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Sammanfattning 

 

Ringhals kärnkraftverk har under det senaste decenniet genomgått omfattande moderniseringar i 

syfte att höja verkningsgraden och effekten på befintliga reaktorer. Då det ställs stora krav på en 

kärnkraftsanläggnings driftsäkerhet är det önskvärt att kunna förutse hur ett ingrepp på 

komponentnivå kommer påverka processdynamiken i anläggningen.  

 

Under de senaste årtionden har beräkningstekniska koder utvecklas vilka numeriskt fångar fenomen 

som inte låter sig beräknas med enbart analytiska metoder. I detta projekt, vilket har till syfte att 

modellera kondensatsystemet och verifiera det mot mätdata vid normaldrift för Ringhals 4 har koden 

TRACE (TRAC/RELAP Advanced Computational Engine) används. 

 

Kondensatsystemets huvudkomponenter är kondensatpumpar och dränagekylare med 

lågtrycksförvärmare. Pumparnas huvuduppgift är att ge erforderlig tryckhöjning på vätskan i 

stamledningen medan dränagekylare med lågtrycksförvärmares främsta uppgift är att  höja 

temperaturen. Den teoretiska grunden vilken analysen av flödet bygger på i TRACE är Navier-Stokes 

ekvationer och för varje tidssteg beräknas storheter som massflöde, värmeöverföring och tryck etc. 

 

För modellens uppbyggnad användes det grafiska användargränssnittet SNAP (Symbolic Nuclear 

Analysis Package) vilket utnyttjar komponenter som representerar olika delar av ett flöde. Detta är 

gjort med stöd av interna konstruktionsritningar och systembeskrivningar för anläggningen. 

Randvillkoren vilka utnyttjas i modellen är hämtade från mätdata som kommer från lokala 

avläsningar, värme- och massbalans och digitalt loggade värden. Analysen är uppdelad i tre delar där 

pumpsystem och förvärmare (med dränagekylare) betraktas separat för att sedan sammanföras i en 

komplett modellering av hela systemet. Fokus ligger på parametrar som anses vara av särskild vikt 

för kondensatsystemet verkningssätt så som tryck, temperatur och massflöde.      

    

Resultaten visar på god överenstämmelse mot mätdata för simulering med randvillkor för vilket 

modellen har justerats efter. Modellen har dock visat på en stor känslighet för förändrade 

initialvillkor som annan temperatur, massflöde eller nya tryckförhållanden. En stor anledning till 

denna känslighet kan kopplas till HEATER-komponenten vilken används till att modellera 

höljesidan av förvärmarna. Det finns också outredda frågetecken kring hur koden hanterar 

kondensationen där både filmkondensation och tvingad vätskekonvektion förekommer. 

  

Det finns därför anledning till vidare utveckling av modellen innan den kan implanteras i mer 

komplexa flödesstrukturer vilket är önskvärt på lång sikt. Förslag till vidare åtgärder är att de 

fysikaliska förutsättningarna vilka förvärmarna verkar under utreds ordentligt där tryckfall, 

placering av nivåregleringsventil justeras initialt och variabla randvillkor införs för höljesidan för att 

bättre fånga dess faktiska verkningssätt.      

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

Abstract 

 

Nuclear power plants such as Ringhals 4 have undertaken major investments in technical 

improvements during the last decade to ensure secure operating and to increase efficiency. All 

activity concerning nuclear processing is performed under heavy regulation and it is therefore 

desirable to better anticipate how changes in components or new operating guidelines will implicate 

the overall process. 

 

The modern nuclear reactor system operates at a level of complexity where simple math and 

theoretical models are not capable of performing complete process calculations. Complex numerical 

schemes have therefore been developed to serve as powerful tools in solving the partial differential 

equations that describe two-phase flow and heat transfer. One of these numerical schemes is the code 

TRACE (TRAC/RELAP Advanced Computational Engine) that is used in this project. The objective 

was to compare results from the theoretical model in TRACE for the condenser system at Ringhals 4 

with actual data obtained under normal operating conditions. 

 

The main components of the condenser system is composed of condenser-pumps and drain coolers 

with low pressure pre-heater. The main task of these pumps is to increase the static pressure in the 

system while the drain cooler with the preheater’s main objective is to raise the temperature. 

  

The graphic interface SNAP (Symbolic Nuclear Analysis Package) was used to design the model with 

constructional drawings and internal documentation as complementary sources. The boundary 

conditions used are sourced from either local readings, heat- and mass balance or logged values. The 

analysis was broken down in three different parts with focus initially on the pump system and 

preheaters. For completeness, the two systems were thereafter assembled to represent the whole 

condenser system. 

 

Satisfactory results have been obtained considering the main objective. Also discovered was that the 

theoretical model has a great sensitivity with new initiating values for temperature, mass flow as well 

as when using different pressure conditions. The main reason for this sensitivity is believed to be 

found in the HEATER-component, which is used to model the preheaters shell side. This also poses 

questions concerning how the code handles the condensation in the HEATER-component, where 

film condensation and forced convection should exist. 

 

Further investigation and development are therefore required before the model can be implemented 

in the context of more complex flow set-ups. Some of the more direct changes that are proposed 

would be to lowering the valves on the HEATER-component and a complete investigation around 

the physical conditions for the preheaters is needed to be performed.  
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Nomenklatur 

 

A Area (m2) 

Abreak Area mellan anslutande BREAK och gränssnitt 

C Väggmotståndkoefficient 

c Värmeöverföringskoefficient (W/m2 ∙ K) 

cp Specifik värmekapacitet (J/kg ∙ K)  

Dh Hydraulisk diameter (m) 

e Inre energi (J) 

E Överförd effekt per volymenhet mellan faserna (W/m3) 

f Friktionskoefficient 

fw Fanning friktons faktor 

g Gravitation (m/s2) 

h Specifik entalpi (W/m2 ∙ K) 

H Uppfordringshöjd (Pa ∙ m3/kg) 

hnorm Uppfodringshöjdförhållandet 

K Engångsförlustkoefficient 

k Termisk konduktivitet (W/m ∙ K) 

K0 Användarspecificerad engångsförlustkoefficient   

L Karakteristisk längd (m) 

M Överförd rörelsemängd per volymenhet mellan faserna (Ns/m3) 

N Antal celler i en given komponent 

Nu Nusselt nummer 

P Tryck (Pa) 

Pr Prantdts tal 

Q Volymflöde (m3/s) 

q Överförd värmeeffekt per volymenhet (W/m3) 

q’ Överförd effekt per ytenhet (W/m2) 

qdl,dv Direkt överförd värmeeffekt till ångan eller vätskan (W) 

qli Överförd värmeeffekt per volymenhet mellan vätska och gränsskikt 

qnorm Flödesförhållande 

qpump Värmeeffekt (simulerad impellerfriktion) 

qvi Överförd värmeeffekt per volymenhet mellan ånga och gränsskikt  

Re Reynolds tal 

S Spänningstensor 

T Temperatur (K) 

t Tid (s) 

∆tCourant Courant stabilitetsgräns (s) 

Tsv Temperatur vid givet ångtryck (K) 



 

v 
 

v Flödeshastighet (m/s) 

V Hastighet (m/s) 

x, xj Cellängd (m) för cell j 

 

Grekiskt 

α Volymandel vätska eller ånga 

ε Ytråhet (m) 

μ Dynamisk viskositet (Pa∙s) 

ρ Densitet (kg/m3) 

Ω Vinkelhastighet (rad/s) 

ωnorm Varvtalsförhållande 

Г, Гi Överförd massa per tidsenhet och volymenhet mellan faserna (kg/s∙m3) 

Гsub Överförd massa per tidsenhet och volymenhet pga. underkyld kokning (kg/s∙m3) 

 

Index 

con Kontraktion  

exp Expansion  

i Gränsskikt mellan faser 

j Cell j 

j+1/2 Höger anslutande gränsskikt till cell j 

l Vätskefas  

n Nominellt värde 

ori Strypning 

sat Värde för mättnad 

turb Värde vid turbulent strömning 

w Solid vägg, anläggningsyta på rör 

v Ångfas 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

Innehållsförteckning 

 

1  Introduktion .................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................1 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................1 

1.3 Översikt ..............................................................................................................................1 

2  Teori .............................................................................................. 2 

2.1 Tryckvattenreaktor – Generell översikt .......................................................................... 2 

2.1.1  Kondensatpumpar ........................................................................................ 3 

2.1.2  Lågtrycksförvärmare med dränagekylare ................................................... 3 

2.2 TRACE ............................................................................................................................... 4 

2.2.1  Flödesanalys .................................................................................................. 4 

2.2.2  Komponenter .............................................................................................. 10 

3  Metod ............................................................................................ 13 

3.1 Pumpsystem .................................................................................................................... 14 

3.2 Lågtrycksförvärmare med dränagekylare ..................................................................... 16 

3.3 Sammansatt kondensatsystem ...................................................................................... 19 

4  Resultat ........................................................................................ 20 

4.1 Pumpsystem .................................................................................................................... 20 

4.2 Lågtrycksförvärmare med dränagekylare ..................................................................... 20 

4.3 Sammansatt kondensatsystem  ..................................................................................... 24 

5  Diskussion ................................................................................... 25 

5.1 Pumpsystem .................................................................................................................... 25 

5.2 Lågtrycksförvärmare med dränagekylare ..................................................................... 25 

5.3 Sammansatt kondensatsystem  ..................................................................................... 27 

6  Slutsats ........................................................................................ 28 
 

 

 

 
 

 
 

 



Kapitel 1.    Introduktion 

1 
 

Kapitel 1 
 
Introduktion 
 

 

Svensk kärnkraft har under de senaste åren genomgått mycket omfattande tekniska 

moderniseringar. Mer specifikt har till exempel Ringhals kärnkraftverk investerat i genomsnitt fem 

miljoner kronor dagligen sedan 2004 i åtgärder som gör kärnkraftverket säkrare, effektivare och mer 

långlivat [1].  

 

I samband med sådana moderniseringar vill man kunna försäkra sig om att anläggningens generella 

konstruktion- och processparametrar inte avviker från de föreskrifter som fungerar som ramverk för 

all kärnteknisk verksamhet. Kärnkraften lyder under mycket omfattande regelverk som ställer höga 

krav på anläggningens konstruktion och processparametrar. Vad gäller kravbilden för en kärnteknisk 

anläggning står det att läsa i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd att den skall 

vara konstruerad på så vis att den innehar tålighet mot felfunktioner hos komponenter och system 

men även uppvisa tillförlitlighet och driftstabilitet [2]. En utmaning i dessa sammanhang är att 

förutse hur ingrepp i på komponentnivå påverkar processens dynamik överlag. Det finns både 

tekniska, tidsmässiga och därmed stora ekonomiska fördelar om man i förväg kan förutsäga hur 

processens parametrar kommer påverkas av ett ingrepp. 

1.1 Bakgrund 

Som ett led i att ständigt utveckla säkerheten och förbättra processdynamiken är det fördelaktigt att 

kunna modellera beteenden hos komponenter och system under olika driftförutsättningar. 

Kärnkraftverk opererar under förhållande som inte alltid låter sig beskrivas med enkla teoretiska 

modeller utan man har under de senaste årtiondena utvecklat kraftiga beräkningstekniska 

programvaror/koder. Tidigare har RELAP-5 (Reactor Excursion and Leak Analysis Program) som 

har varit ett viktigt verktyg i att analysera LOCAs (Loss Of Coolant Accidents) och andra 

termohydrauliska fenomen. RELAP-5 är dock på väg att fasas ut till fördel för TRACE (TRAC/RELAP 

Advanced Computational Engine) [3]. Det finns därför ett stort behov av bygga upp fullständiga 

modeller av processer i TRACE och som då kommer fungera som stöd i frågeställningar som rör 

reglerteknik, termohydralik och säkerhet. 

1.2  Syfte 

Det finns sedan tidigare en modellering av Ringhals 4 för primär- och sekundärsidan, undantaget 

turbiner, kondensor, kondensat- och matarvattensystem i TRACE. Man önskar nu att komplettera 

denna med kondensatsystem för att skapa en mer fullständig processcykel. För att bekräfta 

modelleringens konfidens skall den slutligen verifieras mot processmätdata i normaldrift. 

1.3 Översikt 

Rapporten är uppbyggd på enligt följande. I kapitel 2 presenteras relevant teori kopplat till projektets 

huvudsakliga frågeställning. Kapitel 3 beskrivs vilka metoder som används vid modellering och 

utvärdering. Resultatet av simuleringarna presenteras sedan i kapitel 4 med efterföljande diskussion 

i kapitel 5. I kapitel 6 beskrivs till sist vilka slutsatser som kan dras och vilka åtgärder som bör ske 

vid framtida arbete. 
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Kapitel 2 
 
Teori 
 

 

I kommande avsnitt presenteras teori som anses vara av betydelse inom ramen för projektets 

huvudsakliga frågeställning. Först ges en generell beskrivning av uppbyggnaden för Ringhals 4 med 

fokus på komponenter inom projekts berörda delar. En mer genomgående beskrivning av TRACE 

följer sedan var vid dess lösningsmetodik kopplas till hur koden hanterar flödesanalys och 

tryckfallsberäkning. Tills sist ges en beskrivning av de komponenter vilka används till att konstruera 

modellen och dess eventuella komponentspecifika egenskaper.       

2.1 Tryckvattenreaktor – Generell översikt 

Ringhals 4 är en tryckvattenreaktor vilken har en systemuppbyggnad enligt Figur 2.1 vilket innefattar 

reaktortank, ånggenerator, tryckhållningstank och reaktorkylpumpar på primärsidan och 

ånggenerator (turbinsida), turbiner, kondensor med kondensatpumpar, lågtrycksförvärmare, 

högtrycksförvärmare och matarvattenpumpar på sekundärsidan.  

 

Figur 2.1. Översiktligt processchema för en tryckvattenreaktor [4]. 

 

Totalt finns tre ånggeneratorer kopplade till reaktortanken som försörjer två identiska stråk på 

turbinsidan. Modelleringen är avgränsad till att betrakta stamledningen efter kondensor fram till 

matarvattenpumpar, vidare kallat kondensatsystemet vilket översiktligt visas i Figur 2.2. Systemets 

uppgift är att förvärma, trycksätta och transportera kondensatet. Andra uppgifter är att ta hand om 

dränage från fuktavskiljare, mellanöverhettare och hög- och lågtrycksförvärmare [5]. Viktiga 

komponenter med systemdata längs stråken med avseende på kondensatsystemet presenteras 

kortfattat nedan. 
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Figur 2.2. Flödesschema över kondensatsystemets stamledning [5]. 

2.1.1 Kondensatpumpar 
 

Kondensatet som lämnar kondensorn har ett tryck på ca 4 kPa(a) och en temperatur mellan ca 30-

40°C beroende på ingående kylvattentemperatur. Kondensatet passerar sedan de parallellt kopplade 

kondensatpumparna vilka är vertikalt uppställda centrifugalpumpar och till antalet är tre men där 

en i regel agerar reserv. Flödet över varje enskild pump ligger kring 280 kg/s vid normaldrift. 

Pumparna ger en tryckökning på vätskan som motsvarar ca 3 MPa(a) och med en maxkapacitet på 4 

MPa(a). 

2.1.2 Lågtrycksförvärmare med dränagekylare 
 
Förvärmarnas uppgift är att höja temperaturen på kondensatet med hjälp avtappningsånga i syfte 

att höja processens verkningsgrad. Kondensatstamledningen är uppdelad i två parallella 

förvärmarstråk med tre förvärmare och en dränagekylare i varje stråk. Samtliga förvärmare matas 

separat med avtappningsånga och där avtappningen med lägst värmeinnehåll är kopplad till den 

första förvärmaren (E103/104), den med näst lägst/högst till (E105/106) osv. Den kondenserade 

ångan självrinner sedan från de högst placerade förvärmarna (sista förvärmaren i varje sträng, 

E107/108) genom de lägre placerade. Slutligen kommer dränaget till dränagekylaren vilken är 

placerad under kondensornivå varför den är helt vattenfylld. Dränaget går sedan tillbaks in i 

kondensorn. Det förvärmda kondensatet från båda strängarna samlas sedan i en gemensam ledning 

vilken passerar ytterligare en förvärmare (E109) med vilken matas med avtappningsånga från 

högtryckturbinens underströmningsrör till mellanöverhettare. Konstruktionen av förvärmarna i de 

båda stråken är identiska och har raka liggande tuber på tubsidan. Förvärmarna är tvåströmmiga, 

det vill säga att kondensatet kommer in i anslutningskammaren för att sedan ”vända” i 

vändkammaren och till sist passera ut i anslutningskammaren, en översiktlig bild av förvärmarnas 

verkansätt ses i Figur 2.3. Den sista förvärmarens (E109) enda skillnad är att den har u-tubsats 

istället för vändkammare. Dränagekylaren är istället konstruerad så att dränage och kondensat går i 

motströms riktning enligt Figur 2.4. Både dränagekylare och förvärmare är horisontellt orienterade. 

Dränagekylare med lågtrycksförvärmarna höjer temperaturen från ca 30-40°C till ca 160°C fördelat 

med ca 20-40°C per steg i förvärmarna och ca 4°C i dränagekylarna. [4] [6].  
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Figur 2.3 - Illustration över LT-förvärmarnas flöden och konstruktion [7]. 

 

 

 
       Figur 2.4 - Illustration över dränagekylarnas flöden och konstruktion [7]. 

 

2.2  TRACE 

TRACE är utvecklat av och under överinseende av NRC (US Nuclear Regulatory Commission) och är 

tänkt att fungera som underlag för analys av stora och små LOCAs, processtransienter och andra 

tänkbara olycksscenarion i tryckvattenreaktorer och kokarvattenreaktorer. Exempel på fysiska 

fenomen som koden fångar är tvåfasflöden, termodynamiska värmebalanser och reaktorkinetik. 

TRACE arbetar främst i en dimension varför effekter av radiellt strömmande vätska inte beaktas. 

Ingen hänsyn tas heller till viskösa effekter inom vätskan eftersom konsekvenserna av dessa 

betraktas som mindre viktiga inom kodens tänkta användningsområden. TRACE är en 

komponentbaserad kod vid vilket alla delar av ett flöde kan representeras med olika komponenter. 

Komponenter kan vidare indelas i celler vilka analyseras som ett system av kontrollvolymer varvid 

de applicerade flödesekvationerna och värmebalanserna beräknas. Resultatet av beräkningarna ges 

sedan på formen av det aritmetiska medelvärdet i varje cell. En beskrivning av komponenterna och 

de fysikaliska sambanden som TRACE använder förklaras närmare i de kommande avsnitten.  

2.2.1  Flödesanalys 
 

Grunden för flödesanalysen i TRACE bygger på Navier-Stokes ekvationer där ekvation (2.1), (2.2), 

(2.3) representerar bevarandet av rörelsemängden, energin respektive massan. 

 

 
𝜕[𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣𝑉𝑙,𝑣

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ [𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣𝑉𝑙,𝑣

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
2
] = ∇ ∙ [𝛼𝑙,𝑣𝑆𝑙,𝑣] + 𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣𝑔 + 𝑀𝑖

⃗⃗ ⃗⃗  (2.1) 
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𝜕[𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣(𝑒𝑙,𝑣 + 𝑉𝑙,𝑣
2 2⁄ )]

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ [𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣(𝑒𝑙,𝑣 + 𝑉𝑙,𝑣

2 2⁄ )𝑉𝑙,𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]

= ∇ ∙ [𝛼𝑙,𝑣𝑞𝑙,𝑣
′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ] + ∇ ∙ [𝛼𝑙,𝑣(𝑆𝑙,𝑣𝑉𝑙,𝑣

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )] + 𝛼𝑙,𝑣𝜌𝑙,𝑣𝑔 �⃗� + 𝐸𝑖
⃗⃗  ⃗ + 𝑞𝑑𝑙,𝑑𝑣 

(2.2) 

 

 
𝜕[𝛼𝑖𝜌𝑖]

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ [𝛼𝑖𝜌𝑖𝑉𝑖⃗⃗ ] = Г𝑖  (2.3) 

 

Notera att dessa är ”TRACE-specifika” och följer inte helt standarddefinitionen av Navier-Stokes 

ekvationer. Termen α är volymandelen vätska eller gas som existerar i volymen och Г, M och E 

representerar överföring av massa, rörelsemängd och energi mellan faserna. S i ekvationerna är den 

definierade spänningstensorn. När vi uppnår ett tillstånd av tvåfasflöde kommer en total uppsättning 

av sex ekvationer beräknas, tre vaddera för gas och vätska [8]. 

2.2.1.1 Cellstruktur 

 

TRACE arbetar utefter ett nätverk av sammanslutna kontrollvolymer även kallade celler. Principen 

illustreras enligt Figur 2.5 nedan. Index 𝑗 − 1, 𝑗 och 𝑗 + 1 representerar center av tre angränsande 

celler och 𝑗 −
3

2
, 𝑗 −

1

2
, 𝑗 +

1

2
  och 𝑗 +

3

2
 gränsskiktet mellan cellerna. mass- och energiekvationerna löses 

i centrum av cellen och rörelseekvationen i gränsskikten [9].  

 

   

 

Figur 2.5 – Cellstruktur över en komponent i TRACE med totalt N celler och N+1 gränsskikt [8]. 

2.2.1.2  Lösningsmetoder  

 

Lösningsmetoden vilken används som standard för att lösa ekvationerna i avsnitt 2.2.1 är SETS 

(Stability Enhancing Two-Step). SETS är i grunden en semi-implicit metod med skillnaden att under 

särskilda tilläggsvillkor styrs det mot en mer implicit metodik. Fördelen med SETS är att dess tidssteg 

inte blir begränsat av Courant stabilitetsgräns enligt ekvation (2.4) 

 

 ∆𝑡𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 ≤
𝑥𝑗

𝑣
  (2.4) 

 

Det kommer till kostnaden av en högre numerisk diffusivitet jämfört med den rent semi-implicita 

metoden. Diffusiviteten når ett minimum när man definierar tidsteget som lika med cellens Courant 

stabilitetsgräns. Stabilitetsgränsen är av större betydelse vid studier av transienta flödesförhållanden 

och kan anses vara av ringa betydelse för resultatet inom ramen för detta projekt varför närmare 

analys i ämnet inte behandlas.  
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2.2.1.3 Värmeöverföring 

 

För att fullständigt lösningar skall erhållas på ekvationerna för masskonservering och energins 

bevarande behöver vi kunna beskriva värmeöverföring och hur den påverkar massbalansen. 

Värmeöverföring i TRACE kan lite förenklat delas in i två olika kategorier. Dels en mellan faserna 

och en mellan ”vägg” och fas.  

 

Den första är ett viktigt villkor i massbalansen. Ekvationen som beskriver hur massandelen ånga 

kontra massandelen vätska förändras på grund av värmeöverföringen mellan faserna definieras av 

 Г = Г𝑖 + Г𝑠𝑢𝑏 (2.5) 

där Гi är massöverföringen mellan faserna som konsekvens av värmeöverföringen. Гsub representerar 

massöverföringen på grund av så kallad underkyld kokning. Den senare kan väntas vara betydelsefull 

i härden men är av mindre intresse för de i projektets berörda delar. Massöverföringen på grund av 

värmeöverföring mellan faserna definieras enligt 

 

 

 Г𝑖 =
𝑞𝑙𝑖 + 𝑞𝑣𝑖

∆ℎ
 (2.6) 

 

där ∆h är beroende på om det sker förångning eller kondensering [8]. 

 

 ∆ℎ = ℎ𝑣.𝑠𝑎𝑡 − ℎ𝑣  ;  Г > 0   (Förångning) (2.7) 

 
∆ℎ = ℎ𝑣 − ℎ𝑙.𝑠𝑎𝑡  ;  Г < 0   (Kondensering) (2.8) 

 

Grunddefinitionen för värmeöverföringen mellan faserna är enligt ekvation (2.9) och (2.10). 

 

 𝑞𝑙𝑖 = 𝑐𝑙𝑖 ∙ (𝑇𝑙 − 𝑇𝑠𝑣) ∙ 𝐴𝑖 (2.9) 

 
𝑞𝑣𝑖 = 𝑐𝑣𝑖 ∙ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑠𝑣) ∙ 𝐴𝑖 (2.10) 

 

Och där värmeöverföringsytan definieras av 

 

 𝐴𝑖 =
4

𝐷ℎ

 (2.11) 

 

cli och cvi är värmeöverföringskoefficienten för gränsskikt/vätska respektive gränsskikt/ånga och Tsv 

är mättnadstemperatur vid det partiella ångtrycket. 

 

Konsekvensen av värmeöverföringen mellan faserna är att en ändrad massbalans naturligtvis ger 

förändrade förutsättningar när det kommer till värmeöverföringen mellan ”vägg” och fas på grund 

av den starka påverkan olika flödesregimer ger värmeöverföringen. Utöver olika flödesregimer finns 

ett antal faktorer som kommer påverka värmeöverföringen. Exempel är olika geometrier, tvärflöden 

flödesregimen osv. Endast den teori som anses ha vidare relevans för förståelsen kring projektets 

resultat och analys kommer innefattas fortsättningsvis.  

 

För värmeöverföring mellan fas och ”vägg” vilket representerar inneslutningen av fluiden används 

ekvationerna (2.12) och (2.13) [8]. 
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 𝑞𝑤𝑙 = 𝑐𝑤𝑙 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑙) ∙ 𝐴𝑤 (2.12) 

 
𝑞𝑤𝑔 = 𝑐𝑤𝑔 ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑔) ∙ 𝐴𝑤 (2.13) 

Att bara definiera flödesregimen som ånga eller vätska vid värmeöverförande anläggningsyta är inte 

tillräckligt för fullständigt definiera värmeöverföringen vid mer komplexa flödesregimer. TRACE 

hanterar detta genom att utefter vissa utvalda parametrar (temperatur och ånghalt) definiera det 

under olika värmeöverföringsregimer vid vilka olika värmeöverföringskoefficienter beräknas. Hur 

TRACE beräknar c för samtliga värmeöverföringsregimer ligger utanför ramen för detta projekt. 

Nedan redogörs istället för hur TRACE beräknar värmeöverföringskoefficienten under de fysikaliska 

förutsättningarna som råder i förvärmarna vilket går under enfaskonvektion med korrigeringar för 

tvärflöden och tvåfasförhållanden. Vid strikt enfasflöde kommer koden beräkna 

värmeöverföringskoefficienten c enligt ekvation (2.14) [8]. 

 

 𝑐 =
𝑁𝑢 ∙ 𝑘

𝐿
 (2.14) 

 

Nusselts nummer beräknas olika beroende på vilket flödestillstånd som råder. Vid turbulent tvingad 

konvektion används ekvation (2.15) vilken är giltig i området för ett Reynolds tal på 2300 ≤ Re ≤ 106 

och ett Prandtls tal på  0.5 ≤ Pr ≤ 2000 [10]. 

 

 𝑁𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏 =
(𝑓 2⁄ )(𝑅𝑒 − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12,7 ∙ (𝑓 2⁄ )1 2⁄ (𝑃𝑟2 3⁄ − 1)
 (2.15) 

 

Friktionskoefficienten 𝑓 i ekvation (2.15) definieras enligt ekvation (2.16). 

 𝑓 = [1,58 ∙ 𝑙𝑛(𝑅𝑒) − 3,28]−2 (2.16) 

Eftersom koden endast arbetar i en dimension beräknas inte radiella effekter i flödet direkt. 

Lösningen som TRACE använder går istället ut på att utefter givna korrektionsfaktorer indirekt 

inkludera de radiella effekterna genom att beräkna ett nytt Nusselts nummer för tvärflöden enligt 

ekvation (2.17) vilken är experimentellt bestämd.  

 

 𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ 𝑅𝑒𝐵 ∙ 𝑃𝑟𝐷 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝐼𝐼
)
0,25

 (2.17) 

 

där C, B, D beror av geometrin på den omströmmande ytan och Reynolds nummer och är 

fördefinierat i TRACE. 

 

Enfaskonvektionsregimen är också den som används vid ånghalter mindre α ≤ 0,8. Som tidigare 

påpekats påverkar andelen ånga i volymen värmeöverföringen mellan vägg och fas. Korrigering för 

värmeöverföringskoefficienten för ett flöde med ånghalter mindre 0,8 görs genom att utnyttja 

korrelationen som råder mellan andelen ånga i volymen och hur det påverkar den verkliga 

hastigheten av vätskefasen [11]. Utefter det beräknas ett nytt Reynolds tal enligt relationen i ekvation 

(2.18) [8]. 

 

 𝑅𝑒2𝑓𝑎𝑠 =
𝜌𝑉𝐷ℎ

(1 − α𝑣) ∙ 𝜇𝑙

 (2.18) 

 

Koden beräknar också värmeledningsekvationen i ekvation (2.19) för varje tidssteg i så kallade 

värmeledningsstrukturer i olika material som representerar ett fysiskt hölje av olika geometrier. 
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 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) + 𝑞𝑖 (2.19) 

2.2.1.4  Tryckförluster 

 

Tryckförluster som uppstår är av sin natur antingen irreversibla eller reversibla. Reversibla förluster 

uppstår som konsekvens av förändringar i dynamiskt tryck medan de irreversibla förlusterna är 

relaterade till friktion i anläggningsytan mellan fluid och ”vägg”. Vid enfas beräknar TRACE 

friktionsförlusterna över en längd enligt 

 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑥
= −𝐶 ∙ |𝑉| ∙ 𝑉 (2.20) 

 

väggmotståndkoefficienten C i beräknas med hjälp enligt ekvation (2.21). 

 

 𝐶 = 𝑓𝑤 ∙
2𝜌

𝐷ℎ

 (2.21) 

 

Den generella formen med vilken engångsförluster beräknas mellan två celler är enligt ekvation 

(2.22). 

 

 ∆𝑃𝑗→𝑗+1 = 𝜌(
𝑉𝑗+1

2

2
−

𝑉𝑗
2

2
) + 𝜌𝐾

𝑉𝑗+1 2⁄
2

2
 (2.22) 

 

Där den första faktorn till höger representerar de reversibla förlusterna. Sista faktorn utgör de 

irreversibla förlusterna vid vilka förekommer vid alla fall av strypningar, rörböjar och plötsliga 

areaförändringar. 

   

För att beräkna tryckförlusterna i systemet behövs tillgång till förlust- och friktions koefficienter. 

Beroende på vilken komponent och vilket flödestillstånd som råder beräknas dessa olika. För 

friktionsförluster vid enfasflöde används Fanning friktons faktor fw, den kan beräknas med hjälp av 

Churchills formel [12] som ges av 

 

 𝑓𝑤 = 2((
8

𝑅𝑒
)
12

+
1

(𝑎 + 𝑏)3 2⁄
)

1 12⁄

 (2.23) 

 

Där a och b beräknas enligt ekvation (2.24) och (2.25). 

 

 𝑎 = (2,457 ln(
1

(
7
𝑅𝑒

)
0,9

+ 0.27 (
𝜀
𝐷𝐻

)

))

16

 (2.24) 

 

 

 𝑏 = (
3,753 ∙ 104

𝑅𝑒
)

16

 (2.25) 

 

Churchill formel är bra då den är applicerbar för samtliga tre flödestillstånd, turbulent, laminärt och 

transition [8].  
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TRACE rekommenderar att engångsförlusterna beräknas olika beroende om det rör sig om plötslig 

expansion, kontraktion eller strypning enligt Figur 2.6, 2.7, 2.8 [8].  

 

 

 
Figur 2.6 – Schematisk illustration över expansion [8]. 

 

Vid plötslig expansion i 𝑗 + 1 2⁄  beräknas förlustkoefficienten (Borda-Carnot-förlustkoefficient) K av 

ekvation (2.26). 

 

 𝐾𝑒𝑥𝑝 = (1 −
𝐴𝑗

𝐴𝑗+1

)

2

 (2.26) 

 

 

 
Figur 2.7 – Schematisk illustration över kontraktion [8]. 

 

Förlustkoefficienten K för kontraktion i 𝑗 + 1 2⁄  är experimentellt bestämd [13] och ges av ekvation 

(2.27) 

 

 𝐾𝑐𝑜𝑛 = (0,5 − 0,7 (
𝐴𝑗+1

𝐴𝑗

) + 0,2 (
𝐴𝑗+1

𝐴𝑗

)

2

)(
𝐴𝑗+1/2

𝐴𝑗

)

2

 (2.27) 

 

Utöver de två fallen ovan finns en tredje variant varvid det sker en strypning i flödesriktningen. Vid 

ett sådant flödestillstånd måste förlustkoefficienten specificeras manuellt då det inte finns någon 

inbyggd förlustmodell i koden för detta.  

 

 

 
Figur 2.8 – Schematisk illustration över strypning [8]. 
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I fallet av en strypning enligt ovan (𝑗 + 1 2⁄ ) med Reynolds tal ≥105 beräknas förlustkoefficienten K 

med fördel av ekvation (2.27) [14]. 

 

 𝐾𝑠𝑡𝑟𝑦𝑝 = (1 + 0,707√1 −
𝐴𝑗+1 2⁄

𝐴𝑗

−
𝐴𝑗+1 2⁄

𝐴𝑗

)

2

 (2.28) 

 

Möjligheten att specificera förlustkoefficienten manuellt finns alltid tillgängligt i TRACE. I det fallet 

kommer tryckfallet för engångsförlusten att adderas till den av TRACE beräknade. Hur 

förlustkoefficienten beräknas och hanteras kan åtskilja sig beroende på vilken komponent som 

beaktas. Information om hur förlustkoefficienten hanteras för respektive komponent finns att läsa 

vidare under avsnitt 2.2.2. 

2.2.2 Komponenter 
 

TRACE är i grunden uppbyggt på ett antal komponenter med vilka tillsammans fullständigt kan 

beskriva ett givet flöde. Nedan följer en beskrivning av de olika komponenterna som används med 

tillhörande förlustmodeller. Det kan också förtydligas att TRACE endast innefattar den 

”matematiska” kod som omfattar flödesanalysen och följaktligen begränsas dess användbarhet till 

att behärska dess olika programspråk. För att överkomma detta har ett grafiskt användargränssnitt 

kallat SNAP utvecklats med vilket man enklare kan konstruera modeller för vilka avses för analys. 

2.2.2.1  PIPE 

 

PIPE-komponenten avser att modellera ett flöde i ett rör eller kanal. Främst fungerar den som 

anslutningskomponent mellan andra komponenter. Den definieras av en total längd med N antal 

celler, därutöver innehåller den totalt N+1 gränsskikt. Två anslutna komponenter delar samma 

gränsskikt i anslutningen.  Vid vertikala riktningsförändringar kommer cellen ”böjas” utifrån dess 

definierade mittpunkt. Friktionskoefficienten för friktionsförluster beräknas med specificerad 

ytråhet efter ekvation (2.23)-(2.25). Vid plötslig kontraktion, expansion eller strypning beräknas den 

enligt ekvation (2.26)-(2.28).  

2.2.2.2 VALVE  

 

Ventiler modelleras med VALVE-komponenten. Den kan tänkas fungera som en variabel SINGLE-

JUNCTION-komponent (en komponent utan volym) där möjlighet till styrning av ventilläget utifrån 

tabellerad data eller parameterstyrning finns. Det finns också ett antal fördefinierade ventilvarianter 

med specifika indata till vilka har till syfte att modellera till exempel en backventil eller 

övertrycksventil. Utöver de ventilspecifika egenskaperna specificeras friktionskoefficienten K0, detta 

gäller vid fullt öppet ventilslag. Vid annat ventilslag använder sig TRACE av en intern förlustmodell 

enligt ekvation (2.29) för att beräkna förlustkoefficienten. 

 

 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒 = 𝐾0 +
1 − 𝛽

2
+ (1 − 𝛽)2 (2.29) 

 

där   

 𝛽 =
𝐴𝑗

𝐴𝑗+1

 (2.30) 
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2.2.2.3  PUMP 

 

PUMP-komponenten används till att modellera en fluids statiska tryckökning vid tillförsel av extern 

drivkraft. Drivkraften för impellern används som en ingångsparameter i rörelseekvationerna vid 

vilka beräknas för varje tidssteg. Pumpen definieras av minst N+1 celler och N+2 gränsskikt. 

Tryckförluster på grund av friktion och geometri beräknas inte direkt utan anses vara inkluderad i 

de homologa pumpkurvorna. De homologa pumpkurvor fås ur normaliserade pumpparametrar vilka 

beräknas utifrån den ”normala” pumpkurvan och definieras enligt 

 

 ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝐻

𝐻𝑛

 (2.31) 

 
𝑞𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑄

𝑄𝑛

 (2.32) 

 
𝜔𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝛺

𝛺𝑛

 (2.33) 

 

Med hjälp av likformighetslagarna [15] kan man visa på korrelationen i ekvation (2.34) och (2.35). 

 

 
ℎ

𝜔2
= 𝑓 (

𝑞

𝜔
) (2.34) 

 
ℎ

𝑞2
= 𝑓 (

𝜔

𝑞
) (2.35) 

 

Ekvation (2.34) används i intervallet 0 ≤ |𝑞 𝜔⁄ | ≤ 1 och ekvation (2.35) i 0 ≤ |𝜔 𝑞⁄ | ≤ 1. Detta 

resulterar i två separata kurvor för varje ekvation, en för 𝜔 ˂ 0 och en för 𝜔 ˃ 0. Man kan på 

motsvarande sätt relatera vridmomentet istället för uppfordringshöjden, detta sker i analogi enligt 

ovan och redovisas inte närmare.  

 

PUMP-komponenten beräknar också den förlorade energin i form av värme till följd av friktion i 

pumpens impellrar enligt 

 𝑞𝑝𝑢𝑚𝑝 = (1 −
𝜂

100
) 𝑇𝛺 (2.36) 

 

där 𝜂=0,85 som standard. Värmen tillförs sedan i nedströms cell (j+1). 

2.2.2.4  HEATER 

 

HEATER-komponenten gör det möjligt att modellera mer komplexa värmeväxlarstrukturer där 

tillförsel av det värmeöverförande mediet är tvådelat dels av mättad vätska men också av ånga. 

Förmågan att kunna följa vätskenivån i värmeväxlaren så kallad LEVEL TRACKING är viktigt i 

sammanhanget av en horisontell orienterad växlare där inte linjärt beroende föreligger mellan 

fyllnadsgrad och vätskenivå vilket är en viktig faktor vad gäller de värmeöverförande egenskaperna. 

I regel ingår HEATER-komponenten i ett ”paket” där den värmeupptagande vätskan i tuberna 

modelleras med en PIPE-komponent och själva värmeöverföringen beräknas genom en så kallad 

HEAT STRUCTURE. Mer om HEAT STRUCTURE finns att läsa om i nästa stycke.  
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2.2.2.5  HEAT STRUCTURE 

 

HEAT STRUCTURE-komponenten nyttjas inte som övriga komponenter till att representera en del 

av ett flöde utan istället avser den ett solitt material. Vid koppling till en fluidkomponent kommer 

ekvation (2.19) beräknas med fluidkomponentens parametrar som randvärden. Den användes därför 

till att evaluera hur strömningens konvektiva värmeöverföring sker mellan fluid och solida material. 

Utifall det skulle föreligga behov relatera multipla flöden som i fallet med en värmeväxlare finns även 

den möjligheten med HEAT STRUCTURE-komponenten.           

2.2.2.6  BREAK och FILL 

             

För att kunna modellera randvillkor i modellen används de två komponenterna BREAK och FILL. 

BREAK utnyttjas som ett tryckrandvillkor medan FILL representerar ett flödesrandvillkor. De kan 

användas var som där det sker ett utträde eller inträde av en fluid i systemet. Randvillkoren styrs 

som funktion av tiden mot fördefinierade tabellerade eller konstanta värden, möjlighet finns också 

att koppla mot kontrollblock (se avsnitt 2.2.2.7) utifall mer komplex styrning föreligger. BREAK-

komponentens geometri är av betydelse för dess verkningssätt. Avhängt på hur längd och volym 

specificeras i komponenten kommer dess anslutande flödesarea definieras enligt ekvation (2.37). 

 

 𝐴𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 =
𝑉

𝑙
 (2.37) 

 

Beroende av Abreak beräknas ett tryckfall i övergången från BREAK-komponenten till PIPE-

komponenten som sedan adderas eller subtraheras till trycket i BREAK-komponenten. 

2.2.2.7  Processtyrning 

 

Styrning av processens parametrar i TRACE sker med hjälp av signalvariabler och kontrollblock. 

Signalvariabler fungerar enligt metodiken att en reell insignal hämtas någonstans i processen för att 

sedan generera samma utsignal. Exempel på signalvariabler kan vara tryck, temperatur, hastighet 

etc. Kontrollblock fungerar som en matematisk operator på vilka utför någon form av operation på 

dess insignaler. Insignalerna kan komma från signalvariabler eller från ett annat kontrollblock eller 

utifrån kontrollblocket sig självt. Operationen kan innefatta elementär aritmetik eller till att beräkna 

en funktions integral, derivata etc. Om man kombinerar signalvariabler med kontrollblock ges 

möjligheten till att avläsa parametrar som TRACE generellt inte genererar men också till att 

kontrollera och styra processparametrar i modelleringen som kräver någon form av återkoppling 
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Kapitel 3 
  
Metod 
 

 

Modellen är uppbyggd i det grafiska användargränssnittet SNAP (version 2.4.0) med stöd av interna 

konstruktionsritningar och systembeskrivningar för anläggningen. Standardkomponenter med en 

grafisk representation och kort beskrivning återfinns i Tabell 3.1. TRACE (version 5.840) kopplas 

inuti SNAP. Ett maximalt tidssteg på 0,05 s och grafiskt samplingsintervall på 0,01 s används vid 

samtliga simuleringar. Simuleringar med ett mindre maximalt tidssteg påverkar resultatet högst 

marginellt eller inte alls. Den totala simuleringstiden varierades tills modelleringen uppnått ”steady 

state”. Resultatet av simuleringarna läses in och tolkas sedan grafiskt med hjälp av AptPlot (version 

6.6.0).  

 

Analys och verifiering har gjorts mot mätdata mot specifika mätpunkter. En total uppsättning av tre 

mätpunkter finns tillgängliga i Aspen Process Explorer (version 8.7) varav två för tryck och en för 

massflöde. De lokalt avlästa värdena innefattar temperaturen över de olika förvärmarstegen och 

trycket på höljesidan. Mätosäkerheten är approximerad till 5% för flödesmätningen och 0,5% på 

tryckmätningen utifrån givarnas mätområde och mätmetod. Där mätdata inte varit tillgänglig har 

värme- och massbalans används som sekundär källa. För att göra analysen mer åskådlig har 

modellen först simulerats i två separata delar där pumpsystem och lågtrycksförvärmare med 

dränagekylare har simulerats och analyserats separat för att sedan sammanföras i en gemensam 

modellering. Fysikalisk data för vatten och ånga hämtas utifrån standardtabell i TRACE vilken är 

baserad utifrån National Institute of Standards and Technology REFPROP-databas [16].  

 

I modellen finns ett antal antagande vilka är allomfattande. Samtliga BREAK-komponenter är satta 

till liten längd (5∙10-5 m) och stor volym (5∙105 m3), vilket ger en stor anslutande area (1∙1010 m2). Det 

görs för att eliminera TRACE inbyggda geometriska vägning mellan komponenten och dess anslutna 

cell, vilket är efter rekommendationerna [17].  

 

Engångsförluster i T-kopplingar är exkluderade dels på grund av befintlig modell är förenklad och 

därmed finns T-kopplingar som enbart existerar i form av en rörböj men också på grund av 

svårigheten att bestämma förlustkoefficienten för desamma. Det kan motiveras med att 

felmarginalen blir mycket liten då bidraget till förlusterna i T-kopplingar blir obetydligt i förhållande 

till modelleringen som helhet. 

 

Samtliga PIPE-komponenter har approximerad ytråhet(𝜖) på 5∙10-5 m [18]. VALVE-komponenter 

använder sig utav både TRACE interna förlustmodell (utifall ventilslaget skulle skilja sig från s=1) 

och specificerade förlustkoefficienter vid fullt öppen ventil (vilket är fallet i samtliga ventiler i 

stamledningen vid 100% last). Utifall data har saknats på förluster i ventiler har de approximerats 

[14]. För att undvika numeriska problem vid simulering är samtliga backventiler inställda på öppnas 

vid ett differenstryck på 1 kPa vilket fysikaliskt kan motiveras med de verkliga ventilerna besitter en 

form av tröghet som kommer av en klaffs tyngd eller en fjäderbelastning. 
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Tabell 3.1 – Översikt av komponenter vilka är använda i modell med komponentnamn, dess grafiska 

representation i SNAP med en kort beskrivning.  

Komponent Symbol Beskrivning 

 

 

PIPE 

 

 

 

Komponenten PIPE, horisontellt 

orienterad med en cell. 

 

 

VALVE 

 

 

Komponenten VALVE, horisontellt 

orienterad. Modellerad som SINGEL 

JUNCTION. 

 

 

PUMP 

 

 

Komponenten PUMP med två celler. 

Den statiska tryckökningen på vätskan 

beräknas i gränsskitet mellan cell 1 och 

2. 

 

 

HEATER 

 

 

HEATER-komponenten med två inlopp 

i cell 1 och ett utlopp i cell 2. Utifall 

ventil placeras i gränsskikt 2 sker 

LEVEL TRACKING i cell 1. 

 

 

BREAK 

 

 

BREAK-komponenten representerar 

tryckrandvillkor. 

 

 

FILL 

 

 

FILL-komponent representerar 

flödesrandvillkor.  

 

 

HEAT 

STRUCTURE 

 

HEAT STRUCTURE används vid 

kopplade komponenter när 

värmeöverföring föreligger. 

 

3.1 Pumpsystem 

En representation av pumpsystemet i SNAP med kondensatpumparna med anslutande rörsystem 

och ventiler visas i bilaga 1. En sammanfattning av modellens komponenter och ingående storheter 

återfinns i Tabell 3.2. Pumpkurvan [19] för de tre kondensatpumparna (samma pumpkurva för 

samtliga tre pumpar) lästes in i verktyget Plot Digitizer (version 1.9). Erhållna värden kunde 

exporteras till Microsoft Office Excel (version 14.0.7165) varav de homologa pumpkurvorna kunde 

beräknas (se stycke 2.2.2.3) och vidare implementeras i PUMP-komponenten. 
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Tryckrandvillkoren till pumparna är beräknade utifrån känt statiskt tryck efter kondensor adderat 

med det hydrostatiska trycket vilket tillkommer på grund av nivåskillnaden (5,485 m) mellan 

kondensor och pumpar. Trycket efter pumparna är hämtat från mätdata medan flödet beräknades 

utifrån mätdata i punkten efter förvärmarna med komplettering av värden från massbalans för att få 

massflödet efter pumparna. För att ge mätdata ett så representativt värde som möjligt har 

medelvärdet över ett år beräknats med linjär regression över dygnet. Endast två pumpar arbetar vid 

normaldrift varav en används som reserv varför impellerhastighet är satt till 0,0 rad/s i den av 

pumparna som agerar reserv. Den existerande backventilen efter pumpen förhindrar också ett flöde 

genom den avstängda pumpen.   

 

Totalt genomfördes sex simuleringar för att bekräfta tillförlitligheten på modelleringen av 

pumparna. Den första vilket har ett flödesrandvillkor ut (FILL) syftar till att säkerställa att ”rätt” 

tryckökning uppnås vid ett givet massflöde. I den andra simuleringen ersätts det med ett 

tryckrandvillkor (BREAK) för att påvisa eventuella skillnader i massflöde för modellen vid ett givet 

tryck utifrån mätdata och beräknad värmebalans. 

 

Tabell 3.2 – Komponenter med komponentnummer och specificerade ingångsvärden för modellering 

av pumpsystem. 

Komponent Komponentnummer Beskrivning 

BREAK (Innan pumpar) 414010, -060, -110 Konstant tryck (57,329 kPa(a)) 

och temperatur (307,8 K).  

PUMP 414020, -070, -120 Nominell uppfordringshöjd, 

vridmoment, vinkelhastighet 

och massflöde på respektive 302 

m, 7739,5308 Pa∙m3, 1470 rpm 

och  0,2844 m3/s. En initial 

vinkelhastighet på 1485,28 rpm 

på två av pumparna varav en 

är satt till 0 rpm. 

Friktionsvridmoment satt till 

0,0465 Pa∙m3 

VALVE 

 

414030, -080, -130 

 

Backventiler med approximerat 

K=2,18. 

414050, -100, -150 Ventiler med konstant flödearea 

och med approximerat  

K=0,2.  

414180 Ventil med konstant flödesarea 

och beräknat K=0,7 

PIPE 414020, -040, -070, -090, 

-120, -140, -160, -170, -190  

Rör med totalt 19 rörböjar 

varav 16 st med K=0,18, 2 st 

med K=0,09, 1 st med K=0,12.     

FILL 414200 Konstant utflöde på 11,53 kg/s 

för spärrvatten till 

matarvattenpumpar. 

Alt. BREAK (Efter pumpar) 414000 Konstant tryck (3050 kPa(a)) 

och temperatur (308,3 K) 

hämtat från mätdata  

Alt. FILL (Efter pumpar) 414000 Konstant massflöde (545,52 

kg/s) och temperatur (308,3 K) 

utifrån mätdata och 

massbalans. 
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3.2 Lågtrycksförvärmare med dränagekylare 

En översiktlig bild av en förvärmare med dränagekylare i SNAP kan ses i bilaga 2. Skillnaden från 

pumpsystemet där både tryck- och flödesrandvillkor användes för analys används i förvärmarkretsen 

endast tryckrandvillkor. Det låter sig göras eftersom tryckfallet över förvärmarkretsen är kalibrerat 

utefter tryckmätpunkterna och därmed ges ”rätt” flöde vilket ger simulering med flödesrandvillkor 

överflödigt. Mer specifikt är tryckfallen över sista förvärmarsteget (E109) och de båda 

dränagekylarna kända från konstruktionsdata medan tryckfallet över resterande förvärmare är 

reglerat enligt ovan. 

 

Eftersom mätdata på temperaturen endast kommer från en serie lokala avläsningar har 

tryckrandvillkoren och även sluttemperatur (efter samtliga förvärmare som inte var inkluderad i den 

lokala avläsningen) anpassas till tidpunkten för temperaturavläsningen. Tryckrandvillkoret ut från 

modellen har beräknats utifrån tryckfallet (friktion- och höjdförluster) som existerar mellan faktisk 

mätpunkt i systemet och punkten varvid tryckrandvillkor är satt i modell. Dränagekylarna har en 

fyllnadsgrad på 100% vätska varför de har modellerats med två PIPE-komponenter (sedan tidigare 

beprövat i sammanhanget av 100% fyllnadsgrad) där den ena representerar tubsidan och den andra 

höljesidan. Utöver det finns det en kopplad cylindrisk HEAT STRUCTURE vid vilken 

värmeöverföringen mellan de båda sidorna beräknas.  

 

Lågtrycksförvärmarna har en mer komplicerad flödesstruktur med flöden av både mättad ånga och 

mättat vatten på höljesidan, dessa är modellerade med flödesrandvillkor (FILL) utefter värme- och 

massbalans. Modellkonstruktionen likt den som användes på dränagekylarna har visat vara allt för 

bristfällig när det kommer till att beräkna värmeöverföringen till tubsidan under rådande 

flödesförhållanden. Förvärmarna har istället modellerats med en HEATER-komponent för 

höljesidan och en PIPE-komponent för tubsidan. Fyllnadsgraden är reglerad till konstant 50% med 

hjälp av styrning på HEATER-komponentens inbyggda ventil. Ventilen är kopplad till en serie av en 

signalvariabel (vätskenivån i förvärmare) och flera kontrollblock till vilkas verkningssätt modellerar 

en PID-regulator. En detaljerad komponentspecifikation för förvärmarna med dränagekylare ges i 

Tabell 3.3. I samband med temperaturavläsningarna avlästes även tryck i samtliga förvärmare. Vid 

modellering justerades värmeöverföringsmultipeln i värmestrukturen för att ge givet tryck i 

förvärmarna.   

 

Totalt har tre simuleringar genomförts där den första är ”standard” och varefter modellens 

parametrar är justerade efter och mätdata finns att jämföra med. För att sedan testa modellens 

robusthet vid en variabel inloppstemperatur har två simuleringar genomförts. Temperatur på 

randvillkoret innan förvärmarna har justerats så att det skall representera temperaturen som 

förekommer under sommar och vinter. Då fullständig mätdata saknas i det senare fallet kommer 

endast sluttemperaturen att jämföras.  
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Tabell 3.3 - Komponenter med komponentnummer och specificerade ingångsvärden för 

modellering av förvärmare med dränagekylare. 

Komponent Komponentnummer Beskrivning 

VALVE 414210 Backventil med approximerat 

K=2,5. 

414230, -520 Ventiler med konstant 

flödearea och med 

approximerat K=0,2. 

414500, -790, -890 Backventiler med 

approximerat K=2,2. 

414820 Ventil med konstant flödearea 

och med approximerat 

K=0,01. 

PIPE 

 

414220, -290, -360, -430,  

-580, -650, -720, -810, -900, 

-910 

Rör med totalt 27 rörböjar 

varav 21 st med K=0,18, 2 st 

med K=0,3, 2 st med K=0,07, 

1 st med K=0,11, 1 st med K=0 

(liten vinkel) plus en 

strypning med K=2,4   

PIPE (Tubsida av 

dränagekylare och 

förvärmare) 

414240, -530 Tubsida av dränagekylare 

med 641 tuber 

(innerdiameter=0,017 m) och 

total area på 0,146 m2, 

beräknat K=12,19072.  

414300, -370, -440, -590,  

-660, -730 

Tubsida av förvärmare med 

500∙2=1000 tuber (innan och 

efter vändkammare) 

(innerdiameter=0.017 m) och 

total area på 0,227 m2, 

approximerat K=134 

414830 Tubsida av sista  

förvärmare (E109) med 

1745∙2=3490 tuber 

(innerdiameter=0,01422 m) 

och total area på 0,5543 m3, 

beräknat K=128,3348 

PIPE (Höljesidan av 

dränagekylare, E101-102) 

  

414250, -540 

 

Total volym på 1,15 m3. 

Beräknat K=1147. 

HEATER (Höljesidan av 

förvärmare, E103-108) 

414310, -380, -450, -600,  

-670, -740 

Total volym på 13,85 m3. 

LEVEL TRACKING och HEAT 

STRUCTURE kopplad till  

cell 1. Ventil placerad i 

gränsskikt mellan cell 2 och 3. 

Inloppsrör för ånga förlängt 

för att inte riskera instabilitet. 

Dränagehöjd satt vid 0 m. 

Approximerat K=150 
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HEATER (Höljesidan av 

förvärmare, E109) 

414840 Total volym på 24,8 m3 och 

beräknat K=200. Övrigt 

enligt ovan. 

HEAT STRUCTURE 414260, -310, -380, -450,  

-550, -610, -680, -750, -850 

Cylindriska värmestrukturer 

med 4 st axiella celler med 2 

st radiella noder. Surface 

multiplier: 641 

(dränagekylare), 1000 

(förvärmare), 3490 (sista 

förvärmare), 

Värmeöverföringsmultiplar 

efter komponentnummer:7,5; 

3,9; 5; 0,7; 7,5; 3,9; 5; 0,7; 5 

FILL 

(Randvillkor in till 

dränagekylare och 

förvärmares höljesida) 

 

414280, -570 (E101-102) Konstant massflöde (40,58 

kg/s) och temperatur (340K) 

av mättad vätska  

414340, -630 (E103-104) Konstant massflöde (9,31 

kg/s) och temperatur  

(336,736 K) av mättad ånga 

414350, -640 (E103-104) Konstant massflöde (31,27 

kg/s) och temperatur  

(340,259 K) av mättad vätska 

414410, -700 (E105-106) Konstant massflöde (19,78 

kg/s) och temperatur  

(375,955 K) av mättad ånga 

414420, -710 (E105-106) Konstant massflöde (11,49 

kg/s) och temperatur  

(398,34 K) av mättad vätska 

414480, -490, -770, -780 

(E107-108) 

Konstant massflöde (5,745 

kg/s) och temperatur  

(436,6 K) av mättad ånga 

414870 (E109) Konstant massflöde (15 kg/s) 

och temperatur  

(436,6 K) av mättad ånga 

414880 (E109) Konstant massflöde (39,54 

kg/s) och temperatur  

(436,6 K) av mättad ånga 

414930 Konstant massflöde (69,17 

kg/s) och temperatur  

(436,5 K) av mättad vätska 

414920 Konstant massflöde (245,01 

kg/s) och temperatur  

(438,25 K) av mättad vätska 

BREAK 

 

414000 

 

Normalfall: Konstant tryck 

(3026,5 kPa(a)) och 

temperatur (301,75 K). 

Höjning: Temperatur (318 K) 

Sänkning: Temperatur (300 

K) 
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414270, -560 Konstant tryck (15 kPa(a)) 

414330, -620 Konstant tryck (23,5 kPa(a)) 

414400, -690 Konstant tryck (112 kPa(a)) 

414470, -760 Konstant tryck (234,3 kPa(a)) 

414860 Konstant tryck (675,25 

kPa(a)) 

414940 Konstant tryck (2426,68 

kPa(a)) 

 

3.3 Sammansatt kondensatsystem 

Vid modellering av hela systemet uppstår oscillationer på grund av det lägre trycket som pumparna 

ger i punkten motsvararande randvillkoret in till dränagekylare och förvärmarsystem. En korrigering 

av förlustkoefficienten över förvärmarna var därför nödvändig och har sänkts till K=130. Endast en 

simulering gjordes med modellens ”standardtemperatur”. 

 

För att kunna göra en fullständig jämförelse på temperaturstegen i förvärmarna är värdet på 

tryckrandvillkoret efter förvärmarna från tidpunkten för den lokala avläsningen (se avsnitt 3.2). 

Tryckrandvillkoret innan pumparna är beräknat enligt tidigare (se avsnitt 3.1). I simuleringen av 

pumpsystemet användes samtliga kombinationer av pumpar. Endast små skillnader förelåg mellan 

de olika alternativen därmed används enbart en kombination (414070 och 414120) i simuleringen 

för hela kondensatsystemet. 
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Kapitel 4 
 
Resultat  
 

 

Utgångspunkten för verifiering är i enlighet med projektmålen att utvärdera modellen som helhet 

mot mätdata, med fokus på dess stamledning. Resultatet avgränsas också till att fokusera på de 

parametrar som är av särskild vikt i processcykeln, så som tryck, temperatur och massflöde. Det kan 

dock finnas anledningen till att även inkludera resultat med utgångspunkt i andra processparametrar 

om de anses få betydelse för resultatets konfidens. Resultaten för simuleringarna presenteras under 

tre delavsnitt. De två första avsnitten fokuserar på pumpsystemet och lågtrycksförvärmarkretsen 

vilka anses få avgörande betydelse för hela modellens tillförlitlighet. Till sist redovisas resultatet av 

modelleringen som helhet.  

4.1 Pumpsystem 

Pumparnas huvuduppgift är att ge erforderlig tryckhöjning vid ett givet flöde. Med ett 

flödesrandvillkor utifrån mätdata ges en tryckdifferens på mellan 1,8% och 3% för uppmätt 

medelvärde och modellerat enligt Tabell 4.1.  

 

Tabell 4.1 – Jämförelse för trycket mellan modell och mätdata med angiven mätosäkerhet modellerat 

med flödesrandvillkor enligt mätdata, se tabell 4.2.  

 Tryck i modell Tryck från mätdata 

Pump 414020 & 414070 2979,7 kPa 

3049,67 ± 20 kPa 
Pump 414020 & 414120 2977,9 

Pump 414070 & 414120 2971,2 

Medelvärde 2976,26 

 

Vid simuleringen med tryckrandvillkor jämförs processens verkliga massflöde med modelleringens. 

Resultatet vid simuleringen av de olika pumpkombinationerna redovisas i Tabell 4.2. Medelvärdet 

av de tre massflödena över pumparna har som mest en felmarginal på 14,8% mot mätdata. 

 

Tabell 4.2 – Jämförelse för massflöden mellan modell och mätdata med angiven mätosäkerhet 

modellerat med tryckrandvillkor enligt mätdata, se tabell 4.1. 

 Massflöde i modell Massflöde från mätdata 

Pump 414020 & 414070 522,9 (261; 261,9) kg/s 

557,05 ± 55 kg/s 
Pump 414020 & 414120 521.97 (261,05; 260,92) 

Pump 414070 & 414120 519.06 (260,34; 258,72) 

Medelvärde 521,31 

 

4.2  Lågtrycksförvärmare med dränagekylare 

Den främsta uppgiften förvärmarna har består i att höja temperaturen på kondensatet från 

pumparna. Fokus för resultatanalys och verifiering av förvärmarkretsen ligger därför på 

temperaturhöjningen på tubsidan. Utöver det kan det finnas anledning sätta fokus på höljesidan av 

förvärmarna vilka visar på avvikande överenstämmelse mot verkligheten i dess verkningssätt. Först 

redovisas resultatet utefter de ingångsvärden vilka gäller som standard vid modelleringen. Till sist 
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presenteras resultaten av som sker vid en höjning/sänkning av inloppstemperaturen till dess 

maximala/minimala värde.   

 

En jämförelse mellan resultatet för modell och mätdata över de olika förvärmarstegen presenteras i 

Figur 4.1. Modellens sluttemperatur efter samtliga förvärmare visar på 1% felmarginal jämfört med 

mätvärden. Mätosäkerheten på temperaturgivarna får anses mycket liten men med en stor del lokalt 

avlästa värden är det rimligt att i alla fall uppskatta avläsningsfelet till 1%. Det kan därför konstateras 

att sluttemperaturen i modell ligger i linje med mätdata. Störst differens föreligger vid första paret 

förvärmare (E103/104) och den sista förvärmaren (E109).   

 

 
Figur 4.1 – Temperaturstegringen över de olika förvärmarstegen.  

 

Massflödet vid vilket ger temperaturhöjningen ovan är enligt Tabell 4.3. Eftersom modelleringen 

enbart innehåller tryckrandvillkor satta efter tryckmätning (med liten mätosäkerhet) får 

resulterande massflöde i modell hög tillförlitlighet. Det bör dock påpekas att en stor andel 

approximationer är antagna för förlustkoefficienterna i modellen vilket kommer påverkar 

massflödet.   

 

Tabell 4.3 – Jämförelse för massflöden mellan modell och mätdata med modellerat tryckrandvillkor 

enligt mätdata. 

Massflöde i modell Massflöde från mätdata 

871,75 kg/s 866 ± 55 

 

I modellen förekommer värden på värmeöverföringsmultipeln på mellan 0,7 (E107/108) och 7,5 

(E101/102) och man skulle kunna tänka sig att justera denna för de förvärmare enligt Figur 4.1 som 

levererar otillräckligt med effekt. Resultat visar dock på att detta ger liten eller ingen effekt alls på 

temperaturen i stamledningen utan istället påverkas mestadels det lokala trycket i förvärmaren. I 

Tabell 4.4 redovisas resulterande temperatur på tubsidan, tryck, densitet, 

värmeöverföringskoefficienten och överförd effekt vid en höjning av värmeöverföringsmultipeln från 

1 till 3,9 i E103/104.  
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Tabell 4.4 – Resulterande temperatur, tryck, densitet, värmeöverföringskoefficient och överförd effekt 

vid en höjning av värmeöverföringsmultipel från 1 till 3,9.  

 Multipel 1 Multipel 3.9 

Temperatur (Tubsidan) 324,5 K 325,71 

Tryck (Höljesida) 82,1 kPa 26,8 

Ångdensitet  0,490 kg/m3 0,172 

Värmeöverföringskoefficient  730,5 W/m2 ∙ K 513 

Överförd effekt  20,6 MW 22,0 

  

I övrigt kan det vara intressant att se till vad som händer i utloppet av HEATER-komponenten då 

denna inte är konstruktionsidentiskt med förvärmarnas. I Tabell 4.5 presenteras halten ånga i 

cellerna efter volymen (cell 1) där värmeöverföring sker. Notera att enbart vätska borde existera vilket 

endast är fallet i E107/108 och E109.  

 

Tabell 4.5 – Halten ånga i cellerna efter cell 1 där värmeöverföring sker. 

 Cell 2 Cell 3 Cell 4 

E103/104 0,45 0,87 0,99 

E105/106 0 0,87 0,99 

E107/108 0 0 0 

E109 0 0 0 

 

Vid en höjning med 16,25°C på inloppstemperaturen från 28,75 till 45°C kommer motsvarande 

höjning av sluttemperaturen ske enligt Figur 4.2. Tydligt är att modellen inte hanterar 

temperaturhöjningen på ett tillfredställande vis då temperaturen efter förvärmarna i verkligheten 

inte är beroende på inloppstemperatur och ligger förhållandevis konstant. 

 

 
Figur 4.2 – Vid en höjning av inloppstemperatur med 16,25°C höjs sluttemperaturen med ca 15°C 

 

Vid en sänkning av inloppstemperaturen misslyckas simuleringen att nå sin sluttid. Troligtvis 

beroende på att temperatur överstiger det maximala värdet i ångtabellen. Utifrån Figur 4.3 kan 
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utläsas att trycket i cell 1 (värmeöverförande volym) i förvärmare E103/104 långsamt sjunker för att 

sedan okontrollerat öka.  

 
Figur 4.3 – Simuleringsresultat av trycket på sekundärsidan i E103/104 under 35 s. 

 

Det bör råda mättnadstemperatur på både ånga och vatten i värmeöverförande volym. Så verkar dock 

inte bli fallet vid en ändring till lägre inloppstemperatur och ångan blir överhettad medan vattnet 

ligger kvar vid mättnadstemperatur enligt Figur 4.4. Det verkar således som att vattnet i volymen 

förångas vilket leder till en mycket snabb tryckökning i cellen. Att ångan blir överhettad innan all 

vätska är förångad är inte fysikaliskt möjligt i verkligheten. 

 
Figur 4.4 – Simuleringsresultat av temperaturen på ångan respektive vätskan, kravet på 

mättnadstemperatur frångås vid ca 35 s då ångan blir överhettad. 
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4.3 Sammansatt kondensatsystem 

Massflödet i systemet kommer bli lägre över förvärmarna då andra tryckförhållanden råder jämfört 

med de två separerade systemen. Tabell 4.6 redovisar resulterande massflöden och trycket mellan 

pumparna och förvärmarna. På grund av ett något lägre flöde över pumparna jämfört med 

simuleringen av pumpsystemet blir den statiska tryckökningen något högre.   

  

Tabell 4.6 – Resulterande massflöden och tryck i oberoende mätpunkt vid modellering det 

sammansatta kondensatsystemet. 

 Modell Mätdata 

Massflöde 859,5 kg/s 866 ± 55 

Tryck efter pumpsystem 2979,5 kPa 3026,5 ± 20 

 

Notera från Figur 4.5 fås en högre inloppstemperatur till förvärmarna (jämför med 4.2) vilken är en 

effekt av friktionsförluster i pumparna enligt ekvation (2.36). På grund av det lägre massflödet fås en 

generellt högre temperaturhöjning i varje steg och skillnaden på sluttemperatur för mätdata 

respektive modell är 0,6%.         

 

 
Figur 4.5 - Temperaturstegringen över de olika förvärmarstegen vid modellering av det sammansatta 

kondensatsystem. 
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Även om resultaten visar på god överenstämmelse med mätdata har modellen visat på stor känslighet 

vid förändringar på indata. Då tanken är att modellen senare skall implementeras i mer komplexa 

flödesstrukturer är det viktigt att kartlägga var i denna känslighet beror på. Faktorer som påverkar 

modelleringens konfidens kan antingen tänkas ha sitt ursprung i koden eller i förenklingar av 

verkligheten.      

5.1 Pumpsystem 

Modelleringen av pumpsystemet av visat på robusthet vid förändrade temperatur och 

flödesförhållanden är ändå resultaten belagda med ett viss mått osäkerhet. Även om resulterande 

massflöden och tryck i modelleringen inte är belagt med någon osäkerhet kommer ju randvillkoret 

vid vilket man simulerar med vara det.  Eftersom tryckmätning i allmänhet är belagd med mindre 

osäkerhet än vid mätning av flödet får simuleringen med tryckrandvillkor (Tabell 4.2) en större 

konfidens i jämförelse med motsvarande simulering med flödesrandvillkor. Massflödet i aktuell 

punkt är dessutom beräknad med hjälp av massbalans utifrån en mätpunkt där delflöden från 

dubbelpumpar och dränage i sista lågtrycksförvärmarsteget tillkommer. Dessa flöden avviker 

troligtvis från det beräknade i massbalansen vid ”steady state” vilket ytterligare ökar osäkerheten på 

mätvärdet för flödet i punkten. 

 

5.2  Lågtrycksförvärmare med dränagekylare 

Resultatet för värmeöverföringen på förvärmarna visar på god överenstämmelse med mätdata men 

det är belagt med stora restriktioner i förändrade initialvillkor på temperatur och flöde på tubsidan. 

En stor del av förklaringen till det står att finna i under vilka fysikaliska förutsättningar som 

höljesidan av förvärmarna arbetar under och hur detta skiljer sig mot modellen. 

 

En viktig faktor är att förvärmarna i verkligheten ”drar” den mängd ånga som bestäms av skillnaden 

i tryck som föreligger mellan förvärmarna och lågtryckstubinerna. I modellen är ångan från 

lågtrycksturbiner och dränage från tidigare förvärmarsteg modellerade med konstanta 

flödesrandvillkor enligt värme och massbalans. Konsekvensen vid ett ökat flöde på tubsidan (ökad 

konvektion) eller ökad värmeöverföring (höjning av värmeöverföringsmultipel) blir att temperaturen 

på höljesidan minskar och enligt ideala gaslagen förväntas då även tryck och massa minska (vid 

konstant volym). Detta kan förklara det faktum att det lokala trycket i förvärmarna kan styras med 

hjälp av en högre värmeöverföringsmultipel. I verkligheten skulle istället en sådan operation leda till 

att ett större massflöde ånga skulle ”dras” från turbinerna och således förhindra en sådan 

trycksänkning på höljesidan. Samma princip gäller vid ett ökat flöde i tuberna. I sak är det också 

fundamentalt fel att reglera det lokala trycket i förvärmarna med värmeöverföringsmultipeln 

eftersom detta borde bli rätt om indata gällande tryckfall och tryckrandvillkor stämmer. I modellen 

saknas till exempel information om tryckfall i förvärmaren varför detta är approximerat och troligtvis 

underskattat eftersom trycket behöver regleras med värmeöverföringsmultipeln.  

 

En annan faktor som kommer som konsekvens av konstanta randvillkor är att eftersom det råder ett 

villkor på mättnadstryck vid given temperatur i förvärmarna kommer ett nytt jämnviktsläge att 

etableras då vi ändrar värmeöverföringsmultipel eller massflöde. Det nya jämviktsläget medför 

förändrade värmeöverföringsegenskaper då densitet, specifik värmekapacitet och 
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temperaturdifferens (mellan tubyta och fluid) i förvärmaren förändras. Som exempel skulle man 

kunna förvänta sig en ökad temperatur på tubsidan vid höjning av värmeöverföringsmultipeln. Men 

som Tabell 4.4 visar sker inte detta utan den överförda effekten ligger förhållandevis konstant. 

Anledningen är att vid en ökning av värmeöverföringsmultipeln eller massflöde kommer som redan 

konstaterats tryck och temperatur minska (även temperaturdifferens mellan tub och fluid minskar) 

på höljesidan. Det medför att densiteten för både ånga och vatten blir lägre men också att den 

specifika värmekapaciteten sjunker samtidigt som värmekonduktiviteten inte förändras i samma 

utsträckning. Enligt ekvation (2.14) resulterar det i en lägre värmeöverföringskoefficient. En lägre 

värmeöverföringskoefficient tillsammans med en minskad temperaturdifferens ger resultatet av en 

likvärdig värmeöverföringseffekt enligt ekvation (2.12) och därmed även ungefär samma temperatur 

på tubsidan. Motsvarande resonemang gäller i fallet av en högre inloppstemperatur med skillnaden 

att det istället ges en högre värmeöverföringskoefficient på grund av det ökade trycket och med en 

något så när bibehållen temperaturdifferens (mellan ”vägg” och fluid) ges en likvärdig effekt.   

 

En ytterligare komplicerande faktor i sammanhanget är HEATER-komponentens integrerade ventil 

vilken är tänkt att reglera vätskenivån i förvärmaren. I verkligheten föreligger endast nivåreglering 

på de två sista lågtrycksförvärmarna i de parallella stråken och den första förvärmaren i varje stråk 

saknar således nivåreglering. Dessutom är ventilen i verkligheten placerad ca 1,8-2,5 meter nedanför 

förvärmarna till skillnad från modell där den är på samma nivå som förvärmaren den reglerar. 

Konsekvensen av en sådan placering är att man ”förlorar” det hydrostatiska trycket som ventilen 

egentligen är belagd med. Följdeffekten av en högre placerad ventil som i modellen är att det kommer 

existera en konstant hög andel ånga efter ventilen. Detta beror troligtvis på vi har en 

förlustkoefficient efter värmeöverförande cell plus en tryckförlust över ventil vilket sänker det 

statiska trycket till under mättnadstrycket vid given temperatur. En ytterligare faktor vilken bidrar 

till en hög ånghalt efter ventil är höjningen av det dynamiska trycket som sker som en konsekvens av 

kontraktionen genom ventilen. Anledningen till att det inte förekommer vid de två sista 

förvärmarstegen i modellen är troligtvis på grund en enklare modellkonstruktion där ånga 

kondenserar fullständigt och dessutom till en lägre temperatur än mättnadstemperatur. 

  

Resonemangen ovan sammanfattar några av alla de svårigheter som föreligger vid modellering av 

förvärmarna. Alla förvärmare arbetar under olika fysikaliska förutsättningar och är dessutom 

beroende av varandra. Det gör analysen kring eventuella brister i modellen komplex och många 

parametrar är beroende av varandra. En central punkt i analysen är att med konstanta randvillkor 

skapas hela tiden en situation där tryck och temperatur hamnar i obalans med motsvarande 

mättnadsdata vid förändrade villkor på stamledningen. Denna obalans skulle mycket väl kunna 

undvikas om flödesrandvillkoret för ångan istället ersätts med ett variabelt randvillkor som funktion 

av trycket i volymen där värmeöverföringen sker. Skulle dessutom en fullskalig modell 

implementeras där flöden och tryck skulle vara i balans i det modellspecifika fallet kan mycket väl 

modellen av förvärmarna agera utefter deras faktiska verkningssätt.      

 

Utöver ovan beskrivna faktorer kan det finnas anledning till söka eventuella orsaker i koden och 

speciellt i de korrelationer som TRACE använder. HEATER-komponenten vilken används till att 

modellera förvärmarna kommer från den tidigare koden TRAC-B och är inte fullt ut implementerad 

i TRACE [17] och saknar därför vissa konfigureringsmöjligheter. Det uteblivna inställningarna är mer 

av konstruktionsteknisk betydelse och bör därför endast ha marginell betydelse för dess 

verkningssätt. Större anledning finns till att studera hur TRACE hanterar kondensationen då denna 

är grundad på ett antal korrelationer vilka är experimentellt framställda. Studier har visat 

värmeöverföringen över ett tubpaket påverkas av flera faktorer så som tubgeometri, tubavstånd, 

tubmaterial, flödets karakteristik, volyminneslutning [20]. Som det står att läsa i avsnitt 2.2.1.3 

använder sig TRACE av två korrelationer för att kompensera för tvåfas och tvärflöden.  

 

För att kompensera för förändrade temperaturförhållanden vid tvärflöden används sista faktorn i 

ekvation (2.17) Denna är dock satt till det rekommenderade värdet för när temperaturen på flödet 
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utanför tuberna är lägre än flödet i tuberna vilket inte är fallet i modellen. Detta skulle innebära att 

beroende av referenstemperaturen (för vilken korrelationen är framtagen) kommer TRACE 

överskatta eller underskatta värmeöverföringen för kondenseringen av ångan. Möjligtvis kan det 

vara en förklaring till att så olika värmeöverföringsmultiplar behöver användas i de olika HEATER-

komponenterna. I studien vid vilken korrelationerna är framtagna är samtliga under förutsättningen 

av 100% ånga [21] vilket ju heller inte är fallet i modellen där det också förekommer strömmande 

vätska. För att kompensera för tvåfas använder sig TRACE av en korrelation där 

värmeöverföringskoefficienten är relaterad till ångans accelererande verkan på vätskefasen. Utifrån 

det beräknas ett nytt Reynolds tal för vätskan. Det kan därför tänkas finnas en konflikt i de två 

korrelationerna då den ena beräknar ett nytt Reynolds tal för vätskan medan den andra är under 

förutsättning av 100% ånga. Det är dock något som inte har kunnat bekräftas. Svårigheten är att 

koden skulle behöver fånga två olika värmeöverföringsregimer där filmkondensation sker i den 

”övre” delen av förvärmaren och tvingad enfaskonvektion en den ”nedre”. Värmeöverförande volym 

består endast av en cell och tillåter således inte sådan hantering av kondensationen eftersom endast 

en värmeöverföringsregim kan existera i en cell.   

 

Då inga självklara svar på varför ångan tillåts bli överhettad vid lägre inloppstemperatur kan svaret 

möjligtvis finnas i det faktum att koden hantera kondensationen på ett otillfredsställande sätt enligt 

resonemanget ovan. 

5.3 Sammansatt kondensatsystem 

Då inga större skillnader i randvillkoren föreligger gentemot de två separerade systemen fås också 

likartade resultat. Skillnaden mot de separerade systemen är att i det sammansatta systemet har två 

mätpunkter för trycket. Således ges en mätpunkt (efter pumpsystem) som inte används som 

randvillkor i modellen. Fördelen är att denna punkt blir en oberoende del av modelleringen till 

skillnad från pumpsystemet. 

 

Att simuleringen visar på ett för lågt tryck jämfört med mätdata kan tolkas på ett flertal sätt. Första 

möjligheten är att tryckfallet över pumpsystemet är för högt i förhållande till verkligheten. Det finns 

totalt 6 ventiler och 18 rörböjar som har approximerade förlustkoefficienter i pumpsystemet och är 

dessa överskattade kommer det resultera i ett för högt tryckfall. Även tryckfallet över förvärmarna är 

möjlig felfaktor eftersom vid en högre specificerad förlustkoefficient skulle ett lägre flöde uppkomma 

vilket skulle ge effekten av en större tryckökning i pumpen. Utöver det finns också en sannolikhet att 

randvillkoret ut ur modellen vilket är beräknat utifrån faktisk mätpunkt kan skilja sig från 

verkligheten. Anledningen är att den faktiska mätpunkten sitter i en sidoledning vilken har 

modellerats med ett konstant massflöde (enligt massbalans) och därför också ett konstant tryckfall. 

I verkligheten är det dock troligt att detta massflöde skiljer sig från massbalansen något och därmed 

kommer tryckrandvillkoret vilket modellen använder vara ett annat. Den sannolika förklaringen till 

det lägre trycket i modell jämfört med mätpunkten är troligtvis en kombination av samtliga 

ovanstående förklaringar. 

 

Den procentuella temperaturhöjningen över de olika förvärmarstegen är likvärdig och följer i övrigt 

samma resonemang som i vid en högre inloppstemperatur, se vidare avsnitt 5.2.            

   



Kapitel 6.    Slutsats 

28 
 

Kapitel 6 

 
Slutsats 
 

 

Även om resultaten ligger i linje med vad som kunde förväntas utifrån projektets ursprungliga 

frågeställning behöver de sättas i perspektiv av ett mer långtgående syfte. Det direkta syftet med 

aktuell modell inte att fungera felfritt (även om så vore önskvärt) i fallet av andra driftsituationer än 

vid normaldrift. Denna del av syftet kan under vissa restriktioner anses som uppfyllt. Mer 

problematiskt blir det om syftet istället tolkas utifrån att modellen skall implanteras i mer komplexa 

flödesstrukturer. Det ställer betydligt högre krav på både robusthet och flexibilitet vilket modellen 

inte har visat sig besitta i de ganska blygsamma förändringar som har testats. Tydligt är att det finns 

behov av både mindre och mer omfattande justeringar innan modellen fyller sitt fullständiga syfte.    

 

Den stora känsligheten ligger i HEATER-komponentens funktion. En stor anledning finns att finna 

i konstanta randvillkoren på höljesidan vilka inte fångar de verkliga förvärmarnas verkningssätt på 

ett tillfredställande sätt. När en komplett modell över hela processcykeln finns tillgänglig kan mycket 

väl HEATER-komponenten fungera betydligt bättre. Därmed inte sagt att det kommer fungera felfritt 

om de konstanta randvillkoren ersätts då det finns andra frågetecken utav mer trivial natur så som 

tryckfall och höjden på nivåreglerventil. Eftersom de fysikaliska förutsättningarna är komplicerade i 

förvärmarna är det av yttersta vikt att i så stor utsträckning som möjligt konstruera HEATER-

komponenten efter korrekta ingångsparametrar. 

 

Initialt rekommenderas att data för tryckfall över förvärmarna kan verifieras och att nivån för ventil 

justeras. Den enskilt viktigaste förändringen som bör ske är att ersätta flödesrandvillkoren med 

antingen tryckrandvillkor eller flödesrandvillkor till vilkas massflöde sätts som en funktion av trycket 

i HEATER-komponentens värmeöverförande volym. Utifrån detta kan sedan 

värmeöverföringsmultipel justeras in mot mätdata för att ge rätt effekt till tubsidan. 

 

Ytterligare bör det utredas vilka korrelationer som används vid den specifika 

värmeöverföringsregimen. Detta för att utesluta eventuella ”fel” i koden och försäkra sig om att det 

den kan fånga fenomenen som uppkommer i förvärmaren på ett rättvisande sätt. 

 

Om dessa åtgärder inte skulle ge önskvärda resultat bör det övervägas om förvärmarnas höljesida 

skall modelleras med två PIPE-komponenter istället för att på så sätt kringgå den 

värmeöverföringsregim som TRACE använder i modellen. Värmeöverföringen skulle då kunna styras 

mot två olika värmeöverföringsregimer vilket möjligtvis ge ett bättre resultat på överförd effekt men 

framförallt skulle det bli enklare att hantera de fysikaliska förutsättningarna. Det har också framgått 

att förvärmarna inte är av den betydelsen vilket föranleder exakt vetskap om dess verkningssätt vilket 

skulle kunna motivera en sådan ”konstruktion”. 
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Bilaga 1. Pumpsystem i SNAP 

Bilaga 2. Lågtrycksförvärmare med dränagekylare i SNAP 
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Bilaga 1. Pumpsystemet med komponenter och komponentnummer i SNAP. 
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Bilaga 2. Lågtrycksförvärmare med dränagekylare i SNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


