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Pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta parantamalla on arvioitu mahdolliseksi saa-

vuttaa noin 4 % säästö maailmanlaajuisessa sähkönkulutuksessa. Keskipakopumpuissa 

joudutaan usein käyttämään kuristusventtiiliä virtauksen säätämiseen esimerkiksi pum-

pun ylimitoittamisen seurauksena, mikä heikentää pumppausjärjestelmän hyötysuhdetta 

riippumatta itse pumpun hyötysuhteesta. Taajuusmuuttajien yleistyminen on mahdollis-

tanut kuristusventtiilisäädön vaihtamisen energiatehokkaammaksi pyörimisnopeussää-

döksi. Tilavuusvirran säätäminen edellyttää kuitenkin tietoa pumpun silloisesta toiminta-

pisteestä, ja tähän vaadittavat mittaukset saattavat olla taloudellisesti kannattamattomia 

varsinkin jos kyse on suuresta määrästä pieniä pumppuja.  

Keskipakopumppujen toimintapiste voidaan mittausten sijasta määrittää edullisesti esti-

moimalla sitä pumpun ominaiskäyrien ja affiniteettisääntöjen avulla. Tässä työssä tarkas-

tellaan estimoinnin perusmenetelmien teoriaa ja edellytyksiä, sekä laboratoriomittausten 

avulla testattua tarkkuutta käytännössä.  

Mittausten perusteella QH-menetelmä osoittautui perusmenetelmistä tarkemmaksi kai-

killa pyörimisnopeuksilla ja tilavuusvirroilla. QP-menetelmän tuottamien estimaatioiden 

virhe oli kuitenkin kaikissa toimintapisteissä melko vakio, joten estimaatiokäyrän yksin-

kertaisella korkeuskorjauksella saataisiin menetelmän tarkkuutta parannettua huomatta-

vasti, mikäli siihen tarvittava tehomittaus suljettua venttiiliä vasten saadaan toteutettua 

laitteistoa vaarantamatta.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

g putoamiskiihtyvyys  m/s2 

H nostokorkeus   m 

n pyörimisnopeus  rpm 

nq ominaispyörimisnopeus  - (*) 

p paine   Pa 

P teho   W 

Q tilavuusvirta   m3/s 

U epävarmuus   - 

Kreikkalaiset aakkoset 

Δ muutos kahden tilan välillä  - 

η hyötysuhde   - 

Alaindeksit 

1 referenssi- 

2 uusi 

dyn dynaaminen 

g korkeusero 

h hydraulinen 

m mekaaninen 

pk painekorkeus 

r putkiston painehäviö 

st staattinen 

tot kokonais- 

v volumetrinen 

w nopeus 
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Lyhenteet 

BEP Best Efficiency Point 

 

*Ominaispyörimisnopeus ei tässä työssä esitetyssä muodossa ole dimensioton, mutta 

sille ei yleisen käytännön mukaan käytetä yksikköä. 
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1 JOHDANTO 

Keskipakopumppuja käytetään laajalti teollisuuden virtausjärjestelmissä nesteiden siir-

toon. Yksi keskipakopumppujen eduista on helppo säädettävyys, sillä niillä aikaansaatu 

tilavuusvirta riippuu vahvasti järjestelmän virtausvastuksesta (Karassik & McGuire 1998, 

3). Keskipakopumppujen toiminnan riippuvuus virtausjärjestelmän ominaisuuksista ai-

heuttaa kuitenkin sen, että väärin mitoitettu tai putkistokuristuksella säädetty pumppu ei 

välttämättä toimi mitoituspisteessään (Karassik & McGuire 1998, 558). Tällöin pumppu 

ei toimi parhaalla hyötysuhteellaan, mikä ilmenee tarpeettoman suurena energiankulutuk-

sena. Lisäksi suositellun toiminta-alueen ulkopuolella pumpuissa voi alkaa esiintyä kulu-

mista nopeuttavia ilmiöitä, kuten kiertovirtausta (Karassik & McGuire 1998, 564). 

Yksi haaste pumppujen toiminnan optimoinnissa on tarkkojen toiminta-arvojen puute. 

Monissa teollisuuden kohteissa esimerkiksi pumppujen tilavuusvirran määrittävät mit-

taukset voivat olla liian vaikeita toteuttaa saavutettuun hyötyyn nähden. Pumppukäyristä 

digitoidun pumppumallin avulla voidaan pienin kustannuksin estimoida pumpun toimin-

tapistettä ilman tarvetta tilavuusvirtamittauksille. Perusestimointimenetelmissä hyödyn-

netään sähkömoottorin tehomittauksia (QP-menetelmä), paine-eromittauksia (QH-mene-

telmä) tai molempien yhdistelmää (QH/QP-menetelmä). (Tamminen et al. 2012, 494.) 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan perusestimointimenetelmien tarkkuutta estimoi-

malla Sulzer A22 P80 -radiaalipumpun toimintapistettä QP- sekä QH-menetelmillä ja 

vertaamalla estimoitujen toimintapisteiden vastaavuutta laboratoriomittauksilla saatuihin 

todellisiin toiminta-arvoihin. Tavoitteena on selvittää, miten menetelmien tarkkuus vaih-

telee eri toiminta-arvoilla. 

Työn alkuosassa käydään läpi estimoinnin kannalta oleellista teoriaa keskipakopumppu-

jen rakenteesta, toiminnasta ja säätötavoista.  Tämän jälkeen esitellään estimoinnin pe-

rusperiaatteita, ongelmia ja soveltuvuutta tietynmallisille pumppukäyrille. Laboratorio-

mittauksen toteutus kuvaillaan pääpiirteittäin, minkä jälkeen esitellään tuloksia ja niistä 

tehtyjä havaintoja.  
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2 KESKIPAKOPUMPUT 

Pumppujen tarkoitus on nostaa nesteen paine tarvittavalle tasolle, jotta saadaan aikaiseksi 

putkivirtaus halutulla nopeudella ja paineella, siten että samalla voitetaan putkiston pai-

nehäviöt. (Volk 2005, 1-3.) 

Pumput luokitellaan usein toimintaperiaatteen mukaan, eli sen mukaan miten energiaa 

nesteeseen siirretään. Suurin osa pumpuista voidaan luokitella kahteen pääluokkaan: dy-

naamiset pumput ja syrjäytyspumput. Dynaamisissa pumpuissa, joihin keskipakopumput 

lukeutuvat, nesteen paineenlisäys tapahtuu kasvattamalla jatkuvan virtauksen liike-ener-

giaa, minkä jälkeen nopeutta vähentämällä aikaansaadaan energian säilyvyyden sanelema 

paineen kasvu. Syrjäytyspumpuissa nesteen painetta kasvatetaan siirtämällä jaksottaisesti 

nestettä muuttuvatilavuuksisen kammion kautta pienemmästä paineesta suurempaan (Ka-

rassik et al 1976, 1.3-4). Toisin kuin keskipakopumpuilla, syrjäytyspumppujen tilavuus-

virta ei juuri riipu nostokorkeudesta (Karassik et al 1976, 3.1), eivätkä tässä työssä käsi-

teltävät menetelmät sovellu näille pumpuille.  

Keskipakopumput luokitellaan juoksupyörän muodon, ja siten juoksupyörän jälkeisen 

virtauksen suunnan mukaan radiaali-, aksiaali-, ja puoliaksiaalipumppuihin (Karassik et 

al 2008, 1. 3). Termiä käytetään kirjallisuudessa joskus myös viittaamaan yksinomaan 

radiaalipumppuihin, jolloin aksiaalipumput jäävät omaksi luokakseen (SFS 1982, 3). Yk-

sivaiheiset radiaalipumput ovat yleisin pumpputyyppi Suomessa ja maailmalla (Motiva 

Oy 2011, 7), (Gülich 2014, 55), mikä tekee niistä kiinnostavan kohteen energiatehokkuu-

den optimoinnin kannalta. Tämän työn painopiste on radiaalipumpuissa, mutta teoria-

osuus ominaisarvoihin ja estimointiin liittyen pätee pääosin myös aksiaali- ja puoliaksi-

aalipumppuihin. 

2.1 Toimintaperiaate ja rakenne 

Kuvassa 1 on esitetty tyypillinen yksivaiheinen spiraalilla varustettu radiaalipumppu. Ku-

vaan on myös merkitty sinisellä nuolella virtauksen kulku pumpussa. 
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Kuva 1. Radiaalipumpun ja spiraalin poikkileikkaus. Muokattu lähteestä (Gülich 2014, 44). 

Tulovirtaus pumpun juoksupyörälle syntyy ilmanpaineen tai muun imupuolella vaikutta-

van paineen vaikutuksesta. On huomattava, että mikäli pumppu on käynnistettäessä sijoi-

tettu imusäiliön pinnan yläpuolelle ei virtausta ei synny, sillä tällöin juoksupyörässä on 

lähtötilanteessa pelkkää ilmaa (Volk 2005, 8).  Poikkeuksena tähän ovat itseilmaavat 

pumput, joiden toiminta voi perustua esimerkiksi siihen, että spiraalin rakenteesta johtuen 

pieni määrä vettä jää sammutettaessa pumpun sisälle seuraavaa käynnistystä varten (Volk 

2005, 243).   

Virtauksen osuessa pyörivän juoksupyörän siivekkeisiin sen nopeus kasvaa ja muuttuu 

radiaalisuuntaiseksi. Juoksupyörästä virtaus saapuu spiraaliin, jossa virtauskanavan laa-

jenemisen takia nopeus pienenee, mikä aiheuttaa Bernoullin yhtälön mukaisesti staattisen 

paineen kasvun, kun kokonaispaine pysyy vakiona (ja korkeuseron vaikutus pumpun si-

sällä oletetaan mitättömäksi): 

 𝑝tot = 𝑝stat +
1

2
𝜌𝑤2     (1) 

 jossa  ptot kokonaispaine [Pa], 

  pstat staattinen paine [Pa], 

  ρ nesteen tiheys [kg/m3], ja 
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  w nopeus [m/s]. 

Spiraalista virtaus siirtyy poistoputkeen, jossa paine-ero siirtää nesteen haluttuun kohtee-

seen.  

2.2 Toiminta-arvot  

Oleellisimmat keskipakopumpun toimintatilasta riippuvat parametrit ovat nostokorkeus, 

tilavuusvirta, teho, ja hyötysuhde. Lisäksi taajuusmuuttajakäytöissä pumpun pyörimisno-

peutta voidaan säädellä. (Karassik & McGuire 1998, 423.) 

 Nostokorkeus kuvaa nesteen paineennousun suuruutta pumpussa imu- ja poistoputken 

välissä, ja sen määritelmä saadaan hydrostaattisen paineen yhtälöstä. 

 Δ𝑝 = 𝜌𝑔𝐻 → 𝐻 =
Δ𝑝

𝜌𝑔
,    (2) 

jossa  Δp  paine-ero [Pa],   

 g  putoamiskiihtyvyys [m/s2], ja 

  H  nostokorkeus [m]. 

Nostokorkeus voidaan jaotella osiin paine-eron aiheuttajan mukaan. Wirzenius (1978, 57) 

jaottelee nostokorkeuden staattiseen ja dynaamiseen osaan, perustuen siihen että staatti-

nen nostokorkeus ei riipu tilavuusvirrasta mutta dynaaminen nostokorkeus kasvaa tila-

vuusvirran myötä. Staattiseen nostokorkeuteen lukeutuu tällöin putkiston korkeuseron 

nostokorkeus Hg ja putkiston alku- ja loppupään välisen paine-eron nostokorkeus Hpk. 

Dynaamiseen nostokorkeuteen lukeutuvat putkiston painehäviöiden nostokorkeus Hr ja 

ulosvirtauksen nopeuskorkeus Hw. 

 𝐻tot = 𝐻st + 𝐻dyn,    (3) 

 𝐻tot = 𝐻g + 𝐻pk + 𝐻r + 𝐻w.   (4) 
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Dynaaminen nostokorkeus on suoraan verrannollinen nopeuden, eli siten myös tilavuus-

virran neliöön. Kokonaisnostokorkeus voidaan siten esittää muodossa (Ahonen 2011, 30) 

 𝐻tot = 𝐻stat + 𝑘 ∙ 𝑄2,    (5) 

jossa k systeemikohtainen  kerroin [-], ja  

Q tilavuusvirta [m3/s]. 

Akseliteho joka pumppua pyörittävältä sähkömoottorilta vaaditaan, on pumppauksen 

teho jaettuna hyötysuhteella: 

 𝑃 =
𝑄Δ𝑝

𝜂
,     (6) 

 jossa  P akseliteho [W], ja 

  η kokonaishyötysuhde [-]. 

Kokonaishyötysuhde kuvaa pumpussa tapahtuvia häviöitä, eli energiamäärää joka kuluu 

muuhun kuin nesteen paineennostoon. Hyötysuhteen katsotaan koostuvan kolmesta osa-

alueesta (Karassik et al 2008, 2.12): 

 𝜂 = 𝜂m𝜂v𝜂h,     (7) 

 jossa  𝜂m mekaaninen  

  𝜂v volumetrinen, ja  

  𝜂h hydraulinen hyötysuhde. 

Mekaanisia häviöitä aiheuttavat laakereiden ja tiivisteiden aiheuttamat akseliin kohdis-

tuvat kitkavastusvoimat, sekä juoksupyörän ja pumpun rungon väliin jäävän veden kitkan 

aiheuttama kiekkohäviö joka on yleensä ensin mainittuja suurempi (Karassik et al 2008, 

2.12). Kiekkohäviöt lasketaan joskus erilliseksi osa-alueekseen (Volk 2005, 83).  

Volumetrisilla häviöillä tarkoitetaan nesteen vuotoa painepuolelta imupuolelle. Nestettä 

vuotaa suljetuissa impellereissä juoksupyörän ja rungon välisestä välyksestä(Karassik et 

al 2008, 2.12) ja aksiaalivoimia kompensoivista balansointirei’istä (Gülich 2014, 93). 
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Hydrauliset häviöt ovat virtaushäviöitä pumpun kanavistoissa (tulo- ja menoputket, 

juoksupyörä ja diffuusori tai spiraali). Virtaushäviöt aiheutuvat kanavien seinien kitkasta 

ja nesteen suunnanmuutoksista (Volk 2005, 82). Hydrauliset häviöt ovat tyypillisesti 

aiemmin mainittuja osa-alueita merkittävämpi keskipakoispumpun kokonaishyötysuhtee-

seen vaikuttava tekijä (Karassik et al 2008, 2.12). 

Lisäksi hyötysuhteeseen vaikuttaa merkittävästi edellä listattuja tekijöitä suuremmin nes-

teen kiertovirtaus, kun ajetaan suunniteltua toimintapistetta (BEP) alemmalla tilavuusvir-

ralla (Gülich 2014, 93). 

2.3 Ominaiskäyrät 

Pumpun nostokorkeus, teho ja hyötysuhde esitetään tavallisesti ominaiskäyrinä tilavuus-

virran funktiona (Karassik & McGuire 1998, 423). Pumppuvalmistajat ilmoittavat pump-

pujensa ominaiskäyrät suorittamiensa laboratoriotestien perusteella. Kuvassa 2 on esitetty 

työn laboratoriomittauksissa käytetyn Sulzer A22 P80- radiaalipumpun nostokorkeus-

käyrät (QH) hyötysuhdealueineen hyötysuhdealueineen sekä tehokäyrät (QP). Käyrät on 

annettu 1450 rpm:n pyörimisnopeudelle (pumppumallin nimellispyörimisnopeus) ja 

vaihteleville juoksupyörän halkaisijoille. Pumppuvalmistajat toimittavat myös käyrästöt 

vakiohalkaisijalla vaihteleville pyörimisnopeuksille. 

 



12 

 

 

Kuva 2. Sulzer A22 P80-radiaalipumpun QH- ja QP-käyrästö. 

Keskipakopumppujen ominaisuudet ja siten ominaiskäyrien muoto riippuvat vahvasti 

keskipakopumpun (juoksupyörän) geometriasta siten, että aksiaalipumpuille ominaista 

on suuri tilavuusvirta ja pieni nostokorkeus vaihetta kohden, ja radiaalipumpuille suuri 
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nostokorkeus ja pieni tilavuusvirta (SFS 4874, 3). Pyörimisnopeus, nostokorkeus ja tila-

vuusvirta voidaan yhdistää yhdeksi tunnusluvuksi, pumpun ominaispyörimisnopeudeksi 

nq. 

 𝑛q =
𝑛√𝑄

𝐻0.75,     (8) 

 jossa n pyörimisnopeus [rpm]. 

Pumpun ominaispyörimisnopeus määritellään sen suunnitellussa toimintapisteessä, ja se 

kuvaa pumpun suorituskykyä riippumatta pumpun kokoluokasta, näin ollen perustuen 

pumpun, lähinnä juoksupyörän, geometriaan (Ahonen 2011, 29). Kuvassa 3 on esitetty 

ominaispyörimisnopeuden ja ominaiskäyrien muodon riippuvuus  juoksupyörän tyypistä, 

vasemmalta oikealle radiaalisesta aksiaaliseen juoksupyörään. 

 

Kuva 3. Juoksupyörän muodon vaikutus ominaiskäyrien muotoon ja ominaispyörimisnopeuteen. (Muo-

kattu lähteestä Ahonen 2011, 29, Karassik & McGuire 1998, 440). 

Putkistokäyrä on pumpun QH-käyrän kanssa tyypillisesti samaan kuvaajaan piirretty 

käyrä, joka kuvaa virtausjärjestelmän pumpulta vaatimaa nostokorkeutta tietyn tilavuus-

virran synnyttämiseksi. Putkistokäyrä noudattaa aiemmin esitettyä kokonaisnostokorkeu-

den yhtälöä (5), joten mikä tahansa putkistokäyrä riippuu ainoastaan putkistokohtaisista 
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parametreistä Hstat ja k. Pumpun kulloinenkin toimintapiste on pumppukäyrän ja putkis-

tokäyrän risteämäkohdassa, kuvan 4 mukaisesti. (Volk 2005, 128-130.) 

 

 

Kuva 4. Keskipakopumpun QH-käyrä ja putkiston ominaiskäyrä (Larjola et al, 2017). 

Mahdollisimman energiatehokkaan toiminnan takaamiseksi toimintapiste pyritään saa-

maan pumppukäyrän korkean hyötysuhteen alueelle, mahdollisimman lähelle BEP:ia; tä-

män takia on tärkeää valita oikein mitoitettu pumppu kullekin virtausjärjestelmälle 

(Grundfos 2016, 104). Virtausta säädettäessä joko pumppukäyrä tai putkistokäyrä muut-

tuu, säätötavasta riippuen, jolloin myös toimintapiste vaihtaa paikkaa (Grundfos 2016, 

108.) 

Kuristussäädössä putkistoon sijoitetaan pumpun jälkeen kuristusventtiili, joka käytän-

nössä kasvattaa putkiston painehäviötä venttiilin kertavastuksen verran ja siten kokonais-

nostokorkeutta. Toimintapiste siirtyy pumpun QH-käyrällä vasemmalle korkeampaan 

nostokorkeuteen, jolloin tilavuusvirta pienenee. (Grundfos 2016, 105.) 

Ohivirtaussäädössä pumpun rinnalle kytketään venttiili, josta nestettä pääsee virtaa-

maan painepuolelta takaisin imupuolelle, mahdollistaen tilavuusvirran säätelyn (Grund-

fos 2016, 105). 
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Pyörimisnopeussäätöä voidaan käyttää silloin, kun pumppua pyörittävän moottorin no-

peutta voidaan säätää taajuusmuuttajalla, ja se on säätötavoista energiatehokkain (Grund-

fos 2016, 106). Pyörimisnopeussäädössä putkiston vastus ei muutu, joten toimintapiste 

siirtyy putkistokäyrää pitkin. Toiminta-arvojen muutos pyörimisnopeuden suhteen saa-

daan pyörimisnopeuden affiniteettisäännöillä. (Ahonen 2011, 28)  

 𝑄2 = (
𝑛2

𝑛1
) ∙ 𝑄1    (9) 

 𝐻2 = (
𝑛2

𝑛1
)

2

∙ 𝐻1    (10) 

 𝑃2 = (
𝑛2

𝑛1
)

3

∙ 𝑃1,     (11) 

 joissa alaindeksit 1 arvot referenssinopeudella, 

   2 arvot  uudella nopeudella. 

Juoksupyörän halkaisijan pienentäminen muuttaa pumpun toiminta-arvoja pysyvästi 

affiniteettisääntöjen mukaisesti (Ahonen 2011, 28). 

 𝑄2 = (
𝑑2

𝑑1
)

3

∙ 𝑄1    (12) 

 𝐻2 = (
𝑑2

𝑑1
)

2

∙ 𝐻1    (13) 

 𝑃2 = (
𝑑2

𝑑1
)

5

∙ 𝑃1,    (14) 

 joissa alaindeksit  1 arvot referenssihalkaisijalla, 

   2 arvot uudella halkaisijalla 

Juoksupyörän pienentäminen on tehtävä ennen pumpun käyttöönottoa tai huoltoseisokin 

aikana (Grundfos 2016, 106), ja se on pysyvänä muutoksena luonnollisesti sovellu järjes-

telmiin jossa tarvitaan käytönaikaista tai edestakaista tilavuusvirran säätöä.  
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Affiniteettisäännöt ovat oleellisessa osassa toimintapisteen estimoinnissa, sillä niillä voi-

daan määrittää keskipakopumpun toiminta-arvot tilanteessa, jossa pyörimisnopeus tai im-

pellerin halkaisija poikkeavat siitä, jolla ominaiskäyrä on laadittu.  Affiniteettisäännöt 

perustuvat siihen, että pumpun ominaispyörimisnopeus nq ei muutu pumpun geometrian 

säilyessä samana. On siis huomattava, että kun juoksupyörän halkaisijaa pienennetään 

esimerkiksi hiomalla, affiniteettisäännöt (12-14) eivät anna tarkkoja tuloksia, sillä pum-

pun geometria muuttuu juoksupyörän pienentyessä suhteessa spiraalipesään. (Volk 2005, 

122.)  

Tämän työn yhteydessä tehtävissä laboratoriomittauksissa hyödynnetään juoksupyörän 

halkaisijan affiniteettisääntöjä (12-14) pumppukäyrien selvittämiseksi, sillä käytettävässä 

pumpussa on 255 mm:n juoksupyörä, eivätkä kuvassa 2 esitetyt valmistajan käyrästöt 

käsitä tätä halkaisijaa. Kuvassa 5 on affiniteettisääntöjen käyttöön liittyvän epätarkkuu-

den demonstroimiseksi tehty vertailu 250 mm:n QH-käyrästä 266 mm:iin affiniteettisään-

nöillä lasketun, ja valmistajan toimittaman 266 mm:n käyrän välillä. QP-käyrän tarkaste-

lusta on vastaava kuva työn liitteenä 4. Kuvaan on lisäksi piirretty ISO 9906-standardin 

Grade 2B:n suurimpien sallittujen epätarkkuuksien mukaiset (Q:lle ± 8 %, H:lle ± 5 % ja 

P:lle +8 %) rajat valmistajan 266 mm:n käyrälle. (SFS 2012, 12). Sulzerin APP-tyypin 

pumppujen käyrät noudattavat 2B- tarkkuusrajoja (Sulzer 2015, 23).  

 

Kuva 5. Valmistajan QH-käyrä verrattuna affiniteettisäännöillä laskettuun QH-käyrään. 
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Affiniteettisäännöllä laskettu uusi käyrä pysyy näillä rajoilla määritellen juuri ja juuri riit-

tävässä tarkkuudessa. Affiniteettisäännöillä muunnettu QP-käyrä pysyy yhtä lailla Grade 

2 -tarkkuuden rajoissa noudatellen valmistajan käyrää hyvinkin tarkasti varsinkin alle 30 

l/s tilavuusvirroilla. Kattavamman tarkkuusanalyysin tekeminen vaatisi pumppukäyrien 

määrittämistä tekemällä mittauksia eri kokoisilla pumpuilla, eikä tämän työn puitteissa 

ryhdytä siihen.  

Affiniteettisäännöt eivät myöskään huomioi pumpun hyötysuhteen muutosta pyörimisno-

peuden tai halkaisijan muuttuessa. Pyörimisnopeuden ja hyötysuhteen välille on olemassa 

korrelaatioita, sekä matemaattisesti johdettu yhteys, jonka käyttö hyötysuhteen korjaa-

miseksi on suositeltavaa, kun pyörimisnopeus muuttuu yli yhden kolmasosan nimelli-

sestä. (Sârbu, Borza 1998.) 

 𝜂2 = 1 − (1 − 𝜂1) (
𝑛1

𝑛2
)

0.1

.    (15) 
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3 TOIMINTAPISTEEN ESTIMOINTI 

Toimintapisteen tarkka määrittäminen vaatii sekä tilavuusvirran että nostokorkeuden mit-

taamista. Kun pumpun käyttäytyminen tiedetään joko pumppuvalmistajan toimittamien 

tai itse mittaamalla laadittujen ominaiskäyrästöjen avulla, voidaan digitoidun pumppu-

käyrän avulla estimoida toimintapistettä vähemmillä mittauksilla tai QP-menetelmällä 

kokonaan ilman mittauksia taajuusmuuttajalta saatujen tietojen lisäksi. Tässä luvussa 

käydään läpi perusestimointimenetelmiä, niiden tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ja nii-

den tarkkuutta tai luotettavuutta parantavia jatkokehitelmiä. Estimointimenetelmien ku-

vaus pätee suurimmalta osin myös puhaltimiin, joiden  toiminta-aluetta kuvataan saman-

kaltaisilla ominaiskäyrillä (Tamminen et al 2012). Lisäksi luvussa käydään läpi merkit-

tävimpiä estimointiin liittyviä ongelmia, ja esitellään joitakin kaupallisia sovelluksia omi-

naispiirteineen. 

3.1 QH-menetelmä 

QH-estimointimenetelmässä tarvittavia mittaustietoja ovat nostokorkeus H ja taajuus-

muuttajakäytön ollessa kyseessä pyörimisnopeus n. Kun nostokorkeuden dynaaminen osa 

eli painehäviöt ja nopeuden muutos pumpussa ovat tiedossa tai oletetaan merkityksettö-

miksi, voidaan pumpun nostokorkeus määrittää mittaamalla paine-ero imu- ja painepuo-

len välillä. Kun nostokorkeus on selvitetty, muunnetaan se affiniteettisäännön (10) mu-

kaisesti QH-käyrän pyörimisnopeutta vastaavaksi, mikäli pyörimisnopeus eroaa nimelli-

sestä. Tämän jälkeen saadaan digitoidulta QH-käyrältä nostokorkeutta vastaava tilavuus-

virta, joka tarvittaessa muunnetaan todellista pyörimisnopeutta vastaavaksi affiniteet-

tisäännöllä (9). (Ahonen 2011, 46.)  

Edellä kuvatun kaltaista estimointimenetelmää ei tämän työn laboratoriomittausten 

ohessa ohessa ole toteutettu sellaisenaan. Menetelmä voidaan toteuttaa suoraviivaisem-

min laskentaohjelmilla, esim. MATLAB, siten että nimellispyörimisnopeuden digitoitu 

QH-käyrä, käytännössä tietty määrä pisteitä käyrältä, muunnetaan affiniteettisääntöjen 

(9-10) avulla vastaamaan haluttua pyörimisnopeutta, minkä jälkeen voidaan interpoloi-

malla laskea mitattuja nostokorkeuden arvoja vastaavat tilavuusvirrat. Käyrää kuvaaville 
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pisteille voidaan laskentaohjelmalla myös muodostaa esimerkiksi polynomifunktiosovite, 

mutta toteutuksen eroista huolimatta estimoinnin perusperiaate on sama kuin aiemmin 

esitellyssä proseduurissa. 

Tässä työssä käytetty yksinkertainen algoritmi on havainnollistettuna graafisesti kuvassa 

6.  

 

Kuva 6. QH-estimointimenetelmän vaiheet havainnollistettuna ominaiskäyrillä. 

3.2 QP-menetelmä 

QP-menetelmän käyttöön tarvitaan vastaavasti pumpun akselitehon ja pyörimisnopeuden 

mittaustiedot. Mikäli kyseessä on taajuusmuuttajakäyttö, nämä tiedot saadaan tyypilli-

sesti suoraan taajuusmuuttajalta, jolloin ylimääräisiä mittausjärjestelyitä ei tarvita. Mi-

tattu akseliteho muutetaan nimellispyörimisnopeuteen, minkä jälkeen QP-käyrältä saa-

daan estimoitu tilavuusvirta Q. Mikäli halutaan toimintapiste nimenomaan QH-käyrällä, 

selvitetään estimoidun Q:n arvoa vastaava nostokorkeus H ja muunnetaan molemmat to-

delliseen pyörimisnopeuteen. (Ahonen 2011, 48.)  
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3.3 Muut menetelmät 

Putkistokäyrämenetelmässä hyödynnetään tietoa siitä, että toimintapiste on aina pum-

pun QH-käyrän ja putkistokäyrän risteyskohdassa. Estimaatio vaatii mitattavaksi ainoas-

taan pyörimisnopeuden, jonka avulla saadaan affiniteettisäännöillä asianmukainen QH-

käyrä, ja siten putkistokäyrän ollessa tiedossa estimaatio toimintapisteestä. Menetelmän 

tarkka soveltaminen edellyttää luonnollisesti putkistokäyrän pysyvän melko muuttumat-

tomana, joten menetelmä sopii huonosti sovelluskohteisiin, joissa putkiston virtausvas-

tusta muutetaan usein venttiilisäädöllä. (Ahonen et al 2012.)  

Hybridimenetelmä käyttää QP-menetelmää ja putkistokäyrämenetelmää rinnakkain, si-

ten että putkistokäyrämenetelmä on käytössä toiminta-alueilla, joilla QP-menetelmän 

tarkkuus tiedetään heikoksi. Menetelmässä putkistokäyrän määrittämiseen tarvittavat pa-

rametrit Hstat ja k määritetään QP-estimaatioiden avulla, joten taajuusmuuttajan akselite-

hoestimaatin lisäksi muita tietoja ei tarvita. (Ahonen et al 2012.) 

Kernan et al (2011) esittelevät patentissaan menetelmää, jossa pumpun QP-käyrä kalib-

roidaan ajamalla pumppua suljettua venttiiliä vasten eri nopeuksilla. Mitatun tehon ja val-

mistajan käyrän välisen eron perusteella voidaan korjata koko QP-käyrää tarkemmaksi, 

mikäli mitattu ero akselitehossa johtuu esim. tiivistevuodoista jotka eivät riipu tilavuus-

virrasta. 

Yhdistetyssä QH/QP-menetelmässä hyödynnetään mahdollisuutta siitä, että QH- ja QP 

menetelmien tarkimmat alueet osuvat eri tilavuusvirroille, jolloin menetelmien yhtäaikai-

sella käytöllä saadaan mahdollisimman suuri tarkkuus pumpun koko toiminta-alueella. 

Algoritmissa lasketaan estimaatiot kummallakin perusmenetelmällä, minkä jälkeen esti-

maatioiden epävarmuudet lasketaan ominaiskäyrien derivaattojen perusteella, ja pienem-

män epävarmuuden tuottavaa menetelmää käytetään tilavuusvirran estimointiin. Mikäli 

kummankin perusmenetelmän epävarmuus on samaa luokkaa, käytetään tilavuusvirtaes-

timaattina kummatkin huomioivaa epävarmuuksien suuruuksien mukaan painotettua ar-
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voa. Yhdistetty menetelmä mahdollistaa myös estimoinnin tilanteessa, jossa toista mene-

telmää ei voida käyttää ominaiskäyrän muodon vuoksi. Puhaltimella tehdyissä mittauk-

sissa yhdistetyllä QH/QP-menetelmällä saavutettiin paras tarkkuus tässä mainituista me-

netelmistä. (Tamminen et al 2012.)   

3.4 Estimoinnin tarkkuus 

Perusmenetelmillä saatujen estimaattien tarkkuus riippuu pohjimmiltaan siitä, kuinka tar-

kasti käytössä olevat ominaiskäyrät kuvaavat pumpun toimintaa. Pumppujen todellisten 

ominaiskäyrien poikkeamat valmistajan ilmoittamista ominaiskäyristä voivat johtua 

pumppuun tehdyistä muutoksista, kuten välysten säätö, tai kulumisen aiheuttamasta hä-

viöiden kasvamisesta. Uudellakin pumpulla on hyvä huomioida valmistajan käyrien ra-

jallinen tarkkuus, ja tarkastella esimerkiksi ISO 9906- standardissa määriteltyjen epävar-

muusrajojen vaikutusta estimaation tarkkuuteen. 

Ominaiskäyrien muodosta riippuu, kuinka paljon mittaustiedon (P tai H) epävarmuus vai-

kuttaa estimaation epävarmuuteen. Epävarmuus voidaan määritellä yksinkertaisesti käy-

rän kulmakertoimen avulla, siten että QH-menetelmälle (Tamminen et al 2012) 

 𝑈𝑄𝐻 =
d𝐻

d𝑄
Δ𝐻,    (16) 

 jossa Δ𝑄 estimoidun tilavuusvirran epävarmuus  [l/s],  

  
d𝐻

d𝑄
 QH-käyrän kulmakerroin                    [(l/s)/m], 

  Δ𝐻 mitatun nostokorkeuden epävarmuus [m]. 

QP-menetelmälle epävarmuus saadaan vastaavalla tavalla. Kuvassa 7 havainnollistetaan, 

kuinka sama mittaustiedon epävarmuus aiheuttaa vaihtelevan suuruisen epävarmuuden 

riippuen sijainnista käyrällä. 
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Kuva 7. Ominaiskäyrän kulmakertoimen vaikutus tilavuusvirtaestimaatioon (Ahonen 2011, 51).   

Ominaiskäyrän muoto riippuu ominaispyörimisnopeudesta, eli pumpun juoksupyörän 

tyypistä, kuten luvussa 2 kerrottiin. Tästä syystä estimointi voi olla epätarkkaa tai mah-

dotonta tietyille pumpputyypeille; esimerkiksi puoliaksiaalipumppujen QP-käyrä on tyy-

pillisesti hyvin vaakasuora (ks. kuva 3), mikä voi johtaa epäkäytännöllisen suureen epä-

varmuuteen (Ahonen 2011, 51).  

Lisäksi joidenkin käyrien muoto aiheuttaa sen, että yhtä H- tai P-arvoa vastaa useampi 

Q:n arvo, eli käyrältä ei joka tilanteessa saada yksiselitteistä estimaattia.  Tällaista käyrää 

kutsutaan epästabiiliksi, ja puoliaksiaalipumppujen QP-käyrät ovat tästäkin tyypillinen 

esimerkki (Ahonen 2011, 51). Epästabiileja voivat kuitenkin olla myös radiaalipumppu-

jen käyrät; esimerkiksi kuvassa 2 esiintyvän 230 mm:n QH-käyrän kulmakertoimen etu-

merkki muuttuu pienillä tilavuusvirran arvoilla. Tässä tapauksessa epästabiilius rajoittuu 

kuitenkin niin pienelle alueelle (ja tilavuusvirralle) että sen aiheuttama haitta on käytän-

nössä pieni.  

Muita estimaattien tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat aiemmin käsitelty affiniteet-

tisääntöjen käytöstä aiheutuva virhe, sekä epävarmuus nostokorkeuden ja akselitehon 

mittauksissa. 
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3.5 Kaupalliset sovellukset 

Markkinoilla on tarjolla pumppu- ja taajuusmuuttajavalmistajien tarjoamia taajuusmuut-

tajiin integroituja tai taajuusmuuttajien kanssa käytettäviä laiteratkaisuja, jotka tähtäävät 

muun muassa pumppukäyttöjen hyötysuhteen parantamiseen ja huoltotarpeiden enna-

koimiseen perustuen pumppujen toimintatilan tarkkailuun ja käytönaikaiseen säätämi-

seen.  Järjestelmien tiedot on esitetty vaihtelevalla tarkkuudella markkinointimateriaa-

lissa ja teknisissä tiedoissa, mutta osalle on ilmoitettu ominaisuudeksi anturiton tilavuus-

virran määritys. Tässä esitellään lyhyesti joitain järjestelmiä, joista tällainen ominaisuus 

löytyy. 

ABB IPC (Intelligent Pump Control)- ohjelmisto on valinnainen lisä ABB:n taajuus-

muuttajiin. Ohjelmisto tarjoaa muiden ominaisuuksiensa ohessa toimintapisteen esti-

mointitoiminnon, joka pystyy hyödyntämään sekä QP-, QH-, että yhdistettyä QH/QP- 

menetelmää riippuen siitä onko käytössä taajuusmuuttajan mittausten lisäksi paineanturit. 

(ABB 2006, 2012.) 

ITT PS200- ohjausjärjestelmä sisältää QP-menetelmään perustuvan ”Smartflow”- omi-

naisuuden, joka lupaa estimointitarkkuudeksi ±5 %. Järjestelmä vaatii toimiakseen pum-

pun nimellispyörimisnopeuden, tehon, tilavuusvirran BEP:ssä, ja tehon suljettua venttiiliä 

vasten, joiden perusteella se määrittää käytettävän QP-käyrän.  (ITT 2007, 111.) 

Danfoss Sensorless Pump Control- järjestelmä mahdollistaa tilavuusvirran ja paineen 

määrittämisen taajuusmuuttajalta saatavan taajuus- ja tehotiedon perusteella. Järjestelmä 

tarvitsee valmiiksi syötetyt pumppukäyrät toimiakseen, ja tukee myös nostokorkeuden 

määrittämistä akselitehon perusteella, mikäli käytössä on asianmukainen PH-käyrä.    Jär-

jestelmä ei tue pumppuja, joiden ominaiskäyrä on epästabiili, joten se tukee tästä syystä 

puoliaksiaalisia pumppuja vain osittain, ja aksiaalisia ei ollenkaan. (Danfoss, 2-3.) 
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4 MITTAUKSET 

Mittaukset tehtiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston pumppulaboratoriossa 26.1.2018 

ja 2.2.2018, tarkoituksena mitata pumpun arvoja eri toimintapisteissä, jotta voitaisiin ver-

rata pumpun ominaiskäyrän avulla estimoitujen arvojen tarkkuutta todellisiin arvoihin. 

Mittaukset tehtiin pumppukäyrällä liikkuen vakiopyörimisnopeuksilla 900, 1200 ja 1450 

rpm säätämällä kuristusventtiilin asentoa askeleittain kiinni 100 %: sta 40 %:iin.  

Pumppua pidettiin mahdollisimman vakaan toimintapisteen saavuttamiseksi kussakin ti-

lassa 4 minuuttia ennen siirtymistä seuraavaan. 

4.1 Mittauslaitteisto 

Laboratoriomittaukset tehtiin kuvan 8 Sulzer A22 P80 avoimen juoksupyörän radiaali-

pumpulla, jota ajettiin ABB M3BP160-MLA 4-sähkömoottorilla. 

 

Kuva 8. Pumppu ja sähkömoottori                 Kuva 9. Pumpun juoksupyörä 

 

Sähkömoottorin pyörimisnopeutta säädettiin ABB ACQ580- taajuusmuuttajalla (kuva 

10) etähallinnan kautta tietokoneelta. Mittauksen virtausjärjestelmä oli tyypillinen (Volk 

2005, 84) pumppujen suorituskyvyn määrittämiseen käytetyn testijärjestelmän kaltainen: 

pumppu imee vieressään olevasta säiliöstä vettä ja pumppaa sen noin kuuden metrin kor-

keuteen, josta se laskeutuu jälleen säiliöön. Järjestely on esitetty kuvassa 11. 
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        Kuva 10. Taajuusmuuttaja.            Kuva 11. Mittauksen virtausjärjestelmä. 

Kuristusventtiilinä käytetty paineilmaohjattu palloventtiili sijaitsee systeemin yläosassa. 

Pumpun yli vaikuttava paine-ero mitattiin imu- ja painepuolen putkista staattisen paineen 

mittausyhteisiin liitetyillä paineantureilla. Kuvassa 12 näkyvät painepuolen mittausyhteet 

ja taka-alalla paineanturi. 

 

 Kuva 12. Staattisen paineen mittausyhteet ja paineanturi. 
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Pumpun tilavuusvirtaa mitattiin painepuolen putkeen pumpun yläpuolelle kiinnitetyllä 

magneettisella virtausmittarilla, joka on esitetty kuvassa 13. 

 

 Kuva 13. Magneettinen virtausmittari. 

Lisäksi sähkömoottorin akselilla sijaitsevalla anturilla mitattiin akselitehon arvojen sel-

vittämiseksi moottorin pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia. Mitta-antureiden signaalit 

kerättiin National Instrumentsin -tiedonkeruulaitteella 250 kertaa sekunnissa, josta siirtyi 

edelleen laboratorion tietokoneelle keskiarvoistettu data kerran sekunnissa. 

Tietokoneelta mittaustapahtumaa ohjattiin National Instrumentsin Labview-ohjelmis-

tolla, jolla säädettiin venttiileitä ja taajuusmuuttajaa sekä vastaanotettiin ja tallennettiin 

mittausdata. Käytössä oleva LabView-koodi laski automaattisesti pumpun kokonaisnos-

tokorkeuden huomioiden pumpun yli mitatun paine-eron, paineantureiden korkeuseron ja 

veden nopeuden lisäyksen pumpussa. 
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Kuva 14. Tiedonkeruulaite.               Kuva 15. Labview- ohjelmisto laboratorion tietokoneella. 

4.2  Tulosten käsittely 

Kullakin säätöasetuksella (venttiilin asento, pyörimisnopeus) mitattujen arvojen kes-

kiarvo kuvaa pumpun toimintapistettä. Pumppua säädettäessä uutta toimintapistettä ei 

kuitenkaan saavuteta välittömästi. Kuvassa 16 on esitetty tilavuusvirran muuttuminen 85 

%:n venttiilisäädöllä pyörimisnopeudella 1200 rpm. Havaittavissa on alun nopean muu-

toksen jälkeen melko tasaista hidasta laskua tilavuusvirran arvoissa, siten että mittaustu-

lokset näyttävät satunnaisvaihtelua lukuunottamatta tasaantuvan vasta noin kahden mi-

nuutin jälkeen. Nostokorkeuden arvoissa muutostila näkyy vastaavasti tasaisesti kasva-

vina arvoina. Tästä aiheutuva virhe toimintapisteessä ei sinällään haittaa työn tavoitteita, 

mikäli muutostilassa pumppu toimii yhä ilmoitetulla käyrällään, mutta mahdollisimman 

stationaaristen toimintapisteiden saamiseksi jätetään keskiarvojen laskennassa säädön jäl-

keiset ensimmäiset 120 sekuntia pois. 
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Kuva 16. Tilavuusvirta muutostilassa. 
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5 TULOKSET 

Taulukkoon 1 on kerätty keskiarvoistetut mittaustulokset 1200 rpm:n ajosta eri venttii-

lisäädöillä. Muut mittaustulokset taulukoituna sekä graafisesti ovat työn lopussa liitteenä. 

Taulukko 1. 1200 rpm:llä ajetun mittauksen tulokset keskiarvoistettuna. 

Venttiili [%] Q [l/s] P [kW] H [m] 

100 21,7 3,68 11,01 

85 18,9 3,50 11,81 

80 16,1 3,29 12,59 

75 13,4 3,09 13,25 

70 11,3 2,95 13,70 

65 9,2 2,81 14,08 

60 7,4 2,73 14,34 

55 5,9 2,66 14,55 

50 4,6 2,60 14,66 

45 3,4 2,54 14,71 

40 2,3 2,47 14,73 

    

Mittauspisteet ja nostokorkeuksista QH-menetelmällä lasketut toimintapisteet on esitetty 

kuvassa 17.  

 

Kuva 17. Mittauspisteet ja QH-estimoidut pisteet nopeudella 1200 rpm. 
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QH-menetelmän tulokset vastaavat melko hyvin todellisia pisteitä, mutta estimaation 

virhe kasvaa tilavuusvirran mukana. Pienimmillä tilavuusvirroilla (alle 5 l/s) mittaustu-

lokset ja estimaatiokäyrän muoto eivät vastaa lainkaan toisiaan. Ilmiö toistuu samana kai-

killa pyörimisnopeuksilla. Kuvassa 18 on esitetty QP-menetelmän tulokset. 

 

Kuva 18. Mittauspisteet ja QP-estimoidut pisteet nopeudella 1200 rpm. 

QP-menetelmällä saadut pisteet jäävät kuvaajassa systemaattisesti mittauspisteiden oike-

alle puolelle, eli toisin sanoen affiniteettisäännöillä lasketun QP-käyrän mukaan pumpun 

tehonkulutuksen tulisi olla jatkuvasti noin 0.3 kW mitattua alhaisempi. Ilmiö toistuu 900 

ja 1450 rpm:n kierrosnopeudella tehdyissä mittauksissa, mutta siten että ensin mainitulla 

ero on keskimäärin 0.17 kW, ja viimeksi mainitulla 0.47 kW. Suhteellinen virhe on kui-

tenkin pienimmillään nimellispyörimisnopeudella 1450 rpm, ja suurenee pyörimisnopu-

den laskiessa. Pumpun estimoitua suurempaan tehonkulutukseen voivat vaikuttaa välys-

raon kulumisen aiheuttama volumetristen häviöiden kasvu (Volk 2005, 82). Myös me-

kaanisilla häviöillä, lähinnä tiivistepesän hankaushäviöillä, voi olla suuri, pumppukohtai-

sesti paljon vaihteleva vaikutus tehonkulutukseen (Wirzenius 1978, 114). Mekaaniset hä-
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viöt, paitsi kiekkohäviö, eivät myöskään vaikuta pumpun tilavuusvirtaan tai nostokorkeu-

teen, mikä voi osaltaan selittää, miksi QH-menetelmän tuottamat estimaatit ovat huomat-

tavasti tarkemmat (Wirzenius 1978, 105).  

QP-menetelmän vakioluonteisen virheen ansiosta siirtämällä estimaatiokäyrää korkeus-

suunnassa luvussa 3.3 esitellyn Kernan-menetelmän tapaisesti saadaan tarkkuutta paran-

nettua huomattavasti. Tällainen korjaustoimenpide vaatii vain tehomittauksen venttiili 

suljettuna, eli se on nopea toteuttaa ja taajuusmuuttajan lisäksi erillistä laitteistoa ei tar-

vita. Pumpun ajo venttiili suljettuna aiheuttaa kuitenkin pumpussa olevan veden lämpe-

nemisen, sillä kun neste ei kierrä putkistossa, kaikki pumpun kuluttama teho siirtyy läm-

pötilanousuna veteen. Tämä voi pitkään ajettaessa aiheuttaa vauroita pumpussa, jos veden 

lämpötila nousee hyvin korkeaksi ja lämpöä siirtyy vedestä pumppun osiin, tai vaihtoeh-

toisesti vesi alkaa kiehua pumpun sisällä (Karassik & McGuire 1998, 561). Lisäksi me-

netelmän käytössä oletetaan, että estimaatiokäyrä on pelkästään korkeussuunnassa va-

kioetäisyyden verran pielessä, sillä muuten korkeuskorjauksesta voi olla jopa haittaa. 

Ajoa suljettua venttiiliä vasten ei tällä kertaa laboratoriomittauksissa tehty, mutta suun-

taa-antavien tulosten saamiseksi menetelmää voidaan simuloida ekstrapoloimalla mit-

taustuloksista tehon olevan noin 2.4, kun Q = 0.  Tällöin estimaatiopisteet sijoittuvat ku-

van 19 mukaisesti. 
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Kuva 19. Mittauspisteet ja korkeuskorjatun QP-käyrän tuottamat estimaatit. 

Kuvassa 20 on esitetty mitatut tilavuusvirrat sekä kummankin estimaatiomenetelmän 

tuottamat tilavuusvirrat pylväsdiagrammina. Diagrammissa on myös edellä esitetyn kor-

keuskorjauksen tuottamat pisteet. Vaikka suora vertailu perusmenetelmien tulosten 

kanssa voi tuntua kyseenalaiselta koska korjaus perustuu arvioon eikä mittaukseen, tar-

koitus on luoda demonstraatio siitä, kuinka merkittävä vaikutus korjauksella tarkkuuteen 

voi olla. 
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Kuva 20. Estimoidut ja mitatut tilavuusvirrat nopeudella 1200 rpm. 

Diagrammista havaitaan, että QH-menetelmä on QP-menetelmää selvästi tarkempi jokai-

sessa toimintapisteessä, varsinkin pienemmillä tilavuusvirroilla. QP-estimaatti on pie-

nimmillä tilavuusvirroilla jopa kolme kertaa todellista tilavuusvirtaa suurempi. Koska ab-

soluuttinen virhe pysyy melko vakiona, suhteellinen virhe pienenee tilavuusvirran kasva-

essa, mutta on silti pienimmilläänkin toimintapisteessä 11 noin 26 prosenttia. Samassa 

toimintapisteessä QH-menetelmän virhe on vain 8 %.  Tulokset ovat samankaltaiset 900 

rpm:n ja 1450 rpm:n pyörimisnopeuksille (esitetty liitteessä 5), kuitenkin siten että QP-

menetelmän tarkkuus paranee suurempaan pyörimisnopeuteen siirryttäessä, kun taas QH-

menetelmän tarkkuus ei juuri riipu nopeudesta. 

6 YHTEENVETO 

Kandidaatintyössä luotiin katsaus keskipakopumpun toimintapisteen anturittomaan mää-

rittämiseen, eli estimointiin. Työn alussa (kappaleet 2-3) käsiteltiin aiheen ymmärtämisen 

kannalta oleellista teoriaa keskipakopumpuista sekä itse estimointimenetelmistä. Loppu-

osassa (kappaleet 4-5) kuvattiin työhön sisältyvä pienimuotoinen laboratoriomittaus ja 
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sen tulokset, jotta saadaan käytännön käsitystä siitä, minkälaisia tuloksia perusmenetel-

miltä voidaan odottaa. 

Kappaleessa 2 käytiin lyhyesti läpi pumppujen määritelmiä, aiheen rajausta ja keskipa-

kopumppujen juoksupyörän muodon mukainen jaottelu radiaali- aksiaali- ja puoliaksiaa-

lipumppuihin. Tämän jälkeen käsiteltiin keskipakopumppuja koskevaa yleistä teoriaa, 

liittyen rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ja tärkeimpiin toiminta-arvoihin, joita ovat 

nostokorkeus, tilavuusvirta, akseliteho ja hyötysuhde. Toiminta-arvojen välistä riippu-

vuutta kuvaavat pumppukohtaiset ominaiskäyrät, QP- ja QH-käyrät. Itse toimintapiste 

sijoittuu QH-käyrän ja putkiston ominaisuuksia kuvaavan putkistokäyrän risteämäkoh-

taan.  

Kappaleessa esiteltiin myös affiniteettisäännöt, joiden avulla voidaan määritellä toiminta-

arvojen, ja siten ominaiskäyrästöjen, muutos pumpun pyörimisnopeuden tai juoksupyö-

rän halkaisijan muuttuessa. Affiniteettisäännöt ovat oleellinen osa estimointimenetelmiä, 

ja kappaleessa tarkasteltiin graafisesti affiniteettisäännöllä lasketun pumppukäyrän sekä 

valmistajan käyrän välistä eroa. Affiniteettisäännöllä laskettu käyrä asettui ISO 9906- 

standardin Grade 2B- epävarmuuksien rajoihin (ks. myös liite 4). 

Kappaleessa 3 esiteltiin ensin perusestimointimenetelmät, QP- ja QH-menetelmä, joilla 

saadaan edellisessä kappaleessa esiteltyjen ominaiskäyrien avulla määritettyä pumpun ti-

lavuusvirta ilman sen mittaamista antureilla. QP- menetelmä käyttää estimointiin käytän-

nössä taajuusmuuttajan laskemaa akselitehoa, kun taas QH-menetelmää varten tarvitaan 

lisäksi paine-anturit pumpun imu- ja poistopuolelle nostokorkeuden selvittämiseksi. Pe-

rusmenetelmien pohjalta on kehitetty erilaisia parannuksia, kuten yhdistetty QP/QH-me-

netelmä, joka hyödyntää eri menetelmää riippuen tilanteesta, tai vaihtoehtoisesti kumpaa-

kin. Lisäksi esiteltiin joitakin estimointia käyttäviä kaupallisia sovelluksia. ABB:n järjes-

telmä tukee kumpaakin perusmenetelmää, ITT:n järjestelmä vain QP-menetelmää, ja 

Danfossin järjestelmä voi määrittää tilavuusvirran QP:lla ja lisäksi nostokorkeuden PH- 

käyrästön avulla.  
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Laboratoriomittausten laitteisto ja toteutus käsiteltiin kappaleessa 4. Mittaukset tehtiin 

kolmella eri pyörimisnopeudella ja 11 eri venttiilin asennolla, eli joka pyörimisnopeu-

delle 11 eri toimintapistettä.  1200 rpm:n mittaustulokset esitettiin tarkemmin graafisesti 

kappaleessa 5, muut mittaustulokset ovat työn liitteissä. 

QH-menetelmällä saadut pisteet ovat kaikilla pyörimisnopeuksilla ja venttiilisäädöillä 

QP-menetelmää tarkemmat, johtuen jälkimmäisessä esiintyvästä vakiosuuruisesta vir-

heestä, mikä johtuu siitä, että pumpun tehonkulutus on kaikilla tilavuusvirroilla affini-

teettisäännöillä laskettua suurempi. Ero tehonkulutuksesta voi johtua esimerkiksi tavan-

omaista suuremmista mekaanisista häviöistä, sillä se ei riipu tilavuusvirrasta, eikä näytä 

vaikuttavan suurelti QH-menetelmän tarkkuuteen.  

Kernanin patentoima menetelmä, eli tehomittaus suljettua venttiiliä vasten, on helppo 

tapa parantaa QP-menetelmän tarkkuutta, mikäli oletetaan että estimaatiokäyrän kulma-

kerroin vastaa todellisen käyrän kulmakerrointa. Menetelmän käytössä on kuitenkin var-

mistettava, ettei pumppu pääse vaurioitumaan liiallisen lämpötilannousun seurauksena.   
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LIITE 1. SULZER A22 P80-OMINAISKÄYRÄT 
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LIITE 2. MITTAUSTULOKSET TAULUKOITUNA 

Mittaustulokset 900 rpm:lle 

Venttiili [%] Q [l/s] P [W] H [m] 

100 11.4 1370 7.20 

85 9.9 1310 7.47 

80 8.2 1260 7.74 

75 6.6 1210 7.94 

70 5.6 1190 8.07 

65 4.7 1170 8.17 

60 3.8 1150 8.23 

55 3.1 1130 8.26 

50 2.3 1120 8.27 

45 1.8 1100 8.29 

40 1.2 1090 8.30 

Mittaustulokset 1450 rpm:lle 

Venttiili [%] Q [l/s] P [W] H [m] 

100 29.9 6660 14.54 

85 26.3 6360 16.02  

80 21.9 5940 17.55 

75 18.0 5530 18.81 

70 14.9 5230 19.65 

65 12.3 4970 20.29 

60 9.9 4780 20.76 

55 8.0 4650 21.08 

50 6.0 4520 21.31 

45 4.5 4420 21.42 

40 3.1 4280 21.45 

 

 

 

 

 



42 

 

LIITE 3. MITTAUSTULOKSET GRAAFISESTI ESITETTYNÄ 

900 rpm QH 

 

1450 rpm QH 
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900 rpm QP 

 

1450 rpm QH 
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LIITE 4. AFFINITEETTISÄÄNTÖJEN TARKKUUS QP-KÄY-

RÄÄN SOVELLETTAESSA  

Halkaisijan muutos 250 mm:stä 266 mm:iin nimellisnopeudella 1450 rpm. 

 

Pyörimisnopeuden muutos 1500 rpm:stä 1200 rpm:ään 266 mm:n juoksupyörällä. 
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LIITE 5. ESTIMOIDUT JA MITATUT TILAVUUSVIRRAT 1450 

RPM:LLE JA 900 RPM:LLE 

1450 rpm 

 

900 rpm 

 


