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ALKULAUSE

Tämä diplomityö on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vuonna 2007.

Työ kuuluu osana Protoplasmaprojektia. Projektin rahoittajina olivat Finex Oy, For
tum, TVO, TEKES ja VTT, joille kiitokset rahoituksen järjestämisestä.

Työni valvojaa, Petri Kotiluotoa haluan kiittää myönteisestä suhtautumisesta työhöni
sekä  käytännön  asioiden  hoitamisesta.  Erityiset  kiitokset  haluan  osoittaa  projektin
alkuun laittajalle  ja pääosan  laitteiston suunnittelutyöstä vastanneelle Antero Tiitalle
neuvoista ja avusta laitteiston suunnittelussa sekä Jukka Heikkiselle plasmafysiikkaan
perehdyttämisestä  ja uusista näkökulmista plasmalaitteiston kehittämisessä. Laitteis
ton kokoamisesta ja suunnittelussa saadusta korvaamattomasta avusta  ja  tiedosta ha
luan  kiittää  Esko  Savolaista,  Arto  Laaksoa,  Arvi  Isomäkeä  sekä  Kalevi  Karppista.
Kiitokset  radiokemian  ja  säteilyturvallisuuteen  liittyviin  kysymyksiin  kärsivällisesti
vastanneille Riitta Zilliacukselle, Maija Lipposelle, Tommi Kekille ja Pentti Keikolle
sekä vakuumitekniikan  ja massaspektrometrian käytännönongelmien ratkaisemisesta
Hannu Ojaniemelle. Kokeiden avustamisesta ja sähköasennuksista kiitokset Jori He
linille.  TKK:n  Kari  Korpiolalle  kiitokset  kokemusten  jakamisesta  sekä  arvokkaista
neuvoista ja uusista näkökulmista laitteiston kehittämisen suhteen.

Protoplasmajohtoryhmää  haluan  kiittää  arvokkaista  kommenteista  sekä  erityisesti
Heikki Monosta kannustuksesta.

Ja  ennen  kaikkea  kiitokset  kavereille,  perheelle  ja  tyttöystävälle  tukemisesta  sekä
mahdollisuuksista rentoutua.

Espoossa 20.6.2007 Joonas Järvinen
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sisältää radioaktiivisen aineksen, on tarkoitus hapettaa oksideiksi ja sulfideiksi, jotka
voidaan kerätä talteen tuhkana. Tässä diplomityössä käsitellään käytetyn ioninvaihto
hartsin käsittelyyn suunnitellun plasmapolttoprosessin kehittämistä ja optimointia.
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laadittiin toimintaalueen reunaehdot laitteistolle.

Koelaitteistossa 6,5  kW:n  rfteho  syötetään  sovitinpiirin  ja  kuparisen  induktiokelan
kautta plasmaan. Plasmakaasuna on käytetty hapen ja  argonin seoskaasua. Plasma
polttoa  on  seurattu  massaspektrometrilla,  optisella  emissiospektrometrilla,  lämpö
sekä painemittareilla. Laskennan  ja kokeiden pohjalta selvitettiin optimaalinen seos
suhde plasmakaasulle, paineen ja tehon noston vaikutus hartsin polttonopeuteen sekä
jatkuvatoimisen  syöttömenetelmän  edut  panostoimiseen  syöttöön.  Rfgeneraattorin
teho  rajoitti  jatkuvatoimisen  polttonopeuden  130  g/h  ja  hetkellisen  polttonopeuden
175 g/h. Radioaktiivisten aineiden pidätys oli 93,5 % cesiumin osalta.

Tulosten  perusteella  4  kg/h  ioninvaihtohartsia  polttavan  laitteiston  tehon  lähteeksi
tarvitaan 65 kW rfgeneraattori. Palamattoman hartsin ja  tuhkan kulkeutuminen par
tikkelisuodattimille sekä reaktiotuotteena syntyvien rikinoksidien käsittely vaatii vie
lä jatkotutkimusta.
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Ionexchange resins are used in the cleaning systems of nuclear power plant primary

water  circuit.  After use, contaminated  ionexchange  resin storage  and  the  final dis

posal are expensive by present techniques. Used resin can be incinerated with plasma.

The mass of the waste decreases significantly and the waste loses its organic nature in

the plasma incineration. The aims of this Master’s Thesis have been to optimize and

to develop plasma incineration device for disposal of the used ionexchange resin.

Reaction products were determined via mass balance calculations and study

ing  thermogravimetric  analysis.  According  to  those  calculations  and  studies  of  the

operation condition ranges, cooling system needs and feeding device were determined

for the plasma incineration device.

6.5 kW power  is  fed  into  the plasma  from a  radiofrequency  generator via  a

matching network and the induction coil in plasma incineration test device. Oxygen

argon mixture  is used as an  incineration gas. Pressure,  temperature,  composition of

the combustion gases and optical emission were measured during incinerations.

Power of  the rfgenerator  limited continuous incineration  rate below 130 g/h

and  temporary  incineration rate  to 175 g/h. The retention of  radioactive cesium was

93.5 %. Based on experiments, 4 kg/h incineration rate of a commercial unit requires

about  65  kW  rfgenerator.  During  experiments  a  few  problems  were  encountered.

Unburned resin and ash were drifted  to the particle filter and nascent sulphur oxide

caused some corrosion for equipments. Those problems need more studies and devel

opment work.
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1 Johdanto

Ioninvaihtohartsia käytetään ydinvoimaloissa suljetun primaarivesikierron vedenpuh

distukseen. Ioninvaihtohartsilla kerätään kationit ja anionit pois kierrosta niiden kor

roosiota aiheuttavan vaikutuksen vuoksi sekä radionuklidien aktiivisuuden pienentä

miseksi. Osa kerätyistä epäpuhtauksista on radioaktiivista, jolloin käytetty hartsi luo

kitellaan  matala  ja  keskiaktiiviseksi  jätteeksi.  Nykyisin  käytetty  ioninvaihtohartsi

bitumoidaan  tai  sementoidaan,  jonka  jälkeen  se varastoidaan välivarastoon  ja  sieltä

loppusijoitusonkaloon. Suuri osa materiaalista ei ole radioaktiivista ja samalla varas

toidaan  suuri  määrä  orgaanista  materiaalia.  Orgaanisen  aineen  varastointi  yhdessä

radioaktiivisen aineen kanssa sisältää riskin kaasujen syntymisestä, jotka voivat aihe

uttaa vuotoja tynnyreihin. Inaktiivisen orgaanisen aineen erottaminen epäorgaanisesta

radionuklideja sisältävästä aineksesta parantaa varastoinnin turvallisuutta. Lisäksi va

rastoitavan aineen tilavuuden pienentämisessä saavutetaan taloudellista hyötyä [12].

VTT:ssä on  tutkittu  mahdollisuutta  erottaa orgaaninen  aines  käytetystä  ioninvaihto

hartsista  Rolf  Rosenbergin  patenttiin  perustuvalla  matalalämpötilaplasmapolttotek

niikalla  [3].  Idean  pohjalta  käynnistettiin  vuonna  1997  Kemiplasma projekti,  jonka

tarkoituksena oli mallintaa kapasitiivisesti kytketyn plasman paloa ja syttymistä. Pro

jektin  tuloksena  saatiin  optimoitua  plasmaa  generoivan  radiotaajuuspiirin  mitoitus

sekä luotua plasmafysikaalisen ja kemiallisen mallin yhdistelmä, jonka avulla lasket

tiin hartsin kemiallinen hajoamisnopeus. Tulosten pohjalta käynnistettiin 2005 proto

plasma  projekti,  jonka  tavoitteena on  suunnitella,  rakentaa  ja  testata puolimittakaa

vainen  prototyyppi  radiotaajuuskentässä  tuotetulle  matalalämpötilaplasmalle.  Proto

tyypillä tehtävistä kokeista saatujen tulosten pohjalta on tarkoitus määrittää tuotanto

mittakaavainen prototyypin rakenne, toimintaparametrit sekä arvio lopullisen laitteis

ton kustannuksista.

Laitteiston maksimaalisen polttokapasiteetin määrittämisen perusteena on tarpeellista

määrittää laitteiston operatiivisen toimintaalueen reunaehdot. Diplomityössä keskity

tään  pumpun  kapasiteetin  ja  polttokammion  jäähdytyksen  asettamien  reunaehtojen

määritykseen  laskemalla prosessin  energia  ja  ainetaseet. Laitteiston koeajojen poh
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jalta on saatu viitteitä jatkuvatoimisen syötön nostavan polttonopeutta panostoimiseen

syöttöön verrattaessa. Diplomityössä selvitetään kapseli ja  tärysyötön soveltuvuutta

jatkuvatoimiseksi syöttömenetelmäksi vakuumiin, syöttönopeuden vaihdellessa välil

lä 10300 g/h. Prosessiin syötetään radiotaajuusgeneraattorilla maksimissaan 6,5 kW

teho, joka poistetaan pääasiallisesti lämpövirtana reaktorin pinnasta. 3 radiaalituulet

timen  puhaltama  1500  m3/h  jäähdytysteho  on  havaittu  riittämättömäksi  reaktorin

jäähdytykseen. Lisäjäähdytyksen mahdollisuutta  tarkastellaan vertailemalla  tuuletus

ja  vaippajäähdytysmenetelmiä.  Reaktoria  on  muokattu  useaan  otteeseen  etsittäessä

maksimaalista polttokapasiteettia  ja optimaalisia  toimintaparametreja koelaitteistolle

taselaskennasta sekä mittauksista saatujen tulosten pohjalta.

Kappaleessa 2 esitellään kokeissa käytettävä koelaitteisto ja mittausjärjestelmät. Pol

tettavaan materiaalin  ja poltossa syntyvien reaktiotuotteiden ominaisuuksiin keskity

tään  kappaleessa 3. Kappaleessa 4  käsitellään prosessin  reunaehtoja,  jotka  asettavat

rajat polttonopeudelle. Syöttöongelmaan vakuumissa  esitettyihin  ratkaisuihin pureu

dutaan  kappaleessa  5,  jossa  tarkastellaan  kapselisyötön  ja  tärysyöttimen  mahdolli

suuksia  alipaineistettuun  prosessiin  10300  g/h  syöttönopeudella.  Maksimaalisen

polttokapasiteetin ja optimaalisten toimintaparametrien määritys käydään läpi kappa

leessa 6. Tulosten arviointi ja vertailu vastaavanlaisiin laitteisiin tehdään kappaleessa

7.
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2 Koelaitteisto

Koelaitteisto on suunniteltu käyttäen esitietoina Valtion teknillisessä tutkimuskeskuk

sessa (VTT) suoritettuja tutkimuksia matalalämpötilapoltossa vuosina 19972004 [1

5]. Tehonsyöttöjärjestelmä ja sen diagnosointi on suunniteltu ja toteutettu Kortelaisen

laatiman diplomityön ”Matalapaineiseen epätasapainoplasmaan perustuvan polttolait

teen  mallinnus  ja  diagnostiikka”  tuloksena[6].  Koelaitteisto  jaetaan  kahdeksaan

osaan, jotka ovat kaasunsyöttö, tehonsyöttö, hartsinsyöttö, kaasunpoisto, mittaus,

tiedonkeräys  ja  jäähdytysjärjestelmä sekä  reaktori.  Kaasunsyöttö,  hartsinsyöttö  ja

kaasunpoistojärjestelmät ovat vakuumitiiviitä, mikä on tehnyt laitteiston komponent

tien suunnittelun  ja valmistamisen tavallista haastavammaksi. Liitokset on tehty KF

Isostandardin mukaisiksi helpottamaan  laitteiston edelleen kehitystä.  Laitteistoa  on

kehitetty jatkuvasti simulointien, kokeista saatujen tulosten ja havaintojen perusteella.

Projektin tavoitteena on hahmottaa teollisuusmittakaavaisen laitteiston rakenne. Lait

teiston hartsinsyöttöjärjestelmän kehittämistä käsitellään kappaleessa 5. Syöttömene

telmät.  Kaasunpoisto  ja  jäähdytysjärjestelmää käsitellään  tarkemmin  kappaleessa  4

Operatiivisen toimintaalueen reunaehdot. Reaktorin kehitystä käsitellään tarkemmin

kappaleessa 6 Koeajot ja laitteiston kehitys. Laitteiston kaaviokuva on esitetty kuvas

sa 2.1 ja valokuva kuvassa 2.2. Jatkossa viitataan kuvaan 2.1 laitteistosta.
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PUTKISTO
A1A12 Päävirta
K1 Sivuvirta
G1 Kaasuvirta

VENTTIILIT
Vo1
Vo2
Var1
Var2
Vi1
Vi2
Vh1
Vq1
Vp1
Vp2

O2 paineenalennusventtiili
O2 annosteluventtiili
Ar paineenalennusventtiili

Ilman annosteluventtiili

Ar annosteluventtiili
Ilman annosteluventtiili

Hartsin syöttöventtiili

Pumpun kiinni/auki venttiili
Pumpun virtauksen annosteluventtiili
QMS annosteluventtiili

AU Sovitinpiiri
C1 Polttokammio
CO Kela
CS Jäähdytyspiiri
CT Kylmäloukku
F1 Syöttökammio
FC Faradaynhäkki
P1 Pumppu
PF Hiukkassuodatin
RF1 RFgeneraattori
V1 Tärytin

OES
QMS Massaspektrometri

Optinenemissiospektrometri

LAITTEISTO

Kuva 2.1 Plasmapolttolaitteiston  laitteistokuva  sekä  selitykset  kuvassa  käytetyille  merkeille
laitteiston, venttiilien ja putkiston osalta.
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Kuva 2.2 Kuva testilaitteistosta. Tiedonkeräysjärjestelmä on rfgeneraattorin vasemmalla puo
lella,  kvadrupolimassaspektri,  sovitinpiiri  ja  kaasupullot  Faradayn  häkin  takana  ja
kylmäloukku hiukkassuodattimen takana.

2.1 Kaasunsyöttöjärjestelmä

Kaasunsyöttöjärjestelmä sisältää kaksi 200 litran happisäiliötä (O2), yhden Argonsäi

liön  (Ar),  paineenalennusventtiilit argoninsyöttölinjalle  (Var1)  ja hapensyöttölinjalle

(Vo1),  Adixenin  Micro  Flow  neulaventtiilit  argonin  (Var2),  hapen  (Vo2)  ja  ilman

(Vi1) annosteluun sekä ø 16 mm teräspalkeen hartsinsyöttöjärjestelmään (G1).

Kaasunsyöttöjärjestelmällä voidaan syöttää puhdasta happea, argonia tai näiden seos

ta  halutussa  suhteessa. Kaasujen  syöttöä  säädellään  kahdella käsikäyttöisellä  neula

venttiilillä,  jonka  annostelunopeutta  1  mbarin  paineerolla  voidaan  säädellä  välillä

106103 dm3/s. Määritettäessä optisella emissiospektrometrilla taustakaasun lämpöti

laa  typen N2  rotaatioviivoista, voidaan  typpeä  sisältävää huoneilmaa annostella kol

mannella neulaventtiilillä.  Kaasut  annostellaan polttokammioon  (C)  yhdessä  hartsin

kanssa syöttöputkea ø 16 mm pitkin (A2A3).
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2.2 Hartsinsyöttöjärjestelmä

Hartsinsyöttöjärjestelmä  sisältää RNA  GL01  täryttimen  (V1),  ESG2000  säätimen,

alumiinisen  syöttökammion  (F1)  sekä  syöttöputken ø 16  mm polttokammioon  (A2

A3). Syöttökammio koostuu kammiosta,  jonka tilavuus on 1,4 dm3,  palloventtiilistä

(Vh1), horisontaalisesta syöttötasosta ja paineentasausputkesta.

Hartsi tai muu poltettava materiaali ladataan kammioon palloventtiilin ollessa kiinni.

Syöttökammion  ylälaidasta  lähtee  paineentasausputki  syöttöputkeen.  Tällä  estetään

paineeron syntymistä syöttökammion ja muun laitteiston välillä. Systeemiin imetään

haluttu alipaine, jonka jälkeen palloventtiili avataan. Syöttö tapahtuu säätämällä ESG

2000 säätimellä 100 Hz vakiotaajuudella toimivaan liukuvaliikkeiseen tärysyöttimeen

syötettävää  jännitettä  välillä  80    200  V.  Jännitteen  kasvattaminen  lisää  täryttimen

amplitudia, jolloin syöttötasoa liukuvan materiaalin yhden sykäyksen aikana kulkema

matka  kasvaa.  Syöttötasolta  materiaali  tippuu  syöttöputkea  pitkin  polttokammioon.

Tärysyöttimen  syöttönopeus on  kalibroitu  välille 10   300  g/h. Hartsin  syöttömene

telmiä käsitellään tarkemmin luvussa 4. [10]

2.3 Tehonsyöttöjärjestelmä

Tehonsyöttöjärjestelmä  koostuu  Dresslerin  HFTechnik GMbH:n Cesar  1365  radio

taajuusgeneraattorista  (RF), Dresslerin Variomatch WM 5000 WICP sovituspiiristä

(AU), kuparisesta induktiokelasta (CO) ja Faradayn häkistä (FC).

RFgeneraattorilla pystytään syöttämään maksimissaan 6,5 kW tehoa 50   kuormaan

13,56  MHz  teollisella  taajuudella. Generaattorista  teho  tuodaan  sovituspiiriin koak

saalikaapelilla, jossa kuorma sovitetaan joko automaatti tai käsisäädöllä. Sovitin pys

tyy käsittelemään kuorman,  jonka  resistiivinen osa  on 1,230    ja  reaktiivinen osa

30100  .

Plasmaan reaktorin syöttämä teho siirretään kuparisella induktiokelalla. Kela on muo

toiltu helikaaliseksi ø 6/4 mm kupariputkesta. Kelan induktanssin  tulee olla sovitin

piirin sovitusalueen sisäpuolella. Kelan sädettä, pituutta ja kierrosten välistä etäisyyt

tä  on  muunneltu  tämän  mukaan.  Kelan  toinen  pää  on  sovituspiirin  syöttöpäässä  ja
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toinen pää on maadoitettu Faradayn häkkiin. Faradayn häkki on maadoitettu sovitti

men maan kautta generaattorin maahan. Häkin tehtävänä on  toimia maana ja absor

boida kelan lähettämä radiotaajuussäteily.[6]

2.4 Reaktori

Reaktori  koostuu borosilikaattilasista  valmistetusta  polttokammiosta  (C),  syöttöput

ken liitännöistä ø 16 mm, savukaasujen poistoputken liitännöistä ø 50 mm sekä jääh

dytyksestä.  Reaktoriin  annostellaan  kaasua  halutulla nopeudella  kaasunsyöttöjärjes

telmällä, jonka jälkeen plasma sytytetään syöttämällä rftehoa reaktoriin tehonsyöttö

järjestelmällä. Hartsinsyöttöjärjestelmällä annostellaan halutulla nopeudella materiaa

livirta polttokammioon. Epäorgaaninen aines hapettuu oksideiksi ja jää polttokammi

on pohjalle  tuhkaksi.  Orgaaninen materiaali  hapettuu  palokaasuiksi,  jotka poistuvat

kaasunpoistojärjestelmän kautta prosessista.

Polttokammion  muoto  ja  jäähdytys  ovat  muuttuneet  suuresti kehitystyön  tuloksena.

Aluksi  polttokammion  jäähdytystä  hoidettiin  kolmella  aksiaalituulettimella,  joiden

yhteisteho oli 1500 m3/h.  Jäähdytys  todettiin  riittämättömäksi,  joten siirryttiin  vesi

vaippajäähdytykseen. Polttokammion  rakennetta on muutettu horisontaalisesta verti

kaaliseksi paremman polttotehokkuuden ja kestävyyden aikaansaamiseksi. Reaktorin

kehitystä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.

2.5 Kaasunpoistojärjestelmä

Kaasunpoistojärjestelmä  sisältää  poistoputkiston  polttokammiosta  ø  50  mm  kylmä

loukulle, borosilikaattilasista valmistetun vesijäähdytteisen kylmäloukun (CT), 2 µm

hiukkassuodattimen (PF), putkiston ø 50 mm partikkelifiltteriltä  tyhjöpumpulle sekä

läppäventtiilin  ohituslinjan  ø  40  mm,  Adixenin  paineenalennusventtiilin,  Adixenin

käsikäyttöisen kalvoventtiilin  (Vp2)  ja  käsikäyttöisen  läppäventtiilin  (Vp1) pumpun

tilavuusvirran säätämiseen ja Cobra NC 200B kuivaruuvityhjöpumpun (P1).

Reaktorissa syntyneet palokaasut johdetaan putkistoa (A4A7) pitkin kylmäloukun ja

hiukkassuodattimen kautta pumpulle. Vesijäähdytteisen kylmäloukun seinämien läm

pötila on n.  9 oC. Kylmäloukun vesijäähdytteiset pinnat jäähdyttävät reaktiotuotteena
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syntyneet  savukaasut,  jolloin  reaktorissa  mahdollisesti  höyrystyneet  radionuklidit

saadaan kerättyä kylmille pinnoille. Hiukkassuodattimen läpäisyä voidaan säädellä 2

mikronista ylöspäin vaihtamalla patruunaa. Hiukkassuodattimella estetään mahdollis

ten partikkelien joutuminen kuivaruuvipumppuun. Kuivaruuvipumpun ruuvien välyk

set  ovat  muutaman  mikronin  luokkaa  ja  sitkeiden  polymeerien  pääseminen  pump

puun voi aiheuttaa pumpun ruuvien jumittumisen. Kuivaruuvipumpun tilavuusvirtaa

säädellään kahdella venttiilillä. Teräspalkeesta valmistetun ø 40 mm ohituslinjan (K1)

kalvoventtiilillä  (Vp1) voidaan pumpun tilavuusvirtaa säädellä kertoimella  (00,64).

Suoraan pumpulle  johtavan  linjan ø 50 mm tilavuusvirtausta säädetään läppäventtii

lillä  (Vp2)  (kiinni/auki).  Vakuumipumpulla  pystytään  poistamaan  systeemistä  200

m3/h  tilavuusvirta  paineen ollessa 5,0E4    1  baria.  Pumpulla  systeemistä  poistetut

kaasut johdetaan putkistoa pitkin hitsauskanavaan ja ulkoilmaan.

2.6 Mittaus ja tiedonkeräysjärjestelmä

Mittausjärjestelmä  sisältää  Ocean  Opticin  HR4000  optisen  emissiospektrometrin

(OES),  Pfeifferin  prisma  QMS  200  kvadrupolimassaspektrometrin  (QMS),  kolme

MKS:n  kapasitiivista  painemittaria  (PI1PI3)  ja  yhden  Leyboldin  Inficon

paineanturin  sekä  yhden  Pt  100  lämpötilaanturin  (TI)  ja  fluke  62  Mini  

infrapunalämpötilamittarin.

Kaksi MKS:n kapasitiivisista painemittareista (PI2 ja PI3) toimii alueella 0133 mba

ria. Mittarilla (PI3) tarkkaillaan kaasunsyöttöjärjestelmän painetta heti neulaventtiili

en  jälkeen. Plasmakaasujen  syötön ollessa päällä mittari  näyttää huomattavasti  suu

rempaa  painetta  kuin  systeemissä  todellisuudessa  on.  Tämä  johtuu  plasmakaasujen

voimakkaiden virtausten aiheuttamasta paineennoususta,  joka  tasoittuu myöhemmin

prosessissa.  Mittarilla  (PI2)  tarkkaillaan  painetta heti  polttokammion  jälkeen  ennen

kylmäloukkua.  Mittarin  (PI2)  lukemaa  on  käytetty  vertailtaessa  polttonopeutta  eri

toimintapaineissa. Painemittarit  (PI1)  ja  (PI4)  sijaitsevat hiukkassuodattimen  jälkei

sessä putkistossa. Mittarilla (PI1) tarkkaillaan painetta välillä 01330 mbaria. Mittari

on  liian  epätarkka  paineen  mittaukseen  alueella  010  mbaria,  joten  pääsääntöisesti

mittarilla  seurataan milloin  tyhjöjärjestelmä on  ilmanpaineessa. Mittari  (PI4)  toimii
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koko  laitteistossa  käytettävällä  painealueella  ja  soveltuu  hyvin  muiden  mittareiden

kalibrointiin.

Lämpömittarin (TI) mittausalue on välillä 0200 oC. Mittarilla määritetään savukaasu

jen lämpötila ennen kylmäloukkua. Kokeiden alussa plasma karkasi putkistoa pitkin

aina lämpömittarille asti, jolloin ylitettiin mittarin mittausalueen yläraja. Parantamalla

maadoitusta ja reaktorin rakennetta pystyttiin plasma pitämään reaktorin sisällä, jonka

jälkeen  savukaasujen  lämpötilaa on pystytty  seuraamaan  kyseisellä  mittarilla.  Koe

ajoissa savukaasujen lämpötila on pysynyt alle 50 oC. Infrapunalämpötilamittarilla on

seurattu polttokammion pinnan, syöttöputken sekä savukaasujen poistoputkiston läm

pötilaa. Mittari on kalibroitu näyttämään lasin  lämpötilaa, jolloin metallisten kappa

leiden lämpötilaa ei ole voitu seurata kyseisellä mittarilla. Siirryttäessä tuuletuksesta

vesivaippajäähdytykseen  on  polttokammion  pinnan  lämpötilan  seurannasta  infra

punamittarilla jouduttu luopumaan.

Pfeifferin prisma QMS 200 kvadrupolimassaspektrometrilla pystytään määrittämään

osapaineet molekyyleille, joiden moolimassa on välillä 0200 g/mol. Hiukkassuodat

timen  jälkeen  johdetaan  neulaventtiilillä  (Vq1)  säädeltävä  kaasuvirta  massaspektro

metriin. Massaspektrometrin paine on oltava alle 104E mbar, jotta filamentti ei pala

poikki. Alle 104E mbarin painetta pidetään yllä turpomolekulaaripumpulla. Massa

spektrometrilla määritetään ennen rftehon syöttöä Argonhappi suhde ja polton aika

na savukaasujen koostumus. Savukaasuista määritetään Ar, O2, CO/N2, He, H2, H2O

ja CxHy osapaineet. Jokainen mitattava molekyyli on kalibroitava mittaustulosten ana

lysointijärjestelmään erikseen käyttäen kalibrointikaasuja.[7]

Optisen  emission  spektrin  mittausjärjestelmä  sisältää  HR4000  Highresolution  Mi

niarture Fiber optisen spektrometrin 5 µm aukolla, HC1 hilan 2001100 nm, ZQP600

2UV/VISBX 4 metriä pitkän valokuidun sekä Spectrasuiteohjelmiston.

Optinen  emissiospektri  mitataan  plasmasta  polttokammioon  asennetun  kvartsi

ikkunan läpi. Valo tuodaan spektrometriin 4 m pitkällä optisella kuidulla, jossa mita

taan  kunkin  aallonpituusalueen  intensiteetti välillä 2001100 nm. Mittauksista  saatu

informaatio  käsitellään  ja  tallennetaan  Spectrsuiteohjelmistolla.  Plasmasta  määrite
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tään purkauksen  sisältämän hapen  ja  argonin viritystilojen osuudet sekä purkauksen

kokonaisemissio, joka on verrannollinen plasman elektronitiheyteen. N2 rotaatioviivat

337 nm alueella määritetään laskennallisesti plasman taustakaasun lämpötila. [89]

Kokeiden aikana kerätään talteen rfgeneraattorista syötetty ja takaisin heijastuva te

ho, painemittarien lukemat, lämpömittarin lukemat, syöttölaitteeseen syötetyn jännit

teen  osuus  maksimista  prosentteina,  massaspektrometrilla  määritetyt  savukaasujen

osuudet sekä optisella emissiospektrometrilla mitattu optinen emissio plasmasta. Da

tan  keräykseen  ja  tallentamiseen  käytetään  National  Instrumentsin  LabVIEW8

ohjelmistoa.

2.7 Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmä (CS) sisältää suljetun  tehonsyöttöjärjestelmän jäähdytysvesijär

jestelmän  sekä  kylmäloukun  ja  polttokammion  jäähdytysvesijärjestelmän.  Suljettu

jäähdytysvesijärjestelmä on esitetty kuvassa 2.3

P   pumppu
PS paisuntasäiliö
LS  levylämmönsiirrin
TC säätökeskus
vv  varoventtiili
R   säädettävä rotametri

TI lämpömittari
PI painemittari
FI virtausmittari
M moottori

TI TI

TI

M
P1

12.2
 KW

2.5
KW

PS PI

TI
25OC

30OC

15OC

25OC

TC

FI
FI

FI

vv

LS

täyttö

R1

R2

R3

tyhjennys

generaattori
kela &
sovitin

Kuva 2.3  Tehonsyöttölaitteiston jäähdytysvesijärjestelmän virtauskaavio.
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Tehonsyöttöjärjestelmän jäähdytysveden tulee olla 25 oC, jotta ilman sisältämä koste

us  ei  aiheuta  kondensoitumista  laitteiston  sisällä  ja  on  riittävän  kylmää  hoitamaan

jäähdytyksen. Veden johtavuuden tulee olla alle 0,6 µS/cm. Suljetun vesikierron joh

tokyky mitataan kerran viikossa.

25 oC jäähdytysvesi syötetään rotametrien R2 ja R3 kautta generaattorille, sovituspii

rille ja kelalle. Rotametrilla R2 säädetään generaattorin jäähdytysvedenvirtausta. Vir

taus on 5 dm3/s, jolla pystytään poistamaan 12,2 kW lämpövirta generaattorista. Ro

tametrilla R3, säädetään sovitinpiirin kautta kelan läpi virtaavan jäähdytysveden vir

tausnopeutta. Virtausnopeus on n. 2 dm3/s, joka on riittävä poistamaan 2,5 kW läm

pövirta.  Reaktorilta  ja  induktiokelalta  jäähdytysvesi  virtaa  keskipakopumpun  (P1)

kautta levylämmönsiirtimeen. Levylämmönsiirtimen kylmävesikierto on yhdistetty n.

9 oC  talon  suljettuun  jäähdytysvesijärjestelmään.  Jäähdytysveden  virtausnopeutta

säädetään säädettävällä virtausventtiilillä, jota ohjataan lämmönvaihtimen ulostulevan

veden lämpötilamittauksella. Suljetun jäähdytysvesikierron paine pidetään 1 barissa.

Järjestelmä on varustettu painevaroventtiilillä ja paisuntasäiliöllä.

Polttokammion ja kylmäloukun jäähdytysvesi otetaan suoraan kunnallisen vedenjake

luverkoston kylmävesilinjastosta. Veden virtausta  säädellään käsiventtiilillä. Virtaus

on pidetty noin 4 dm3/s. Suurin osa plasman absorboimasta tehosta kulkeutuu poltto

kammion seinämiin. Polttokammion seinämistä poistettava  lämpövirta koostuu plas

man absorboimasta tehosta ja reaktorin sisällä tapahtuvasta eksotermisesta reaktiosta.

Poistettava lämpövirta voi olla jopa 7 kW. Polttokammion jäähdytystä käsitellään tar

kemmin kappaleessa 5.
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3 Poltettava materiaali

Hävitettäessä materiaaleja polttamalla on tärkeää selvittää poltettavien aineiden koos

tumus etukäteen, jotta voidaan arvioida syntyvien reaktiotuotteiden koostumus, mas

savirrat sekä poltosta syntyvät reaktiot. Ydinvoimaloissa vedenpuhdistukseen käytet

ty ioninvaihtohartsi sisältää käytön jälkeen radionuklideja, joiden seurauksena käytet

ty  ioninvaihtohartsi luokitellaan matala ja keskiaktiivisiin  jätteisiin. Keskiaktiivisen

jätteen aktiivisuus Suomessa on <10 000 MBq/kg. Radioaktiivisten aineiden käsittely

on luvanvaraista toimintaa, jolloin käsiteltävän materiaalin aktiivisuuskonsentraatio ja

päästöjen  aktiivisuus  tulee olla  selvitettynä.  Valtaosa  ioninvaihtohartsin ydinvoima

laitoksen  vesikierrosta  keräämästä  metallista  on  inaktiivista  rautaa.  Raudan  määrän

selvittäminen  on  tärkeää  suunniteltaessa  tuhkan  poistoa  polttolaitteiston  reaktorista

sekä  jatkokäsittelyä.  Ioninvaihtoon  käytetty  hartsi  ei  ole  terveydelle  haitallista  sen

ollessa  kiinteässä  muodossa  [11].  Ioninvaihtohartsin  poltossa  vapautuvat  yhdisteet

voivat kuitenkin aiheuttaa haittaa ympäristölle  ja laitteistolle, mihin on varauduttava

etukäteen.

Ydinvoimaloissa käytettyjen hartsien koostumuksia ja termistä hajoamista on tutkittu

useissa  tutkimuksissa [911]. Tässä tutkimuksessa ei  nähty  tarpeelliseksi  toistaa ky

seisiä  kokeita,  koska  aikaisemmissa  tutkimuksissa  käytetyt  ioninvaihtohartsit  ovat

rakenteeltaan yhtäläisiä nyt tehdyissä kokeissa käytetyn hartsin kanssa. Vertailtaessa

eri  lähteiden  tuloksia  voidaan  tulosten  todeta  olevan  samaa  suuruusluokkaa  ja  näin

luotettavia. Polttokokeissa käytetyn hartsin reaktiotuotteet ja niiden massavirrat sekä

reaktioentalpia voidaan selvittää laskemalla, kun hartsin koostumus ja prosessivedes

tä vaihdettavien ionien osuudet tiedetään. Reaktiotuotteiden massavirtojen selvitys on

tärkeää suunniteltaessa ja mitoitettaessa laitteistoa.

3.1 Käyttämätön hartsi

Ydinvoimaloissa  lauhdeveden  puhdistukseen  käytetään  jauhettua  sekaioninvaihdin

massaa, jonka partikkelikoko on 10200 µm. Reaktoriveden puhdistukseen käytetään

raehartsia, jonka partikkelikoko on n. 1 mm. Partikkelikoolla ja sen myötä reaktiivi

sella  pintaalalla  on  suuri  merkitys  polttonopeuteen,  mikä  todistetaan  kappaleessa
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polttokokeet.  Ioninvaihtohartsi  koostuu  styreenidivinyylibentseenistä  valmistetusta

kopolymeerista,  jonka  molekyylikaava  koostuu hiilestä,  vedystä  ja  hapesta. Käyttä

mättömän  ioninvaihtohartsin  kosteus  on  kationinvaihtohartsille  50  p%  ja  anionin

vaihtohartsille  58  p%.  Kationinvaihtohartsissa  funktionaalisena  ryhmänä  käytetään

vetysulfiittia,  jossa  H+ioni  vaihtaa  paikkaa  liuoksessa  olevien  kationien  kanssa  ja

anioninvaihtohartsissa  trimetyyliamiinia,  jossa OHioni  vaihtaa paikkaa  liuoksessa

olevien  anionien  kanssa.  Raemuodossa  olevan  käyttämättömän  kationianioni

ioninvaihtohartsi on esitetty kuvassa 3.1. [15]

Kuva 3.1 Käyttämätöntä  kationianioniioninvaihtohartsia  raemuodossa,  mittaasteikkona
millimetriviivoitin.

3.2 Käytetty hartsi

Ydinvoimaloissa käytetään kationi anioniioninvaihtohartsisuhdetta 2:1 ioninvaihto

kapasiteetin  mukaan  annosteltuna.  Käytössä  kationinvaihtohartsi  vaihtaa  vetyionin
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kationiin  ja  anioninvaihtohartsi hydroksidiryhmän anioniin. Käytön  jälkeen n. 40 %

anionin ja kationin vaihtopaikoista on käytetty. Kationinvaihtohartsin kapasiteetti on

5 meq/kg  ja anioninvaihtohartsin kapasiteetti 3,5 meq/kg. Ydinvoimalaitoksen vesi

kierrossa esiintyvät yleisimmät teräksen metallit, kuten mangaani, nikkeli, kromi, ku

pari, koboltti ja rauta. Näistä raudan osuus on n. 99 %. Käytetty ioninvaihtohartsi si

sältää ennen kuivausta noin 13 massaprosenttia rautaa. [15]

3.3 Radionuklidit

Ioninvaihtohartsissa esiintyy käytön  jälkeen  radionuklideja: 60Co, 99mTc, 129I, 137Cs,
14C ja 3H.[1] Radionuklideista 14C ja 3H eivät ole mahdollisia kerätä talteen taloudel

lisesti  kannattavasti  tällä hetkellä  tiedossa olevilla menetelmillä.  Näiden pitoisuudet

ovat kuitenkin alle päästörajojen[19], jolloin polton aikana vapautuva tritium ja 14C

isotoopit  voidaan  päästää  savukaasujen  kanssa  ulos  prosessista.  Pitkäikäisistä  ra

dionuklideista yleisimmät  isotoopit käytetyssä  ioninvaihtohartsissa ovat 137Cs, jonka

puoliintumisaika on 30 vuotta ja 60Co, jonka puoliintumisaika on 5272 vuotta. Muita

radionuklideita,  jotka  on  otettava  huomioon  ovat: 129I,  jonka  puoliintumisaika  on

1,57E7 vuotta ja 99mTc, jonka puoliintumisaika on 2,5E1 päivää [16][20].

3.4 Hartsin analyysit

Ydinvoimaloissa  käytetyn  hartsin hajoamista  termisessä  käsittelyssä  sekä  syntyvien

lopputuotteiden koostumusta on käsitelty useissa  tutkimuksissa [911]. Hartsin  läm

pöhajoamista happi, argon ja ilman syötöllä on testattu  termogravimetrisella analyy

silla. Plasmakäsittelyssä happiympäristössä  syntyvien  reaktiotuotteiden koostumusta

on  analysoitu  röntgendiffraktometrilla.  Kuvassa  3.1  on esitetty  Nezun  käyttämättö

mälle  kationinvaihtohartsille,  koboltilla  seostetulle  kationinvaihtohartsille  ja  ce

siumilla  seostetulle  kationinvaihtohartsille  happiympäristössä  suoritetut  termogravi

metriset  kokeet  kootusti.[1011]  Käyttämättömälle  ioninvaihtohartsille  suoritettujen

termogravimetristen  kokeiden  tuloksissa  lähteestä  riippuen  esiintyvät  erot  johtuvat

hartsin kosteusprosentin  eroavaisuuksista. Funktionaalisten  ryhmien  ja matriisipoly

meerina käytetyn styreenidivinyylibentseenin hajoamislämpötilat ovat kuitenkin hy

vin lähellä toisiaan lähteestä riippumatta. [911]
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Kuva 3.2 Nezun  termogravimetriset  analyysit  käyttämättömälle  kationinvaihtajahartsille
(Hartsi), koboltilla seostetulle hartsille (Hartsi (Co)) ja cesiumilla saostetulle hartsille
(Hartsi (Cs)) hapen syöttönopeuden ollessa 18dm3/min(NTP).[1011]

Kuvasta 3.2. nähdään hartsin massan pienevän alle 50 %:iin nostettaessa  lämpötilaa

200 oC. Massan pieneneminen on seurausta hartsin sisältämän veden haihtumisesta.

Lämpötilaa nostettaessa välillä 200230 oC ei ole havaittavissa massan vähenemistä.

Lämpötilan noustessa yli 300 oC alkavat  funktionaaliset ryhmät hajota. Nostettaessa

lämpötilaa yli 500 oC alkaa styreenidivinyylibentseenipolymeeri hajota. Käyttämät

tömän  kationinvaihtohartsin  täydellinen  hajoaminen  savukaasuiksi  saavutetaan  600
oC. Cesiumilla seostettu kationinvaihtohartsi hajoaa täydellisesti 700 oC ja koboltilla

seostettu kationinvaihtohartsi 800 oC, jolloin jäljelle jää vain cesium ja koboltin muo

dostamaa  tuhkaa.[1011]  Termogravimetrisessa  analyysissä  verrattaessa  kationin  ja

anioninvaihtohartsien hajoamisnopeutta todettiin anioninvaihtohartsin, jonka funktio

naalisena  ryhmänä  on  tertiääriamiini,  hajoavan  hieman  alhaisemmissa  lämpötilois

sa[12].

Plasmakäsittelyssä happisyötöllä 18 dm3/min suoritetuissa kokeissa Nezun tutkimuk

sessa tekemien Fourierinfrapunaspektroskopiaanalyysien mukaan sulfonihappo ha

joaa  kaasumaiseksi  SO2:ksi  riippumatta  seostetusta  metallista.  Vastaavissa  olosuh

teissa  tehdyn  plasmakäsittelyn  jälkeen  tuhkalle  suoritetussa  röntgendiffraktometri

analyysissa havaittiin Nezun mukaan koboltin hapettuneen oksideiksi (CoO ja Co3O4)
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ja  cesiuminsulfaatiksi  (Cs2SO4). Näistä kokeista  saatuja  tuloksia on käytetty proses

sissa syntyvien tuhkan ja savukaasujen massavirtojen laskentaan. [1011]

3.5 Reaktiotuotteet

Käsiteltäessä  käytettyä  ioninvaihtohartsia  happipitoisella  plasmalla  hapettuvat  or

gaaniset  yhdisteet  kaasumaisiksi  yhdisteiksi.  Ioninvaihtohartsi  koostuu  hiilestä,  ve

dystä, hapesta, typestä ja rikistä. Hapen konsentraation ollessa riittävä plasmassa nä

mä elementit  hapettuvat  muodostaen CO2,  H2O,  SO2  ja NO2 yhdisteitä. Taulukossa

3.1  on  laskettu  syntyvien  savukaasujen  osuudet,  kun  poltetaan  1  kg  käyttämätöntä

ioninvaihtohartsia (C/A 867H).

Taulukko 3.1   C/A 867H ioninvaihtohartsin koostumus painoprosentteina ja mooleina 1 kg hartsia,
palamisen tuotteena syntyvien savukaasujen määrä ja polttoon tarvittava teoreettinen
hapen määrä poltettaessa 1 kg hartsia (kgh) puhtaalla hapella

Poltettaessa 1  kg  käyttämätöntä  sekaioninvaihtohartsia  (C/A  867H)  saadaan  n.  100

mol  savukaasuja,  joka  on  NTPoloissa  2,2  m3.  Hapen  reagoidessa  100  %  tarvitaan

hartsin käsittelyyn n. 80 mol O2molekyyliä. Syntyneistä savukaasuista rikkidioksidi

(SO2) on ympäristölle ja laitteistolle haitallista. Työpaikan ilman haitalliseksi tunnettu

pitoisuus  (HTP) on  (2,7  mg/m3)/8h.  Hartsia  poltettaessa  1  kg  tunnissa  ja  syntyvien

savukaasujen  tilavuuden ollessa 10 mbar paineessa 220 m3, on rikkidioksidin pitoi

suus n. 0,5 g/m3. Tämä on lähes 200 kertaa suurempi kuin tunnettu HTParvo. Rikki

oksidi  muodostaa  veden  kanssa  rikkihapoketta  (H2SO3),  joka  syövyttää  muoveja  ja

kumeja sekä aiheuttaa korroosiota laitteistolle. [17]
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Ioninvaihtohartsin  hajoaminen  vedeksi  ja  hiilidioksidiksi  on  eksoterminen  reaktio,

jossa vapautuu energiaa ympäristöön. Karkeana arviona vapautuvasta energiasta voi

daan laskea reaktioentalpia styreenin (C8H8) palamiselle reaktioyhtälöstä (3.1).

)(2)(2)(2)(88 4810 gggs OHCOOHC +=+ (3.1)

Aikaisempien kokeiden perusteella on todettu savukaasujen lämpötilan putoavan en

nen prosessista poistumista 25 oC. Kun systeemi rajataan siten, että  lähtöaineiden ja

reaktiotuotteiden  lämpötila on 25 oC, voidaan käyttää aineiden muodostumisentalpi

oita lämpötilassa 298 K. Reaktioentalpia lasketaan yhtälöstä (3.2) [20].

∑∑ −=∆ tlähtöaineeituotteetir HfHfH (3.2)

jossa, rH∆ reaktioentalpia, [kJ/mol]

fi reaktioyhtälön kerroin, []

Htuotteet tuotteiden muodostumisentalpiat, [kJ/mol]

Hlähtöaineet lähtöaineiden muodostumisentalpiat, [kJ/mol]

Muodostumisentalpiat (298K) ovat: C8H8 4395 kJ/mol, CO2 393,5 kJ/mol, H2O 241,8

kJ/mol ja O2 0 kJ/mol.[18] Näillä arvoilla reaktioyhtälön 1 reaktioentalpiaksi saadaan

79 kJ/mol, jolloin poltettaessa 1 kg styreenia vapautuu energiaa n. 75 kJ. Ioninvaih

tohartsin polttonopeudella 1 kg/h vapautuva lämpövirta on n. 0.02 kW.

Käytetty  ioninvaihtohartsi  sisältää  rautaa n. 13 p%. Käsiteltäessä  rautaa happiplas

malla  oletetaan  raudan  hapettuvan  Fe2O3yhdisteeksi,  joka  esiintyy  reaktio

olosuhteissa kiinteässä muodossa  ja muodostaa  tuhkaa. Käsiteltäessä 1 kg käytettyä

ioninvaihtohartsia happiplasmalla saadaan n. 185 g Fe2O3:a.
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Rautaoksidin  lisäksi  tuhkaan  jää  plasmakäsittelyssä  radionuklideja.  Radionuklidien

päästöille on määritetty säteilyturvakeskuksen ohjeessa 6.2 rajat siten, että enimmäis

konsentraatio ilmassa (MAC) saa olla enintään yksi sadasosa säteilytyöntekijän hen

gitysilmalle johdetusta konsentraatiorajasta (DAC). MACarvot on määritelty Bq/m3,

jolloin pidätysprosentti kullekin radionuklidille voidaan  laskea, kun syntyvien savu

kaasujen  tilavuusvirta  ja  radionuklidien  pitoisuudet  käytetyssä  ioninvaihtohartsissa

tiedetään.    MACrajat  ovat  luokkaa  Bq/m3  ja  radionuklidien pitoisuudet  käytetyssä

ioninvaihtohartsissa ovat luokkaa MBq/kg. Poltettaessa hartsia 1 kg syntyy savukaa

suja n. 2.4 m3(NTP), jolloin radionuklidien pitoisuudet käytetyssä hartsissa ovat 1E6

luokkaa  suuremmat,  kuin  MACrajojen  mukaan  kaasumaisissa  päästöissä  sallitaan.

Tämän seurauksena radionuklidien pidätys on oltava prosessissa lähes 100 % MAC

arvojen  mukaan  laskettuna.  MACarvot  on määritelty 1 metrin päästä poistoputken

suuaukosta, jolloin arviot ovat hyvin konservatiivisia. Todellisuudessa radionuklidien

konsentraatiota päästöilmassa on mahdollista pienentää lisäämällä prosessista poistet

tavaan kaasuun tarvittava määrä ilmaa. [19]

3.6 Yhteenveto poltettavasta materiaalista

Poltettaessa käyttämätöntä ioninvaihtohartsia 1 kg/h syntyy savukaasuja n 100 mol/h.

Reaktio on eksoterminen ja arvioitaessa vapautuvan energian määrää styreenin reak

tioentalpian kautta saadaan vapautuvaksi energiaksi n. 0,02 kW. Tämä on alle prosen

tin  rftehosta  johtuvasta  lämpövirrasta  ja  voidaan  täten  jättää  huomioimatta.  Reak

tiotuotteena vapautuu kaasumaisia yhdisteitä CO2, H2O, SO2 ja NO2 sekä tuhkaa, joka

sisältää Fe203, CsSO3, CoO ja Co3O4. Reaktiotuotteet eivät ole räjähdysherkkiä, mutta

SO2 on erittäin myrkyllistä hengitettynä ja muodostaa veden kanssa  laitteistolle hai

tallista  rikkihapoketta.  Radionuklidien pidättyminen  tuhkaan  tulee olla  lähes 100 %

käytettäessä  MACrajoja  kaasumaisille  päästöille.  Tuhkasta n.  99  % on  inaktiivista

rautaa, joka muodostaa n. 185 g rautaoksidia (Fe2O3) poltettaessa 1 kg käytettyä  io

ninvaihtohartsia, jonka rautapitoisuus on 13 p%. Kaasuna vapautuva rikkidioksidi on

myrkyllistä hengitettynä ja aiheuttaa korroosiota laitteistolle. Rikkidioksidin poistosta

on huolehdittava  siten,  että  ympäristölle  ei  aiheuteta  haittaa.  Käytetyn  ioninvaihto
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hartsin palamisen  tuotteena  syntyy  radioaktiivista  tuhkaa,  joka  sisältää kobolttioksi

deja, cesiumsulfideja sekä raudanoksideja.

Käytetty  ioninvaihtohartsi  sisältää  n.  50  %  vettä,  joka  höyrystyy  ensin  termogravi

metrisessä käsittelyssä. Tämä syö  turhaan tehoa plasmapoltossa ja on  taloudellisem

paa haihduttaa vesi jollain muulla menetelmällä ennen plasmakäsittelyä.

4 Operatiivisen toimintaalueen reunaehdot

Suunniteltaessa  ja määriteltäessä laitteiston rakennetta ja  toimintaparametreja  tavoit

teena  mahdollisimman  suuri  tehokkuus,  on  syytä  määrittää  operatiivisen  toiminta

alueen  reunaehdot  laskennallisesti.  Operatiivisen  toimintaalueen  reunaehtojen  mää

rittämiseen on  käytetty  aikaisempien  tutkimusten  pohjalta  saatua  informaatiota  lait

teistosta, laitetoimittajien laitteiston osakomponenteille ilmoittamia reunaarvoja se

kä aine ja energiataseista saatua informaatiota.

Kirjallisuudesta ja aikaisempien tutkimusten [16] pohjalta on laitteiston toimintapai

neeksi havaittu 17 mbaria 6,5  kW rftehon  syötöllä.  1 mbarin paineessa ainevirrat

ovat  tuhannesosa  ilmanpaineen  ainevirroissa  tilavuusvirtauksen ollessa  sama.  Tämä

rajoittaa syntyvien savukaasujen poistoa prosessista ja sen myötä polttonopeutta. Ti

lavuusvirtoja ja virtausnopeuksia käsitellään kappaleessa 4.1. Prosessiin syötettävästä

rftehosta seuraa 6,5 kW lämpövirta. Suurin osa lämpövirtasta poistuu reaktorin kaut

ta,  jota  jäähdytetään  tuuletuksella.  Jäähdytyksen  riittävyyttä  arvioidaan  kappaleessa

4.3.

4.1 Tilavuusvirtaus

Laitteistossa plasma  kytketään  kelaan  induktiivisesti.  Induktiivisella  kytkennällä  on

matalan  ja  korkean  elektronitiheyden  moodit.  Transitio  matalan  tiheyden  moodista

korkean  tiheyden moodiin saadaan  aikaiseksi nostamalla  syötettävää rftehoa. Moo

dimuutosta voidaan tarkkailla optisella emissiospektrometrilla, jossa on havaittavissa

raju  optisen  emission  kasvu  siirryttäessä  matalasta  korkean elektronitiheyden  moo

diin. Laitteistolle suoritetuissa koeajoissa havaittiin 1 mbarin paineessa mooditransi

tioon tarvittavan 1 kW syötettävä rfteho. Paineen kasvaessa mooditransitioon vaadit
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tavan tehon havaittiin kasvavan. Tulosten pohjalta voidaan nyrkkisääntönä pitää, että

nostettaessa painetta 1 mbarilla tulee rftehon syöttöä nostaa 1 kW:lla homogeenisen

ja  vakaan  plasmapurkauksen  ylläpitämiseksi  korkean  elektronitiheyden  moodis

sa.[6][20]

Aikaisempien  tutkimusten  ja  kirjallisuuden  perusteella  laitteiston  toimintapaine  on

alle 7 mbaria maksimaalisen syötettävän tehon ollessa 6,5 kW [56]. Kaasujen yleisen

tilanyhtälön mukaan paineen ollessa 1 mbaria on ainevirta tuhannesosa ilmanpainee

seen verrattaessa tilavuusvirtauksen ollessa sama. Laitteistossa tilavuusvirtaa rajoittaa

pumpun kapasiteetti 200 m3/h. Kaasujen yleisen  tilanyhtälöstä voidaan  laskea savu

kaasujen ainevirta pumpulle eri toimintapaineissa, kun poistuvien savukaasujen läm

pötila ja tilavuusvirta ovat tunnettuja. Kappaleessa 3. hartsin polttoreaktiolle puhtaas

sa hapessa lasketulle ainetaseelle  saatiin syntyvien savukaasujen  ainevirraksi n. 100

mol poltettua ioninvaihtohartsi kiloa (C/A 867H) kohden. Polttonopeus lasketaan ja

kamalla savukaasujen ainevirta syntyvien savukaasujen ainevirralla hartsia kiloa koh

den.  Kuvassa  4.1  on  esitetty  käyttämättömän  ja  käytetyn  ioninvaihtohartsin  (C/A

867H)  polttokapasiteetti  toimintapaineen  muutoksena,  kun  savukaasujen  virtaus  on

200 m3/h ja lämpötila 25 oC.
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Kuva 4.1 Ioninvaihtohartsin teoreettinen polttonopeus toimintapaineen funktiona, kun pumpun
teho 200 m3/h on rajoittavana tekijänä ja prosessista poistuvien savukaasujen lämpö
tila on 25 oC.
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Kuvasta 4.1 nähdään C/A  867H  ioninvaihtohartsin  polttonopeuden  jäävän  alle  100

g/h toimintapaineen ollessa 1 mbar. Polttonopeutta laskettaessa on hapen oletettu rea

goivan 100 %.  Hapen  reagoidessa  täydellisesti päästään polttonopeudessa 1 mbarin

paineella n. 70 g/h tasolle ja 5 mbarin paineessa n. 390 g/h. Tulokset edellyttävät ha

pen reagoivan täydellisesti, eikä laskuissa ole huomioitu mahdollisesti plasmapurka

uksen ylläpitämiseen tarvittavaa argonin tilavuusvirtausta.

Kortelaisen diplomityössä polttoprosessia kuvaavalla nolladimensioisella, globaalilla

mallilla saatiin 5 kW tehonsyötöllä hartsin polttonopeudeksi 350 g/h [6]. Pumpun ra

joittama  tilavuusvirtaus  ei  rajoita  polttonopeutta,  mikäli  happi  reagoi  täydellisesti

hartsin kanssa ja argonia ei tarvita plasmapurkauksen ylläpitämiseen. Tämä edellyttää

kuitenkin paineen nostamista 5 mbariin.

4.2 Virtausnopeus

Testilaitteiston putkiston halkaisijat ovat ø 16 mm ennen reaktoria ja 50 mm reaktorin

jälkeen. Ennen reaktoria putkistossa virtaavat argon, happi ja reaktorin jälkeen argon

ja  savukaasut. Tilavuusvirta on maksimissaan 200 m3/h,  jolloin putken sisähalkaisi

jalla ø 15,8 mm hiukkasten nopeus on n. 283 m/s ja sisähalkaisijalla ø 46 mm hiuk

kasten nopeus n. 33 m/s. Kaasu on erittäin harvaa 1 mbarin paineessa ja 300 m/s vir

tausnopeudet hiukkasille ovat täysin mahdollisia. Näin harvan kaasun kuljetuskapasi

teetin ei oleteta aiheuttavan ongelmia poltossa. Laitteiston putkiston kokoa on mah

dollista  kasvattaa haluttaessa,  joskin  tämä  vaatii  investointeja  ja  toteutetaan ainoas

taan tarpeen vaatiessa.

4.3 Jäähdytys

Laitteistolle  suoritetuissa  koeajoissa  havaittiin  ilmajäähdytys  riittämättömäksi  pois

tamaan syntynyt  lämpövirta. Koeajoissa pystyttiin nostamaan syötettävä rfteho het

kellisesti 2  kW:iin,  jolloin borosilikaattilasista valmistettu  reaktori kuumeni muuta

massa minuutissa yli 200 oC.  Koeajojen perusteella voidaan olettaa, että  suurin osa

lämpövirrasta  poistuu  reaktorin  pinnasta,  jolloin  reaktorinjäähdytys  on  mitoitettava

tämän  mukaan.  Kappaleessa  3.5  lasketusta  energiataseesta  nähdään  polttoreaktion

olevan  eksoterminen,  jolloin  vapautuva  lämpövirta  ympäristöön  on  n.  0,02
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kW/kgC8H8.  Eksotermisestä  reaktiosta  vapautuva  lämpövirta  on  huomattavasti  pie

nempi kuin rftehosta johtuva lämpövirta, joten se voidaan jättää huomioimatta.

Plasmapolton kapasiteetin kasvattamisen kannalta on paineen nostaminen oleellisessa

asemassa. Syntyneiden savukaasujen tilavuus on sitä pienempi mitä suuremmilla pai

neilla pystytään toimimaan. Tästä seuraa savukaasujen nopeampi poistuminen ja polt

toprosessin  eteneminen.  Paineen  nostoa  rajoittaa  induktiivisen  plasman  kytkennän

heikkeneminen korkeimmissa paineissa. Tämä voidaan korjata tehoa nostamalla, jos

ta  seuraa  pullon  lämpeneminen  yli  sallitun  toimintalämpötilan.  Lämpötilan  nousua

rajoittaa kehikon muoviruuvien sulaminen 200 oC asteessa ja borosilikaattilasin käyt

tölämpötila 220 oC. Koeajoissa havaittiin, että kuudella aksiaalipuhaltimella toimiva

jäähdytys  ei  kattanut  koko pullon pintaalaa  ja  tästä  seurasi  pullon  ylälaidan,  jossa

jäähdytyksen  teho  on  heikoin,  nopea  kuumeneminen.  Tämä  rajoitti  kokeissa  tehon

syötön 2000 W:iin, sekä tehon syötöstä riippuvan paineen 2 mbariin. Pullon ulosvien

ti  päähän  rakennettu  supermaadoitus  ratkaisi  tehon  noston  seurauksena  syntyvien

kapasitiivisten kytkentöjen aiheuttamat ongelmat,  jolloin  rajoittavana  tekijänä  tehon

ja sitä myötä paineen nostolle on reaktorin pinnan lämpötila.

Uuden  jäähdytyssysteemin  toteutus  pyritään  suorittamaan  mahdollisimman  pienillä

muutoksilla. Jäähdytyskapasiteetin tulee pystyä käsittelemään radiotaajuusgeneraatto

rista syötettävä maksimi teho 6500 W ja lämpötilan tulee pysyä pullon pinnassa alle

200 oC.    Polttokammion  liitännät  tulee  pysyä  muuttumattomina  sekä  asentamisen

käydä  vaivattomasti.  Jäähdytyksen  suunnittelussa  pyritään  pitämään  nykyinen  lait

teiston rakenne mahdollisimman muuttumattomana ja kustannukset kohtuullisina.

Jäähdytys voidaan parantaa, joko tuuletuksen tehoa lisäämällä, asentamalla tuuletuk

selle suuntauslevyt,  suuntaamalla  tuulettimet uudelleen,  laskea  jäähdytysilman  läm

pötilaa  typellä  tai vaihtamalla nestevaippajäähdytykseen. Suuntauslevyjen asentami

sella tai tuulettimien uudelleen suuntaamisella voidaan auttaa jäähdytystehon jakaan

tumista koko  lämmönsiirtopintaalalle. Tämä ei kuitenkaan  tuo  lisää  jäähdytystehoa,

eikä näin ratkaise tehon noston ongelmaa. Lisäksi levyt vaikeuttavat prosessin ja pin

talämpötilojen seurantaa.
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Tuuletustehon  lisääminen  tapahtuu hankkimalla  tehokkaampia  tuulettimia. Puhallet

tavan ilman lämpötilaa voidaan laskea asentamalla puhaltimien alle allas, jonne pum

pataan  nestemäistä  typpeä.  Nestevaipan  käyttö  jäähdytyksessä  on  näistä  tehokkain

tapa, joskin väliaineen soveltuvuus radiotaajuuskenttään voi nousta ongelmaksi. Ve

den käyttö väliaineena tarjoaa helpon ja taloudellisen ratkaisun, mutta voi johtaa on

gelmiin  polaarisesta  luonteesta  johtuvan  dielektrisen  kuumenemisen  takia.  Vaippa

jäähdytyksen asentaminen vaatii huomattavia muutoksia polttokammioon.

4.3.1 Jäähdytystehot

Polttokammioon  syötettävä maksimiteho on 6.5 kW.  Jäähdytystehoja määritettäessä

oletetaan  syötettävän tehon poistuvan kokonaisuudessaan pullon pinnan kautta  läm

pövirtana.  Polttokammion  pinnan  lämpötilajakauma  ei  ole  tasainen,  vaan  vaihtelee

paikallisesti purkauksen voimakkuuden mukaan. Voimakkain purkaus tapahtuu kelan

alueella, jonka seurauksena tehollista lämmönsiirtopintaalaa laskettaessa on pituute

na käytetty kelan peittämää pituutta kammiossa,  joka on 4kierroksiselle kelalle 320

mm. Sisähalkaisijana 95 mm ja ulkohalkaisijana 100 mm sekä lasin paksuutena 2.5

mm. Polttopullon lämpötilana on käytetty 150 oC astetta. Lasin lämmönjohtavuus on

1 ja pullon paksuus 0.0025 m, jolloin lämmönjohtuminen on erittäin tehokasta pullon

sisäpinnasta ulkopintaan ja lämpötiloja voidaan pitää yhtä suurina. Lämmönsiirto pul

lon pinnasta tapahtuu ympäristöön säteilemällä ja väliaineeseen pakotetulla konvekti

olla.  Säteilyn  vaikutus  on  maksimissaan  muutaman  watin  luokkaa,  joten  tätä  ei  ole

huomioitu laskuissa.

Tarkoituksena  on  selvittää  mahdolliset  jäähdytys  menetelmät  6.5  kW  lämpötehon

poistamiseksi polttokammion pinnasta.  Tuuletukselle  selvitetään  tuuletusilman  läm

pötilan laskun sekä tilavuusvirran kasvattamisen vaikutukset jäähdytykseen. Vaippa

jäähdytykselle  määritetään  tarvittava  tilavuusvirta  sekä  jäähdytysveden  lämpötilan

kasvu käytettäessä jäähdytykseen 25 oC vettä.

4.3.2 Yhtälöt

Jäähdytyksessä  kiinnostaa  lämmönsiirtyminen  pullon  ulkopinnasta  jäähdytysainee

seen,  jolloin  kokonaislämmönsiirtokerroin  U  voidaan  merkitä  ho.  ho on  pakotetun
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konvektion  lämmönsiirtokerroin  ulkopinnasta  väliaineeseen.  Pullon  pinnasta  väliai

neeseen siirtyvä lämpövirta pintaalaa kohden saadaan ratkaistuksi yhtälöstä (4.1).

TAhq oo ∆= (4.1)

jossa,   q  pullon pinnasta poistuva lämpövirta [W]

  ho  lämmönsiirtokerroin pullon ulkopinnasta väliaineeseen, [W/(m2*K)]

  Ao lämmönsiirto pintaala [m]

T∆  polttokammion pinnan ja jäähdytysaineen lämpötilaero, [K]

Lämmönsiirtopintaala on suoran ympyrälieriön ala, joka määräytyy pullon halkaisi

jan ja plasmapatsaan pituuden mukaan. Plasmapatsaan pituus on minimissään yhden

kelan kierroksen mittainen.

Jäähdytysaineen sitoma lämpövirta saadaan ratkaistuksi yhtälöstä (4.2).

TCmq p∆=
.

(4.2)

jossa,  q lämpövirta, [W]
.

m massavirta, [kg/s]

T  jäähdytysveden sisä ja ulosvirtauksen lämpötilaero, [K]

  Cp ominaislämpökapasiteetti, [kJ*kg1K1]



25

Pakotetussa  konvektiossa  lämmönsiirtokertoimeen  polttokammion  pinnasta  jäähdy

tysaineeseen vaikuttavat polttokammion ulkohalkaisija,  jäähdytysaineen  lämmönsiir

tokerroin,  viskositeetti  ja  ominaislämpökapasiteetti.  Dimensioanalyysin  tuloksena

saadaan  kokonaislämmönsiirtoa  kuvaavan  Nusseltin  luku  määriteltyä  virtauksen

luonnetta  kuvaavasta  Reynoldsin  luvusta  ja  jäähdytysaineeseen  lämmönsiirtoa  ku

vaavasta  Prantlin  luvusta.  Prantlin  luku  on  ilmalle  lämpötilasta  lähes  riippumaton,

jolloin Nusseltin luvun muutos voidaan kuvata virtausnopeudesta riippuvan Reynold

sin luvun muutoksena. W. L. McAdams on laatinut ilmalle kokeellisen datan pohjalta

taulukon Nusseltin luvun muutoksesta Reynoldsin luvun kasvaessa. [25]

Taulukossa 4.1 on esitetty W.H. McAdamsin määrittelemät Nusseltin luvut Reynold

sin  luvun  funktiona  [25].  Lämmönsiirtokerroin pullon ulkoseinästä  jäähdytysilmaan

määritetään  Nusseltin  luvusta.  W.H.  McAdamsin  määrittelemät  lämmönsiirtokertoi

met pullon pinnasta ilmaan on merkityksellinen jäähdytysaineen Prantlin luvun olles

sa  lähes  vakio.  Säteilyn  vaikutusta  ei  ole  otettu  huomioon  lämmönsiirtokertoimen

määrittelyssä. Tämän merkitys on vallitsevissa olosuhteissa muutaman watin luokkaa

ja siten merkityksetön jäähdytyksen kannalta.

Taulukko 4.1 W.H.  McAdamsin  kokeellisesti  määrittelemät  Nusseltin  luvut  Reynoldsin
luvun funktiona.

Lämmönsiirtokerroin pullon ulkoseinästä väliaineeseen lasketaan sylinterin pakotetun

konvektion yhtälöllä  (4.3)  [2,ss 375,(12.63)]. Yhtälöä käytetään nesteille, mutta sitä

voidaan käyttää myös kaasuille Reynoldsin luvun ollessa alle 1E4. Lämmönsiirtoker

roin on todellisuutta pienempi, mutta antaa käsityksen ilmavirtauksen nopeuden nos

tamisen  vaikutuksesta  lämmönsiirtokykyyn.  Viskositeetti  ja  lämmönsiirtokertoimen

arvot ovat filmin lämpötilassa.
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3.052.0 Pr)Re56.035.0( ⋅⋅+⋅=
o

f
o D

k
h (4.3)

jossa,  Do pullon ulkohalkaisija, [m]

  kf jäähdytysaineen lämmönjohtavuus filmin lämpötilassa, [W/m*K]

  Re Reynoldsin luku

  Pr Prantlin luku

Reynoldsin luvulla kuvataan virtauksen luonnetta, joka vaikuttaa lämmönsiirtoon la

sin  pinnalta  jäähdytysaineeseen.  Reynoldsin  luvun  ollessa  alle  2100  on  virtauksen

luonne  laminaarinen,  yli  6000 virtauksen  luonne muuttuu  turbulenttiseksi  ja näiden

väliin  jää  alue,  jossa  esiintyy  molempia  virtaustyyppejä.  Lämmönsiirto  on  tehok

kaampaa virtauksen luonteen ollessa laminaarista. Reynoldsin luku lasketaan kaavas

ta (4.4).

µ
ρν d⋅⋅

=Re (4.4)

jossa,    jäähdytysaineen tiheys, [kg/m3]

  v  jäähdytysaineen nopeus, [m/s]

  d  ulkohalkaisija, [m]

  µ jäähdytysaineen viskositeetti filmin lämpötilassa, [Pa*s]
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Jäähdytysaineen kykyä sitoa lämpövirta kuvataan Prantlin luvulla. Prantlin luku mää

ritetään yhtälöstä (4.5).

k
C p µ⋅

=Pr (4.5)

jossa,  cp  jäähdytysaineen ominaislämpökapasiteetti, [J/(kg*K)]

Määriteltäessä  vaippajäähdytykselle  Reynoldsin  lukua  käytetään  kahden  sylinterin

välissä olevaa hydraulista halkaisijaa  ja pintaalaa. Hydraulinen halkaisija  lasketaan

yhtälöstä (4.6) ja hydraulinen pintaala yhtälöstä (4.7). [4]

)(2 ab rrd −= (4.6)

jossa,  ra sisemmän putken ulkohalkaisija, [m]

  rb ulomman putken sisähalkaisija, [m]

)( 22
ab rrA −= π (4.7)

Laskuissa  on  käytetty  seuraavia  veden  arvoja  25 oC.  Veden  tiheys
3/077,997 mkg=ρ ,  ominaislämpökapasiteetti kgKkJCp /18,4= ,  viskositeetti

Pas310894,0 −⋅=µ , lämmönjohtavuus mKWk /6,0= . Jäähdytysilmalle on käytet

ty  arvoja  lämpötilassa  25 oC.  Ilman  tiheys 3/1857,1 mkg=ρ ,  viskositeetti
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Pas61043,18 −⋅=µ ,  ominaislämpökapasiteetti kgKkJC p /006,1= ,  lämmönjohta

vuus mKWk /02585,0= . [25]

4.3.3 Tulokset

Esitetyissä  jäähdytysmenetelmissä  väliaineena  on  joko  ilma  tai  neste.  Verrattaessa

ilman ja veden ominaisuuksia väliaineena, on veden ominaislämpökapasiteetti yli ne

linkertainen ja tiheys lähes tuhatkertainen ilmaan nähden. Yhtälöstä (4.2) voidaan to

deta vesi  lähes 4000 kertaa paremmaksi  jäähdytysaineeksi  lämpötilaeron ollessa  sa

ma. Vaippajäähdytyksen asentaminen laitteistoon on suunnittelullisesti haastava teh

tävä  ja vaatii  veden  sijoittamista  rfkenttään. Toisaalta  tuuletuksella  jäähdytettäessä

on tarpeellista rakentaa tuuletuksen suuntauslevyjä pullon sivuille  tai asentaa pullon

yläpuolelle  tuulettimia  tasaisen  jäähdytyksen aikaansaamiseksi.  Kuvassa 4.2 on ku

vattu  logaritmisella  asteikolla  veden  ja  ilman  tilavuusvirrat  sitoutuneen  lämpötilan

muutoksena, kun poistettava lämpövirta on 6500 W. Arvot on laskettu yhtälöstä (4.2),

jossa ei huomioida lämmönsiirtoa pullon pinnasta väliaineeseen. Yhtälöstä (4.3) ote

taan  huomioon  lämmönsiirtopullon  pinnasta  väliaineeseen  sekä  tarvittava  lämmön

siirtopintaala.
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Kuva 4.2. Vedelle  ja  ilmalle  tilavuusvirrat  sitoutuneen  lämpötilan  muutoksena,  kun
poistettava lämpövirta 6500 W. Tilavuusvirran asteikko on logaritminen.

Kuvasta 4.2 havaitaan tarvittavan tilavuus virran olevan yli 2 dekadia suurempi ilmal

le kuin vedelle. Nykyisellä ilman tilavuusvirralla 3000 m3/h voitaisiin poistaa 6500 W

lämpövirta,  jos  ilmaan pystyttäisiin  sitomaan  7 oC  ja  lämmönsiirto  tapahtuisi  koko

pullon  pintaalalta.  Plasmapatsaan  pituus  vaihtelee  kuitenkin  14  kelan  kierroksen

välillä, jolloin puhaltimien tehollinen tilavuusvirta vaihtelee välillä 1000 – 3000 m3/h.

1000  m3/h  tilavuusvirralle  tulisi  jäähdytysilmaan  sitoutuneen  lämmön  olla  20 oC.

Jäähdytysilman  lämpötilaa  laskemalla voidaan  jäähdytysaineeseen  sitoutunutta  läm

pöä nostaa. Tämä vaatii kuitenkin muutoksia prosessiin sekä lisää  juoksevia kustan

nuksia typen kulutuksen seurauksena. 6500 W lämpövirran sitomiseen veden lämpö

tilan noustessa 10 oC tarvitaan 10 m3/h tilavuusvirta, joka on noin 2.8 dm3/h.

4.3.3.1 Tuuletus

Kuudella  aksiaalituulettimella  saavutettu  jäähdytysteho  ei  ole  ollut  riittävä  poista

maan syntynyttä lämpövirtaa ajettaessa 2.5 kW teholla. Tuulettimien asettelu on kat

tanut vain osan pullon pintaalasta, jolloin pullon toinen sivu on kuumennut yli salli

tun 200 oC. W.H.Giedt on kerännyt kokeellista dataa ympyräsylinterin  lämmönsiir

rosta pullon  säteillä  suhteessa  tuuletuksen  suuntaan[28].  Virtauksen  luonteesta  riip
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pumatta lämmönsiirto on voimakkainta sylinterin etu ja takapuolella ja heikointa si

vuilla.  Lämmönsiirto heikkenee  jopa  puoleen  sylinterin  sivuilla  verrattaessa  etu  ja

takaosaan. Tällöin nykyisellä rakenne ratkaisulla olisi käytettävä kaksinkertaista tuu

letustehoa verrattaessa tuulettimien uudelleen asetteluun.

4.3.3.2 Lämpötila

Tuuletus ilman lämpötilan laskemisen sekä virtausnopeuden kasvattamisen vaikutusta

jäähdytykseen voidaan arvioida laskemalla lämmönsiirto pullon pinnasta ilmaan yhtä

löllä (4.4) ja sijoittamalla tämä yhtälöön (4.2). Yhtälöstä (4.4) lasketut lämmönsiirto

kertoimet  ilmalle  ovat  todellisuutta  pienempiä,  mutta  antavat  kuvan  saavutetusta

jäähdytystehon parannuksesta.

Kaasuille  lämmönsiirtokerroin  on  lähes  riippumaton  lämpötilasta,  jolloin  jäähdy

tysilman  lämpötilan  laskeminen  saavutettu  hyöty  on  suoraan  verrannollinen  poltto

kammion pinnan ja jäähdytysilman lämpötilaeroon. Tällä hetkellä käytettävän jäähdy

tysilman lämpötila on 25 oC ja yhden halkaisijaltaan 150 mm aksiaalisenpuhaltimen

puhallusteho  510 m3/h. Laskettaessa  jäähdytysilman  lämpötilaa 0 oC  saavutettaisiin

15 % jäähdytystehon lisäys.

Kuvassa 4.3 on tarkasteltu tuuletusnopeuden vaikutusta 150 oC pullon pinnasta pois

tuvaan lämpövirtaan eri tuuletusilman lämpötiloilla.
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Kuva 4.3 Tuuletusnopeuden  vaikutus  ilmavirran  kuljettamaan  lämpövirtaan  150 0C  suoran
ympyrälieriön muotoisen pullon pinnasta ilman lämpötilan ollessa 25 oC, 0 oC ja 25
oC.

Kuvassa 4.3 esitetyt lämpövirrat lasin pinnasta jäähdytysaineeseen ovat kokeellisesti

havaittuja pienempiä, mutta antavat kuvan tuuletusnopeuden tehokkuuden lisäämisen

vaikutuksesta  jäähdytystehoon.  Tuuletustehon  lisäys  nostaa  jäähdytystehoa  lähes  li

neaarisesti 1000 dm3/h 10000 dm3/h välillä. Tällä hetkellä puhaltimien yhteisteho on

n. 3000 m3/h. Tuplattaessa jäähdytysteho 6000 m3/h saavutettaisiin 43 % jäähdytyste

hon  lisäys.  Jäähdytysteho  tuuletukselle on  laskettu käyttäen  tehollisena  lämmönsiir

topintaalana koko polttokammion pintaalaa. Todellisuudessa lämmönsiirtopintaala

vaihtelee plasmapatsaan pituuden mukaan. Minimissä plasmapatsaan pituus voi olla

yksi kelan kierroksen väli, joka on noin 100 mm. Tällöin tuuletuksen tehontarve pai

kallisesti kasvaa entisestään.
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4.3.3.3 Vaippajäähdytys

Vaippajäähdytyksessä sisään tulevan veden lämpötila on 9 oC. Kammion pintalämpö

tila  pyritään  pitämään  alle  200 oC.  Simuloinneissa  on  käytetty  tämän  takia  pullon

lämpötilana  150 oC.  Jäähdytysvesi  on  tarkoitus  ottaa  verkosta,  jolloin  sen  arvioitu

lämpötila on 9 oC. Lämmönjohtavuus polttokammion pinnasta veteen on laskettu yh

tälöllä (4.4). Kuvaajassa 4.4. on esitetty tarvittava jäähdytysveden virtaus plasmapat

saan  pituudesta  riippuvaisen  tehollisen  lämmönsiirtopintaalan  muutoksena.  Kelan

kierrosten pituudet on osoitettu viivoilla kuvaajassa.
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Kuva 4.4 Tarvittava  jäähdytysveden  virtaus,  kun  tehollinen  lämmönsiirtopintaala
vaihtelee  plasmapatsaan  pituuden  määräämän  alan  mukaan  1040  cm  ja
poistettava  lämpövirta on 6500 kW. Kierrokset osoittavat kelan kierrosten
pituutta.

Kuvasta  4.4  nähdään  plasmapatsaan  pituuden  voimakas  merkitys  lämmönsiirtoon.

Plasmapatsaan kattaessa koko 4kierroksisen kelan,  jonka yhteispituus on 40 cm, on

tarvittava jäähdytysveden virtaus 5 dm3/min 6500 W lämpövirran poistamiseksi.
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4.3.4 Yhteenveto jäähdytysmenetelmästä

Kuudella 510 m3/h tehoisella aksiaalipuhaltimella  toimiva polttokammion jäähdytys

todettiin riittämättömäksi 2 kW tehonsyötölle. Jäähdytyksen ongelma ilmeni lämpöti

lan nousuna yli sallitun 200oC polttokammion ylälaidassa, jossa tuuletuksen vaikutus

on  heikoin.  Tehon  syöttöä  on  tarkoitus  nostaa  6.5  kW,  jolloin  myös  jäähdytyksen

peittävyyden  lisäksi tulee  jäähdytystehoa  lisätä. Käytettäessä  tuuletusta peittävyyden

lisäämiseksi, on mahdollista asentaa suuntauslevyjä pullon ympärille tai sijoittaa pu

haltimet uudelleen. Tuuletuksen jäähdytystehon  lisäämiseksi on mahdollista esijääh

dyttää jäähdytysilmaa tai lisätä tuuletuksen tilavuusvirtaa. Vaihtoehtona tuuletukselle

tarkasteltiin  vaippajäähdytystä,  jossa  täyttyvät  sekä  jäähdytystehon  lisääminen  että

peittävyyden paraneminen.

Tarkasteltaessa mahdollisuutta tuuletuksen jäähdytystehon lisäämiseen havaittiin käy

tettävissä olevat keinot rajallisiksi. W.H.Giedtin  [28] mukaan nykyisellä rakennerat

kaisulla tuuletuksen jäähdytystehon tulisi olla kaksinkertainen, jotta pullon alalaidas

sa tällä hetkellä saavutettu jäähdytysteho saavutettaisiin pullon sivuilla. Jäähdytyksen

tasaisuuden  parantaminen  tuuletuksen  suuntauslevyillä  ei  tule  kysymykseen,  koska

levyt haittaisivat prosessin seurantaa sekä tekisivät pintalämpötilan mittaamisen mah

dottomaksi. Jäähdytysilman lämpötilaa tulisi laskea alle 0oC asteen, jotta jäähdytyste

ho saataisiin kaksinkertaistettua. Tämä vaatisi jäähdytysilman jäähdyttämistä typellä,

josta  seuraisi  juoksevia  kustannuksia,  eikä  riittävän  jäähdytystehon  saavuttaminen

olisi taattu. Tuuletustehon kaksinkertaistamisella saavutettaisiin riittävä jäähdytysteho

pullon alalaidassa. Koko pullon alueelle 6500 W lämpövirran poistamiseksi tulisi tuu

letusteho nelinkertaistaa  tai  tuuletus tulisi pystyä järjestämään tasaisesti koko pullon

ympärysmitalle.

Vaippajäähdytyksellä  pystytään  käsittelemään  6500  W  lämpövirta  vaivattomasti  ja

jäähdytys saadaan jakaantumaan tasaisesti koko pullon pintaalalle.

Jäähdytyksen  kannalta  on  jäähdytysmenetelmästä  riippumatta  erittäin  tärkeää,  että

plasmapalo saadaan jakaantumaan tasaisesti koko kelan alueelle. Vesivaippa jäähdy

tyksellä pystytään käsittelemään pullon jäähdytys plasmanpurkauksen esiintyessä ai
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noastaan yhdellä kelan kierroksella. Plasmapurkauksen esiintyessä yhdellä kelan kier

roksella  on  jäähdytysveden  tilavuusvirtaa  nostettava  yli  10  kertaiseksi  verrattaessa

purkaukseen, jossa plasmapatsas on levittäytynyt neljälle kelan kierrokselle. Tämä on

seurausta pienentyneestä lämmönsiirtopintaalasta.

5 Syöttömenetelmät

Poltettavan materiaalin syöttö  reaktoriin voidaan  toteuttaa  joko  jatkuvatoimisena  tai

panostoimisena  syöttönä.  Panostoiminen  syöttö  on  toiminut  asettamalla  halututtu

määrä poltettavaa materiaalia  reaktorin pohjalle ennen tyhjiön  imemistä  laitteistoon.

Jatkuvatoiminen syöttö on toteutettu asentamalla Faradayn häkin katolle laboratorio

käyttöön tarkoitettu pullo, jossa on käsikäyttöinen venttiili. Syöttö on tapahtunut au

kaisemalla  venttiiliä  hieman,  jonka  jälkeen  pullon  kylkeen  on  isketty  varovaisesti

ruuvimeisselin perällä. Iskun seurauksesta hartsia on tippunut pullosta reaktoriin jat

kuvana virtana.  Koeajoissa on havaittu jatkuvatoimisen syöttömenetelmän nopeutta

van polttoa, mutta menetelmä on ollut erittäin epätarkka eikä syöttönopeutta ole voitu

arvioida riittävällä tarkkuudella.

Toistettavien kokeiden ja polttonopeuden nostamisen kannalta on ollut tärkeää suun

nitella ja asentaa syöttölaitteisto, jolla pystytään hallitusti syöttämään 0  1 kg/h hart

sia 1 mbarin paineeseen. Laitteistossa vallitseva alipaine asettaa syöttimelle erityisiä

haasteita, jonka seurauksena laitevalmistajien valmiit syöttömenetelmät eivät ole sel

laisenaan käytettävissä. Laitevalmistajien tarjoukset vakuumitiivistä syöttölaitteistos

ta  nousivat  yli  20 000  €, eikä  riittävää vakuumitiiveyttä pystytty  takaamaan.  Laite

toimittajien  ja  alan  asiantuntijoiden  lausuntojen  pohjalta  lähdettiin  selvittämään  tä

rysyöttimen ja kapselisyöttömenetelmän soveltuvuutta.

Kapselisyötössä syöttönopeutta säädellään muuttamalla magneettiventtiilien toiminta

tiheyttä. Kapselisyöttöä on tiedettävästi käytetty lietteiden syöttöön vakuumiin, mutta

kuivatun ioninvaihtohartsin muodostaman jauheen syötöstä ei ole aikaisempaa tietoa.

Kapselisyöttöä käsitellään kappaleessa 5.1. Tärysyöttömenetelmä perustuu tunnettuun

teknologiaan  tärysyötöstä.  Yleensä  tärysyötössä  tulee  tason  olla  vapaasti  liikkuva.

Syötettäessä vakuumiin on  taso kiinnitettävä  laitteistoon  riittävän  vakuumitiiveyden
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aikaansaamiseksi. Kiinnitys estää tason vapaata liikkumista ja voi aiheuttaa ongelmia

syötössä. Tärysyöttöä on tutkittu kappaleessa 5.2.

5.1 Kapselisyöttö

Kapselisyötössä  polttokammioon  (C1)  johtavan  syöttöputken  päähän  asennetaan

magneettiventtiili (V1),  joka sulkee yhteyden alipaineistettuun systeemiin. Venttiilin

toinen pää on  kiinni  kapselissa,  jonka  tilavuus  määrää  annoksen  koon.  Kapselin  ja

syöttökammion (F1) yhdistää magneettiventtiili (V2). Plasman polttokaasut, happi ja

argon syötetään kammioon magneettiventtiilin (V1) jälkeen. Kapselisyöttö on esitetty

kuvassa 5.1.

Kuva 5.1   Hartsin syöttö kammiosta F1 polttokammioon C1 venttiilien V1 ja V2
säätelemänä.
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5.1.1 Toimintaperiaate

Kapselisyöttö on jatkuvatoiminen syöttömenetelmä, jossa venttiilien iskutiheys mää

rää syötön nopeuden. Syöttö voidaan jakaa sykleihin, jota pienentämällä päästään lä

helle tasaista hartsin syöttövirtaa. Syöttösykli koostuu kuudesta eri vaiheesta, joiden

suorittamiseen kulunut aika (t1t6) muodostaa syklin ajan. Alkutilanteessa molemmat

venttiilit ovat kiinni, jolloin kapselin sisällä vallitsee prosessin mukainen noin 1 mba

rin alipaine ja syöttökammiossa ilmanpaine. 1. vaiheessa venttiili V2 aukeaa ja hartsi

täyttää kapselin paineeron ja gravitaation seurauksena. 3. vaiheessa venttiili V2 sul

keutuu.  4.  vaiheessa  venttiili  V1  avautuu.  5.  vaiheessa  hartsi  siirtyy  gravitaation  ja

paineeron  vaikutuksesta  syöttöputkea  pitkin polttokammioon.  6.  vaiheessa  venttiili

V1 sulkeutuu.

1.venttiili V2 aukeaa, t1

2.hartsi kapseliin alipaineen ja gravitaation vaikutuksesta, t2

3.venttiili V2 sulkeutuu, t3

4.venttiili V1 avautuu, t4

5.kapseli tyhjenee syöttöputkeen gravitaation ja alipaineen vaikutuksesta, t5

6.venttiili V1 sulkeutuu, t6

5.1.2 Mitoitus

Kapselisyötössä  rajatekijöiksi nousevat syötön aiheuttaman painegradientin  suuruus,

pumpun  kyky  tasoittaa  syntynyt  paineero  sekä  näistä  määräytyvä  maksimaalinen

syöttönopeus. Syötöstä johtuva paineen vaihtelu ei saa olla yli 10 % toimintapainees

ta ja syöttönopeuden tulee olla vähintään 300 g/h. Pumpun teho on 200 m3/h.

Prosessiin syötettävä hartsi on jauhettu ja kuivattu ennen prosessiin syöttöä, jolloin se

on huokoista.  Tämän  seurauksena  hartsin  mukana  kulkeutuu  aina  prosessiin  ilmaa.

Hartsin suhteellinen tiheys on 1,25 g/cm3 [11]. Kuivatun ja jauhetun hartsin tiheydek
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si määritettiin kokeellisesti 0,67 g/cm3, jolloin kaasun osuudeksi hartsissa saadaan 45

%:a.

Hartsi  ja  ilma  syötetään  syöttöputkea pitkin polttokammioon,  jonka  tilavuus on 4,6

dm3 ja lämpötila n. 1000 oC. Prosessissa vallitsee 1 mbarin paine, joka nousee panok

sen  mukana  tulevan  ilman  ainemäärän  n1  verran  yleisen  ideaalikaasun  tilanyhtälön

mukaisesti. 1 mbarin paineessa prosessissa käytettävät kaasut käyttäytyvät ideaalikaa

sun tavoin, jolloin voidaan käyttää ideaalikaasun yleistä tilanyhtälöä (5.1).

pV=nRT (5.1)

jossa, p paine, [bar]

V tilavuus, [dm3]

n kaasun ainemäärä, [mol]

R Moolinen kaasuvakio, 0,0831451 [bar*dm3*mol1*K1]

Plasma on erittäin herkkä paineen vaihteluille. Tämän takia syötöstä johtuvan paineg

radientin  suuruus  määritetään  polttokammiolle.  Pumppu  pyrkii  tasoittamaan  synty

neen paineeron. Pumpulla poistettava kaasun tilavuus V2 saadaan kaasujen yleisestä

tilanyhtälöstä. Tilavuutta määritettäessä käytetään lämpötilana T0, paineena prosessin

normaalitavoitepaineen P0 ja paineen P2 logaritmista keskipainetta. Keskiarvoa käyte

tään,  koska  kapselisyötöstä  johtuva  tilavuuden  lisäys  joka  pumpun  on  poistettava

toimintapaineen saavuttamiseksi, ei ole vakio vaan kasvaa paineen pienetessä. Loga

ritmista  keskipainetta  käytettäessä  huomioidaan  suurempien  paineiden  vallitessa

pumpun tehokkaampi ainemäärän poisto  tilavuusyksikköä kohden. Yhden panoksen

aiheuttaman  painegradientin  poistoon  saatu  aika  saadaan  jakamalla  kapselisyötöstä

johtuva tilavuuden kasvu V2 pumpun teholla, josta on vähennetty syötettävän hapen
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ja  argonin  tilavuusvirrat. Kuvassa 5.2 on esitetty kaaviona painegradientin  elinkaari

tyhjiösysteemissä.

P1 T1
n1  V1

P0 T0
n0  V0 P2 T0

n0  V0

n1

Pm T0
n1   V2

=

220 m3/h

n1/dt

kapselin
ilmaosuus polttokammio polttokammio

Kuva 5.2 Painegradientin elinkaari tyhjiösysteemissä.

5.1.3 Yhtälöt

Kapselisyötössä rajoittavana tekijänä on pumpun kyky tasoittaa kapselin syötöstä joh

tuva painegradientti.  Paineen  nousu on  seurausta  panoksen  mukana  tulevasta  ilma

määrästä, joka nostaa prosessin painetta kaasun yleisen tilanyhtälön mukaan. Kapse

lin mukana tulevan ilman ainemäärä on määritetty yhtälöstä (5.2) ja polttokammiossa

ennen kapselin syöttöä oleva ainemäärä on määritetty yhtälöstä (5.3).
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1

11
1 TR

Vpn
⋅
⋅

= (5.2)

jossa, n1 kaasun ainemäärä kapselissa

P1 kapselissa vallitseva paine

V1 kaasun tilavuus kapselissa

T1 kapselissa vallitseva lämpötila

R moolinen kaasuvakio

0

00
0 TR

Vp
n

⋅
⋅

= (5.3)

jossa, n0 kaasun ainemäärä prosessissa

P0 prosessissa vallitseva paine

V0 Polttokammion tilavuus

T0 Polttokammiossa vallitseva lämpötila

Paine polttokammiossa kapselin syötön jälkeen on määritetty yhtälöstä (5.4).

0

001
2

)(
V

TRnnP ⋅⋅+
= (5.4)

Logaritminen keskipaine on määritetty yhtälöstä (5.5)

0

2

02

ln
P
P
PPPm

−
= (5.5)
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Pumpun poistettava tilavuus litroina, jotta paine tasaantuisi prosessissa käyttöpaineen

tasalle, on määritetty yhtälöstä (5.6)

mp
RTn

V
⋅⋅

= 01
2 (5.6)

Paineen  tasaukseen kulunut  aika määritetään yhtälöstä  (5.7),  jossa argonin  ja hapen

tilavuusvirrat on huomioitu.

2

...
2

OArp VVV

V
dt

−−
= (5.7)

jossa, Vp pumpun teho, [dm3/s]

VAr syötettävän Argonin tilavuusvirta, [dm3/s]

VO2 syötettävän hapen tilavuusvirta, [dm3/s]

Paineen tasaukseen kulunut aika määrää syötön syklin minimi pituuden dts,min. Syöt

tönopeus f [kg/h] määritetään yhtälöstä (5.8).

s
kh t

Vf 3600
⋅= ρ (5.8)

jossa, f  syöttönopeus, [kg/h]

h hartsin tiheys, [kg/dm3]

Vk kapselin tilavuus,  [dm3]

ts syklin ajanjakso, [s]



41

Kapselisyötön  matemaattisessa  tarkastelussa  käytettiin  prosessin  käyttöpaineena  1

mbaria, lämpötilana 1000 oC, laitteiston tilavuutena 17 dm3 ja polttokammion tilavuu

tena 4,6 dm3, hartsin tiheytenä 0,5 g/dm3 sekä syötettävän Ar/O2seoksen tilavuusvir

tana 0,02 dm3/s.

5.1.4 Tulokset ja niiden tarkastelu

Plasmapurkaus on herkkä paineen vaihteluille polttokammiossa ja tämän vuoksi pai

negradientin suuruus on merkittävä  tekijä kapselisyötön toimivuudelle. Paineen suu

ruus kammiossa kapselin syötön jälkeen määritellään yhtälöstä (5.4). Kuvassa 5.3 on

esitetty polttokammiossa vallitseva paine kapselin syötön jälkeen kapselin tilavuuden

funktiona. Paineen muutos ei saisi olla yli 10 %.
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Kuva 5.3   Paineen  muutos  mbaria  kapselin  koon  kasvaessa,  kapselin  ilmanosuudelle  46%  ja
toimintapaineelle 1 mbar. Toimintapaine piirretty 1 mbarin viivalle.

Kuvasta 5.3 nähdään polttokammion painegradientin kasvavan  lineaarisesti kapselin

tilavuuden kasvaessa.  1  mbarin  toimintapaineessa  kapselisyötön  aiheuttama paineg

radientti on liian suuri plasmapolton kannalta. 5 ml kapselikoolla prosessin toiminta

paine nousee 3 mbarin, jolloin painegradientti on 2 mbaria eli 200 %.
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Gradientin  suuruuden  lisäksi  vaikuttaa  merkittävästi  kapselisyötön  toimivuuteen

pumpun  kyky  palauttaa  paine  takaisin  toimintapaineeseen.  Kuvassa  5.4  on  esitetty

painegradientin tasaukseen kulunut aika kapselin koon kasvaessa ilman tilavuusosuu

den ollessa kapselissa 46 %.
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Kuva 5.4  Painegradientin  tasaamiseen  kulunut  aika  kapseli  koon  muuttuessa,  ilman  tila
vuusosuudelle 46 % kapselista ja pumpun nopeudelle 220 m3/h.

Kuvaajasta 5.4 nähdään, ettei painegradientin tasaantumiseen kuluva aika ole kriitti

nen tekijä. Pumpun teho riittää helposti tasaamaan syntyneet paineen nousut. Kapse

lisyötön syöttösykliin kulunut aika on joka tapauksessa pidempi kuin paineen tasauk

seen kulunut aika kapselin koosta tai kaasun tilavuusosuudesta riippumatta.

Painegradientin tasaukseen kuluva aika on alle 0,30 sekuntia kammion koon ollessa

alle 100 ml ja kaasun tilavuusosuuden ollessa alle 46 %:a. Tällöin kapselisyötön syöt

tönopeus määräytyy muiden tekijöiden perusteella, kuten kapselin tilavuuden ja vent

tiilien  toimintataajuuksien  mukaan.  Kuvasta  5.5  nähdään  syntyvän  painegradientin

suuruus kapselin koon kasvaessa. Toimintapaineen ollessa 1 mbaria, nousee paine yli

2 mbarin syötettäessä 3 ml kapseli polttokammioon. Syöttönopeus  ratkaistaan yhtä
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löstä (5.8) kapselin täyttymiseen ja  tyhjentymiseen kuluneen ajan ollessa 2 sekuntia

mukaan lukien venttiilin sulkeutumis ja avautumiseen kuluneet ajat 0,016 sek./kerta,

jonka Burkert ilmoittaa magneettisille HazEx:in venttiileille. Kuvassa 5.5 on esitetty

syöttönopeus kapselikoon kasvaessa. Kuvassa on esitetty kapselinkoko painegradien

tin arvoille 1,4, 3,2 ja 5,3 mbaria.
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Kuva 5.5 Kuivatun  ja  jauhetun  ioninvaihtohartsin  syöttönopeus  kg/h  panostoimisessa  kapse
lisyötössä vakuumiin kapselin tilavuuden ml muutoksena, syöttösyklin ollessa 2 se
kuntia. Osoitettuna kammion paine kapselin syötön jälkeen 1, 5 ja 10 ml kapseleille.

Kuvasta 5.5 nähdään, että 2 sekunnin syöttösyklin pituudella saavutetaan  jo riittävä

syöttönopeus. 1ml kapselin  tilavuudella saavutetaan n. 1 kg/h syöttönopeus, joka on

riittävä prosessille. Syötön kapasiteettia voidaan kasvattaa asentamalla kapseleita rin

nan. Asentamalla venttiilit toimimaan eri aikaan saadaan syöttöä ja paineenvaihtelua

tasattua.

Kaasu leviää laitteistossa erittäin nopeasti ja kapselisyötön tapahtuessa riittävän kau

kana  kammiosta  leviää  painegradientti  koko  polttokammiota  edeltävälle  alueelle.

Pumppua kuristetaan venttiileillä ajon aikana,  jolloin pumpun kapasiteetista voi olla

käytössä  vain  noin  kymmenesosa.    Näiden  kahden  tekijän  yhteisvaikutuksesta  pai

neen tasaukseen kulunut aika pitenee ja paineenvaihtelu voidaan kuvata sinimuotoi
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sena käyränä. Kuvassa 5.6 on kuvattu 2 ml kapselin paineenvaihtelut kapselien luku

määrän kasvaessa, yhden kapselin syklin ollessa 2 sekuntia.
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  Kuva 5.6 Paineenvaihtelut kammiossa 2 ml kapselien lukumäärän ollessa 1, 2 ja 3.

Kuvasta 5.6  nähdään useamman  kapselin  rinnan asettamisen  etu  paineenvaihteluun

systeemissä, kun venttiilien  toiminta on asetettu  lomittain. Vastaava etu saavutetaan

syötön tasaisuuden suhteen. Maksimaalinen syöttökapasiteetti kasvaa suoraan verran

nollisesti  kapselien  lukumäärään.  Edellä  mainittujen  etujen  pohjalta  on  perusteltua

lisätä  kapselien  lukumäärää  kapselikoon  kasvattamisen  sijasta,  kun  maksimaalista

syöttökapasiteettia halutaan nostaa.

Yhtälöstä 5.6 saadaan laskettua pumpun poistettava tilavuus, jotta haluttu käyttöpaine

saadaan palautettua systeemiin. Kapselisyötöstä johtuva paineentasaus kuluttaa pum

pun kapasiteetista 1 ml kapselilla 1,35 %, 5 ml 4,33% ja 10 ml 6,30 %.
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5.2 Tärysyöttö

Tärysyöttö on ennestään tunnettua teknologiaa ja aihetta on käsitelty useissa artikke

leissa, joissa syöttönopeuden arvioimiseksi on luotu matemaattisia malleja, kun täryn

kulma, amplitudi, taajuus, syöttötason ja syötettävän materiaalin välinen kitkakerroin

sekä syöttötason kulma ovat parametreina  [1920]. Syöttömenetelmää ei kuitenkaan

ole  tiedettävästi  sovellettu partikkelien  syötölle  vakuumiin  massavirralla 0300 g/h.

Vakuumiin  syötettäessä  tulee  syöttökammion  ja  syöttöradan olla vakuumitiivis,  jol

loin syöttötasolle ei ole mahdollista järjestää vapaata liikkumista. Syöttöradan vapaa

ta  liikkumista on yleisesti  ottaen pidetty  tärkeänä  ehtona  laitteiston  moitteettomalle

toiminnalle [10]. Testattavassa syöttölaitteessa syöttötaso kiinnitettiin koelaitteistoon

palkeella, jonka aiheuttaman vastuksen oletettiin suunnitteluvaiheessa olevan mitätön.

Kalibroinnin  aikana  havaittiin  palkeen  aiheuttaman  vastuksen  merkityksen  olevan

huomattava  ja  verrattavissa  ylimääräiseen  jouseen.  Palkeen  aiheuttaman  vastuksen

kasvaminen alhaisemmassa paineessa lyhentää tärysyöttimen amplitudia ja pienentää

syöttönopeutta.

Kokeissa käytettiin täryttimenä RNA GL01, jonka liike on liukuvaa poikittain asetet

tujen jousien ansiosta. Tällöin iskujen kulma on nolla astetta ja palkeeseen kohdistuu

ainoastaan  sivuttaisliikkeen  aiheuttama  rasitus.  Syöttötaso  asennettiin  horisontaali

seksi,  jota on mahdollisuus muuttaa tarvittaessa. Syöttö tapahtuu säätämällä 100 Hz

vakiotaajuudella  toimivaan  täryttimeen  syötettävää  jännitettä  ESG2000  säätimellä

välillä 80100 V. Syötettävän jännitteen tehoa kasvattamalla amplitudi kasvaa. Amp

litudin pituutta voidaan säätää sopivaksi muuttamalla jousivastusta tai radan painoa.

Täryttimen radan maksimipaino on 2,5 kg, jonka vuoksi syöttökammio on rakennettu

alumiinista. Syöttökammion vetoisuus on 1.4 dm3 ja radan pituus 20 cm. syöttökam

mion ja radan välissä on palloventtiili, jota sulkemalla voidaan estää hartsin kulkeu

tuminen  radalle  imettäessä  systeemiin  vakuumia.  Kuvassa  5.7  on  esitetty  valokuva

tärysyöttimestä ja kuvassa 5.8 kaaviokuva laitteistosta.
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Kuva 5.7 Valokuva tärysyöttimestä ja säätimestä.



47

Kuva 5.8 Kaaviokuva  tärysyöttimestä. F1 syöttökammio, V1  tärytin, Vh1 pallovent
tiili, C reaktori, CO kela ja FC Faradayn häkki.

5.2.1 Kalibrointi

Tärysyöttimen  syöttönopeuteen  vaikuttavat  syötettävän  materiaalin  ominaisuudet  ja

syöttölaitteiston  parametrit.  K.Jones  mukaan  [24]  syötettävän  materiaalin  ominai

suuksista merkittävimpiä ovat  tiheys,  partikkelikoko, kosteuspitoisuus  ja virtaavuus.

G.H.Limin mukaan [22]  laitteiston parametreista merkittävimmät muuttujat ovat  tä

ryn kulma, amplitudi, taajuus, syöttötason kulma sekä kitka syötettävän materiaalin ja

syöttötason  välillä.  Tärysyöttimen  kalibrointi  suoritettiin  jauhemaisella  C/A  867H

sekaioninvaihtohartsille. C/A 867H kuivattiin vuorokauden ajan 120 oC uunissa, jon
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ka  jälkeen materiaali oli pölyävää.   C/A 867H keskipartikkelikoko oli 90 mikronia.

Vertailtavana  näytteenä  testattiin  kuivattua  raemaista  C/A  867H  ioninvaihtohartsia,

johon oli seostettu 15 % rautaa. Raemaisen ioninvaihtohartsin keskipartikkelikoko oli

1 mm.

Syöttölaitteiston kalibrointia ei  ollut  mahdollista suorittaa  samanaikaisesti,  kun sys

teemissä oli vakuumi,  jos syötön nopeutta haluttiin seurata  jatkuvasti. Syöttölaitteen

kalibrointi aloitettiin ilmanpaineessa, jolloin kuvan 5.8 reaktorin paikalle oli asennet

tu vaaka. Vaa’an tarkkuus oli 0.001 grammaa. Laitteisto pidettiin muuten vastaavana

kuin kalibroinnissa. Kokeissa etsittiin ensin säätöalue  tiputtamalla  jännitteen syöttöä

säätimellä 100 % alaspäin. Kokeissa havaittiin syötön alussa  ja panoksen  loppuessa

selvät  piikit  syöttönopeudessa.  Kuvassa  5.9  on  esitetty  tyypillinen  käyrä  syöttöno

peuden muutoksesta ajan funktiona käyttämättömälle C/A 867H ioninvaihtohartsille.
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Kuva 5.9 Ilmanpaineessa suoritettu kalibrointi tärysyöttimelle säätimen arvolla 40 %, syötettä
vänä materiaalina C/A 867H.
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Kuvasta nähdään syötön alussa syöttönopeuden olevan voimakkaampaa kuin keskivä

lillä.  Loppua  kohden  syöttönopeus  kasvaa  huomattavasti,  mikä  on  seurausta  radan

painon  pienenemisestä.  Tämä  ei  kuitenkaan  selitä  lopussa  syntyvää  piikkiä,  jolloin

syöttönopeus  kasvaa  jopa  kuusinkertaiseksi.  Tämä  voi  olla  vaikutusta  kammion

symmetrisestä  muotoilusta  sekä  liian  pienestä  venttiilin  halkaisijasta  kammion  ja

syöttötason välillä. Kammion ollessa ahdettuna täyteen hartsia holvaantuu suuaukko

osittain ja hartsi ei pääse vapaasti tippumaan syöttötasolle. Jatkuva täry estää kuiten

kin kammion holvaantumisen  täydellisesti. Panoksen pienentyessä riittävästi, pääsee

hartsia vapaasti tippumaan syöttötasolle. Raudalla seostetulla  raemaisella C/A 867H

ioninvaihtohartsilla, jonka keskipartikkelikoko oli 1 mm, syöttönopeudet olivat huo

mattavasti suurempia ja syöttö tasaista vastaavalla jännitteen syötöllä. Raemainen io

ninvaihtohartsi on  irtonaista  ja virtaavuus huomattavasti parempi kuin  jauhemainen.

Paremman virtaavuuden johdosta ei raehartsilla ollut havaittavissa tukkeentumisia.

Testattaessa syöttölaitetta vakuumissa havaittiin, ettei vastaavalla jännitteen syötöllä

tapahtunut  hartsin  syöttöä  reaktoriin.  Vakuumissa  kalibrointi  tuotti  huomattavasti

enemmän hankaluutta, koska syöttöä ei voitu seurata jatkuvatoimisesti. Kalibroitaessa

laitteistoa  vakuumissa  asetettiin 200  g  suuruinen panos syöttökammioon,  jonka  jäl

keen  tietyllä säätimen  arvolla  ajettiin 30 minuutin  ajan  ja punnittiin kammioon ke

rääntynyt hartsi sekä syöttökammioon jäänyt hartsi. Kuvassa 5.10 on esitetty vakuu

missa  kalibroinnin  tuloksena  saadut mittauspisteet  sekä pisteisiin sovitettu säätimen

tehon käyrä [%].
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Kuva 5.10 Tärysyöttimen  syöttönopeus  tehon  funktiona.  Mittauspisteet  kolmioita  ja  käyrä
y=4E12x12,2 sovitettuna mittauspisteisiin.

Vakuumissa suoritetun kalibroinnin tuloksiin sovitettiin käyrä,  jolla voidaan määrit

tää  syöttönopeus  syötettävän  jännitteen prosentuaalisena  funktiona. Syöttönopeuden

funktio on esitetty yhtälössä (5.9)

2.12124 PEf p
−= (5.9)

jossa, fp syöttöteho, [g/h]

P Syötettävän jännitteen prosentuaalinen arvo väliltä 80100 V, [%]

Kokeissa määritetty syöttönopeus tehon funktiona on voimassa vain käyttämättömälle

C/A 867H ioninvaihtohartsille, jonka keskipartikkelikoko on 90 mikronia. Partikkeli

koon muuttuessa  tai  syötettävän  materiaalin  muiden ominaisuuksien  muuttuessa  on



51

kalibrointi suoritettava uudelleen tarkan syöttönopeuden selvittämiseksi. Tällä syöttö

laitteistolla voidaan toteuttaa edellä mainitulle ioninvaihtohartsille toistettavat kokeet

syöttönopeuden osalta.

5.2.2 Syöttökammio

Syöttökammio koostuu 1,4 dm3 kammiosta,  palloventtiilistä  (Vh1), horisontaalisesta

syöttötasosta  ja paineentasausputkesta. Alle 90 mikronin keskipartikkelikokoon  jau

hetun  ioninvaihtohartsin havaittiin aiheuttavan  tukkeentumisia,  kun kertapanos ylitti

200 grammaa. Ongelma voidaan ratkaista vaihtamalla kammion ja radan välissä oleva

palloventtiili suurempaan. Tilaustavarana toimitettavien palloventtiilien pituus kasvaa

kasvatettaessa venttiilien halkaisijaa. Palloventtiili on joko tilattava erikoistilauksena

tai  kammion  rakenne  suunniteltava  uudelleen.  Kammion  rakenne  on  symmetrinen,

mikä aiheuttaa holvaantumista suuaukossa. Holvaantumisen purkautumisen oletetaan

myös  aiheuttavan  syöttönopeuden  äkillisen  kasvun  panoksen  lähetessä  loppua.  K.

Jones  [24]  on  tutkinut  tärysyöttimen  syöttökammion  vaikutusta  syöttönopeuteen  ja

syötön  homogeenisuuteen.  Haluttaessa  tasainen  ja  homogeeninen  syöttö  tärysyötti

mellä, on otettava huomioon syöttökammion muotoilu.

K. Jones [22] mukaan tulee syöttökammion ja syöttötason väliin jäädä 1550 cm mit

tainen  vertikaali  alue,  jolla  estetään  liikkumattoman  alueen  syntyä  syöttökammion

takaosaan. Syöttöaukon holvaantumista voidaan estää muotoilemalla suuaukko epä

symmetrisesti. Kammion takaosan ja vertikaalin alueen välisen seinämän tulee olla 60
o kulmassa horisontaaliin ja kammion etuseinämän 50  55 o kulmassa horisontaaliin.

Suuaukon  tulee  olla  vähintään  kolme  kertaa  suurempi  kuin  suurin  partikkelikoko,

mutta ei yli 30 % syöttötason pituudesta. Liian suuresta syöttöaukosta seuraa syötet

tävän  materiaalin  virtaus  ainoastaan  etuosasta,  jolloin  syöttökammion  takaosaan

muodostuu liikkumaton alue. Syöttötason korkeus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin

syöttöaukon halkaisija, jotta virtaus syöttökammiosta syöttötasolle on tasaista.

Kuvassa 5.11 on esitetty K. Jonesin [22] sekä kokeista saadun informaation pohjalta

suunniteltu kuva syöttökammion muotoilusta, jolla pystytään estämään holvaantumi

nen  ja  pitämään  vakuumi  syöttölaitteistossa.  Syöttökammio  pystytään  eristämään
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venttiileillä  muusta  laitteistosta  kammion  täytön  ajaksi.  Täytön  jälkeen  kammioon

imetään vakuumi avaamalla neulaventtiiliä vähän kerrallaan, jotta virtauksen mukana

ei pääse kulkeutumaan hartsia hallitsemattomasti muualle laitteistoon.

Kuva 5.11 Tärysyöttimen syöttökammion kaaviokuva uudelleen mitoituksen jälkeen.
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5.3 Yhteenveto

5.3.1 Kapselisyöttö

Selvityksen mukaan kapselisyöttö ei ole suositeltava syöttömekanismi tälle laitteistol

le käyttöpaineen ollessa 10 mbar tai pienempi. 900 g/h syöttönopeus saavutetaan 1 ml

kapselilla  syöttösyklin  pituuden  ollessa  2  sekuntia.  Tällöin  paine  nousisi  noin  1.5

mbariin käyttöpaineen ollessa 1 mbaria. Käyttöpainetta kasvatettaessa painegradien

tin suhteellinen suuruus pienenee. Käyttöpainetta nostettaessa 15 mbariin 1 ml kam

mion  aiheuttama  painegradientti  on  enää  n.  3  %,  1  mbarin  käyttöpaineelle  ollessa

noin 45 %.

Kapselikoko kannattaa pitää niin pienenä kuin  teknisesti on mahdollista, jolloin pai

negradientti pystytään hallitsemaan helposti. Syötön kapasiteettia kannattaa kasvattaa

lisäämällä kapselien määrää mieluummin kuin kasvattamalla kapselin kokoa. Kapse

lien määrää kasvattamalla ja venttiilien toiminnan lomittamisella pystytään syöttöä ja

paineen vaihtelua tasaamaan. Pumpun kapasiteetti on riittävä kapselisyöttöä ajatellen.

Kapselisyöttö rasittaa pumpun kapasiteettia alle 5 % kapselikoon ollessa alle 5 ml.

Kapselisyötössä syöttökammio on ilmanpaineessa, jonka seurauksena  täyttö voidaan

suorittaa prosessia keskeyttämättä. Tätä mahdollisuutta ei ole vielä saavutettu muissa

prosessiin kokeilluissa syöttömekanismeissa.

Hartsin  syötön  toteuttamista  kapselisyötöllä  pitää  vielä  selvittää  tekniseltä  puolelta.

Ongelmaksi voi nousta hartsin tunkeutuminen venttiilin  läppien väliin, mistä seuraa

vuotoja. Syöttöprosessin ohjattavuus vaatii myös selvitystä. Venttiilien on toimittava

varmasti ja ajoituksen pitää olla kohdallaan.   Siirryttäessä useamman kapselin käyt

töön, kasvaa teknologiariski mahdollisten ongelmien kertaantuessa.

5.3.2 Tärysyöttö

Tärysyötöllä  pystytään  toteuttamaan  koelaitteiston  kokeet  syöttönopeudella  10300

g/h jauhetulle C/A 867H ioninvaihtohartsille 1 mbarin paineesta ylöspäin. Laitteiston

panoksen  maksimi  asettuu 200  grammaan,  jonka  jälkeen on  riski  syöttöaukon hol

vaantumisesta.  Kuvassa  5.11  esitetylle  kaaviokuvalle  uudelleen  mitoitetusta  syöttö
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kammiosta pystytään toteuttamaan usean tunnin koeajoja uudelleen latauksen ansios

ta ja syöttöaukon holvaantumisen riskiä on pienennetty huomattavasti.

Verrattaessa kapselisyöttöön on tärysyöttö toteutukseltaan yksinkertaisempi ja tekni

nen  riski  huomattavasti  pienempi.  Molemmat  syöttömenetelmät  ovat  riippuvaisia

syötettävän materiaalin ominaisuuksista. Kapselisyötön syöttönopeus on tosin helppo

laskea eri  materiaaleille, kun huokoisuus  tiedetään. Molemmat syöttömenetelmät on

skaalattavissa ylöspäin.

Koelaitteistolle suoritettavissa kokeissa käytetään kuvassa 5.8 esitettyä syöttölaitteis

toa. Tarpeen vaatiessa kuvassa 5.11 esitetyt muutokset toteutetaan  laitteistolle. Kau

pallisen laitteiston syöttölaitteisto on riippuvainen lopullisesta toimintapaineesta, joka

määräytyy kokeiden perusteella. Toimintapaineen noustessa yli 50 mbarin on kapse

lisyöttö varteenotettava vaihtoehto tärysyötölle. Tärysyötön kammiontilavuus on kas

vatettavissa siirtymällä GL1 sarjan täryttimiin, jolloin radan maksimipainoa voidaan

kasvattaa 4 kg:aan.

6 Koeajot ja laitteiston kehitystyö

Laitteistoa on kehitetty mittaustuloksista ja taselaskennasta kertyneen tiedon pohjalta.

Kehitystyö  on  keskittynyt  pääasiassa  reaktorin  kehitykseen.  Reaktorin  kehityksen

vaiheet voidaan jakaa protoplasmaprojektissa kolmeen eri vaiheeseen ja näille suori

tettuihin koeajoihin. Reaktorille 1. suoritettiin panos ja jatkuvatoimisen syötön vertai

lu sekä pintalämpötilojen mittaukset tehon funktiona. Reaktorille 2. suoritettiin alus

tavat mittaukset tehon ja paineen vaikutuksesta polttonopeuteen, optimaalisen happi

argonseossuhteen  mittaukset  sekä  tärysyöttimen  kalibrointi.  Reaktorille  3.  tehtiin

kokeet  tehon  ja  paineen  vaikutuksesta  polttonopeuteen  sekä  radioaktiiviset  merk

kiainekokeet.  Reaktorin  merkittävimpinä  muutoksina  voidaan  pitää  siirtymistä  ho

risontaalista  vertikaaliseen  asetteluun  sekä  tuuletuksen  korvaamista  vesivaippajääh

dytyksellä. Reaktorin kehityksessä käytetyt taselaskut on esitetty kappaleessa 2. Ko
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keet ja niistä saatu informaatio käydään läpi kappaleissa 6.1  6.3. Reaktorin jäähdy

tys on käsitelty kappaleessa 4.

Polton aikana prosessiolosuhteita  tarkkailtiin luvussa 1.6 esitetyllä  laitteistolla. Polt

tonopeutta seurattiin massaspektrometrilla  laskemalla palaneen hartsin määrä  synty

vien hiilioksidien määrästä, kun hiilen massaosuudeksi C/A 867H hartsissa tiedetään

71  %.  Kokeen  aikana  poltetun  hartsin  määrä  tarkistettiin  punnitsemalla  reaktoriin,

suodattimille ja kylmäloukkuun mahdollisesti kerääntynyt hartsi.

6.1 Reaktori 1.

Protoplasmaprojektin ensimmäinen reaktori suunniteltiin aikaisemmin VTT:llä suori

tetuista plasmapolttoprojekteista saadun tiedon pohjalta [16]. Reaktorille 1 suorite

tuissa kokeissa tehonsyöttö rajoittui 2 kW heikon jäähdytystehon seurauksena. Mer

kittävimpänä tuloksena selvitettiin jatkuvatoimisen syötön etu panostoimiseen syöt

töön ioninvaihtohartsin polttonopeuden kannalta.

6.1.1 Laitteisto

Borosilikaattilasista  valmistettua  horisontaalisesti  asetettua  reaktoria  jäähdytettiin

kolmella aksiaalipuhaltimella,  joiden  yhteisteho oli  1500  m3/h. Reaktorin syöttöpää

oli  kiinnitetty  halkaisijaltaan  16  mm  metalliputkeen  lasimetalliliitoksella  ja  poisto

puoli lasihiosliitoksella 50 mm lasiputkeen. Hartsia syötettiin reaktoriin koputtamalla

Faradayn häkin päälle asennettua lasikammiota.

6.1.2 Koetulokset

Mittausten aikana  seurataan  reaktorin pintalämpötilaa  infrapunamittarilla.  Reaktorin

pintalämpötila ei saa nousta yli 200 oC, jolloin on vaarana borosilikaattilasista valmis

tetun reaktorin rikkoontuminen ja polttokammiota kannattelevan nailonrakenteen su

laminen.  Koelaitteistolle  suoritettiin  koesarja,  jossa  pintalämpötilaa  seurattiin  tehon

kasvaessa  kolmella  eri  paineella.  Pintalämpötilan  annettiin  nousta  5  minuutin  ajan

kussakin mittauspisteessä, jonka aikana lämpötilan havaittiin tasoittuneen. Koesarjan

tulokset on esitetty kuvassa 6.1.
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Kuva 6.1  Reaktorin 1 pintalämpötilat tehon funktiona paineille 0,5, 1 ja 1,5 mbaria.

Reaktorille 1 suoritetuissa kokeissa havaittiin reaktorin pintalämpötilan nousevan te

hon funktiona. Borosilikaattilasista valmistetun reaktorin  turvallinen käyttölämpötila

on alle 200 oC. Lämpötilan noustessa yli 200 oC koe lopetettiin. 0,5 mbarin paineessa

plasmapurkaus pysyi homogeenisena peittäen koko reaktorin alueen ja lämpötila py

syi alle 150 oC tehon syötön ollessa alle 2 kW. Nostettaessa painetta havaittiin plas

mapatsaan  supistuvan  yhden  tai  kahden  kelan  kierroksen  mittaiseksi.  Tällöin  läm

mönsiirtopintaala pienenee huomattavasti ja tapahtuu paikallisesti voimakas lämpöti

lan nousu. 1,5 mbarin paineessa pintalämpötila nousi yli 200 oC jo 1,5 kW tehon syö

töllä. Rftehon sovittumisessa esiintyi ongelmia yli 2 kW rftehon syötöllä.

Polttokokeen aikana plasmapurkaus putkistoon oli erittäin voimakasta ja häiritsi ajoit

tain mittareiden toimintaa imupuolella. Reaktoriin syötetyn hartsin havaittiin kerään

tyvän kammion pohjalle. Tämä oli seurausta syöttöputken liitännän asettamisesta alu

eelle, jolle plasmapatsas ei ylettänyt. Kokeissa syntyvien savukaasujen määrää seurat

tiin massaspektrometrilla. Verrattaessa panostoimista  syöttöä  jatkuvatoimiseen  syöt

töön, havaittiin savukaasujen osuuden kasvavan massaspektrometrilla analysoitavissa

prosessin poistokaasuissa.
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6.2 Reaktori 2

Reaktorin 2 suunnittelussa pyrittiin estämään maadoitusta  lisäämällä hajapurkauksia

reaktorin ulkopuolelle, mahdollistamaan  suurempi  tehonsyöttö  jäähdytystehoa lisää

mällä  ja  parantamaan  poltettavan  materiaalin  ja  plasman  kohtaamista  syöttöputken

uudelleen  asettelulla.  Reaktorille  2  kalibroitiin  tärysyötin,  määritettiin optimaalinen

happiargonseossuhde sekä määritettiin paineen ja tehon vaikutus polttonopeuteen.

6.2.1 Laitteisto

Reaktorissa  2  siirrettiin  hartsin  syöttöputken  liitäntä  kelan  kierrosten  väliin,  jolloin

hartsi putoaa keskelle plasmapatsasta. Ensimmäisessä reaktorissa ongelmana esiinty

neet  plasmapurkaukset  syöttö  ja  imuputkistossa pyrittiin  estämään  lisäämällä  maa

doitusta sekä kasvattamalla imupuolen halkaisijaa. Jäähdytystä lisättiin asentamalla 3

radiaalituuletinta  lisää,  jolloin  tuulettimien yhteisteho oli 3000 m3/h.   Reaktori 2 on

esitetty kuvassa 6.2.

Kuva 6.2 Valokuva reaktrori 2:sta plasmapurkauksen aikana.
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6.2.2 Koetulokset

Ylhäältä asennettuun syöttöputkistoon liitettiin kappaleessa 5 esitelty tärysyötin. Tä

män ansiosta pystyttiin määrittämään syöttönopeus välillä 10300 g/h. Reaktorille 2

suoritettiin  koesarja,  jossa  polttonopeus  määritettiin  kolmelle  eri  syöttöteholle  pai

neen ollessa 1 mbaria. Kuvassa 6.3 on esitetty koesarjan kokeelliset tulokset pisteinä,

ChemPlasmaprojektissa [5] määritelty laskennallinen polttonopeus eksitoidun hapen

määrästä eri tehon syötölle sekä kappaleessa 2 laskettu pumpun rajoittama polttono

peus 1 mbarin paineessa.
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Kuva 6.3 Polttonopeus tehon syötön funktiona 1 mbarin paineessa esitettynä pisteinä, pumpun
polttonopeutta  rajoittava  taso  esitettynä  katkoviivana  ja  viivana  eksitoitujen  happi
atomien määrästä laskettu polttonopeus tehon funktiona.

Kuvasta 6.3 nähdään  polttonopeuden  kasvavan  tehon  funktiona.  Pumpun  imutehon

rajoittama  taso  79  g/h  polttonopeudelle  1  mbar  paineessa  on  laskettu  hapen  rea

goidessa  täydellisesti hartsin  kanssa.  Kokeiden  aikana  reaktorin  poistokaasuja  tark

kailtiin massaspektrometrilla. Massaspektrometrin  tuloksista havaittiin  jäännöshapen

osuudeksi  20  %  ja  argonin  30  %  reaktorista  poistettavista  kaasuista.  Savukaasujen

tilavuuden ollessa 50 % poistokaasuista  ei polttonopeus voi olla yli 40 g/h. Massa
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spektrometria tarkkailtaessa polton aikana, havaittiin hiilen hapettuvan pääosin hiili

monoksidiksi. Palamisreaktio ei etene tällöin loppuun asti tai syötettävän hapen aine

virta on liian pieni.

Argonhappi seoskaasun ainevirtaa nostettaessa liian paljon alkaa paine reaktorin si

sällä nousta, koska pumppu ei kykene poistamaan riittävällä nopeudella  syötettävää

kaasua ja syntyviä savukaasuja. 100 % hapen syötöllä saavutettaisiin pumpun kannal

ta  paras  mahdollinen  tilanne.  Plasman  ylläpitämiseen  tarvitaan  kuitenkin  argonia.

Kokeissa plasmapatsaan pituuden on havaittu lyhenevän, kun argonin syöttöä on pie

nennetty.

Optimaalinen  seossuhde plasmakaasuina käytetylle  argonhappi  seokselle on määri

telty laskennallisesti virittyneen hapen tuottonopeuden kautta. Optimaalinen seossuh

de on hapen osuuden vaihdellessa välillä 2090 %, jonka paikallinen maksimi saavu

tetaan 90 % hapen osuudella  [6]. Kokeellisesti hapen ja argonin optimaalinen seos

suhde määritettiin 1 mbarin paineessa 1 kW tehon syötöllä. Hartsin syöttö pidettiin 70

g/h kokeen ajan,  jolloin poltettavaa materiaalia oli ylimäärin  tarjolla. Massaspektro

metrilla  seurattiin  syntyvien  savukaasujen  määrää.  Kuvassa  6.4  on  esitetty  massa

spektrometrilla mitatut konsentraatiot ajan funktiona kokeen aikana. Syötetyn happi

argon seoskaasun suhde on ilmoitettu argonin konsentraatioviivan yläpuolella.
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Kuva 6.4 Massaspektrometrilla mitatut konsentraatiot ajan funktiona kokeen aikana. Syötetyn
happiargon seoskaasun suhde on ilmoitettu argonin konsentraatioviivan yläpuolella
(O2:Ar).

Kokeellisesti määritetty happiargon seoskaasun optimaalinen suhde on hapen osuu

della 7080 % 1 mbarin paineessa ja 1 kW rftehon syötöllä tälle laitteistolle.

Kokeiden aikana havaittiin, ettei tuuletuksen tehon lisäys 3000 m3/h:ssa tuottanut toi

vottua tulosta. Tehon syöttö rajoittui edelleen 2 kW. Syöttöputken sijoittaminen kelan

3 ja 4 kierroksen väliin 4kierroksen kelalla aiheutti plasman syttymisen 1 ja 2 kier

roksen alueella. Vähennettäessä kierrosten  lukumäärää kahteen saatiin plasmapatsas

syötettävälle alueelle, mutta lämpötilat nousivat paikallisesti liian korkeiksi. Kokeissa

havaittiin  reaktoriin  syötetystä  hartsista  3040  %  ajautuvan  suodattimelle  täydellä

pumppaus teholla.

6.2.3 Jäähdytys

Plasmapolton kapasiteetin kasvattamisen kannalta on paineen nostaminen oleellisessa

asemassa. Syntyneiden savukaasujen tilavuus on sitä pienempi, mitä suuremmilla pai

neilla pystytään toimimaan. Tästä seuraa savukaasujen nopeampi poistuminen ja polt

toprosessin  eteneminen.  Paineen  nostoa  rajoittaa  induktiivisen  plasman  kytkennän
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heikkeneminen korkeimmissa paineissa. Tämä voidaan korjata tehoa nostamalla, jos

ta  seuraa  pullon  lämpeneminen  yli  sallitun  toimintalämpötilan.  Lämpötilan  nousua

rajoittaa kehikon muoviruuvien sulaminen 200 oC asteessa ja borosilikaattilasin käyt

tölämpötila 220 oC. Koeajoissa havaittiin, että kuudella aksiaalipuhaltimella toimiva

jäähdytys  ei  kattanut  koko  pullon  pintaalaa.  Jäähdytyksen  teho  on  heikoin  pullon

ylälaidassa,  jonka  nopea  kuumeneminen  havaittiin  reaktorin  pintalämpötilamittauk

sissa. Reaktorin pintalämpötilan nousu yli 200 oC rajoitti kokeissa tehon syötön 2000

W:iin, sekä tehon syötöstä riippuvan paineen 2 mbariin. Pullon ulosvientipäähän ra

kennettu supermaadoitus ratkaisi tehon noston seurauksena syntyvien kapasitiivisten

kytkentöjen  aiheuttamat  ongelmat,  jolloin  rajoittavana  tekijänä  tehon  ja  sitä  myötä

paineen nostolle on reaktorin pinnan lämpötila. Reaktorin jäähdytystä ja vaihtoehtois

ten ratkaisujen sopivuutta on käsitelty aiemmin kappaleessa 4.3.

6.3 Reaktori 3

Kappaleessa 6.2.4 esitettyjen  tulosten perusteella horisontaaliseen  reaktoriin suunni

teltiin vesivaippajäähdytys. Reaktorilla suoritetussa koeajossa päästiin 3 kW rftehon

syöttöön,  jonka  jälkeen  tehoa  lisättäessä  kammion  sisäseinämään  syntyi  halkeama.

Vesivaippajäähdytyksessä  syöttöputken  sisääntulo  reaktoriin  oli  toteutettava  vaipan

läpi. Lämpötilaero sisemmän ja ulomman vaipan välillä aiheutti lämpölaajenemisesta

johtuvaa jännitystä läpivientiin, joka lopulta aiheutti halkeaman. Jotta hartsi saataisiin

syötettyä kammioon ilman läpivientejä vaipan läpi, oli siirryttävä vertikaaliseen reak

toriin.  Sijoittamalla  kela  reaktorin  alalaitaan  saadaan  plasmapatsas  pohjalle,  jolloin

vältytään hartsin kasaantumiselta. Horisontaalisessa reaktorissa ei ollut fyysistä estet

tä hartsin virtaukselle kammiosta suodattimelle. Vertikaalisessa reaktorissa syöttö ta

pahtuu kammion pohjalle, jolloin virtauksen on oltava riittävän voimakas nostamaan

hartsi 30 cm matka pystysuoraan. Syöttöputken reaktorin sisäpuolelle tuleva osa val

mistettiin keraamista, jotta kytkentää ei tapahtuisi. Reaktori 3 kaaviokuva on esitetty

kuvassa 6.5.
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Kuva 6.5 Kaaviokuva reaktori 3:sta

Hartsi

O2 & Ar

CO2 + H2O

O2 & Ar

Plasma
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Kuva 6.6  Valokuva reaktori 3:sta.
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6.3.1 Koeajot

Aikaisemmissa reaktoreissa paineen nostoa ovat rajoittaneet ongelmat plasman sovi

tuksessa  sekä  plasmapatsaan  kutistuminen,  jolloin  lämmönsiirtopintaala  pienenee

huomattavasti. Kokeissa on saatu viitteitä tehon nostamisen auttavan plasman stabi

loinnissa.  Tehon  nostaminen on  rajoittunut  kuitenkin  2  kW:iin  jäähdytysongelmien

takia,  eikä näin suppealta  alueelta saaduista  tuloksista voida  tehdä kovin  luotettavia

johtopäätöksiä.  Reaktori  3:n  vesivaippajäähdytyksen  ansiosta  pystyttiin  syöttötehoa

nostamaan hetkellisesti 6,5 kW:iin. Tehon syötön ollessa yli 4 kW, ylittää heijastuva

teho sovitinpiirin kapasiteetin. Reaktorille 3  suoritettiin koesarja,  jossa polttonopeus

selvitettiin paineen funktiona eri tehon syötölle 14 kW. Koesarjan tulokset on esitet

ty kuvassa 6.7.
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Kuva 6.7 Polttonopeus  paineen  funktiona  tehon  syötöille  14  kW.  Poltettavana  materiaalina
C/A 867H ioninvaihtohartsi. Pumpun rajoittama polttonopeus C/A 867H ioninvaih
tohartsille esitetty sinisellä suoralla.

Koesarjalla pystyttiin näyttämään paineen ja tehon lisäyksen vaikutus polttonopeuden

kasvuun.  Pumpun  rajoittama  polttonopeus  on  laskettu plasmakaasun ollessa  100  %

happea  ja  sen  reagoidessa  täydellisesti  ioninvaihtohartsin  kanssa  poltossa.  Todelli
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suudessa argonia joudutaan käyttämään poltossa ja hapen reagointiaste on noin 80 %

luokkaa. 4 kW ja 4 mbarin paineessa suoritetussa kokeessa havaittiin polttonopeuden

kasvavan ajoittain 175 g/h analysoitaessa palokaasuista  syntyneen CO ja CO2 pitoi

suuksia massaspektrometrilla.

Kokeissa  havaittiin  reaktorin  muotoilusta huolimatta noin 40 %  syötetystä hartsista

kulkeutuvan suodattimille pumpun maksimivirtauksella. Tämä hartsi on pinnasta osit

tain hapettunutta tai täysin palamatonta. Reaktorin jälkeen putkistosta ja suodattimel

ta kerätylle hartsille ei SEManalyysissä havaittu partikkelikoon muutosta. Palamat

toman hartsin kulkeutuminen suodattimelle voitaisiin estää nostamalla painetta  ja ti

puttamalla virtausnopeuksia. Painetta nostamalla 1 mbarista 10 mbariin saadaan aine

virtaa kasvatettua kymmenkertaiseksi samalla tilavuusvirralla. Kulkeutumista voidaan

estää myös  kasvattamalla putkiston kokoa,  jolloin  virtausnopeuksia voidaan pienen

tää.

Vertikaalisen reaktorin muotoilun ideana oli synnyttään voimakkain plasma reaktorin

pohjalle,  jonne  hartsi  tiputetaan  syöttöputkesta.  Reaktorin  kaksoispohjan  ja  pohjaa

kohti  suppenevan muotoilun seurauksena ei  riittävän  voimakasta purkausta pystytty

tuottamaan  pohjalle.  Voimakkain  purkaus  silmämääräisesti  tarkasteltuna  oli  noin  5

cm pohjan yläpuolella. Tämän alapuolelle alkoi kerääntyä hartsia kokeen aikana. Ka

saantunut hartsi muodosti keon, jonka pinta hiiltyi ja muodosti suojaavan kerroksen

pohjalle.  Kuvassa 6.8  on esitetty  kokeen  jälkeen  otettu  valokuva  reaktorin  pohjalle

syntyneestä hartsikeosta.
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Kuva 6.8 Reaktori 3:lle suoritetun kokeen jälkeen otettu valokuva pohjalle kerääntyneestä  io
ninvaihtohartsista.  Valkoinen  palamatonta  hartsia  ja  sen  päällä  tummempi  kerros
hiiltynyttä hartsia.

Kuvasta  6.8  nähdään  kuinka  pohjalla  on  vaalea  kerros  täysin  palamatonta  hartsia.

Tämän päällä tummempi kerros hiiltynyttä hartsia, joka suojaa alempaa kerrosta plas

malta.

6.3.2 Merkkiainekokeet cesiumilla

Ydinvoimalaitoksissa  käytetyn  ioninvaihtohartsin  säteilystä  suurin osa  on  seurausta

cesiumin  ja  koboltin  radionuklideista.  Radionuklidien  pidätyskokeisiin  valittiin

merkkiaineeksi  cesium.  Useissa  plasmapolttolaitteistolle  suoritetuissa  tutkimuksissa

radioaktiivisten  aineiden  pidätyskokeisiin  on  valittu  merkkiaineeksi  koboltti  [911,

27].  Koboltin  höyrystyminen  vaatii  kuitenkin  korkeamman  lämpötilan  verrattaessa

cesiumiin sen korkeamman höyrynpaineen seurauksena. Tällöin pidätettäessä koboltti
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tuhkaan  koeolosuhteissa  voi  cesium  hyvinkin  höyrystyä  vastaavissa  olosuhteissa,

mutta ei päinvastoin.

Merkkiainekoe suoritettiin cesiumilla  ja inaktiiviselle  raudalla seostetulle C/A 867H

raehartsille, jonka tuhkapitoisuus oli 15 p%. Rftehon syöttö kokeen aikana pidettiin

4 kW:ssa ja toimintapaine 3 mbarissa. Polttokokeen jälkeen reaktorin pohjalle kerään

tynyt tuhka kerättiin talteen. Reaktorin, kylmäloukun ja suodattimen pinnat pyyhittiin

laimealla  typpihapolla,  jonka  jälkeen  kerätyistä  näytteistä  määritettiin  aktiivisuudet

gammaspektrometrilla. Kokeen tuloksia on verrattu vuonna 1997 VTT:llä kapasitiivi

sesti kytketylle plasmalaitteistolle suoritettuihin kokeisiin [4]. Tulokset cesiumin pi

dättymiselle kokeissa on esitetty taulukossa 6.1

Taulukko 6.1  Cesiumille suoritettujen merkkiainekokeiden tulokset 1997 ja 2007.

Suurin  osa  cesiumista  pidättäytyi  odotusten  mukaisesti  tuhkaan  2007  suoritetuissa

kokeissa induktiivisesti kytketylle plasmapolttolaitteistolle. Kokeita ja tulosten tulkin

taa  häiritsi  palamattoman  ioninvaihtohartsin  kulkeutuminen  kylmäloukkuun  ja  suo

dattimille, jolloin ei voida varmuudella todeta, onko kylmäloukusta  löytynyt aktiivi

suus  peräisin  palamattomasta  hartsista  vai  poltossa  höyrystyneistä  radionuklideista,

jotka on pidätetty kylmäloukun kylmille pinnoille.

Verrattaessa  tulosta  kapasitiivisesti  kytketyllä  plasmapolttolaitteistolla  suoritettuihin

kokeisiin, havaitaan cesiumin pidätyskyvyn olevan samaa luokkaa. 1997 koelaitteis

tossa vesijäähdytteinen keskielektrodi keräsi 1 % höyrystyneestä cesiumista.  Induk

tiivisessa plasmapolttolaitteistossa reaktorin pinnat ovat vesijäähdytteisiä ja keräävät

poltossa höyrystynyttä cesiumia. Polton aikana tuhkaa kerääntyy reaktorin pinnoille,
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jolloin ei  voida varmuudella sanoa onko  reaktorin pinnoilta  löytynyt aktiivisuus pe

räisin tuhkasta vai höyrystyneestä cesiumista.

Cesiumin  pidätyskokeiden  tuloksissa  jäätiin  alle  100  %.  Laitteiston  putkistossa  on

runsaasti  kylmää  pintaa  ennen  kylmäloukkua,  jossa  virtaavan  kaasun  lämpötila  oli

mittausten perusteella alle 50 oC kokeiden aikana. Putkiston pinnalle tasaisesti kerty

nyt aktiivisuus on käytännössä mahdotonta kerätä 100 % talteen. Myös mittauksissa

esiintyvä  virhe  on  muutaman  prosentin  luokkaa,  joka  selittää  osaltaan  alle  100  %

saannon.

6.3.3  Laitteiston energiatehokkuus

Reaktorille 3 suoritetuissa koeajoissa päästiin 4 kW tehonsyötöllä 175 g/h polttono

peuteen  kuivatulle  C/A  867H  ioninvaihtohartsille,  jolloin  energiatehokkuus  laitteis

tolle  ioninvaihtohartsia poltettaessa on 82 MJ/kg. Taulukossa 6.2 on verrattu VTT:n

kehittämiä  kapasitiivisesti  ja  induktiivisesti  kytkettyjen  plasmalaitteistojen  tuloksia

muihin kehitteillä oleviin ja kaupallisiin plasmapolttolaitteistoihin.

Taulukko 6.2  Kehitteillä olevien ja kaupallisten plasmapolttolaitteistojen tuloksia.

Painon
vähennys

Tilavuuden
vähennys

Näytteen
massa

Käsittely
aika

Käsitte
lynopeus

Energian
kulutusMenetelmä

[%] [%]

Co
pidätys

[%] [kg] [min] [kg/min] [MJ/kg]
Induktiivisesti kytketty plasma,
kaupallinen [29] 92 90 >99 3.8 180 4.20E02 13

Poltto, kaupallinen [30] 91  1.5 300 1.30E01 34

Plasmakaari, jatkuvatoiminen
[12] 86 72 100

0.1
[kg/min] 0.05 27

Plasmakaari, panostoiminen
[12] 70 67 100 0.1 5.2 1.10E03 90

Mikroaaltokuumennus [31] 100 100 3.00E02 30 1.00E03 160

Plasmasuihku [14] 95 80 >95 2.00E02 10 3.40E03 87

Kapasitiivisesti kytketty
plasma, panostoiminen [4] 90 >90 94.3 1.00E02 12 8.33E04 360

Induktiivisesti kytketty plasma,
jatkuvatoiminen 90 >90 93.5 (Cs)

0.035
[kg/h] 60 2.92E03 82
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Taulukosta 6.2 nähdään, että VTT:llä kehitetty induktiivisesti kytketty plasmapoltto

laitteisto on kilpailukykyinen  muihin menetelmiin verrattaessa painon  ja  tilavuuden

pienenemistä  polton  aikana.  Laitteistojen  radionuklidien  pidätyskykyä  on  testattu

muilla laitteistoilla käyttäen merkkiaineena cobolttia, kun VTT:n induktiivisesti kyt

ketyssä  laitteistossa on käytetty  cesiumia. Cesiumilla  suoritettuja merkkiainekokeita

voidaan pitää lähempänä todellisuutta vastaavaa tilannetta kuin coboltilla, koska kau

pallisessa laitteistossa kaikki radionuklidit on pidätettävä ja cesium höyrystyy cobol

tia alhaisemmassa lämpötilassa alhaisemman höyrynpaineen seurauksena. Taulukosta

6.2 nähdään käsittelynopeuden ja energiankulutuksen poltettua ioninvaihtohartsi kiloa

kohden olevan suurimmat kehityksen tarpeessa olevat kohteet.

7 Johtopäätökset

Työssä kehitettiin ja tutkittiin ydinvoimaloissa käytetyn ioninvaihtohartsin hävittämi

seen suunnitellun matalapaineisen induktiivisesti kytketyn plasmapolttolaitteiston ra

kennetta. Työn tarkoituksena oli kehittää ja optimoida koelaitteistoa siten, että koetu

losten pohjalta voidaan arvioida teollisuusmittakaavaisenlaitteiston rakennetta.

Kappaleessa    6.1.2  esitetyissä  plasmapolttolaitteiston  koeajoissa  havaittiin  jatkuva

toimisen syöttömenetelmän olevan kannattavampaa kuin panostoimisen polttonopeu

den  kannalta.  Laitteistolle  pystyttiin  toteuttamaan  jatkuvatoiminen  tärysyöttömene

telmä. Taselaskelmien perusteella havaittiin 1 mbarin käyttöpaineen rajoittavan polt

tonopeutta alle 100 g/h:ssa. Kokeissa pystyttiin vahvistamaan tulos ja näyttämään to

teen paineen noston vaikutus polttonopeuteen. Kokeissa havaittiin  tuuletuksen  jääh

dytystehon rajoittavan tehon nostoa 2 kW. Laskelmien perusteella todettiin vesijääh

dytyksen olevan  riittävä 6,5 kW lämpövirran poistolle  reaktorista. Siirtyminen vesi

vaippajäähdytteiseen  reaktoriin  mahdollisti  tehon  noston 6,5  kW:iin. Sovituksen  ai

heuttamat  ongelmat  rajoittivat  kuitenkin  tehon  noston  4  kW:iin.  Kappaleessa  6.3.1

reaktorille 3 suoritetuissa kokeissa havaittiin tehon ja paineen noston parantavan polt

tonopeutta lähes  lineaarisesti. Plasmapolttolaitteiston kehityksen tuloksena pystyttiin

polttonopeutta nostamaan 40 g/h tasosta 130 g/h tasoon. Hetkellisesti käyttämättömän

ioninvaihtohartsin polttonopeutta pystyttiin nostamaan jopa 175 g/h 4 kW tehon syö
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töllä  toimintapaineen ollessa 4 mbaria. Kokeiden perusteella 4 kg/h polttonopeuden

saavuttamiseksi  tarvitaan 65  kW  tehonsyöttö  ja  vähintään  65  mbarin  toimintapaine

pumpun  tilavuusvirralla  200  m3/h.  Radionuklideista  suoritettiin  merkkiainekoe  ce

siumille, jonka pidätyskyky pystyttiin pitämään entisellään verrattaessa 1997 suoritet

tuihin kokeisiin VTT:n kapasitiivisesti kytketyllä plasmapolttolaitteistolla.

Kappaleessa 6.3.1 esitetyissä koetuloksista havaittiin palamattoman hartsin muodos

tavan kasan vertikaalisen reaktorin pohjalle. Kasan pintaan muodostuu hiiltynyt hart

sikerrostuma, joka suojaa sen alla olevaa hartsia palamasta. Tämä on mahdollista es

tää  lisäämällä  jokin sekoitusmekanismi  reaktorin pohjalle.  Ioninvaihtohartsi  sisältää

n. 10 % rikkiä,  joka hapettuu plasmakäsittelyssä rikinoksideiksi. Nämä muodostavat

veden  kanssa  rikkihapoketta  kaasun  lämpötilan  laskiessa  alle  150 oC.  Rikkihapoke

aiheuttaa laitteistolle korroosiota. Korroosio oli havaittavissa kuivaruuvipumpun pai

neennostopuolen ruostumisena. Tämä on estettävissä pitämällä  lämpötila prosessissa

yli 150 oC, mikä ei ole suositeltavaa radionuklidien mahdollisesti heikkenevän pidä

tyskyvyn kannalta. Toinen vaihtoehto on järjestää pumpulle jatkuvatoiminen pesujär

jestelmä, jonka avulla pumppu voidaan pitää puhtaana keskeyttämättä prosessia. Jat

kuvatoimisia pesujärjestelmiä on saatavissa 3000 euron hintaan kyseiselle kuivaruu

vipumpulle. Laitteiston putkistossa suuret virtausnopeudet aiheuttavat hartsin kulkeu

tumista suodattimelle. Tämä on estettävissä nostamalla painetta, jolloin tilavuusvirto

ja voidaan pienentää. Toinen vaihtoehto on suurentaa putkiston halkaisijaa.

Poltettaessa ioninvaihtohartsia 175 g/h tehonsyötöllä 4 kW saadaan energiankulutuk

seksi  82  MJ/kg.  Taulukossa  6.2  on  verrattu  VTT:n  kehittämiä  kapasitiiviisisesti  ja

induktiivisesti kytkettyjen plasmalaitteistojen tuloksia muihin kehitteillä oleviin plas

mapolttolaitteistoihin.

Laitteiston energiatehokkuuteen on syytä kiinnittää huomiota suunniteltaessa kaupal

lista  laitteistoa.  Tähän  pystytään  vaikuttamaan  muotoilemalla  kammion  rakennetta

siten,  että  plasma  ja  hartsipartikkelit  kohtaavat  toisensa  paremmin.  Kammion  hal

kaisijan pienentäminen pienentäisi plasmapatsaan hukkakuutioita. Polttotehokkuuden

parantuessa tehoa lisäämällä olisi mahdollista siirtyä infly polttoon, jossa ioninvaih

tohartsin partikkelit  tippuisivat plasmapatsaan  läpi  ja  palaisivat  lennon  aikana. Tätä
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on  tutkittava  vielä  teoreettiselta pohjalta niin polttonopeuden kuin mahdollisen  lait

teistorakenteen kannalta ennen kokeellista toimintaa.
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