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SYMBOLILUETTELO 

 

A pinta-ala    [m²] 

CL nostovoimakerroin   [-] 

E energia    [J] 

F voima    [N] 

G gravitaatiovoima   [N] 

Icm hitausmomentti kappaleen massakeskipisteen kautta [kgm²] 

I hitausmomentti   [kgm²] 

Kr recovery-kerroin   [-] 

N noste    [N] 

T kierrosaika    [s] 

Tr recovery-lämpötila   [K] 

V tilavuus    [m3] 

a kiihtyvyys    [m/s²] 

c virtauksen absoluuttinopeus  [m/s]  

c  absoluuttinopeus vektorisuureena  [m/s] 

cp kaasun ominaislämpökapasiteetti  [J/kgK] 

d etäisyys    [m] 

f siiven leveys    [m] 

g gravitaatiovakio   [m/s²] 

j siiven paksuus   [m] 

m massa    [kg] 

n kierrosluku    [1/s] 

p paine    [bar] 

r säde    [m] 

t aika    [s] 

u  kehänopeus vektorisuureena  [m/s] 

w  nopeus    [m/s]  

w  suhteellinen nopeus vektorisuureena  [m/s] 
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Kreikkalaiset 

∆ muutos 

α siiven ja vapaan virtauksen välinen kohtauskulma [°] 

αk kulmakiihtyvyys   [rad/s²] 

θ kulma    [rad] 

ρ tiheys    [kg/m³] 

σ jännitys    [Pa] 

ω kulmanopeus    [rad/s] 

 

Alaindeksit 

b siipi 

i ilma 

jet suihkusuuttimesta tuleva kaasu 

k keskimääräinen, kineettinen 

n normaali 

n2 nopeuden aksiaalinen nopeuskomponentti roottorin siiven jättöreunalla 

n3 nopeuden aksiaalinen nopeuskomponentti staattorin siiven jättöreunalla 

p paine 

r reaktio, keskeis- 

s suutin 

t tangentiaali 

u2 kehänopeuden suuntainen nopeuskomponentti staattorin siiven jättöreunalla 

u3 kehänopeuden suuntainen nopeuskomponentti roottorin siiven jättöreunalla 

y ympäristö 

 

Lyhenteet 

EGT Exhaust Gas Temperature eli savukaasujen lämpötila 

NTC Negative Temperature Coefficient eli negatiivinen lämpötilan riippuvuus 

PTC Positive Temperature Coefficient eli positiivinen lämpötilan riippuvuus 
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1. JOHDANTO  
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto on saanut vuonna 1984 lahjoituksena ilmavoimilta neljä 

Marbore II F3 –tyyppistä suihkumoottoria, joka on ollut Fouga Magister –lentokoneen 

voimanlähteenä. Lahjoitettua moottoria on sittemmin käytetty tutkimuksessa ja energiatekniikan 

osaston kursseilla opetuksessa. Koeajoja on suoritettu, kunnes ne on todettu mahdolliseksi 

turvallisuusriskiksi. Vaarana pidetään siiven irtoamista turbiinista sekä moottorin ilmansaannin 

radikaalia vähentymistä. Myös aiemmin suihkumoottorin koeajoista vastanneet henkilöt ovat 

siirtyneet toisiin tehtäviin ja käytettävissä oleva tietotaidon määrä on vähentynyt. Koska 

suihkumoottori on ollut nyt poissa käytöstä useamman vuoden ajan, sen toiminnasta ei ole enää 

täyttä varmuutta.   

 

Kandidaatintyön tarkoituksena on ratkaista turvallisuuskysymykset käsittelemällä erilaisia 

näkökulmia ongelmien poistamiseksi. Työssä käsitellään kaasuturbiinin teoriaa, Marbore II F3:n 

toimintaa sekä moottorin eri toimintapisteiden lämpötilojen mittausta. 

 

Tutkimuksen tausta 
 

Kaasuturbiinin toiminnan tutkiminen ja suunnittelu kuuluvat energiatekniikassa virtaustekniikan 

alaisuuteen. Työssä saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa suihkumoottorin tutkimus- ja 

opetuskäytössä. Mikäli työssä esitetyt parannusehdotukset toteutettaisiin käytännössä, 

suihkumoottorin koeajo voitaisiin ottaa uudelleen esimerkiksi Termisten virtauskoneiden 

laboratoriotyöksi turvallisesti. 

 

Tutkimusongelmat 
 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää Marbore II F3 –suihkumoottorin mahdollinen 

sirpale- ja tulipalovaara, ja niiden suojausmenetelmät. Työssä esitellään myös propulsio 

kaasuturbiinin toimintakyvyn mittausta vanhan mittadatan perusteella. Lisäksi selvitetään 

vaihtoehtoisia lämpötilan mittausjärjestelyjä nykyisten järjestelmien asemesta.  
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Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteina on esitellä suihkumoottorin toimintaa ja rakennetta, 

nykyaikaistaa lämpötilan mittausmenetelmiä ja laatia ohjeistusta valvontatilan turvallisuuden 

parantamiseksi. Myös vanhan mittadatan uudistaminen sähköiseen muotoon on osa työtä.  

 

Tutkimuksen rajaukset 
 

Kyseinen kandidaatintyö on toteutettu kahden hengen ryhmätyönä. Käytännössä työ on tehty 

yhdessä pohtien ja kirjoittaen. Karkeana jaotteluna voidaan pitää; 

Merja Laukas on selvittänyt seuraavat luvut: 2.2, 2.3, 2.5, 3. ja 3.1 b). Maria Olkku on puolestaan 

paneutunut lukuihin 2.1, 2.4, 3.1 a), 4., 4.1, 4.2 ja 4.3. Yhdessä tarkasteltuja ja koottuja lukuja ovat: 

3.2, 5.-5.4, 6. ja 7 sekä liitteet. 

 

Tässä työssä käsitellään suihkumoottorin koeajon aikana valvontatilassa olevien henkilöiden 

turvallisuuden parantamista eri tavoilla. Ensisijaisena tarkoituksena on selvittää turbiinin siiven 

murtumisvaaraa. Lämpötilanmittausjärjestelmän ja kameran osalta käsitellään kustannusarvio. Työn 

sisältöön ei kuulu Marbore II F3 –suihkumoottorin rakenteen kestävyyden parantaminen 

koelaitteiston rakennetta muuttamalla. Suihkumoottorin toimintaa esitellään ideaalisen Brayton-

prosessin, huoltokirjojen sekä olemassa olevan mittadatan avulla.  
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2. SUIHKUMOOTTORIN TEORIAA 
 
Tässä luvussa esitellään suihkumoottorin yleiseen toimintaan ja tämän työn keskeisiin kysymyksiin 

liittyvää teoriaa. Aluksi käydään läpi ideaalista Brayton-prosessia, joka on teoreettisesti paras 

mahdollinen kierto kaasuturbiinissa. Siitä saadut arvot eivät kuitenkaan suoraan päde todelliseen 

prosessiin erilaisten häviöiden vuoksi. Tämän jälkeen kerrotaan nosto- ja työntövoimasta, kuinka ne 

muodostuvat ja vaikuttavat lentokoneeseen. Kolmanneksi käydään läpi lämpötilan 

mittausmahdollisuuksia. Lopuksi tarkastellaan lujuuslaskennan teoriaa, materiaaleja sekä 

pyörimisliikettä. 

 

2.1 Brayton-prosessi  
 

Seuraavaksi esitellään yksinkertaista Brayton-prosessia kuvan 1 avulla vaiheittain. Kaasuturbiini-

prosessi, eli Brayton-prosessi tuottaa energiaa kompressorin, polttokammion ja turbiinin kautta. 

Brayton-prosessissa  kaasua puristetaan kompressorilla (K) suurempaan paineeseen ja lämpötilaan 

(1-2). Sitten polttokammiossa (2-3) polttoaine palaa vakiopaineessa tuottaen lämpöenergiaa ja 

turbiinissa (T) savukaasu paisuu luovuttaen liike-energiaa (3-4), josta osa menee kompressorin 

pyörittämiseen. Luonnollisesti loput tuotetusta energiasta varsinaisesti hyötykäyttöön.  

Kaasuturbiini voi toimia esimerkiksi voimalaitoksella energiantuotannossa. Todellisen 

kaasuturbiinin jokaisessa komponentissa tapahtuu häviöitä, joiden vuoksi ideaalinen Brayton-

prosessi ei täysin vastaa käytäntöä. /2, 4/ 

 
Kuva 1. Yksinkertainen kaasuturbiini. 

 

Tässä työssä kaasuturbiiniprosessia tarkastellaan suihkumoottorin kautta. Suihkumoottoria voidaan 

kutsua myös propulsio kaasuturbiiniksi. Se eroaa normaalista kaasuturbiinista siten, että 

suihkumoottorissa turbiinissa paisunnan ei anneta tapahtua loppuun asti, vaan se muunnetaan 
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moottorin työntövoimaksi. Moottorin läpi virtaavan ilmamassan liike-energia lisääntyy 

suihkumoottorin imuaukon alkunopeudesta suihkusuuttimesta purkautuvaan loppunopeuteen. 

 

Liike-energia siis kasvaa, kun moottoriin tulevan ilman painetta nostetaan ahtimella polttokammion 

paineeseen. Puristusprosessi on ideaalisessa Brayton-prosessissa isentrooppinen, jolloin siinä ei 

tapahdu häviöitä. Sen jälkeen paineistettuun ilmaan tuodaan polttoainetta ja tapahtuu 

vakiopainepalaminen. Todellisessa prosessissa paine lieskaputken sisäpuolella on kuitenkin 

ulkopuolen painetta pienempi, jolloin entropia kasvaa. Tämä alipaine takaa virtauksen oikean ja 

turvallisen suunnan. Polttoaineen energia siirtyy kaasuun palamisreaktiossa. Lopulta turbiinissa ja 

suihkusuuttimessa palamiskaasut paisuvat suurempaan tilavuuteen, ja paine ja lämpöenergia 

muuttuvat liike-energiaksi.  Turbiinissa muodostuva liike-energia menee osaksi kompressorin 

pyöritykseen. Lisäksi kaasu virtaa ulos suihkusuuttimelta ja paisuu ulkoilmanpaineeseen 

muodostaen työntövoimaa. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertainen suihkumoottorikaasuturbiini-

prosessi ja kuvassa 3 prosessi p,V-tasossa. /2, 4/ 

 

 

 

 
 

Kuva 2.  Suihkumoottorin työnkierto. K=kompressori, PK=polttokammio, T=turbiini ja 

S=suihkusuutin 
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Yksinkertaisen suihkumoottorin työkierto pääkohdittain kuvien 2 ja 3 mukaisesti /4/: 

1. Ilmanotto 

1-2. Puristus kompressorilla (isentrooppinen) 

2-3. Lämmöntuonti polttokammiossa. Polttoaineen energia siirtyy kaasuun. (isobaarinen) 

3-4. Paisunta turbiinissä. Savukaasut luovuttavat paine- ja liike-energiansa. (isentrooppinen) 

4-5. Paisunta suihkuputkessa. Kaasu virtaa suihkusuuttimelta ulkoilman paineeseen. 

5. Työntövoima 

5-1. Lämmönpoisto (isobaarinen) 

 

 
Kuva 3. Brayton-prosessi p,V-tasossa. 
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2.2 Nosto- ja työntövoima 
 

Newtonin kolmannen lain mukaisesti kaikilla voimilla on aina olemassa vastakkainen yhtä suuri 

voima. Suihkumoottoreiden, kuten muidenkin kaasuturbiinimoottoreiden, työntövoima syntyy 

reaktioperiaatteen mukaisesti. Ilma tulee moottoriin tietyllä nopeudella ja poistuu huomattavasti 

suuremmalla nopeudella suihkusuuttimesta. Tällöin reaktiovoima syntyy virtaavan ilman 

nopeudenmuutoksesta./3, 4/ 

 

Nostovoima, lämpötila ja aerodynaamiset voimat vaikuttavat siihen, millaisella nopeudella ja 

korkeusalueella mikäkin lentokonemoottori ja lentokone toimii parhaiten. Tämän vuoksi 

kaasuturbiinin ja lentokoneen lento-ominaisuuksien tulee vastata toisiaan. Ilmakehän eri 

ominaisuudet, kuten kosteus ja lämpötila vaikuttavat moottorin toimintakykyyn. /4/ 

 

Myös lentokoneen lentoon pätee Newtonin vastavoimien laki. Lentokoneen siipien nostovoima N 

vastaa koneen massaa ja siitä aiheutuvaa gravitaatiovoimaa G (yhtälö 1). Koneen lentäessä siihen 

vaikuttaa ilmanvastus, jonka tulee olla reaktiovoiman suuruinen, jolloin ne ovat vastavoimapari. 

G = mg     (1), 

missä m on lentokoneen massa [kg] ja g gravitaatiovakio 9.81 m/s². /4/ 

 

Nostovoiman kehittymiseen lentokoneen siipiin vaikuttaa niin sanottu sirkulaatio-ilmiö, jonka 

avulla voidaan mallintaa siiven nopeusjakaumaa. Siiven kohtaama ilmavirtaus jakaantuu kahtia 

kulkeakseen siiven ylä- ja alapuolelta. Tällöin siiven etupuolelle syntyy etumainen patopiste (A) ja 

sen jälkeen takimmainen patopiste (B), jotka on merkitty kuvaan 4. /17, 19/ 

 

Siiven tehtävänä on taittaa ilmavirtausta alaspäin.  Tällöin ympäröivään ilmaan suuntautuu siivestä 

voima, joka lisää liikemäärän alaspäin suuntautuvaa osaa. Newtonin vastavoiman lain perusteella 

seurauksena on siipeen kohdistuva vastavoima eli toisin sanoen nostovoima. Parhaan mahdollisen 

nostovoiman edellytys on optimaalisesti suunniteltu siipirakenne, jonka myötä virtaus kulkee 

mahdollisimman pitkään siiven muotoa seuraten. Ilmavirtaus ei kuitenkaan käytännössä pysty 

seuraamaan täydellisesti siiven pintaa, vaan virtaus irtoaa siiven pinnasta sen loppupäässä. Siipeen 

kohdistuvat voimat on havainnollistettu kuvassa 4. Siiven jättöreunaan muodostuu pyörre, josta 

syntyy virtauksen turbulenttisuus eli ilmanvastus. /17, 19/ 
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Kuva 4. Siipeen kohdistuvat voimat ja patopisteet. Kuva lähteestä /19/ 

 

Nostovoima N ratkeaa yhtälöstä 

2

2
1 wACN iL ρ=

,   (2) 

missä A on siiven pinta-ala [m²], CL nostovoimakerroin, ρi ilman tiheys [kg/m3] ja w [m/s] 

lentokoneen nopeus.  

 

Suuntaa antava nostovoimakerroin puolestaan saadaan ratkaistua yhtälöstä 

CL = 2πsinα ,   (3) 

missä α on siiven ja vapaan virtauksen välinen kohtauskulma. Lisäksi nostovoimakerroin riippuu 

siipiprofiilin muodosta. Mikäli kohtauskulma kasvaa liian suureksi, tapahtuu niin sanottu 

sakkausilmiö, jolloin virtaus irtoaa liikaa siiven pinnasta. Tämä on vaarallista, sillä tällöin 

nostovoima häviää miltei olemattomiin ja on olemassa onnettomuusvaara. Myös ahtimen ja 

turbiinin siivissä voi tapahtua sakkausta. Nostovoimakerrointa CL voidaan tarvittaessa nostaa 

asentamalla siipiin erilisiä laippoja tai solakoita. /4, 7, 11/ 

 

 
Kuva 5. Lentokoneeseen vaikuttavat voimat, Fouga Magisterin kuva lähteestä /21/. 
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Kun lentokone lentää eteenpäin vakionopeudella, saadaan suihkumoottoreista syntymään 

työntövoima reaktioperiaatteen mukaisesti, kuten muissakin kaasuturbiinimoottoreissa. Ilma tulee 

moottoriin tietyllä nopeudella ja poistuu huomattavasti isommalla nopeudella suihkusuuttimesta. 

Tällöin reaktiovoima Fr syntyy siis virtaavan ilman nopeudenmuutoksesta. Työntövoima lasketaan 

reaktio- ja painevoiman Fp summana. Reaktiovoima muodostuu lentonopeuden ja suihkusuuttimen 

nopeuden välille. 

 

Fr = ma = qmw = qm(wjet-wi),  (4) 

missä m on massa [kg], a kiihtyvyys [m/s²], qm on massavirta [kg/s], wjet suihkusuuttimen virtauksen 

nopeus [m/s] ja wi ilman nopeus [m/s]. /2/ 

 

Painevoima Fp puolestaan perustuu suihkusuuttimen tukkeutumiseen. Tämän lisäksi suuttimen 

jälkeen staattisen paineen ps tulisi olla ympäristön painetta py korkeampi. 

Fp = ∆pAs = (ps-py)As ,   (5) 

jossa ∆p on paine-ero [bar], As on suuttimen pinta-ala [m²]. /2/ 

 

Työntövoiman vastavoima on liikettä vastustava vastus, joka syntyy koneen kohdatessa 

ilmamolekyylejä. Koneen pinnan ja ilmamassa väliset kitkavoimat aiheuttavat siis vastuksen. 

Lennossa olevaan koneeseen vaikuttavat voimat on esitetty kuvassa 5. Ilman tiheyden voidaan 

todeta vaikuttavan lentokoneen lento-ominaisuuksiin, koska nosteeseen vaikuttaa lämpötilan 

funktiona muuttuva ilman tiheys. Lisäksi tiedetään ilman lämpötilan ja siten myös tiheyden olevan 

erilainen ilmakehän eri kerroksissa. /4/ 
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2.3 Radiaalikompressorin ja aksiaaliturbiinin nopeuskolmiot 
 

Absoluuttinopeuden c  arvo saadaan ratkaistua suhteellisen nopeuden w  ja kehänopeuden 

u vektorisummana eli 

uwc +=     (6) 

Marbore II F3 –suihkumoottorissa on radiaalikompressori, joita käytetään myös muun muassa 

turboahtimissa. Nopeuskolmio on suorakulmainen, jos ilmavirtaus tulee radiaalikompressoriin 

aksiaalisesti ilman johtosiipiä. Muussa tapauksessa nopeuden absoluuttikomponentti roottorin 

tuloreunalla saa arvon c1, ja muidenkin nopeusvektoreiden ja niiden kulmien arvot muuttuvat. 

Kompressorissa ilma kohtaa ensin juoksupyörän ja tämän jälkeen staattorin siivet, joiden mukaisesti 

virtaus kulkee säteittäisesti. Virtauksen ulostuloreunan siipiä on hieman taivutettu roottorin 

pyörimissuuntaa vastaan, jotta hyötysuhdetta saataisiin parannettua. Siiven jättöreunalla virtauksen 

kehänopeuden suuntainen osuus cu3 on aina pienempi kuin kehänopeus u2 (kuva 6). /5/ 

 

Aksiaaliturbiinissa savukaasuvirta kohtaa ensin staattorin ja tämän jälkeen juoksupyörän siivet. 

Absoluuttinopeus c kasvaa staattorissa ja roottorissa puolestaan suhteellinen nopeus suurenee. 

Aksiaaliturbiinin virtauksen kulku on esitelty kuvassa 6 nopeuskolmioiden avulla ja kuvasta 7 

selvenee, miten staattori ja roottori kääntävät virtauksen nopeuskomponentteja. 

Radiaalikompressorin ja aksiaaliturbiinin toimintaa ja käyttäytymistä eri tilanteissa voidaan kuvata 

kyseisten laitteiden tunnuskentistä. /6/ 

 

 
Kuva 6. Aksiaaliturbiinin nopeuskolmiot. /6/ 
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Kuva 7. Virtauksen kulku aksiaaliturbiinissa. /6/ 

 

2.4 Lämpötilanmittaus 
 

Suihkumoottorissa lämpötilojen mittaamista useissa eri pisteissä voidaan pitää keskeisenä 

toimenpiteenä tutkittaessa moottorin toimintaa ja suorituskykyä. Eri lämpötilojen avulla voidaan 

laskea kaasuturbiiniprosessissa suureita, kuten painesuhteita, tehoja ja hyötysuhteita. Hyödyllisiä 

lämpötilanmittauspisteitä kaasuturbiiniprosessissa ovat esimerkiksi ennen ja jälkeen ahtimen, 

polttokammion jälkeen, turbiinin jälkeen, sekä suihkusuuttimessa. Erityisesti savukaasujen 

lämpötilaa eli EGT:tä (Exhaust Gas Temperature) tulisi tarkkailla ajon aikana suihkumoottorin 

kunnossapitämisen varmistamiseksi. Tämä on suihkumoottorin tärkein kunnonvalvontamittaussuure 

jota valvotaan lennon aikana. Aiheeseen perehdytään tarkemmin luvussa 4.1. Suihkumoottorin 

lämpötilojen mittausta on myös olennaista tehdä ahtimen ja ennen kaikkea turbiinin siivistöjen ja 

siipimateriaalin kestävyyden takaamiseksi. /10, 15/ 

 

Lämpötilan mittaamiseen on olemassa lukematon määrä erilaisia tapoja ja mittareita. Seuraavassa 

keskitytään suihkumoottoriin parhaiten soveltuviin tapoihin ja laitteisiin.  

 

Termoelementti on halpa, yksinkertainen sekä tarkka sähköinen mittarijärjestelmä, jota käytetään 

paljon esimerkiksi turbotekniikan mittauksissa. Kuvassa 8 on malli termoelementtikytkennästä. 

Termoelementti koostuu kahdesta eri metallilangasta, jotka hitsataan toisesta päästä yhteen. Toinen, 

eli avoin pää, on vertailupiste ja yhteen hitsattu pää on kuuma liitoskohta. Kuuma liitoskohta on 

mitattavassa pisteessä, jolloin avoimeen päähän lankojen välille syntyy jännite-ero. Se riippuu 

lankojen materiaaleista sekä vertailupisteen ja yhteen hitsatun pään lämpötilaerosta. Jännitteen 
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ollessa verrannollinen lämpötilaeroon tulee vertailupisteen olla tunnetussa lämpötilassa (esimerkiksi 

veden kiehuminen 100 °C.) /1, 10/  

 
Kuva 8. Yksinkertainen termoelementtikytkentä /1/ 

 

Vastusmittareissa lämpötilan mittaus perustuu resistanssin muutokseen lämpötilan funktiona. 

Anturi valmistetaan vastuslangasta ja sitä ympäröivästä lasi- tai keramiikkakuoresta.. 

Teollisuudessa käytetyin vastusmittari on Pt100, jossa vastuslanka on platinaa ja vastus 0 °C:ssa on 

100 Ω. Vastusantureita on kahden tyyppisiä; PTC-anturin (Positive Temperature Coefficient) vastus 

kasvaa lämpötilan kasvaessa, mutta NTC-anturin (Negative Temperature Coefficient) vastus 

pienenee lämpötilan noustessa. Vastusmittarit ovat tarkkoja ja eivät ole niin herkkiä häiriöille kuin 

termoelementit. Toisaalta niiden anturit ovat kalliimpia ja isokokoisempia kuin termoelementit. 

Hyvin korkeita lämpötiloja mitatessa voi myös syntyä ongelmia. NTC- ja PTC-vastukset toimivat 

optimaalisesti tietyllä suunnitellulla alueella. Tämän vuoksi ne ovat tarkempia kuin lineaarisesti 

lämpötilariippuvainen Pt100. Kuitenkin PTC- ja NTC-anturin tarkkuudessa saattaa tulla suuriakin 

muutoksia suunnittelulämpötila-alueen ulkopuolella anturin resistanssimuutosten vuoksi. PTC- ja 

NTC-anturit soveltuvat hyvin esimerkiksi ylikuumenemisen havaitsemiseen sähkömoottoreissa. 

Mittavirhettä voi aiheutua muun muassa virtauksen häiriintymisestä. /10/ 

 

Säteilypyrometrissa mitataan puolestaan lämpösäteilyä. Se soveltuu korkeiden lämpötilojen 

mittaamiseen ja näin turbiinin siivistön lämpötilojen mittaamiseen pinnalta. Mittaus voi tosin olla 

hankala suorittaa osien vaikeiden luokse pääsyn takia ja pinnan emissiviteetin epävarmuuden takia. 

/10/ 

 

Lämpötilan tai lämpötilajakauman mittaamiseen voi käyttää myös väriä vaihtavia tai sulavia 

maaleja. Silloin tutkittava esine maalataan ja koeajon jälkeen tulkitaan muutokset värissä.  
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Eräs lämpötilanmittaamiseen liittyvä seikka on mittalaitteiden tarkkana pitäminen eli kalibrointi. Se 

voidaan suorittaa erityisellä kalibraattorilla tai sitten tunnettujen referenssilämpötilojen avulla  

(jäähaude, veden kiehumispiste yms.). Kalibrointiväli voi vaihdella kahdesta viikosta vuoteen. Sen 

määräävät lähinnä mittarin rasitukset ja mittarin kemiallinen kestävyys. /1, 10/ 

 

Virtauksen lämpötila 

Suihkumoottorissa lämpötilaa mitataan virtauksessa. Tämän vuoksi mittalaitteen anturi viedään 

moottorin sisälle ja siitä aiheutuu miltei väistämättä aina häiriötä itse virtaukseen. Mittauksesta voi 

olla vaikeaa saada samoja tuloksia kuin häiriöttömästä virtauksesta. Mitta-antureiden tulee siis olla 

mahdollisimman pieniä. Niiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon virtauksen mahdollisimman 

vähäinen häiriön tuottaminen. Anturi tulee asentaa mittatarkkuudeltaan sopivaan paikkaan.  Anturi 

voi olla esimerkiksi turbiinin siipeen sisällytettynä. Antureita voi olla asennettuna useampia 

mittaamaan samaa arvoa, jolloin varmistutaan mittauksen luotettavuudesta. /10/ 

 

Kokonaislämpötila Tt saadaan staattisen lämpötilan T avulla 

Tt=T+ c2/(2cp) ,   (7) 

jossa c on virtauksen absoluuttinopeus [m/s] ja cp kaasun ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]. 

 

Lämpötila-anturin ollessa virtauksessa voi olla epävarmaa, mitä lämpötilaa mittari näyttää. 

Virtauksessa oleva mittari ei näytä staattista eikä kokonaislämpötilaa, vaan niiden väliltä olevaa 

recovery-lämpötilaa.  

Tr=T+Kr(c2/2cp) ,   (8) 

jossa Kr on recovery-kerroin [-]. 

 

Laminaarisella virtauksella recovery kerroin määritellään 

Pr=rK     (9) 

ja turbulenttisella virtauksella 

3 Pr=rK ,    (10) 

joissa Pr on dimensioton Prandtlin luku. 
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Kuva 9. Lämpö- ja virtaustekniikan laboratoriossa valmistettu yksinkertainen lämpötila-anturi, 

jonka Kr ≈ 0,95. Korkean recovery-kertoimensa ansiosta anturin näyttämä on melko lähellä 

kokonaislämpötilaa. /10/ 

Lämpötilanmittaukseen voi tulla virheitä esimerkiksi kaasuturbiineissa kaasun korkean 

mittauslämpötilan suhteessa seinän lämpötilaan vuoksi. Tällöin kuuman kaasun ympärillä on 

viileämmät seinärakenteet, jotka saattavat vääristää tulosta. /9, 15/ 

 

2.5 Lujuuslaskenta 
 

Turbiinin siipimateriaaliksi ei käy mikä tahansa teräs, sillä turbiinimateriaalille on monta kriteeriä. 

Ensinnäkin materiaalin tulee kestää suuria lämpötiloja, koska polttokammiosta tulevien 

savukaasujen lämpötila on varsin korkea, yleensä yli tuhat celsius astetta. Vaikka turbiinin siipiä 

jäähdytetään viileämmillä ilmavirtauksilla, kohoaa metallin lämpötila usein hyvin korkealle. Tämän 

vuoksi materiaalin pitää olla hyvin kuumankestävää. Sen tulee olla myös kestävää murto-, myötö- 

ja vetolujuudeltaan, eikä se saisi menettää näitä ominaisuuksiaan suurissakaan lämpötiloissa liikaa.  

Usein käytettyjä turbiinimateriaaleja ovat inconel ja maraging –metallityypit. Inconel on 

seosmetalli, joka koostuu muun muassa nikkelistä ja kromista. Kyseisen metallin 

lujuusominaisuuksia lämpötilan funktiona on esitetty valmistajan kuvaajissa liitteessä 6. /16/ 

 

Seuraavaksi tarkastellaan jäykän kappaleen rotaatioliikkeettä kiinteän akselin ympäri. Ahtimen ja 

turbiinin kiihtyvyys voidaan jakaa normaali- ja tangentiaalikomponenttiin eli 

a = an + at .    (11) 

Tangentiaalikomponentin saadessa arvon nolla kappale liikkuu vakionopeudella, mutta sen suunta 

vaihtuu. Kun taas kiihtyvyyden normaalikomponentti on nolla, etenee kappale suoraan, mutta 
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nopeus voi vaihdella. Otetaan ympyrän kehältä pieni differentiaalipala, joka on ympyräliikkeessä 

vakionopeudella.  Tämän kappaleen keskeiskiihtyvyydeksi saadaan 

r
r
r

r
war ²)²(2

ωω
=== ,   (12) 

missä w on kappaleen nopeus [m/s] ja r on ympyrän säde eli kappaleen etäisyys keskiakselista [m], 

ω on kulmanopeus [rad/s], jolle pätee yhtälö 

ω = 2πn ,    (13) 

jossa n on kierrosluku [1/s]. 

 

Tasaisessa ympyräliikkeessä olevan kappaleen ratanopeus puolestaan voidaan ratkaista kappaleen 

kiertämän matkan, säteen r [m] ja kierrosajan T [s] suhteen seuraavasti; 

T
rw π2

= .    (14). 

Tällöin dynamiikan peruslaista eli Newtonin toisesta laista saadaan kappaleeseen vaikuttava voima, 

joka syntyy keskeiskiihtyvyyden vaikutuksesta. 

r
wmmaF rr

2

== ,   (15) 

jossa m on kappaleen massa [kg], ar keskeiskiihtyvyys [m/s²], w kappaleen nopeus [m/s] ja r on 

ympyrän säde eli kappaleen etäisyys keskiakselista [m]. Mikäli voima ei enää vaikuta kappaleeseen, 

se ei jatka ympyrärataista liikettä. Kappale jatkaa sen sijaan kulkuaan suoraan tangentiaalisesti. /11/ 

 

Kappaleen kulmanopeus voidaan määrittää muuttuvan kulman ja muutokseen kuluneen ajan 

suhteen. 

tr
ss

tk ∆
−

=
∆
∆

=
)( 12θω ,   (16) 

jossa θ on kulma [rad], t aika [s], s matka [m] ja r säde eli kappaleen etäisyys akselista [m].  

Kulmakiihtyvyys taas saadaan jakamalla kulmanopeus ω [rad/s] ajalla t [m/s] eli 
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tk ∆
∆

=
ωα .    (17) 

Pyörimisliikkeen momentti on analoginen dynamiikan peruslain kanssa. Toisin sanoen momentti 

saadaan hitausmomentin I [kgm²] ja kulmakiihtyvyyden αk [rad/s²] tulona. /11/ 

kIM α= .    (18) 

Rotaatioliikkeen energia on analoginen kappaleen kineettisen energian lausekkeelle eli saadaan 

²
2
1

2
1 2 ωImwEk == ,   (19) 

jossa m on massa [kg], w nopeus [m/s], I on hitausmomentti [kgm²] ja ω kulmanopeus [rad/s]. /8/ 

 

Keskipakovoimasta aiheutuva jännitys siiven tyvessä voidaan ratkaista yhtälöstä 

( )2
1

2
2

22 rrn −= ρππσ ,   (20) 

missä n on kierrosnopeus [1/s], ρ materiaalin tiheys [kg/m3], r1 ja r2 siiven dimensioita [m]. 

Steinerin säännön mukaan saadaan ratkaistua jäykän tiettyä akselia kiertävän kappaleen 

hitausmomentin yhtälö 

I = Icm+md² ,   (21) 

missä Icm on kappaleen hitausmomentti sen oman massakeskipisteen kautta, m massa [kg] ja d 

etäisyys [m]. /11/ 
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3. MARBORE-SUIHKUMOOTTORIN RAKENNE JA TOIMINTA 
 

Seuraavaksi esitellään Marbore II F3 –suihkumoottorin rakennetta ja toimintaa. Virtaustekniikan 

laboratoriolla on käytettävissään neljä kyseessä olevaa moottoria, joista yksi on koeajokäytössä, 

yksi toimii halkileikattuna mallina ja kaksi on varaosina. Suihkumoottorin komponentit on käyty 

läpi erikseen kaasuturbiinin luonnollisen toiminnan mukaisessa järjestyksessä. Selvennyksen vuoksi 

tekstissä viitataan kuvaan 10, johon on merkitty esitellyt osat. 

 

 
Kuva 10. Halkileikkauskuva Marbore II F3 –suihkumoottorista. 

 

Kuvan 10 kirjainmerkinnät a - g viittaavat seuraaviin suihkumoottorin osiin /9/: 

 

a) Imuilmasuutin ja –kanava, sekä kartiomainen ilmanjakaja 

b) Kompressorin roottori eli juoksupyörä 

c) Radiaalidiffuusori 

d) Aksiaalidiffuusori 

e) Polttokammio 

f) Turbiini 

g) Suihkusuutin  

 

Suihkumoottorin runko-osat muodostavat rakenteen, johon on asennettu kannattimet, ilma-aukko, 

suihkusuutin ja laakereiden kautta myös roottorit. Runkoa kuormittavat muun muassa 
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juoksupyörien aiheuttamat rasitukset, kuten esimerkiksi hitaus- ja g-voimat. Lisäksi kuormitusta 

syntyy työntövoimasta, painovoima- ja painekuormituksista sekä lämpötilajännityksistä. /4/ 

 

Ilma tulee imuilmasuuttimen kautta sisään kaasuturbiiniin laboratorion sisätiloista.  Suuttimen 

sisällä on kartiomainen ilmanjakaja (a). Suuttimen ja –kanavan tarkoituksena on luoda vakaat 

olosuhteet ahtimen toiminnalle. Koska suihkumoottori tarvitsee suuria ilmamääriä toimiakseen 

hyvin, on kyseisten osien toimivuus entistä tärkeämpää. Imuilmasuuttimessa ei ole suotavaa 

tapahtua paljoa häviöitä, sillä se vaikuttaa alentavasti myös muiden osien hyötysuhteisiin. Toisin 

sanoen suuttimen ja kanavan patopaineen siirtokyky tulisi olla aerodynaamisesti mahdollisimman 

optimaalinen. Suihkumoottoreille on ominaista se, että ilmavirran Machin luku ahdinta ennen on 

pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5. Normaalissa lentotilanteessa ilmavirran nopeutta on alennettava 

ennen kompressoria, joten kanavan tulisi toimia staattista painetta lisäävänä diffuusorina. Jollei 

ilmavirta kulje tarpeeksi jouhevasti ja yhtenäisesti, ahtimessa saattaa tapahtua sakkausta tai turbiini 

voi ylikuumentua. Pahimmassa tapauksessa liekki voi irrota polttokammiosta ja aiheuttaa tulipalon. 

/3, 4/  

 

Imuilma päätyy kompressorikoteloon, jossa keskipakokompressori (b) puristaa ilman suurempaan 

paineeseen. Ennen kompressoria ja turbiinin jälkeen akselilla on laakerit. Kompressorin tehtävänä 

on nostaa polttokammioon menevän ilman painetta turbiinilta saatavan liike-energian avulla. 

Painetta pitää nostaa, sillä normaalissa ilmanpaineessa tapahtuvassa palamisreaktiossa ei vapaudu 

tarpeeksi energiaa tehokkaaseen käyttöön. Polttokammiossa (e) tapahtuvan palamisen 

hyötysuhdetta siis nostetaan ilmamäärää suurentamalla, sillä palamisessa vapautuu energiaa 

suhteessa käytettyyn ilmaan. Mitä tehokkaammin kompressori nostaa painetta, sitä 

pienempikokoiseksi kaasuturbiini voidaan tehdä suhteessa työntövoimaan. Lisäksi ahtimen 

paineistettua ilmaa käytetään esimerkiksi lentokoneen ilmastoinnissa ja jäänestojärjestelmässä. 

Mikäli ilmavirta kohtaa ahtimen siivet huonossa kulmassa, virtaus voi irrota siivistä ja seurauksena 

on sakkausilmiö. /4, 14/ 

 

Ilma jatkaa kulkuaan radiaali- (c) ja aksiaalidiffuusorin (d) kautta polttokammioon (e), jossa ilman 

sekaan ruiskutetaan polttoaine. Diffuusorien tehtävänä on hidastaa ilman nopeutta ja kasvattaa 

edelleen painetta. Marbore II F3 –suihkumoottorissa on rengasmainen polttokammio, joka koostuu 

kahdesta vaipasta. Palotilan pintojen lämpötilaa alennetaan jäähdytysilmalla reikien kautta. Ilma 

tuodaan polttokammioon sen reunoja pitkin siksi, että liekki ei pääse koskettamaan kammion 

seinämiä. Mikäli näin pääsisi käymään, seurauksena olisi tulipalovaara. /4/ 
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Polttokammiosta paisuvat savukaasut etenevät aksiaaliturbiiniin (f), joka tuottaa halutun tehon 

mekaanisena energiana ahtimelle ja apulaitteille. Marbore käyttää kaiken läpi menevän ilman 

turbiinissa akselitehon tuottamiseen, eli siinä ei ole lainkaan ohivirtausta. Tuotettuun tehoon 

vaikuttaa roottorin pyörimisnopeuden lisäksi polttoaineen syöttö sekä käyttöolosuhteet. Turbiinille 

tulevien savukaasujen lämpötila voi olla yli tuhat Celsius astetta ja nopeus useita satoja metrejä 

sekunnissa. Lopulta savukaasut poistuvat suihkusuuttimen (g) ja erillisen lisäosan kautta ulos 

laboratoriotilasta. /4/ 

 

Marbore II F3 –suihkumoottoriin ei ole tehty muutoksia maakäyttöä varten, koska se on valmis 

kokonaisuus ja käytännössä sellaisten muutosten tekeminen olisi monimutkaista. Tämän vuoksi 

kyseistä suihkumoottoria ei voi käyttää täysillä kierrosnopeuksilla turvallisuussyistä. Kierrosnopeus 

tulee pitää alle 21 000 rpm, jotta ei ylitetä moottorin ilmaannousuarvoja. 

 

Suihkumoottori on kytketty telineeseen ja sen viereisessä tilassa on moottorin ohjaustila 

polttoainesäiliöineen. Tällä hetkellä kyseinen propulsio kaasuturbiini on osin purettuna 

tilavarauksen vuoksi. Koeajojen jälleen alkaessa suihkumoottori siirretään paikoilleen seinän 

viereen ja imukanava asennetaan paikoilleen. Suihkumoottoriin on kiinnitettynä lämpötila- ja paine 

antureita eri kohtiin. Telineeseen on asennettu työntövoiman mittauslaitteisto. Koeajopöydän 

yläpuolelle seinälle on kiinnitetty manometrit osoittamaan öljynpaineen arvoa. 

 

 

3.1 Vanhan mittadatan nykyaikaistaminen 
 
Seuraavaksi käydään läpi vanhan mittadatan perusteella tehtyjä kuvaajia koskien suihkumoottorin 

toimintaa. Lisäksi liitteissä on uudistettu sähköiseen muotoon muita suihkumoottorin ja sen 

lisälaitteiden toimintaan liittyvää mittadataa sekä niihin perustuvia graafit. Liitteessä 3 on esitetty 

ahtimen jälkeinen ylipaine jännitteen funktiona. Liitteessä 4 on työntövoima-antureiden mittaama 

suihkumoottorin työntövoima paineen suhteen. Polttoainerotametrin kalibrointimittaus on 

puolestaan esitetty liitteessä 5 lentopetrolin kulutuksen funktiona. Liitteessä 7 on esitetty 

kaasuturbiinin käytön aikana suoritettu dB(A) mittauksen tulokset. 
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a) Marbore II F3-suihkumoottorilla 26.3.1987 pidetystä koeajotilanteesta on tehty polttoaineen 

ominaiskulutusta ja työntövoimaa kuvaavat graafit kierrosnopeuden suhteen (kuva 11a). 

Mittadata kyseiseen kuvaan löytyy liitteestä 1. Moottoria on käytetty kierrosnopeuksilla 8 

500-21 000 rpm. Moottorin käynnistyksen jälkeen kierrosnopeutta kasvatettaessa 

työntövoima lisääntyy paraabelin kaaren mukaisesti 200 kN:sta lähtien ja on suurimmillaan 

2 100 kN. Sen sijaan polttoaineen ominaiskulutus per kilopondi laskee myös paraabelin 

kaaren lailla kierrosnopeutta lisättäessä ollen alussa 130 g/s  /kp ja lopussa enää 40g/s /kp. 

Polttoaineen ominaiskulutuksen lasku kierrosnopeuden ja työntövoiman kasvaessa johtuu 

polttoaineen ominaiskulutuksen suhteesta kilopondiin. Polttoainekäyrä laskee kilopondin 

vaikutuksesta, koska hyötysuhde paranee ja siten polttoaineen sisältämä energia saadaan 

tehokkaammin käytettyä. Silloin toimitaan roottorin suunnitellulla käyttöalueella. 

Polttoaineen ominaiskulutus kertoo siis, miten paljon lentopetrolia kuluu työnvoimaan 

suhteutettuna. Kilopondi on nykyään harvoin käytetty voiman yksikkö, joka kuvaa 

kilogramman suuruisen massan kokemaa vetovoimaa maassa.  

 

Kilopondit muunnetaan seuraavalla suhteella newtoneiksi: 

2s
mkg 9,806659,80665Nkp1 ⋅

==   (22) 
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Kuva 11. a) Marbore mittaukset 26.3.1987.  
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b) Kuvassa 11b) puolestaan esitellään 15.6.1979 aikaansaadut koekäyttötulokset, jotka on tehty 

Valmet Oy:n toimesta. Mittadata, johon kyseinen kuvaaja perustuu, on esitetty liitteessä 2. 

Kuvassa 11b) on kaksi käyrää, joista ylempänä oleva normikäyrä perustuu 

normilämpötilassa 15 °C saatuihin arvoihin ja toimii siten vertailukäyränä. Toinen käyrä 

puolestaan on tehty koetulosten perusteella kyseissä lämpötilassa 12,5 °C. Kuvaajan 

pystyakselilla on kompressorin painesuhde p2/p1. Vaaka-akselilla on ilman massavirta Gred 

redusoituna kyseisen mittatilanteen arvoihin sopivaksi, jolloin on huomioitu muun muassa 

vallitseva ympäristön lämpötila ja paine. Lisäksi kuvaajaan on merkitty mittapisteiden 

kierrosnopeudet. Gred -arvot kuvaavat siis kompressorin ottamaa ilmamäärää.  

 

Kuvaajasta nähdään suihkumoottorin kompressorin imuilmanmäärä painesuhteen funktiona. 

Kuvaajasta voidaan todeta tämän lisäksi, että kierrosnopeuden noustessa myös painesuhde 

nousee. Tämä on luontevaa, sillä kompressorin pyöriessä suuremmalla nopeudella puristuu 

enemmän ilmaa kovempaan paineeseen aikayksikössä. Kuvaajan mukaan mittadataan 

perustuva käyrä seuraa hyvin normikäyrän muotoa. 

 

 
                 Kuva 11. b) Koekäyttö 15.6.1979. Valmet Oy 
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3.2 Suihkumoottorin koeajo-ohjeet 
 
Seuraavassa esitellään Virtaustekniikan laboratorioon annettavat Marbore II F3 –suihkumoottorin 

käynnistys-, ajo- ja pysäytysohjeet. Lisäksi esitellään varo-ohjeet mahdollisten vaaratilanteiden 

ennakoimiseksi. 

 

Käynnistys ja ajo /9, 18/ 
 

1. Ennen koeajoa suoritetaan tietyt tarkastusrutiinit, joilla varmistetaan turvallinen ja vakaa 

koeajotilanne. Näitä tarkistuksia ovat 

 

a) koeajolaitteiston sekä apulaitteiden, kuten esimerkiksi polttoainejärjestelmän, 

silmämääräinen tarkistaminen. Tähän kuuluu muun muassa turbiinin ja ahtimen siivistöjen 

kunto eli siipien muodon, kunnon ja pinnan värin tulisi olla samanlainen kaikissa siivissä. 

Jos vaurioita tai poikkeavuuksia on näkyvissä, laite tulisi huoltaa ennen ajoa. Muutoin on 

olemassa tulipalovaara turbiinin tai ahtimen toimimattomuuden sekä jatkuvan 

polttoainesyötön vuoksi. Esimerkiksi halkeamia ja muita muodonmuutoksia ei saa näkyä 

suihkusuuttimessa.  

 

b)  myös suihkumoottorin kiinnitys pakokaasujen poistosuuttimelta ulkoseinään ja kaikki 

antureiden kiinnitykset tulisi varmistaa. Lisäksi moottorin kaikki liitoskohdat tulee tarkastaa. 

Öljy- ja polttoaineputkien kunto ja tiiviys tulee tarkastaa. Koneen seistessä ajamattomana 

saattaa esiintyä pieniä öljyvuotoja, mutta tämä on normaalia. Kun laite lämpenee ajossa, osat 

tiivistyvät optimaalisiksi lämpölaajenemisen vuoksi ja öljyvuoto lakkaa. Polttoainevuotoja 

ei saa esiintyä laitteissa lainkaan. 

 

c) polttoainesäiliön täyttö lentopetrolilla. Lisäksi tarkistetaan öljyn määrä sekä 

voitelujärjestelmä.  

 

d) vaara-alueen tulisi olla vapaa. Koneen etupuoleinen vaara-alue on 2 metriä ja 45 astetta 

koneen akselin suhteen molemmille puolille. Takana oleva vaara-alue on 8 metriä ja 30 

astetta akselin molemmin puolin. Ylimääräisten esineiden joutuminen ilmanottoaukkoon 

tulee ennaltaehkäistä ja estää. Kuva vaara-alueesta löytyy liitteestä 8. 
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e) koeajotilanteessa tulisi paikalla olla koneenkäytöstä vastaava asiantuntija. Laitetilassa 

oleskelu koeajon aikana on kielletty.  

 

f) suihkumoottorin tulee olla tukevasti kiinnitettynä koeajopenkkiin. Lisäksi ennen koeajoa 

olisi hyvä tarkastaa, ettei koneesta kuulu epänormaaleja ääniä. Tarkastus voidaan suorittaa 

pyörittämällä siivistöjä esimerkiksi kepillä. 

 

2. Suihkumoottorin käynnistys aloitetaan asettamalla kaasuvipu kiinni. Tämän jälkeen asetetaan 

käynnistinkytkin 1-asentoon. Kierrosten ollessa 1000 rpm painetaan ruiskutussuuttimen käynnistys 

painiketta ja avataan polttoainehana kahden sekunnin kuluttua painamalla kyseistä ajopöydän 

vihreää painiketta. Ruiskutussuutinta pidetään samanaikaisesti pohjaan painettuna, kunnes 

suihkuputken lämpötila saavuttaa 100 – 200 °C tai korkeintaan 20 sekunnin ajan. Samalla 

kierrosluku ja suihkuputken lämpötila nousevat. On pidettävä huolta, että öljynpainemittari näyttää 

tarvittavaa painetta. Minimiöljynpaine on oltava 0,5 hpz. Muutoin suihkumoottori pitää pysäyttää. 

Käynnistykseen tarvittavan akun tulee olla vähintään 25,5 volttia. käynnistysmoottori saa pyöriä 

korkeintaan 30 sekuntia kerrallaan. 

 

(2*. Mikäli lämpötila nousee suuremmaksi kuin 600 °C, käynnistys tulee pysäyttää. Tämä tapahtuu 

sulkemalla polttoainehana ja kääntämällä säiliöpumpun ja käynnistin kytkimet 0-asentoon. 

Lämpötila saa nousta suihkusuuttimessa viisi kertaa peruskorjausjaksojen välissä 700 °C:een. Jos 

lämpötila nousee kerrankin yli 700 °C, laite tulee huoltaa ennen seuraavaa ajoa.) 

 

3. Palautetaan käynnistin takaisin 0-asentoon. Tällöin laitteen tulisi käydä joutokäynnillä 

kierrosnopeudella 6 200 – 7 000 rpm ja suihkuputkesta poistuvien pakokaasujen lämpötila noin 

450 °C. 

 

4. Nostetaan kierrosluvut haluttuun arvoon. Kaasuvipua tulee käyttää hallitusti kiihdytettäessä 

suihkumoottoria. Minimiaika ääriasennosta toiseen on 15 sekuntia.  

 

5. Mikäli suihkumoottori ei käynnisty tai toimi halutulla tavalla, laite pitää tarkastaa ja katsoa 

ohjeita huoltokirjoista. 
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Pysäyttäminen /9, 18/ 
 
Marbore II F3 –suihkumoottorin  koeajon pysäyttäminen tapahtuu seuraavia ohjeita noudattaen: 

 

1. Säädä kierrosluku arvoon 15 000 - 10 000 rpm noin 30 sekuntin ajaksi ja sulje polttoainevirta 

painamalla polttoainehanan punaista sammutuspainiketta. Kun kierrokset on laskettu 

10 000 rpm:ssa, tulee vapaan pyörintäajan olla suurempi kuin yksi minuutti.  

 

2. Normaali suihkumoottorin pysäyttämiseen kulunut aika on muutama minuutti. 

 

 

Varo-ohjeet 

 
Mahdollisten vaaratilanteiden varalta kaasuturbiinin läheisyydessä olevien turvalaitteiden 

toiminnasta ja kunnossapidosta tulisi huolehtia säännöllisin väliajoin. Tilassa tulisi olla aina 

saatavilla palosammutin ja mielellään myös sammutuspeite. Kyseisen laboratorio-osan 

palovaroittimien tulisi olla myös toimintakunnossa. Hätäkeskuksen yhteystiedot pitäisi olla 

näkyvällä paikalla henkilövahinkojen ja onnettomuuksien varalta. 

 

Mikäli laite alkaa käyttäytyä epävakaasti koeajon aikana, käyttäjien tulee pysyä rauhallisina ja 

aloittaa kaasuturbiinin pysäyttäminen. Muissa ongelmatapauksissa käyttäjien tulee ottaa 

välittömästi yhteyttä suihkumoottorista vastaavaan henkilöön tai muuhun 

laboratoriohenkilökuntaan. 
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4. LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN 
 

Tässä luvussa perehdytään suihkumoottorin lämpötilan mittaamiseen koeajotilanteessa. Lisäksi 

esitellään ja tarkastellaan lämpötilanmittauslaitteistoa ja –järjestelmää. Erityisestä huomiota 

kiinnitetäään savukaasujen poistumislämpötilaan, koska se on tärkein seurattava lämpötila 

moottorin toiminnan ja turvallisuuden kannalta. Lopuksi esitellään ehdotelmia 

lämpötilajärjestelmän parantamiseksi ja päivittämiseksi.  

 

4.1 EGT eli savukaasujen lämpötila 

 

EGT (Exhaust Gas Temperature) eli kaasuturbiinin savukaasujen lämpötilan tarkkailu on tärkeää, 

koska niistä pystytään huomioimaan erilaisia suihkumoottorin toimintaa vaarantavia tai heikentäviä 

tekijöitä. Savukaasujen lämpötilan mittausta voidaan pitää olennaisena osana kaasuturbiinin 

turvallisuuden tarkkailussa.  

 

Vauriot kompressorissa ja turbiinissa voivat syntyä monella eri tavalla ja ne voidaan havaita EGT:n 

arvojen muuttuessa. EGT:n nousuun voi olla monta eri syytä.  Mikäli moottoriin joutuu jokin 

ulkoinen esine, esimerkiksi kivi tai lintu, tai turbiinin siivistöstä tai polttokammion rakenteista 

irtoaa pala, havaitaan EGT:n nousua. Erityisesti käynnistysvaiheessa tulisi seurata savukaasujen 

lämpötilan arvoja. Kompressorin likaantuminen, joka heikentää aerodynaamisia ominaisuuksia ja 

hyötysuhteita, sekä ilmavuodot voidaan havaita EGT:n nousuna. Toisaalta tulee huomioida, että 

käynnistysvaiheessa ja kierroslukua nostettaessa EGT:n arvot nousevat. Näissä tilanteissa tämä on 

aivan normaalia. Savukaasujen lämpötilaa seurataan tavallisesti lennon aikana jatkuvasti, jotta 

mahdolliset ongelmat havaittaisiin aikaisessa vaiheessa. /4, 15/ 

 
Kuva 12. Kaasuturbiinin kompressorin huoltotarkastus, kuva lähteestä /22/ 
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Mahdollisia suihkumoottorin sisällä olevia vaurioita voidaan paikantaa ja tutkia useilla eri 

menetelmillä. Lentokonesuihkumoottorin tarkastus on kuvassa 12. Tähän tarkoitukseen voidaan 

käyttää esimerkiksi laitteen silmämääräistä tarkastelua, ultraääni- tai röntgensädelaitetta, 

boreskooppia, fluorisoivaa merkintäainetta tai erikoisvideokameraa. Näistä tavoista useimmin 

käytetään silmämääräistä kunnonvalvontaa, joka suoritetaan aina ennen lentoa. Laitteista 

tavallisimmin käytetty lienee boreskooppi, jolla voidaan havaita halkeamat, jännitteet sekä 

korroosiovauriot moottorissa.  Boreskooppi on esitetty kuvassa 13. /15/ 

 

 
 

Kuva 13. Boreskooppi, kuva lähteestä /20/. 

 

4.2 Nykyinen lämpötilanmittausjärjestelmä 
 

Nykyiseen lämpötilan mittausjärjestelmään kuuluu mittapisteitä, jotka sijaitsevat 

imuilmakanavassa, kompressorin jälkeen sekä suihkuputkessa, jossa antureita on kaksi lämpötilan 

oikeellisuuden varmistamiseksi. Prosessin korkeinta mahdollista lämpötilaa, eli polttokammion 

jälkeen, ei mitata suoraan. Tämä lämpötila lasketaan ja arvioidaan olettamalla prosessi 

adiabaattiseksi eli lämpöeristetyksi. Kompressorille menevän ilman lämpötila on sama kuin 

koeajohuoneessa vallitseva ympäristön lämpötila. Kyseiset lämpötila-anturit ovat K –tyypin 

termoelementtejä ja koostuvat nikkelikromi-nikkelialumiini-metallilangoista (NiCr-NiAl). Kuvassa 

14 on suihkusuutin, johon on kiinnitetty lämpötila-anturit. Termoelementtien lämpötilojen oikeat 

arvot varmistetaan kytkemällä anturit pysyvästi kiinni kompensointilaitteeseen. 

Kompensointilämpötila on 100 °C, joka toteutetaan lämpövastuksilla apujännitteen avulla. 
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Apujännitteellä (12 V, 20 V tasajännite) kytketään virta myös mittaristolle ja muille 

oheisjärjestelmille. 

 

Kuvan 14 suihkusuuttimessa näkyvät neljä lyhyempää lämpötila-anturin päätä ovat kytkettyinä 

koeajopöydän mittariston ’suihkuputken lämpötila’ –näyttöön. Vasemman ja oikean puoleiset 

anturit näyttävät keskimääräistä mittatulosta kahta anturia kohden. Näiden arvojen 

mittarinäyttämien tulisi olla samaa luokkaa, jolloin voidaan varmistua siitä että, että laite on 

kunnossa. 

 

 
Kuva 14. Marbore II F3 –suihkumoottorin suihkusuutin ja lämpötila-anturit. 

 

Tiedonkeruulaitteiden valmistajat ja mallit ovat Fluke 2190A digital thermometer ja Fluke Y2001 

thermocouple selector (kuva 15). Näiden laitteiden avulla saadaan muutettua termoelementin 

jännite-ero lämpötilatiedoksi, joka saadaan näkyviin digitaalinäytölle kanavittain. Hankaluutena 

tällä hetkellä kyseisessä järjestelmässä on kanavan näkymien vaihtaminen manuaalisesti. Näytöltä 

saadaan luettua kerralla vain yksi lämpötila. Lisäksi tiedonkeruulaitteet eivät vastaa nykyistä 

tiedonkäsittelytarvetta. Myöskään laitteiden nykyinen kunto ei välttämättä vastaa niille asetettuja 

tarkkuusvaatimuksia.  
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Kuva 15. Lämpötilatietojen keruulaitteet Fluke 2190A digital thermometer ja Fluke Y2001 

thermocouple selector. 

 

4.3 Kehitysehdotukset lämpötilanmittauksiin 
 
Lämpötilan mittapisteet pidetään samoina uudessa järjestelmässä verrattuna nykyiseen, sillä 

nykyiset pisteet on sijoitettu mittaustarkkuudeltaan optimaalisiin paikkoihin. Lämpötila-antureiden 

kuumuuden kesto tulisi olla yli 500 °C.  Uudet tiedonkeruulaitteet tulisi olla helposti tietokoneeseen 

liitettäviä, jolloin mittatiedot saataisiin kätevästi analysoitaviksi. Toki laitteiden tulee olla myös 

käytössä yksinkertaisia ja tarkkoja. Jännitelähteenä ei tulisi käyttää auton akkua, sillä se purkautuu 

liian nopeasti pitkään käyttämättömänä ollessaan. Suihkumoottoria koeajetaan vain muutaman 

kerran vuodessa, kun taas auton akku vaatisi toistuvaa käyttöä.  

 

Taulukossa 1 esitellään eri valmistajilta saatuja laite- ja hintatietoja lämpötilajärjestelmän 

uudistamista varten. Kyselyitä lähetettiin neljälle valmistajalle, joista kolmella oli tarjota sopivia 

laitteita vaadittavaan lämpötilaan nähden. Näitä valmistajia ovat Fluke, Harrico Oy ja WIKA. 

Flukelta tarjottiin monikanavaisia tiedonkeruulaitteita, joita tälläkin hetkellä yliopistolla on 

käytössä. Heillä ei ollut tuotevalikoimassaan laitetta, jossa olisi mahdollisuus saada kaikki 

tarvittavat lämpötilat yhtä aikaa näkyville. Tosin Flukelta löytyy tiedonkeruulaitteisiin tarkoitettuja 

ohjelmistoja, joiden avulla voidaan mittatiedot esittää tietokoneen ruudulla graafisesti. Mikäli 

ohjelmistoja suunnitellaan hankittavaksi nykyiseen järjestelmään, pitää varmistua niiden 
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yhteensopivuudesta. Oletettavasti nykyiset dataloggerit ovat liian vanhoja tekniikaltaan liitettäviksi 

tietokoneeseen.  

 

Tiedonkeruulaitteita toimittavat Harrico Oy ja WIKA, joista ensimmäinen edustaa Fluke Hydra-

laitteita. Mikäli hankittaisiin Fluke Hydra –laite, voitaisiin sitä mahdollisesti käyttää jossain 

muissakin mittauskohteissa ja sen käyttöön olisi jo olemassa tietotaitoa. WIKA:lta olisi saatavissa 

CTI 9350 –tiedonkeruulaite ja siihen sopiva tietokoneohjelmisto, jolla kaikkien mittapisteiden arvot 

saadaan näkyviin ruudulle samanaikaisesti ja lisäksi siinä on graafinen toiminto (kuva 16). 

Dataloggerissa on valmiina automaattinen kalibrointi muun muassa Pt-antureille.  

 

Pt100-mallisia lämpötila-antureita on saatavissa näistä valmistajista Harrico Oy:ltä sekä WIKA:lta. 

Molemmissa tarjouksissa antureiden lämpötilakestävyys rajoittuu 600 °C:een. WIKA:n anturit ovat 

hieman edullisempia. Antureiden mukana tilattavat kaapelit tulee olla tarpeeksi pitkiä, sillä 

tiedonkeruulaitteet sijoitetaan koeajopöydän läheisyyteen. 

 

Harrico Oy ja WIKA tekivät molemmat myös pakettitarjouksen, joihin jälkimmäisellä kuuluivat 

anturit, ohjelmisto ja kalibrointitodistukset. Harrico Oy:n kokonaisuuteen kuuluivat Fluke Hydra ja 

siihen sopiva ohjelmisto. Mikäli laitteita päätetään hankkia, tulee varmistua asennuksen 

opastuksesta sekä takuu- ja huoltokysymyksistä. 

 

 

 

  
 

Kuva 16. WIKA CTI 9350 –tiedonkeruulaite ja ohjelmisto. 
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Taulukko 1. Valmistajien tarjouksia lämpötila-antureista, tiedonkeruulaitteista ja ohjelmistoista. 

Laitetyyppi Valmistaja Hinta-arvio 
à [€] 

Anturit   
TR730.1xPt-100.4 johdin. (-50…+600°C) L=300/6.G1/4" WIKA 130 
Teräsrakenteinen anturi 3x40mm. DIN A 600°C. 1 m kaapeli. Harrico Oy 170 
Tiedonkeruulaitteet   
CTI 9350 (8 kanavaa) WIKA - 
Fluke Hydra (20 kanavaa) Harrico Oy 2 350 
Ohjelmistot   
Tiedonkeruuohjelmisto WIKA 1 100 
Ohjelmistot Harrico Oy 650 
2680A-904 Trend Link for 2680 Series with OPC Fluke 1 756 
Kokonaistarjous  [€] 
Koko järjestelmä (anturit, ohjelma, kalibrointitodistukset) WIKA 2 600 
Fluke Hydra + PC ohjelmisto Harrico Oy 3 000 
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5. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
 

Seuraavaksi käydään läpi suihkumoottorin riskitekijöitä ja tarkennetaan tietoja niistä. Ongelmiin on 

muodostettu tiettyjä ratkaisumalleja joiden tavoitteena on käyttäjäturvallisuuden parantaminen. 

Ratkaisut perustuvat laskentamateriaaliin.  

5.1 Ongelmakohdat 
 

Tämän kandidaatintyön yhtenä päämääränä on selvittää onko propulsio kaasuturbiinin koeajotilanne 

turvallinen laboratiossa. Mahdollisia vaaran aiheuttajia ovat: 

 

1) Turbiinin siivistöstä irtoaa siipi tai siiven osa. 

2) Mikäli suihkusuutin tukkeutuu, seurauksena on paineisku laitteen sisällä. 

3) Suihkumoottori ei saa tarpeeksi imuilmaa. 

4) Ympäristöön aiheutuva melu. 

 

Paineiskussa virtausominaisuudet muuttuvat täysin. Tämä voi aiheuttaa tulipalo- ja 

vaurioitumisriskin.  

 

Laskelmien avulla selvitetään turbiinin siipien lujuusteknisiä ominaisuuksia, liike-energiaa ja siiven 

tyven jännityksiä koeajotilanteessa. Koska suihkumoottorin valmistajan tiedoista ei löytynyt 

siivistön teknisiä tietoja, valittiin materiaaliksi kaasuturbiineissa yleisesti käytetty inconel-

metalliseos. Yksittäisen siiven dimensiot mitattiin suihkumoottorin poikkileikkausmallista työntö- 

ja metrimittaa apuna käyttäen. 
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5.2 Laskelmat 
 
Siiven tilavuus ja massa 

Oletetaan siipi kuvassa 17 suorakaiteen muotoiseksi. Siiven paksuutena on käytetty arviota 

keskipaksuudesta. Näillä arvoilla laskettiin siiven tilavuus. Tämän jälkeen saadaan ratkaistua yhden 

siiven massa tiheyden ja tilavuuden tulona. 

 
 

Kuva 17. Siiven dimensiot. r3= 0,0385m, j=0,0025m ja f=0,031m. 

 

 

Inconel-alloy 617 -seosmetallin tiheys valmistajan antamista tiedoista 

 

ρ = 8,36Mg/m3 = 8 360kg/m3 

Vb = r3 f j =0,0385m·0,031m·0,0025m = 2,945·10-6m3 

m = ρ Vb= 8 360kg/m3·2,945·10-6m3 = 0,0246202kg = 25g 
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Kulmanopeus lasketaan olettamalla kierrosnopeus n suurimmaksi mahdolliseksi mittadatan ja 

ohjekirjan arvojen perusteella maakäytössä ilman, että suihkumoottori lähtee liikkeelle. Eli nmax = 

21 000 rpm 

s
111,2199

s60
2100022 max =⋅== ππω n  

 

Siiven pituus r3 = 0,0385m 

 

Keskipakovoimasta aiheutuva jännitys siiven tyvessä 

(kuva 18): 

 

( )2
1

2
2

2
max2 rrn −= ρππσ    

jossa r2 on pituus siiven kärjestä akselin keskikohtaan ja 

r1 = r2 -siiven pituus. 

 

( )

MPa76
ms
mkg03,75682275

m1335,0m172,0
m
kg8360

60
210002

22

22
3

2

=
⋅
⋅

=

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ππσ

s

 

 

 

 

Liike-energia siiven kärjessä, kun  

r2 = pituus siiven kärjestä akselin keskikohtaan 

Kuva 18. Siiven etäisyys akselin 

keskikohdasta. r1=0,1335m ja 

r2=0,172m 

( ) J1761
s
111,2199m172,0kg0246,0

2
1

2
1 2

222
2 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅== ωmrEK   
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Hitausmomentti 

 
Kuva 19. Hitausmomentin dimensiot siivessä. 

 

Siiven hitausmomentti lasketaan kuvan 19 dimensioilla. 

( ) 2833 kgm105579458,9m031,0m0385,0
12
1

12
1 −⋅=⋅⋅== bdI    

 

Steinerin sääntö: 
242282

1 kgm1039,4)m1335,0(kg0246202,0kgm106,9 −− ⋅=⋅+⋅=+= mrII CMP  

 

5.3 Tulokset 
 

Siipi on oletettu suorakaiteen muotoiseksi, jota se ei todellisuudessa kuitenkaan täysin vastaa. 

Siiven massaa laskettaessa on siipi oletettu tasapaksuksi, vaikka se on toisesta reunasta ja tyvestä 

paksumpi. Keskipakovoimasta aiheutuva jännitys siiven tyveen on laskettu suurimman mahdollisen 

maakäytön kierrosluvun ja siiven pituuden perusteella. Liike-energia siivelle on puolestaan laskettu 

akselin keskikohdasta siiven kärkeen, jolloin on saatu tulokseksi suurin energiamäärä. 

Hitausmomenttia varten on aluksi laskettu pelkän siiven hitausmomentti ja tämän jälkeen huomioitu 

Steinerin säännöllä siiven etäisyys akselin keskikohdasta. Tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Lasketut tulokset. 

Suure Arvo Yksikkö 

Siiven massa 25 [g] 

Siiven tyveen kohdistuva jännitys 76 [MPa] 

Siiven liike-energia  1 761 [J] 

Siiven hitausmomentti 4,39⋅10-4 [kgm²] 

 



 

 

37

 5.4 Ratkaisuehdotukset ongelmiin 
 

Seuraavaksi tarjotaan ratkaisuja edellä esitettyihin ongelmakohtiin. Mikäli suihkumoottoria 

ryhdytään jälleen käyttämään muun muassa opetuskäytössä, se tulisi ensin huoltaa perusteellisesti 

ohjekirjojen määräyksiä noudattaen. Käyttöönotossa tulisi olla mukana laitteen toiminnan ja 

rakenteen asiantuntija.  

 

Suihkumoottorin toimintaan liittyvät kysymykset 

 
Suurimpana ongelmana pidettiin turbiinin siiven mahdollista murtumisvaaraa ajon aikana. 

Laskelmien perusteella tultiin johtopäätökseen, jonka mukaan siiven tyveen kohdistuva jännityksen 

arvo ei ylitä materiaalin myötölujuutta. Tämä voidaan todeta valmistajan kuvaajasta liitteessä 6. 

Toinen ongelma oli mahdollinen suihkusuuttimen tukkeutuminen ja siitä seuraava paineisku. 

Tällaisen tapauksen ennaltaehkäiseminen lienee vaikeaa, joten laitteen koeajo tulisi suorittaa 

käyttöohjeiden mukaisesti. Jos suihkusuutin kokee paineiskun, on laitteen vaurioituminen 

mahdollista. Suihkumoottorin ilmansaanti tulisi varmistaa pitämällä huolta tarpeeksi suuresta 

ilmanvaihdosta koeajon aikana. Muuten tilaan syntyy alipainetta, jolloin kompressorin toiminta 

vaarantuu. 

 

Melu 

 
Suihkumoottorin koeajoista aiheutuva häiritsevä melu tulee ottaa huomioon moottorin ajoja 

suunniteltaessa. Melua on hankalaa vaimentaa miellyttävälle tasolle siten, ettei laboratorion muu 

työskentely vaikeutuisi. Laite on sijoitettu ääntä eristävään tilaan ja lisäksi ikkuna koeajohuoneesta 

mittatilaan on äänieristävää materiaalia. Suositeltavat desibelirajat ovat päivällä 55 dB ja yöllä 

45 dB. Koeajotilanteessa nämä rajat ylitetään reilusti, esimerkiksi erään laboratoriossa tehdyn 

melumittauksen perusteella A-painotetuksi arvoksi 93 dB (liite 7). Ulos kantautuva melu oli 

hetkellisesti pakoaukon alla jopa 115 dB(A). Rakenteita ja ilmanvaihtokanavia pitkin melu saattaa 

kantautua myös laboratorion ulkopuolelle muihin tiloihin. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lämpötilanmittausjärjestelmän uudistusehdotelmaa aloitettaessa oli aikomuksena sijoittaa 

ajopöydän läheisyyteen useita pieniä näyttöjä, tai vain yksi montaa mittapistettä yhtä aikaa näyttävä 

näyttö. Työn edetessä ja laitteiden tarjousten perusteella päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa 

tiedonkeruulaite yhdistettäisiin tietokoneeseen, ja mittadata tulisi näkymään sen näytöllä. Näin 

saataisiin tiedot halutessa suoraan myös graafeina. 

  

Laskelmien mukaan voidaan todeta, ettei siiven irtoaminen turbiinin roottorista ole todennäköinen 

vaaratekijä. Suihkumoottorin turbiinin siiven tyveen kohdistuva jännitys maksimi kierrosnopeudella 

(21 000 rpm) ei ylitä valmistajan käyrästön kriittisiä arvoja. Laskettu jännityksen arvo 76 MPa ei 

ylitä myötölujuuskäyrän arvoja. Myötölujuuskäyrän kriittiset rajat saavutetaan vasta noin 250 MPa 

kohdalla. Murtolujuus- ja venymiskäyrät saavuttavat kriittiset arvonsa myöhemmin. Lämpötilan 

noustessa yli 700 °C lujuusominaisuudet heikentyvät radikaalisti.  Inconel-metalliseoksen 

valmistajan lujuusominaisuuskäyrästö löytyy liitteestä 6. Tästä voimme päätellä että siipeen 

kohdistuvat rasitukset ovat melko pieniä maakäytössä. Näin ollen ei ole välitöntä turbiinin siipien 

murtumisvaaraa. Toisaalta laitteiston ollessa jo iäkäs, olisi syytä tehdä täydellinen kuntotarkastus 

ennen käyttöönottoa materiaalin mahdollisen väsymisen vuoksi.  

 

Työn alkuvaiheessa oletuksena oli mahdollinen sirpalevaara. Sen vuoksi pohdittiin metallilevyn 

asentamista koeajopöydän ikkunan eteen ja kameran sijoitusta suihkumoottoritilaan tilanteen 

seuraamiseksi koeajon aikana. Työn edetessä olettamus turbiinin siiven murtumisesta todettiin lähes 

olemattomaksi. Näin ollen kameroiden suunniteltu käyttö osoittautui tarpeettomaksi.  

 

Suihkusuuttimen ulostulon tarkkailua varten on mahdollista hankkia ulos langaton web-kamera, 

jonka kuvaama materiaali päivittyy tietokoneelle. Näin saatua kuvamateriaalia voidaan hyödyntää 

koeajon yhteydessä. Liitteessä 9 on lisämateriaalia kameroista. Eri valmistajien valvontakameroista 

sopivin tähän tarkoitukseen lienee Panasonicin BB-HCM371A, sillä se on langaton ja säänkestävä. 

Sitä voitaisiin hyödyntää myös muissa tarkkailua vaativissa kohteissa, mutta se on kustannuksiltaan 

melko hintava. Toisaalta D-Linkin DCS-900 on ominaisuuksiltaan riittävän laadukas ja 

vaihtoehdoista huokein, kun kameraa käytetään tässä tarkoituksessa ainoastaan muutamia kertoja 

vuodessa. Kuvanlaadusta voidaan kenties tinkiä, koska kyseessä on vain suihkusuuttimen tarkkailu. 

Kamera ei ole välttämätön hankinta, koska suihkusuuttimesta ei pitäisi tulla normaalikäytössä 
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lainkaan lieskoja. Mikäli lieskoja näkyisi, kyseessä olisi vakava vaurio turbiinissa ja siten myös 

koko laitteessa. Mikäli kameraa käytettäisiin vain sisätiloissa, olisi huomattavasti huokeampiakin 

vaihtoehtoja kuin liitteessä 9 on tarjolla. 

 

Meluhäiriön vähentämiseksi koeajot tulisi suorittaa päiväaikaan ja ajoittaa siten, ettei muu 

laboratoriotyöskentely liioin häiriinny. Lämpötilanmittausjärjestelmässä nykyiset K-tyypin 

termoelementit voitaisiin vaihtaa pt100-tyyppisiin antureihin, sillä pt100-anturit ovat tarkempia 

tietyllä lämpötila-alueella. Lisäksi tiedonkeruulaitteisto voitaisiin korvata järjestelmällä, jossa 

kaikki lämpötilanmittauspisteiden arvot olisivat luettavissa yhtä aikaa. Tiedonkeruulaitteisto tulee 

olla yhdistettävissä tietokoneeseen. Esimerkkihintoja kyseisille laitteille eri valmistajilta löytyy 

taulukosta 1. 

 

Kun suihkumoottoria aletaan tulevaisuudessa käyttää uudelleen, olisi tarpeellista dokumentoida 

yksityiskohtaisesti sen huolto- ja käyttöönottotietoja myöhempää tarkastelua varten. Näin ei pääse 

syntymään eri käyttäjien välistä tiedon puutetta. Jos uusia oheistarvikkeita hankitaan, olisi niihinkin 

tehtävä käyttöönotettaessa ohjeistukset muita käyttäjiä varten. 

 



 

 

40

7. YHTEENVETO 
 

Tässä kandidaatin työssä on esitelty lentämisen ja suihkumoottoreiden teoriaa, tarkemmin sanoen 

Brayton-prosessia, nosto- ja työntövoimaa, lämpötilanmittausta sekä lujuuslaskentaa. Myös 

Marbore II F3-suihkumoottorin rakennetta ja koeajojärjestelyjä on selvitetty. Lisäksi on tutkittu 

koeajotilanteessa esiintyviä mahdollisia riskitekijöitä ja annettu ratkaisuehdotelmat niihin. 

Etukäteen suurimpana vaarana pidettiin, että turbiinin siivistöstä voisi murtua pala koeajon aikana. 

Tämä oletus osoittautui kuitenkin tarpeettomaksi. Nykyiselle lämpötilanmittausjärjestelmälle on 

laadittu korvaava ja tekniikaltaan ajanmukainen uudistusehdotelma.  

 

Työn tekemiselle jäi loppujen lopuksi aikaa suunniteltua vähemmän muiden kurssien 

laboratoriotöiden viedessä oletettua enemmän resursseja. Tämä riitti kuitenkin hyvin, eikä 

suurempia yllätyksiä ilmaantunut matkan varrella. Yhteistyö osoittautui sujuvaksi kaikin puolin. 

Haasteita työssä aiheutti lähinnä Marbore –suihkumoottorin rakenteen ja koeajon tarkan tietotaidon 

väheneminen laitteen jo jonkin aikaa jatkuneen käyttämättömyyden vuoksi. 
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LIITE 6. Harald Pihl AB: Inconel alloy 617 materiaalitietoja. /16./ 

 

 



 

 

 

LIITE 7. 

 

Kaasuturbiinin käytön aikana suoritettu dB(A) melumittaus  

(ajankohta tuntematon) 

 

Ohjaustasanne 92-93 dB(A) 

Lattiatasolla turbiinin ”alla” 

 

f = (Hz)  dB(A) 

31.5  84 

63  85 

125  80 

250  78 

500  78 

1000  80 

2000  99     ! 

4000  108   !  

8000  95     ! 

16000  85 

31500  63 

 

Ulkopuolella melutaso kasvoi 93 dB(A) ylöspäin. Turbiinin ”pakoaukon” alla seinän vieressä löytyi 

ns. huippu 115 dB(A). 

 



 

 

 

LIITE 8 

 

Kuva 23. Marbore II F3 –suihkumoottorin vaara-alue /9/. 

 

 



 

 

 

LIITE 9. 

Valvontakameroiden tekniset ominaisuudet ja tarjoukset 

 

Kamerat 
 

Mikäli kuitenkin halutaan tarkkailla suihkusuuttimen ulostuloa tai moottorin tapahtumia ajon 

aikana, on mahdollista sijoittaa kamera toiminnan ajaksi kuvaamaan sitä. Kamera voisi olla 

esimerkiksi web-kamera, jolla voidaan ottaa yksittäisiä kuvia, videoleikkeitä ja päivittää kuvaa 

kannettavalle tietokoneelle laboratoriossa. Koeajotilanteet tapahtuvat päivisin, joten kameran ei 

tarvitse olla yökäyttöön sopiva. Näin ollen kameran hankintakustannukset ovat edullisemmat. 

Kameraa käytettäessä tulee ottaa huomioon vallitsevat sääolosuhteet. Kameran valinnassa on hyvä 

ottaa huomioon sen ulkokäyttö. Asennettaessa kameran jalustaa seinälle tulisi varata mahdollisuus 

kameran virtajohdoille ja kytkemiseen pistorasiaan, ellei kyseessä ole langaton kamera. Jalusta 

tulisi olla riittävän kaukana ulostulosta lämpövaurioiden estämiseksi. 

 

Seuraavaksi esitellään eri laitevalmistajien valvontakameroita. Niistä kerrotaan laitetyyppi, 

valmistaja, hinta-arvio taulukossa 12 ja lisäksi muita perustietoja.  

 

Axis Network Camera 211 (Kuva 24) 

Tämä kamera soveltuu ulkokäyttöön erillisessä suojakotelossa ja sen 

kuvaustarkkuus on hyvä. Se toimii missä tahansa missä on verkko tai 

modeemi ja siinä on verkkoliitäntä. Kameran saa toimimaan myös 

Internetissä. Axis 211 on yhteensopiva Windows 95- tai uudempi, 

Machintosh- ja Linux- käyttöjärjestelmien kanssa. Ei sovellu käytettäväksi 

lämpötilan laskiessa alle 5 °C.     Kuva 24. Axis 

 

 

Mobotix M22M-IT-D22-(DAY) (Kuva 25) 

Mobotixin kamera on tarkoitettu päiväkäyttöön ja sopii myös ulos. Se kääntyy 

360° jalustallaan ja on vedenkestävä -30 °C…+60 °C. Soveltuu siis myös 

talvikäyttöön. M22M-IT-D22 on yhteensopiva Windows 95- tai uudempi, 

Machintosh OS X- ja Linux- käyttöjärjestelmien kanssa.  

      Kuva 25. Mobotix 



 

 

 

Sony SNC-P1 (Kuva 26)      

SNC-P1 on verkkovideokamera, joka ulkokäytössä tarvitsee koteloinnin. 

Siinä on säädettävä kuvan laatu ja –koko. Toimii lämpötilan ollessa yli 

0 °C. Käyttöjärjestelmä vaatimuksena on Windows 2000 tai uudempi.  

      Kuva 26. Sony

       

   

 

Panasonic BB-HCM371A (Kuva 27) 

Tämä kamera on langaton ja sopii ulkokäyttöön. Sen toimintalämpötila-alue 

on -20 °C…+50 °C. Käyttöjärjestelmäksi sopii Windows 98SE tai uudempi. 

Tämä kamera ei tarvitse kotelointia ulkokäytössäkään.  

 

 

Kuva 27. Panasonic 

D-Link DCS-900 Internet Camera (Kuva 28) 

Tämä muihin kameroihin verrattuna huokeampi vaihtoehto soveltuu 

näyttämään videokuvaa kotisivuille. Käyttöjärjestelmäksi sopii Windows 98 

tai uudempi. DCS-900 toimii lämpötilan ollessa yli 5 °C ja tarvitsee ulkona 

koteloinnin. 

  

 Kuva 28. D-link 

 

Taulukko 12. Videokameroiden kustannustaulukko. 

Web-kamerat Valmistaja [€] 
Axis Network Camera 211 Axis 427  /a/ 
M22M-IT-D22-(Day) Mobotix 598  /b/ 
SNC-P1 Sony 499  /d/ 
Panasonic BB-HCM371A - Outdoor Wireless Panasonic 474  /c/ 
DCS-900 Internet Camera D-Link 158  /a/ 

 
Hintalähteet: 

/a/ www.verkkokauppa.com 

/b/ www.mobotix.com 

/c/ www.amazon.com 

/d/ www.webcam-production.com 


