
 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems  

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ari-Pekka Niemi 

 

 

MITTAUSSUUREIDEN HYÖDYNTÄMINEN PUMPPUJEN 

KULUMAN JA TUKKEUMAN HAVAITSEMISESSA 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tarkastajat: Professori Risto Soukka  

Laboratorioinsinööri Simo Hammo  

 

Ohjaaja:        Tekniikan tohtori Tero Ahonen  



 

 

ABSTRACT  

  

Lappeenranta University of Technology  

LUT School of Energy Systems  

Degree Programme in Environmental Technology  

   

Ari-Pekka Niemi 

  

Detection of centrifugal pump wear and clogging with measured parameters 

  

Master’s Thesis  

  

2017  

  

89 pages, 42 figures and 3 tables and 4 appendices  

  

Examiners: Professor Risto Soukka  

              Laboratory manager Simo Hammo  

Supervisor:  D.Sc. Tero Ahonen  

  

Keywords: centrifugal pump, slurry, wear, clog, maintenance 

 

Centrifugal pump is the most common pump type in industry and it is used to move different 

fluids from point A to point B. Sometimes the fluid being pumped contains lots of solid 

particles which cause severe pump and surrounding system wear or can clog the whole 

system. Major damage could be prevented if we could tell how worn or clogged the pump is. 

That would save a lot of money when the need of maintenance is exactly known.  

 

The purpose of this Master’s Thesis was to examine how pump wear and clogging can be 

detected from electric motor current or electric parameters from frequency converter. The 

aim was to develop a simple mathematical model for detecting clogging and wear. In theory 

section pumping systems and fluids are explained. Theory section of pump wearing and 

maintenance methods are also explained in the theory section. In the empirical part, 

laboratory tests and models based on laboratory tests are made. Also, interviews with two 

mining companies and data analysis of real-life pumping process have been handled.  

 

It was found that the models used in this project must be more accurate. Difference between 

new and worn pumps is quite small so the model must be very accurate. Clogging makes it 

also harder to notice wear because it has opposite effect to pump head. There are many other 

variables in the real-life process that make it even harder to detect these phenomena.  
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Keskipakopumppu on teollisuuden käytetyin pumpputyyppi ja sitä käytetään siirtämään 

erilaisia nesteitä pisteestä A pisteeseen B. Pumpattava neste sisältää usein paljon kiinteitä 

hiukkasia mikä aiheuttaa pumpun voimakasta kulumista tai tukoksia. Pumppujen 

kunnossapitoa pystyttäisiin suunnittelemaan paremmin, kun pumpun tila tiedettäisiin 

tarkasti. Samalla voitaisiin estää suurien vaurioiden syntymistä. 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka pumppujen kuluminen ja 

tukkeutuminen voidaan havaita sähkömoottorin virran kulutuksesta tai taajuusmuuttajalta 

saatavista sähköisistä parametreista. Kulumisen ja tukkeutumisen havaitsemiseksi kehitettiin 

yksinkertainen matemaattinen malli, jonka avulla ilmiöitä voidaan mallintaa. 

Teoriaosuudessa kerrotaan pumppausjärjestelmistä, pumpattavista nesteistä sekä pumpun 

kulumismekanismeista sekä yleisesti käytetyistä ennakkohuoltomenetelmistä. Empiirisessä 

osassa tutkitaan pumpun kulumista ja tukkeutumista laboratorio-olosuhteissa ja luodaan 

matemaattiset mallit testien pohjalta. Kokeellisessa osuudessa on myös kahden kaivosyhtiön 

kanssa käydyt haastattelut ja kohdeyritysten prosesseista saatujen tietojen analysointi ja 

käsittely. 
 
Projektin tuloksena todettiin, että luotujen mallien on oltava tarkempia. Ero uusien ja 

kuluneiden pumppujen välillä on melko pieni, joten mallin on oltava erittäin tarkka. 

Tukkeutumisen vuoksi kulumisen huomaaminen on myös vaikeampaa, koska sillä on 

päinvastainen vaikutus pumpun nostokorkeuteen. Lisäksi teollisuusprosesseissa on monia 

muuttujia, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen.  
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1 JOHDANTO  

 

Pumput ovat yleisiä nesteen siirtoon käytettäviä laitteita prosessiteollisuudessa, joiden 

tehtävänä on siirtää väliainetta paikasta A paikkaan B prosessin vaatiman tilanteen mukaan. 

Pumpattava väliaine on usein suurimmaksi osaksi vettä, mutta saattaa sisältää huomattavia 

määriä kiintoainetta, mikä kuluttaa pumppuja huonontaen niiden hyötysuhdetta ja lyhentäen 

käyttöikää. Joskus pumppujen osia pitää vaihtaa jopa kuukauden välein.  

 

Lietepumput ovat lietteen pumppaamiseen suunniteltuja erikoispumppuja, jotka ovat kalliita 

laitteita ja muodostavat huomattavia kustannuksia yrityksille. Tästä johtuen pumpuista 

halutaan pitää hyvää huolta, jotta ne pysyisivät toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. 

Ennakkohuolto ja kunnonvalvonta nousevat erittäin tärkeään rooliin, sillä laadukkaalla 

ennakkohuollolla sekä kunnonvalvonnalla pumppujen vaurioita ja kulumista voidaan 

tehokkaasti ennaltaehkäistä. Mitä paremmin pumpun toimintaa voidaan seurata ja ennustaa, 

sitä tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla sitä voidaan käyttää. Aihe on tärkeä ja 

ajankohtainen ja tässä työssä pyritään luomaan kustannustehokas ja riittävän tarkka keinon 

pumpun kunnon havainnoimiseksi helpottamaan huoltotoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta.  

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten pumppujen kulumista ja tukkeutumista 

voidaan havainnoida ja miten ilmiöt pystytään erottelemaan toisistaan taajuusmuuttajalta tai 

suoraan sähkömoottorilta saatavista parametreista. Laboratoriotestien pohjalta luotiin 

kulumista kuvaava malli, minkä pohjalle tilaajayritys rakentaa sovelluksen, jonka avulla 

nähdään mitä pumpun sisällä tapahtuu. Työn tilaaja oli Viimatech Oy ja työ toteutettiin 

yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.  

 

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi työssä oli mukana kaksi kaivosalan yritystä, 

Yara Suomi Oy sekä Boliden Kylylahti Oy, jotka jakoivat tietotaitoaan ja ajatuksiaan 

slurrypumpuista ja niiden kulumisesta haastattelujen muodossa sekä luovuttivat dataa 

tilastollisia analyysejä varten. Molemmat teollisuuslaitokset pumppaavat raskasta ja erittäin 

kuluttavaa ainesta, joka kuluttaa pumppuja nopeasti.  
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1.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Työn kesto oli ajaltaan puoli vuotta ja se ajoittui välille 1.1.2017 – 30.6.2017. Joitakin 

valmistelevia toimenpiteitä tehtiin jo marraskuun ja joulukuun 2016 aikana, jolloin 

valmisteltiin mittalaitteisto yliopiston pumppulaboratorioon ja suoritettiin koeajoja 

järjestelmällä. Myös tutustuminen työn sisältöön, järjestelmään ja kohdeyrityksiin 

suoritettiin vuoden 2016 puolella.  

 

Hypoteesina työlle oli, että kuluminen ja tukkeutuminen ilmiöinä on mahdollista erottaa 

toisistaan ja niille voidaan luoda yleinen yhtälömalli. Työn toteutus aloitettiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston laboratoriossa, jossa suoritettiin mittauksia yliopiston omalla 

pumppausjärjestelmällä ja selvitettiin, miten kuluminen ilmenee pumpun Q/H- sekä Q/P-

käyrästä. Laboratoriossa tehtyjen koeajojen perusteella luotiin mallit kulumiselle ja 

tukkeutumiselle. Tämän jälkeen tehtiin vierailukäynnit tutkimuksen kohteena oleviin 

laitoksiin, suoritettiin haastattelut sekä kerättiin dataa ja pyrittiin toteamaan, että kuluminen 

ilmenee ja voidaan havaita samalla tavalla myös käytännön prosessiolosuhteissa.  

 

1.3 Raportin rakenne 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi työn sisältö läpi kappale kappaleelta, jotta lukija saa nopeasti 

riittävän tarkan kuvan työn rakenteesta ja kokonaisuudesta. Työ alkaa teoriaosuudella jota 

seuraa kokeellinen osio.  

 

Teorialuvussa 2 käydään läpi keskipakopumppuihin liittyvää teoriaa. Alussa kerrotaan 

keskipakopumppujen rakenteesta ja toimintatavasta, jota seuraa kappale pumpun 

perusyhtälöistä ja siitä, miten pumpun toiminta-arvoja kuvataan koordinaatistossa. Tätä 

seuraa pumppujen säätötapojen ja affiniteettisääntöjen läpikäynti sekä kerrotaan 

pumpattavan väliaineen ominaisuuksista ja käyttäytymisestä.  

 

Luvussa 3 keskitytään kulumiseen ja tukkeutumiseen liittyvään teoriaan ja avataan syitä 

siihen, miten ja miksi kulumista ja tukkeutumista tapahtuu ja mitkä ilmiöt siihen vaikuttavat. 

Kulumisen tukkeutumisen luokitteluun on olemassa useita eri tapoja, joista tässä luvussa 
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mainitaan muutamia. Alussa käsitellään kulumista yleisenä ilmiönä, jonka jälkeen kerrotaan, 

minkä tyyppinen kuluminen on yleistä pumpuilla sekä kerrotaan mihin pumpun osiin 

mikäkin kulumistyyppi vaikuttaa. Lisäksi muodostetaan vielä hypoteesi pumpun kulumisen 

ja tukkeutumisen vaikutuksesta pumppu ja putkistokäyriin ja siihen voiko pumpun kuluman 

ja tukkeutumisen ennustaminen mahdollista ja voiko ilmiöitä erottaa toisistaan sähköisten 

parametrien avulla. 

 

Luvussa 4 käsitellään kunnonvalvontaa. Lukuun on koottu kuvaus yleisimmistä 

prosessiteollisuuden kunnonvalvontatekniikoista ja siitä, miten kunnonvalvonta ajan myötä 

kehittynyt.  Lisäksi luvussa on lyhyt esittely järjestelmästä, jota silmällä pitäen tämä 

diplomityö on tehty. 

 

Luvusta 5 alkaa työn empiirinen osuus. Luvun alussa käydään läpi Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston laboratoriolaitteisto ohjaus- ja mittausjärjestelmineen. Esittelyn 

jälkeen käydään läpi tarkasteltavalla pumpulla ajetut pumppukäyrät ja todetaan 

affiniteettiyhtälöiden toimivuus. Tätä seuraa kappale tukkeutumisen ja kulumisen 

simuloinnista, josta päästään kulumismallien luomiseen Q/H- ja Q/P-käyrille, jonka jälkeen 

laboratoriokokeiden tulokset vedetään yhteen luvun lopussa. 

 

Luku 6 on katsaus diplomityössä mukana toimineisiin yrityksiin, missä molempien 

kohteiden rikastusprosessi käydään yleisellä tasolla läpi. Luku sisältää lisäksi referaatin 

vierailukäyntien aikana tehdyistä haastatteluista, joiden avulla saatiin kuva kulumisen ja 

tukkeutumisen laajuudesta kaivosteollisuudessa. Haastatteluita voitiin käyttää hyödyksi 

myös kaivoskohteilta saamasta datasta, josta kulumista ja tukkeutumista haettiin tilastollisin 

menetelmin. Liitteissä olevat kuvat ovat kuluneesta pumpusta, joista näkyy, miten 

voimakasta kuluminen on.  

 

Luvun 7 johtopäätöksissä analysoidaan saatuja tuloksia ja otetaan kantaa työn aikana 

tehtyihin havaintoihin. Lisäksi tarkastellaan teorian ja laboratoriomittausten sopivuutta 

kaivoskohteisiin ja pohditaan mitä olisi voitu tehdä toisin. Lisäksi pohditaan miten 

tutkimusta kannattaisi jatkaa ja miten nyt saatuja tuloksia voidaan käyttää hyödyksi.  
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Luku 8 on yhteenveto, jossa koko työ käydään tiivistetysti läpi. Kappaleen tarkoitus on tuoda 

lukijalle kuva työn tutkimusasetelmasta ja siihen liittyvästä teoriasta. Lisäksi annetaan tieto 

tutkimuksen onnistumisesta ja siitä, miten tuloksia voidaan käyttää muussa tutkimuksessa 

hyödyksi.  
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2 PUMPPUJÄRJESTELMÄT JA PUMPATTAVA FLUIDI 

 

Pumput ovat laitteita, jotka on suunniteltu siirtämään nestettä, kaasua tai neste-kaasuseosta 

eli väliainetta alemman paineen alueelta korkeamman paineen alueelle. Näillä väliaineilla eli 

fluideilla on useita erilaisia ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa pumpun suorituskykyyn ja 

pumppumateriaalien kestoon merkittävästi. Fluidi on yleisnimitys väliaineelle, jonka eri 

rakenneosat voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen.  Pumppu lisää väliaineen energiaa niin, 

että alku- ja loppukohdan välillä olevat vastustavat tekijät voitetaan ja väliaine saadaan 

siirrettyä määränpäähän. Vastustavia tekijöitä ovat korkeusero, staattinen paine-ero sekä 

virtausvastukset. (Huttu M.  2010, 63) 

 

Pumpputyyppejä on useita erilaisia ja ne voidaan ryhmitellä niiden toimintaperiaatteen 

mukaan kolmeen eri ryhmään; syrjäytyspumppuihin, dynaamisiin pumppuihin sekä 

pumppuihin joilla ei ole selkeää omaa ryhmää. Tässä työssä tarkastellaan 

keskipakopumppuja, jotka kuuluvat dynaamisten eli kineettisten pumppujen ryhmään. 

Kineettisillä pumpuilla virtaus riippuu suuresti korkeudesta, johon neste halutaan nostaa. 

Yleisesti ottaen kineettiset pumput soveltuvat hyvin pumppaamaan suuria tilavuuksia 

pienellä paineella. (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 46-50) 

 

2.1 Keskipakopumppu  

 

Keskipakopumppu on yleisin prosessiteollisuudessa käytettävä pumpputyyppi, jossa niitä 

käytetään etenkin jatkuvissa prosesseissa tuottamaan suuri tilavuusvirta kohtuullisen pienellä 

nostokorkeudella. Keskipakopumpussa neste johdetaan pyörivän, siivillä varustetun 

juoksupyörän keskustaan, jonka johdosta neste alkaa liikkua nopeasti eli pumpun luovuttama 

mekaaninen energia muuttuu liike-energiaksi. Neste sinkoutuu juoksupyörästä 

keskipakovoiman avulla säteittäisesti pumpun kierukkapesään, jolloin juoksupyörän 

keskiöön syntyy alipainetta (Huttu 2010. s. 66). Alipaine ei kuitenkaan kasva jatkuvasti, sillä 

pumpattavaa nestettä työntyy pumpun imuputkeen nesteen pintaan vaikuttavan ilmanpaineen 

johdosta, jos pumppu on kytketty esimerkiksi kaivoon. Osa pumpusta poistuvan nesteen 

liike-energiasta muuttuu paine-energiaksi kasvattaen nesteen painetta, jota voidaan edelleen 

lisätä esimerkiksi spiraalipesän avulla. (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 53)  
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Virtaus juoksupyörältä voi tapahtua eri tavoin, radiaalisesti, puoliaksiaalisesti 

(diagonaalisesti) tai aksiaalisesti, riippuen miten pumppu on suunniteltu. Myös juoksupyöriä 

on erityyppisiä ja keskipakopumppuja luokitellaan myös niiden perusteella. Yleisimmät 

radiaalijuoksupyörätyypit ovat avoin, puoliavoin sekä suljettu. Kuvassa 1 on esitetty 

yleisimmät käytössä olevat juoksupyörätyypit. 

 

                                    

Kuva 1. Avoin juoksupyörä (Gempump, 2015). Puoliavoin juoksupyörä (Sulzer, 2017a). Suljettu juoksupyörä. 

(Sulzer, 2017b). 

 

Suljettu juoksupyörä sopii erityisesti puhtaille, suurella tilavuusvirralla pumpattaville 

nesteille. Avarasolainen juoksupyörä sopii hyvin esimerkiksi kiintoainepitoiselle likavedelle 

ja avoin juoksupyörä soveltuu erinomaisesti viskooseille tai esimerkiksi sellumassalle. 

Pyörrepyörä taas soveltuu pumppaamaan väliainetta, jotka sisältävät isompia kappaleita 

kuten oksia. (Huttu M.  2010, 66) 

 

Tässä työssä käsitellään erityisesti liete- eli slurrypumppuja, jotka on suunniteltu 

pumppaamaan suuria määriä kiintoainetta sisältävää lietettä. Slurrypumppuja on useita eri 

tyyppejä mutta yleisin tyyppi on tavanomainen keskipakopumppu, jossa väliaineen energiaa 

lisätään pyörivän juoksupyörän avulla. Lietepumppujen suunnittelussa on otettu huomioon 

erityisesti juoksupyörä ja sen muoto, huollon helppous, akselitiiviste sekä käytettävät 

materiaalit parhaan kulutuskestävyyden saavuttamiseksi. Kulutuskestävyys on erittäin 

tärkeää, sillä lietepumpuilla pumpataan usein erityisen hankaavia/hiovia, kuluttavia ja joskus 

myös syövyttäviä aineita. Kuvassa 2 nähtävillä Warman AH-sarjan lietepumppu. (Warman 

Ltd. 2000, 5) 
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Kuva 2. Warman AH-sarjan lietepumppu kumivuorauksella. (Weir slurry group 2015, 1-5) 

 

Kuvassa vasemmalla on nähtävissä pumpun kuoriosa. Kuori on tehty 

pallografiittivaluraudasta, joka on kestävää ja takaa tuotteen pitkän eliniän. Kuvan oikealla 

puolella on esillä kuoren sisällä olevat osat. Kuvan osat on numeroitu osien nimeämisen 

helpottamiseksi. Ensimmäisenä (1) on pumpun akselitiiviste, joka suojaa pumpun akselia 

kuluttavilta ja syövyttäviltä aineilta. Seuraavana (2) on niin sanottu ulkopuolinen ”Hi-Seal” 

tiiviste, jolla pumppu saadaan tiivistettyä entistä paremmin vuotojen ehkäisemiseksi. 

Pumpun pesä (3) on tehty joko kumista tai metallista. Kuminen pesä on huollon 

helpottamiseksi kaksiosainen, jolloin osat saadaan helposti vaihdettua. Osat kiinnitetään 

toisiinsa pulteilla. Kumiset ja metalliset osat vaihdettavissa keskenään. Lietepumpun 

juoksupyörä (4) on tyypiltään suljettu ja suunniteltu parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi 

sekä kestämään pitkään. Viides osa (5) on pumpun imuholkki, joka tulee pumpun 

imupuolelle pesän ja kuoren väliin. (Weir slurry group 2015, 2-3) 

 

2.2 Pumpun ominaiskäyrät, toimintapiste ja perusyhtälöt 

 

Pumpun ominaiskäyrät ovat yksi tärkeimmistä parametreista pumpun valinnan kannalta. 

Pumpun ominaiskäyrät määritetään ajamalla pumppua tietyllä pyörimisnopeudella, säätäen 

sulkuventtiilin asentoa 0-100 % välillä. Vakiopyörimisnopeudella pumpun tehontarve, 

nostokorkeus, hyötysuhde sekä tarvittava imukorkeus riippuvat tilavuusvirrasta. 

Tilavuusvirran kasvaessa pumpun nostokorkeus pienenee. Tyypillinen pumpun 

ominaiskäyrästö kuvataan joko usealla eri juoksupyörän koolla tai eri pyörimisnopeudella ja 

ne esitetään Q/H-koordinaatistossa, jossa pumpun tuottama nostokorkeus on piirretty 
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virtaamaan funktiona (kuva 3). Kuvaajaan piirretään usein myös hyötysuhdekäyrät (Q/η), 

minkä avulla nähdään pumpun paras toiminta-alue.  

 

 

Kuva 3.Pumpun ominaiskäyrät juoksupyörän koon ja pyörimisnopeuden mukaan. (Motiva 2011, 10) 

 

Ominaiskäyrästö on tavallisesti tehty pumppaamalla puhdasta vettä. Asia on syytä muistaa, 

sillä ominaiskäyrästö ei välttämättä anna oikeaa kuvaa pumpun toiminnasta 

kohdeprosessissa, koska useissa prosesseissa pumpataan muutakin, kuin pelkkää vettä.  

 

Pumppu on aina kytketty johonkin virtapiiriin eli putkistoon, missä pumpun tarkoitus on 

lisätä väliaineen energiaa niin, että se kulkeutuu pisteestä A pisteeseen B voittaen korkeuserot 

sekä putkistosta johtuvat kitkavastukset. Pumpulle voidaan määrittää toimintapiste, joka 

riippuu pumpun ominaisuuksista sekä niin sanotusta systeemin ominaiskäyrästä eli 

putkistokäyrästä. Piirtämällä putkiston ominaiskäyrän samaan kuvaajaan pumpun 

ominaiskäyrän kanssa, voidaan määrittää pumpun toimintapiste, joka löytyy käyrien 

leikkauspisteestä kuvan 4 mukaisesti.  
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Kuva 4. Toimintapiste sijaitsee pumpun ominaiskäyrän ja putkiston ominaiskäyrän leikkauspisteessä.  

 

 Pumpun nesteeseen siirtämä teho voidaan määritellä seuraavan kaavan mukaan, 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝜌𝑔𝑄𝐻    (1) 

missä  Pout on pumpun nesteeseen tuottama teho 

  ρ on nesteen tiheys 

  g on gravitaatiokiihtyvyys 

  Q on pumpun tuottama tilavuusvirta 

  H on pumpun tuottama nostokorkeus 

 

Pumpun vaatimaa tehoa sen sijaan määritetään yleensä pumpun vääntömomentin avulla, mitä 

kuvataan yhtälöllä, 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑇𝜔    (2) 

missä Pin on pumpun tarvitsema teho 

  T on vääntömomentti 

  ω on kulmanopeus 
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Käytännöllisempi muoto pumpun tehon yhtälölle on kuitenkin muoto, jossa kulmanopeuden 

sijaan on pumpun pyörimisnopeus minuuttia kierrosta kohden, 

 

   𝑃𝑖𝑛 =
2𝜋𝑁𝑇

60
    (3)  

missä N on pumpun pyörimisnopeus 

 

Pumpun hyötysuhde saadaan laskettua edellä esitettyjen yhtälöiden mukaan seuraavasti, 

 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
    (4) 

missä  η on hyötysuhde 

 

Pumpun nostokorkeudella tarkoitetaan pumpun tuottamaa kokonaisnostokorkeutta, jota 

voidaan kuvata yhtälöllä (5). Tulee huomata, että nostokorkeus ei riipu nesteen tiheydestä. 

(Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 57) 

 

   𝐻 =  
𝑣2

𝐵−𝑣2
𝐴

2𝑔
+

𝑝𝐵−𝑝𝐴

𝜌𝑔
+ (𝑧𝐵 − 𝑍𝐴)  (5) 

missä H on pumpun tuottama nostokorkeus 

  vA on nesteen nopeus ennen pumppua 

  vB on nesteen nopeus pumpun jälkeen  

ρ on nesteen tiheys 

g on gravitaatiokiihtyvyys 

pA on nesteen paine ennen pumppua 

pB on nesteen paine pumpun jälkeen 

zA on nesteen korkeus  

zB  on nesteen korkeus  

 

2.3 Pumppujen säätötavat 

  

Pumput sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin ja niitä voidaan säätää monipuolisesti tarpeen 

mukaan. Säätötavan valintaan vaikuttaa suuresti pumpun tyyppi ja käyttötarkoitus. 
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Säätötavalla on erittäin suuri vaikutus pumpun ja pumppausprosessin toimintaan, 

energiankulutukseen, hyötysuhteeseen sekä pumpun käyttöikään. Ennen kaikkea säätötavalla 

on kauaskantoisia vaikutuksia kustannusten muodostumiseen.  

 

Pumppua pyöritetään yleensä sähkömoottorin avulla ja yleisin käytetty moottorityyppi on 

oikosulkumoottori niiden yksinkertaisen rakenteen, edullisuutensa sekä käyttövarmuutensa 

vuoksi. Mikäli pumpun toimintaa ei tarvitse säätää, pumppua pyörittävä sähkömoottori voi 

olla kytkettynä suoraan sähkökeskukseen.  Lähes kaikki pumput on nykyisin kytketty 

taajuusmuuttajaan, jonka avulla sähkömoottorille menevän sähkövirran taajuutta sekä 

jännitettä voidaan muuttaa eli sähkömoottorin pyörimisnopeutta säädetään mikä vaikuttaa 

myös pumpun pyörimisnopeuteen. Taajuusmuuttajasäätöjen avulla pumppausprosessien 

energiankulutusta on pystytty laskemaan huomattavasti.  

 

2.3.1 Pyörimisnopeussäätö 

 

Pumpun pyörimisnopeutta muuttamalla voidaan muuttaa pumpun toiminta-arvoja, jotka 

muuttuvat tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Näitä lainalaisuuksia kutsutaan 

affiniteettisäännöiksi, joille on johdettu yhtälöt. Affiniteettiyhtälöillä voidaan kokeilla 

pumpun pyörimisnopeuden muutosta pumpun ominaiskäyriin. Affiniteettisääntöjen mukaan 

pumpun pyörimisnopeutta muuttamalla pumpun toimintapiste siirtyy uuden 

pyörimisnopeuden mukaiselle ominaiskäyrälle niin sanottua affiniteettiparaabelia pitkin, jota 

voidaan kuvata yhtälöllä (6). Kuva 5 antaa kuvan eri pyörimisnopeuden muutoksen 

vaikutuksesta ominaiskäyrän muutoksiin. (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 65) 

 

𝐻 = 𝐻0 (
𝑄2

𝑄0
)   (6) 

missä Q on tilavuusvirta uudessa pisteessä 

 Q0 on tilavuusvirta alkuperäisessä pisteessä 

H on nostokorkeus uudessa pisteessä 

 H0 on nostokorkeus alkuperäisessä pisteessä 
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Kuva 5. Pyörimisnopeuden muutoksen vaikutus pumpun ominaiskäyrään, kun pyörimisnopeutta pienennetään. 

 

Affiniteettisääntöjen avulla voidaan laskea pumpulle uusi tilavuusvirta, nostokorkeus sekä 

teho. Tilavuusvirran muutos on suoraan verrannollinen nopeuden muutokseen, mikä on 

nähtävissä yhtälössä (7). Nostokorkeuden muutos sen sijaan on verrannollinen 

pyörimisnopeuden neliöön, jota yhtälö (8) kuvaa. Tehon muutosta kuvaava yhtälö (9) 

osoittaa, että tehon muutos on verrannollinen pyörimisnopeuden kuutioon.  

 

𝑄

𝑄0
= (

𝑛

𝑛0
)     (7) 

missä  Q on tilavuusvirta uudessa pisteessä 

 Q0 on tilavuusvirta alkuperäisessä pisteessä 

 n on pyörimisnopeus uudessa pisteessä 

 n0 on alkuperäinen pyörimisnopeus 

 

𝐻

𝐻0
= (

𝑛

𝑛0
)

2

     (8) 

missä  H on nostokorkeus uudessa pisteessä 

 H0 on nostokorkeus alkuperäisessä pisteessä 

 n on pyörimisnopeus uudessa pisteessä 

 n0 on alkuperäinen pyörimisnopeus 
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𝑃

𝑃0
= (

𝑛

𝑛0
)

3

     (9) 

missä P on teho uudessa pisteessä 

 P0 on teho alkuperäisessä pisteessä 

 n on pyörimisnopeus uudessa pisteessä 

 n0 on alkuperäinen pyörimisnopeus 

 

Pyörimisnopeussäätö on hyvä tapa vaikuttaa pumpun tuottoon, sillä taajuusmuuttajan avulla 

se on helppoa ja nopeaa sekä usein energiatehokkaampaa, kuin monet muut säätötavat. 

Pyörimisnopeutta muuttamalla voidaan vähentää myös mahdollista värinää mikä lisää 

laakereiden ja tiivisteiden elinikää. 

 

2.3.2 Kuristussäätö 

 

Säätämällä venttiilin asentoa pumpun painepuolelta voidaan pumpun tuottamaa 

tilavuusvirtaa rajoittaa tarpeen mukaan. Säätötavassa ei vaikuteta lainkaan pumpun 

pyörimisnopeuteen, vaan pumppauksen häviöitä lisätään painehäviöitä kasvattamalla. Tämä 

kuristussäädöksi kutsuttu säätömuoto vaikuttaa pumpun tuottamaan nostokorkeuteen, 

tilavuusvirtaan sekä hyötysuhteeseen. Kuva 6 havainnollistaa kuristussäädön aiheuttamaa 

muutosta. Kuvasta on syytä huomata, että toisin kuin pyörimisnopeussäädössä, jossa 

siirrytään uudelle pumppukäyrälle, kuristussäädössä pysytään samalla pumppukäyrällä. Sen 

sijaan virtausvastukset systeemissä lisääntyvät, jonka johdosta putkistokäyrän muoto 

muuttuu ja siirrytään uuteen toimintapisteeseen pumppukäyrällä.  
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Kuva 6. Kuristussäädön vaikutus nostokorkeuteen eri tilavuusvirran arvoilla.  

 

Kuristussäätö on säätömenetelmänä yksinkertainen ja sillä saadaan kasvatettua 

nostokorkeutta. Säätötapana se on myös helppo ja halpa toteuttaa mutta se heikentää pumpun 

hyötysuhdetta, koska väliaineeseen lisättyä energiaa hukataan lisääntyneisiin painehäviöihin. 

 

Jos pumpun välittömässä läheisyydessä oleva putkisto syystä tai toisesta tukkeutuu, se 

ilmenee samaan tapaan yllä olevan kuvan mukaisesti. Putken seinämiin tarttunut aines 

pienentää putken läpimittaa, jolloin putkiston ominaiskäyrä muuttuu ja toimintapiste siirtyy 

uuteen kohtaan pumppukäyrällä. Tukkeutumista voidaan kuvata seuraavalla yhtälöllä (10), 

jolla kuvataan putkiston vaatimaa nostokorkeutta.  

 

𝐻 = 𝐻𝑠𝑡 + 𝑘𝑞𝑣2   (10) 

missä H on kokonaisnostokorkeus 

  Hst on staattinen nostokorkeus 

  k on verrannollisuuskerroin 

  qv on tilavuusvirta 

 

Verrannollisuuskerroin k voidaan laskea kaavalla (11), missä nostokorkeuden tilavuusvirran 

arvot otetaan parhaan hyötysuhteen pisteestä. 
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   𝐻𝑑𝑦𝑛 = 𝑘𝑞𝑣2   (11) 

missä  Hdyn on dynaaminen nostokorkeus 

  

Putkiston ominaiskäyrä siis ilmaisee, kuinka suuri nostokorkeus tarvitaan eri tilavuusvirran 

arvoilla. Tukkeutumistilanteessa tilavuusvirta putkessa pienenee, jolloin pumpun tuottama 

nostokorkeus lisääntyy mikä johtaa uuteen toimintapisteeseen pumppukäyrällä. 

Verrannollisuuskerroin k on nostokorkeuden suhde tilavuusvirran neliöön, joten 

verrannollisuuskertoimen k arvo kasvaa, kun tilavuusvirta pienenee ja nostokorkeus kasvaa. 

Tukkeutumista voitaisiin siis havainnollistaa verrannollisuuskertoimen k avulla. Kerroin k 

riippuu voimakkaasti käytettävästä pumpusta ja pumppausjärjestelmästä, joten se tulee 

määrittää jokaiselle järjestelmälle yksilöllisesti. 

 

2.3.3 Muut säätötavat 

 

Pumppujen tuottoarvojen muuttamiseen on olemassa myös muita tapoja, joita ovat muun 

muassa on/off-säätö, ohivirtaussäätö, johdesiipien säätäminen sekä juoksupyörän halkaisijan 

muuttaminen.  

 

On/off säätö tarkoittaa pumpun kytkemistä tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Menetelmää 

käytetään usein järjestelmissä, joissa pumpun portaaton pyörimisnopeussäätö ei ole 

tarpeellista (Motiva 2011, 8). Esimerkkinä mainittakoon säiliön pinnankorkeuden säätely, 

jossa pumppu lähtee päälle, kun säiliön pinta saavuttaa asetetun alarajan ja lakkaa 

pyörimästä, kun säiliön pinta saavuttaa ylärajan.  

 

Ohivirtaussäätö eli veden kierrätys pumpun painepuolelta takaisin imupuolelle on eräs keino 

säätää virtausta, joka on melko epätaloudellista, sillä pumppu kierrättää samaa vedettä 

edestakaisin uudestaan ja uudestaan. (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 66) 

 

Pumpun johdesiipien säädöllä voidaan vaikuttaa pumpun kehänopeuden suuntaiseen 

nopeuden tangentiaalikomponenttiin. Johdesiipien säädöllä ei voida suuresti vaikuttaa 

pumpun toimintaan eikä se erityisen yleisesti käytössä. (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 

2015, 66) 
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Pumpun juoksupyörän halkaisijaa muuttamalla tai juoksupyörän tyyppiä vaihtamalla voidaan 

vaikuttaa huomattavasti pumpun tuottoarvoihin. Se vaatii kuitenkin jonkin verran työtä, sillä 

pumppu täytyy avata, jotta vaihto tai juoksupyörän sorvaaminen mahdollista. Juoksupyörän 

halkaisijaa vaihtamalla siirrytään kokonaan uudelle pumppukäyrälle ja usein pumppukäyrät 

ilmoitetaan eri kokoisille juoksupyörille (kuva 3). (Larjola, Punnonen, & Ahtiainen. 2015, 

66) 

 

2.4 Newtonlaiset ja ei-newtonlaiset fluidit 

 

Fluidit jaotellaan Newtonlaisiin ja ei-newtonlaisiin aineisiin niiden viskositeetin mukaan. 

Dynaaminen viskositeetti (η) on määritelty Newtonin viskositeettiyhtälöllä, joka on esitetty 

yhtälössä (12). Newtonlaisilla aineilla leikkausjännitys (τ) ja leikkausnopeus (dv/dy) ovat 

suoraan verrannollisia. (Virtaustekniikka 2016, 5)  

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
= 𝜂 (

𝑑𝑣

𝑑𝑦
)    (12) 

missä  η on dynaaminen viskositeetti  

dy on nestekerrosten etäisyys toisistaan 

dv nopeusero. 

 

Ei-newtonlaisilla aineilla leikkausjännitys ja leikkausnopeus eivät ole suoraan verrannollisia, 

vaan niiden viskositeetti riippuu leikkausnopeudesta. Ei-newtonlaisia aineita kuvataan usein 

saman tyyppisellä kaavalla kuin Newtonlaisiakin sillä erolla, että dynaamisen viskositeetin 

tilalla on niin sanottu näennäisviskositeetti (η’). Yhtälössä (13) on esitetty kaava ei-

newtonlaisille aineille. (Virtaustekniikka 2016, 5) 

 

𝜏 = 𝜂′ (
𝑑𝑣

𝑑𝑦
)     (13) 

missä  η’ on näennäisviskositeetti. 

 

Ei-newtonlaisten aineiden näennäisviskositeetti on yleensä huomattavasti suurempi kuin 

veden viskositeetti. Esimerkkejä ei-newtonlaisista aineista ovat esimerkiksi lietteet (slurryt), 
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maalit, polymeerisulat, elintarvikkeet sekä kolloidiset liuokset. Ei-newtonlaiset aineet 

noudattavat usein niin sanottua potenssilakia, joka on kuvattu yhtälössä (14). (Huttu M.  

2010, 3-4). 

 

𝜏 = 𝑘 (
𝑑𝑣

𝑑𝑦
)

𝑛

= 𝑘 (
𝑑𝑣

𝑑𝑦
)

𝑛−1

∗
𝑑𝑣

𝑑𝑦
   (14) 

missä  n ja k ovat aineille ominaisia parametreja. 

 

Koska ei-newtonlaisia aineita on useita erilaisia ja ne käyttäytyvät eri tavoin, niille on 

kehitetty omat luokitukset. Ei-newtonlaiset ajasta riippumattomat aineet voidaan jakaa 

kolmeen eri luokkaan: pseudoplastisiin, dilatanttisiin sekä plastisiin aineisiin. 

Pseudoplastisilla aineilla näennäisviskositeetti pienenee leikkausjännityksen kasvaessa 

(kuva 7). Dilatanttisilla aineilla näennäisviskositeetti taas kasvaa leikkausjännityksen 

kasvaessa ja plastisilla aineilla virtauksen aikaansaamiseksi tarvitaan vähintään 

leikkausjännitys (τ0), jonka jälkeen aine käyttäytyy lineaarisesti tai epälineaarisesti. (Huttu 

M.  2010, 4). 
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Kuva 7. Ei-newtonlaisten nesteiden valumis- ja viskositeettikäyrät sekä esimerkkejä tyypillisistä aineista. 

(Huttu M.  2010, 5) 

 

Ei-newtonlaiset ajasta riippuvat aineet muodostavat oman luokkansa, jossa viskositeetti 

riippuu sekä leikkausjännityksestä että ajasta.  Kuvasta voi nähdä, jos aineen 

näennäisviskositeetti pienenee, puhutaan tiksotrooppisesta aineesta ja jos 

näennäisviskositeetti kasvaa, on kyseessä reopektinen aine.  

 

2.4.1 Liete 

 

Slurry eli liete on nimitys mille tahansa nesteen ja kiintoaineen sekoitukselle. Kiintoaineen 

tyyppi, koko, muoto sekä määrä yhdessä kuljettavan nesteen kanssa määrittelevät lietteen 

virtausominaisuudet sekä muut ominaisuudet (Huttu M. 2010, 4). Suurella osalla lietteistä 

kuljettava aineena toimii vesi, jonka tiheys on noin 1000 kg/m3 

 

Lietteet kuuluvat ei-newtonlaisten, dilatanttisten aineiden luokkaan, joiden viskositeettia ei 

voi kuvata Newtonin leikkausjännitysolettamuksella. Kuvasta 7 näkyy, että dilatanttisilla 

aineilla aineen näennäisviskositeetti kasvaa leikkausjännityksen kasvaessa. Tässä työssä 

käsiteltävä liete on tyypiltään dilatanttista. Ilmiö on tyypillinen, kun nesteessä on paljon 

kiinteitä hiukkasia. Muita dilatanttisia aineita ovat esimerkiksi erilaiset painomusteet, PVC-
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pastat, silikonit, tärkkelyslietteet sekä hiekkavesilietteet. Kuvassa 8 on nähtävillä ei-

newtonlaisten sekä newtonlaisten aineiden käyttäytymistä leikkausnopeuden ja 

leikkausjännityksen suhteen. (Huttu M. 2010, 4-5)  

 

 

Kuva 8. Ei-newtonlaisten aineiden valumiskäyrät. (Huttu M. 2010, 5). 

 

Lietteet voidaan karkeasti jaotella kahteen eri luokkaan, laskeutuviin ja ei-laskeutuviin 

lietteisiin. Ei-laskeutuvat lietteet sisältävät hienoja partikkeleja, jotka voivat muodostaa 

vakaan homogeenisen seoksen, joilla on lisääntynyt näennäinen viskositeetti. Ei-

laskeutuvilla lietteillä on yleensä alhaiset kulutusominaisuudet. Laskeutuvat lietteet 

muodostuvat karkeammista partikkeleista, jotka tapaavat muodostaa epästabiilin 

sekoituksen. Tämän tyyppisillä karkeammilla partikkeleilla on yleensä huomattavasti 

korkeammat kulutusominaisuudet. Suurin osa lietteistä epästabiileja eli heterogeenisiä. 

(Warman Ltd. 2000, 5) 
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3 KULUMINEN JA TUKKEUTUMINEN 

 

Kuluminen aiheutuu toisiaan vastaan liikkuvien pintojen keskinäisestä vuorovaikutuksesta, 

mikä ilmenee materiaalihäviönä tarkasteltavassa kohteessa. Kulumista ei ole vielä tähän 

päivään mennessä kyetty yksiselitteisesti määrittämään matemaattisesti tai fysikaalisesti. 

Kuluminen ilmiönä on vaikeasti määriteltävä, sillä siihen vaikuttavia parametreja on useita. 

(Kivioja ym. 2004, 97)  

 

3.1 Kulumisen luokittelu 

 

Kuluminen on monimuotoinen ilmiö, joka voi tapahtua monin eri tavoin eri olosuhteissa 

mistä johtuen se on vaikea luokiteltava. Kulumiselle löytyy kirjallisuudesta runsaasti erilaisia 

luokittelutapoja, mikä voi aiheuttaa jonkin verran ihmetystä. Monet näistä luokittelutavoista 

ovat kuitenkin melko lähellä toisiaan. Kiviojan ym. (2004, 100) teoksessa kuluminen on 

jaettu kahteen päätyyppiin:  

 

1) Luokittelu kulumisen suhteellisen liikkeen pohjalta 

2) Luokittelu kulumismekanismin pohjalta 

 

Suhteellisen liikkeen pohjalta aiheutuva kuluminen on jaoteltu kuuteen erilaiseen 

pääryhmään, joka auttaa kohdentamaan tiettyjen laitteiden ja koneenosien 

kulumistarkastelua. Kulumismekanismeja sen sijaan on neljä pääryhmää. Kyseistä jaottelua 

käytetään myös DIN 50320 standardissa. (Parikka & Lehtonen 2000, 4-5). Taulukossa 1 on 

listattu edellä mainitut kulumistyypit ja kulumismekanismit.  
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Taulukko 1. Kulumisen jaottelu liikkeen ja mekanismin mukaan.  

1) Kuluminen suhteellisen 

liikkeen pohjalta 

2) Kulumismekanismit 

- liukuminen 

- vieriminen 

- iskukuormitus 

- värähtely 

- nestevirtaus 

- nestevirtaus, jossa kiinteitä 

partikkeleita 

- adhesiivinen kuluminen 

- abrasiivinen kuluminen 

- väsymiskuluminen 

- tribokemiallinen kuluminen 

 

 

Kuluminen tapahtuu usein yhden liiketyypin mukaan mutta siihen voi vaikuttaa usea eri 

kulumismekanismi joko yhtä aikaa, peräkkäin tai vuorotellen (Kivioja ym. 2004, 97).  Asia 

hankaloittaa huomattavasti luotettavien kulumisennusteiden ja teoreettisten mallien 

kehittämistä. Kuva 9 auttaa hahmottamaan kulumista ja sen jaottelua. Kuvassa kuluminen on 

luokiteltu kulumisen aiheuttavan rasitustyypin, kulumistyypin sekä kulumismekanismin 

mukaan. Kuva ottaa kantaa myös muiden laitteiden kuin pumppujen kulumiseen.  
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Kuva 9. Kuluminen luokiteltuna rasitustyypin, kulumistyypin sekä kulumismekanismin mukaan. (Kivioja ym. 

2004, 102) 

 

Muita kulumismekanismiin perustuvia menetelmiä on olemassa useita, joista tässä mainitaan 

kaksi. Menetelmistä toinen on Burwellin ja Strangin kehittämä menetelmä, jossa 

kulumismekanismit on luokiteltu seitsemään eri luokkaan seuraavasti (Parikka & Lehtonen 

2000, 5): 
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• adhesiivinen kuluminen  

• abrasiivinen kuluminen  

• korroosiokuluminen  

• pintaväsyminen  

• eroosio  

• fretting-kuluminen/väsyminen 

• kavitaatio 

 

Toisen menetelmän kehittäjä Jahanmir on luokitellut kulumisen kymmeneen erilaiseen 

kulumismekanismiin (Parikka & Lehtonen 2000, 5): 

 

• adheesio  

• delaminaatio  

• fretting-kuluminen/väsyminen 

• abraasio  

• eroosio  

• iskukuluminen  

• pintaväsyminen  

• korroosiokuluminen  

• diffuusiokuluminen  

• sähkökontaktikuluminen 

 

Muut olemassa olevat luokittelutavat ja -menetelmät ovat hyvin samankaltaisia, kuin edellä 

esitetyt tavat. Myös kulumiseen liittyvä termistö on monenkirjavaa, mikä osaltaan aiheuttaa 

sekaannusta ja hämmennystä asiaan perehdyttäessä. Esimerkiksi tribokemiallinen kuluminen 

ja korroosiokululumien esiintyvät kirjallisuudessa vaihtelevasti, tarkoittaen kuitenkin samaa 

asiaa.  
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3.2 Kulumismekanismit 

 

Pumppujen kuluminen on yleinen ongelma etenkin teollisuudessa ja se aiheuttaa toistuvia 

huoltoja, osien vaihtoja sekä mahdollisesti huonontaa hyötysuhdetta. Yleisimmät 

pumppuihin vaikuttavat kulumismekanismit ovat abrasiivinen kuluminen, eroosiokuluminen 

sekä korroosiokuluminen (Metso Minerals 2013, 27). Pumpun juoksupyörä ja pesä ovat 

jatkuvasti kosketuksessa pumpattavan fluidin kanssa mikä vääjäämättä johtaa pumpun osien 

kulumiseen. Erityisesti lietteet ovat usein ominaisuuksiltaan erittäin kuluttavia ja vaativat 

pumpun juoksupyörän, pesän ja imuholkin säännöllistä vaihtoa. (Wilson, K.C ym. 2006, 249)  

 

Kuluminen saattaa pumpattavan aineen kuluttavien ominaisuuksien lisäksi johtua myös 

muista tekijöistä.  Esimerkiksi pumpun väärä toimintapiste, pyörimisnopeus, väärän 

tyyppinen tai kokoinen juoksupyörä voi aiheuttaa merkittää osien kulumista. Myös pumpun 

materiaalit voivat olla väärin valittuja pumppauskohdetta ajatellen. Edellisessä luvussa 

kuvailtiin kulumisen luokitteluun liittyviä tapoja ja perusteita. Tässä luvussa esitellään 

yleisimmät kulumisilmiöt ja kuvataan ne tarkemmin ilman edellä mainittua jaottelua. 

 

3.2.1 Adhesiivinen kuluminen 

 

Adhesiivisella kulumisella on useita eri rinnakkaisia suomenkielisiä termejä. Tällaisia ovat 

muun muassa tartuntakuluminen, hitsauskuluminen tai joissain tapauksissa 

kylmähitsautuminen. Englannin kielessä adhesiivisen kulumisen yhteydessä käytetään myös 

termejä scuffing, seizing, scoring sekä galling. (Parikka & Lehtonen 2000, 7) 

 

Adhesiivinen kuluminen on kahden toisiaan vasten liikkuvan pinnan karheushuippujen 

tarttumista toisiinsa kiinni (kuva 10). Tarttuminen tapahtuu, kun karheushuiput liukuvat 

toisiaan vasten synnyttäen kitkalämpöä sekä atomisidoksia. Kun toisiinsa tarttuneet huiput 

repeävät, tapahtuu kulumista. Kulumisen laajuus riippuu siitä, miten repeytyminen tapahtuu. 

Jos liitos repeää tarttumakohdasta, kulumista ei synny. Jos repeytyminen sen sijaan tapahtuu 

jommankumman karheushuipun juuresta, seurauksena materiaalia irtoaa toiselta pinnalta, 

mikä näkyy kulumisena. Adhesiivista kulumista esiintyy tyypillisesti toisiaan vasten 
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laahaavien tai pyörivien metallikappaleiden välillä mutta sitä keskipakopumpuissa. (Parikka 

& Lehtonen 2000, 7) 

 

   

Kuva 10. Adhesiivinen kuluminen, missä pinnankarheuksien huiput tarttuvat toisiinsa ja repeytyvät. (Terva 

2012, 22) 

 

3.2.2 Abrasiivinen kuluminen 

 

Abrasiivinen kuluminen on kulumista, missä kovemman vastinpinnan tai vastinpintojen 

välissä olevan partikkelin karheushuiput uurtavat ja irrottavat materiaalia pehmeämmästä 

pinnasta normaalivoiman ansiosta. Abrasiivisesta kulumisesta käytetään suomenkielessä 

myös termejä hiontakuluminen sekä abraasio. Kun kuluminen tapahtuu kahden toisiaan 

vastaan liikkuvan vastinpinnan välillä, puhutaan kahden kappaleen abrasiivesta kulumisesta. 

Toinen tapaus on kolmen kappaleen abrasiivinen kuluminen, missä toisiaan vasten liukuvien 

pintojen välissä on molempia pintoja kovempaa materiaalia kuluttaen molempia pintoja. 

(Kivioja ym. 2004, 109).   

 

Abrasiivinen kuluminen on jaoteltu kolmeen eri mekanismiin. Se voi tapahtua kyntämällä, 

leikkaamalla tai hauraasti murtumalla. (Kivioja ym. 2004, 110). Kuva 11 esittää kyntämällä 

ja leikkaamalla tapahtuvan abrasiivisen kulumisen, mistä on selvästi havaittavissa 

kulumistapojen erot. Leikkaavassa abraasiossa kuluttavan partikkelin kulma kuluvaan 

pintaan nähden on jyrkempi, jolloin kuluttava partikkeli leikkaa pintamateriaalia irti. 

Loivemmalla kulmalla tapahtuvassa kyntävässä abraasiossa partikkeli ”auraa” materiaalia 

uran reunoille.  
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Kuva 11. Kyntämällä ja leikkaamalla tapahtuva kahden kappaleen abrasiivinen kuluminen. Mekanismien 

merkittävin ero on kulma, jolla partikkeli kuluttaa pintaa. Kyntävässä abraasiossa kulma on loivempi kuin 

leikkaavassa abraasiossa. (Terva 2012, 22) 

 

Kyntävä abraasio ei välttämättä aiheuta pintamateriaalin poistumista mutta se voi edesauttaa 

materiaalin halkeilua ja väsymistä. Tällöin kuluminen tapahtuu kolmannen abrasiivisen 

kulumismekanismin avulla, hauraasti murtumalla. Kuten jo aiemmin on mainittu, kuluminen 

on usein yhdistelmä useista eri kulumistyypeistä ja mekanismeista. (Terva 2012, 23) 

 

Eräs pumppumaailmassa käytetty termi abrasiiviselle kulumiselle on liukuhankaus (sliding 

abrasion). Liukuhankauksessa lietteen sisältämät partikkelit liukuvat tangentiaalisesti sitä 

vastaan olevaa pintaa pitkin kuluttaen vastakappaleen pintaa, kuten kuvasta 12 on nähtävillä. 

Liukuhankauksen aikaansaama kulumisaste riippuu partikkeleiden ominaisuuksista, 

kulutuspinnoista, normaalijännityksestä sekä pumpattavan aineen suhteellisesta nopeudesta. 

(Wilson, K.C ym. 2006, 250) 

  

Kuva 12. Liukuhankauksen aikaansaama kuluminen putkistossa. (Karassik, I. 2001, 9.363) 

 

Partikkeleiden aikaansaama rasitus kasvaa, kun virtausviivat kaartuvat ympyräradaksi 

esimerkiksi pumpun pesässä.  Ilmiötä kutsutaan keskeiskiihtyvyydeksi, jossa kiihtyvyys 

suuntautuu kohti ympyräradan keskipistettä. Keskeiskiihtyvyyttä kuvaa yhtälö (15). 
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𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑟
    (15) 

missä  an on keskeiskiihtyvyys 

v on kappaleen nopeus  

r on ympyräradan säde 

 

Keskeiskiihtyvyys saattaa olla huomattavasti suurempi kuin gravitaatiokiihtyvyys, 

aiheuttaen normaalijännityksen suhteellisen kasvun liukuvien partikkeleiden ja 

seinämämateriaalin välillä. Tästä johtuen liukuhankauksen kuluttava vaikutus kasvaa 

voimakkaasti ja pumpun pesä saattaa kulua puhki, vaikka samasta materiaalista tehdylle 

putkistolle ei olisi tapahtunut mitään. (Wilson, K.C ym. 2006, 250-251)  

 

Abrasiivinen kuluminen on suurin kustannuksia aiheuttava kulumismekanismi 

teollisuudessa. On jopa annettu yleinen arvio, että abrasiivinen kuluminen kattaa 55 % 

teollisuudessa esiintyvistä kulumisvaurioita, jos käytetään DIN 50320 standardin mukaista 

kulumismekanismiluokittelua. (Parikka & Lehtonen 2000, 5) 

 

3.2.3 Eroosiokuluminen 

 

Eroosiokulumista pidetään joidenkin lähteiden mukaan yhtenä abrasiivisen kulumisen 

muotona, sillä se sisältää hyvin samankaltaisia kulumismekanismeja. Eroosiokuluminen on 

yleistä etenkin pumpuissa ja putkistoissa, minkä vuoksi on tärkeää erottaa nämä mekanismit 

toisistaan (Rissanen 2014, 14). On myös tärkeää huomata, että abrasiivinen kuluminen 

aiheutuu yleensä partikkelien liukumisesta materiaalin pintaa pitkin, kun eroosiokulumisen 

kuvaillaan yleisesti johtuvan partikkelien iskeytymisestä materiaalin pintaan. 

 

Eroosiokuluminen on fluidin sisältämien kiinteiden partikkelien iskeytymisestä johtuvaa 

aineen poistumista materiaalin pinnasta. Eroosio on merkittävin pumppujen kulumistyyppi, 

jossa partikkelit iskeytyvät materiaalin pintaan eri kulmissa aiheuttaen leikkaavaa, 

iskeytyvää tai jauhavaa kulumista. Kuluminen voidaankin jakaa eri mekanismeihin juuri 

partikkelin törmäyskulman perusteella. Törmäyskulman lisäksi eroosion voimakkuuteen 
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vaikuttaa partikkelin koko, kovuus sekä muoto sekä fluidin virtausnopeus ja pintamateriaalin 

ominaisuudet. (Parikka & Lehtonen 2000, 11)  

 

Wilsonin ym. (2006, 251) mukaan partikkelien aiheuttamat iskut kuluttavat pumppua eri 

tavoin. Pumpussa voi tapahtua epämuodostumista, leikkautumista tai pumppumateriaalin 

väsymisestä johtuvaa säröilyä. Pintamateriaaleilla on suuri merkitys kulumismekanismiin, 

sillä sitkeillä materiaaleilla materiaalin irtoaminen tapahtuu leikkautumalla ja haurailla 

materiaaleilla murtumalla. Lisäksi molemmilla materiaalityypeillä tapahtuu myös 

väsymisestä johtuvaa materiaalin irtoamista mikä aiheutuu toistuvasta plastisesta 

deformaatiosta eli palatumattomasta muodonmuutoksesta aiheutuvaa väsymistä. (Parikka & 

Lehtonen 2000, 11) 

 

3.2.4 Pinnan väsymiskuluminen 

 

Väsymiskuluminen tarkoittaa kulumispartikkelin irtoamista kappaleesta, mikä vaatii 

syntyäkseen pitkäaikaista tykyttävää tai vaihtelevaa mekaanista rasitusta. Kulumispartikkeli 

irtoaa kappaleesta väsymismurtuman seurauksena, kun pinnankarheuden uloke muuttaa 

muotoaan plastisesti riittävän monta kertaa peräkkäin. Jos ollaan varmoja, että kuluminen ei 

ole abrasiivista eikä adhesiivista, on melko varmaa, että kuluminen johtuu materiaalin pinnan 

väsymisestä. (Kivioja ym. 2004, 114) 

 

3.2.5 Korroosiokuluminen tai tribokemiallinen kuluminen 

 

Joidenkin metallien pinnalla oleva kova oksidikerros suojaa metalleja korroosiolta ja 

kulumiselta. Korroosiokulumisessa metallin pinnalle muodostunut oksidikerros kuluu ja 

rikkoutuu vastakkain olevien pintojen suhteellisen liikkeen johdosta, minkä seurauksena 

paljastunut pinta alkaa reagoida ympäristön kanssa. Tällöin materiaalin pinta on alttiina sekä 

korroosiolle, että useilla eri mekanismeilla tapahtuvalle kulumiselle. Tätä ilmiötä kutsutaan 

korroosiokulumiseksi, jota usein nimitetään myös tribokemialliseksi kulumiseksi. 

Korroosiokulumisen voi alkaa kemiallisena tai sähkökemiallisena prosessina mutta usein 

siihen liittyy myös mekaanista kulumista, mikä irrottaa pintamateriaalia mekaanisesti 

paljastaen uutta korroosiolle altista pintaa. (Parikka & Lehtonen 2000, 12) 
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Eräs korroosiokulumisen muoto on eroosiokorroosio, jota esiintyy yleisesti 

prosessiteollisuuden kohteissa, joissa virtausnopeudet ja paineenvaihtelut ovat suuria. 

Virtauksen myötävaikutuksella aiheutuva eroosiokorroosio alkaa, kun fluidin nopeus ylittää 

kriittisen virtausnopeuden, jolloin fluidi alkaa irrottamaan metallin pintaa suojaavaa 

korroosiotuotekerrosta, mikä kiihdyttää korroosiota. Eroosiokorroosion syntyyn vaikuttavat 

olennaisesti myös fluidin aiheuttama mekaaninen kuluminen sekä kemiallinen ja 

sähkökemiallinen syöpyminen sekä niiden yhteisvaikutukset.  (Parikka & Lehtonen 2000, 

12) 

 

Lietteen pumppaamisessa kuluminen aiheutuu yleensä lietteen sisältämien kiinteiden 

partikkeleiden vaikutuksesta. Korroosiokulumista esiintyykin usein eroosiokulumisen 

yhteydessä, missä eroosiokuluminen on hallitseva kulumistyyppi. Tämän vuoksi 

korroosiokulumista voi olla hyvin vaikea havaita. Korroosio ei yleensä ole merkittävä 

kulumista aiheuttava mekanismi muualla kuin kemianteollisuudessa ja prosesseissa, joissa 

pumpataan merivettä. (Wilson, K.C ym. 2006, 256) 

 

Eroosiokulumisen ja korroosiokulumisen yhdistelmä saattaa kuitenkin olla erittäin voimakas 

ilmiö, sillä on havaittu, että korroosio-eroosion vaikutus on usein huomattavasti 

voimakkaampi kuin yksittäisten kulumisilmiöiden summa. Tämä johtuu siitä, että 

eroosiokuluminen kiihdyttää korroosiokulumista poistamalla korroosiotuotetta paljastaen 

uutta pintaa, mihin korroosio pääsee iskemään. (Wilson, K.C ym. 2006, 257) 

 

3.3 Kulumistyyppien esiintyminen pumpun eri osissa 

 

Pumpun juoksupyörään kohdistuu enimmäkseen partikkelien iskeytymisestä aiheutuvaa 

kulumista. Ilmiö syntyy pumpun imukohdassa, jolloin fluidin sisältämät partikkelit 

iskeytyvät pumpun juoksupyörään eri kulmissa, jossa virtaus kääntyy 90 astetta. Partikkelit 

iskeytyvät jyrkässä kulmassa juoksupyörän keskiosaan ja suojalevyyn aiheuttaen kulumista. 

Vastakkaisella puolella olevaan suojalevyyn ja juoksupyörän siipiin kohdistuu loivalla 

kulmalla aiheutuvia iskeytymiä. Kun virtaus on kääntynyt ja fluidi liukuu juoksupyörän siipiä 
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pitkin, siipiin aiheutuu sekä partikkeli-iskuja, että liukuhankausta. Kuva 13 auttaa 

hahmottamaan eri kulumismekanismien esiintymistä pumpun juoksupyörän eri osissa.  

 

 

Kuva 13. Partikkeli-iskujen ja liukuhankauksen esiintyminen juoksupyörän eri kohdissa. A) Jyrkässä kulmassa 

kohdistuvat partikkeli-iskut B) Loivalla kulmalla kohdistuvat partikkelien iskut C) Juoksupyörän siipiin 

kohdistuvaa liukuhankausta. (Metso Minerals 2013, 29) 

 

Pumppauksen aikana juoksupyörän ja pesän väliin ajautuu partikkeleita mikä aiheuttaa 

kulumista. Tässä tapauksessa kuluminen tapahtuu abrasiivisesti joko liukuhankauksella tai 

muulla abrasiivisella kulumismekanismilla. Pumpun pesään kohdistuu myös useamman 

tyyppistä kulumista. Yleisimmät pumpun pesään kohdistuvat kulumismekanismit ovat 

liukuhankaus ja loivalla kulmalla tapahtuvat partikkeli-iskut. Iskukulumista tapahtuu 

erityisesti kohdassa, jossa fluidi poistuu pumpusta.  Kuva 14 antaa paremman käsityksen 

aiheesta.  
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Kuva 14. Vasemmalla puolella olevassa kuvassa havainnollistettuna pumpun juoksupyörän ja pesän väliin 

joutuvia partikkeleita. Oikean puoleisessa kuvassa juoksupyörä ja pesä kuvattuna sivusta, jossa partikkelit 

kuluttavat pumpun pesää. (Metso Minerals 2013, 29-30) 

 

3.4 Tukkeutuminen 

 

Tukkeutuminen on ilmiö, missä pumpattavan fluidin sisältämä kiintoaines tarttuu pumppuun 

tai putkistoon. Tukos syntyy usein hyvin nopeasti ja vaatii nopeita toimenpiteitä ongelman 

ratkaisemiseksi. Joskus pumpun tukkeutuminen saattaa olla syynä pumpun rikkoutumiseen 

tai tuotto-ongelmiin, sillä pumpun juoksupyörän väliin jumiutuneet partikkelit saattavat 

jumittaa koko juoksupyörän sekä aiheuttaa niin suurta tärinää, että pumppu on pakko 

pysäyttää ja vaihtaa (Toikka 2014). Usein fluidin sisältämät partikkelit kuitenkin kasaantuvat 

pumppaavien osien pinnalle laskien pumpun tuottoa ja kasvattaen tehonottoa. Jos 

tukkeutumista tapahtuu putkistossa, pumpun tuotto laskee mutta nostokorkeus paranee 

samaan tapaan kuin kuristussäädössä.  

 

Tukkeutumista voidaan ehkäistä seulomalla fluidin mukana kuljetettava aine riittävän 

tarkasti, jotta pumpun juoksupyörän väliin jäävien partikkeleiden jumiutuminen voidaan 

estää. Putkiston tukkeutumisesta voidaan ehkäistä fluidin riittävällä virtausnopeudella. 

Etenkin jätevesipuolella sedimentin aiheuttamaa tukkeutumista on tutkittu paljon ongelman 

poistamiseksi ja on todettu, että sedimentin kulkeutuminen riippuu voimakkaasti putkistossa 

vallitsevasta virtausnopeudesta (Haapalainen 2016, 25). 
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Kiintoaineen kulkeutumista putkistossa voidaan kuvata useilla eri yhtälöillä mikä johtuu 

ilmiöön liittyvistä monista muuttujista. Kuva (15) esittelee ilmiöön liittyviä muuttujia. 

 

 

Kuva (15). Kiintoaineen kulkeutumista kuvaavia yhtälöitä. (Haapalainen 2016, 24) 
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3.5 Kulumisen ja tukkeutumisen hypoteesi 

 

Kuluminen on materiaalin poistumista tarkasteltavasta pinnasta toisiaan vastaan liikkuvien 

pintojen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tämän perusteella voidaan olettaa, että pumpun 

kulumisen seurauksena pumppu väljistyy, mikä johtaa pumpun toiminta-arvojen 

heikentymiseen. Oletuksena on, että vakiotaajuudella (vakiopyörimisnopeudella) pyörivän 

pumpun kuluminen vaikuttaa laskevasti pumpun tuottoarvoihin. Pumpun tuottoarvojen lasku 

näkyy nostokorkeuden, tilavuusvirran, tehontarpeen, hyötysuhteen sekä vääntömomentin 

pienentymisenä. Ainoastaan pumpun pyörimisnopeuden voi olettaa hieman kasvavan, koska 

kulunut pumppu pääsee rullaamaan ikään kuin alamäkeen, jolloin pyörimisnopeus kasvaa. 

 

Teoriassa kuluminen näyttää samalta kuin, että pumpun juoksupyörän halkaisijaa tai 

pyörimisnopeutta pienennettäisiin, jolloin siirrytään uudelle pumppukäyrälle ja uuteen 

toimintapisteeseen. Kuitenkin jos tiedetään pumpun pyörimisnopeus sekä se, että pumpun 

juoksupyörän kokoa ei ole muutettu voidaan olettaa, että toiminta-arvojen muuttuminen 

johtuu kulumisesta tai mahdollisesti tukkeutumisesta tai näiden yhteisvaikutuksesta. 

Oletuksena on, että kuluminen vaikuttaa pumpun toimintaan vakitaajuudella siten, että 

pumpun tuottama tilavuusvirta ja nostokorkeus heikentyvät.  

Pumpun tukkeutuminen on ilmiö, jossa pumppuun tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan 

putkeen tarttuu partikkeleita siten, että ne häiritsevät fluidin virtausta. Pumpun sisään 

joutuneet partikkelin saattavat jumiutua juoksupyörän siipien väliin tai pumpattava fluidi 

saattaa kerrostua pumpun osien pinnalle laskien pumpun tuottoa. Tukkeutumisen 

syntymiseen vaikuttaa monia eri muuttujia putken ominaisuuksista matkalla oleviin muihin 

kertavastuksiin. Parhaiten tukkeutumisen erottaa luultavasti tilavuusvirran äkillisenä 

romahtamisena, koska tukkeutumisilmiö syntyy usein melko nopeasti.  

 

Kuva (16) esittää kuluman ja tukkeuman vaikutusta toimintapisteeseen Q/H-

koordinaatistossa. Teoriassa systeemin toimintapiste lähtee kulumisen johdosta liikkumaan 

putkistokäyrää pitkin alaspäin ja asettuu uuteen pisteeseen, kun putkistokäyrä ja uusi 

pumppukäyrä leikkaavat toisensa. Vastaavasti toimintapiste lähtee tukkeutumisen johdosta 

liikkumaan pumppukäyrää pitkin vasemmalle parantaen nostokorkeutta ja asettuu pisteeseen, 

missä uusi putkistokäyrä ja pumppukäyrä leikkaavat toisensa. Todellisuudessa toimintapiste 
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sijaitsee jossain näiden käyrien välillä ja vaihtelee parametrien muuttuessa. (Hammo, 

haastattelu 21.4.2017) 

 

 

 

Kuva 16. Kuluman tukkeuman havainnollistaminen Q/H-käyrällä. Mustat pisteet havainnollistavat 

toimintapisteen muutosta kulumisen ja tukkeutumisen johdosta. (Hammo, haastattelu 21.4.2017) 

 

Kuluminen ja tukkeutuminen pitäisi olla mahdollista erottaa toisistaan niiden erilaisen 

syntymekanismin vuoksi. Kuluman muodostuminen kestää oletettavasti huomattavasti 

pidempään, kuin tukkeuman muodostuminen. Lisäksi jos tarkastellaan asiaa Q/H-

koordinaatistossa, voidaan ajatella, että kulumisessa siirrytään ikään kuin uudelle 

pumppukäyrälle. Tukkeumassa sen sijaan pysytään samalla pumppukäyrällä putkistokäyrän 

muuttuessa. Molempia ilmiöitä voi kuitenkin esiintyä yhtä aikaa, jolloin niiden erottaminen 

toisistaan voi hankaloitua.   

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppulaboratorion pumpuilla suoritettava kulumista 

kuvaava yhtälö tehdään pumppaamalla puhdasta vettä ja on vaikea sanoa kuinka hyvin se 

vastaa oikeita prosessiolosuhteita. Vesi on newtonlainen fluidi ja käyttäytyy hyvin eri tavalla 

kuin kohdeprosesseissa pumpattava liete, joka ei ole newtonlainen. Myös muilla 

prosessiolosuhteilla sekä käytettävillä pumpuilla on vaikutus kokonaisprosessiin.  
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4 KUNNONVALVONTA 

 

Kunnonvalvonta perustuu erilaisten fysikaalisten suureiden mittaamiseen laitteista niiden 

käynnin aikana (ABB 2000, 4). Mittaamalla tapahtuva kunnonvalvonta on erittäin tehokas 

keino hitaasti kehittyvien vikojen, kuten kulumavaurioiden, havaitsemiseen ja analysointiin. 

Kunnonvalvontamittauksilla pyritään havaitsemaan laitteiden vikaantuminen hyvissä ajoin 

ennen kuin vika kehittyy niin vakavaksi, että laitteen pysäyttäminen on pakollista tai se 

pysähtyy itsestään (Similä 2012, 10). 

 

Kunnonvalvontamittauksia tulee tehdä säännöllisesti siten, että eri kerroilla mitatut tulokset 

ovat keskenään vertailukelpoisia. Näin pystytään seuraamaan arvojen kehittymistä eli trendiä 

ja voidaan havaita muutoksia prosessissa tai laitteessa. Mitä useampia suureita seurataan, sitä 

parempi luotettavuus analyyseillä on yksittäisiin mittauksiin verrattuna. (ABB 2000, 4) 

 

Kunnonvalvonnassa käytetään yleisesti käytössä erilaisia antureita, jotka tarkkailevat 

prosessin eri suureita, kuten virtausta, painetta ja lämpötilaa. Muita yleisiä mittauskohteita 

ovat äänen, värähtelyn sekä moottorin tehontarpeen mittaaminen, joilla saadaan hyvä käsitys 

järjestelmän laitteiden toimintatilasta. (Toikka 2014) 

 

4.1 Värähtely 

 

Värähtelymittaus on selvästi yleisin ja eniten käytetty menetelmä pyörivien laitteiden, kuten 

pumppujen kunnonvalvontamenetelmänä (Kivioja ym. 2004, 341). Tärinään eli värähtelyyn 

perustuvaa mittausta on yleisesti pidetty parhaana mittaustapana koneiden 

kunnonvalvonnassa.  Värähtelymittauksella seurataan yleensä dynaamisia ilmiöitä, kuten 

akseleiden ja laakereiden kuntoa sekä tasapainoa. (ABB 2000, 4) 

 

Värähtelyn mittaamisessa käytetään useimmiten analysaattoreita tai tiedonkeruulaitteita, 

jotka tietokone käsittelee ja tallentaa (ABB 2000, 4). Tärinä voi olla seurausta 

asennusvirheestä, mekaanisesta välyksestä, epätasapainosta akselilla tai akselin taipumasta, 

löysästä kiinnityksestä alustaa tai esimerkiksi pumpun kavitoinnista (Keitaa 2010, 9).  
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Perusmenetelmiä tärinän analysoinnissa ovat niin sanotun tärinärasituksen eli nopeuden 

tehollisarvon mittaaminen sekä spektrianalyysit. Mainittujen kahden menetelmän avulla 

suurin osa vaurioista voidaan löytää. On tosin kehitetty myös tehokkaampia menetelmiä 

tapauksiin, joiden analysointi edellä mainituilla on vaikeata. Esimerkkeinä mainittakoon 

verhokäyräanalyysi sekä korkeataajuisen akustisen värähtelyn mittaus. (ABB 2000, 5) 

 

4.2 Lämpötila 

 

Lämpötila on yksi yleisimmistä mittausmenetelmistä pumpuissa. Pumpussa voi olla useita 

eri lämpötila-antureita, jotka seuraavat pumpun spiraalipesän, laakeripesän, akselitiivisteen, 

tiivistepesän sekä moottorin lämpötiloja. (Toikka 2014). Lämpötilan kohoaminen käynnin 

aikana on yleensä merkki kitkan lisääntymisestä, mikä johtuu voitelun puutteesta tai 

vauriosta. Usein kuitenkin on niin, että laitteen vaurio on jo niin vakava siinä vaiheessa, kun 

lämpötila alkaa kohota, että korjauksen valmisteluun jää erittäin vähän aikaa. (ABB 2000, 5) 

 

Toinen menetelmä mitata lämpötilaa on käyttää lämpökameraa, mikä onkin osoittautunut 

hyväksi kunnossapidon apuvälineeksi. Lämpökameran toiminta perustuu eri kappaleiden 

lähettämän infrapunasäteilyn mittaamiseen, jonka avulla on helppo havaita lämpövuodot. 

Pyörivillä laitteilla lämpökameraa voidaan käyttää kitkan aiheuttaman lämpenemisen 

mittaamiseen. (ABB 2000, 5) 

 

4.3  Muut prosessisuureet 

 

Prosessisuureita kuten painetta, virtausta, kuormaa ja pyörimisnopeutta käytetään yleisesti 

prosessinohjauksessa, jolla hallitaan yhtä osaa prosessista tai koko prosessia.  

Prosessisuureiden käyttö kunnonvalvonnassa on kuitenkin ollut verrattain vähäistä, vaikka 

niitä käytetään prosessinohjauksessa ja ne olisivat sieltä helposti saatavissa (ABB 2000, 5). 

Prosessisuureiden seuraamista kunnonvalvonnassa kannattaakin lisätä, sillä esimerkiksi 

pumpun tuottama virtaus kertoo paljon pumpun kunnosta. Esimerkiksi erittäin kuluneen 

pumpun tuottama virtaus vakiopyörimisnopeudella on pienempi kuin uuden pumpun. Myös 

paineantureiden antama tieto voi kieliä alkavasta tukkeumasta putkistossa.  
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4.4 Aistinvarainen havainnointi 

 

Ennen mittaavan kunnonvalvonnan aikakautta aistinvarainen mittaus oli ainoa keino havaita 

koneen tai laitteen vikaantumista. Esimerkiksi laakereiden kuntoa voitiin havainnoida 

kuuntelemalla, kokeilemalla lämpöä niiden ympärillä ja tunnustelemalla värähtelyä laitteen 

pinnasta. Edellä mainitut menetelmät ovat edelleen käytössä ja ne toimivat verrattomana 

tukena mittaavalle kunnonvalvonnalle. Kännykkäkameroiden yleistymisen myötä 

aistinvarainen havainnointi on helpottunut, koska laitteista voi ottaa helposti videota ja 

verrata sitä esimerkiksi vanhempaan videoon.  

 

4.5 Sähköiset mittaukset 

 

Sähköisten suureiden avulla voidaan tehokkaasti havainnoida laitteen tai koneen tilaa ja osien 

kuntoa. Tavallisia mitattavia sähköisiä suureita ovat jännite, virta, teho sekä resistanssi. 

Mittaaminen voi tapahtua suoraan laitetta pyörittävältä moottorilta tai taajuusmuuttajalla, 

joka säätelee esimerkiksi pumpun toimintaa.  

 

Taajuusmuuttaja on erittäin monikäyttöinen laite, joka helpottaa erittäin paljon pumppujen 

kunnonvalvontaa. Taajuusmuuttajalta saadaan helposti talteen pumpun, moottorin ja muita 

prosessin tietoja mutta sen avulla voidaan saada selville myös tarvittavat moottoritiedot, 

pumpun lämpötilat, sulkusuojaus, vuotoindikaatiot ja esimerkiksi pumpun kuluminen. 

Tunnettaessa pumpun toimintapiste vääntömomentin ja pyörimisnopeuden avulla, 

taajuusmuuttaja voi toimia myös energiatehokkuusmittarina. Uusimmilla taajuusmuuttajilla 

voidaan jopa havaita virtaushäiriöitä ja lian kertymistä juoksupyörään, jolloin 

taajuusmuuttaja voi yrittää puhdistaa pumpun pyörittämällä pumppua jonkin aikaa 

edestakaisin. (Nieminen 2017, 29) 

 

4.6 Käytettävä mittausjärjestelmä 

 

Viimatech Oy:n järjestelmä, jota varten tämä työ tehdään, on järjestelmä, jonka avulla 

voidaan selvittää pumpun tila mittaamalla pumppua pyörittävän sähkömoottorin virtaa ja 

momenttia. Datan keräykseen käytetään Viimatechin kehittämää dataloggeria, joka 
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kytketään moottoriin tai taajuusmuuttajan analogialähtöihin. Dataloggerissa on 

laskentatehoa, jonka avulla laite osaa prosessoida mitatun datan paikan päällä ennen tietojen 

lähetystä pilvipalveluun. Tämä auttaa lähetettävän datan minimoinnissa, mikä vähentää 

mittalaitteen energiankulutusta. Prosessoinnin jälkeen mittadata lähetetään pilveen, jossa 

arvot analysoidaan. Järjestelmä vertaa mitattuja arvoja aikaisempiin mittauksiin sekä 

pumppuvalmistajan ilmoittamaan pumppukäyrään. Analyysin jälkeen sovellus antaa 

käyttäjälle arvion pumpun kunnosta ja ehdottaa toimenpiteitä, jos niille on tarvetta.  Kuva 17 

auttaa hahmottamaan järjestelmän toimintaa. 

 

 

Kuva 17.  Viimatech kunnossapitojärjestelmän yksinkertaistettu toimintaperiaate. (Viimatech Oy 2017)  
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5 LABORATORIOKOKEET 

 

Laboratoriotestit suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppulaboratoriossa, 

missä on erinomaiset mahdollisuudet testata pumppuja. Testien tarkoituksena oli simuloida 

pumpun kulumisen vaikutuksia pumpun nostokorkeuteen, tilavuusvirtaan, 

pyörimisnopeuteen, hyötysuhteeseen sekä tehon ottoon. Pumpun kulumista voitiin simuloida 

säätämällä pumpun välystä pumpun ulkopuolella olevien ruuvien avulla, jotka liikuttavat 

pumpun etulevyä. 

 

5.1 Laboratoriojärjestelmän kuvaus 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppulaboratorion pumppausjärjestelmä koostuu 

kolmesta erilaisesta keskipakopumpusta, jotka imevät käyttövetensä samasta säiliöstä johon 

pumpattava vesi myös palautuu. Pumppausjärjestelmän 3D-kuva on nähtävillä kuvassa 18.  

 

 

Kuva 18. Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppausjärjestelmä. (Hyypiä J. 2016, 70) 
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Järjestelmää voidaan ohjata siihen kytketyllä tietokoneella, johon on asennettu LabVIEW-

ohjelmisto. Ohjelman avulla voidaan säätää pumpun pyörimisnopeutta sekä painepuolen 

venttiilin asentoa. Järjestelmän avulla voidaan ajaa pumppukäyriä automaattiajolla, missä 

järjestelmä kuristaa venttiiliä 5 % kerrallaan 30 sekunnin välein pumpun käydessä sille 

määrätyllä pyörimisnopeudella. Pumpun pyörimisnopeutta voidaan ohjata myös suoraan 

taajuusmuuttajalta, jos halutaan.  

 

Järjestelmään on kytketty useita antureita, jotka mittaavat järjestelmän tilaa erittäin 

kattavasti. Järjestelmästä mitataan paine, vääntö, tilavuusvirta, pumpun pyörimisnopeus sekä 

painepuolen venttiilin asento. Mittauksia suoritetaan 250 kertaa sekunnissa, joista lasketaan 

sekuntitason keskiarvo ja tallennetaan mittaustiedostoon. Lisäksi tallennetaan 

taajuusmuuttajalta saatavia arvoja, joka on kytketty käytettävään pumppuun.  

 

Pumppu on kytketty myös ABB:n ACS580-sarjan teollisuustaajuusmuuttajaan, jonka avulla 

voidaan säätää pumpun toimintaa. Säätömuotona käytettiin skalaarisäätöä, missä 

säätösuureina ovat jännite sekä taajuus. Skalaarisäätö sopii hyvin sovelluksiin, joissa ei 

tarvita erityisen tarkkaa säätöä. Menetelmä on erittäin yleisessä käytössä teollisuudessa sen 

yksinkertaisuuden vuoksi ja siksi, että tehokkaampia menetelmiä ei tarvitse eikä välttämättä 

osata käyttää.  

 

Testeissä käytettiin Sulzer Ahlstar APP 22-80 pumppua, joka on nähtävissä kuvassa 19. 

Pumppu on suunniteltu kestämään vaativaa teollista käyttöä, jolla on hyvä suorituskyky sekä 

vaivattomat ja helpot huollot. Testipumpun yleiset tiedot näkyvät Taulukossa 2 ja 

ominaiskäyrät löytyvät Liitteestä 1. 
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Kuva 19. Sulzer Ahlstar APP 22-80 pumppu ja sitä pyörittävä sähkömoottori. 

 

Taulukko 2. Laboratoriotesteissä käytetyn pumpun yleiset tiedot 

Merkki & malli Sulzer Ahlstar APP 22-80 

Juoksupyörän halkaisija 255 mm 

Juoksupyörän tyyppi Avoin 

Pyörimisnopeus 1490 rpm 

Nostokorkeus 15 m 

Tilavuusvirta 25 l/s 

 

Pumppu sopi kulumisen testaamiseen erinomaisesti säätöominaisuuksiensa vuoksi. Pumpun 

etulevyä oli mahdollista liikutella säätöruuvien avulla ilman pumpun avaamista, joten 

välyksen säätäminen oli nopeaa ja vaivatonta. Välyksen säätövara on noin 3-4 millimetriä, 

mikä on teollisuusprosesseissa melko vähäinen kuluma ja saattaa olla vaikeasti havaittavissa. 

Useissa teollisissa prosesseissa kulumat voivat olla merkittävästi suurempia ja kulumista on 

usein havaittavissa kaikissa pumpun osissa. Liitteestä 2 voi tarkastella teollisessa prosessissa 

voimakkaasti kulunutta pumppua.  

 

Ensimmäiset diplomityöhön liittyvät testaukset suoritettiin Lappeenrannassa 25.11.2016. 

Ennen varsinaisia testejä suoritettiin laitteistoon tutustuminen sekä liitettiin Viimatech- 

datamittausjärjestelmä käytettävän pumpun ohjaamaan taajuusmuuttajaan. Testauksen 

tarkoituksena oli suorittaa pumppukäyrien ajaminen Sulzer Ahlstar APP 22-80 pumpulla. 
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Käyrien ajamisessa oli avustamassa Jaakko Hyypiä, joka oli käyttänyt laitteistoa hieman 

aiemmin omassa diplomityöhön liittyvissä testeissä. Kokeissa ei säädetty lainkaan pumpun 

välystä, vaan testit tehtiin välyksellä, joka pumppuun oli valmiiksi säädetty.  

 

Päivän aikana ajettiin yhteensä kuusi eri pumppukäyrää eri pyörimisnopeuksilla. Kaikissa 

ajoissa käytettiin LabWIEW- ohjelmiston sisältämää automaattiajoa, jossa pyörimisnopeus 

pysyi vakiona järjestelmän säätäessä painepuolen venttiiliä kiinni 5 % kolmenkymmenen 

sekunnin välein lopettaen ajon, kunnes venttiili oli enää 25 % auki. Jokainen ajo kesti 

yhteensä 450 sekuntia. Taulukossa 3 nähtävillä suoritettujen pumppukäyräajojen 

aloituskellonaika sekä pyörimisnopeus.  

 

Taulukko 3. 25.11.2016 suoritettujen testien aika- ja nopeustiedot 

Testinro. Aloitusaika Pyörimisnopeus (rpm) 

1 8:48 1450 

2 9:00 1000 

3 9:10 600 

4 9:16 800 

5 9:27 1200 

6 9:36 1500 

 

Ajot suoritettiin taulukon mukaisessa järjestyksessä ja tulokset ovat nähtävissä kuvassa 20. 

Saadut pumppukäyrät olivat odotetun kaltaisia. Ainoastaan 600 rpm kierrosnopeudella 

pumpulla ei saatu tuotettua käyrää, koska pumppu ei jaksanut tuottaa tarpeeksi suurta 

nostokorkeutta.  
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Kuva 20. 25.11.2016 ajetut pumppukäyrät eri pyörimisnopeuksilla. Pumpun välykseen ei tehty muutoksia. 

 

5.2 Affiniteettiyhtälöiden kokeilu 

 

Affiniteettiyhtälöiden paikkansapitävyyttä testattiin laskemalla (11) ja (12) arvoja 

nostokorkeudelle ja tilavuusvirralle, jonka jälkeen piirrettiin saatu paraabeli mitattujen 

arvojen kanssa samaan kuvaajaan. Arvot laskettiin valitsemalla 1450 rpm käyrältä 11 arvoa 

nostokorkeudelle sekä tilavuusvirralle ja laskettiin uudet arvot 1200 rpm nopeudella. Tämän 

jälkeen sijoitettiin saadut arvot taulukkoon ja verrattiin asettuvatko mitattu 1200 rpm käyrä 

sekä affiniteettisäännöillä laskettu käyrä päällekkäin. Kuvassa 21 on nähtävillä suoritettu 

affiniteettisääntöjen kokeilu.  
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Kuva 21. Affiniteettiyhtälöiden paikkansapitävyyden testaus. Kuvasta näkyy, että affiniteettisääntöjen avulla 

laskettu paraabeli sopii hyvin 1200 rpm käyrän päälle. 

 

Kuvasta voidaan selvästi nähdä, että saatu affiniteettiparaabeli kulkee siististi mitatun 1200 

rpm käyrän päällä.  Voidaan siis todeta, että affiniteettiyhtälöt pitävät paikkansa. 

Affiniteettisäännöt ovat paikkansapitäviä vain ideaalisessa pumppaustilanteessa, koska 

pumpun hyötysuhde muuttuu todellisuudessa aina, kun pyörimisnopeutta muutetaan.  

 

5.3 Tukkeutumisen simulointi 

 

Tukkeutumista ei pystytty simuloimaan laboratoriolaitteistolla samaan tapaan, kuin 

tukkeutuminen tapahtuu oikeassa prosessiympäristössä. Ilmiötä sen sijaan voitiin kuvata 

kuristamalla pumpun tuottamaa virtausta, jolloin pumpun tilavuusvirta pienenee ja 

nostokorkeus kasvaa. Tällöin putkistokäyrä lähtee teorian mukaan jyrkkenemään Q/H-

käyrää tarkastellessa. Putkistokäyrää voidaan kuvata yhtälöllä (10).  Kuvassa 22 on esitetty 

putkistokäyrän muutos kulumattoman ja kuluneen pumpun välillä. Verrannollisuuskerroin k 

on laskettu parhaan hyötysuhteen pisteestä ja on oletettu, että k pysyy vakiona.  
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Kuva 22. Putkistokäyrän muutos kuluneella ja kuluneella pumpulla. 

   

5.4 Kulumisen simulointi 

 

Pumpun kulumista voitiin simuloida Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

pumppulaboratorion pumpun välystä säätämällä. Välyksen säätö oli pumpussa tehty erittäin 

helpoksi, vain kolmea ruuvia kiertämällä pumpun etulevyä oli mahdollista siirtää avaamatta 

pumpun kotelointia. Etulevyn ja juoksupyörän välinen maksimivälys oli noin 3-4 mm, mikä 

ei teollisissa prosesseissa ole vielä paljon. Vettä pumpatessa kuitenkin jo edellä mainittu 

välyksen muutos aiheutti näkyviä muutoksia pumppukäyriin, jotka ovat nähtävissä kuvissa 

23 ja 24. Kulumisen ja tukkeutumisen simulointi suoritettiin yliopiston 

pumppulaboratoriossa 4.1.2017. 

 

y = 0,0174x2 - 2E-14x + 5

y = 0,0243x2 + 3E-14x + 5

4

9

14

19

24

29

34

0 5 10 15 20 25 30 35

N
o

st
ko

ko
rk

e
u

s 
(m

)

Tilavuusvirta (l/s)

Putkistokäyrä 1450 rpm

Systeemikäyrä optimaalinen 1450 Systeemikäyrä 1450 kulunut

Polyn. (Systeemikäyrä optimaalinen 1450) Polyn. (Systeemikäyrä 1450 kulunut)



53  

 

Kuva 22. 4.1.2017 eri välyksillä ajetut pumppukäyrät 1200 rpm nopeudella.  

 

1200 rpm nopeudella ajetut testit osoittavat välyksen muutoksen aiheuttamat vaikutukset 

pumppukäyriin. Oranssilla ja vihreällä piirretyt käyrät kuvaavat kulunutta pumppua, jossa 

pumpun välys oli säädetty niin suureksi kuin mahdollista. Tällöin pumppu on ikään kuin 

väljä ja pumpun tuottama nostokorkeus sekä tilavuusvirta tippuvat. Sininen ja keltainen käyrä 

kuvaavat uutta kulumatonta pumppua.  

 

 

 

Kuva 24. 4.1.2017 eri välyksillä ajetut pumppukäyrät 1450 rpm nopeudella. 
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Myös 1450 rpm nopeudella ajetuilla testeillä välyksen muutokset ovat selvästi havaittavissa 

ja tuoton tippuminen samaa suuruusluokkaa kuin 1200 rpm suoritetuilla testeillä. Voidaan 

todeta, että vedellä toteutetuilla testeillä jo 3-4 millimetrin kuluminen on selvästi 

havaittavissa.  

 

5.5 Nostokorkeusmalli 

 

Kulumisen havaitsemista varten pumppukäyrille luotiin matemaattinen malli, joka kuvaa 

mitatuilla arvoilla piirrettyä kuvaajaa mahdollisimman hyvin. Pumpun nostokorkeudelle on 

johdettu seuraava perusyhtälö (17), jonka avulla pumppukäyrä voidaan mallintaa.  

 

𝐻 = 𝑎𝑄2 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑛2   (17) 

missä H on nostokorkeus 

Q on tilavuusvirta 

  n on pyörimisnopeus 

  a, b, c ovat käyräkohtaisia termejä 

 

Suoritettujen testien perusteella kulumattoman pumpun Q/H-käyrälle sovitettiin polynomi ja 

ratkaistiin sen tekijät. Polynomien sovitus käyrille suoritettiin taulukkolaskentaohjelma 

Excelin avulla, missä käyrälle voi sijoittaa eri asteisia polynomiyhtälöitä. 

Nostokorkeusmallin mukaisesti ” Optimaalinen välys”-käyrälle sijoitettiin toisen asteen 

yhtälö, mikä näkyy kuvassa 25. 
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Kuva 25.  Kulumattoman pumpun1450 rpm pumppukäyrälle muodostettu toisen asteen polynomi.  

 

Kuvasta nähdään, että toisen asteen yhtälö riittää kuvaamaan saatua käyrää erinomaisesti. 

Tämän jälkeen ratkaistiin termi c sovitetun polynomiyhtälön ja nostokorkeusyhtälön avulla. 

Termi c ”Optimaalinen välys”-käyrälle 1450 rpm nopeudella, 

 

 𝑐 =
𝐻

𝑛2 = 
21,994

14502 = 1,046 ∗ 10−5 

   

Termin ratkaisun jälkeen yhtälöä (17) voidaan käyttää pumppukäyrien mallintamiseen.  

Sijoittamalla kulumattoman pumpun kertoimen, pyörimisnopeuden sekä tilavuusvirran arvot 

yhtälöön (17), saadaan ratkaistua nostokorkeus kaikissa mittauspisteissä. Kuvasta 26 

nähdään, että nostokorkeusmallin avulla saatu käyrä kuvaa erittäin hyvin alkuperäistä 

pumppukäyrää, joten voidaan todeta, että malli toimii hyvin.  

 

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 21,994
R² = 0,9995
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Kuva 26. Nostokorkeusmalli kuvaa mitattua pumppukäyrää erinomaisesti. Käyrälle sijoitetusta 

polynomiyhtälöstä näkee, että malli kuvaa tarkasti kulumattoman pumpun pumppukäyrää. 

 

Termi c vaikuttaa y-akselin leikkauspisteeseen, eli pumpun tuottamaan nostokorkeuteen. 

Kun pumppu kuluu, c:n arvo pienenee nostokorkeuden muutoksen suhteessa. Oletetaan, että 

muuttamalla termin c arvoa, voidaan kuvata kulumisen aiheuttamaa muutosta 

pumppukäyrään. Määrittämällä pumpulle kulumisparametri z, voidaan vaikuttaa termin c 

arvoon, joka vaikuttaa pumpun nostokorkeuteen. Yhtälö (17) voidaan kirjoittaa muotoon, 

 

𝐻 = 𝑎𝑄2 + 𝑏𝑄 + 𝑧𝑐𝑛2   (18) 

missä z on kulumisparametri (0…1) 

 

Kulumattoman pumpun maksiminostokorkeus nollavirtauksella on noin 22,0 metriä ja 

kuluneen pumpun noin 20,7 metriä. Nostokorkeuksien ero on noin 6 %, minkä oletetaan 

johtuvan pumpun kulumisesta. Kulumattomalle pumpulle parametri on 1 eli pumppu on 100 

% kunnossa ja kuluneelle pumpulle 1-0,06 eli 0,94. Kuvasta 27 näkee miten termin c muutos 

vaikuttaa ja miten hyvin saatu malli kuvaa kuluneen pumpun Q/H-käyrää.  

 

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 21,994
R² = 0,9995

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 21,992
R² = 1
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Kuva 27. Kulumismallin ja kuluneen pumpun pumppukäyrien vertailu. 

 

Kuvaa tarkastelemalla voidaan todeta, että kulumismallin avulla luotu käyrä ei täysin kuvaa 

kuluneen pumpun käyrää. Malli kuvaa kuluneen pumpun käyrää hyvin pienellä 

tilavuusvirralla ja suurella nostokorkeudella mutta suurella tilavuusvirralla ja pienellä 

nostokorkeudella mallin tarkkuus ei ole enää niin hyvä. Nollanostokorkeudella pumpun 

tuottaman tilavuusvirran ja mallin antaman tilavuusvirran ero on noin 2 l/s, mikä tarkoittaa 

noin 4% virhettä.  

 

Kulumismallin toimivuutta testattiin myös 1200 rpm ajetuille testituloksille. 

Nostokorkeusyhtälön avulla luotua kulumismallia testattiin kahdella tavalla, määrittämällä 

kulumisparametri alkuperäisen 1450 rpm nostokorkeuden sekä 1200 rpm nostokorkeuden 

välille ajatuksena nostokorkeuden tippuminen pelkästään kulumisen takia. Toinen tapa oli 

muuttaa pyörimisnopeus 1200 rpm ja määrittää kuluneen ja kulumattoman pumpun välinen 

kulumisparametri kyseisellä pyörimisnopeudella.  

 

Kulumattoman 1450 rpm pumppukäyrän nostokorkeus nollavirtauksella on noin 22,0 metriä 

ja kuluneen 1200 rpm pumppukäyrän vastaava on noin14,2 metriä. Nostokorkeuksien ero on 

tällöin noin 35 %, joten kulumisparametriksi saadaan 0,65. Tässä mallissa pidettiin 

y = -0,0086x2 - 0,0394x + 20,737
R² = 0,9997

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 20,734
R² = 1
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alkuperäinen pyörimisnopeus ja kuvattiin nostokorkeuden tippumista pelkästään 

kulumisparametrin avulla. Mallin sopivuutta voi tarkastella kuvasta 28 mistä huomataan, että 

kulumisparametrin avulla tehty malli kuvaa kulunutta käyrää melko hyvin. Malli näyttää 

sopivan kuvaamaan 1200 rpm käyrää hieman paremmin kuin 1450 rpm käyrää. Tämä johtuu 

siitä, että erot alkavat näkyä vasta suuremmalla, yli 25 l/s tilavuusvirralla, minkä testipumppu 

pystyy tuottamaan vain suuremmilla pyörimisnopeuksilla. 

 

 

Kuva 28. Kulumismallin avulla luotu pumppukäyrä kuluneelle 1200 rpm pumpulle. Kulumismallin 

pyörimisnopeus 1450 rpm.  

 

Toisessa menetelmässä kulumismallin pyörimisnopeus muutettiin 1200 rpm ja laskettiin 

kulumisparametri kulumattoman ja kuluneen pumpun välille 1200 rpm pyörimisnopeudella. 

Kulumattoman pumpun nostokorkeus 1200 rpm pyörimisnopeudella on noin 15,1 metriä ja 

kuluneen pumpun noin 14,2 metriä. Välyksen muutos nostokorkeuteen 1200 rpm nopeudella 

on lähes sama kuin 1450 rpm nopeudella eli kulumisparametriksi saadaan 0,94. Kuvassa 29 

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 14,201
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voidaan vertailla pelkän kulumisparametrin avulla luotua mallia sekä pyörimisnopeuden ja 

kulumisparametrin avulla luotua mallia.  

 

 

Kuva 29. Nostokorkeusyhtälön avulla muodostettujen kulumismallien vertailu. Mallit ovat hyvin lähellä 

toisiaan. 

 

Kuvan perusteella voidaan todeta mallien olevan erittäin lähellä toisiaan, minkä myös 

malleille tehdyt polynomikäyrät osoittavat. Näyttää siltä, että kulumisparametrin avulla 

voidaan melko luotettavasti kuvata pumpun kulumista.  

 

Kuvassa 30 verrataan kulumismallin sekä affiniteettiyhtälöiden avulla luotujen käyrien 

tarkkuuseroja. Kuten affiniteettiyhtälöiden testauksessa todettiin, myös yhtälöiden avulla 

piirretty käyrä kuvaa pumpun uutta ominaiskäyrää hyvin, joten on hyvä verrata, onko mallien 

välillä eroja.  

 

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 14,201

y = -0,0076x2 - 0,0546x + 14,229
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Kuva 30. Affiniteettisääntöjen ja kulumismallin avulla piirrettyjen käyrien vertailu. Affiniteettisääntöjen avulla 

piirretty kuvaa toimintapisteen muutosta paremmin.  

 

Pisteet on laskettu kulumattoman pumpun pisteistä, jotka on valittu satunnaisesti 

datajoukosta. Kulumismallin pisteet on laskettu määrittämällä kulumisparametri 

kulumattoman ja kuluneen pumpun nostokorkeuden välille ja affiniteettisääntöjen avulla 

lasketut pisteet on laskettu muuttamalla pyörimisnopeutta siten, että saadut arvot istuvat 

käyrälle parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvasta nähdään, että affiniteettisääntöjen avulla 

lasketut pisteet osuvat paremmin päällekkäin kuluneen pumpun pisteiden kanssa. Parempi 

sovitus johtuu siitä, että kulumismallin avulla lasketut pisteet tippuvat ainoastaan 

nostokorkeuden muutoksen mukaan, kun taas affiniteettisääntöjen avulla lasketut pisteet 

ottavan huomioon sekä tilavuusvirran, että nostokorkeuden.  

 

5.6 Tehomalli 

 

Nostokorkeusyhtälön avulla voidaan muodostaa malli myös pumpun tehontarpeelle, kun 

tietyt säännönmukaisuudet otetaan huomioon. Nostokorkeusyhtälön (17) avulla luodun 

kulumismallin kolmannessa termissä oleva pyörimisnopeus korotetaan toiseen potenssiin, 

samalla tavalla kuin affiniteettiyhtälöt kertovat nostokorkeuden olevan verrannollinen 

pyörimisnopeuden neliöön. Tehomallissa pyörimisnopeus korotetaan kolmanteen potenssiin, 

10

12

14

16

18

20

22

5 10 15 20 25 30 35

N
o

st
o

ko
rk

e
u

s 
(m

)

Tilavuusvirta (l/s)

Vertailu 1450 rpm

Kulumaton Affiniteetti Kulumismalli Kulunut



61  

aivan kuten affiniteettisääntöjen mukaan teho on verrannollinen pyörimisnopeuden kuutioon. 

Tehomalli kirjoitetaan siis muotoon, 

 

𝑃 = 𝑎𝑄2 + 𝑏𝑄 + 𝑐𝑛3   (19) 

 

Lisätään malliin vielä kulumisparametri z, joka kuvaa kulumisen aiheuttamaa vaikutusta. 

Tässäkin mallissa kulumisparametrin lisätään viimeiseen termiin, jotta mallien toimivuutta 

voidaan vertailla keskenään. 

 

  𝑃 = 𝑎𝑄2 + 𝑏𝑄 + 𝑧𝑐𝑛3   (20) 

 

Mallin toimivuutta voi tarkastella kuvasta 31 missä malli on sovitettu kulumattoman pumpun 

Q/P-käyrälle. Kulumisparametrin arvo on 1, koska pumppu ei ole kulunut. 

 

 

Kuva 31. Tehomalli kuvaa hyvin kulumattoman pumpun Q/P-käyrää. 

 

y = 0,0003x2 + 0,0867x + 4,4584
R² = 0,9976

y = 0,0003x2 + 0,0867x + 4,451
R² = 1
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Kuvan 31 perusteella saatu tehomalli kuvaa mitattua Q/P-käyrää hyvin. Tämän jälkeen 

määritettiin kulumisparametri z samaan tapaan kuin nostokorkeusyhtälölle. Kulumattoman 

pumpun käyrä leikkaa y-akselin pisteessä 4,4548 ja kuluneen pumpun 4,3946. 

Kulumisparametriksi z saadaan näin ollen 0,986, joten nollavirtauksella kulumisen vaikutus 

tehonkulutukseen on varsin vähäinen. Kuva 32 näyttää kulumisparametrin avulla piirretyn 

käyrän sekä kuluneen 1450 rpm Q/P-käyrän. 

 

 

Kuva 32. Kulumismallin avulla piirretty käyrä sekä mittausarvojen avulla piirretty käyrä.  

 

Kuvasta tarkastelemalla näyttää siltä, että malli ei täysin riitä kuvaamaan kuluneen pumpun 

käyrää. Etenkin suurilla tilavuusvirtauksilla käyrä näyttää kaartuvan liian tiukasti. Ilmiö 

johtuu mallin a-termistä, joka vaikuttaa käyrän jyrkkyyteen.  

 

Tehomallin toimivuutta kokeiltiin seuraavaksi 1200 rpm kulumattomalle pumppukäyrälle 

säilyttämällä 1450 rpm kulumattoman pumpun kertoimet ja muuttamalla pyörimisnopeus 

1200 rpm. Kuvasta 33 voi tarkastella mallin toimivuutta pelkän pyörimisnopeuden 

muutoksella.  

y = -3E-05x2 + 0,091x + 4,3946
R² = 0,9969

y = 0,0003x2 + 0,0867x + 4,3887
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Kuva 33. Kulumismallin sovitus 1200 rpm käyrälle pelkkää pyörimisnopeutta muuttamalla. Muut arvot 1450 

rpm käyrältä. 

 

Kuvasta näkyy selvästi, että malli ei toimi pelkkää pyörimisnopeutta muuttamalla, sillä saatu 

käyrä eroaa mitatuista arvoista voimakkaasti. Tehomallin toimivuutta testattiin myös 1200 

rpm tehdyille ajoille tavalla, jossa mallin pyörimisnopeutta ei muutettu, vaan mallille 

määriteltiin kulumisparametri 1450 rpm ja 1200 rpm välillä, jonka arvoksi saatiin 0,588. 

Kuva 34 näyttää pelkän kulumisparametrin avulla tehdyn mallin sopivuuden.  

 

y = 0,0002x2 + 0,0614x + 2,6227
R² = 0,9975

y = 0,0003x2 + 0,0867x + 2,5229
R² = 1
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Kuva 34. Pelkän kulumisparametrin avulla luotu malli ja kulumattoman pumpun käyrä. Kulumisparametrin 

avulla luotu malli on lähellä kuvan 32 mallia.  

 

Kuvaa tarkastelemalla voidaan todeta, että myöskään pelkän kulumisparametrin avulla luotu 

malli ei riitä kuvaamaan Q/P-käyrän muutosta. Jotta mallista saataisiin parempi tulisi mallin 

muihinkin termeihin vaikuttaa. Hyvä työkalu mallin tarkastelemiseen on web-pohjainen 

desmos.com internetsivusto.  

 

Kuvassa 35 verrataan tehomallin sekä affiniteettiyhtälöiden avulla luotujen käyrien 

tarkkuuseroja. Myös tässä kulumismallin pisteet on laskettu määrittämällä kulumisparametri 

kulumattoman ja kuluneen pumpun y-akselin leikkauspisteen välille ja affiniteettisääntöjen 

avulla lasketut pisteet on laskettu muuttamalla pyörimisnopeutta siten, että saadut arvot 

istuvat käyrälle parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

y = 0,0002x2 + 0,0614x + 2,6227
R² = 0,9975

y = 0,0003x2 + 0,0867x + 2,6172
R² = 1
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Kuva 35. Tehomallin ja affiniteettiyhtälöiden vertailu mitattuihin arvoihin.  

 

Voidaan todeta, että affiniteettisääntöjen avulla lasketut pisteet osuvat hieman paremmin 

päällekkäin kuluneen pumpun pisteiden kanssa. Ero ei kuitenkaan visuaalisesti ole kovin 

merkittävä ja etenkin pienillä tilavuusvirroilla pisteet asettuvat erittäin lähelle toisiaan.   

 

5.7 Laboratoriokokeiden tulokset 

 

Kokeista voidaan päätellä, että nostokorkeusyhtälön avulla luotu kulumismalli kuvaa 

erinomaisesti uutta kulumatonta pumppua eri kierrosnopeuksilla mutta pelkän c-termin 

muutos ei tuota tarkkaa mallia kuluneelle pumpulle. C-termin muutos vaikuttaa ainoastaan 

nostokorkeuden arvoihin, vaikka myös tilavuusvirta heikkenee pumpun kuluessa. 

Tarkemman mallin saamiseksi tulisi vaikuttaa myös mallin a- ja b-termiin, jotka vaikuttavat 

käyrän muotoon. Jo pelkkään a-termiin vaikuttaminen parantaa mallin tarkkuutta paljon.  

Tässä työssä kokeiltu malli riittää kuvaamaan kulumista testeissä käytetyllä pumpulla hyvin, 

kun tilavuusvirta on melko pieni. Tilavuusvirran kasvaessa yli 25 litraan sekunnissa mallin 

tarkkuus heikkenee.  
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Mallin avulla voidaan kuvata melko suuriakin kulumia, olettaen pumppukäyrän pysyvän 

saman muotoisena. Tässä työssä pumpun suurin kuluma on luotu laskemalla 

pyörimisnopeutta ja kasvattamalla välystä, mikä voi näyttäytyä erilaisena pumppukäyränä 

pumpun todelliseen kulumiseen verrattuna. Kulumista voi olla vaikea havaita, jos pumpussa 

tai sen läheisyydessä tapahtuu tukkeutumista, koska tukkeuma kuristaa virtausta, jolloin 

pumpun nostokorkeus nousee.  

 

Kokeiden perusteella myös tehomalli kuvaa kulumattoman pumpun Q/P-käyrää erittäin 

hyvin. Kuluneen pumpun kohdalla asia ei kuitenkaan ole näin, sillä muutettaessa mallin c-

termiä kulumisparametrin z avulla malli ei riitä kuvaamaan kuluneen pumpun käyrää. Saatu 

malli käyttäytyy samalla tavoin kuin Q/H-käyrälle luotu malli, missä suurilla 

tilavuusvirtauksilla malli ei täysin pysy mitattujen arvojen perässä. Käyrän ”karkaaminen” 

johtuu siitä, että pumpun kuluessa käyrän a-termi muuttuu voimakkaasti muuttaen 

huomattavasti käyrän muotoa. Tämän vuoksi mallissa tulisi vaikuttaa myös muihin 

termeihin, jotta malli saataisiin vastaamaan paremmin kuluneen pumpun käyrää.  

 

Kaiken kaikkiaan mallit sopivat kuvaamaan Q/H- sekä Q/P-käyriä hyvin, kun tiedossa on 

riittävästi lähtötietoja. Kulumisen mallintamisen kannalta mallien c-termiin lisätty 

kulumisparametri ei riitä kuvaamaan pumpun kulumisesta johtuvaa parametrien muutosta 

riittävän tarkasti. Mallien tarkkuuden lisäämiseksi tulisi pystyä saamaan tietoa myös mallin 

muiden parametrien muutoksesta. 
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6 YRITYSHAASTATTELUT JA DATA-ANALYYSI 

 

Laboratoriotestien lisäksi työhön kuului vierailuja teollisuuskohteissa, joissa kuluminen on 

todella voimakasta. Lisäksi tukkeutuminen aiheuttaa välillä ongelmia, joskaan ei niin paljon 

kuin kuluminen. Kohdeyrityksissä kuluminen aiheuttaa jatkuvia huoltotoimenpiteitä ja 

pumppujen toimintaa tulee seurata koko ajan, jotta prosessi pysyy käynnissä eikä suuria 

taloudellisia tappioita synny. Ongelma on suuri ja sitä haluttaisiin pystyä seuraamaan 

paremmin kustannusten vähentämiseksi sekä huoltotoimenpiteiden paremman suunnittelun 

mahdollistamiseksi. 

 

Vierailukäyntien aikana haastateltiin yritysten henkilöstöä, joiden perusteella saatiin kuva 

pumppujen kulumis- ja tukkeutumisilmiöistä, niiden syntynopeudesta, voimakkuudesta, 

pumppujen tyypistä ja koosta sekä pumpattavasta fluidista sekä muista prosessiolosuhteista. 

Lisäksi saatiin tietoa pumppujen ohjaustavasta, mittauksista ja kunnossapitomenetelmistä. 

Lisäksi saatiin käyttöön oikeaa prosessidataa, minkä avulla päästiin tarkastelemaan oikean 

prosessin parametreja ja etsimään kulumis- sekä tukkeutumisilmiöitä. Tällä tavalla 

pystyimme vertailemaan laboratoriotestien paikkansapitävyyttä ja tekemään johtopäätöksiä 

kulumis- ja tukkeutumisilmiöiden havaittavuudesta ja ennustettavuudesta. 

 

6.1 Yara 

 

Yara Suomi Oy Siilinjärven tuotantolaitos toimi kohteena tätä diplomityötä tehdessä, tarjoten 

laajaa kokemusta ja tietotaitoa slurrypumpuista ja niiden kulumisesta. Tarkasteltavana 

kohteena tässä työssä oli kaksi eri pumppua rikastusprosessin eri osista.  

 

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tuotantolaitos on Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos ja 

samalla Suomen suurin avolouhos. Kaivos tuottaa päätuotteenaan lannoitteita sekä 

fosforihappoa. Lannoitteiden vuosittainen tuotantomäärä on noin 500 000 tonnia, josta suurin 

osa menee kotimaan markkinoille viljelykäyttöön. Fosforihappoa tuotetaan noin 300 000 

tonnia, joka käytetään lannoite-, eläinrehu- ja elintarviketeollisuuden tarkoituksiin. (Yara 

Suomi).  
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Rikastamolle tuleva malmi murskataan pienempään, noin 25 mm:n kokoon kolmessa eri 

vaiheessa, jonka jälkeen saatu murske saatetaan mahdollisimman homogeeniseksi seokseksi 

homogenisointikentällä. Homogenisointikenttä toimii myös tasausvarastona, minkä 

kapasiteetti on 2-3 vuorokautta syöttönopeudesta riippuen. Tasausvarastoinnin tarkoituksena 

on pitää prosessiin menevän murskeen määrä riittävänä ja tasata sen laatua malmin 

vaihtelevan murskattavuuden vuoksi sekä kunnossapitotoimenpiteiden aiheuttamien 

kapasiteettivaihtelun vuoksi. (Ympäristöhallinto 2013, 26) 

 

Seuraavassa vaiheessa homogeeninen murska johdetaan jauhettavaksi, jossa kaksi 

sulkeisessa piirissä olevaa tankomyllyä jauhavat malmia keskimäärin 1000-1300 tonnia 

tunnissa. Jauhatuksen jälkeen malmi johdetaan valmennukseen, mistä se sitten jatkaa 

matkaansa vaahdotukseen. Valmennus tarkoittaa prosessin vaihetta, missä malmilietteen 

sekaan lisätään rikastuskemikaaleja. Rikastuskemikaalien selektiivisyyttä taas ohjaillaan pH-

tasoa säätämällä. Vaahdotusvaiheessa arvokas apatiittimineraali erotellaan mahdollisimman 

hyvin muista malmin sisältämistä mineraaleista. Vaahdotusprosessissa säiliön pohjalle 

vajonnut rikastehiekka pumpataan kohti rikastushiekka-allasta vedenpoistosykloneiden ja 

välisakeutuksen kautta. Vedenpoiston tarkoituksena on vähentää pelkän veden pumppausta 

allasalueelle ja samalla lisätä prosessiveden kierrätystä sekä vähentää lämmitysenergian 

tarvetta. Rikaste puolestaan jatkaa matkaansa kertausvaahdotukseen, missä rikaste 

puhdistetaan, minkä jälkeen rikasteesta poistetaan vesi sakeuttamalla ja suodattamalla. 

Vedenpoiston jälkeen saatu tuote menee ulkovarastoon, josta se sitten jatkaa matkaansa 

kuorma-autoilla. Kuvassa 36 on esitelty prosessikaavio Siilinjärven rikastamosta. 

(Ympäristöhallinto 2013, 27) 
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Kuva 36.  Yara Suomi Oy Siilinjärven yksinkertaistettu prosessikaavio. (Ympäristöhallinto 2013) 

 

Ensimmäinen vierailu Yara Suomi Oy:n Siilinjärven rikastamolle tehtiin 16.1.2017 ja toinen 

vierailu 4.5.2017. Yrityksen esittelijänä ja kontaktina toimi Antti Savolainen, jonka kanssa 

keskustelimme rikastamolla pumpattavan lietteen aiheuttamista haasteista pumpuille. 

Haastattelujen pohjalta päädyttiin tarkastelemaan kahta pumppua eri puolilta prosessia, joissa 

kuluminen tuottaa eniten ongelmia.  

 

Tarkasteltavat pumput ovat Warman-merkkisiä teräsvuorattuja lietteen pumppaamiseen 

suunniteltuja keskipakopumppuja. Savolaisen mukaan pumput ovat aiemmin kestäneet 

käytössä jopa neljä vuotta mutta nykyään pumppu kestää noin 1-1,5 vuotta. Savolainen 

epäilee kulumisen johtuvan pumppujen osien huonontuneesta laadusta. Saattaa olla myös, 

että pumpattava kiviaines on ominaisuuksiltaan erilaista kuin aiemmin. Pumput on kytketty 

ABB:n taajuusmuuttajiin, jotka säätelevät pumppujen toimintaa. Järjestelmä seuraa 

prosessissa olevien kaivojen pintaa, jonka mukaan taajuusmuuttaja käskee pumppuja 

pyörimään, jotta pinnankorkeus säilyy riittävänä. (Savolainen, haastattelut 2017) 
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Rikastamolla on huoltoseisakki kerran vuodessa, jonka aikana rikastamon laitteet huolletaan. 

Yleensä pumppujen huolto pystytään ennakoimaan hyvin ja ne päästään huoltamaan juuri 

huoltoseisakin aikana. Muita huoltotoimenpiteitä tai pumppujen säätöä ei pumpuille suoriteta 

prosessin käynnissä ollessa, koska muuten prosessi joudutaan seisauttamaan. Jos pumppu 

hajoaa, se aiheuttaa usein jopa vuorokauden mittaisen seisakin, johtuen pumppujen suuresta 

koosta, mikä vaikeuttaa pumpun vaihtamista. Tuotannon seisautus taas aiheuttaa tappioita 

yritykselle, minkä vuoksi pumppujen kulumisen havaitseminen ja ennakoiminen on 

ensiarvoisen tärkeää. (Savolainen, haastattelut 2017) 

 

Rikastamolla pumppujen tilaa seurataan hyvin aktiivisesti ja prosessin ongelmakohtiin 

pyritään kehittämään jatkuvasti parempia ratkaisuja. Savolaisen mukaan juuri ennakoitavuus 

on tärkein tekijä pumppujen muiden prosessilaitteiden kannalta. Kun tieto vikaantuvasta 

laitteesta saadaan riittävän ajoissa, huolto pystytään suunnittelemaan rauhassa etukäteen, 

milloin virheiden ja muiden riskitekijöiden mahdollisuudet pystytään ottamaan tarkasti 

huomioon. (Savolainen, haastattelut 2017) 

 

6.2 Boliden 

 

Boliden Kylylahti Oy valikoitui toiseksi kohdeyritykseksi tähän diplomityöhön. Yrityksen 

Luikonlahden rikastamolla pumpattava liete on erittäin kuluttavaa, minkä johdosta pumput 

joutuvat todella koville ja vaativat paljon huoltotoimenpiteitä. Tarkasteltavaksi kohteeksi 

valittiin pumppu, jossa kuluminen on erityisen voimakasta mikä sopii diplomityön 

aikatauluun loistavasti. 

 

Kaavin kunnassa sijaitsevalla Luikonlahden kaivosalueella on pitkä, yli 100 vuoden historia.  

Boliden Kylylahti Oy on toiminut Luikonlahdessa vuodesta 2014, jolloin se osti rikastamon 

Altona Mining Ltd:ltä. Laitos rikastaa kuparia, kultaa sekä sinkkiä malmista, joka kuljetetaan 

laitokselle läheisestä Polvijärvellä sijaitsevasta kaivoksesta. Luikonlahden jälkeen rikasteet 

jatkavat matkaansa Harjavaltaan ja Kokkolaan, jossa toimii yrityksen sulattoja. Vuonna 2016 

Boliden Kylylahti rikasti noin 797 000 tonnia malmia. (Boliden 2017)  
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Malmi tuodaan rikastamolle kuorma-autoilla, joista malmi syötetään murskattavaksi. 

Murskaus suoritetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa malmi 

murskataan leukamurskaimella, jonka jälkeen murske siirtyy hihnakuljettimen avulla toiseen 

vaiheeseen, missä murskaus toteutetaan kahdella kartiomurskaimella. Murskauksen jälkeen 

tuote siirretään varastosiiloihin, joista se johdetaan edelleen jauhatukseen. 

(Ympäristöhallinto 2012, 28) 

 

Rikastamon jauhatusprosessi koostuu kolmesta eri myllystä, joista yksi on tankomylly ja 

kaksi palamyllyjä. Tankomyllyyn syötetään noin 12 mm mursketta, jonka lisäksi myllyyn 

syötetään vettä, kalkkimaitoa, natriumisopropyyliksantaattia (SIPX) siten, että tankomyllyn 

tuotteen kiintoainepitoisuus on noin 75 %. Tuote johdetaan jauhatuksen jälkeen syklonin 

syöttökaivoon ja siitä edelleen syklonille syöttöpumpun avulla. Syklonissa tuotteesta erottuu 

ylite, joka jatkaa matkaansa vaahdotukseen. Syklonilla erottuva alite yhdistetään 

palamyllyistä tulevan tuotteen kanssa luokituspumppukaivossa, joka sitten johdetaan 

kahdelle eri syklonille. Syklonien ylite jatkaa kuparin vaahdotusprosessiin ja alite palautetaan 

palamyllyjen luokituspumppukaivoon ja siitä uudelleen jauhettavaksi.  

 (Ympäristöhallinto 2012, 28) 

 

Rikastusvaiheeseen kuuluu kolme eri päävaihetta, joissa malmista erotellaan kupari-kulta-

rikaste, sinkkirikaste, koboltti-nikkeli-rikaste sekä rikkirikaste. Sykloneilta tuleva rikaste 

johdetaan ensin kuparin esivaahdotukseen, jossa lietteen sekaan lisätään kemikaaleja, jotka 

yhdessä ilman kanssa muodostavat vaahdon, mihin kuparirikaste tarttuu. Rikaste valuu 

vaahdon mukana pumppukaivolle, josta se pumpataan kertausvaahdotusvaiheisiin, siitä 

edelleen sakeutukseen sekä kuivaukseen ja lopulta varastoon. Kuparin vaahdotuksen alite 

jatkaa matkaansa sinkin vaahdotukseen, jonka vaiheet ovat pääpiirteissään melko samanlaiset 

kuparin vaahdotuksen kanssa. Sinkin vaahdotuksen alite johdetaan rikin vaahdotukseen, 

missä rikasteesta erotellaan rikki. Rikin vaahdotuksen alite on prosessissa syntyvää jätettä, 

eli niin sanottua rikaste-hiekkaa, joka kerätään talteen rikastushiekka-altaaseen ja pumpataan 

siitä edelleen selkeytysaltaaseen. Kuvassa 37 esitetty Luikonlahden rikastamon 

yksinkertaistettu prosessikaavio. (Ympäristöhallinto 2012, 29-32) 
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Kuva 37. Luikonlahden rikastamon yksinkertaistettu prosessikaavio. (Ympäristöhallinto 2012, 29) 

 

Ensimmäinen vierailu Luikonlahden rikastamolle Kaavin kuntaan tehtiin 17.1.2017 ja toinen 

vierailu 24.4.2017. Vierailun isäntinä toimivat rikastamon kunnossapitopäällikkö Timo 

Kaariaho sekä sähkö- ja automaatioinsinööri Ilkka Innanen.  Haastattelujen pohjalta saatujen 

tietojen mukaan työssä tarkasteltava pumppu kuluu todella voimakkaasti ja pumppu osineen 

joudutaan vaihtamaan 1-3 kuukauden välein (Innanen ym., haastattelut 2017). Kuluminen on 

näin ollen erittäin voimakasta ja toistuva huoltaminen ja osien vaihtaminen aiheuttavat 

kustannuksia rikastamolle.  

 

Tarkasteltava pumppu, jolla rikastettavaa ainesta pumpataan, on teräsvuorattu GIW-

merkkinen slurrypumppu. Prosessissa on aiemmin kokeiltu myös Warman-merkkisiä 

pumppuja. Pumpulla pumpataan todella kuluttavaa kiviainesta, mikä kuluttaa pumpun 

todella nopeasti käyttökelvottomaan kuntoon. Viime aikoina pumppu on kestänyt prosessissa 

vain noin kuukauden ajan, kun se aiemmin on kestänyt hieman pidempään, noin kolme 

kuukauden ajan. Kulumisen nopeutumisen on ajateltu johtuvan lisääntyneestä rautamalmin 
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määrästä kiviaineessa, jota kuljetetaan kaivokselta rikastettavaksi. (Innanen ym., haastattelut 

2017) 

 

Tarkasteltavalla pumpulla pumpataan lietettä erääseen säiliöön, jonka pinnankorkeus tulee 

aina olla riittävällä tasolla. Pumpun toimintaa säätelee ABB:n taajuusmuuttaja, joka käskee 

pumppua pyörimään nopeammin tai hitaammin riittävän pinnankorkeuden takaamiseksi 

säiliössä. Automaatiojärjestelmä mittaa useita eri parametreja, joiden perusteella pumpun ja 

muun prosessin tilaa voidaan tarkastella. Pumpuista mitataan useimmiten pumpun 

tehontarvetta tai virrankulutusta sekä pyörimisnopeutta. (Innanen ym., haastattelut 2017) 

 

Pumpun huollontarve huomataan, kun pumppu ei jaksa enää tuottaa riittävää nostokorkeutta. 

Prosessin ollessa käynnissä pumpun välyksen säätöä tai muita säätötoimenpiteitä ei suoriteta, 

vaan koko pumppu vaihdetaan, kunnes pumppu ei jaksa enää nostaa. Prosessi rikastamolle 

on sellainen, että sitä ei tarvitse pysäyttää pumpun vaihdon ajaksi, vaan laitos voi pyöriä 

samalla. Tarkasteltavassa kohteessa ei ole kahdennusta vaan sille on olemassa vain 

varapumppu, joka vaihdetaan tarpeen mukaan. (Innanen ym., haastattelut 2017) 

 

Vierailukäynnin aikana pääsimme tutustumaan erääseen korjaamolle huoltoon tuotuun 

pumppuun. Tutustuminen auttoi ymmärtämään kulumisen laajuutta ja voimakkuutta, mitä 

kuvia katselemalla ja teoriaa lukiessa ei oikein pysty edes tajuamaan. Korjaamolla ollut 

pumppu oli halkaistu ja siitä pystyi selvästi näkemään kulumat pumpun etulevyssä, 

juoksupyörässä sekä pesässä. Kuvasta 38 voi tarkastella kulumisen näkymistä pumpun 

juoksupyörässä ja pesässä. Lisää kuvia kuluneesta pumpusta löytyy liitteestä 2. 
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Kuva 38. Avattu lietepumppu, jossa näkyvää kulumaa pumpun juoksupyörässä sekä pesässä. Juoksupyörään on 

kulunut myös 3-4 cm levyinen reikä.  

 

Tarkastelun perusteella voimakkainta kuluminen on ollut pumpun imupuolella etulevyssä ja 

juoksupyörässä, jossa partikkelit aiheuttavat abrasiivista kulumista sekä iskukulumista. 

Toinen selvästi kulunut kohta oli pumpun pesässä, etenkin kohdassa, missä pumpattava liete 

poistuu pumpusta. Pumpun asentoa on välillä koetettu vaihtaa kulumisen vähenemisen 

toivossa. On kuitenkin havaittu, että asennon muuttaminen ei vähennä kulumista, vaan vain 

muuttaa hieman suurimman kulumisen paikkaa (Innanen ym., haastattelut 2017). Myös 

pumpun juoksupyörä oli kulunut voimakkaasti ja siihen oli syntynyt halkaisijaltaan noin 3-4 
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cm reikä. Juoksupyörän väliin oli myös juuttunut suuria partikkeleita, jotka aiheuttavat 

tärinää. Välillä tärinä on jopa niin voimakasta, että pumppu täytyy pysäyttää ja vaihtaa. 

Juoksupyörän muuta kulumista ei päästy kunnolla tarkastelemaan, koska juoksupyörä oli 

edelleen kiinni pumpussa. 

 

6.3 Datan pohjalta tehdyt päätelmät 

 

Molemmat yritykset ystävällisesti luovuttivat automaatiojärjestelmiensä tallentamaa dataa 

kulumis- ja tukkeutumisilmiöiden havaitsemiseksi. Datan pohjalta lähdettiin etsimään 

muutoksia pumpun parametreissa, mitkä osoittaisivat pumpun kulumisesta tai 

tukkeutumisesta aiheutuneita muutoksia. Data saatiin Excel-muotoisena taulukkona, joka 

sisälsi yrityksestä riippuen hieman eri mittausparametreja. Mittausdata saatiin myös hieman 

eri mittausvälillä, sillä toinen data oli kuukauden mittainen jakso minuutin mittausvälillä ja 

toinen data neljän vuoden pituinen mittausjakso tunnin mittausvälillä.  

 

Dataa lähdettiin aluksi tarkastelemaan visuaalisesti, näkyykö datasta selkeitä trendejä, joissa 

jokin parametri muuttuu tasaisella tahdilla. Haasteena menetelmässä oli, että pumppua 

ohjataan pinnankorkeuden mukaan, jolloin pumpun pyörimisnopeus on jatkuvassa 

muutoksessa. Tämä vaikeutti trendien löytämistä ja hankaloitti laboratoriotestien ja 

prosessidatan vertailua, koska prosessidatassa siirryttiin toistuvasti pumppukäyrältä toiselle. 

Mukaan datan analysointiin saatiin Tampereen yliopiston tutkijatohtori Jyrki Rasku, jonka 

avustuksella datan läpikäyminen toteutettiin. 

 

Analysoitaessa toisen yrityksen antamaa dataa visuaalisesti, huomattiin että pyörimisnopeus, 

virta, teho ja pinnankorkeus noudattavat syötettävän malmin tuottamaa käyrän muotoa. 

Syötettyjen tonnien määrän pudotessa myös pumpun pyörimisnopeus sekä moottorin ottama 

teho sekä virta putoavat. (Rasku, sähköposti 28.4.2017). Kuvista 39 ja 40 voi katsoa miten 

pyörimisnopeus sekä teho noudattavat ajettujen tonnien mukaista käyrää. 
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Kuva 39. Skaalattu pyörimisnopeus ajettuihin tonneihin nähden. Pyörimisnopeuden muutos noudattaa ajettujen 

tonnien määrän vaihtelua. (Rasku, sähköposti 28.4.2017) 

 

 

Kuva 40. Skaalattu teho ajettuihin tonneihin nähden. Huomataan, että myös tehonkulutus noudattaa ajettujen 

tonnien määrän vaihtelua. (Rasku, sähköposti 28.4.2017) 
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Hetkellinen pudotus ajetuissa tonneissa vaikuttaa myös muihin mitattuihin parametreihin 

samalla tavalla eli tuoton laskiessa hetkellisesti myös muiden parametrien arvo tippuu. 

Näyttää siltä, että pumpun toiminta-arvot riippuvat voimakkaasti pumpattavan fluidin 

määrästä sekä sen tiheydestä. Ilmiötä ei voi täysin selittää, sillä saatu mittausdata ei sisältänyt 

pumpattavan aineen tiheyttä. 

 

Pumpun toiminta käynnistysjaksojen aikana ei juuri muutu pumpun elinkaaren aikana mutta 

huomattiin, että pumpun toimintajaksot lyhenevät ja uudelleenkäynnistykset lisääntyvät 

elinkaaren loppua kohti. Kuvasta 41 voi tarkastella pumpun tuottoa toimintajaksoa kohti.  

 

 

Kuva 41. Pumpun tuotto toimintajaksoa kohti. Huomataan, että pumpun tuotto yhtä toimintajaksoa kohden 

tippuu pumpun elinkaaren loppua kohti. (Rasku, sähköposti 28.4.2017) 

 

Yhtenä ajatuksena voisi siis olla mitata pumpun toimintajaksojen pituutta ja tehdä tästä 

indikaattori pumpun kunnolle. Kun pumpun käynnistysjakson pituus tippuu alle tietyn ajan 

ja toistuu usein, voidaan päätellä, että pumppu tarvitsee huoltoa. 

 

Kuvassa 42 on verrattu pumpun nopeus- ja virtasignaalin osamäärää pumpun elinkaaren 

aikana. Saadun tiedon mukaan pumpun edellisestä huollosta oli aikaa vain 10 kuukautta, 
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jonka aikana pumpun hyötysuhde oli kohteessa tehtyjen laskelmien mukaan laskenut jopa 14 

%.  Hyötysuhteen tippumisen seurauksena pumpun virrankulutus oli noussut huippuarvoihin 

sekä moottorin lämmöt nousseet merkittävästi. Kaikki tämä johtuu pelkästään pumpun 

kulumisen aiheuttamasta muutoksesta pumpun toiminnassa. 

 

 

Kuva 42. Pyörimisnopeuden ja otetun virran suhde pumpun elinkaaren aikana ja niiden pohjalta piirretty 

lineaarinen regressiomalli. (Rasku, sähköposti 28.4.2017) 

 

Tilastollisen tarkastelun jälkeen voidaan todeta, että pumpussa on havaittavissa merkittävää 

kulumista. Sinisen käyrän alussa oleva piikki kertoo oletettavasti pumpun sisäänajosta, jonka 

jälkeen pumppu on saatu varsinaiseen hyötykäyttöön ja laskettu nopeus- ja virtasignaalin 

suhde asettuu samalle tasolle. Vihreä viiva on aineiston perusteella laskettu lineaarinen 

regressiomalli. Negatiivisen kulmakertoimen p-arvo on luokkaa 10-100, joka on erittäin 

merkittävä. Voidaan todeta, että lineaarisen mallin mukaan kuluminen on erittäin 

merkittävää. Mallin mukaan lasketun nopeus- ja virtasignaalin suhteen muutos alku- ja 

loppukohdan välillä on 9,2 %. Laskettu muutos riippuu kuitenkin paljon mistä kohdasta 

arvojen välistä suhdetta aletaan laskea.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

Työn aikana tehtyjen kokeiden ja niistä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että 

pumpun kulumisen ja tukkeutumisen havaitseminen sähkömoottorilta tai taajuusmuuttajalta 

on erittäin haasteellinen tehtävä. Työn aikana opittiin, että jokainen prosessi on hyvin 

yksilöllinen ja niissä on useita eri muuttujia jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Prosessiin 

vaikuttaa ennen kaikkea käytettävä pumppu, tarvittava nostokorkeus ja tilavuusvirta, paine, 

lämpötila sekä pumpattava fluidi. Erityisesti fluidin vaikutusta on vaikea ennustaa, koska 

tarkasteltavissa kohteissa pumpattava fluidi ei ole newtonlainen. Luotettavan 

mittausjärjestelmän luomiseksi kohdeprosesseista on saatava hyvät ennakkotiedot ja 

järjestelmä on räätälöitävä jokaiselle prosessille erikseen. Yleisluontoisen järjestelmän 

luominen, missä laite vain liitettäisiin järjestelmään ja voitaisiin etänä saada luotettava tieto 

pumpun kunnosta, on vielä melko kaukana.  

 

Q/H- sekä Q/P-käyrille luodut kulumismallit muodostettiin laboratoriotestien pohjalta joiden 

toimivuutta ei saatu testattua käytännössä erityisen hyvin. Laboratoriotestien pohjalta 

saatujen tulosten perusteella Q/H-käyrälle luotu kulumismalli kuvaa pumpun kulumisesta 

aiheutuvaa pumppukäyrän muutosta melko hyvin. Jotta mallista saataisiin tarkempi, tulisi 

mallin muihin termeihin vaikuttaa. Malli vaatisi tiedon tilavuusvirran arvoista, jotta mallin 

avulla voitaisiin piirtää haluttu käyrä ja sijoittaa toimintapiste käyrälle.  

 

Datan pohjalta tehdyistä päätelmistä todetaan, että pyörimisnopeuden ja vääntömomentin 

mittaaminen eivät välttämättä sovellu kuluman ja tukkeuman mittaamiseen parhaalla 

mahdollisella tavalla, koska pyörimisnopeuden muutos on tuloksien mukaan vahvasti 

riippuvainen pumpattavan fluidin massavirrasta. Oletettavaa on, että myös tiheyden vaihtelut 

vaikuttavat muutokseen melko voimakkaasti. Pyörimisnopeus, tehon tarve sekä muut 

parametrit seurasivat tarkoin pumpattavan fluidin massavirtaa eikä pyörimisnopeus 

muuttunut juurikaan pumpun elinkaaren loppua kohti. Sen sijaan pyörimisnopeuden avulla 

voidaan saada selville pumpun pysäytyksen ja käynnistykset, joiden avulla voitaisiin 

mahdollisesti arvioida pumpun kuntoa, sillä tulosten perusteella pumpun toimintajaksot 

lyhenevät merkittävästi pumpun elinkaaren loppua kohti. Tästä voitaisiin kehittää sovellus, 
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joka mittaisi pumpun toimintajaksojen pituutta ja määrää, joiden perusteella luotaisiin 

ennuste, milloin pumppu tulisi huoltaa. 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista päästä pumppaamaan kiintoainetta sisältävää fluidia 

laboratorio-olosuhteissa ja tutkia sen vaikutusta tutkittavaan pumppuun. Laboratorio-

olosuhteissa prosessista saataisiin mahdollisimman tarkat tiedot ja tiedettäisiin prosessiin 

vaikuttavat muuttujat paremmin. Tässä työssä saatuja tuloksia voidaan kuitenkin käyttää 

tuleviin jatkotutkimuksiin. Toinen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde olisi saada lisää 

dataa tämän työn kohdeprosesseista ja todentaa, että nyt tehdyt päätelmät pitävät paikkansa.   
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8 YHTEENVETO  

  

Diplomityön tavoitteena oli määrittää malli keskipakopumpun kulumiselle ja 

tukkeutumiselle ja selvittää miten ilmiöt voidaan erottaa toisistaan. Työn teoriaosiossa 

käydään läpi keskipakopumpun toimintaperiaate, yleisimmät yhtälöt ja säätötavat sekä 

perehdytään erityisesti kulumiseen ja siihen vaikuttaviin ilmiöihin sekä tukkeutumiseen. 

Empiirisessä osassa testattiin teorian pohjalta luotuja hypoteeseja laboratorio-olosuhteissa 

sekä tutkittiin dataa kaivosprosesseista, joista kulumista ja tukkeutumista yritettiin havaita.  

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppauslaboratorion stabiilit olosuhteet ja 

monipuoliset mittalaitteet mahdollistivat tarkan mittauksen, joiden perusteella vahvistettiin 

ennen tutkimusta luodut hypoteesit kulumisen ja tukkeutumisen vaikutuksesta 

pumppausjärjestelmän toimintaan. Tämän jälkeen luotiin mallit kulumiselle Q/H- ja Q/P-

käyrästöllä, joissa kulumista kuvataan määrittämällä malleille kulumisparametri z. 

 

Työhön kuului myös vierailukäyntejä kaivoskohteissa, joissa haastattelujen kautta saatiin 

lisää tietoa kulumisen ja tukkeutumisen vaikutuksesta pumppuihin ja 

pumppausjärjestelmään. Lisäksi kohteista saatiin automaatiojärjestelmän tallentamaa dataa, 

josta yritettiin löytää kulumisesta ja tukkeutumisesta aiheutuvia muutoksia. Tutkimuksen 

aikana huomattiin, että ilmiöiden havaitseminen on haastavaa ja, että pyörimisnopeuden 

muutos riippuu vahvasti pumpattavan fluidin massavirrasta. Tukkeutumisen erottaminen 

datan joukosta oli myös haastavaa, sillä tukkeuma muodostuu verrattain nopeasti.  

 

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa tulisi ottaa erittäin tarkasti huomioon kaikki prosessiin 

vaikuttavat tekijät sekä kerätä useita eri datasettejä analysoitavaksi tulosten varmistamiseksi. 

Myös oman mittausjärjestelmän käyttöä kohteissa tulisi lisätä ja määrittää laitteisto 

mittaamaan tiettyjä kierrosnopeuksia, jolloin datan määrää saataisiin karsittua ja analyysin 

tekeminen helpottuisi.   
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LIITE I, 1  

LIITE I. PUMPPUVALMISTAJAN ILMOITTAMAT 

OMINAISKÄYRÄT 

  





LIITE II, 1  

LIITE II. KULUMAN NÄKYMINEN PUMPUSSA 

 

Kuva otettu pumpun painepuolen aukosta. Selvää kulumista havaittavissa pumpun pesässä 

ennen lietteen poistumista. Kulumisjälki on melko tyypillinen liukumalla tapahtuvalle 

abrasiiviselle kulumiselle.  

  



LIITE II, 2 

 

LIITE II. KULUMAN NÄKYMINEN PUMPUSSA 

 

Pumpun etulevyssä nähtävää abrasiivista kulumista.  

 



LIITE II, 3 

LIITE II. KULUMAN NÄKYMINEN PUMPUSSA 

 

Juoksupyörän väliin juuttuneita partikkeleita. Kuva otettu juoksupyörän imuaukosta. 


