa-

roilla väheni merkittävästi 120 µm:stä 70 µm:in turbiinin viimeisessä vaiheessa. Mittaus-

tuloksiin vaikutti veden erotus kyseisessä turbiinin vaiheessa. Mittaukset suoritettiin 

myös 350 MW matalapainehöyryturbiinilla ja niissä esiintyi erilaisia vaihteluita. Esimer-

kiksi suurten pisaroiden kokoluokka lähellä kärkeä oli 150-400 µm alueella. Pisaroiden 

nopeudet vaihtelivat 10-150 m/s välillä mutta suurin osa pisaroista sijoittui 30-60 m/s 

nopeusvälille, mihin saattoi vaikuttaa anturin ominainen havaitsemisalue. Anturi on esi-

tetty kuvassa 15. (Tanuma 2017, 199) (Bosdas 2016, 21) 
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Kuva 15. Optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäanturi. (Bosdas 2016, 21) 

 

Yang et al. kehittivät kuva-anturin (engl. imaging probe) mittaamaan sekä suuria että pie-

niä pisaroita. Anturi koostui telesentrisestä linssistä, CMOS -värikamerasta ja 3 tai 5 W 

valkoisesta ledivalosta. CMOS:n kuvien pikseleistä saatuja tietoja analysoitiin, jotta kos-

teus ja sumupisaroiden jakautuminen saataisiin selville. Kameralla pystyttiin ottamaan 

samaan aikaan kuvia liikkuvista suurista pisaroista valkoisen valon avulla. Kuvaa tulkit-

semalla pystyttiin suurten pisaroiden koko, nopeus, virtaussuunta ja keskittyminen mää-

rittää. Anturi oli suhteellisen kookas, sillä sen halkaisija oli 50 mm ja pituus 5 metriä 

mutta anturilla pystyttiin mittaamaan vesipisaroita aina 500 m/s nopeuteen asti. Mittauk-

set tehtiin 905 mm pitkälle viimeisen vaiheen siivelle 330 MW höyryturbiinissa. Tulokset 

sisälsivät kosteusjakauman, joka vaihteli 6-9% välillä, sekä sumupisaroiden halkaisijat 

0,7-0,9 µm alueella. Suurten pisaroiden kokojakauma vaihteli 40-230 µm välillä ja kes-

kittyi pääasiassa 80-110 µm välille. Näiden pisaroiden nopeusjakauma oli pääasiassa 40-

70 m/s välillä. Anturi on esitetty kuvassa 16. (Tanuma 2017, 199) 
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Kuva 16. Kuva-anturi, joka koostuu telesentrisestä linssistä, CMOS -värikamerasta ja valkoisesta 

LED-valosta. Anturi on varustettu veden puhdistusjärjestelmällä. (Tanuma 2017, 199) 

4.2.3 Epävakaan virtauksen haasteet 

Roottorin ja staattorin vuorovaikutukset matalapaineturbiinin loppupuolella ovat erityi-

sen kiinnostuksen kohteena, sillä ne ovat yleensä vastuussa suurimmista aerodynaami-

sista häviöistä. Ilmanpuhdistussysteemillä varustettuja pneumaattisia antureita on yleensä 

käytetty kostean höyryn mittauksissa, mutta ne eivät sovi epävakaiden virtauksien olo-

suhteisiin hitaan mittausvasteen vuoksi. Virtaukseen muotoillut sensorit (engl. flush-

mounted sensors) toimivat puolestaan hyvin veden kondensoitumista vastaan.  

Senoo et al. asensivat matalapaineturbiinin ulostulon seinille virtaukseen muotoillut sen-

sorit. Tilavuusvirran pienentyessä paineen vaihtelut ja virtauksen epävakaus lisääntyivät. 

Tulokset vastasivat kokonaispaine- ja lämpötila-anturin avulla saatuja arvoja. (Tanuma 

2017, 200) 

Bosdas et al. ovat kehittäneet epävakaan kostean höyryn mittaamista varten FRAP-HTH 

-anturin, joka on esitetty kuvassa 17. Anturi on suunniteltu toimimaan kostean höyryn 

virtauksen olosuhteissa. Anturin pää lämmitetään sähkölämmittimellä PID-säätimen 

avulla muutamalla asteella saturaatiopisteen yli, millä estetään veden kondensoituminen. 

Pään paksuus on 2,5 mm ja se on varustettu kahdella sensorilla, jotka on suojattu. Anturi 

pystytään kalibroimaan operointiolosuhteisiin ja sillä pystytään mittaamaan virtauksen 

suunta eli virtauskulmat, kokonaispaine ja staattinen paine sekä Machin luku samoin kuin 

myös virtauksen ja turbulenssin intensiteetti. Myös lämpötila pystytään mittaamaan an-

turilla. Anturi on mahdollista kalibroida 10-220 oC lämpötila-alueelle. Virtauskulmaa on 
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mahdollista muuttaa ±30o alueella ja se on mahdollista kasvattaa +55o tarvittaessa. Aero-

dynaaminen kalibrointialue anturilla on 20 m/s nopeudesta Machin lukuun 0,8 asti. (Lim-

mat Scientific 2020, 1) (Tanuma 2017, 200) 

 

 

Kuva 17. FRAP-HTH -anturin sensorien paikat ja anturin lämmityksen kuvailu. (A) Anturin pää 

(halkaisija 2,5 mm), (B) lämmityselementit (halkaisija 4,7 mm), (C) lämpötilan seurantapiste, (D) 

varren paksuus. (Tanuma 2017, 201) 

 

Kostean höyryn olosuhteisiin suunnitellut FRAP-HTH ja FRAP-OB -anturit mittaavat 

virtausta nopealla mittausvasteella. Antureita käytettiin taulukon 2 mukaisissa laborato-

rio-olosuhteissa matalapaineturbiinin loppupuolella. Mittauskohta tilanteessa sekä höy-

ryvirran sisään- ja ulostulo ovat esitetty kuvassa 18. Taulukon 2 mittausolosuhteissa 3 ja 

2 kosteudeksi mitattiin 6,2% ja 3,6%, mutta höyryn nopeus pysyi suunnilleen samana. 

Vesipisarat 30-110 µm halkaisijalla mitattiin koko staattorin kohdalta, mutta tulokset oli-

vat joiltakin osin epämääräisiä. Korkeamman kosteuden kohdalla (MO-3) vesipisaroita 
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oli enemmän, mutta suurien vesipisaroiden massavirta ja maksimihalkaisijat olivat pie-

nempiä kuin pienemmän kosteuden kohdalla (MO-2). FRAP-OB -anturin tuloksia verrat-

tiin FRAP-HTH -anturilla saatuihin virtauskentän tuloksiin, minkä pohjalta huomattiin 

staattorin vaikuttavan tietyin ajanvälein pisaroiden massavirran suuruuteen. Tulokset 

osoittivat, että vuorovaikutus roottorin ja staattorin virtauksen välillä vaikuttavat sekä ve-

den kondensoitumisprosessiin että myöhempään suurien vesipisaroiden sekoittumiseen. 

(Bosdas et al. 2016, 4) (Tanuma 2017, 198) 

 

 

Kuva 18. Mittauskohta matalapaineturbiinissa. (Bosdas et al. 2016, 5) 

 

Taulukko 2. Mittauskohdan olosuhteet. (Bosdas et al. 2016, 3) 

 Yksikkö MO-1 MO-2 MO-3 

Massavirta [kg/s] 13,2 9,7 9,7 

Ulostulopaine [bar] 0,050 0,050 0,050 

Sisääntulolämpötila [oC] 272 272 220 

Kosteus  [%] 4,0 3,6 6,2 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kosteuden ja pisarakoon määrittäminen korkeapaineturbiinin ulostulossa on haastavaa 

virtauksen olosuhteiden ja mittauskohtiin pääsemisen vuoksi. Korkeapainepuolelle kehi-

tettyjä mittausmenetelmiä on esitelty kirjallisuudessa vain muutamia, mutta kiinnostus 

korkeapainepuolen höyryn kosteutta kohtaan on kasvanut viime vuosien aikana. Tulevai-

suudessa mittaukset olisi mahdollista suorittaa esimerkiksi korkeapaineturbiinin ja ve-

denerottimen välissä (Kolovratnik et al. 2019, 5).  

Matalapainepuolen mittausmenetelmien soveltuvuutta korkeapainepuolelle on hyvä poh-

tia johtuen korkeapainepuolen mittausmenetelmien vähyydestä. Korkeapainepuolen vir-

tauksen ominaisuudet ovat kuitenkin erilaiset matalapainepuoleen verrattuna ja varsinkin 

pisarakoon mittauksissa höyryn olosuhteista tiheys, paine ja höyrypitoisuus vaikuttavat 

anturin valintaan. Myös pisarakoolla, joka halutaan selvittää, on merkitystä anturin valin-

nassa, sillä antureiden toiminta-alueet ja tarkkuudet keskittyvät yleensä tietylle pisarako-

koalueelle. Lisäksi veden kondensoituminen anturin mittauskohtien pinnoille on otettava 

huomioon anturia valittaessa. Edellä mainittujen syiden vuoksi olisi virtauksesta mittaus-

kohdassa hyvä kerätä tietoa esimerkiksi numeerisilla simulaatioilla kosteuden ja pisara-

koon jakautumisen selvittämiseksi ennen kuin aletaan pohtimaan sopivaa anturia matala-

painepuolelle suunniteltujen antureiden joukosta. Tällä voitaisiin varmistaa, että anturiksi 

valitaan paras mahdollinen ja toimivin versio vallitseviin mittausolosuhteisiin.  

Suoritetuista mittauksista ja antureiden kalibrointi- ja toiminta-alueista, joita tässä kandi-

daatintyössä on esitelty, saatavilla olevan tiedon määrä on vaihdellut. Osasta mittausme-

netelmiä ei ole ollut saatavilla tarkempia toimintaolosuhteiden arvoja, koska anturit on 

todennäköisesti suunniteltu vain kyseistä mittausta varten. Tiedon määrä anturin toimin-

taolosuhteiden laajuudesta on ollut yksi vaikuttava tekijä matalapainepuolen antureiden 

sopivuuden pohdinnassa korkeapainepuolen olosuhteisiin, sillä antureiden soveltuvuutta 

on vaikeampi arvioida.  

Matalapainepuolen mittausmenetelmiä verratessa toisiinsa esille nousevat nopean mit-

tausvasteen ja veden kondensoitumista vastaan puhdistusjärjestelmällä varustetut anturit. 

Laskettujen prosessiarvojen ja mittausmenetelmistä saatavilla olevien tietojen perusteella 
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FRAP-HTH -anturi vaikuttaa parhaimmalta valinnalta korkeapaineturbiinin jälkeisen ti-

lan mittaukseen. Limmat Scientific AG esittelee sivuillaan FRAP-HTH -anturin toiminta- 

ja kalibrointialueita. FRAP-OB -anturilla olisi puolestaan mahdollista mitata vesipisaroi-

den halkaisijat ja antureiden yhteiskäytöstä onkin laboratoriokokeiluja. Ongelmaksi an-

tureiden soveltuvuudessa nousevat paineen ja lämpötilan sekä höyryn tiheyden ja kosteu-

den suuruudet korkeapainepuolella. FRAP-OB -anturin maksimitoimintalämpötila on 

matalampi kuin Loviisan korkeapainehöyryturbiinin prosessiarvoissa esitetty ulostulo-

lämpötila. Lisäksi FRAP-OB -anturin toiminta-alue pisarakoolle keskittyy 30-110 µm 

alueelle ja ei anna siksi tietoa virtauksessa mahdollisesti esiintyvistä pienemmistä tai suu-

remmista vesipisaroista. Virtauksen olosuhteista höyryn tiheys ja kosteuspitoisuus sekä 

virtauksen massavirta voivat vaikuttaa entisestään anturin toiminta-alueeseen pisarakoon 

mittauksessa sekä mittausten tarkkuuteen. FRAP-OB -anturin toiminta perustuu valon si-

rontaan pisaroista ja huolimatta anturin koosta ja kyvystä toimia pienessä tilassa valon 

sirontaan perustuvia menetelmiä käytetään yleensä yksittäisten pisaroiden mittaukseen. 

Muita potentiaalisia mittausmenetelmiä pisarakoon mittaukselle korkeapaineolosuhteissa 

ovat optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäanturit. Cai et al. kehittivät anturin, 

jolla oli mahdollista mitata pieniä ja suuria vesipisaroita aina 400 µm halkaisijaan asti ja 

samalla pisaroiden nopeudet pystyttiin määrittämään. Yang et al. kehittivät puolestaan 

anturin, jolla oli mahdollista mitata kosteusjakauma ja vesipisaroiden kokojakauma. 

Näistä antureista viimeiseksi mainittu sopisi paremmin korkeapainepuolen olosuhteisiin, 

sillä anturi on varustettu veden puhdistusjärjestelmällä. Anturin mittausvasteesta ei ole 

kuitenkaan mainintaa ja anturi on suhteellisen kookas, jolloin sen toiminta ja asettaminen 

tiheään höyry virtaukseen korkeapaineturbiinin jälkeen voisi olla haasteellista.  

Vaikka matalapainepuolen mittauslaitteet sopisivat kalibrointialueiden puolesta korkea-

painepuolen olosuhteisiin, täytyy mittausympäristöjen erilaisuus huomioida. Korkeapai-

neturbiinin ulostulossa mittaaminen on hankala toteuttaa vaikean pääsyn ja selkeästi ma-

talapaineturbiinia pienemmän turbiinin koon takia. Näin ollen mittauskohta olisi myös 

sijainniltaan erilainen matalapainepuolen normaaleihin turbiinin sisällä suoritettaviin mit-

tauksiin verrattuna. Lisäksi korkeapainepuolen ulostulon jälkeen ennen vedenerottimia 

virtausreitillä on putkimutkia, jotka vaikuttavat esimerkiksi virtauksen pyörteisyyteen, 
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mikä hankaloittaa entisestään mittausten suorittamista. Nämä yhdessä höyryn korkean 

paineen, lämpötilan ja tiheyden kanssa tekevät mittausolosuhteista haastavat. 

Matalapainepuolen antureiden, numeeristen simulaatioiden sekä höyryn ohjaamisella 

mittaustankkeihin höyryn kosteus- ja pisarakokojakaumasta olisi mahdollista saada tietoa 

korkeapainepuolella. Tulevaisuudessa näillä menetelmillä saatujen tietojen avulla olisi 

mahdollista suunnitella parempi mittauslaitteisto korkeapainepuolen olosuhteisiin. Tämä 

taas auttaisi voimalan tehokkuuden parantamisessa, sillä höyryn kosteuden tuntemisella 

olisi mahdollista arvioida korroosion vaikutuksia laitteistoon sekä esimerkiksi vedenero-

tusjärjestelmän tehokkuutta. 
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6 YHTEENVETO 

Päätavoitteena tässä kandidaatintyössä oli tutustua erilaisiin mittausmenetelmiin höyryn 

kosteuden ja pisarakoon selvittämiseksi korkeapaineturbiinin jälkeisessä tilassa sekä eri-

tellä eri menetelmien mittaustarkkuuksia. Korkeapainepuolelle suunniteltuja mittausme-

netelmiä on vähän, minkä vuoksi ongelmaa on pyritty ratkaisemaan turbiinien jälkeisten 

tilojen prosessiarvojen avulla. Lasketut prosessiarvot Loviisan höyryturbiinien jälkeen 

pohjautuvat Excelillä X-steamin avulla standardin IAPWS IF97 mukaisesti määriteltyi-

hin arvoihin sekä turbiinin höyryreitin mittoihin.  

Kaikkia mahdollisia mittausmenetelmiä kosteuden määrittämiseksi höyryvirrasta ei ole 

esitelty tässä työssä, vaan mittaustekniikoista on pyritty tuomaan esille olennaisimpia me-

netelmiä. Prosessiarvoja käytettiin apuna pohdittaessa matalapainepuolen antureiden so-

pivuutta korkeapainepuolelle ja näistä höyryn paine, lämpötila, tiheys ja kosteus vaikut-

tavat eniten antureiden toimivuuteen. Sopivimmiksi valinnoiksi korkeapaineturbiinin jäl-

keisen tilan mittauksiin matalapainepuolen antureista osoittautuivat nopean mittausvas-

teen ja veden kondensoitumista vastaan puhdistusjärjestelmällä varustetut anturit, kuten 

FRAP-HTH ja FRAP-OB. Muita potentiaalisia mittausmenetelmiä pisarakoon mittauk-

selle korkeapaineolosuhteissa olivat optisen ja pneumaattisen menetelmän yhdistelmäan-

turit, joitten kehittäjiä olivat Cai et al. ja Yang et al. 

Korkeapainepuolen olosuhteisiin sopivien mittausmenetelmien valitseminen matalapai-

nepuolen antureista vaatisi kosteuden jakautumisen tuntemista korkeapainepuolen vir-

tauksesta. Korkeapainepuolen olosuhteiden lisäksi mittauskohta poikkeaisi myös toden-

näköisesti sijainnillisesti matalapainepuolen mittauksista. Siksi antureiden toimivuus tu-

lisi varmistaa esimerkiksi numeeristen laskentaohjelmien tai kosteusmittauksien avulla. 

Kandidaatintyössä esitetyt mittaustavat ovat koottuna taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Kandidaatintyössä esitetyt mittaustavat, vastaavat olosuhteet mittaukselle, mitat-

tava ominaisuus ja mittausmenetelmän lähde. Kostean höyryn ominaisuuksilla tarkoitetaan, että 

anturilla on mahdollista mitata useampaa ominaisuutta höyrylle, kuten paineita, pisarakokoa, 

pisaroiden nopeutta yms. 

Mittaustapa Mittausolosuhteet Mitattava ominaisuus Lähde 

Valon sammumiseen 

perustuva 

Korkeapainetur-

biini 

Vesipisaroiden spektri-

nen jakauma 

Kolovratnik 2019 

Höyryn ohjaus mit-

taustankkeihin 

Korkeapainetur-

biini 

Pisarakoko: 0-2 µm ja 

kosteusjakauma 

Leyzerovich 2005 

Valon sammumiseen 

perustuva 

Matalapaineturbiini Pisarakoko: 0,1-2 µm Walters et al. 

(Tanuma 2017) 

Valon sirontaan pe-

rustuva 

Höyryturbiini Pisarakoko: 0,1-5 µm, 

tarkkuus 0,01 µm 

Tatsuno & Nagao 

(Tanuma 2017) 

Valon sammumiseen 

perustuva 

Matalapaineturbiini Kosteusjakauma Kolovratnik & Bar-

tos 2014 

Yhdistelmäanturi Matalapaineturbiini Kostean höyryn ominai-

suudet 

Schatz & Casey 

(Tanuma 2017) 

Yhdistelmäanturi Matalapaineturbiini Pisarakoko: 0-0,8 µm Cai et al. (Tanuma 

2017) 

Kaksi optista anturia Matalapaineturbiini Pisarakoko Kolovratnik & Bar-

tos 2015 

FRAP-OB Matalapaineturbiini Pisarakoko: 30-110 µm, 

tarkkuus ±5,4 

Bosdas et al. 

(Tanuma 2017) 

Yhdistelmäanturi Matalapaineturbiini Pisarakoko: 0-400 µm Cai et al. (Tanuma 

2017) 

Kuva-anturi Höyryturbiini Pisarakoko: 0,7-0,9 µm 

ja 40-230 µm, kosteusja-

kauma 

Yang et al. 

(Tanuma 2017) 

Virtaukseen muotoil-

lut sensorit 

Matalapaineturbiini Kostean höyryn ominai-

suudet 

Senoo et al. 

(Tanuma 2017) 

FRAP-HTH Matalapaineturbiini Kostean höyryn ominai-

suudet 

Limmat Scientific 

AG 2020 
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