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Suurnopeustekniikasta on tehty tutkimusta 1980-luvulta lähtien. On havaittu, että tietty-

jen energiateknisten sovellusten hyötysuhde paranee, kun käytetään selkeästi tavan-

omaista suurempaa pyörimisnopeutta. 

Suurnopeuspumppuja on totuttu näkemään lähinnä erikoiskohteissa, kuten avaruustek-

niikassa. Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa, voiko suurnopeuspumppuja käyttää 

tavallisissa teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan korkeapaineista vettä. 

Työssä selvitetään pumppujen laskentaan ja valintaan liittyvää käsitteistöä, sekä luo-

daan kirjallisuuskatsaus suurnopeuspumppujen kehitykseen. Työn tarkoituksena on 

myöskin luoda valmiuksia suurnopeuspumppujen tutkimukseen ja arviointiin. 

 

 

 

 

 



SISÄLLYSLUETTELO 

Symboliluettelo 5 

1 Johdanto 7 

2 Historiaa ja nykytilaa 9 

2.1 Pumpputeollisuuden kolme vaihetta ......................................................... 9 

2.2 Suurnopeustekniikkaa Suomessa ............................................................ 10 

2.3 Suurnopeuspumppuja maailmalla ........................................................... 11 

3 Pumppujen laskenta 14 

3.1 Tuotto ...................................................................................................... 14 

3.2 Nostokorkeus ........................................................................................... 14 

3.3 NPSH ja kavitaatio .................................................................................. 15 

3.4 Ominaispyörimisnopeus .......................................................................... 16 

3.5 Ominaishalkaisija .................................................................................... 17 

3.6 Reynoldsin luku ....................................................................................... 17 

3.7 Painekerroin ............................................................................................. 18 

3.8 Virtausluku .............................................................................................. 18 

3.9 Imupuolen ominaispyörimisnopeus ........................................................ 19 

4 Pumpun valinta 20 

4.1 Yleistä ...................................................................................................... 20 

4.2 Pumpun valintaparametrit ....................................................................... 21 

5 Suurnopeuspumppuja 23 

5.1 LUT:ssa 1990-luvun alussa tehty tutkimus ............................................. 23 

5.2 Osittaisemissiopumppu ........................................................................... 24 

5.2.1 Osittaisemissioroottorilla varustettu pumppu ............................. 24 

5.2.2 Osittaisemissiostaattorilla varustettu pumppu ............................ 26 

5.3 Pyöriväpesäinen pumppu ........................................................................ 28 

5.4 Muita pumpputyyppejä ............................................................................ 30 

5.4.1 Barske-pumppu ........................................................................... 30 

5.4.2 Huokoinen roottori ...................................................................... 32 



 

6 Yhteenveto 34 

Lähdeluettelo 35 

Liite 1. GSB:n pumppujen suoritusarvoja 38 

Liite 2. GQL:n pumppujen suoritusarvoja 39 

 



SYMBOLILUETTELO 

 

Roomalaiset aakkoset 

a kiihtyvyys    m/s
2
 

d halkaisija    m 

g putoamiskiihtyvyys   m/s
2
 

H nostokorkeus    m 

h ominaisentalpia   kJ/kg 

m massa    kg 

M vääntömomentti   Nm 

n pyörimisnopeus   rpm 

p paine    bar, Pa 

P teho    W 

qm massavirta    kg/s 

qv tilavuusvirta    m
3
/s 

v nopeus    m/s 

z korkeus    m 

Kreikkalaiset aakkoset 

ω kulmanopeus    rad/s 

ρ tiheys    kg/m
3
 

η hyötysuhde     - , % 

μ (dynaaminen) viskositeetti   kg/sm 

ν kinemaattinen viskositeetti   m
2
/s 



 

Dimensiottomat luvut 

Ds ominaishalkaisija    

Ns ominaispyörimisnopeus     

Nss imupuolen ominaispyörimisnopeus   

Re Reynoldsin luku    

ϕ paineluku     

φ virtausluku     

Alaindeksit 

1 ennen, imuaukko, sisäreuna 

2 jälkeen, paineaukko, ulkoreuna 

aks akseli 

l häviö (loss) 

P pumppu 

r keskeis-, säteen suuntainen (radial) 

s isentrooppinen, ominais- (specific), imupuoli (suction) 

t kokonais- (total) 

v tilavuus- (volumetric) 
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1 JOHDANTO 

Pumppu on laite, joka on tarkoitettu nesteen siirtoon ja paineen nostoon. Pumpattavaa 

ainetta kutsutaan väliaineeksi ja pumpun tehtävä on väliaineen energian lisääminen. 

Energianlisäystä voi olla kolmen laista: potentiaali-, paine- ja liike-energiaa. Väliaineita 

on erilaisia ja ne voivat sisältää myös epäpuhtauksia. Tarvittavat paineet ja virtaukset 

vaihtelevat käyttökohteesta riippuen. Tämän johdosta markkinoilla on runsaasti erilaisia 

pumpputyyppejä. (Larjola, 2012) 

Pumput voidaan rakenteensa perusteella jakaa kahteen kategoriaan: syrjäytyspumput ja 

kineettiset pumput. Syrjäytyspumpuissa paineen nosto saadaan aikaiseksi nestettä syr-

jäyttävällä elimellä, esimerkiksi männällä. (B-81, 1993) Jokaisen työjakson aikana ote-

taan tietty määrä väliainetta sisään ja siirretään ulostuloon vastapaineesta riippumatta. 

Saavutettavissa oleva paine tai nostokorkeus riippuu rakenteen mekaanisesta kestävyy-

destä ja saatavilla olevasta käyttövoimasta. (Larjola, 2012) 

Kineettisissä pumpuissa painetta tuotetaan taas muuttamalla kineettistä energiaa pai-

neeksi keskipakoisvoiman avulla. Paineennousuun vaikuttaa sekä pumpun pyörimisno-

peus että rakenne. Lisäksi tietyllä pyörimisnopeudella paineennousuun vaikuttaa myös 

tilavuusvirta. Jos tilavuusvirta kuristetaan nollaan, paine nousee suunnittelupisteen ar-

vosta. Tilavuusvirtaa kasvatettaessa eli vastapainetta pienennettäessä paineentuotto las-

kee jyrkästi. (B-81, 1993) 

Tavallisessa tekniikassa kineettisillä pumpuilla tuotetaan suurimpia paineita voimalai-

tosten syöttöpumpuissa, joissa paineennosto voi olla esimerkiksi 150 bar. Tällaiset 

pumput ovat yleensä monivaiheisia. Kuitenkin erikoissovellutuksissa, kuten avaruus-

tekniikassa, on käytetty kineettisiä pumppuja, joilla tuotetaan hyvin suuri paine. Raket-

timoottorien polttoainepumpuilta vaaditaan noin 200 barin paineennosto. Rakenteeltaan 

ne ovat keskipakoispumppuja, joiden pyörimisnopeus on kuitenkin useita kymmeniätu-

hansia kierroksia minuutissa. Niitä voidaan kutsua suurnopeuspumpuiksi. (B-81, 1993) 

Keskipakoispumppujen pyörimisnopeus on ajan saatossa rajoittunut johonkin nopeu-

teen, kuten 3000 rpm. Tähän syynä on ollut yleistynyt kaksinapainen oikosulkumoottori 

ja sähköverkon taajuus 50 Hz. Vastaava arvo Yhdysvalloissa on 3600 rpm sähköverkon 

taajuudella 60Hz. Suurempia pyörimisnopeuksia ollaan voitu kyllä saavuttaa ylennys-
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vaihteiden avulla, mutta ratkaisut ovat tulleet kalliiksi ja monimutkaisiksi. Myös luotet-

tavuus sekä mekaaniset rajoitukset erityisesti akselin tiivisteissä ovat olleet rajoittavia 

tekijöitä. (Barber-Nichols, 2011) 

Monissa sovelluksissa voitaisiin kuitenkin hyötyä korkeammista pyörimisnopeuksista. 

Suurnopeuspumpulla pystytään esimerkiksi tuottamaan suuri paineennousu pienellä 

tilavuusvirralla paremmalla hyötysuhteella kuin tavallisella nopeudella käyvällä pum-

pulla. Taajuusmuuttajat, energiatehokkaat suurnopeuskäytöt sekä tiivisteettömät pump-

puratkaisut vastaavat edellisessä kappaleissa mainittuihin haasteisiin. Tällaisia ratkaisu-

ja voivat olla esim. taajuusmuuttajalla ohjattu suurnopeussähkömoottori tai turbiini, 

joka antaa käyttövoiman vaikkapa osittaisemissiopumpulle. (Barber-Nichols, 2011) 

Suurnopeustekniikalla tarkoitetaan yleisesti sellaista järjestelyä, jossa sähkökone ja toi-

milaite ovat kytketty suoraan mekaanisesti yhteen ilman vaihdetta. Näiden yhteisen 

roottorin pyörimisnopeus on selvästi suurempi kuin edellä mainittu kaksinapaisen vaih-

tovirtasähkömoottorin ns. synkroninopeus (3000rpm/3600rpm), tyypillisesti yli 10 000 

rpm. Tällaiseen sähkökäyttöön liittyy lähes poikkeuksetta tehoelektroninen taajuus-

muuttaja, jonka avulla pyörimisnopeutta säädetään. Laakerit ovat usein öljyttömiä kaa-

su- tai magneettilaakereita, tai kiertoainevoideltuja suurnopeuskäyttöön sopivia mekaa-

nisia laakereita. (Suurnopeustekniikka, 2010) 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, voisiko suurnopeuspumppuja käyttää tavanomai-

sissa teollisuussovelluksissa, jossa tarvitaan kerralla pienehköä määrää hyvin korkea-

paineista vettä. Tällaisia sovelluksia voivat olla mm. vesihydrauliikka, vesisuihkuleik-

kaus ja painepesurit. 
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2 HISTORIAA JA NYKYTILAA 

Professori Gerard Boisin kirjoittaman julkaisun mukaan pumppuihin liittyvä liiketoi-

minta on muuttunut täysin viime vuosikymmenien aikana. Ensinnäkin pumppaustehon 

ja paineentuoton tarve on kasvanut ja tämä on muuttanut tutkimuksen luonnetta ja suun-

taa. Pumpputeollisuudella on todettu kolme vaihetta: menneisyyteen sijoittuva kasvu-

vaihe, nykyaikaan sijoittuva ympäristötietoisuuden vaihe, ja tulevaisuuteen sijoittuva 

globalisaatiovaihe. (Bois, 2006) 

2.1 Pumpputeollisuuden kolme vaihetta 

Kasvuvaihe alkoi toisen maailmansodan jälleenrakennuksesta. Pumppujen fysiikkaa 

koskeva ymmärrys ja perustavaa laatua olevat tekniikat syntyivät tänä aikana. Tutki-

muksen kohteena olivat roottoridynamiikka, hydraulinen epävakaus, kavitaatio ja mate-

riaalit. Tätä vaihetta tukemassa oli sodan jälkeinen vahva taloudellinen kasvu, ja tutki-

mus- ja kehitystoiminta hyötyi runsaista investoinneista. (Bois, 2006) 

Niin kutsuttu ympäristövaihe alkoi 1980-luvulla, jolloin alettiin kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota pumppujen ympäristövaikutusten hallintaan. Hydraulista analyysiä 

ja suunnittelua varten kehitettiin tietokoneohjelmistoja, joilla voitiin optimoida aiemmin 

kehitettyjen mallien pohjalta. Korkean hyötysuhteen laitteisiin, tiivistetekniikkaan ja 

päästöjen vähentämiseen alettiin kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi pumppuasennuk-

sille alettiin laskea elinkaarikustannuksia sekä tehdä niitä alentavia jälki- ja lisäasennuk-

sia. Löydettiin ratkaisuja, joilla voitiin vaikuttaa myös huollontarpeeseen. (Bois, 2006) 

Kolmatta, alkamassa olevaa vaihetta leimaa informaatioteknologia ja globalisoitunut 

talous. Perinteinen teollisuusyritys joutuu miettimään uudestaan omaa rooliaan teolli-

suudenalansa arvoketjussa, kun taistellaan globaaleista markkinaosuuksista. Tässä nk. 

globalisaatiovaiheessa vallalla oleva oletus on, että teknisten haasteiden pääasiallisia 

ratkaisijoita ovat suuret monikansalliset yritykset, jotka toiminnassaan korostavat kor-

keaa laatua, tuottavuutta sekä toimitusnopeutta. (Bois, 2006) Toisaalta, ei ole lainkaan 

epätavallista nykyäänkään, että teknisiä haasteita ratkeaa esim. yliopistojen ja kes-

kisuurten yritysten yhteistyönä. 
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Lisäksi tekniikan kysymykset ovat usein yhteiskunnallisia ja poliittisiakin. Kuten voi-

daan huomata, edellä käytetyn lähteen laatija edustaa mm. sotilasliitto NATO:n yhteis-

työorganisaatiota. Kun vielä muistetaan, että monet teknologiat ovat ensimmäisenä käy-

tössä nimenomaan avaruus- ja sotateollisuudessa, kysymyksistä tulee helposti myöskin 

maailmanpoliittisia. 

2.2 Suurnopeustekniikkaa Suomessa 

Edellä määritelty käsite suurnopeustekniikka on kyseisessä muodossa esitetty ensim-

mäisenä maailmassa vuosina 1984 ja 1986 LTKK:n (nykyinen LUT) tekemissä konfe-

renssijulkaisuissa. Koko hanke sai alkunsa nykyisen professorin Jaakko Larjolan konfe-

renssimatkasta Kööpenhaminaan vuonna 1976. Siellä tutkimusryhmä Oxfordin yliopis-

tosta esitteli ideaa ORC-periaatteella (organic rankine cycle) toimivasta pienvoimalasta. 

Vuonna 1980 Larjola käynnisti hankkeen, jonka tarkoituksena oli rakentaa tällaisen 

voimalan turbogeneraattorin koelaite. Valmistusteknisesti hankalimpiin osiin eli kaasu-

laakereihin hän kävi hankkimassa opastusta Oxfordin yliopiston tutkijalta Herbert Six-

smithiltä. (Suurnopeustekniikka, 2010) 

Tutkimuksen laajentuessa järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen suurnopeustekniik-

kakonferenssi Lappeenrannassa vuonna 1988. First International Conference of High 

Speed Technology veti osallistujia 12 eri maasta. Alan teollisista toimijoista mukana 

olivat mm. Ormat, Societe de Mecanique et Magnetique ja ABB. 90-luvun alussa Rau-

ma-Repolan Oy:n Oceanics-liiketoimintayksikkö kiinnostui ORC-prosessista, jota pys-

tyttiin käyttämään syvänmeren olosuhteissa. Pian Oceanics valmisti kaksi sukellus-

venettä Neuvostoliiton Tiedeakatemialle. Sittemmin kyseiset sukellusveneet on mm. 

nähty Titanic-elokuvassa kuvaamassa 4000 metrin syvyydessä lepäävää hylkyä. (Suur-

nopeustekniikka, 2010) 

1980- luvun lopulla sekä 1990-luvun alkupuolella rakennettiin suurnopeustekniikalla 

toimiva kineettinen korkeapainepumppu mm. vesileikkaukseen ja maalinpoistoon. Tästä 

kaavailtiin HST:n (High Speed Tech Oy ltd) päätuotetta. Näin ei kuitenkaan käynyt, 

vaan yrityksessä keskityttiin ilmastuskompressoritekniikkaan. Pumppua kuitenkin tut-

kittiin Japanin avaruustutkimuskeskuksen avustuksella ja rakennettiin testilaite, millä 

voitiin tutkia erilaisia pumppuja. (Suurnopeustekniikka, 2010) 
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Kyseisellä testilaitteella testattiin osittaisemissiopumppuja ja pyöriväpesäpumppuja. 

Parhaaksi tässä tutkimuksessa osoittautui suunnilleen samantyyppinen osittaisemis-

siopumppu, jota on käytetty rakettimoottoreissa. Vesilaakeroitu pumppu tuotti 350 barin 

paineennousun ilman kavitaatio-ongelmia, joskin tuotettu tilavuusvirta jäi vaatimatto-

maksi. Tähän pumppututkimukseen palataan jäljempänä tässä tutkielmassa. (Suurno-

peustekniikka, 2010) 

Suomessa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä teollisuuden 

yhteistyönä vuodesta 1981 alkaen toteutettu lukuisia suurnopeustekniikan tutkimus-

hankkeita. Ne ovat olleet kytköksissä toisiinsa, ja toistaiseksi merkittävimpinä tuloksina 

voidaan pitää kahden keskisuuren yrityksen syntyä hankkeiden pohjalta. Tämä liiketoi-

minta työllisti vuonna 2010 70-90 henkilöä. Liikevaihto oli luokkaa 20-25 M€. Tutki-

mustyön suurimpina rahoittajina ovat toimineet TEKES ja yksityiset yritykset. (Suurno-

peustekniikka, 2010) 

2.3 Suurnopeuspumppuja maailmalla 

Kiinalaisvalmistajan mukaan GSB:llä on kehitetty yksiportaisia korkean hyötysuhteen 

suurnopeuspumppuja, jotka ovat ASME- ja API-standardien mukaisia. Nämä ovat kehi-

tetty yhteistyössä V-Flo –pumppuyhtymän kanssa. Niissä on yhdistetty rakettimootto-

reissa käytettyä tekniikkaa yleisemmin teollisuudessa käytettyyn tekniikkaan. Niitä on 

esitteen mukaan laajasti käytetty öljynjalostus-, kemian- ja ilmailuteollisuudessa sekä 

metallurgiassa. Ensimmäinen asennus on tehty vuonna 1988. Suurnopeuspumppuja tut-

kii GSB:llä vuonna 2010 julkaistun tiedon mukaan yli 50 insinööriä. (GSB High Speed 

Pump, 2010) Näissä pumpuissa voimansiirto tapahtuu vaihteiston välityksellä, joten 

tässä työssä edellä määriteltyä suurnopeustekniikkaa ne eivät edusta. 

Esimerkkinä GSB-W -tuoteperheen vaaka-akselisen suurnopeuspumpun suoritusarvois-

ta voidaan mainita paineentuotto aina 300 bariin asti tilavuusvirralla 20 m
3
/h. Hyötysuh-

teeksi saadaan tällöin yhtälön 14 mukaan n. 41 %. (GSB High Speed Pump, 2010) 

Ominaiskäyrät on esitetty liitteessä I ja eräs GSB:n pumpuista on esitetty kuvassa 1. 

On otettava huomioon, että valmistaja on ilmoittanut vain sähkömoottorin ottaman ni-

mellistehon, jolla hyötysuhdekin on tässä laskettu tehokäyrien puuttuessa. Tällöin pum-

pun hyötysuhde on korkeampi kuin tässä laskettu kokonaishyötysuhde. Jos paineen-
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tuotosta halutaan hieman tinkiä, saadaan 220 barin paineennostolla jo 45 m
3
/h. Tässä 

pisteessä hyötysuhde on jo hieman yli 67 %. Kyseisen pumpun maksimiteho on 400 kW 

ja pyörimisnopeus välillä 7000-16000 rpm. (GSB High Speed Pump, 2010) 

 

Kuva 1. Vaihteen välityksellä toimiva suurnopeuspumppu (GSB High Speed Pump, 2010) 

 

Samalta valmistajalta löytyy toisaalta myös pumppu, joka nimellisteholla 37 kW kyke-

nee tuottamaan 50 barin paineennoston virtauksella 10 m
3
/h. Tällöin hyötysuhde yhtä-

lön 14 mukaan laskettuna on n. 37 %. Täytyy ottaa huomioon, että tässä mainitut pum-

put pystyvät toimimaan hyvin laajalla lämpötila-alueella (-130 – 340 °C), ja niitä käyte-

tään mm. öljynjalostuksessa ja energiantuotannossa monenlaisten aineiden pumppaami-

seen. (GSB High Speed Pump, 2010) 

Ominaiskäyriä löytyy myös edellä mainitun GQL:n esitteistä. Toiminta-arvoista voi-

daan mainita 90 kW teholla toimivan pumpun 100 bar paineennosto virtauksella 15 

m
3
/h, hyötysuhteen ollessa yli 45 %. Toisessa, 37 kW mallissa paineennosto on 60 bar 

virtauksella 8 m
3
/h ja n. 35 %:n hyötysuhteella. Ominaiskäyrät on esitetty liitteessä 2. 

Molempien valmistajien pumput noudattavat ASME- ja API 610 –standardeja. (GQL 

GQW High Speed Pump, 2009) 
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Myös Venäjällä on tutkittu suurnopeuspumppuja, ja aiheesta löytyi loppuvuonna 2012 

julkaistu artikkeli suurnopeuskeskipakopumpun virtauksen kolmiulotteisesta mallinta-

misesta. Suurnopeuspumppua tutkittiin myös kokeellisesti käyttäen apuna mm. strobo-

skooppia ja valokuvausta. (Kraeva, 2012)  
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3 PUMPPUJEN LASKENTA 

Pumppujen laskennassa ja mitoituksessa käytetään fysiikan perusyhtälöiden lisäksi apu-

na monia dimensiottomia lukuja. Tässä luvussa tutustutaan niihin ja muutamaan muu-

hun olennaisimpaan työkaluun. 

3.1 Tuotto 

Pumpun tuotosta puhuttaessa tarkoitetaan sen tuottamaa virtausta. Voidaan puhua litra-

määräisestä tuotosta (l/s, l/min, l/h) tai laskennassa yleisemmin tilavuusvirrasta (m
3
/s, 

m
3
/min, m

3
/h). Riippuu asiayhteydestä sekä suurusluokasta, mitä yksiköitä on järkevää 

käyttää. 

Tilavuusvirtaa voidaan kuvata yhtälöllä 1: 

           (1) 

missä qv on tilavuusvirta, A on virtauksen poikkipinta-ala, v on keskimää-

räinen virtausnopeus. 

Massavirta saadaan tilavuusvirrasta helposti kertomalla se nesteen tiheydellä yhtälön 2 

mukaan: 

             (2) 

missä qm on massavirta ja ρ on nesteen tiheys. 

Virtaussysteemejä tarkastellessa oletetaan usein neste kokoonpuristumattomaksi, eli 

tiheyden säilyminen vakiona Tästä seuraa massavirran sekä tilavuusvirran säilyminen 

vakiona. (Mott, 2006, s.156) 

3.2 Nostokorkeus 

Pumpun tuottama paine ilmoitetaan usein pumpun nostokorkeutena. Paineennousun ja 

korkeuseron välinen yhteys on yhtälön 3 mukainen: (Mott, 2006, s.55) 

            (3) 
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missä Δp on paine-ero, ρ on nesteen tiheys, H on nostokorkeus ja g on 

gravitaation aiheuttama putoamiskiihtyvyys. 

Veden pumppaamista tarkastellessa on yleisenä käytäntönä se, että ajatellaan yhden 

baarin painonnousun vastaavan 10 metrin vesipatsasta eli 10 metrin nostokorkeutta. 

Tämä sen takia, että putoamiskiihtyvyys voidaan pyöristää: ≈ 9,81 m/s
2
 ≈ 10 m/s

2
 ja 

veden tiheys on hyvin lähelle 1000 kg/m
3
. 

3.3 NPSH ja kavitaatio 

Termi NPSH tulee englannin kielen sanoista net positive suction head. Sitä käytettään 

pumpun imupuolen tarkasteluissa varmistamaan, että pystytään säilyttämään häiriötön 

ja hallittu virtaus eikä kavitaatiota esiinny. Tarkastelun alla on pumpun imupuolen staat-

tinen paine, joka ei saa olla pumpattavan nesteen höyrynpainetta alhaisempi. Tästä joh-

tuu myös nimi ”nettopositiivinen imupaine”. Tällaista suomenkielistä käsitettä harvem-

min kuitenkaan käytetään missään vaan yleisesti puhutaan NPSH:sta. Jos pumpun imu-

puolen paine on liian alhainen, voi pumppu alkaa kavitoimaan. (Mott, 2006, s. 411) 

NPSH voidaan määrittää monella tapaa, ja siihen ei mennä tässä työssä tarkemmin. 

Kavitaatiolla tarkoitetaan höyrykuplien muodostumista pumpun imupuolella. Kun pai-

netta nostetaan pumpussa, höyrykuplat ”romahtavat” takaisin nesteeksi ja vapauttavat 

suuren määrän energiaa (veden suuri höyrystymisentalpia.) Nämä energiaimpulssit ai-

heuttavat suuren eroosiovaikutuksen pumpun rakenteisiin. (Mott, 2006, s. 412) Nämä 

kolme vaihetta, eli kupla, romahdus ja energiaimpulssi ovat havainnollistettu kuvassa 2. 

Kavitaatio havaitaan yleensä pumpuissa rätisevänä äänenä. (Larjola, 2012, s. 71) 
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Kuva 2. Kavitaatio seinämän lähellä, 24 000 kuvaa/s, alkuperäisen kuvan mittakaava n. 2:1, 

tämä n. 10 % suurempi. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, hydraulitekniikan laborato-

rio. (Gülich, 2010, s. 263) 

 

3.4 Ominaispyörimisnopeus 

Pumpun ominaisuuksia kuvataan yleisesti ominaispyörimisnopeudella, joka on määri-

telty yhtälöllä 4: (mukailtu: Gülich, 2010, s.48, eq. 2.5) 

   
 √  

   
         (4) 

missä Ns on ominaispyörimisnopeus, ω on pumpun juoksupyörän kulma-

nopeus radiaaneina sekunnissa ( = 2πn/60, missä n on pyörimisnopeus 

kierroksina minuutissa (rpm) ), Δhs on isentrooppinen entalpiannousu 

pumpussa. ( = gH = Δp/ρ) 

Alhainen ominaispyörimisnopeus kertoo mm. sen, että paineennousua tuotetaan suurelta 

osin keskipakoisvoiman avulla. Tällöin on hyötyä nimenomaan suuresta pyörimisno-

peudesta kun muistetaan, että keskipakoisvoima määritellään keskeiskiihtyvyyden (yh-

tälö 5) ja massan tulona. Havaitaan että nopeus vaikuttaa keskipakoisvoimaan toisessa 

potenssissa. (MAOL, s. 111) 

   
  

 
      

   

 
    (5) 

missä ar on keskeiskiihtyvyys, m on massa, v on (kontrollitilavuuden tms.) 

nopeus, r on ympyräradan säde. 
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Suurempi ominaispyörimisnopeus taas merkitsee sitä, että paineen tuottamiseen käyte-

tään suhteessa enemmän akselin vääntömomenttia. Tässä tapauksessa tarvitaan akselilta 

suurempi teho, eli sähkötehon tarve kasvaa akselitehon määritelmän (yhtälö 6) mukai-

sesti vääntömomentin kasvaessa. (Gülich, 2010, s. 74) 

             (6) 

missä Paks on akseliteho, M on vääntömomentti akselilla. 

Tästä voitaisiin tehdä johtopäätös, että energiateknisesti edullisin keskipakopumppu 

olisi nimenomaan korkealla pyörimisnopeudella käyvä alhaisen ominaispyörimisnopeu-

den omaava keskipakopumppu. Alhaisilla ominaispyörimisnopeuksilla optimaalisim-

mat, parhaan hyötysuhteen virtaukset saadaan oikeaoppisella imupuolen suunnittelulla. 

Suurimmat häviöt aiheutuvat pumpun spiraalissa tai diffuusorissa, eivätkä niinkään 

juoksupyörässä. (Gülich, 2010, s.163) Keskipakopumpun tarkempaa suunnittelua ei 

käsitellä tässä työssä. 

3.5 Ominaishalkaisija 

Toinen keskeinen dimensioton suure pumppujen suunnittelussa ja mitoituksessa on yh-

tälöllä 7 esitetty ominaishalkaisija: (Larjola, 2012, s. 80) 

   
     

    

√  
     (7) 

missä Ds on ominaishalkaisija ja d2 on juoksupyörän ulkohalkaisija. 

3.6 Reynoldsin luku 

Virtausmekaniikan ehkä tunnetuin dimensioton luku, Reynoldsin luku kuvaa väliaineen 

kontrollitilavuuteen (tarkasteltavaan osaan) vaikuttavan inertiavoiman suhdetta sen 

muodonmuutosta vastustavaan voimaan. (Acheson 1990, s. 264) Se ilmoittaa, onko vir-

taus laminaarinen vai turbulentti. 

Reynoldsin luku määritellään putkivirtaukselle yhtälön 8 mukaisesti: 

    
   

 
 
  

 
    (8) 
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missä v on fluidin keskimääräinen nopeus, d putken sisähalkaisija, μ flui-

din (dynaaminen) viskositeetti ja ν fluidin kinemaattinen viskositeetti 

(Mott, 2006, s.230) 

Edellä esitetty määritelmä pätee siis putkivirtaukselle ja erilaisille virtauskanaville, joi-

den kohdalla käytetään sisähalkaisijana ns. hydraulista halkaisijaa. Tasolevyn tai esim. 

turbiinin lavan tapauksessa käytetään ns. karakteristista mittaa. (Gülich 2010, s. XXV) 

Näiden arvojen määritystä varten katsotaan yleensä kirjallisuudesta oikeat korrelaatiot 

erimuotoisille kappaleille ja poikkileikkauksille. 

Keskipakopumppujen suunnittelussa käytetään ns. tunnuskenttiä, joissa esitetään mo-

nesti hyötysuhde Reynoldsin luvun funktiona. Tässä yhteydessä Reynoldsin luku erityi-

sesti keskipakopumpuille lasketaan yhtälöllä 9: (Larjola, 2012, s. 80) 

    
     

 
     (9) 

missä d2 on juoksupyörän ulkohalkaisija, u2 on kehänopeus juoksupyörän 

ulkoreunalla (=ωR2, missä R2 on juoksupyörän ulkosäde) 

3.7 Painekerroin 

Muita pumppujen suunnittelussa käytettyjä dimensiottomia suureita edustaa paineker-

roin. Se määritellään yhtälöllä 9: (Larjola, 2012, s. 98; Sulzer Pumps, 1998, s. 31) 

   
    

  
  

   

   
     (9) 

missä ϕ (tai ψ) on painekerroin ja u2 on kehänopeus impellerin jättöreunal-

la. 

3.8 Virtausluku 

Edellä mainitun paineluvun yhteydessä törmää monesti virtauslukuun, jota myöskin 

käytetään pumppujen suunnittelussa. Virtausluku, josta käytetään myös nimityksiä vir-

tauskerroin ja antokerroin, määritellään yhtälöllä 10: (Larjola, 2012, s. 98; Sulzer 

Pumps, 1998, s. 31) 
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      (10) 

missä φ on virtausluku ja qv1 on imuaukon tilavuusvirta. 

3.9 Imupuolen ominaispyörimisnopeus 

Vertailtaessa eri pumppujen imuominaisuuksia yksi tärkeä kriteeri on (vapaasti suo-

mennettuna) imupuolen ominaispyörimisnopeus. Se määritellään yhtälöllä 11: 

    
 √  

        
    (11) 

missä     on imupuolen ominaispyörimisnopeus, n pyörimisnopeus (rpm), 

qv on tilavuusvirta juoksupyörän sisääntulossa (m
3
/s) ja NPSH on net posi-

tive suction head (m). 

Suurilla pyörimisnopeuksilla kavitaation aiheuttamien eroosio-ongelmien välttämiseksi 

imupuolen ominaispyörimisnopeus tulisi olla mahdollisimman alhainen. (Sulzer Pumps, 

1998, s. 27) 
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4 PUMPUN VALINTA 

Tässä luvussa käsitellään pumpputyypin valintaan liittyviä asioita erilaisissa pumppaus-

olosuhteissa ja eri väliaineita pumpattaessa. 

4.1 Yleistä 

Pumppuja käytetään siis useimmiten nesteiden liikuttamiseen virtaussysteemeissä. Vir-

taustekniikan yleisestä energiayhtälöstä kokoonpuristumattomille väliaineille, eli laa-

jennetusta Bernoullin yhtälöstä (12) (Mott, 2006, eq. (7-3)) voidaan kirjoittaa yhtälön 

13 mukainen kaava pumpun kokonaisnostokorkeudelle: (Mott, 2006, s. 382) 

 
  

  
    

  
 

  
       

  

  
    

  
 

  
   (12) 

     
     

  
       

  
    

 

  
      (13) 

missä    on kokonaisnostokorkeus,      on paine-ero suljetun virtaus-

systeemin päiden välillä,       on korkeusero virtaussysteemin esim. 

säiliöiden pintojen välillä,   
    

  on virtausnopeuksien neliöiden erotus 

pumpun molemmin puolin ja    on yhteenlaskettu häviö. 

Pumppuvalmistajat viittaavat juuri kokonaisnostokorkeuteen ilmoittaessan TDH-arvon 

(total dynamic head.) Useimmiten vettä pumpatessa voidaan olettaa, että pumpattavan 

nesteen tiheys sekä gravitaatiosta johtuva putouskiihtyvyys säilyvät vakioina. Näin ol-

len puhuttaessa pumpun paineentuotosta, puhutaan samalla nostokorkeudesta. (Mott, 

2006, s. 382) 

Ylläoleva yhtälö kuvaa siis pumpun tehtäviä: staattisen paineen nostoa, korkeusaseman 

muutosta, dynaamisen paineen nostoa (nopeuden lisäämistä) sekä painehäviöiden kom-

pensoimista. Painehäviöitä syntyy putkiston virtauskitkasta, kertavastuksista (venttiilit, 

yhteet, prosessikomponentit) sekä virtauksen poikkipinta-alan ja/tai suunnan muutoksis-

ta. (Mott, 2006, s. 382-383)) 
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Kokonaisnostokorkeuden avulla voidaan hyvin laskea pumpun tehontarve hyötysuhteen 

avulla. Yhtälön 14 mukaan lasketaan häviöttömän pumppauksen tehontarve. (Mott, 

2006, s. 383) (Larjola 2012, s. 55): 

              (14) 

Missä qv on tilavuusvirta. 

Pumpun hyötysuhde määritellään yhtälön 15 mukaan seuraavasti (Sulzer Pumps, 1998, 

s.17): 

   
 

    
     (15) 

Pumpun ottamalle akseliteholle voidaan kirjoittaa lauseke yhtälön 16 muotoon: 

      
 

 
 
      

 
       (16) 

4.2 Pumpun valintaparametrit 

Valittaessa pumppua täytyy ottaa haltuun lukuisa joukko informaatiota, esimerkiksi 

seuraavan listan mukaan: (Mott, 2006, s. 385) 

1. Pumpattavan nesteen ominaisuudet (kaikki lämpötilan funktioita) 

• tiheys, viskositeetti, korroosio- ja eroosiovaikutukset, kylläisen höyryn paine 

2. Tarvittava tuotto eli tilavuusvirta 

3. Pumpun imupuolen olosuhteet 

4. Pumpun painepuolen olosuhteet 

5. Kokonaisnostokorkeus 

6. Virtaussysteemin tyyppi 

7. Voimanlähteen tyyppi 

• sähkö- tai dieselmoottori, turbiini jne. 

8. Koko-, paino- ja sijoituspaikkarajoitteet 

9. Pumpun sijoituspaikan olosuhteet 

10. Pumpun investointikustannukset 

• hankinta ja asennus 
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11. Pumpun käyttökustannukset 

12. Voimassa olevat säädökset 

• luokitukset, standardit jne. 

Tämä lista on siis vain yksi esitys, ja eri käyttökohteissa painotetaan eri asioita. Esimer-

kiksi pumpun käyttökustannuksia voidaan pitää joissain tapauksissa paljon merkityksel-

lisempinä, jos vaikkapa saavutetaan huomattavat säästöt sähköenergiassa ja huollontar-

peessa.  

Hieman samanlainen lista voidaan tehdä pumpun valinnan jälkeisistä toimista, joissa 

määritellään tarkemmin käytettävä tekniikka: (Mott, 2006, s. 385) 

1. Pumpun tyyppi ja valmistaja 

2. Pumpun koko 

3. Imupuolen halkaisija ja liitoksen tyyppi 

• laippa, kierre jne. 

4. Painepuolen halkaisija ja liitoksen tyyppi 

5. Pyörimisnopeus 

6. Käyttöön liittyvä erittely  

• esim. sähkömoottorin teho, pyörimisnopeus ja sen säätö, jännite, vaiheisuus, 

taajuus, rungon koko, kotelon tyyppi 

7. Kytkennän tyyppi, valmistaja 

8. Jalustan ominaisuudet 

9. Tarvittavat erityismateriaalit ja -tarvikkeet 

10. Akselin tiivisteen tyyppi ja materiaalit 

Tällainen lista käydään usein läpi yhdessä pumppuvalmistajan edustajan kanssa. (Mott, 

2006, s. 385) 
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5 SUURNOPEUSPUMPPUJA 

Tämä luku käsittelee suurnopeuspumppujen tekniikkaa, erilaisia pumpputyyppejä ja 

niistä tehtyjä havaintoja. 

5.1 LUT:ssa 1990-luvun alussa tehty tutkimus 

Luvussa 2 mainittu suurnopeuspumppututkimus toteutettiin Lappeenrannassa 1990-

luvun alussa. Sen tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia tuottaa korkeita, 200-400 

barin paineita käyttäen hyvin suuria (100 000 rpm) pyörimisnopeuksia kineettisillä 

pumpuilla. Tämän tyyppisten pumppujen edut olivat olleet tiedossa: pieni koko, pitkä 

tekninen käyttöikä ja vähäinen huollontarve. Tutkimus oli osa suurnopeustekniikka-

teknologiahanketta, päärahoittajina Tekes ja High Speed Tech Oy Ltd. Tutkimus toteu-

tettiin yhteistyössä LUT:n Energiatekniikan osaston, TKK:n Sähkömekaniikan laborato-

rion sekä High Speed Tech Oy Ltd:n yhteistyönä. (B-81, 1993, tiivistelmä) 

On ehtinyt muodostua yleiseksi käsitykseksi, että korkeita paineita tuotetaan syrjäytys-

pumpuilla ja suuria tilavuusvirtoja kineettisillä pumpuilla. Tavanomaisilla pyörimisno-

peuksilla, esim. 3000 rpm, on vaikeaa tuottaa korkeata painetta keskipakopumpulla il-

man hyvin suurta virtausta. Tällöin vaaditaan toki myös hyvin suuri sähköteho, kuten 

pumppuvoimalaitoksissa, joissa nostokorkeus voi olla esim. 1km pumpattaessa vettä 

energiavarastoksi. Tavallisesti keskipakopumpuilla tuotetaan muutaman sadan metrin 

(muutaman kymmenen barin) nostokorkeus yhtä vaihetta kohden. (B-81, 1993, s. 5-6) 

Kineettisillä pumpuilla suurimmat paineet tavanomaisessa tekniikassa tuotetaan yleensä 

voimalaitosten syöttöpumpuilla, joissa paineennousu voi olla esimerkiksi 150 bar. Täl-

löin käytetään pääsääntöisesti monivaiheisia pumppuja. Avaruustekniikassa sen sijaan 

käytetään kineettisiä pumppuja, joilla tuotetaan polttoaineelle hyvin suuri paine. Kehä-

nopeus tällaisessa pumpussa nousee todella suureksi tavanomaisiin kineettisiin pump-

puihin verrattuna. Tässä luvussa käsitellyn tutkimuksen ideana oli korvata syrjäytys-

pumppuja kineettisillä pumpuilla nestesuihkuleikkauksessa sekä korkeapainepesureissa. 

(B81, 1993, s. 6) 

Tutkimusta varten rakennettiin koelaite, jonka tavoitearvoiksi asetettiin 250 bar tila-

vuusvirralla 36 l/min ( = 2,16 m
3
/h). Tämä oli rakenteeltaan ns. osittaisemissiopumppu. 
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Vielä suurempaa painetta (300 bar) kokeiltiin tuottaa pyöriväpesäisellä pumppuraken-

teella. Tällöin virtaus oli vieläkin pienempi. Käyttölaitteena toimi kuvassa 3 oikealla 

näkyvä paineilmaturbiini, ja mitattiin turbiinin ottama teho hyötysuhteen määritystä 

varten. (B-81, 1993, s. 6-7) 

 

Kuva 3: Osittaisemissiopumppu ja sen tutkimuksen aikainen käyttölaite, ilmaturbiini (Suurno-

peustekniikka, 2010, s. 36) 

5.2 Osittaisemissiopumppu 

Osittaisemissiolla toimivaa pumppua on alettu pitää käyttökelpoisena vaihtoehtona suu-

ria pyörimisnopeuksia käyttävissä sovelluksissa. Tällaisella rakenteella voidaan saavut-

taa suuria paineennostoja korkealla hyötysuhteella. (Barber-Nichols, 2011) 

5.2.1 Osittaisemissioroottorilla varustettu pumppu 

Osittaisemissioroottorilla tarkoitetaan tässä sitä, että kuvan 5 mukaisesti roottorin sii-

pisolat ovat hyvin kapeat suhteessa siipien paksuuteen. Tällöin virtaus poistuu vain 

osalta roottorin ulkokehää. Kuvassa 4 näkyvät pumpun moniportaiset labyrinttitiivisteet. 

Tällaisella rakenteella saatiin Lappeenrannassa tehdyssä tutkimuksessa kokonaisvirtaus 

45 l/min ottoteholla 29 kW. Hyötysuhteeksi saatiin  21 %, joka on alle puolet laskennal-
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lisesta hyötysuhteesta. Paineennosto oli tässä pisteessä n. 240 bar pyörimisnopeuden 

ollessa 100 000 rpm. (B-81, 1993, s. 12-16) 

 

Kuva 4: Osittaisemissiopumpun halkileikkaus (B-81, 1993, s. 12) 

 

 

Kuva 5. Osittaisemissioroottoripumpun impellerin poikkileikkaus (B-81, 1993, s. 13) 
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5.2.2 Osittaisemissiostaattorilla varustettu pumppu 

Seuraava kokeiltu rakenne oli osittaisemissiostaattorilla varustettu, saman koelaitteen 

runkoon rakennettu pumppu. Juoksupyörässä oli kuusi säteittäistä siipeä, painekompen-

sointi ja avoin, täyssyöstöinen rakenne. Sen ulkohalkaisija oli 36 mm, eli 4 mm pie-

nempi kuin edellisessä pumpputyypissä. Paineennousuksi saatiin n. 160 bar pyörimis-

nopeudella 100 000 rpm, ja hyötysuhde oli hieman yli 20 % eli samaa luokkaa kuin en-

simmäisellä pumppurakenteella. (B-81, 1993, s. 19-20) 

Juoksupyörän siipien määrää lisättiin kuudesta kahteentoista ja ulkohalkaisijaa suuren-

nettiin siten, että välys pumpun pesään nähden pieneni 0,4 mm:stä 0,2 mm:iin. Nyt saa-

vutettiin 100 000 rpm pyörimisnopeudella n. 180 barin paineennosto eli 20 baria korke-

ampi kuin edellisellä rakenteella. Hyötysuhdekin nousi 35 %:iin. Näillä kummallakin 

rakenteella tilavuusvirta jäi kuitenkin alhaiseksi, n. 20 – 30 l/min. (B-81, 1993, s. 20-21) 

 

Kuva 6.  Keskeltä imevä osittaisemissiostaattoripumppu käyttömoottoreineen (LUT / Virtaus-

tekniikan laboratorio) 

 

Akseli todettiin kohtuuttoman paksuksi, laakerit kohtuuttoman isoiksi ja labyrinttitiivis-

teet tarpeettomiksi. Rakennettiin kokonaan uusi koelaite, ja nyt kyseessä oli kuvassa 6 
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esitetty, keskeltä imevä osittaisemissiostaattorilla varustettu pumppu. Ilmaturbiini kor-

vattiin sähkömoottorilla, joka pystyi tuottamaan 100 000 rpm pyörimisnopeudella 50 

kW maksimitehon. Huomattavaa on laitteen hyvin pieni koko. Kuvassa 6 etualalla on 

kokoa havainnollistamassa tuon ajan teknologiaa edustava 3,5 tuuman levyke. (B-81, 

1993, s. 28) 

Mitoitukseen käytettiin tämän työn luvun 3 tapaisia paine- ja virtauslukuja, jotka oli 

laskettu edellisen pumppurakenteen mitatuista parhaan hyötysuhteen arvoista. Juoksu-

pyörän sädesuhteen huomattava muutos (1,48   2,85 !) aiheutti mm. painekertoimen 

huomattavan kasvamisen. Nyt paineennousu 100 000 rpm nopeudella oli 261,1 bar hyö-

tysuhteen ollessa 53 % tilavuusvirralla 38,2 l/min. Saavutettuja paine- (0,7) ja virtauslu-

kuja (0,93) voidaan pitää hyvinä. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 6. (B-81, 1993, s. 

28-32) 

 

Kuva 7. Osittaisemissiopumppu mittausajossa, tuottopaine 235 bar (B-81, 1993, s. 30) 

 

Nämä tulokset ylittivät selvästi asetetut tavoitteet. Tietyllä virtausalueella nimellispis-

teen alapuolella esiintyi värähtelyitä tuotetussa paineessa. Tämä antoi aihetta jatkotut-
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kimuksiin, johtuvatko värähtelyt kuristusventtiilistä. Myös staattorirakennetta kehittä-

mällä voidaan päästä kokonaan eroon värähtelyistä. Juoksupyörän eli roottorin ominais-

pyörimisnopeutta nostamalla voidaan kirjallisuusarvojen mukaan saavuttaa yli 60 % 

hyötysuhde. Tällöin tulee Reynoldsin luvun olla myös tarpeeksi suuri. (B-81, 1993, s. 9, 

33-34) Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona eri pumppurakenteilla mitatut arvot. Sa-

rakkeessa k1 on arvo k ja sarakkeessa k2 arvo ψ.  

Taulukko 1. Koelaitteilla mitatut arvot (B-81, 1993, s. 37) 

 

5.3 Pyöriväpesäinen pumppu 

Kolmas Lappeenrannassa 1993 testattu rakenne oli kuvien 8 ja 9 mukainen pyörivä-

pesäinen pumppu. Sille asetettiin tavoitearvoksi edellisiä vielä korkeampi, 300 barin 

paineennosto tilavuusvirralla 6 l/min. Pyörimisnopeus tässäkin pumpussa on 100 000 

rpm. (B-81, 1993, s. 40) 
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Kuva 8: Pyöriväpesäisen pumpun halkileikkaus (B-81, 1993, s. 41) 

 

 

Kuva 9. Pyöriväpesäisen pumpun pesä (Suurnopeustekniikka, 2010, s. 36) 
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Myös Pitot-pumpuksi kutsutussa (Balje, 1981, s. 440) pumpussa on hyvin nopeasti pyö-

rivän nesteen täyttämä ontto pesä. Pesään on sijoitettu pitot-putken tapainen siipi, jonka 

kärjessä on virtausta vastaan oleva reikä. Neste saa melkein saman pyörimisnopeuden 

kuin sen ympärillä pyörivä pesä. Nesteen paine nousee ensinnäkin keskipakoisvoiman 

vaikutuksesta, kun toisaalta myös osa nopeusenergiasta muuttuu paineennousuksi. (B-

81, 1993, s. 40) Kuvassa 8 on esitetty Pitot-pumpun toimintaperiaate. Nuolet kuvaavat 

pyörimis- ja virtaussuuntia. 

 

Kuva 10: Pyöriväpesäisen eli Pitot-pumpun periaatekuva (Balje, 1981, s. 440) 

 

5.4 Muita pumpputyyppejä 

Tässä luvussa esitellään vaihtoehtoisia ratkaisuja suurnopeuspumppuihin. 

5.4.1 Barske-pumppu 

Yksi tilavuusvirtaa rajoittava tekijä on pumpussa muodostuva lämpöenergia. Pumps and 

Systems –lehdessä julkaistun artikkelin mukaan suurin turvallinen lämpötilan nousu 

pumpussa on 10 Fahrenheit-asteen eli noin 5,5 Celsius-asteen suuruinen. Tähän haas-
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teeseen on vastattu mm. osittaisemissiopumpulla, jossa on suorasiipinen, ns. Barske-

impelleri. Esimerkki Barske-pumpun rakenteesta on esitetty kuvassa 9. Tämän kaltai-

sessa pumpussa diffuusoriin siirtyvä neste on teoriassa ainoastaan siipien väliseen tilaan 

jäävä, mutta käytännössä nestettä siirtyy myös impellerin ja pumpun rungon väliin jää-

västä tilasta. Pumpun toiminta on kuitenkin hyvin hallittavissa virtausmittarin avulla. 

(Split Flow Pumps, 1994) 

 

Kuva 11. Yhdellä diffuusorilla varustetun Barske-pumpun rakenne ylhäältäpäin (mukailtu: Split 

Flow Pumps, 1994) 

 

Barske-pumppu on nimetty keksijänsä mukaan, ja pumpputyyppi on ollut käytössä 

muun muassa rakettimoottoreissa polttoainepumppuna. (Barske, 1950) Barske-pumpun 

hyvinä puolina voidaan pitää sen robustia rakennetta ja hyvää valmistettavuutta verrat-

tuna tavanomaisiin impellerirakenteisiin, joissa ei ole suoria siipiä. Myös tehokäyrään ja 

pumpun säädettävyyteen voi hyvin vaikuttaa mm. siipien lukumäärän valinnalla ja dif-

fuusoriaukon suunnittelulla. (Split Flow Pumps, 1994) 

Melko tuoreen kiinalaistutkimuksen mukaan pumppaamalla vettä Barske-pumpulla voi-

daan saavuttaa yli 240 barin paineennosto (280 barin käyttöpaine) tilavuusvirralla 200 

l/min (12 m
3
/h). Maksimi pyörimisnopeus on 150 000 rpm ominaispyörimisnopeuden 

ollessa n. 0,47, laskettuna yhtälöllä 4. Tätä ei voida kuitenkaan vielä pitää käytännön 

tasolla luotettavana tietona, koska arvot on saatu käyttäen CFDesign-nimistä numeerista 



32 

simulointiohjelmaa. Kuvassa 10 on esitetty simuloidun pumpun impelleri (vas.) ja val-

mis virtauskentän malli (oik.) (Meng, 2009) 

 

Kuva 12. CFD-simuloidun pumpun impelleri ja virtauskenttä (Meng, 2009) 

 

5.4.2 Huokoinen roottori 

Yksi tapa vähentää melua keskipakopumpuissa on käyttää roottorina huokoista, esim. 

nikkelivaahdolla pinnoitettua roottoria. Tällaisen roottorin ominaisuudet vastaavat 

suunnilleen 90 asteen jättökulman impellerin ominaisuuksia, joten sillä on mahdollista 

saavuttaa korkeita painekertoimia. Tällaisen roottorin hyvä puoli on myös ominais-

käyrän tasaisuus alhaisimmillakin pyörimisnopeuksilla aina pysähdykseen asti. Tätä on 

havainnollistettu kuvassa 11, jossa on esitetty maksimihyötysuhde viskositeetin funk-

tiona. (Balje, 1981, s. 445) 
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Kuva 13: Huokoisen roottorin hyötysuhde väliaineen viskositeetin funktiona (Balje, 1981, s. 

446) 

 

Tässä tekniikassa hyötysuhteen kannalta optimaalinen tilavuusvirta on suhteellisen al-

hainen. Saatavilla olevien testitulosten perusteella laskettu hyötysuhde voi olla 0,68 % 

ominaispyörimisnopeuksilla 0,2 ... 0,43. Pumpattavan nesteen (mm. veden) alhainen 

viskositeetti vaikuttaa hyötysuhteeseen myönteisesti. Vedessä olevat epäpuhtaudet vai-

kuttavat huokoisen roottorin toimivuuteen voimakkaasti, koska huokoisen materiaalin 

tiheys tulee olla suhteellisen suuri. (Balje, 1981, s. 445) Näin ollen huollontarve tai vas-

taavasti veden puhdistuksen tarve kasvaa.  
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6 YHTEENVETO  

Työtä tehdessä on tullut vahvistuneeksi aloitusvaiheessa tehdyt epäilyt. Suurnopeus-

pumppututkimusta on tehty lähivuosina aktiivisesti ja on olemassa jo standardeja täyttä-

viä malleja. Tuoreen kiinalaistutkimuksen (Meng, 2009) mukaan on CFD-simuloinnilla 

saatu mm. vesihydrauliikan vaatimukset hyvin täyttäviä suoritusarvoja. Tietoa mahdol-

lisista koeajoista oli vaikea löytää, ja tutkimusraportit olivat monesti kiinankielisiä ja/tai 

maksullisia. 

Pumppuja voisi kytkeä sarjaan korkeamman paineen tuottamiseksi, mutta tällöin on 

huomioitava pumpun maksimi imupaine ja systeemin robustisuus. Yleisenä havaintona 

voidaan esittää, että korkean paineen tuottaminen ei vaadi kovin suurta sähkötehoa, 

mutta tilavuusvirta jää tällöin pieneksi. Toisaalta voidaan ajatella, että järjestelmäkoh-

taisesti on mahdollista suunnitella pumppu, jossa suoritusarvot paranevat huomattavasti. 

Esimerkkinä mainittakoon vesihydrauliikan kapea lämpötila-alue ja alhainen viskosi-

teetti. 

Työ täytti tavoitteensa siinä, että tuoretta tutkimusaineistoa löytyi ja sen perusteella voi-

daan pitää suurnopeuskeskipakopumppuja energiatehokkaana vaihtoehtona mm. vesi-

hydrauliikassa, vesisuihkuleikkauksessa ja painepesureissa. Tutkitun aineiston pohjalta 

voidaan esittää arvaus, että lähivuosina ainakin joltain suurelta pumppuvalmistajalta 

löytyy sarjatuotannosta veden pumppaamiseen suunniteltuja suurnopeuspumppuja. 
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