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Diplomityössä tutkittiin höyryturbiinin ulosvirtauskanavistojen kokeellisia tutkimusmenetel-

miä ja suoritettiin käytännön mittauksia Fortum Oyj:n Loviisan ydinvoimalaitoksen höyrytur-

biinien huuvan pienoismallilla. Kirjallisuusselvityksen perusteella todettiin, että pienoismalli-

tutkimuksella on ollut keskeinen asema ulosvirtauskanavistojen suunnittelussa. Kokeellisten 

menetelmien perusongelmana on höyryturbiinin ulosvirtausolosuhteiden jäljitteleminen. Käy-

tetyt mittausmenetelmät perustuvat pääosin tavanomaisiin paine- ja nopeusmittauksiin. Lisäai-

nepartikkeleihin ja laser-valaisuun perustuva PIV (particle image velocimetry) todettiin lupaa-

vaksi menetelmäksi ulosvirtauskanavistojen tutkimuksen saralla. Työn käytännön osuudessa 

tehtiin mittauksia mittasuhteessa 1:8 rakennetulle höyryturbiinin huuvan pienoismallille. Mit-

tauksilla tutkittiin virtausta mallin sisääntulo- ja ulostulotasoissa. Lisäksi mitattiin staattisen 

paineen jakauma huuvan sisällä. Kokonaispainetta mittaava kiel-putki todettiin käytännöl-

liseksi työkaluksi huuvan virtauskentän tutkimuksessa. Tuloksista käy hyvin ilmi huuvan ulos-

tuloon syntyvien pyörteiden muodostuminen ja ulostulon epätasainen nopeusjakauma. Staatti-

nen paine huuvan sisällä havaittiin epätasaisesti jakautuneeksi. Ulostulotason ja staattisen pai-

neen mittauksilla saadut tulokset sopivat hyvin yhteen kirjallisuudesta löytyvien tutkimustulos-

ten kanssa ja tukevat Loviisan ulosvirtauskanavistosta aiemmin tehtyjä CFD-simulointeja.  
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ABSTRACT 
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In this master’s thesis, experimental methods related to steam turbine exhaust systems research 

are investigated. According to literary research, experimental scale model research has had a 

central role for long in the design of steam turbine exhaust systems. The basic problem with the 

experimental methods is the difficulty of reproducing authentic turbine exit flow conditions. 

The measurements rely typically on conventional pressure and velocity measurements. Laser-

based particle image velocimetry was identified as a promising method in the field of exhaust 

systems research. In addition to literary research, practical measurements were performed on a 

1:8 exhaust hood scale model, modelled after the steam turbine exhaust hoods at Fortum Oyj 

Loviisa nuclear power plant. Flow conditions at scale model exhaust hood inlet and outlet 

planes were investigated with probe traverse measurements. Static pressure was measured with 

pressure tapping. Kiel-probe was found suitable tool for approximations of the complex flow 

conditions related to the model. The results indicate the existence of large vortices at the hood 

outlet which impair the exhaust hood performance. Static pressure distribution inside the hood 

was found to be non-uniform. The overall results match well with other similar studies and 

support earlier CFD–simulations conducted using Loviisa NPP turbine exhaust hood geometry.
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1 JOHDANTO 

Höyryturbiinin ulosvirtauskanavisto muodostaa turbiiniprosessin toiminnan kannalta tärkeän 

kokonaisuuden. Ulosvirtauskanavistossa tapahtuvat virtausilmiöt yhdessä lauhduttimen pai-

neen kanssa määrittävät turbiinin paisunnan loppupisteen, jolla on suora vaikutus turbiinista 

saatavaan tehoon. Ulosvirtauskanavistossa tapahtuvilla häviöillä on merkittävä vaikutus koko 

turbiinin hyötysuhteeseen (Japikse 2003, 329).  

Ulosvirtauskanaviston päätehtävät ovat paisuneen höyryn kääntäminen lauhduttimelle ja tur-

biinin ulostulopaineen pitäminen mahdollisimman alhaisena. Ulosvirtauskanavisto alkaa vii-

meisen turbiinivaiheen jälkeen ja päättyy lauhduttimeen. Se koostuu diffuusorista, sitä ympä-

röivästä huuvasta, sekä lauhduttimen kaulasta, jonne huuva ohjaa diffuusorilta poistuvan höy-

ryn. Alan kirjallisuudessa termiä huuva (eng. exhaust hood) käytetään usein synonyymina koko 

ulosvirtauskanavistolle. 

Tässä diplomityössä tutkimuksen kohteena on Fortum Oyj:n Loviisan ydinvoimalaitoksen höy-

ryturbiinien ulosvirtauskanavisto. Työn tavoitteena on tutkia ja esitellä ulosvirtauskanavistojen 

kokeellisia tutkimusmenetelmiä sekä suorittaa käytännön mittauksia Loviisan voimalaitoksen 

turbiinien huuvan pienoismallilla. Mittausten tavoitteena on verrata tuloksia aiempiin CFD-si-

mulointeihin ja pyrkiä paikallistamaan ulosvirtauskanaviston suorituskykyyn vaikuttavia teki-

jöitä. Työ on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston diplomitöiden sarjaa, joissa on tutkittu 

Loviisan höyryturbiinien parannusmahdollisuuksia keskittyen erityisesti poistumishäviöihin ja 

ulosvirtauskanaviston toimintaan. Laukas (2009) tutki työssään yleisesti turbiinien hyötysuh-

teen parantamismahdollisuuksia. Yhtenä hyötysuhteeseen vaikuttavana tekijänä esille nousivat 

poistumishäviöt. Tältä pohjalta jatkoi Luttunen (2012) työssään ”Ulosvirtauskanavan vaikutus 

höyryturbiinin suorituskykyyn”. Työssä tutkittiin Loviisan ulosvirtauskanavan painehäviötä 

lauhdutinpaineen funktiona voimalaitoksella tehtyjen mittausten perusteella ja diffuusorin toi-

mintaa CFD-laskennan avulla. Toivonen (2013) ja Inkeri (2014) jatkoivat ulosvirtauskanavis-

ton CFD-laskentaa syventäen ja laajentaen tarkastelua muun muassa tutkittavan geometrian 

osalta. 

Tämän työn yleisessä osuudessa esitellään työn taustaa ja käsitellään ulosvirtauskanavistoon 

liittyvää teoriaa. Työn sisältöön liittyen perehdytään ulosvirtauskanavistojen kokeellisiin tutki-

musmenetelmiin kirjallisuudesta ja alan julkaisuista löytyvien referenssitutkimuksien kautta. 

Tämän työn puitteissa tehdyistä mittauksista esitellään mittausjärjestelyt, instrumentointi sekä 
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tulokset ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset. Mittaustuloksia myös vertaillaan CFD-simu-

lointien tuloksiin. Työn lopuksi esitetään ehdotus mittausten ja tutkimuksen jatkosta sekä mit-

tauslaitteiston kehittämisestä. 
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2 LOVIISAN VOIMALAITOS 

Fortum Oyj:n Loviisan ydinvoimalaitos koostuu kahdesta laitosyksiköstä, Loviisa 1 ja Loviisa 

2, jotka molemmat ovat VVER-tyyppisiä painevesilaitoksia. Loviisa 1 on otettu käyttöön 

vuonna 1977 ja Loviisa 2 1980. Kummankin laitoksen nykyinen nettosähköteho on 496 MW. 

(Fortum 2015.)  

Kummallakin laitoksella on kaksi aksiaaliturbiinia, jotka koostuvat korkeapaineosasta ja kah-

desta matalapaineosasta. Korkeapaineturbiini on rakenteeltaan yksijuoksuinen ja matalapai-

neturbiinit kahtaalle aukeavia eli kaksijuoksuisia.  Turbiinit ovat tyypiltään yhdistettyjä aktio-

reaktioturbiineja, eli vaiheiden reaktioasteet vaihtelevat. (Fortum 2002a.) Turbiinien teknisiä 

tietoja sekä höyryn tila ennen ja jälkeen turbiinin on esitelty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Loviisan voimalaitoksen höyryturbiinien teknisiä tietoja (Fortum 2002a).  

SA höyryturbiini K-220-44-2M  

Pyörimisnopeus 3000 rpm 

Akseliteho 260 MW 

Tulohöyry  

Paine 43,7 bar 

Lämpötila 252 °C 

Massavirta 413 kg/s 

Poistohöyry  

Paine 0,025 bar 

Lämpötila 21 °C 

Massavirta 220 kg/s 

 

MP-turbiinit ovat yhteydessä merivesilauhduttimiin, joissa turbiinilta poistuva kostea höyry tii-

vistyy takaisin nestemäiseen olomuotoon. Lauhduttimien paine määräytyy käytettävissä olevan 

meriveden lämpötilan perusteella. Lauhdutinpaine vaihtelee vuodenajan mukaisesti kesäkau-

den noin 50 millibaarista alkutalven 22 millibaariin (Fortum 2002b).  
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3 HÖYRYTURBIININ ULOSVIRTAUSKANAVISTO 

Höyryturbiinin loppuosa on turbiiniprosessin suorituskyvyn kannalta tärkeä alue. Turbiinin lop-

puosalla tarkoitetaan tässä matalapainepesän viimeisiä vaiheita ja turbiinin jälkeistä ulosvir-

tauskanavistoa, joka käsittää yleensä diffuusorin (eng. diffuser) ja huuvan (eng. hood, exhaust 

hood). Diffuusori ja huuva ovat tarkasti ottaen erillisiä komponentteja, mutta alan kirjallisuu-

dessa niiden muodostamaan kokonaisuuteen viitataan yleisesti termillä exhaust hood. Dif-

fuusori sijaitsee yleensä huuvan sisällä. Diffuusorin tehtävä on hidastaa turbiinilta poistuvaa 

virtausta ja huuvan puolestaan virtauksen kokoaminen ja kääntäminen lauhduttimelle. Ulosvir-

tauskanaviston voidaan siis katsoa alkavan turbiinin ulostulosta, viimeisen roottorivaiheen jäl-

keen ja jatkuvan lauhduttimen sisääntuloon asti.  

Turbiinin loppuosa on suorituskyvyn kannalta mielenkiintoinen alue, koska siellä tapahtuvilla 

ulosvirtaushäviöillä on merkittävä vaikutus koko turbiinin hyötysuhteeseen. Luttusen (2012, 

101) laskelmien mukaan Loviisan höyryturbiinien ulosvirtauskanavistossa tapahtuvat häviöt 

alentavat turbiinin teoreettista tehoa 0,5 – 2,5 MW akselia kohden. Laskelmissa ei ole huomi-

oitu höyryn kosteutta. Turbiinin jälkeiset virtausilmiöt osaltaan vaikuttavat turbiinin paisunnan 

loppupaineeseen, jolla on suora vaikutus turbiinilta saatavaan tehoon.  

Ulosvirtauskanaviston virtausilmiötä tarkasteltaessa ja tutkittaessa on tärkeää huomioida, että 

erilaisten ilmiöiden vaikutukset voivat myös kulkeutua vastavirtaan. Tuoreet tutkimukset ko-

rostavatkin, että turbiinin viimeistä vaihetta ja sen jälkeistä ulosvirtauskanavistoa pitäisikin tar-

kastella kokonaisuutena, jossa diffuusori ja huuva vaikuttavat viimeisen turbiinivaiheen toimin-

taan ja toisinpäin (Liu et al. 2003, 292).  

3.1 Diffuusori 

Diffuusorilla tarkoitetaan yleisesti virtauskanavan laajenevaa osaa (kuva 1), jonka tarkoituk-

sena on hidastaa virtausta ja samalla nostaa painetta (White 2003, 400). Huolimatta diffuusorien 

periaatteellisesta yksinkertaisuudesta, niihin liittyvät virtausilmiöt ovat verrattain monimutkai-

sia eikä niitä kaikkia ymmärretä täysin vielä nykypäivänäkään (Dixon 1998, 45).  
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Kuva 1.  Yksinkertaisen diffuusorin periaatekuva. Virtauksen suunta merkitty kuvaan sinisellä  

nuolella. A1 kuvaa sisääntulon pinta-alaa ja A2 ulostulon pinta-alaa. 

 

Turbiinien yhteydessä käytetyt diffuusorit ovat tyypillisesti rengasmaisia eli annulaarisia. Dif-

fuusori sijaitsee ulosvirtauskanavassa viimeisen turbiinivaiheen jälkeen. (Japikse 2003, 330.) 

Kuvissa 2 ja 3 on esitelty annulaarisen kaksikaarisen diffuusorin ja huuvan rakennetta tässä 

työssä käytetyn pienoismallin rakennekuvien avulla.  

 

Kuva 2. Isometrikuva huuvasta, jonka sisällä diffuusori sijaitsee. Huuvan etuseinämä kuvassa lä-

pinäkyvä. 
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Kuva 3. Tässä työssä tarkastellun huuvan pienoismallin leikkauskuvat sivulta (ylempi kuva) ja ulostu-

losta päin (alempi kuva). 

 

Diffuusorin toimintaperiaatetta voidaan yksinkertaistetusti tarkastella Bernoullin lain avulla. 

Bernoullin laki kuvaa kokonaispaineen säilymistä häviöttömässä virtauksessa. Sen mukaan ko-
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konaispaine koostuu staattisesta paineesta, dynaamisesta paineesta sekä korkeusasemasta riip-

puvasta komponentista. Kun jätetään korkeusaseman vaikutus huomiotta, Bernoullin laki voi-

daan kirjoittaa yhtälön (1) esittämään muotoon.  

vakiowp  2

2

1
      (1) 

missä p on staattinen paine, ρ virtaavan väliaineen tiheys ja w virtausnopeus. Yhtälön toinen 

termi edustaa dynaamista painetta. Yhtälön perusteella voidaan nähdä, että nopeuden laskiessa 

on staattisen paineen vastaavasti noustava. Tarkalleen ottaen yhtälö on voimassa ainoastaan 

kitkattomalle, kokoonpuristumattomalle virtaukselle yhden jatkuvan virtaviivan suunnassa 

(White 2003, 185). Yhtälö ei siis huomioi esimerkiksi todellisessa diffuusorissa väistämättä 

tapahtuvia kokonaispainehäviöitä. Näin ollen todellisen diffuusorin tapauksessa ei voida puhua 

kokonaispaineen säilymisestä vakiona, mutta Bernoullin lailla voidaan kuitenkin kuvata dynaa-

misen paineen muuttumista staattiseksi paineeksi diffuusorissa. 

Diffuusorin toimintaa kuvaava perusparametri on paineennousukerroin Cp. Paineennousuker-

roin on määritelty yhtälössä (2). (Japikse 2003, 331.) 

101

12
p

pp

pp
C




     (2) 

Yhtälössä p1 on staattinen paine diffuusorin sisääntulossa, p2 staattinen paine diffuusorin ulos-

tulossa ja p01 kokonaispaine diffuusorin sisääntulossa. Toisin sanoen yhtälö kuvaa diffuusorissa 

tapahtuvan staattisen paineen muutoksen (yhtälön osoittaja) suhdetta virtauksen dynaamiseen 

paineeseen (kokonaispaineen ja staattisen paineen erotus, yhtälön nimittäjä). Mikäli siis kaikki 

virtauksen sisältämä kineettinen energia (dynaaminen paine) saataisiin muunnettua staattiseksi 

paineennousuksi diffuusorissa, tulisi paineennousukertoimen arvoksi tasan 1. Paineennousu-

kerroin voi olla todellisissa diffuusoreissa myös negatiivinen, mikä kuvaa sitä että staattinen 

paine itse asiassa laskee diffuusorin ylitse. Tällöin diffuusori ei toimi halutulla tavalla. 

Kitkattomalle eli ideaaliselle diffuusorille yhtälö (2) voidaan kirjoittaa seuraavaan muotoon 

2

1

2
p 1 










w

w
C     (3) 

missä alaindeksi 1 ilmoittaa virtausnopeuden diffuusorin sisääntulossa ja 2 ulostulossa. 
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Tilavuusvirran jatkuvuusyhtälö virtaukselle on 

2211 AwAw       (4) 

Yhdistämällä yhtälöt (3) ja (4), voidaan paineennousukerroin kirjoittaa diffuusorin sisään- ja 

ulostulopinta-alojen (kuva 1) suhteen avulla yhtälön (5) mukaisesti. 

 

2

1

2
p 1













A

A
C     (5) 

Tämä pinta-alojen suhde on keskeinen parametri diffuusorien suunnittelussa. Tyypillisesti 

suhde on luokkaa 5:1, jolle yhtälön (5) perusteella paineennousukertoimeksi olisi odotettavissa 

0,96. Käytännössä kuitenkin tällaiselle geometrialle kokeellisesti mitattu paineennousukerroin 

liikkuu alueella 0,24 – 0,86. (White 2003, 401.) 

Pääsyy erolle diffuusorin teoreettisen ja todellisen suorituskyvyn välillä on virtauksen irtoami-

nen diffuusorin seinämistä (White 2003, 401). Virtauksen irrotessa muodostuu pyörteitä, joiden 

voidaan ajatella tukkivan kanavaa ja siten vähentävän efektiivistä virtauspoikkipinta-alaa, jol-

loin päävirtauksen nopeus voi jopa nousta ja paine tippua (White 2003, 401). 

Dixonin (1998, 45) mukaan perussyy virtauksen irtoamiseen on liian nopea diffuusio eli hidas-

tuminen diffuusorin ylitse. Liian nopea hidastuminen johtaa aina suuriin kokonaispainehäviöi-

hin. Toisaalta liian hitaassa hidastumisessa virtauksen ja seinämän väliset kitkahäviöt korostu-

vat virtauksen altistuessa seinämälle pitemmällä matkalla (Dixon 1998, 45). 

Dimensionanalyysin perusteella voidaan osoittaa, että paineennousukertoimeen vaikuttavat 

seuraavat tekijät (White 2003, 402): 

1. Kaksi seuraavista geometrisista parametreista 

a. Sisääntulo- ja poistumispinta-alojen suhde 

b. Diffuusorin laajenemiskulma 

c. Diffuusorin pituuden suhde sisääntulon halkaisijaan 

2. Reynoldsin luku sisääntulossa 

3. Machin luku sisääntulossa 

4. Tukkeutumiskerroin sisääntulossa 

5. Sivusuhde (kanavan leveyden suhde kanavan korkeuteen, vain suorakulmaisen dif-

fuusorin tapauksessa) 
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Tukkeutumiskerroin kuvaa virtauksen irtoamisesta aiheutuneiden pyörteiden tukkiman pinta-

alan suhdetta todelliseen sisääntulopinta-alaan.  

Todellisessa tilanteessa paineennousukertoimeen ja diffuusorin suorituskykyyn vaikuttavat 

myös monet muut tekijät. White (2003, 402) nostaa näistä tärkeimpinä esille sisääntulovirtauk-

sen turbulenttisuuden, pyörteisyyden ja nopeusprofiilin, virtauksen pulssimaisuuden sekä ala-

virrassa olevat virtausesteet. 

3.2 Diffuusorin ja huuvan merkitys höyryturbiinin paisunnassa 

Diffuusorin merkitystä höyryturbiiniprosessin kannalta voi olla aluksi vaikea hahmottaa. On 

selvää, että höyryturbiinin ulostulossa halutaan pitää mahdollisimman alhainen paine, jotta 

paine-ero ja sen myötä entalpiaero turbiinin ylitse olisi mahdollisimman suuri. Miksi siis tur-

biinilta poistuvan virtauksen painetta halutaan nostaa diffuusorissa? Mitä kineettisen energian 

talteenotto hyödyttää enää turbiinin jälkeen? Miten diffuusori vaikuttaa turbiinin ulostulon pai-

neeseen? 

Diffuusorin toimintaa ja sen vaikutusta höyryturbiinin suorituskykyyn on joissakin lähteissä 

selitetty yksinomaan paineennousukertoimen avulla. Tällainen kuvaus ei kuitenkaan avaa ilmi-

öön liittyviä fysikaalisia vaikutusmekanismeja eikä varsinaisesti selitä miksi diffuusorin avulla 

turbiinin paisuntaa saadaan jatkettua pidemmälle. Burton (2014, 1) kuvaa diffuusorin tehtävää 

seuraavasti: ”diffuusorin […] tarkoitus on hidastaa viimeiseltä turbiinivaiheelta poistuvaa vir-

tausta, joka lauhdutinpaineen ollessa vakio, aikaansaa alhaisemman staattisen paineen turbiinin 

ulostuloon ja täten mahdollistaa suuremman tehon”. Asiaa sekoittavat myös turbiinin ulosvir-

taushäviöiden käsittely, joiden yhteydessä yleensä korostetaan turbiinin jälkeistä paineennou-

sua ei-toivottuna, turbiinin suorituskykyä heikentävänä tekijänä. Sanders (2004, 189) toteaa 

ulosvirtaushäviöihin liittyen että ”huuvan tehtävä on ottaa vastaan höyryvirtaus minimoiden 

virtauksen hidastuminen ja siten paineennousu”. Eri lähteissä eri tavalla käytetty terminologia 

voi tehdä täsmällisen kokonaiskuvan muodostamisen aiheesta vaikeaksi. 

Asiaa täytyy tarkastella painetasojen avulla ja kiinnittää tarkasti huomiota siihen milloin on 

kyse staattisesta ja milloin kokonaispaineesta. Lisäksi termien diffuusori ja huuva käyttöön tu-

lee kiinnittää huomiota, sillä ne ovat virtausteknisesti erillisiä komponentteja, joilla on erilaiset 

tehtävät. Kolmanneksi tilapisteiden osalta tulee käyttää riittävää tarkkuutta ja tarkastella erik-

seen virtauksen tilaa ennen ja jälkeen diffuusorin.  
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Ilman diffuusoria turbiinin paisunta päättyisi suoraan lauhduttimen paineeseen. Tämä aiheut-

taisi jyrkän askelmuutoksen paineessa, mistä aiheutuisivat suuret häviöt.  

Asentamalla diffuusori turbiinin viimeisen vaiheen jälkeen saadaan tilannetta muutettua suo-

tuisampaan suuntaan. Nyt turbiinin paisunnan loppupiste määräytyy diffuusorin sisääntulossa 

vallitsevan staattisen paineen mukaisesti. Virtauksella on tässä vaiheessa runsaasti nopeutta ja 

sen vuoksi on mahdollista, että staattinen paine diffuusorin sisääntulossa on lauhduttimen pai-

netta matalampi, vaikka kokonaispaine diffuusorin sisääntulossa onkin lauhduttimen painetta 

suurempi. Diffuusorissa virtaus hidastuu hallitusti ja sen jälkeen se käännetään huuvassa lauh-

duttimelle. Todelliset diffuusorit eivät kuitenkaan pysty muuntamaan kaikkea virtauksen ki-

neettistä energiaa staattiseksi paineennousuksi ja lisäksi diffuusorissa tapahtuu kokonaispai-

nehäviöitä. Kitkasta sekä virtauksen irtoamisesta, pyörteilystä ja virtauspoikkipinta-alan tuk-

keutumisesta johtuvat kokonaispainehäviöt lisäävät virtausvastusta diffuusorin ylitse. Tämän 

vastuksen aiheuttama vastapaine nostaa staattista painetta turbiinin ulostulossa. 

Paineennousukertoimessa (yhtälö 2) tämä näkyy siten, että staattisen paineen kasvaessa turbii-

nin ulostulossa yhtälön osoittajan arvo pienenee ja paineennousukertoimen arvo laskee. Edellä 

kuvatulla tavalla voidaan osoittaa turbiinilta saatavan tehon olevan sidottu diffuusorin suoritus-

kykyyn. 

Kuvassa 4 on kuvattu diffuusorin vaikutusta turbiinin paisunnan loppupaineeseen. Kuvassa p1 

on staattinen paine turbiinin ulostulossa, p01 kokonaispaine turbiinin ulostulossa ja p2 lauhdut-

timen paine. Sininen väri kuvaa negatiivista paineennousukerrointa (staattinen paine turbiinin 

ulostulossa on suurempi kuin lauhduttimen paine). Punaisella värillä kuvataan positiivista pai-

neennousukerrointa (staattinen paine turbiinin ulostulossa on matalampi kuin lauhduttimen 

paine). Paisuntakäyrän kaksi haaraa edustavat isentrooppista ja todellista paisuntaa. 
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Kuva 4.  Diffuusorin vaikutus h,s – tasossa. (Burton 2014, 4) 

 

3.3 Ulosvirtaushäviöt 

Höyryturbiinin ulosvirtaushäviöt kuvaavat viimeisessä vaiheessa ja sen jälkeen syntyviä ener-

giahäviöitä, joilla on negatiivinen vaikutus turbiinin suorituskykyyn. Ulosvirtaushäviöihin vai-

kuttaa kolme pääasiallista häviömekanismia. Häviöitä aiheutuu virtauksen mukana poistuvasta 

kineettisestä energiasta (eng. velocity loss), ulosvirtauskanaviston painehäviöistä (eng. hood 

loss) sekä häviöistä, jotka johtuvat turbiinilta poistuvan virtauksen aksiaalisesta suunnasta poik-

keavasta poistumiskulmasta (eng. turn-up loss). (Sanders 2004, 186.) 

Virtauksen nopeudesta johtuvat häviöt aiheutuvat turbiinilta poistuvan virtauksen sisältämästä 

kineettisestä energiasta, jota ei ole saatu hyödynnettyä turbiinissa. Poistumishäviöiden kannalta 

virtauksen kineettinen energia määräytyy virtauksen aksiaalisen nopeuskomponentin mukai-

sesti. Häviöt kasvavat virtausnopeuden kasvaessa. Lisääntyminen kuitenkin tasaantuu virtaus-

nopeuden lähestyessä äänennopeutta. (Sanders 2004, 186.) 
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Virtauksen poistumiskulmasta aiheutuvat häviöt johtuvat virtauksen absoluuttisen poistumis-

kulman poikkeamisesta verrattuna optimaaliseen, täysin aksiaaliseen ulosvirtaukseen. Virtaus-

kulma kääntyy epäedulliseen suuntaan poistumisnopeuden laskiessa esimerkiksi massavirran 

pienentymisen seurauksena. Äärimmäisessä tapauksessa absoluuttinen poistumiskulma voi las-

kea niin pieneksi että viimeinen siipirivistö voi tukkeutua. (Sanders 2004, 190.) 

Ulosvirtauskanavassa tapahtuvat häviöt ovat tämän työn kannalta kaikkein mielenkiintoisim-

pia. Ulosvirtauskanavassa tapahtuvat virtauksen painehäviöt vaikuttavat välillisesti turbiinin 

suorituskykyyn nostamalla staattista painetta turbiinin ulostulossa, joka määrää turbiinin pai-

sunnan loppupisteen. Painehäviöitä aiheutuu kitkasta, pyörteilystä ja virtauksen irtoamisesta. 

Irtoamisalueet ja pyörteet tukkivat virtauspoikkipinta-alaa, jolloin päävirtauksen nopeus kas-

vaa. Ulosvirtauskanavistojen perusongelmana ovat höyryn erittäin korkea virtausnopeus ja toi-

saalta virtauksen kääntäminen aksiaalisesta radiaaliseksi jyrkästi verrattain pienessä tilassa. Li-

säksi erilaiset tukirakenteet voivat häiritä virtausta aiheuttaen häviöitä. 
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4 DIPLOMITYÖT LOVIISAN ULOSVIRTAUSKANAVISTOIHIN 

LIITTYEN 

Laukas selvitti diplomityössään (2009) Loviisan höyryturbiinien hyötysuhteen parantamismah-

dollisuuksia. Työn perusteella tunnistetut parannuskohteet liittyivät korkeapaineturbiiniin, 

mutta huomiota kiinnitettiin myös matalapaineturbiinin jälkeisiin ulosvirtaushäviöihin, jotka 

todettiin merkittäviksi. Luttunen jatkoi tutkimusta omassa diplomityössään (2012) keskittyen 

ulosvirtauskanavassa syntyvien häviöiden tarkasteluun. Työssä selvitettiin Loviisan voimalai-

toksella tehtyjen mittausten perusteella ulosvirtauskanavan häviöitä ja mallinnettiin virtauksen 

käyttäytymistä diffuusorissa CFD-laskennan avulla. Diffuusorin paineennousukertoimeksi 35 

mbar paineella saatiin 0,14 ja tätä vastaavaksi hyötysuhteeksi 17 % (Luttunen 2012, 85). Lut-

tunen toteaa tulosten olevan suuntaa antavia tehtyjen yksinkertaistuksien vuoksi. Joka tapauk-

sessa hyötysuhde on verrattain matala kirjallisuudessa esitettyihin arvoihin nähden, joiden mu-

kaan diffuusorin tyypillinen hyötysuhde olisi luokkaa 40 – 60 % (Japikse 2003, cit. Luttunen 

2012, 85). 

Diffuusorin toimintaa tarkasteltiin ensin vertailemalla kahta geometriaa keskenään. Toinen tar-

kasteltavista geometrioista vastasi todellista diffuusoria, toisesta oli poistettu diffuusorin keski-

kaari. Vertaileva mallinnus eri rakenteiden välillä suoritettiin ANSYS Fluent ohjelmalla käyt-

tämällä työaineena ilmaa, joka ei vastaa todellista tilannetta mutta antaa kuvan diffuusorin ae-

rodynaamisesta toiminnasta (Luttunen 2012, 101). Sisääntulonopeutena oli nyt käytetty arvoa 

6,4 m/s, joka työaineen painetta ja lämpötilaa säätämällä avulla oli saatu vastaamaan todelli-

sessa diffuusorissa 25 mbarin lauhdutinpaineella vallitsevaa Reynoldsin lukua. Virtausnopeus 

hidastui kummassakin tapauksessa noin puoleen alkuperäisestä nopeudesta: arvoon 3,3 m/s to-

dellisen geometrian omaavassa mallissa ja arvoon 3,7 m/s pelkistetyn geometrian mallissa.  Vir-

tauksen suurempi hidastuminen viittaisi diffuusorin parempaan toimintaan. Laskennassa tehty-

jen yksinkertaistusten takia tulosten soveltaminen tai geometrioiden välisen paremmuuden ver-

tailu on kuitenkin vaikeaa.  

Toisena tapauksena mallinnettiin todellisen geometrian omaavan diffuusorin toimintaa kah-

della eri lauhdutinpaineella, 25 ja 35 mbar. Nyt mallinnukseen käytettiin kostean höyryn mallia, 

joka vastaa paremmin todellista tilannetta. Mallinnuksen perusteella lasketut paineennousuker-

toimet olivat kummallakin lauhdutinpaineella negatiivisia. Mallinnustulosten perusteella pai-

neennousukerroin on kuitenkin hieman suurempi (-0,03 vs. -0,05) 35 millibaarin lauhdutinpai-

neella. Ehdotuksina huuvan ja diffuusorin suorituskyvyn parantamiseksi työn johtopäätöksissä 
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esitetään huuvan tukirakenteiden pyöristämistä virtauksen suunnassa ja viistämistä jättöreu-

nasta tai jopa niiden poistamista kokonaan. Lisäksi mainitaan ulosvirtauskanavan koon kasvat-

taminen keinona ulosvirtaushäviöiden pienentämiseksi (Luttunen 2012, 101). 

Toivonen jatkoi diplomitöiden sarjaa perehtymällä työssään (2013) tarkemmin ulosvirtauska-

naviston toimintaan virtaussimuloinnin avulla. Toivosen työssä verrattiin virtauksen käyttäyty-

mistä kalustetun ja kalustamattoman huuvageometrian välillä. Kalustetulla geometrialla tarkoi-

tetaan todellista tapausta, joka sisältää muun muassa huuvan sisäiset virtauksenohjaimet. Ka-

lustamattomasta geometriasta nämä on karsittu pois. Mallinnustulosten perusteella kalustama-

ton geometria vaikuttaa suorituskyvyn kannalta otollisemmalta, esimerkiksi 25 mbar lauhdu-

tinpaineella kalustamattomalla geometrialla määritetty paineennousukerroin on 0,176 ja kalus-

tetulla -0,244 (Toivonen 2013, 77 & 89). 

Toivonen tunnisti mallinnuksen perusteella useita potentiaalisia ongelma-alueita ulosvirtauska-

navistossa huuvan ja diffuusorin optimaalisen toiminnan kannalta. Esille nostetaan poikkisuun-

tainen virtausohjain, diffuusorin ulko-ohjaimen taus sekä diffuusorin virtausohjaimet, eli niin 

sanotut lokinsiivet.  

Viimeisimmässä aiheesta tehdyssä diplomityössä (Inkeri 2014) jatkettiin ulosvirtauskanaviston 

CFD-mallinnusta. Yhtenä keskeisenä mielenkiinnonaiheena olivat nyt Toivosen työssä esitetyt 

parannusehdotukset huuvan geometrian osalta. Työssä mallinnettiin ulosvirtauskanaviston suo-

rituskykyä neljällä eri geometrialla lauhdutinpaineilla 30, 37,5 ja 45 mbar. Tarkasteltavat geo-

metriat olivat: kalustettu, lisäkanavat, poistetut lokinsiivet ja oikaistu vesilippa. Näistä kalus-

tettu vastaa tällä hetkellä käytössä olevaa ulosvirtauskanavaa. Lisäkanavien tapauksessa huu-

van alaosan virtauspoikkipinta-alaa on kasvatettu ottamalla käyttöön tällä hetkellä käyttämättä 

olevia virtauskanavia. Lisäksi oli tutkittu kalustamattoman (poistetut lokinsiivet) huuvan geo-

metriaa ja tapausta jossa diffuusoria edeltävä vesilippa on muotoiltu jouhevammin.  

Inkerin työn tuloksiin palataan työn muissa osioissa mittaustulosten tarkastelun yhteydessä. In-

kerin mallinnusten perusteella lasketut paineennousukertoimet on esitetty kuvassa 5. Tulosten 

perusteella käy ilmi, että vastoin Toivosen työssä esitettyjä arvioita, lokinsiipien poistaminen 

näyttäisi heikentävän merkittävästi diffuusorin toimintaa. Sen sijaan lisäkanavien aukaisu ja 

vesilipan oikaisu paransivat suorituskykyä mallinnetuissa tapauksissa. Paras ja ainoa positiivi-

nen paineennousukerroin saavutetaan lisäkanavilla 37,5 mbarin lauhdutinpaineella. Huonoin, 
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noin -0,35 suuruinen paineennousukerroin saavutetaan poistettujen lokinsiipien geometrialla 30 

mbarin lauhdutinpaineella. 

 

 

Kuva 5.  Paineennousukerroin lauhdutinpaineen funktiona eri geometrioille (Inkeri 2014). 
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5 ULOSVIRTAUSKANAVISTOJEN KOKEELLINEN TUTKIMUS 

5.1 Yleiskatsaus 

Kokeellisella tutkimuksella on ollut tärkeä rooli höyryturbiinien ulosvirtauskanavistojen kehi-

tyksessä. Ulosvirtauskanavistojen suunnittelu onkin aiemmin perustunut lähes yksinomaan lai-

tevalmistajien kokeellisiin tutkimuksiin (Leyzerovich 2008, 153).  

Burton (2014, 20) esittelee väitöskirjansa kirjallisuustutkimusosiossa turbiinien ulosvirtauska-

navistoihin liittyviä kokeellisia menetelmiä. Burtonin mukaan suurin osa tutkimuksesta on kes-

kittynyt pienoismallimittauksiin taloudellisten näkökohtien rajoittaessa täysikokoisilla laitteis-

toilla tehtäviä mittauksia. Käytettyjen pienoismallien mittakaava on kasvanut viimeisen 20 vuo-

den aikana siten, että nykyaikaisissa mittauksissa pienoismallien mittakaava sijoittuu tyypilli-

sesti välille 1:15 – 1:10. Näin mittauksissa on päästy lähemmäksi mallinnettavissa laitteistoissa 

todellisuudessa vallitsevia Reynoldsin lukuja. (Burton 2014, 20.) 

Kokeellisten mittausten perusongelmaksi Burton nostaa esille todellisuutta vastaavien sisään-

tulo-olosuhteiden luomisen. Vanhemmissa tutkimuksissa sisääntulovirtaus on ollut pääasiassa 

tasaista eikä turbiinin vaikutusta ole yleensä huomioitu (Liu et al. 2003, 292). Todellisuudessa 

turbiinilta poistuva virtaus ei ole paine- ja nopeusjakaumaltaan tasaista. Tutkittaessa diffuusorin 

toimintaa pienoismallien avulla tulisi sisääntulovirtauksen vastata mahdollisimman hyvin to-

dellista tapausta, jotta mittaustuloksia voitaisiin pitää edustavina. 

Todellisenkaltaisen sisääntulovirtauksen jäljittelemiseksi on käytössä kaksi erilaista lähesty-

mistapaa: kiinteät ja pyörivät virtauksenohjaimet. Kiinteät virtauksenohjaimet voivat olla esi-

merkiksi kiinteitä siipiä tai levyjä, joilla virtaukselle annetaan haluttu pyörimiskulma ja paine-

jakaumaan saadaan säteen suuntaista vaihtelua. Kiinteät ohjaimet ovat yksinkertainen tapa pa-

rantaa mittaustulosten edustavuutta, mutta niillä ei tavoiteta jaksottaisia, roottorin liikkeestä ai-

heutuvia virtausilmiöitä, joilla nykytiedon valossa on tärkeä merkitys. (Burton 2014, 21.) 

Pyöriviä virtauksenohjaimia on käytetty kokeellisissa mittauksissa vielä melko vähän. Niitä on 

käytetty toistaiseksi lähinnä isojen laitevalmistajien omissa tutkimuksissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pyörivien ohjaimien eräänä ongelmana on laitteiden koon skaalaamisesta johtuva pyörimisno-

peuden kasvaminen. Esimerkiksi 50 Hz taajuudella pyörivää turbiinia jäljittelevän ohjainlait-

teiston pyörimisnopeudeksi tulisi 12000 rpm käytettäessä mittakaavaa 1:4. Tällöin ongelmaksi 
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nousevat muun muassa lujuustekniset tekijät. Mittauksissa käytetyt pyörivät virtauksenohjai-

met ovat yleensä joko pinnapyöriä (eng. spoked wheels) tai turbiinin siipiä jäljitteleviä pienois-

malleja. Kuvassa 6 on esitetty Sieker & Seume (2008) tutkimuksessa käytettyjä pyöriviä vir-

tauksenohjaimia.  

 

 

Kuva 6. Pyöriviä virtauksenohjaimia, joilla pyritään jäljittelemään turbiinin ulostulovirtausta. Vasem-

malla siipien vaikutusta jäljitellään yksinkertaisten pinnojen avulla, oikealla olevassa pyörässä 

on aidompi siipiprofiili (ei kuitenkaan vastaa viimeisen roottorivaiheen siipiä) (Sieker & Seume 

2008, 3). 

 

Pyörivät ohjaimet tuottavat ajasta riippuvia virtausilmiöitä jotka asettavat omat haasteensa mit-

tausten instrumentoinnille. Burtonin käyttämissä lähteissä ongelmaksi on noussut tulosten tois-

tettavuus kun mittauksiin on käytetty 5-reikäsondia. (Burton 2014, 21.)   

Kokeellisissa mittauksissa käytetty instrumentointi perustuu pääasiassa huuvan ja diffuusorin 

eri tasojen traversiomittauksiin antureilla ja sondeilla sekä seinämäporauksiin (Liu et al. 2003, 

293; Guillot et al. 2015, 3). Burtonin siteeraaman lähteen mukaan anturi-traversiomittaukset 

eivät tuota tarpeeksi informaatiota virtauksen yksityiskohtaista ymmärtämistä varten eikä nii-

den perusteella voida siten tehdä muutoksia suunnittelukäytäntöihin (Liu & Hynes 2002 cit. 

Burton 2014, 21).  Anturi-traversiot kuitenkin todetaan riittäväksi menetelmäksi CFD-tulosten 

validointiin (Burton 2014, 21). 
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Vaihtoehdoksi perinteisille anturimittauksille Burton esittää laseriin ja lisäainepartikkelehin pe-

rustuvia PIV-mittauksia (particle image velocimetry). PIV-menetelmä perustuu virtaavaan 

fluidiin sekoitettujen partikkelien (kaasumaisen fluidin tapauksessa esimerkiksi öljypisaroiden) 

aseman tallentamiseen. Partikkelien valaisuun käytetään useimmiten laseria ja tallentamiseen 

laserin kanssa tahdistettua kameraa. Koska partikkelien oletetaan liikkuvan osana virtausta, voi-

daan partikkelien liikkeen avulla määrittää virtauksen nopeus ja paikallinen suunta. (Raffel et 

al. 2007, 4 & 23.) PIV-menetelmällä voidaan luotettavasti määrittää nopeudet koko virtausken-

tässä, joiden avulla saadaan tietoa kineettisen energian häviöistä, turbulenssista ja yleisestä huu-

van / diffuusorin suorituskyvystä. Menetelmän rajoitteet liittyvät mitattavan virtauskentän ko-

koon ja toisaalta käytännön ongelmiin, joita aiheuttavat mittauksissa käytettävät merkkiaineet 

(esimerkiksi öljyn siivoaminen pienoismallilaitteiston sisältä). (Burton 2014, 21.) Käytännön 

esimerkkejä PIV:n käytöstä ulosvirtauskanavistojen tutkimuksessa löytyy muutamista tutki-

muksista (Guillot et al. 2015; Zhang et al. 2007). 

5.1.1 Pienoismallimittausten instrumentointi: referenssitutkimuksia 

Höyryturbiinien ulosvirtauskanavisto on vetänyt viime vuosina puoleensa yhä enemmän huo-

miota, ja aiheesta vuosittain julkaistujen tutkimusten ja artikkelien määrä onkin ollut selkeässä 

kasvussa 2000-luvun puolella (Luttunen 2012, 68). Seuraavassa kappaleessa esitellään instru-

mentoinnin ja mittausjärjestelyiden kannalta kaksi tutkimusta, joissa ulosvirtauskanavistoa on 

tutkittu kokeellisesti pienoismallimittausten avulla.   

Liu et al. (2003) tutkivat huuvan ja diffuusorin toimintaa pienoismallin avulla ja vertasivat tu-

loksia CFD-laskennalla saavutettuihin tuloksiin. Pienoismallin geometria oli rakennettu vastaa-

maan huuvaa ja diffuusoria, jotka ovat käytössä Westinghousen suunnittelemissa 300/600 MW-

luokan höyryturbiineissa Kiinassa. Käytetyn pienoismallin mittakaava oli 1:15, joka käy ilmi 

myöhemmästä samalla laitteistolla toteutusta tutkimuksesta (Fu et al. 2012).  Sisääntulovirtauk-

sen vaikutusta tutkittiin tekemällä mittauksia sekä turbiinin ulostuloa jäljittelevällä sisääntulo-

virtauksella että tasaisella sisääntulovirtauksella. Turbiinin ulostulovirtausta vastaava paineja-

kauma ja pyörimiskulma luotiin diffuusorin sisääntuloon asennetulla ohjainsiivellä ja muotoil-

lulla levyllä, joiden tarkempi rakenne ei käy tutkimuksesta ilmi. Pienoismallin instrumentointi 

toteutettiin seinämäporausten ja anturitraversioiden avulla. Kuvasta 7 käy ilmi pienoismallin 

rakenne ja seinämäporausten aksiaalinen sijainti. Staattisen paineen mittaukseen käytettyjä sei-

nämäporauksia oli sekä huuvan ulkokuorella että molemmin puolin diffuusorin sisä- ja ulko-

kaarella.  
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Kuva 7. Pienoismallin geometria ja mittausten sijainti. Kuvaan korostettu punaisella traversiotasot. Kir-

jain (a) merkitsee diffuusorin sisääntuloa, (b) diffuusorin ulostuloa ja (c) huuvan ulostuloa  

(muokattu lähteestä Liu et al. 2003, 293).  

 

Staattisen paineen mittauksia oli yhteensä diffuusorin ulkokaarella 12 x 3 (merkitty kirjaimella 

T), sisäkaarella 5 x 12 (kirjain H) ja huuvan ulkokuorella 9 x 6 (kirjain C). Mittausten radiaali-

nen asemointi käy ilmi kuvasta 8. 
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Kuva 8.  Mittauskohtien radiaalinen asemointi. Mittauskohdat merkitty poikkiviivoilla. (muokattu läh-

teestä Liu et al. 2003, 293). 

 

Traversiomittaukset toteutettiin viisireikäsondilla huuvan sisääntulossa, diffuusorin ulostulossa 

ja huuvan ulostulossa. Huuvan ulostulotaso oli jaettu pinta-alaltaan samankokoisiin alueisiin, 

joita oli yhteensä 200. Nopeus mitattiin jokaisen tällaisen alueen keskipisteestä nopeusja-

kauman muodostamiseksi. Huuvan sisääntulossa ja diffuusorin ulostulossa radiaalinen nopeus-

jakauma mitattiin kehältä neljästä eri kohtaa. Kohdat sijaitsivat toisiinsa nähden 90° kulmassa 

siten, että mittauskohdat vastasivat pysty- ja vaakasuuntaisia tasoja.  
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Toteutetulla instrumentoinnilla saatiin siis mitattua nopeusjakauma pienoismallin sisääntu-

lossa, diffuusorin ulostulossa sekä huuvan ulostulossa. Seinämäporauksilla saatiin tietoa staat-

tisista painetasoista huuvan eri osissa ja lisäksi diffuusorin kaarilla sijaitsevat painemittaukset 

tuottivat tietoa staattisen paineen muutoksista diffuusorin sisällä.  

Guillot et al. (2015) tutkivat kaasuturbiinin huuvan aerodynaamisen suorituskyvyn parantamis-

mahdollisuuksia kokeellisten mittausten avulla. Tutkimuksessa mitattiin ensin erilaisia dif-

fuusorigeometrioita 1:12 mittakaavassa, jonka lisäksi nämä mittaustulokset validoitiin käyttä-

mällä 1:4 mittakaavaan rakennettua pienoismallia. Varioitavana parametrina pidettiin suhdetta 

r/h joka kuvaa diffuusorin kaarevuussäteen r suhdetta diffuusorin ulostulon annulaarisen vir-

tauskanavan korkeuteen h (kuva 9).   

 

Kuva 9.  Parametrit r ja h. 

 

Pienoismallimittausten instrumentointi oli toteutettu seinämäporauksilla ja anturitraversioilla. 

Seinämäporauksilla mitattiin staattista painetta diffuusorin sisäkehältä ja anturitraversioilla pai-

nejakauma sisään- ja ulostulotasoilla. Mittauskohdat on esitetty kuvassa 10. Isomman 1:4 pie-

noismallin kohdalla käytössä oli lisäksi PIV-mittausmenetelmä, jolla saatiin mitattua nopeus-

jakauma huuvan ulostulossa. 
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Kuva 10.  Sisääntulon anturitraversioiden sijainti (a) ja seinämäporausten sijainti diffuusorin sisäkaarella (b) 

(Guillot et al. 2015). 

 

5.2 Mittausmenetelmät 

Tässä kappaleessa on esitelty ulosvirtauskanavistojen tutkimuksissa yleisesti käytettyjen mitta-

laitteiden ja –menetelmien teoriaa. Osaa näistä menetelmistä on käytetty tämän työn mittauk-

sissa. Toiset, kuten PIV ja monireikäsondit taas edustavat menetelmiä joita on käytetty maail-

malla ulosvirtauskanavistojen kokeellisissa tutkimuksissa ja jotka potentiaalisesti soveltuisivat 

myös tässä työssä tutkittavan huuvan jatkotutkimuksiin. 

5.2.1 Paineen mittaus 

Paineen mittauksen yhteydessä on oleellista täsmentää mitataanko kokonaispainetta vai staat-

tista painetta. Dynaamista painetta ei yleensä mitata sellaisenaan, vaan se määritetään koko-

naispaineen ja staattisen paineen erotuksen avulla tai muutoin mitatun virtausnopeuden ja 

fluidin tiheyden perusteella. 

Painetta, jonka virtaava fluidi kohdistaa virtaussuuntaansa nähden kohtisuorasti ympärilleen, 

kutsutaan virtauksen staattiseksi paineeksi. Staattista painetta voitaisiin mitata virheettömästi 

ainoastaan ideaalisella, virtausta häiritsemättömällä anturilla, joka liikkuisi virtauksen mukana 

samalla nopeudella fluidin kanssa. Tällöin anturin mittaama paine olisi staattista painetta. Tämä 

ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista, vaan staattista painetta on mitattava joko seinämä-

porausten tai erilaisten virtaukseen asetettujen antureiden ja sondien avulla. 
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5.2.2 Pitot-staattinen-putki 

Pitot-staattinen putki on eräs yleisimmistä paineen ja virtausnopeuden mittaukseen käytetyistä 

mittalaitteista. Pitot-staattinen putki koostuu taivutetusta putkesta, jonka kärkiosa muodostaa 

90° kulman varren kanssa. Putken kärjessä on aukko kokonaispaineen mittausta varten. Tähän 

aukkoon kohdistuu siis sekä virtauksessa vallitseva staattinen paine että virtauksen liikkeestä 

aiheutuva dynaaminen paine. Yhdensuuntaisen kärkiosan kehällä ovat mittausaukot staattisen 

paineen mittausta varten. Pitot-staattinen-putki on sisältä jaettu kahteen sisäkkäiseen putkeen, 

joista sisempi on yhteydessä kärjessä olevaan kokonaispaineen mittareikään ja ulompi staatti-

sen paineen mittareikiin.  

 

Kuva 11.  Kaksi erikokoista pitot-staattista-putkea. Pienemmän putken halkaisija 4 mm ja isomman 7 mm. 

 

Staattisen paineen onnistuneen mittaamisen edellytyksenä on putken oikeanlainen suuntaami-

nen virtaukseen nähden. Kärkiosan tulee olla tarkasti suunnattuna virtausta kohti siten, että 

staattisen paineen mittareiät ovat kohtisuorassa virtauksen suhteen. 

Virtausnopeuden mittaus pitot-staattisella putkella perustuu kokonais- ja staattisen paineen vä-

lisen eron määritykseen yhtälöiden (6) ja (7) mukaisesti.  
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Pitot-staattisen-putken avulla saadaan arvot kummallekin paineelle ja näiden erotuksena saa-

daan dynaaminen paine, josta edelleen tiheyden avulla saadaan laskettua virtausnopeus. Käy-

tännössä monet mittalaitteet ilmoittavat suoraan virtausnopeuden mitatun paine-eron avulla. 

Merkittävimmät mittauksiin vaikuttavat virhelähteet ovat epätarkka asemointi, turbulenssi, no-

peusgradientti, viskositeetti ja seinämien läheisyys (Rathakrishnan 2007, 291).  

Myös mittaputki itsessään aiheuttaa virhettä mittauksiin. Putken kärki aiheuttaa virtaukseen 

häiriötä siten, että staattinen paine putken pinnalla voi olla todellista painetta pienempi. Toi-

saalta putken varsi nostaa painetta virtaussuunnan vastaisesti putken pinnalla. Näin ollen ilmiöt 

osittain kumoavat toisensa. Tarkkoja mittauksia tehtäessä mittalaitteen yksilöllinen kalibrointi 

on kuitenkin tarpeen. (Reunanen 1999, 5).  

Turbulenssi aiheuttaa staattisen paineen mittaukseen virhettä, joka johtuu mittausreikiin nähden 

kohtisuorassa olevien nopeuskomponenttien vaihtelusta. Turbulenssin aiheuttama virhe on kui-

tenkin verrattain pientä. Esimerkiksi virtauksella, jonka turbulenssin intensiteetti on 0,1 (ky-

seessä suurehko arvo) virhe on luokkaa 2%. (Rathakrishnan 2007, 292). 

5.2.3 Yhdistelmäsondit 

Yhdistelmäsondit tarkoittavat sondeja, joilla saadaan samalla kertaa määritettyä virtauksen 

staattinen ja kokonaispaine sekä virtauksen suunta joko kaksi- tai kolmidimensionaalisesti 

(Reunanen 1999, 12). Yhdistelmäsondeissa paine mitataan useasta kohtaa sondin päästä. Eri 

paineiden keskinäisten suhteiden perusteella saadaan virtauksesta määritettyä halutut suureet. 

Suhteiden määrittämiseksi sondille tulee kalibroimalla määrittää kalibrointifunktiot, jotka sito-

vat jonkin mitatun paineen johonkin mittasuureeseen. Esimerkiksi kolmireikäsondissa kahden 

uloimman reiän välinen paine-ero voidaan kalibroimalla sitoa vastaamaan tiettyä virtauskul-

maa.  

Kolmireikäsondi on yksinkertaisin yhdistelmäsondityyppi. Kolmireikäsondilla voidaan mitata 

virtauksen staattinen ja kokonaispaine sekä kaksidimensionaalinen virtaussuunta. (Reunanen 
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1999, 14.) Kolmireikäsondin kärjessä on kolme reikää ja sondi on tyypillisesti valmistettu kol-

mesta yhteen juotetusta ohuesta putkesta. Sondin muodon vuoksi sitä nimitetään yleisesti myös 

Cobra-sondiksi. Kuvassa 12 on esitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston virtaustekniikan 

laboratoriossa käytössä oleva kolmireikäsondi. Kolmireikäsondia on käytetty tässä työssä no-

peus- ja painejakaumien mittaamiseen.  

 

Kuva 12.  Kolmireikäsondin kärki. Putkiosan halkaisija 6 mm. 

 

Viisireikäsondi on turbokonemittauksissa eniten käytetty yhdistelmäsondityyppi (Reunanen 

1999, 16). Viisireikäsondin kärjessä on yksi mittareikä keskellä ja neljä symmetrisesti sen ym-

pärillä. Erona kolmireikäsondiin, viisireikäsondilla saadaan määritettyä virtauksen suunta kol-

midimensionaalisesti. Tämä tekee siitä erittäin monipuolisen ja käyttökelpoisen työvälineen 

juuri turbokoneiden tapauksessa. Seitsenreikäsondi toimii viisireikäsondin tapaan, mutta vielä 

suurempi mittareikien määrä mahdollistaa laajemman mittauskulman. Esimerkiksi Vectoflow 

ilmoittaa viisireikäsondinsa mittauskulmaksi 60° ja seitsenreikäsondin kulmaksi 70° (Vecto-

flow 2015).  
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Kuva 13.  Kaksi erilaista monireikäsondin kärjen rakennetta. Valmistajan standardimallien halkaisija on 3 

mm (Vectoflow 2015). 

 

Yhdistelmäsondien yleisenä etuna on niiden kyky mitata samalla kertaa useita suureita virtauk-

sesta. Yhdistelmäsondien käyttö on kuitenkin verrattain monimutkaista kalibroinnista alkaen. 

Sondien käyttöä varten tarvitaan lisäksi painelähetin jokaista sondin mittareikää kohden, joka 

tekee tiedonkeruun järjestämisestä työläämpää. Laitevalmistajilta on tosin nykyään saatavissa 

ratkaisuja monireikäsondien tiedonkeruun järjestämiseen, joissa kaikki tarvittavat lähettimet on 

koottu yhdeksi kiinteäksi yksiköksi. Reunanen (1999, 9) toteaa yhdistelmäsondien kohdalla po-

tentiaaliseksi ongelmaksi kalibroinnin, joka saattaa tietyissä tapauksissa heikentää mittaustu-

losten tarkkuutta verrattuna sondiin joka mittaa suoraan tutkittavaa suuretta. 

5.2.4 Kiel-putki 

Kiel-putki on pitot-putken ohella käytetyimpiä ja tunnetuimpia kokonaispainesondeja. Kiel-

putki voidaan rakentaa hieman eri tavoilla, mutta käytännössä sondin kärkiosa koostuu aina 

kahdesta sisäkkäisestä putkesta. Sisempi putki on varsinaista paineen mittaamista varten. 

Ulompi putki kokoaa ja ohjaa virtauksen sisemmälle putkelle. Yksinkertaisen kiel-putken ra-

kennetta on esitetty kuvassa 14. Tämä tyyppi vastaa tämän työn mittauksissa käytettyä kiel-

putkea.  Kiel-putken ehdottomana etuna on sen erinomainen kyky kestää suuntauksessa tapah-

tuvia virheitä. Reunasen (1999, 9) mukaan tässä työssä käytetyn kiel-putken kohtauskulman 

sietokyky on parhaimmillaan jopa ± 45. Käytännössä siis sondin silmämääräinen suuntaaminen 

kohti virtauksen pääsuuntaa riittää uskottavien tulosten saamiseksi. Tämän vuoksi kiel-putki 

voidaan katsoa soveltuvan hyvin tilanteisiin, jossa virtauksen tarkkaa suuntaa ei tunneta, suunta 

vaihtelee tai sondin tarkka suuntaaminen muuten on vaikeaa. Reunanen mainitsee kiel – putken 

soveltuvan hyvin erilaisten koelaitteistojen sisään- ja ulostulovirtausten kokonaispainetasojen 

mittaamiseen.  
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Kuva 14.  Kiel-putki. 

 

Kiel-putki on helppokäyttöinen, mutta sillä saadaan mitattua ainoastaan virtauksen kokonais-

paine. Tarkan virtausnopeuden mittaamiseksi tarvittaisiin lisäksi tieto virtauksen paikallisesta 

staattisesta paineesta, jota ei kiel-putkella saada mitattua.  Kiel – putken muita heikkouksia ovat 

Reunasen (1999, 9) mukaan sen verrattain suurehko koko esimerkiksi ahtaita turbokonemit-

tauksia ajatellen. 

5.2.5 Staattisen paineen seinämämittaukset 

Seinämäporaukset ovat yleisin tapa mitata virtauksen staattinen paine. Seinämäporauksella tar-

koitetaan putken tai muun virtauskanavan seinämän lävitse porattua reikää, jonka tulee olla 

tarkasti suorassa kulmassa virtaukseen nähden. Tällöin reiässä vallitsee staattinen paine. Mitta-

reiän muoto, sijainti ja laatu vaikuttavat oleellisesti seinämäporausten avulla suoritettujen mit-

tausten tarkkuuteen. Poikkeamat voivat aiheuttaa huomattavia dynaamisesta paineesta aiheutu-

via virheitä. (Reunanen 1999, 2.) 

Seinämäporauksissa merkittävimpiä virhelähteitä ovat Arts et al. (2001, 44) mukaan muun mu-

assa mittausreikään kehittyvät pyörteet, virtauksen turbulenttisuus ja virtauksen kokoonpuris-

tuvuuden vaikutukset. Seinämän pinnalla olevan rajakerroksen leikkausjännitys aiheuttaa mit-

tausreikään pyöriviä virtauksia. Nämä pyörteet vetävät puoleensa mittausaukkoon päävirtauk-

sesta nopeasti liikkuvaa fluidia, jonka ansiosta mittareiästä mitattava paine on suurempi kuin 

se olisi seinämän pinnalla. (Arts et al. 2001, 44.) 
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Mittareiän koko on oleellinen tekijä mittaustarkkuuden osalta. Reunanen (1999, 3) toteaa on-

gelman olevan monisyinen ja asiasta julkaistun osittain ristiriitaistakin tietoa. Reunasen mukaan 

yleisesti ottaen pienempi reikä on parempi sen häiritessä virtausta vähemmän verrattuna isom-

paan reikään. Reunanen viittaa työssään Chuen (1975) tutkimukseen, jonka mukaan prosentu-

aalinen mittausvirhe lähestyisi nollaa käytettäessä halkaisijaltaan alle 0,3 mm suuruista reikää. 

Näin pienen reiän poraaminen on kuitenkin vaikeaa ja sen käyttö siten perusteltua vain mittauk-

sissa joissa vaaditaan erityisen suurta tarkkuutta (Reunanen 1999). Lisäksi Artsin et al. (2001, 

44) mukaan alle 0,5 mm rei’illä mittausten vasteajat kasvavat ja käytännössä ongelmia voi ai-

heuttaa myös reikien tukkeutuminen pölyn tai muun irtoaineksen takia.  

Pelkän halkaisijan sijaan on kuitenkin oleellisempaa tarkastella mittareiän syvyyden suhdetta 

reiän halkaisijaan. Arts et al. (2001, 44) esittelevät työssään aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Mit-

tausreiässä tapahtuvan pyörteilyn todetaan vähenevän kun reiän syvyyden ja halkaisijan suhde 

l/d pienenee jolloin myös mittausvirhe vähenee. Saman suhteen kasvaessa myös mittausvirhe 

kasvaa, kunnes suhde saavuttaa arvon 1,5. (Shaw 1960, cit. Arts et al. 2001, 44). Tämän pisteen 

jälkeen suhteen l/d kasvattaminen ei enää lisää mittausvirhettä. Toisaalta lyhyen reiän, jonka 

alla on halkaisijaltaan suurempi aukko, on todettu voivan aiheuttaa päinvastaista mittausvir-

hettä, jolloin aukosta mitattu paine on alhaisempi kuin virtauksen oikea staattinen paine.  

 

Kuva 15. Staattisen paineen mittausreiän geometriset parametrit l ja d. 

 

Virtauksen Machin luvun kasvaessa seinämäporausten mittavirhe kasvaa. Tässäkin tapauksessa 

reiän koko vaikuttaa virheeseen siten, että mittavirhe kasvaa reiän halkaisijan kasvaessa (Arts 

et al 2001, 45). Virtauksen turbulenttisuus lisää mittausvirhettä johtuen seinämään kohtisuo-

rassa olevan nopeuskomponentin vaihteluista. Turbulenssista johtuvat virheet ovat suuruus-

luokkaa 0,25 - 0,5 % päävirtauksen dynaamisesta paineesta. (Arts et al 2001, 46.) 
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Kaikenlaiset reiän käytännön työstämisestä aiheutuvat epätarkkuudet kuten jäysteet, purseet, 

pyöristykset ja viistoudet aiheuttavat virhettä painemittauksiin (Reunanen 1999, 2).  

5.2.6 Termiset anemometrit 

Termisillä anemometreillä tarkoitetaan virtausnopeuden mittaamiseen tarkoitettuja mittalait-

teita, joissa mittaus perustuu konvektiiviseen lämmönsiirtoon mittalaitteen ja virtauksen välillä. 

Termiset anemometreihin lukeutuvat kuumalanka- ja kuumakalvoanturit sekä niin sanotut te-

olliset termiset anemetrit. Jälkimmäisessä tapauksessa lämmitettävä elementti on rakenteeltaan 

kestävämpi tai se on suojattu jonkinlaisella suojakuorella, jolloin anturin käsittely on helpom-

paa ja laitteen kenttäkelpoisuus paranee merkittävästi. Tässä työssä käytetty ALNOR Com-

puflow 8585 (Kuva 16) on esimerkki tällaisesta mittarista. Mittariin kuuluu kiinteästi anturiosa 

ja siihen johdolla yhdistetty, digitaalisella näytöllä varustettu käyttölaite, josta anturin mittaama 

virtausnopeus voidaan suoraan lukea. Tässä mallissa, kuten useissa muissakin teollisissa termi-

sissä anemometreissä, on lämmitettävän elementin ympärillä virtausta ohjaava hahlo, joka vä-

hentää anturin herkkyyttä suuntauksen suhteen. 

 

Kuva 16.  ALNOR Compuflow 8585 ja anturin pään rakenne. 

 

Kuumalanka-anemometreissä käytetään erittäin ohutta metallilankaa, jonka tyypillinen paksuus 

on luokkaa 5 µm. Langan pituus liikkuu välillä 0,5 – 3 mm, tyypillisen pituuden ollessa lähellä 

1 mm. Kuumakalvoanemometreissä puolestaan sähköjohtava, ohut kalvo on asetettu sylinteri-

mäisen kuidun ympärille tai anturirungon pinnalle. Tämä lanka tai kalvo lämmitetään tyypilli-

sesti noin 150 – 220 °C lämpötilaan, jolloin lämpöä siirtyy anturista virtaukseen. (Punnonen 

1999, 1.) 
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Rakenteesta riippumatta anturien toiminta perustuu lämmitettävän elementin resistanssin ja 

lämpötilan väliseen riippuvuuteen, jonka voidaan katsoa olevan hyvällä tarkkuudella lineaari-

nen (Punnonen 1999, 2). Riippuvuus on esitetty yhtälössä (8).  

 )(1 20W2020 TTaRR      (8) 

missä R on anturimateriaalin resistanssi mittaustilanteessa, R20 resistanssi 20 °C lämpötilassa, 

a materiaalille ominainen vakio, Tw langan / kalvon lämpötila ja T20 referenssilämpötila 20 °C.  

Terminen anemometri voi perustua joko vakiolämpötila- tai vakiovirtaperiaatteeseen. Va-

kiolämpötilaan perustuvassa anemometrissa langan resistanssi ja lämpötila pidetään vakiona 

nopean säätöpiirin avulla. Tämän tyypin anemometrit ovat nykyaikana yleisimpiä, mutta va-

kiovirtatyypin mittareitakin käytetään joissakin tietyissä erikoiskohteissa. (Punnonen 1999, 3.) 

Kun langan lämpötila pidetään vakiona, voidaan konvektiivisen lämpövirran langasta ympäris-

töön katsoa olevan yhtä suuri kuin langan ottama sähköteho, joka on varsinainen mitattava 

suure. Kun tunnetaan langan dimensiot sekä ympäristön lämpötila, voidaan lämmönsiirtoker-

roin h ratkaista yhtälöstä (9) 

)( aW TThA                                                     (9)                                                                                                                  

missä ф on lämpövirta, A langan pinta-ala, TW langan lämpötila ja Ta ympäristön lämpötila.  

Lämmönsiirtokerroin saadaan kytkettyä virtausnopeuteen Nusseltin ja Reynoldsin lukujen 

avulla. Nusseltin luku määritellään seuraavasti: 

k

hD
Nu       (10) 

missä k on langan lämmönjohtavuus.  

Lämmönsiirtokerroin ja edelleen Nusseltin luku kytkeytyvät virtausnopeuteen Reynoldsin lu-

vun  kautta. Reynoldsin luvusta saadaan lopulta laskettua mitattu virtausnopeus. Nusseltin ja 

Reynoldsin lukuja sitovat toisiinsa erilaiset geometriasta riippuvat korrelaatiot, niin sanotut 

Nusseltin luvun korrelaatiot. Aivan suoraan näiden yhtälöiden pohjalta virtausnopeutta ei kui-

tenkaan voida määrittää, johtuen muista lämmönsiirron muodoista ja langan yksilöllisistä omi-

naisuuksista (Punnonen 1999, 5). 
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Yhteisenä piirteenä kaikille termisille virtausnopeusmittareille on niiden hyvä soveltuvuus ma-

talille virtausnopeuksille. Termisistä anemometreistä kuumalanka- ja kuumakalvoanemometrit 

ovat oikein käytettyinä hyvin tarkkoja, mutta toisaalta vaativat jatkuvaa kalibrointia. Lisäksi 

koska lämmönsiirtokorrelaatiot ovat voimassa vain kohtisuoralle virtaukselle, ne ovat hyvin 

herkkiä suuntaamisen suhteen. Anturit ovat myös hyvin herkkiä rikkoutumaan, joka aiheuttaa 

omat vaatimuksensa mittausten toteuttamiselle. Tyypillinen käyttökohde kuumalanka-anemo-

metreille akateemisessa tutkimuksessa on turbulenssiin liittyvien nopeuskomponenttien mittaa-

minen. Huomattavasti robustimmat teolliset termiset anemometrit ovat helppokäyttöisiä ei-

vätkä vaadi jatkuvaa kalibrointia. Virtausta ohjaavan hahlon vuoksi tällaiset mittarit eivät ole 

kuumalanka-anemometreihin verrattuna yhtä herkkiä suuntauksen suhteen. Teollisia anemo-

metrejä käytetään yleisesti yksinkertaisiin virtausnopeuden mittauksiin esimerkiksi ilmastoin-

tikanavissa.  

5.3 Visualisointitekniikat 

Virtauksen suunnan määrittäminen paikallisesti on mahdollista erilaisilla mittausmenetelmillä, 

kuten monireikäsondeilla. PIV – menetelmällä saadaan virtauskentästä tallennettua isompi osa 

kerrallaan, mutta kuvannettava ala on silti melko rajoitettu. Lisäksi kyseessä on kallis ja verrat-

tain monimutkainen menetelmä. Yksinkertaisemman vaihtoehdon näille tarjoavat erilaiset vir-

tauksen visualisointimenetelmät. Virtauksen visualisointi tarkoittaa kirjaimellisesti virtauksen 

saattamista näkyväksi, jolloin voidaan tehdä havaintoja virtauksen suunnasta ja muun muassa 

turbulenttisesta käyttäytymisestä. Virtauksen visualisointia voidaan hyödyntää, kun halutaan 

kokonaiskäsitys virtauksen käyttäytymisestä esimerkiksi tietyn rakenteen ylitse. Virtauksen vi-

sualisointi soveltuu lisäksi virtauskentän esitutkimukseen mittausinstrumentoinnin suunnitte-

lussa sekä CFD – tulosten paikkansapitävyyden tarkasteluun.   

5.3.1 Visualisointilangat 

Visualisointilangat eli tuftit (eng. tufts) ovat vanha, mutta yksinkertainen ja kustannustehokas 

tapa visualisoida virtausta. Sana tuft tarkoittaa suomeksi töyhtöä tai tukkoa. Käytännössä kyse 

on langanpätkistä, jotka kiinnitetään toisesta päästään tutkittavan rakenteen pinnalle. Langan 

vapaa pää liikkuu vapaasti virtauksen mukana ja sen perusteella saadaan tietoa virtauksen suun-

nasta sekä muun muassa irtoamisalueista ja pyörteistä. Tufteista voidaan myös valmistaa ohuen 

metallilangan tai siiman avulla tuftiverkko (eng. tuft grid). Tällainen verkko voidaan esimer-

kiksi asettaa tarkasteltavan rakenteen taakse ja saada näin informaatiota kappaleen taakse muo-

dostuvista pyörteistä. Grangerin (1995, 444) mukaan tuftit soveltuvat parhaiten nopeusalueella 
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1 – 30 m/s. Niitä käytetään kuitenkin suuremmillakin virtausnopeuksilla. Kuvassa 17 on esitetty 

tuftien käyttöä tutkittaessa rajakerroksen käyttäytymistä siipiprofiilin pinnalla aidossa lentoti-

lanteessa. 

 

Kuva 17.  Tuft-lankoja F-4C lentokoneen siiven pinnalla. (NASA 2002). 

 

Tässä työssä tuftiverkkoa käytettiin virtauksen visualisointiin huuvan ulostulossa. Tuftiverkko 

valmistettiin muodostamalla kalastussiimasta 50 x 40 mm verkko ulostulotason ylle. Tuft-lan-

gat kiinnitetiin solmimalla muodostuneen verkon risteyskohtiin. Tämän jälkeen langat tasattiin 

leikkaamalla sopivan mittaisiksi. Tuftien sopiva pituus riippuu tarkasteltavan tapauksen koko-

luokasta ja siitä miltä etäisyydeltä / miten tuftien – liikettä on mahdollista tarkastella. Lankojen 

liiallinen pituus ilmenee ”lepatuksena” langan joutuessa useamman erisuuntaisen nopeusvek-

torin vaikutuspiiriin.  Tässä työssä tufteihin käytettiin punaista villalankaa ja lankojen sopivaksi 

pituudeksi valikoitui kokeilujen perusteella n. 150 mm.  

Tuft-verkko osoittautui tehokkaaksi tavaksi visualisoida huuvan ulostuloon muodostuvia pyör-

realueita. Etenkin tason suuntaiset nopeusvektorit käyvät hyvin ilmi lankojen liikkeestä. Tuft-

visualisoinnin tuloksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.2.3. 
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5.3.2 Muut menetelmät 

Tuftien lisäksi on monia muitakin tapoja visualisoida virtausta. Savun käyttö on yleistä kaasu-

virtauksen tapauksessa esimerkiksi tuulitunneleissa. Huuvassa vallitseva virtauskenttä on kui-

tenkin niin turbulenttinen ja sekoittuminen niin voimakasta, ettei savun käyttö vaikuta kovin 

lupaavalta menetelmältä tässä tapauksessa. Kaasuvirtausta on mahdollista visualisoida myös 

erilaisilla, tutkittavan rakenteen pintaan levitettävillä öljyillä ja muilla aineilla. Virtaus muo-

dostaa käsitellylle pinnalle kuvioita, joista saadaan tietoa esimerkiksi irtoamiskohdista. Tällais-

ten menetelmien heikkoutena on aiheutuva siivoustarve ja öljyn tai muiden nesteiden mahdol-

linen leviäminen ympäröivään huonetilaan virtauksen mukana.    

Guillot et al. (2015) käyttivät tutkimuksessaan silikoninestettä virtauksen visualisoimiseen huu-

van ja diffuusorin sisällä. Keltaiseksi värjättyä nestettä levitettiin huuvan ja diffuusorin pienois-

mallin sisäpinnoille puhaltimen ollessa pois päältä. Tämän jälkeen puhallinta käytettiin 10 mi-

nuuttia, jonka jälkeen pinnoille syntyneet kuviot kuvattiin kameralla. Esimerkki tuloksina saa-

duista kuvista on esitetty kuvassa 18. 

 

Kuva 18.  Virtauksen visualisoinnin tuloksia diffuusorin sisäpinnalta. (Guillot et al.  2015) 
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Myös PIV – menetelmää voidaan pitää tapana visualisoida virtausta. PIV:llä saadaan mitattua 

nopeuskomponenttien suunnat ja suuruudet kuvannettavassa virtauskentässä. Näin ollen erilli-

selle virtauksen visualisoinnille ei välttämättä ole tarvetta. PIV – menetelmää on esitelty tar-

kemmin seuraavassa kappaleessa. 

5.4 PIV – mittaus 

PIV (eng. particle image velocimetry) on mittaus- ja visualisointimenetelmä, joka mahdollistaa 

koko virtauskentän nopeusjakauman tallentamisen hyvin nopeasti. Menetelmä on mainittu var-

teenotettavaksi vaihtoehdoksi huuvien kokeelliseen tutkimukseen liittyen (Burton 2014, 21) ja 

sitä on käytetty tähän tarkoitukseen viimeaikaisissa tutkimuksissa (Guillot et al. 2015). PIV-

menetelmä sopisi myös potentiaalisesti tässä työssä käytetyn huuvan pienoismallin jatkotutki-

muksiin, jonka vuoksi menetelmää esitellään tässä työssä. 

PIV – menetelmä perustuu hyvin pienikokoisten merkkipartikkelien lisäämiseen tutkittavan vir-

tauksen sekaan. Virtausta valaistaan tyypillisesti laserilla ja partikkelien sijainti tallennetaan 

niistä heijastuneen valon perusteella. (Raffel et al. 2007, 4.) Virtauksen kuvantaminen PIV:llä 

perustuu oletukseen, että merkkiainepartikkelit liikkuvat vapaasti osana virtausta, eli toisin sa-

noen partikkelien liike vastaa virtauksen liikettä.  

Ensisijainen virhelähde PIV-mittauksissa aiheutuu painovoimasta, mikäli virtaavan fluidin ja 

käytetyn merkkiaineen tiheydet eivät ole yhtä suuret. Tämä voidaan kuitenkin jättää huomioi-

matta monissa käytännön sovelluksissa. (Raffel et al. 2007, 15.)  

5.4.1 Merkkiaineet ja -partikkelit 

Kaasumaisen fluidin kuten ilman tapauksessa perusongelmana on fluidin ja partikkelien tiheys-

ero, joka voi heikentää nopeusmittausten edustavuutta (Raffel et al. 2007, 22). Myös työturval-

lisuus- ja terveysnäkökohdat tulee ottaa huomioon mikäli tutkittavalla fluidilla on yhteys ym-

päröivään huoneilmaan (Raffel et al. 2007, 22).  

Nestemäisten pisaroiden ongelmana on niiden nopea taipumus haihtua nopeasti. Kiinteiden par-

tikkelien syöttäminen on puolestaan vaikeampaa ja ne voivat kasautua yhteen. (Raffel et al. 

2007, 22). 
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Useissa tapauksissa partikkelit pitää syöttää virtaukseen ennen kuin virtaus saapuu tutkittavaan 

testiosuuteen. Partikkelien syöttäminen tulee tapahtua tavalla joka ei häiritse merkittävästi vir-

tausta, mutta joka takaa partikkelien tasaisen leviämisen virtaukseen. Jos tutkittavassa virtauk-

sessa vallitseva turbulenssi ei ole tarpeeksi voimakas riittävän sekoittumisen aikaansaamiseksi, 

voidaan partikkeleita syöttää useasta eri kohdasta tasaisen sekoittumisen varmistamiseksi. (Raf-

fel et al. 2007, 23). 

Partikkelien syöttämiseksi kaasuvirtaukseen käytetään useita erilaisia menetelmiä. Kuivia, jau-

hemaisia aineita voidaan syöttää ilmasuihkujen avulla. Nesteet voidaan syöttää suoraan pisa-

roina virtaukseen sumuttimien avulla. Sumuttimilla voidaan myös syöttää kiinteitä partikkeleita 

nesteen seassa. Nestemäiset aineet on myös mahdollista höyrystää virtauksen sekaan ja lauh-

duttaa jälkikäteen pisaroiksi. (Raffel et al. 2007, 23). 

PIV-tutkimuksissa, joissa väliaineena on ilma, käytetään yleisimmin merkkiaineena öljypi-

saroita. Käytetyimpiä öljyjä ovat kasviöljyt, kuten oliiviöljy. Ne soveltuvat vaarattomuutensa 

puolesta hyvin tähän käyttöön ja niistä koostuvat pisarat säilyttävät hyvin kokonsa erilaisissa 

olosuhteissa (Raffel et al. 2007, 23 - 24.) Muita käytettyjä merkkiaineita keskimääräisine hal-

kaisijoineen on esitelty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Kaasumaisten väliaineiden kanssa käytettyjä PIV – merkkiaineita (Raffel et al. 2007, 23). 

Tyyppi Materiaali Keskihalkaisija [μm] 

Kiinteät Polystyreeni 0,5 - 10 

 Alumiinioksidi Al2O3 0,2 -5  

 Titaanidioksidi TiO2 0,1 -5  

 Lasi (pallo) 0,2 -3 

 Lasi (pallo, ontto) 30-100 

 Granulaatti  10 -50 

 Dioktyyliftalaatti 1- 10 

  Savu < 1 

Nesteet Öljyt 0,5 - 10 

 Dietyyliheksyylisebakaatti (DEHS) 0,5 - 1,5 

  Helium-täytteiset saippuakuplat 1000 - 3000 

 

Kuvissa 19 ja 20 on kuvattu öljypisaroiden generointiin yleisesti käytetty menetelmä, jossa 

hyödynnetään Laskin – suuttimia. Laskin – suutin on nesteeseen upotettu paineilmaputki, jossa 
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on neljä radiaalisesti tasavälein asemoitua reikää. Rei’istä purkautuva paineilma saa aikaan öl-

jysumua sisältäviä ilmakuplia, jotka kulkeutuvat pinnalle ja hajoavat, syntyneen aerosolin va-

pautuessa ilmaan. Koko prosessissa käytetty kokoonpano (kuva 19) koostuu suljetusta öljyas-

tiasta, jossa on kaksi sisääntuloa paineilmalle ja yksi ulostulo tuotetulle öljysumulle.  Toinen 

paineilmayhteistä on jaettu neljän venttiilin kautta neljälle Laskin - suuttimelle. Suuttimiin kyt-

ketyllä paineilmalla luodaan öljysumua käyttämällä 0,5 – 1,5 bar ylipainetta ulostulon painee-

seen nähden. Astiassa suuttimien yläpuolella on vaakasuuntainen levy, jonka etäisyys astian 

sisäseinämästä on luokkaa 2 mm. Tämän raon tarkoitus on estää liian suurten öljypisaroiden 

päätyminen sumun sekaan.  Pisarakooltaan tarpeeksi pieni öljysumu kulkeutuu raon lävitse ja 

lopulta ulos astiasta. Toisella astiaan kytketyllä paineilmayhteellä voidaan kontrolloida pisaroi-

den konsentraatiota öljysumussa. (Raffel et al. 2007, 24.) 

Menetelmällä tuotettujen pisaroiden keskimääräinen koko riippuu ensisijaisesti käytetystä öl-

jystä ja vähäisemmissä määrin käytetystä suutinpaineesta. Useimmilla kasviöljyillä päästään 1 

μm keskimääräiseen pisarakokoon. (Raffel et al. 2007, 24.) 

 

 

Kuva 19.  Öljypisaroiden generointiin käytetty kokoonpano (muokattu lähteestä Raffel et al. 2007, 24). 
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Kuva 20.  Laskin – suutin (Raffel et al. 2007, 24) 

 

Valonlähteenä PIV-mittauksissa käytetään yleisesti lasereita. Lasereilla saadaan tuotettua kor-

keaenergistä, monokromaattista valoa jolla voidaan valaista virtausta ja partikkeleita ohuina 

siivuina (eng. light sheets) ilman kromaattista aberraatiota (eri aallonpituuksien erilaisesta tait-

tumisesta johtuvaa epätarkkuutta). (Raffel et al. 2007, 28.) 

5.4.2 PIV ulosvirtauskanavistojen tutkimuksessa 

PIV on erittäin houkutteleva vaihtoehto huuvien ja ulosvirtauskanavistojen tutkimiseen. PIV:llä 

saadaan tallennettua yhdellä kertaa tietyn kokoinen osa virtauskentästä, josta käy ilmi nopeuk-

sien lisäksi myös nopeuskomponenttien suunnat. PIV:n ongelmia huuvatutkimuksissa ovat sot-

kevien merkkiaineiden aiheuttama puhdistustarve sekä PIV – laitteistojen rajallinen ”näkö-

kenttä”; tietyn leikkaustason virtauskentän tallentaminen voi vaatia useamman tallennuskerran, 

joiden välissä laitteisto joudutaan säätämään ja kohdistamaan uudestaan. Tämä muodostuisi 

ongelmaksi etenkin mikäli PIV:llä yritettäisiin kuvantaa ajasta riippuvia ilmiöitä, esimerkiksi 

tapauksessa jossa turbiinin ulostulovirtausta jäljitellään jonkinlaisen pyörivän roottorin avulla. 

Tällöin olisi käytännössä hyvin vaikeaa sovittaa yhteen eri ajankohtina tallennettuja kuvia.  

Esimerkkitapauksena esitellään Zhang et al. (2007) tekemä tutkimus, jossa tutkittiin matalapai-

neturbiinin ulosvirtauskanavistoa PIV-menetelmällä. Tutkimuksen kohteena oli mittakaavaan 
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1:4 rakennettu huuvan pienoismalli, joka PIV – mittauksia varten oli rakennettu pääosiltaan 

läpinäkyvästä akryylilasista (kuva 21).  

 

Kuva 21.  Huuvan pienoismalli. Virtauksen poistumissuunta huuvasta on merkitty valkoisella nuolella 

 (Zhang et al 2007, 412). 

 

Tutkimuksessa käytettiin merkkiaineena oliiviöljyä, joka syötettiin halkaisijaltaan noin 3 µm 

kokoisina pisaroina virtauksen sekaan. Pisarat sekoitettiin virtaukseen tuloputkessa 10 metrin 

päässä huuvasta. Tutkimuksessa mainitaan öljypisaroiden aiheuttaneen ongelmia kuvanlaadun 

kanssa, niiden sotkiessa läpinäkyviä akryylipintoja. Tämän vuoksi malli jouduttiin puhdista-

maan määrätyin väliajoin riittävän kuvanlaadun takaamiseksi. Partikkelien valaisuun käytettiin 

Nd:YAG - neodymium laseria ja virtauskentän tallentamiseen 2000 x 2000 pikselin resoluution 

omaavaa CCD kameraa. Laserin ja kameran synkronoimiseen käytettiin viivegeneraattoria. 

Käytetty laitteisto pystyi tallentamaan kerralla enintään 70  x 70 mm kokoisen alueen virtaus-

kentästä. Tämän takia tutkittavat leikkaustasot jouduttiin kuvantamaan useassa osassa. Pienois-

mallin aksiaalisen symmetrian vuoksi tutkimuksessa kuvannettiin vain huuvan toista puoliskoa. 
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Tutkimuksessa kuvannettiin virtausta diffuusorin sisällä ja diffuusorin ulostulossa, sekä huuvan 

ulostulossa. Kuvannetut tasot on esitetty kuvassa 22.  

 

Kuva 22.  Tutkimuksessa kuvannetut tasot (a) – (b). Vihreät alueet esittävät PIV:llä kuvannettuja  

virtauskentän ”viipaleita” (Zhang et al 2007, 413). 

 

Jokaista kuvantamistasoa kohden otettiin 600 kuvaa, joista muodostettiin yhteensä 300 nopeus-

kenttää. Näiden 300:n nopeuskenttäkuvan perusteella saatiin muodostettua keskimääräinen no-

peuskenttä kussakin tasossa. Tuloksina saaduista kuvaajista on esitetty esimerkki kuvassa 23. 

Kuvasta voidaan helposti hahmottaa erillisiä nopeusalueita eri värisävyillä kuvattuina. Virtauk-

sen suunta käy ilmi nuolista. Näin ollen voidaan helposti hahmottaa esimerkiksi virtauskenttään 

syntyviä pyörteitä, joiden keskustassa päävirtauksen nopeus on alhainen. Kuvassa esitetyt no-

peuskentät vastaavat kuvassa 22 esitettyä tasoa (b). Vastaavan nopeuskentän määrittäminen 

pistemäisillä mittauksilla olisi erittäin työlästä. 
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Kuva 23.  PIV:llä tallennettua virtauskenttää (Zhang et al. 2007, 415). 

 

 

5.4.3 Lappeenrannan teknillisen yliopiston PIV 

Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta löytyy oma PIV-laitteisto, jonka käytöstä vastaa ydin-

voimatekniikan laboratorio. Valonlähteenä tässä kokoonpanossa toimii Nd:YAG – laser.  La-

serlaitteisto kuuluu laserluokituksen mukaiseen ylimpään luokkaan 4. (Schnaidt 2015, 12.) 

Luokkaan 4 kuuluvat laserit, joiden säteily ylittää alempien luokkien emissiorajat. Tämän luo-

kan laserien teho on niin voimakas, että säteily voi aiheuttaa välittömästi palovammoja paljaalle 
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iholle ja jo säteilyn hajaheijastus voi vaurioittaa silmiä (STUK).   Tämä asettaa tarkat vaati-

mukset PIV – mittausten turvalliselle järjestämiselle. 

Laserin lisäksi kokoonpanoon (kuva 24) kuuluu virtalähde ja kamera. Laitteisto ohjaus ja mit-

tausdatan tallennus tapahtuu tietokoneella. Tarvittaessa mittausdatan käsittelyä voidaan nopeut-

taa käyttämällä useampia tietokoneita. (Schnaidt 2015, 12.) 

Kamera on LaVisionin valmistama ja mallimerkinnältään Imager Pro X 4M. Kameran CCD-

kennojen lämpötila pidetään Peltier – elementin avulla noin 10 Celsius-asteessa. Kameran tie-

dot on esitelty taulukossa 3.  

Taulukko 3.  PIV - laitteiston kameran tekniset tiedot. 

Imager pro X 4M   

Resoluutio 2048 x 2048 

Kuvataajuus 14 Hz 

Pikselikoko 7.4 x 7.4 μm2 

Kuvantamisväli (minimi) 115 ns 

Sävymäärä 14 bit 

 

 

Kuva 24.  LUT:n PIV-laitteistoa. 

 

PIV – laitteiston käyttöä rajoittavat tietyt tekijät. Ensinnäkin mittausjärjestelyiden toteutus on 

kohtalaisen vaativaa käytetyn laserin ja lisäainepartikkelien vuoksi. Mitattavan kohteen tai lait-

teen tulee olla räätälöity PIV-mittauksia varten, mahdollistaen muun muassa lisäainepartikke-

lien injektoinnin, laser-valaisun ja kuvaamisen. Ajankäytön osalta selkeästi kuormittavin osuus 
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on mittausten suunnittelu ja valmistelu. Itse mittaustapahtuma on kuitenkin nopea. Mittausda-

tan työstämiseen ja jälkikäsittelyyn käsittelyyn kuluu myös verrattain paljon aikaa. Mittausten 

suunnitteluun ja järjestämiseen tarvitaan etenkin monimutkaisissa tapauksissa yliopiston ulko-

puolista henkilöstöä, jonka vuoksi myös kustannukset on otettava huomioon PIV – mittausten 

kohdalla. 

5.5 Pienoismallimittausten teoriaa 

Oleellinen osa virtausteknistä tutkimusta ovat erilaiset kokeelliset mittaukset, kuten tuulitunne-

limittaukset. Monissa tapauksissa mittausten kohteena olevat kappaleet ovat niin suuria, että 

niiden mittaaminen täysikokoisina ei tule kysymykseen. Tällöin voidaan hyödyntää pienois-

malleja, joiden avulla voidaan mallintaa virtauksen käyttäytymistä täysikokoisen kappaleen ta-

pauksessa. Tämä kuitenkin edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista.  

Ensimmäinen ehto on geometrinen samankaltaisuus. Muodollisesta määriteltynä se toteutuu ai-

noastaan mikäli pienoismallin ja täysikokoisen kappaleen kaikki mitat ovat samassa mittakaa-

vassa toisiinsa nähden (White 2003, 319). Tämä koskee päämittojen lisäksi kaikkia kappaleen 

fyysisiä dimensioita: myös esimerkiksi pinnankarheuden tulisi olla samassa mittakaavassa pie-

noismallin ja täysikokoisen kappaleen välillä (White 2003, 319). 

Geometrisen samankaltaisuuden lisäksi ehtoina ovat kinemaattinen ja dynaaminen samankal-

taisuus (White 2003, 320 - 322). Käytännössä nämä saadaan toteutumaan virtausta kuvaavien 

dimensiottomien lukujen avulla, joita ovat Reynoldsin luku, Machin luku ja Frouden luku. Kun 

pienoismallimittauksen Reynoldsin ja Machin luvut ovat samat kuin mallinnettavassa tapauk-

sessa, myös virtausolosuhteiden voidaan katsoa olevan identtiset (Rae & Pope 1984, 7).  

Reynoldsin luku kuvaa inertiavoimien suhdetta viskooseihin voimiin. Reynoldsin luvun määri-

telmä on esitetty yhtälössä (11). 



 wDwD
Re     (11) 

missä ρ on tiheys, w on nopeus ja D on karakteristinen mitta. Reynoldsin luvun perusteella 

voidaan virtaus jaotella turbulenttiseksi tai laminaariseksi. Kriittiset lukuarvot riippuvat vir-

tauksen tyypistä ja geometriasta. Pienillä Reynoldsin luvuilla laminaarisessa virtauksessa vis-

koosien voimien vaikutus on hallitseva. Suuren Reynoldsin luvun omaavat virtaukset ovat tur-

bulentteja. Turbulenttisessa virtauksessa inertiavoimat hallitsevat virtauksen käyttäytymistä. 
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Machin luku (12) puolestaan kuvaa kappaleen tai virtauksen nopeuden suhdetta äänennopeu-

teen c.  

c

w
Ma       (12) 

Äänennopeus on tärkeä referenssinopeus siksi, että se käytännössä kuvaa paineaallon nopeutta 

väliaineessa. Äänenopeudella on siten merkittävä vaikutus virtausolosuhteisiin. Esimerkiksi 

alisoonisessa virtauksessa, jossa virtausnopeus on alle äänennopeuden, painevaikutukset kul-

keutuvat myös virtaussuunnan vastaisesti ylävirtaan. Machin luvun avulla voidaan myös arvi-

oida virtaavan väliaineen kokoonpuristuvuuden vaikutusta virtausolosuhteisiin (White 2009, 

600). 

Monissa tapauksissa on mahdotonta saada sekä Reynoldsin että Machin luku vastaamaan mal-

linnettavaa tapausta. Machin luku on sitä tärkeämpi mitä suurempi virtausnopeus on kyseessä, 

Reynoldsin luvun ollessa tärkeämpi alhaisemmilla nopeuksilla. (Rae & Pope 1984, 7.) 

Miten dimensiottomat luvut saadaan vastaamaan mallinnettavaa tilannetta? Tarkastellaan yhtä-

löä (11). Yhtälön osoittajassa on yhtenä muuttujana karakteristinen mitta D, joka pienoismallin 

tapauksessa luonnollisesti on pienempi täysikokoiseen kappaleeseen verrattuna. Voidaan siis 

havaita, että Reynoldsin luvun pitämiseksi vakiona, tulee tiheyttä ja / tai nopeutta kasvattaa, tai 

toisaalta viskositeettia laskea. Yksinkertaisinta olisi vain kasvattaa virtausnopeutta. Käytän-

nössä nopeus saattaa helposti nousta kuitenkin niin suureksi, että sen tuottaminen ei onnistu 

käytössä olevalla laitteistolla tai sitten siirryttäisiin alueelle, jossa Machin luvun vaikutukset 

nousevat dominoiviksi, eivätkä virtausolosuhteet enää vastaisi mallinnettavaa tapausta. On kui-

tenkin olemassa keinoja, joilla haluttujen dimensiottomien lukujen saavuttaminen on mahdol-

lista.  

Yksi tapa on nostaa painetta, jolloin tiheyttä saadaan kasvatettua. Käytännössä tämä voidaan 

toteuttaa paineistetun tuulitunnelin avulla. Toinen tapa on vaihtaa väliainetta. Tietyillä kylmä-

aineilla voidaan saavuttaa yli kolminkertainen lisäys Reynoldsin lukuun. Kolmannen tavan 

muodostavat kryogeeniset menetelmät, joissa väliainetta jäähdytetään esimerkiksi nestemäisen 

typen avulla. (Rae & Pope 1984, 11-12.) Machin lukuun voidaan yhtälailla vaikuttaa väliaineen 

valinnalla sekä paineen ja lämpötilan muutoksilla.    
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Edellä kuvatut menetelmät asettavat verrattain suuret vaatimukset käytettävälle mittauslaitteis-

tolle ja tutkimusbudjetille. Aina ei ole mahdollista saada edes Reynoldsin lukua vastamaan mal-

linnettavaa tapausta. Näin voi olla esimerkiksi silloin kun käytettävissä oleva laitteisto ei pysty 

tuottamaan riittävän suurta virtausnopeutta. Tällöin voi olla kuitenkin mahdollista tehdä mit-

tauksia suurimmalla käytettävissä olevalla virtausnopeudella ja analysoida virtauksen käyttäy-

tymistä todellisella Reynoldsin luvulla ekstrapoloimalla mittaustuloksia. Tämä edellyttää, että 

tarkasteltavat virtausilmiöt ovat riippumattomia Reynoldsin luvusta tietyn Reynoldsin luvun 

kynnysarvon jälkeen. Tämä pätee erityisesti korkeille Reynoldsin luvuille. (Cengele & Cimbala 

2006, 299.) 
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6 LOVIISAN HÖYRYTURBIINIEN HUUVAN PIENOISMALLIN KO-

KEELLINEN TUTKIMUS 

Lähtökohtana työlle toimivat aiheesta aiemmin tehdyt diplomityöt, etenkin Toivosen (2013) ja 

Inkerin (2014) työt, joissa huuvan toimintaa tutkittiin CFD-laskennan avulla. Tarkoituksena oli 

tutkia huuvan ja diffuusorin aerodynaamista toimintaa pienoismallin avulla ja verrata sitä CFD-

mallinnuksella saatuihin tuloksiin. Varsinaisesta CFD-laskennan validoinnista ei voida tarkal-

leen ottaen puhua, koska pienoismallihuuva ei kooltaan vastaa hilanrakennuksen lähtökohtana 

käytettyä täysikokoista huuvaa ja pienoismallista puuttuu joitakin todellisen huuvan sisäosia. 

Pienoismallin avulla voidaan kuitenkin saada yleisluontoinen kuva huuvan ja diffuusorin aero-

dynaamisesta toiminnasta, paikantaa ongelmakohtia esimerkiksi takaisinvirtausalueiden suh-

teen ja sitten verrata näitä tuloksia CFD:n avulla laskettuihin.  

Työn käytännön osuuden päätavoitteiksi muotoutuivat: 

1. Tutkia ja testata käytännössä erilaisten Lappeenrannan teknillisen yliopiston laborato-

rioista löytyvien mittalaitteiden soveltuvuutta huuvan mittauksiin 

2. Tuottaa mittauksilla informaatiota pienoismallin perusvirtausilmiöstä, joita voidaan 

käyttää apuna esimerkiksi myöhempien CFD-validointien lähtötietojen määrittämi-

sessä. 

3. Verrata mittaustuloksia soveltuvissa osin aiempiin CFD-laskennan tuloksiin.  

Tutkimuksen perusongelmana on sisääntulovirtaus, jota ei voida pitää todellista tilannetta vas-

taavana. Tämä vaikeuttaa tulosten käytännön soveltamista. Toinen merkittävä epäkohta tutki-

muksessa aiheutuu puutteellisesta dynaamisesta similariteetista. Mittauksissa  käytetyllä puhal-

timella ei päästy nopeusalueille, joilla olisi voitu mallintaa todellisessa huuvassa vallitsevia 

lauhdutinpaineita ja edelleen virtausnopeuksia.  

6.1.1 Pienoismalli ja mittauslaitteisto 

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytetty mittauslaitteisto ja –järjestelyt. Mittausten koh-

teena oli Loviisan höyryturbiinien ulosvirtauskanaviston huuvan ja diffuusorin pienoismalli. 

Pienoismalli on rakennettu mittakaavassa 1:8 oikeaan huuvaan nähden. Pienoismallin etuosa 

on rakennettu läpinäkyvästä akryylilevystä. 
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Kuva 25.  Työssä käytetyn huuvan pienoismallin Solidoworks-malli. 

 

 

 

Kuva 26.  Huuva ja tuloputki. 
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Huuvaan asennettiin käytännön syistä johtuen ylösalaisin, eli siten että huuvasta poistuva ilma-

virta kohdistuu kohti kattoa. Huuva on yhdistetty 8 m pituisella, halkaisijaltaan 450 mm ilmas-

tointiputkella puhaltimeen. Puhallin yhdistettiin putkeen muuntokappaleen avulla. Puhallin on 

Fläkt Woods Oy:n valmistama, Axipal BZi - mallinen aksiaalipuhallin. Puhaltimen pyörimis-

nopeutta säädettiin taajuusmuuntajan avulla. Puhaltimen ja voimanlähteenä toimineen sähkö-

moottorin tiedot on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4.  Puhaltimen ja sähkömoottorin tekniset tiedot. 

FläktWoods Axipal BZi VA 630 4P 

Pyörimisnopeus 2900 rpm 

Teho 4,54 kW 

Tilavuusvirta 2,4 m3/s 

Paineentuotto 900 Pa 

Juoksupyörän halk. 630 mm 

   

ABB M3AA 132 SC-2   

Pyörimisnopeus 2880 rpm 

Teho 11 kW 

Virta 21 A 

Tehokerroin cos ϕ 0,91  - 

 

 

Kuva 27.  Axipal BZi – puhallin ja taajuusmuuntaja. 
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6.1.2 Puhaltimen tuottama virtausnopeus 

Varsinaisia huuvan mittauksia varten haluttiin sitoa puhaltimen tunnettu pyörimisnopeus vir-

tausnopeuteen tuloputkessa. Tämä toteutettiin soveltamalla standardin SFS-5512 mukaista 12-

pisteen log-linear menetelmää. Nopeudet mitattiin kahdelta toisiinsa nähden 90° kulmassa ole-

valta halkaisijalta, kuudesta pisteestä halkaisijaa kohden. Mittauskohdiksi valittiin pysty- ja 

vaakataso. Kuvassa 28 on esitettynä standardin määrittelemät mittauskohdat (nyt n = 6). 

 

Kuva 28.  Log-linear menetelmä: mittauskohtien määrittely (SFS-5512). 

  

Laskemalla yksittäisten mittausten keskiarvo saadaan virtauspoikkipinta-alaan suhteutettu kes-

kiarvo virtausnopeudelle putkessa.  

Aksiaalipuhaltimen oletettiin antavan virtaukselle korkkiruuvimaisen pyörteen. Näin ollen pi-

tot-staattisen putken käyttö virtausnopeuden mittaukseen on ongelmallista, koska putken oike-

anlainen suuntaamineen virtaukseen nähden on vaikeaa tai mahdotonta. Tämän vuoksi mittauk-

siin päätettiin hyödyntää ALNOR Compuflow 8585 termistä virtausmittaria. Mittaukset suori-

tettiin puhaltimen pyörimisnopeuksilla 30, 35 ja 40 Hz.  
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Kuva 29. Virtausnopeus tuloputkessa puhaltimen pyörimisnopeuden funktiona alueella 30 – 40 Hz. 

 

Nopeusprofiili vaaka- ja pystytasossa on esitetty 40 Hz:llä tehdyistä mittauksista kuvissa 30 ja 

31. Log-linear menetelmän mukaisten pisteiden lisäksi kuvaajiin on lisätty putken keskilinjalta 

mitatut nopeudet.  

 

Kuva 30. Nopeusjakauma vaakasuunnassa @ 40 Hz. Etäisyys mitattuna putken vasemmasta reunasta 

 puhaltimelta päin katsottuna. 
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Kuva 31.  Nopeusjakauma pystysuunnassa @ 40 Hz. Etäisyys mitattuna putken yläosasta.  

 

Tuloksista käy selvästi ilmi, että virtaus ei ole täysin kehittynyttä.  Log-linear menetelmä on 

tarkoitettu keskimääräisen virtausnopeuden mittaamiseen, eikä siten sovellu parhaalla mahdol-

lisella tavalla virtauksen nopeusprofiilin muodon määrittämiseen pisteiden vähäisen määrän 

vuoksi. Kuvaajista käy kuitenkin ilmi profiilin pääasiallinen muoto. Nopeuden havaitaan ole-

van suurimmillaan vaakatasossa putken reunoilla ja pystysuunnassa putken alaosassa. Putken 

keskilinjalla havaitaan hitaan virtauksen alue. Täysin kehittyneessä virtauksessa virtausnopeu-

den tulisi olla suurimmillaan virtauskanavan keskellä.  Tulosten perusteella voidaan olettaa, 

että aksiaalipuhallin aiheuttaa putkeen korkkiruuvimaisen pyörteen, jossa nopeudet ovat suuria 

reunoilla ja pienempiä putken keskellä. Pyörre ei ehdi tasaantua ennen mittauspistettä. Kuvassa 

32 on kuvattu keskipakois- ja aksiaalipuhaltimien tuottaman nopeusprofiilin kehittymistä pu-

haltimen jälkeen. 
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Kuva 32 Keskipakois- ja aksiaalipuhaltimen nopeusprofiilin kehittyminen puhaltimen jälkeen  

 (Seppänen 1988, 124). 

 

Standardi SFS – 5512 ottaa kantaa virtauksen nopeusprofiiliin ainoastaan suojaetäisyyksien 

kautta. Standardi määrittää pienimmät hyväksyttävät turvaetäisyydet ylä- ja alavirtaan. Tämä 

ei kuitenkaan takaa kaikissa tapauksissa että mittauskohdassa virtaus olisi täysin kehittynyttä. 

Koska log-linear menetelmä kuitenkin perustuu virtausnopeuden keskiarvoistamiseen pinta-

alojen perusteella, sen pitäisi toimia myös ei-kehittyneelle virtaukselle.  

6.1.3 Puhaltimen vaikutuksen minimointi 

Tehtäviä mittauksia varten haluttiin poistaa sisääntulovirtauksesta puhaltimen vaikutus mah-

dollisimman hyvin. Edellisessä kappaleessa esiteltyjen seikkojen perusteella tiedetään, että ak-

siaalipuhallin aiheuttaa tuloputkeen merkittävää pyörteisyyttä ja sen seurauksena epätasaisen 

nopeusjakauman, jonka ei voida olettaa täysin tasaantuneen ennen huuvaa. Tasainen nopeusja-

kauma pienoismallin sisääntulossa ei ole todelliseen huuvaan ja turbiinin ulostulovirtaukseen 

nähden realistinen, mutta se mahdollistaa huuvan ja diffuusorin aikaansaamien virtausilmiöiden 

erottamisen puhaltimen aikaansaamista ilmiöistä.  

Puhaltimen vaikutuksen minimoiseksi päätettiin tuloputkeen asentaa alumiininen hunajaken-

nosuodin 1 metrin päähän huuvan sisääntulosta. Hunajakenno asennuksen jälkeen huomattiin 

nopeasti, että kenno alkoi pyörimään paikoillaan puhaltimen pyörimisnopeutta kasvatettaessa 
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riittävästi. Tämä antoi konkreettisen vahvistuksen käsitykselle tulovirtauksen korkkiruuvimai-

sesta pyörteisyydestä. Kennon kiinnityksiä vahvistamalla ongelmasta päästiin eroon. 

 

Kuva 33.  Alumiinista hunajakennomateriaalia. 

 

Myöhemmissä kappaleissa esiteltävistä tuloksista huomataan, että hunajakennolla saatiin pois-

tettua merkittävin epätasaisuus sisääntulovirtauksesta. Tietyt tulokset kuitenkin viittaavat sii-

hen, että puhaltimen vaikutus ulottuu jossain määrin myös hunajakennon lävitse.  Pienoismal-

lilaitteiston jatkokehitystä ajatellen voisi olla paikallaan harkita keskipakopuhaltimen käyttöä 

aksiaalipuhaltimen sijaan, jolloin puhaltimen vaikutus ei välttämättä näkyisi tulovirtauksessa 

näin selkeästi. Myös toisentyyppinen, esimerkiksi virtauksenoikaisimilla varustettu aksiaalipu-

hallin saattaisi tulla kysymykseen. 

6.2 Mittausjärjestelyt 

Tässä kappaleessa esitellään mittauksissa käytetty mittausinstrumentointi ja tiedonkeruulait-

teisto. Työssä tehdyt mittaukset voidaan jaotella seuraavasti: 

1. Staattisten painetasojen mittaus huuvan eri osissa 

2. Sisääntulon nopeus- ja painejakauman mittaukset. 

3. Ulostulotason nopeusjakauman mittaus 

6.2.1 Staattisen paineen mittausyhteet 

Staattisen paineen mittaus toteutettiin työssä seinämäporausten avulla. Mittareikiä porattiin yh-

teensä 18 kappaletta, 6 kummallekin sivuseinämälle ja 6 takaseinämälle. Mittauspisteet valittiin 
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niin, että sijoittuvat pystysuunnassa kolmelle ja leveyssuunnassa kahdelle yhtenevälle tasolle. 

Mittapisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 34 ja 35. 

 

Kuva 34.  Staattisen paineen mittayhteiden sijainti huuvan sivulla. Mittapisteet oli sijoitettu  

 symmetrisesti kummallekin sivulle. 

 

Kuva 35.  Staattisen paineen mittayhteiden sijainti huuvan takaseinämällä. 
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Mittareikiin asennettiin ulkohalkaisijaltaan 3 mm muoviletku, joka oli kiinnitetty isompaan 6 

mm mittaletkuun. Pienten muoviletkujen kiinnitys reikiin toteutettiin poraamalla reikiin kier-

teet ja kiertämällä viistetyt letkunpäät paikoilleen. Tämän jälkeen letku tasattiin huuvan sisä-

puolelta siististi seinämän tasalle.  

 

 

Kuva 36.  Staattisen paineen mittausyhteitä huuvan ulkokuorella. 

 

Mittaletkut johdettiin Furness-paineenjakajalle eli hubille. Furness-hubissa on yhteensä 20 si-

sääntuloliitäntää, jotka jakautuvat tasan kahden ulostulon kesken. Hubista voidaan valita erik-

seen kymmenen kanavaa, jolloin hubi välittää kyseisen sisääntuloliitännän paineen hubin ulos-

tuloliitännöille. Hubin avulla voitaisiin siis mitata kahta painetta samanaikaisesti. Nyt käytettiin 

kuitenkin vain yhtä painelähetintä. Hubin kaksi ulostuloletkua oli kytketty venttiilin välityksellä 
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yhteen ulostuloon, joka oli kytketty painelähettimeen. Venttiilin avulla voitiin valita kummasta 

hubin ulostulosta paine välitettiin painelähettimelle asti. 

 

 

Kuva 37. Furness-paineenjakaja. 

 

Painelähettimenä toimi Rosemount 1151 SMART. Lähetin viritettiin alueelle 0 – 2000 Pa, vas-

taten sähkövirtana aluetta 4 – 20 mA.  

Painelähetin välitti mittaussignaalin National Instrumentsin virtaviestimodulille, josta signaali 

välittyi USB-kaapelin välityksellä pöytätietokoneelle. Jokaisesta pisteestä tallennettiin 10 se-

kunnin näyte 200 Hz näytteenottotaajuudella.  

6.2.2 Sisääntulo 

Huuvan sisääntulosta haluttiin selvittää virtauksen paine- ja nopeusjakaumaa. Huuvan sisään-

tulo on samalla suoraan diffuusorin sisääntulo. Käytännössä kyse on tuloputken ja diffuusorista 

putkeen päin työntyvän kartion väliin jäävän annulaarisen kanavan mittaamisesta. Diffuusorista 

ulos työntyvä kartio jäljittelee turbiinin akselia. Sisääntulon mittaamiseen kokeiltiin useampia 

erilaisia tapoja. Nopeusjakauma mitattiin Cobra-sondilla neljästä kohdasta putken kehältä 90° 

välein. Jos putken yläosan keskikohta katsotaan kohdaksi 0°, mittauskohdat sijaitsivat kohdissa 

45°, 135°, 225° ja 315°. Traversiolaitteen kiinnitystä varten näille kohdille asennettiin kiinteä 

kiinnitysalusta, johon traversiolaite voitiin tukevasti kiinnittää. Mittauskohdat sijaitsivat 130 

mm päässä diffuusorin sisääntulosta. Annulaarikanava jaettiin syvyyssuunnassa tasavälein 

kymmeneen kohtaan, josta mittaukset tehtiin.  
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Kuva 38. Traversiolaite kiinnitysalustaan asennettuna. 

 

Traversiolaitteen kiinnitysalustan vaatiman tilan vuoksi mittaustason etäisyys diffuusoriin jäi 

verrattain suureksi. Tämän vuoksi mittauksia tehtiin myös lähempänä diffuusoria. Nämä mit-

taukset toteutettiin termisen anemometrin ja kiel-putken avulla, ja niitä varten putkeen täytyi 

vain porata reiät, joista sondi saatiin työnnettyä virtaukseen. Nämä mittausreiät sijaitsivat 80 

mm etäisyydellä diffuusorin sisääntulosta. Mittausreiät sijaitsivat putken kehällä kohdissa 0°, 

90°, 180° ja 270°. Traversointikohdat on esitetty kuvassa 39.  
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Kuva 39. Sisääntulon annulaarikanavan traversointikohdat. Kuvassa näkymä puhaltimelta kohti

 diffuusoria. 

6.2.3 Ulostulo 

Ulostulon mittauksia varten huuvan ulostulon päälle rakennettiin vanerista ja akryylimuovista 

jatkopala (kuva 40), jonka tarkoitus oli taata tasaisemmat virtausolosuhteet ulostulon mittauksia 

varten.  
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Kuva 40.  Vanerista ja pleksistä valmistettu jatkokappale huuvan päällä. 

 

Alkuperäinen ajatus ulostulon mittaamiseen oli käyttää traversiolaitteella siirrettävää Cobra-

sondia. Tämä osoittautui kuitenkin hyvin vaikeaksi traversiolaitteen riittämättömän ulottuvuu-

den vuoksi. Yhdellä kertaa pystyttiin traversoimaan vain puolet ulostulotason syvyydestä, jonka 

jälkeen traversiolaite piti purkaa sondin siirtämiseksi eteenpäin. Koska kuitenkin Cobra-sondi 

on kiinnitetty traversiolaitteeseen tarkasti tiettyyn suuntaan suunnattuna, tämä suuntaus mene-

tettiin joka kerta kun sondi irroitettiin traversiolaitteesta ja sondi olisi pitänyt kalibroida uudes-

taan suuntauksen suhteen kalibrointipenkissä. Sondia ei kuitenkaan pysty kalibroimaan kalib-

rointipenkissä näin pitkälle ulosvedettynä, jonka vuoksi täysin uskottavien tulosten saaminen 

Cobra-sondilla todettiin lähestulkoon mahdottomaksi. 

Cobra-sondin korvaajaksi päätettiin käyttää kiel-putkea. Aiemmin työssä esiteltyjen ominai-

suuksiensa ansiosta kiel-putki osoittautui hyvin käteväksi mittavälineeksi ulostulotason mit-

tauksissa. Ulostulotasosta valittiin tasavälein leveyssuunnassa 10 mittauskohtaa ja syvyyssuun-

nassa mittapisteiden määräksi määritettiin 20.  Mittauspisteitä ulostulotasossa oli siis yhteensä 

200. Traversiotason sijainti, josta mittaukset tehtiin, on esitetty kuvassa 41. 
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Näin saavutettu mittausdatan resoluutio on samalla tasolla esimerkiksi Liu et al. (2003) mit-

tausten kanssa. Toisaalta automatisoidut traversiolaitteet mahdollistaisivat vielä paljon suurem-

matkin mittauspistemäärät. Esimerkiksi Guillot et al. (2015) tutkimuksessa ulostulotason no-

peusjakauma mitattiin käyttämällä yhteensä 800 pistettä. 

 

Kuva 41.  Mittaustason sijainti huuvan ulostulossa merkitty vihreällä. Mittaustason tarkka sijainti on 40 

 mm ulostulon laippatasosta ylöspäin. Puhaltimen pyörimissuunta on merkitty kuvaan  

 sinisellä nuolella. 

 

Mittaukset kiel-putkella tehtiin käsin traversoimalla putken varteen merkityn mitta-asteikon 

avulla. Kiel-putki oli yhdistetty muoviletkulla samaan Rosemount-painelähettimeen, jota käy-

tettiin staattisten paineiden mittauksessa. Tiedonkeruuseen käytettiin niin ikään samaa National 

Instrumentsin laitteistoa. Jokaisesta mittapisteestä tallennettiin 5 sekunnin näyte 200 Hz näyt-

teenottotaajuudella. Mittauksen jälkeen tuloksena oli siis 200 erillistä NI SignalExpress-ohjel-

malla kirjattua lokitiedostoa, jotka luettiin Matlabilla tulosten käsittelyä varten. 
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6.3 Tiedonkeruu 

Mittausdatan keruuseen käytettiin National Instrumentsin cDAQ-9178 runkoa (kuva 42) ja sii-

hen kytkettyä NI 9203 virtaviestimoduulia (kuva 42). Moduulin tiedot on esitetty taulukossa 5. 

 

Kuva 42. NI cDAQ-9178 runko ja mittauksissa käytetty virtaviestimoduuli NI 9203, kuvassa  

 vasemmalla. 

 

 

Kuva 43.  NI9203 moduuli (National Instruments 2014). 
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Taulukko 5.  NI 9203 teknisiä tietoja (National Instruments 2014). 

NI 9203   

Kanavat 8 kpl 

Analog-to-digital resolution 16 bits 

Virtaviesti-alue ± 20 mA / 0 - 20 mA 

Näytteenottonopeus (max) 200 kS/s 

 

NI:n tiedonkeruulaitteisto oli yhdistetty USB-kaapelilla tiedonkeruuseen käytettyyn tietoko-

neeseen. Mittausdatan käsittelyyn käytettiin National Instrumentsin SignalExpress-ohjelmaa. 

Siinä missä saman valmistajan paremmin tunnettu LabView on käytännössä graafinen ohjel-

mointikieli mittausdatan käsittelyä ja keruuta varten, SignalExpress on ominaisuuksiltaan kar-

situmpi ja yksinkertaisempi. SignalExpress on helppokäyttöinen ohjelma, jonka käyttö ei vaadi 

ohjelmointia ja se soveltuu hyvin mittaussignaalien nopeaan käsittelyyn. SignalExpress sisältää 

useita vaihtoehtoja signaalin visualisointiin ja siitä löytyvät perustason toiminnot signaalin kä-

sittelyyn ja analysointiin.  

 

 

Kuva 44.  Signaalin käsittelyä Labview SignalExpress ohjelmalla. 

 

SignalExpressistä kirjatut lokitiedostot voidaan kirjoittaa tekstitiedostoiksi tai MS Excel-

taulukkomuotoon. SignalExpressin tdms-tiedostoja voidaan myös lukea suoraan Matlabilla 

erillisen, kolmannen osapuolen funktiomoduulin avulla. Tätä tapaa käytettiin suurimmassa 

osassa tämän työn mittauksia.  
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7 MITTAUSTULOKSET 

7.1.1 Staattinen paine 

Staattisen paineen mittaustulokset puhaltimen pyörimisnopeudella 40 Hz vastaten tuloputkessa 

keskimääräistä nopeutta 26,5 m/s on esitetty kuvissa 45 ja 46. 

 

Kuva 45.  Staattiset paineet puhaltimen pyörimisnopeudella 40 Hz. Mittauskohdat huuvan  

 takaseinämällä. 
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Kuva 46.  Staattisen paineet huuvan sivuilla. 

 

Mittasignaali aikakeskiarvoistettiin ottamalla keskiarvo 20 mittauksen eli 0,1 s välein. Pisteestä 

9 mitattu aikakeskiarvoistettu signaali paineeksi muunnettuna on esitetty kuvaajassa. Keski-

määräinen paine tässä pisteessä oli 205 Pa. 

 

Kuva 47.  Pisteestä 9 mitattu painesignaali keskiarvoistettuna. 
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Kaikkien mittapisteiden aikakeskiarvoistetuista signaaleista lasketut hajonnat, minimi- ja mak-

simiarvot on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Staattiset paineet ja aikakeskiarvoistetusta signaalista lasketut minimi- ja maksimipaineet 

 sekä  keskihajonta. 

 

Piste pavg [Pa] pmin [Pa] pmax [Pa] σ 

1 89 83 95 2,5 

2 73 69 77 1,6 

3 148 140 156 3,3 

4 106 100 112 2,3 

5 218 206 229 4,8 

6 181 175 189 3,1 

7 75 69 81 2,5 

8 127 117 137 4,5 

9 205 196 214 4,4 

10 210 200 219 4,5 

11 124 117 133 3,6 

12 59 53 65 2,5 

13 76 69 84 3,5 

14 65 60 73 2,7 

15 142 134 150 3,5 

16 106 99 114 3,6 

17 230 220 239 4,4 

18 185 175 193 3,6 

 

 

7.1.2 Sisääntulo 

Tässä kappaleessa on esitelty sisääntulosta saatuja mittaustuloksia. Kuvassa 48 on esitetty 

Cobra-sondilla mitattu nopeusjakauma puhaltimen pyörimisnopeudella 30 Hz, joka vastaa tu-

loputkessa keskimääräistä virtausnopeutta 20 m/s (mitattuna ennen hunajakennoa). Kuvaan on 

merkitty sinisellä viivalla annulaarikanavan (säde 135 mm) geometrinen keskikohta.  
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Kuva 48.  Nopeudet sisääntulossa Cobra – sondilla mitattuna puhaltimen pyörimisnopeudella 30 Hz. 

 

Nopeusjakaumia mitattiin myös termisellä anemometrillä. Kuvassa 49 on esitetty termisellä 

anemometrillä mitattu nopeusjakauma kohdassa 315° puhaltimen pyörimisnopeudella 40 Hz, 

vastaten keskimääräisenä nopeutena tuloputkessa virtausnopeutta 26,5 m/s. 

 

Kuva 49.  Termisellä anemometrillä mitattu nopeusjakauma sisääntulossa kohdassa 315° puhaltimen 

 pyörimisnopeudella 40 Hz. 
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Kuva 50 esittää kiel-putkella mitatut kokonaispainejakaumat puhaltimen pyörimisnopeudella 

35 Hz, vastaten keskimääräisenä nopeutena tuloputkessa virtausnopeutta 24 m/s. 

 

 

Kuva 50.  Kokonaispainejakauma Kiel-putkella mitattuna @ 35 Hz. 

 

Sisääntulon virtauskulmaa tutkittiin yksinkertaisella visuaalisella menetelmällä ohuen metalli-

tangon päähän kiinnitetyn langan avulla (kuva 51). Kuvaa tarkasteltaessa on huomattava että 

yksittäinen pysäytyskuva ei ole turbulenttisen virtauksen tapauksessa kovin kuvaava. Tällä me-

netelmällä virtauksen suunnassa havaittiin olevan turbulenttista vaihtelua, joka ilmeni langan 

lepatuksena. Virtauksesta ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan merkittäviä aksiaalisesta suun-

nasta poikkeavia komponentteja. Menetelmän tarkkuus on kuitenkin heikko ja tulokset ovat 
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tulkinnanvaraisia. Voidaan kuitenkin melko hyvällä varmuudella todeta, että hunajakenno pois-

taa virtauksesta ainakin kaikista voimakkaimman korkkiruuvimaisen kierteen.  

 

Kuva 51.  Virtauskulman tutkimista sisääntulossa. 

7.1.3 Ulostulo 

Tässä kappaleessa on esitelty kiel-putkella ulostulosta saatuja mittaustuloksia. Kiel-putkella 

mitattiin nyt diffuusorilta poistuvaa virtausnopeutta pystysuunnassa. Kuvissa 52 - 54 on esitetty 

saadut mittaustulokset puhaltimen pyörimisnopeuksilla 30, 35 ja 40 Hz, mikä vastaa virtausno-

peutena tuloputkessa aluetta 20 m/s – 27 m/s. Käytetyn sondin ja mittalaitteen ominaisuuksista 

johtuen nopeutta pystyttiin yhdellä kertaa mittamaan vain yhdessä suunnassa. Näin ollen koh-

dissa, joissa mitattu nopeus on 0 m/s, voidaan varmasti todeta vain positiivisen pystyakselin 

suuntaisen nopeuskomponentin olevan nolla. Näissä kohdissa voi kuitenkin esiintyä muita no-

peuskomponentteja.   
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Kuva 52.  Kiel-putkella mitattu nopeusjakauma ulostulossa. Puhaltimen pyörimisnopeus 30 Hz. 

 

 

Kuva 53.  Nopeusjakauma puhaltimen pyörimisnopeudella 35 Hz. 
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Kuva 54.  Nopeusjakauma puhaltimen pyörimisnopeudella 40 Hz. 

 

7.2 Tulosten tarkastelu 

7.2.1 Staattinen paine 

Tuloksista havaitaan selkeästi, että staattinen paine huuvan sisällä ei ole tasaisesti jakautunut. 

Staattinen paine kasvaa kohti huuvan yläosaa (pienoismallin alaosaan) ja takaseinämää. Tämä 

johtuu pääasiassa huuvan muodosta: virtaus purkautuu huuvasta vain yhteen suuntaan ja näin 

ollen virtauksen voidaan ajatella pakkautuvan yläosaan nostaen staattista painetta. Samankal-

taisia tuloksia on havaittu Liun et al. (2003) pienoismallitutkimuksessa (kuva 55).  
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Kuva 55.  Huuvan pienoismallin ulkokuorelta mitatut staattiset paineet dimensiottomina ilmoitteuina. 

 Mittauspisteet ja vastaavat datapisteet korostettu punaisella. (Muokattu lähteestä Liu et al. 

 2003) 

 

Staattisen paineen jakaumalla on vaikutusta ulosvirtauskanaviston suorituskykyyn. Huuvan si-

sälle syntyvän selkeän painejakauman voidaan olettaa edesauttavan ulosvirtauskanaviston suo-

rituskyvyn kannalta ei-toivottujen pyörteiden syntymistä. Lisäksi staattisen paineen jakauman 

voidaan olettaa heijastuvan myös ylävirtaan, turbiinin ulostuloon. Epätasainen staattisen pai-

neen jakauma turbiinin ulostulossa voi vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan (Inkeri 2014, 

115).  Kuvassa 56 on Inkerin työssään esittämä staattisen paineen jakauma turbiinin ulostulossa 

CFD:llä simuloituna. Tässä työssä saadut tulokset tukevat Inkerin tuloksia, joiden mukaan 

staattinen paine on suurempi roottorin yläpuolella kuin alapuolella.  
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Kuva 56.  Staattisen paineen jakauma turbiinin ulostulossa (Inkeri 2014, 116). 

 

Kuten yllä todettiin, staattisen paineen epätasaisen jakauman perussyy on huuvan muoto ja yk-

sipuolisesti alas ohjautuva ulostulo. Nämä kaksi tekijää puolestaan johtuvat tarpeesta kääntää 

virtaus 90° hyvin lyhyellä matkalla. Tämä on virtausteknisesti erittäin karkea ratkaisu, eikä ne-

gatiivisilta vaikutuksilta voida käytännössä välttyä. Epätasaisesta staattisen paineen jakaumasta 

turbiinin ulostulossa saatettaisiin päästä eroon, jos virtausta ei käännettäisi näin voimakkaasti 

välittömästi diffuusorin jälkeen. Tämä kuitenkin aiheuttaisi ongelmia muiden prosessikompo-

nenttien sijoittelun kannalta.  

Tuloksia tarkastellessa vaikuttaisi siltä, että mitatuissa paineissa olisi satunnaista vaihtelua suu-

rempaa eroa vasemman ja oikean puolen välillä. Asiaa voidaan tutkia tilastollisen testin avulla. 

Käytetään Studentin t-jakaumaa otosten n (nyt vasen / oikea vertailuparien) vähäisen määrän 

vuoksi (n < 30) (Holopainen & Pulkkinen 2013, 182).  

Tutkittavana suureena on symmetrisesti sijaitsevien mittapisteparien mitattujen paineiden ero-

tusten itseisarvojen keskiarvo. Oletetaan tämän keskiarvon noudattavan normaalijakaumaa 

odotusarvolla 0. Odotusarvoksi µ valittiin 0, koska jos mitattuihin paineisiin ei vaikuttaisi se, 

sijaitseeko piste vasemmalle vai oikealla puolella huuvaa, tulisi näiden symmetrisesti sijaitse-

vien mittapisteparien erotusten itseisarvon olla 0.  
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Alkuperäiseksi hypoteesiksi H0 valitaan siis µ = 0 ja hypoteesiksi H1 µ > 0. 

Satunnaismuuttujana X on nyt mittapisteparien erotusten itseisarvojen keskiarvo. Tämä arvo 

on 40 Hz mittaustulosten perusteella nyt 7,46. Varianssi s on nyt 28,9 ja otosten lukumäärä n 

on 9. 

Studentin t-jakaumaa noudattava satunnaismuuttuja t saadaan nyt yhtälön (13) mukaisesti: 

n

s

X
t


      (13) 

Muuttujan t-arvoksi saadaan näin laskettua 4,16. Studentin t-jakauman kriittinen arvo vapaus-

asteilla n - 1 ja 0,05 riskitasolla yksipuolisessa testissä on 1,86. Koska t > 1,86, alkuperäinen 

hypoteesi hylätään. 

Mittapisteparien välillä voidaan siis todeta olevan satunnaisen vaihtelun lisäksi myös pisteen 

sijainnista riippuvaa eroa. Koska huuva ja tuloputki on geometrialtaan täysin symmetrinen, ai-

noaksi selkeäksi muuttujaksi jää puhallin ja sen pyörimissuunta. Paineet vaikuttaisivat olevan 

suurempia pienoismallin vasemmalla puolella, lukuun ottamatta alinta mittatasoa, jolla paineet 

puolestaan ovat suurempia oikealla puolella. Paine-erot ovat pieniä (suuruusluokkaa 10 Pa) ja 

ne täytyy suhteuttaa mitattuihin paineisiin, jotka liikkuvat alueella 100 – 200 Pa.  

7.2.2 Ulostulo 

Vakuuttavimmat tulokset ulostulossa saavutettiin kiel-putkella mittaamalla, kun käytettiin ver-

rattain suurta, 200 mittapisteen resoluutiota. Aluksi kokeiltu 4 x 20 mittapisteen resoluutio ei 

tuottanut riittävän tarkkaa kuvaa ulostulon virtauskentästä. Virtauskenttä vaihtelee ulostulossa 

merkittävästi sekä syvyys- että leveyssuunnassa ja riittävän tasainen resoluutio on tarpeen vir-

tauskentän kuvaamiseksi.  

Huuvan ulostuloon muodostuvat pyörteet ovat ulosvirtauskanaviston toiminnan kannalta tärkeä 

ilmiö. Huuvan ulostuloon muodostuvat, pyörteiden keskellä sijaitsevat hidastuneen tai kääntei-

sen virtauksen alueet ovat yleisesti tunnistettu ilmiö, joista on tehty havaintoja useissa erillisissä 

tutkimuksissa sekä kokeellisesti että CFD:llä simuloimalla (Liu et. al 2003, Guillot et al. 2015, 

Zhang et al. 2007, Zhou et al. 2007). Näiden alueiden olemassaolo käy erittäin selkeästi ilmi 

tässä työssä tehdyistä mittauksista. 
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Lauhduttimen optimaalisen toiminnan kannalta olisi suotavaa, että virtaus saapuisi tasaisesti 

jakautuneena lauhduttimen lämmönsiirtopinnoille (Burton 2014, 13). Ulostulovirtauksen suuret 

pyörteet pakottavat päävirtauksen kohti seinämiä, josta johtuen huuvasta poistuva virtaus on 

hyvin epätasaisesti jakautunutta (Zhang et al. 2007, 13).  Tämä käy ilmi hyvin myös tämän työn 

tuloksista. 

Zhang et al. (2007, 419) toteuttamien PIV-mittausten mukaan ulostulon isot pyörteet eivät tyy-

pillisesti sijaitse ulostulotason puolikkaan geometrisessä keskipisteessä, vaan ne painottuvat 

huuvan takaseinämän nurkkia kohti. Zhou et al. (2007, 996) tekemien havaintojen perusteella 

alueiden sijainti riippuu virtauskertoimesta. Virtauskertoimen kasvaessa pyörteet siirtyvät kohti 

takaseinämää (kuva 57). Tämän työn mittaustulosten perusteella pyörteet näyttäisivät painottu-

van pikemminkin huuvan etuosaan. On mahdollista, että tässä työssä tehdyissä mittauksissa 

virtauskerroin ei ole diffuusorin / huuvan toiminnan kannalta tyypillisellä alueella (eli ei ole 

tarpeeksi suuri), joka voi vaikutta pyörteiden sijaintiin. Toisaalta myös Inkerin (2014) simu-

lointitulokset ennustavat takaisinvirtausalueiden painottumisen huuvan etuosaan (kuva 61). 

 

 

Pyörteiden vaikutus huuvan ja diffuusorin suorituskykyyn ilmenee tehollisen virtauspoikki-

pinta-alan pienenemisenä. Pyörteet vievät osan virtausalasta, pakottaen päävirtauksen huuvan 

takaseinämälle ja reunoille. Virtauspoikkipinta-alan laskiessa päävirtauksen nopeus kasvaa. 

Tämä puolestaan johtaa staattisen paineen laskuun jolloin paineennousukerroin huuvan / dif-

fuusorin ylitse heikkenee. Zhang et al. (2007, 419) nimeää suuret pyörteet merkittävimmäksi 

Kuva 57.  Pyörteiden siirtyminen kohti takaseinämää virtauskertoimen kasvaessa (a) – (c). 
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energiahäviöiden lähteeksi huuvan ulostulossa ja toteaa niillä olevan suuri merkitys huuvan ja 

diffuusorin tuottaman paineennousun kannalta.  

Guillot et al. (2015) tutkivat diffuusorin rakenteellisten parametrien vaikutusta ulosvirtauska-

naviston suorituskykyyn. Osana tutkimusta tehtiin mittauksia huuvan pienoismallilla. Tutki-

muksissa mitattiin ulostulon nopeuskenttä kuvan 58 esittämästä tasosta. Tutkimuksessa käy-

tetty mittatason sijainti on silmämääräisesti verrattavissa tässä työssä käytettyyn, mutta tarkkaa 

sijaintia ei tutkimuksessa ole ilmoitettu. Tutkimuksen kohteena oli yksikaarinen, annulaarinen 

diffuusori. Mittauksessa jäljiteltiin myös turbiinilta poistuvaa virtausta ennen diffuusoria sijoi-

tettujen pyörresiipien (eng. swirl vanes) avulla.  

  

Kuva 58.  Ulostulon mittaustaso Guillot et al. (2015) tutkimuksessa. 

 

Kuvassa 59 on esitetty Guillot et al. (2015) tutkimuksessa mitattu huuvan pienoismallin (mit-

takaava 1:12) ulostulon nopeuskenttä. Kuvasta erottuu kaksi isoa takaisinvirtausaluetta ja kes-

keltä yksi pienempi. Suurimmat nopeudet on mitattu huuvan takaseinämältä. Näiltä osin tulok-

set siis ovat siis samankaltaisia tässä työssä tehtyjen havaintojen kanssa, ja antavat tuloksille 

uskottavuutta.  
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Kuva 59.  Huuvan 1:12 pienoismallista mitattu ulostulon nopeusjakauma  

 (Guillot et al. 2015, 012601-6). 

 

Myös Liu et al. (2003) tekemät pienoismallimittaukset ovat linjassa tämän työn mittaustulosten 

kanssa. Kuvassa 60 näkyy tutkimuksessa mitattu nopeuskenttä harmaan sävyihin skaalattuna. 

Kuvassa on esitetty myös mitatut tason suuntaiset nopeuskomponentit, jotka kuvaavat ulostu-

lotasoon muodostuvia, vastakkaisiin suuntiin pyöriviä pyörteitä. Kuvan perusteella suurimman 

nopeuden alueet painottuvat tässäkin tapauksessa huuvan takaseinämälle. 
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Kuva 60.  Liu et al. (2003) mittaama nopeuskenttä huuvan ulostulossa. Negatiiviset arvot kuvaavat nyt 

 huuvasta poistuvaa virtausta, positiiviset takaisinvirtausta. Tason suuntaiset nopeusvektorit 

 on kuvattu nuolilla. Kuva orientoitu siten että huuvan takaseinämä on oikealla. 

 

Inkerin diplomityössä (2014) simuloitu ulostulon nopeusjakauma 30 mbarin lauhdutinpaineella 

laskettuna on esitetty kuvassa 61.  Simuloinnin ennustamat takaisinvirtausalueet vastaavat si-

jainniltaan melko hyvin tämän työn mittauksissa tehtyjä havaintoja. Erona mittaustuloksiin, si-

mulointituloksista voidaan havaita leveyssuunnassa etuseinämän keskivaiheille syntyvä suuri 

takaisinvirtausalue, jota ei mittaustuloksista näin korostuneesti voida havaita. Mittaustuloksissa 

tällä alueella voidaan havaita vain pieni hidastuneen virtauksen alue. On kuitenkin huomioitava, 

että mittaukset ja simuloinnit eivät ole virtausnopeuden ja geometrian suhteen keskenään suo-

raan vertailukelpoisia. Voidaan olettaa, että huuvan ulostuloon syntyvät pyörteet ja erilaiset 

nopeusalueet ovat ainakin jossain määrin riippuvaisia virtausnopeudesta, ja näin ollen ulostu-

lotasossa havaittavat ilmiöt ovat erilaisia eri virtausnopeuksilla. Lisäksi tässä tapauksessa eroja 

tuottaa myös simuloinnissa käytetty geometria, joka vastaa sisärakenteiltaan paremmin todel-

lista Loviisan voimalaitoksen huuvaa. Esimerkiksi kuvasta 61 erottuva lokerikkorakenne puut-

tuu pienoismallista kokonaan. Lokerikkorakenne erottaa takaisinvirtausalueet omiksi pienem-

miksi alueikseen, verrattuna mittaustuloksiin, joissa takaisinvirtausalueet muodostavat isompia 
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yhtenäisiä alueita. Lokerikkorakenteen vaikutus näkyy myös yleisesti ottaen tasaisempana no-

peusjakaumana. Nopeudet ovat kuitenkin jakautuneet paikallisesti kunkin lokerikon sisällä. 

Suurimmat nopeudet havaitaan simulointituloksissakin huuvan takaseinämällä, joka on linjassa 

mittaustulosten kanssa.  

 

Kuva 61. Inkerin diplomityössä simuloitu huuvan ulostulon pystysuuntainen nopeusjakauma  

 (lauhdutinpaineella 30 mbar). Kuvassa tyhjät (valkoiset) alueet edustavat takaisinvirtausalu

 eita. Kuvassa huuvan takaseinämä oikealla. Huomaa nopeuden käänteinen väriskaalaus. 

 (Inkeri 2014, 98.) 

 

 

Kuvissa 62 - 64 on visualisoitu mittaustuloksia intepoloimalla Matlabin griddedInterpolant toi-

minnolla nopeuskenttä koko ulostulotason suuruiseksi, ja sovittamalla näin saatu kenttä huuvan 

leikkausnäkymään. Tulokset on esitetty puhaltimen pyörimisnopeuksilla 30 – 40 Hz, vastaten 

virtausnopeutena tuloputkessa aluetta 20 – 27 m/s. Interpolointi ennustaa suurimmat nopeudet 

sivuseinämille. Puhtaasti matemaattinen interpolointi ei huomioi fysikaalisia tekijöitä kuten no-

peuden laskemista nollaan seinämän pinnassa. Tämän vuoksi interpoloinnin ennustamiin mak-

siminopeusalueiden sijainteihin kannattaa suhtautua varauksella. Kuvista käy kuitenkin hyvin 

ilmi erilaisten nopeusalueiden sijainti huuvan rakenteisiin nähden.   
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Kuva 62.  Ulostulosta kiel-putkella mitattu nopeusjakauma interpoloituna koko ulostulotasoon. 

 Puhaltimen pyörimisnopeus 30 Hz / nopeus tuloputkessa 20 m/s.  

 

 

Kuva 63.  Ulostulon nopeusjakauma kiel-putkella, puhaltimen pyörimisnopeus 35 Hz / nopeus  

tuloputkessa 24 m/s. 
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Kuva 64. Ulostulon nopeusjakauma kiel-putkella, puhaltimen pyörimisnopeus 40 Hz / nopeus 

 tuloputkessa 26,5 m/s. 

 

Kuten edellä on todettu, kaksi isointa havaittua pyörrettä vastaavat hyvin muissa tutkimuksissa 

tehtyjä havaintoja. Sen sijaan kolmannelle, leveyssuunnassa huuvan keskivaiheille sijoittuvalle 

hitaan virtauksen alueelle ei löydy suoraa vastinetta muista samankaltaisista tutkimuksista. 

Zhang et al. (2007) kuvansivat PIV – menetelmällä ulostulotason puolikkaan ja tuloksena saatu 

nopeuskenttä on esitetty kuvassa 65.  
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Kuva 65.  Huuvan ulostulon nopeuskenttä ja virtaussuunnat PIV-menetelmällä kuvattuna. Kenttä  

 esitetty neljässä osassa PIV:n rajoitetun ”näkökentän” vuoksi. (Zhang et al. 2007, 419) 

 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella ulostulotasosta tunnistettiin kolme merkittä-

vintä pyörrettä, joista kaksi sijoittuvat huuvan kummallekin puoliskolle karkeasti ottaen sym-

metrisesti. Näitä pyörteitä on kutsuttu tutkimuksessa nimellä passage vortex (PV). Näiden li-

säksi tunnistettin erikseen huuvan etuseinämälle syntyvä pyörre, joka kutsutaan tutkimuksessa 

sijantinsa mukaan nimellä endwall-vortex (EWV). EWV:n kaltainen pyörre on havaittavissa 

Inkerin simulointituloksissa (kuva 61) ja myös mittaustuloksista voidaan hahmottaa etuseinä-

män tuntuvaan syntyvä hidastuneen virtauksen vyöhyke.  Tämän työn mittauksissa havaitulle 

kolmannelle, suurelle hidastuneen virtauksen alueelle ei kuitenkaan löydy suoraa vastinetta. 

Zhang et al. tutkimuksessa, kuten kaikissa muissakin tässä kappaleessa esitellyissä tutkittava 

diffuusori oli rakenteeltaan yksikaarinen. Kun katsotaan kuvaa 62, huomataan keskimmäisen 

takaisinvirtausalueen sijoittuvan diffuusorin jälkimmäisen kaaren ulostulon paikkeille. Voi-

daankin arvella, että huuvan keskivaiheille, takaseinämän tuntumaan syntyvän takaisinvirtaus-

alueen muodostuminen olisikin nimenomaan kaksikaarisille diffuusoreille tyypillinen piirre.  
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Kenties erikoisin piirre tuloksissa on huuvan vasemmalle puolelle epäsymmetrisesti muodos-

tuva pieni alue, jossa mitattu päävirtauksen nopeus on 0 m/s positiivisen pystyakselin suun-

nassa. Käytännössä tämä nopeus on mitattu vain yhdessä yksittäisessä pisteessä, mutta sama 

ilmiö havaittiin kaikilla tutkituilla tulonopeuksilla. Kyse voi olla tulovirtauksen epäsymmetri-

syydestä ja asiaan palataan sisääntulon mittaustulosten tarkastelun yhteydessä.  

7.2.3 Virtauksen visualisointi 

Pienoismallin ulostuloon rakennettiin tuft-verkko, jolla haluttiin saada käsitys ulostulossa val-

litsevista nopeuskomponenteista. Kuvissa 66, 67 ja 68 on esitetty visualisoinnin tuloksia. Ku-

viin on korostettu punaisilla nuolilla tuftien arvioidut suunnat. Koska kyseessä on voimakkaasti 

turbulenttinen virtaus, tuftien liikkeessä on melko paljon satunnaista liikettä. Pääasialliset suun-

nat käyvät kuitenkin melko hyvin ilmi tiettyjä alueita lukuun ottamatta. Nämä alueet on mer-

kitty kuviin sinisillä ääriviivoilla. Näiden alueiden sisällä lankojen liike on niin turbulenttista, 

että suuntaa on vaikea silmämääräisesti havaita. Kuvien perusteella huomataan, että nämä alu-

eet sijoittuvat suurten pyörteiden keskikohtien tuntumaan ja toisaalta huuvan puoliskot erotta-

van jakolevyn läheisyyteen.  

 

Kuva 66.  Huuvan ulostulon vasen puoli (puhaltimelta katsottuna). 
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Kuva 67.  Huuvan ulostulon oikea puoli. 

 

 

Kuva 68.  Koko ulostulotaso. 

 

Kuvista käy hyvin ilmi ulostuloon syntyvien pyörteiden muodostuminen. Pyörteet pyörivät toi-

siinsa nähden eri suuntiin, vasemmalla puolella vastapäivään ja oikealla puolella myötäpäivään. 
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On kenties yllättävää, että havaittavat suuntakomponentit ovat näin voimakkaasti tason suun-

taisia. Päävirtauksen nopeus visualisointitasosta suoraan ylöspäin liikkuu mittausten perusteella 

suurimmillaan suuruusluokassa 20 m/s. Täysin dominoivasti pystysuuntaisia (eli tason normaa-

lin suuntaisia) komponentteja ei selkeästi havaita missään tuft-verkon kohdassa. Mittaamalla 

todettiin, ettei pyörteiden keskustassa ainakaan tässä leikkaustasossa ilmene takaisinvirtausta, 

vaan nopeuskomponentit ovat tason sekä positiivisen pystyakselin suuntaisia.  Näiden havain-

tojen perusteella voidaan olettaa päävirtauksen liikkuvan pienoismallin ulostulossa korkkiruu-

vimaisena pyörteenä ylöspäin (oikeassa huuvassa suunta olisi alaspäin). Tämä johtopäätös käy 

melko hyvin yksiin Burtonin (2014) esittämän ulosvirtauskanaviston virtaviivojen kuvauksen 

kanssa. Kuvassa 69 kohta Down-flow to Condenser vastaa parhaiten nyt tutkittua tasoa. Virta-

viivoissa voidaan havaita samantyyppistä korkkiruuvimaisuutta, mihin sekä visualisointi- että 

mittaustulokset viittaavat.  

 

Kuva 69.  Virtaviivat ulosvirtauskanavistossa (Burton 2014, 11). 

 

Guillot et al. (2015) tutkimuksessa ulostulosta mitattiin tason suuntaiset nopeuskomponentit 

viisireikäsondilla. Tulokset on esitetty kuvassa 70. Tutkimuksessa käytetyssä huuvan pienois-

mallissa ei ollut puoliskot jakavaa keskilevyä. Siitä huolimatta nopeuskomponenttien kuvaa-

mat pyörteet vastaavat melko hyvin tämän työn visualisointi- ja mittaustuloksia. 
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Kuva 70.  Ulostulotason nopeuskomponentit viisireikäsondilla mitattuna (Guillot et al. 2015, 012601-7). 

  

7.2.4 Sisääntulo 

Sisääntulovirtauksen mittaaminen osoittautui odotettua vaikeammaksi. Cobra-sondilla mitatut 

nopeudet (kuva 48) viittaisivat nopeusprofiilin vaihtelevan selkeästi annulaarikanavan säteen 

suunnassa nopeuden saavuttaessa maksiarvonsa sivussa kanavan geometriseen keskikohtaan 

nähden. Termisellä anemometrillä tehtyjen varmistusmittausten tulokset ovat pääpiirteissään 

samansuuntaisia, joskaan aivan niin jyrkkää profiilin muotoa ei termisellä anemometrillä tavoi-

teta (kuva 49). Eroa voi selittää se, että termisen anemometrin kohtauskulman sietokyky on 

Cobra-sondiin verrattuna suurempi. Tarkasti kalibroidun ja kohdistetun Cobra-sondin tulisi mi-

tata tarkasti aksiaalista nopeutta. Terminen anemometri sen sijaan ”hyväksyy” nopeuskom-

ponentteja laajemmalta alueelta. Näin ollen mikäli esimerkiksi kanavan reunamilla esiintyisi 

virtauksessa korkkiruuvimaista kierrettä, voidaan olettaa että termisellä anemometrillä mitatut 

virtausnopeudet olisivat suurempia Cobra-sondilla mitattuihin verrattuna. 

Mitattujen nopeusjakaumien perusteella maksiminopeudet saavutetaan sivussa annulaarikana-

van keskilinjalta, lähempänä kanavan ulkoseinämää. Profiilin muotoa selittänee diffuusorista 

putkeen päin työntyvän ulokkeen kärjen kartiomainen muoto (nähtävissä esimerkiksi kuvassa 

25), joka painaa nopeusjakauman havaitun muotoiseksi. 
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Erikoisin piirre tuloksissa on asemassa 315° havaittava, selkeästi muista mittauskohdista mitat-

tuja nopeuksia suurempi maksiminopeus. Nopeus havaittiin tässä kohdassa putkea suurem-

maksi myös termisellä anemometrillä tehdyillä mittauksilla. Koska laitteiston rakenne on sekä 

ylä- että alavirtaan katsottuna symmetrinen, ainoaksi selkeäksi muuttujaksi haarukoituu aksi-

aalipuhaltimen pyörimissuunta ja sen aikaansaama epätasainen tulovirtaus. Voidaan siis olettaa 

että hunajakennon jälkeisen virtauksen nopeusprofiili on vieläkin osin epätasainen, joka voisi 

selittää tässä yhdessä ”nurkassa” mitatut suuremmat nopeudet. Tämä havaittu suuremman no-

peuden alue asemoituu samalle puolelle esimerkiksi kuvassa 52 ylhäällä, vasemmalla havaitta-

van yksinäisen hitaan virtauksen alueen kanssa. Voidaan arvella että näillä ilmiöillä olisi kenties 

jokin yhteys. On mahdollista että suuremman nopeuden vyöhyke työntyy alavirtaan diffuusorin 

lävitse ja aiheuttaa siellä ”ylimääräisiä” ilmiöitä, joita ei toisella puolella huuvaa havaita vir-

tausnopeuden ollessa alhaisempi. Diffuusorin kaaria yhdistävät tukitangot osuvat tälle vyöhyk-

keelle ja on mahdollista että suurempi virtausnopeus aiheuttaa virtauksen irtoamista ja pyörtei-

lyä tangon kohdalla. Tämä irtoaminen havaitaan sitten voimakkaasti hidastuneen virtauksen 

alueena ulostulon mittauksissa, Tämän olettamuksen perusteella voitaisiin edelleen olettaa, että 

samanlaista irtoamista tapahtuisi myös huuvan toisella puolella, jos virtausnopeutta edelleen 

kasvatettaisiin.  

Nyt mitatut nopeusjakaumat eivät kerro juurikaan todellisen diffuusorin sisääntulovirtauksesta, 

koska todellinen tilanne on merkittävästi erilainen pyörivän roottorin ansiosta. Mitattuja no-

peusjakaumia voitaisiin kuitenkin käyttää apuna, mikäli pienoismallilaitteistoa halutaan käyttää 

esimerkiksi CFD-koodin validointiin. Käyttämällä CFD-mallinnuksessa samanlaisia alkuar-

voja (joista sisääntulon nopeusjakauma edustaa yhtä osa-aluetta) kuin fyysisessä pienoismalli-

laitteistossa, saataisiin tulokset keskenään vertailukelpoisiksi ja näin ollen voitaisiin tehdä joh-

topäätöksiä koodin fysikaalisesta paikkansapitävyydestä.  

Kiel-putkella mitatut kokonaispainejakaumat osoittavat kokonaispaineen jakautuneen sisääntu-

lossa melko tasaisesti kanavan eri osissa. Syvyyssuunnassa havaittava paineprofiilin muoto 

myötäilee pääpiirteissään Cobra-sondilla mitattuja nopeusjakaumia. Kokonaispaine on tulosten 

perusteella hieman korkeampi annulaarikanavan yläosassa alaosaan verrattuna. Ero on kuiten-

kin pienehkö ja on vaikea sanoa onko sillä todellista merkitystä. Inkerin (2014) tuloksissa si-

sääntulossa havaitaan selkeä jakauma siten, että kokonaispaine on suurempi roottorin yläpuo-

lella (vastaten pienoismallilaitteistossa annulaarikanavan alaosaa). Inkerin simulointituloksiin 

päästään siis pureutumaan kiinni varsin heikosti sisääntulon mittaustulosten perusteella. Kyse 
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voi olla monesta asiasta: toisaalta simuloinnissa käytetty geometria poikkeaa huuvan kalustei-

den osalta pienoismallilaitteiston geometriasta ja toisaalta laitteiston mahdollistamat virtausno-

peudet eivät ole vertailukelpoisia mallinnuksessa käytettyjen nopeuksien kanssa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Mittausmenetelmät ja mittauslaitteiston jatkokehitys 

Yksi työn tavoitteista oli testata LUT:n virtaustekniikan laboratorion mittausvälineistön sovel-

tuvuutta huuvamittauksiin. Alkuperäisenä ajatuksena mittaussuunnitelmat nojasivat pitkälti tra-

versiolaitteella siirrettävän Cobra-sondin varaan. Tämän kokoonpanon kanssa ajauduttiin kui-

tenkin ongelmiin traversiolaitteen riittämättömän ulottuvuuden ja Cobra-sondin kalibroinnin 

kanssa. Cobra-sondin tilalle kokeiltiin kiel-putkea. Kiel-putki osoittautui erittäin käyttökel-

poiseksi mittausvälineeksi huuvan tapauksessa, jossa virtauskentän suunta on tuntematon ja se 

vaihtelee voimakkaasti. Kiel-putken helppo suuntaaminen mahdollisti mittausten tekemisen kä-

sivaralla, jolloin sondin siirtäminen mittapisteiden välillä oli nopeaa. Mittausten tarkkuutta olisi 

kuitenkin toki mahdollista parantaa kiinnittämällä kiel-putki traversiolaitteeseen. Tällöin sondi 

saataisiin siirrettyä millimetrin kymmenyksen tarkkuudella haluttuun pisteeseen. Lisäksi tra-

versiolaite eliminoisi käsivaramittauksessa väistämättä esiintyvää heilumista ja tärinää ilmavir-

ran vaikutuksesta.  

Kolmidimensionaalisen virtauskentän mittaamiseen soveltuvan monireikäsondin hankinta tai 

valmistaminen olisi hyvin houkutteleva ajatus jatkotutkimusten kannalta ja se avaisi mahdolli-

suuksia huuvan jatkotutkimusten osalta. Viisi- tai seitsenreikäsondi sopisi ominaisuuksiensa 

puolesta erinomaisesti huuvan virtauskentän mittaamiseen. Suurimpana kysymysmerkkinä sen 

kohdalla ovat pienoismallissa tällä kokoonpanolla esiintyvät, melko alhaiset virtausnopeudet 

(luokkaa 20 – 30 m/s). On mahdollista, ettei monireikäsondi toimisi parhaalla mahdollisella 

tavalla näin alhaisten virtausnopeuksien tapauksessa.   

Toinen mittaustarkkuutta ja mittausten sujuvuutta lisäävä parannus olisi automaattitraversion 

käyttäminen. Sähköisesti ohjattavalla traversiolaitteella mittapisteiden lukumäärää voitaisiin 

kasvattaa merkittävästi ja mittaukset nopeutuisivat. Kaksidimensionaalisesti ohjattava auto-

maattitraversio olisi tähän tarkoitukseen optimaalinen: tällöin olisi mahdollista mitata esimer-

kiksi koko ulostulotaso traversiolaitetta välillä irrottamatta. 

Huuvan pienoismalli tarjoaa hyvät mahdollisuudet pienoismallitutkimuksen jatkamiseksi. Seu-

raava luonnollinen askel on todelliseen huvaan kuuluvien kalusteiden lisääminen osaksi pie-

noismallia. Näin mittaustulokset saataisiin paremmin vertailukelpoisiksi todellisen huuvan 

kanssa.  
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PIV – mittaukset on tässä työssä kuvattu edistyneimmäksi tavaksi tutkia huuvan ja diffuusorin 

virtausta. PIV – mittaukset ovat kuitenkin muihin mittaustapoihin verrattuna työläs, kallis (mit-

tausten järjestäminen vaatii myös yliopiston ulkopuolista henkilöstöä) ja aikaavievä mene-

telmä. PIV:n käyttö tämän pienoismallilaitteiston kanssa vaatisi merkittäviä muutoksia mittaus-

järjestelyihin ja myös itse pienoismallia saatettaisiin joutua muokkaamaan. Näin ollen PIV:n 

käytölle tulisi olla jokin merkittävä taloudellinen tai tieteellinen peruste.   

Tämän työn mittauksissa käytetyn aksiaalipuhaltimen aikaansaama epätasainen ja pyörteinen 

nopeusjakauma todettiin jokseenkin ongelmalliseksi. Varteenotettavana vaihtoehtona jatkon 

kannalta voisi olla aksiaalipuhaltimen korvaaminen keskipakoispuhaltimella. Jos mahdollista, 

puhaltimen tulisi olla tässä työssä käytettyä puhallinta tehokkaampi, joka mahdollistaisi suu-

remmat virtausnopeudet ja siten realistisemmat tulokset. Jos virtausnopeutta saadaan puhallinta 

vaihtamalla kasvatettua, kysymykseen voisi tulla myös diffuusorinomaisen, laajenevan jatko-

kappaleen asentaminen huuvan ulostuloon. Näin virtaus pääsisi purkautumaan ulos huuvasta 

jouhevammin. Tällaisen jatkokappaleen valmistaminen onnistuisi esimerkiksi pellistä.    

8.2 Mittaustulokset 

Työssä saavutetut tulokset antavat hyvän peruskäsityksen huuvassa esiintyvistä ilmiöistä. Tu-

lokset ovat pääpiirteissään hyvin linjassa muiden tutkimuksien ja aiempien simulointitulosten 

kanssa.  

Staattisen paineen todettiin olevan epätasaisesti jakautunut huuvan sisällä. Tulos oli odotetun 

kaltainen, mutta kuitenkin oleellista perustietoa huuvaan liittyen. Parhaiten mittaustuloksilla 

päästiin pureutumaan huuvan ulostulossa esiintyviin pyörteisiin, joilla on kirjallisuuden ja tut-

kimusten perusteella merkittävä vaikutus koko ulosvirtauskanaviston suorituskykyyn.  

Kuvaan 71 on merkitty Zhang et al. (2007) tutkimuksessaan käyttämää terminologiaa mukaillen 

ulostulosta tunnistetut alueet. 
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Kuva 71.  Ulostulon pyörrealueet puhaltimen pyörimisnopeudella 40 Hz. 

 

Alue X:n arveltiin tulosten tarkastelussa aiheutuvan sisääntulovirtauksen epätasaisesta nopeus-

jakaumasta joka aiheuttaa virtauksen irtoamista diffuusorin tukirakenteista. Tämä alue ilmentää 

sitä, millä tavoin erilaiset tukirakenteet saattavat vaikuttaa ulosvirtauskanaviston suoritusky-

kyyn todellisen huuvan tapauksessa. Aluetta  PV nro. 3 vastaavaa pyörrettä ei löytynyt muista 

vastaavista tutkimuksista. Kyseessä arvellaan olevan kaksikaarisille diffuusoreille ominainen 

piirre, joka aiheutuu virtauksen irrotessa taaemmalta diffuusorinkaarelta.  

Diffuusorin rakenteen muuttaminen ei edustane realistista visiota retrofitting – mielessä mutta 

kaksikaarisen diffuusorin vertaaminen yksikaariseen diffuusoriin voisi olla kiinnostava CFD-

simuloinnin aihe. Paranisiko huuvan suorituskyky vai olisivatko kaksi muuta pyörrealuetta suu-

rempia yksikaarisen diffuusorin tapauksessa?  

Huuvan ulostulossa esiintyvät pyörteet ja ulostulon epätasainen nopeusjakauma eivät ole väis-

tämätön merkki huonosti toimivasta diffuusorista, vaan pikemminkin kaikille ulosvirtauskana-

vistoille tyypillinen piirre, jonka voimakkuus ja merkittävyys voi vaihdella. Tulevissa tutki-

muksissa voitaisiin siis tarkastella tarkemmin mitkä seikat vaikuttavat pyörteiden ja nopeusja-

kauman muodostumiseen ja millä käytännön keinoilla niiden aiheuttamia negatiivisia vaiku-

tuksia voitaisiin vähentää. 
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Sisääntulovirtauksen mittaustulokset eivät tällaisenaan ole kovin käyttökelpoisia todellisen 

huuvan toimintaa arvioitaessa ja niillä onkin lähinnä käyttöä CFD – mallinnusten lähtötietoina. 

Sisääntulovirtauksen mittaus muodostuu merkittävämmäksi, kun päästään tekemään vertaile-

vaa mittausta eri tavoilla kalustettujen kokoonpanojen kesken. Näin ollen saatettaisiin päästä 

kiinni siihen miten erilaiset kalusteet (esimerkiksi virtauksenohjaimet eli lokinsiivet) vaikutta-

vat ylävirtaa kohden staattisen paineen jakaumaan diffuusorin sisääntulossa. Näissä mittauk-

sissa viisi- tai seitsenreikäsondi olisi omiaan sen soveltuessa staattisen paineen mittaamiseen 

kolmidimensionaalisesta virtauskentästä. Pitot – putken kanssa törmätään ongelmiin heti, jos 

virtaus ei ole täysin aksiaalista ja sondia ei pystytä kohdistamaan tarkasti virtauksen suuntai-

sesti.  
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9 YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkittiin höyryturbiinin ulosvirtauskanavistojen kokeellisia tutkimusmenetelmiä 

sekä tehtiin käytännön mittauksia Loviisan ydinvoimalaitoksen höyryturbiinien huuvan pie-

noismallille. Kirjallisuusselvityksen perusteella kävi ilmi, että aihe on ollut pinnalla viime vuo-

sina alan tutkimuksessa. Ylivoimaisesti kattavimman katsauksen aihepiiriin saa Burtonin 

(2014) väitöskirjasta, joka on ollut tärkeä lähde tämän työn kannalta. Ulosvirtauskanavistojen 

kokeellisella tutkimuksella on pitkät perinteet etenkin laitevalmistajien piirissä. CFD – mallin-

nus on nykyään keskeinen osa virtausteknistä tutkimusta, mutta kokeellista tutkimusta tarvitaan 

yhä muun muassa mallinnustulosten validointiin eli kelpoistukseen.  

Ulosvirtauskanavistojen kokeellinen tutkimus painottuu pitkälti pienoismallitutkimukseen, 

koska riittävän kattavien mittausten toteuttaminen todellisille höyryturbiinin huuville olisi erit-

täin vaikeaa ja työlästä. Pienoismallimittauksissa hyödynnetään pääosin tavanomaisia paineen- 

ja nopeuden mittausmenetelmiä. Monireikäsondit ja seinämäporaukset ovat yleisimpiä mittaus-

menetelmiä tällä saralla. Laseriin ja lisäainepartikkeleihin perustuvat PIV – mittaukset edusta-

vat kokeellisen tutkimuksen edistyneintä puolta. PIV:llä saadaan tallennettua virtauskentästä 

yhdellä kertaa paljon informaatiota, mutta menetelmän rajoitteina ovat mittausten vaatimat eri-

koisjärjestelyt, työläys ja hinta.  

Työn käytännöllisessä osuudessa tutkittiin Loviisan ydinvoimalaitoksen höyryturbiinien huu-

van mittakaavassa 1:8 rakennettua pienoismallia. Pienoismallista tutkittiin virtausta sisääntulo- 

ja ulostulotasoissa. Lisäksi mitattiin staattisen paineen jakautumista huuvan sisällä. Kiel – putki 

havaittiin käteväksi työkaluksi virtauskentän mittaamiseen huuvan tapauksessa, jossa virtaus-

kulmaa ei tunneta ja se vaihtelee voimakkaasti. Kiel -  putken rajoitteena on kuitenkin sen kyky 

mitata ainoastaan kokonaispainetta. Mittausten lisäksi virtausta visualisoitiin tuft-verkon avulla 

ulostulotasossa.    

Staattisen paineen todettiin jakautuneen epätasaisesti huuvan sisällä: paine kasvaa liikuttaessa 

kohti huuvan takaseinämää ja pienoismallin alaosaa (vastaten todellisen huuvan yläosaa). Ulos-

tulovirtauksen mittaukset ja visualisoinnit varmistivat käsityksen huuvan ulostuloon muodos-

tuvista pyörteistä ja ulostulon epätasaisesti jakautuneesta nopeusjakaumasta. Näillä ilmiöillä on 

tärkeä merkitys ulosvirtauskanaviston suorituskyvyn kannalta. Ulostulotason mittaustulokset 



   100 

 

istuvat hyvin yhteen aiempien CFD – simulointien tulosten kanssa ja antavat niille uskotta-

vuutta. Sisääntulovirtauksen mittaustuloksia voidaan hyödyntää mahdollisesti jatkossa tehtä-

vien, pienoismallin geometriaa hyödyntävien CFD – mallinnusten alkuarvoja muotoiltaessa.  

Keskeisimpinä jatkotoimenpiteinä ehdotetaan huuvan kalusteiden lisäämistä osaksi pienois-

mallia ja mittalaitteiston päivittämistä.  
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