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Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään voimalaitoksen keskipakopumppujen ominaisuuksia ja säätötapoja. Keskipakopumppuja käytetään yleisesti voimalaitoksilla nesteiden
siirtoon ja paineen kasvattamiseen. Pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta parantamalla
voidaan säästää jopa 30 % nykyisestä energiankulutuksesta. Taajuusmuuttajan avulla toteutettava kierrosnopeussäätö on potentiaalisin keino vähentää vaihtelevien pumppaustarpeiden
aiheuttamia kustannuksia.

Työn päätavoitteena on pohtia Martinlaakson voimalaitoksen kuristussäätöisille pumppausjärjestelmille vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joilla saavutettaisiin kustannussäästöjä Vantaan Energia Oy:lle. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena sisältäen myös laskentaa voimalaitokselta saadun datan pohjalta havainnollistamaan pumppujen todellisia kuluja.

Työssä selvitettiin kylmän lisäveden pumppujen vuosittaiset energiakustannukset ja todettiin, että pumppuja ei ole teoriassa kannattavaa käyttää kuristussäätöisesti. Analyysia voitaisiin suorittaa myös voimalaitoksen suuremmille pumpuille, joiden energiankulutus luo merkittävän osan laitoksen kustannuksista. Vantaan Energia voi hyödyntää työtä jatkossa arvioidessaan investointien kannattavuutta voimalaitoksillaan.
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1

JOHDANTO

Teollisuuden aloilla Euroopan Unionin alueella pumppujen osuus sähkömoottoreiden energiankulutuksesta on noin 22 %. Merkittävä osa teollisuuden pumpuista on ylimitoitettu, mikä
madaltaa hyötysuhdetta ja pumppujen potentiaalia. (Almeida et al. 2003, 564) Tämän vuoksi
pumppujen oikea mitoitus ja energiatehokkuuden optimointi koko pumppausjärjestelmässä
olisi tärkeää ylimääräisten kustannusten minimoimiseksi. Näillä toimilla on mahdollista saavuttaa jopa 30 % energiansäästö (Kaya et al. 2008, 1662).
Eurooppalaisen Motor Challenge -tutkimuksen mukaan moottoreiden ja pumppujen hyötysuhteiden parantamisella ja nopeussäätöisten laitteiden suosimisella voidaan saavuttaa suuria energia- ja hiilidioksidipäästösäästöjä. Pumpuilla suurin energiansäästöpotentiaali saavutetaan käyttämällä pyörimisnopeussäätöä vastaamaan vaihtelevia pumppaustarpeita. Kuvassa (1.1) on esitetty eri moottorikäyttöjen energiansäästöpotentiaalit. (Bertoldi ja Bogdan
2005, 8)

Kuva 1.1 Potentiaaliset energiansäästöt moottorikäytöille Euroopan alueella (Motiva 2011a, 13)

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään Martinlaakson voimalaitoksen pumppausjärjestelmille sekä säätötavoille vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla saavutetaan kustannussäästöjä.
Aihe on rajattu käsittelemään erityisesti keskipakopumppuja sekä niiden toimintaa. Tutkimuksessa lasketaan kylmän lisäveden pumpulle vuosikustannukset ja tarkastellaan pumpun
kannattavuutta ja kehityspotentiaalia havainnollistamaan muidenkin pumppausjärjestelmien
kehitysmahdollisuuksia voimalaitoksella. Työ on tehty yhteistyössä Vantaan Energia Oy:n
ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kanssa. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja hyödyntämällä Vantaan Energian luottamuksellista tietoa.
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2

TYÖN TAUSTAA

2.1 Vantaan Energia Oy
Vantaan Energia Oy on vuonna 1910 perustettu osakeyhtiö, päätoimialanaan energian tuotanto ja myynti. Vantaan Energia Oy -konserniin kuuluvat emoyhtiö Vantaan Energia Oy,
tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja osakkuusyhtiöt. Osakkuusyhtiöinä toimivat
Svartisen Holding A/S, Kolsin Voima Oy ja Solar Power Holding Oy. Yhtiön omistavat
Vantaan kaupunki 60 prosentin- ja Helsingin kaupunki 40 prosentin osuuksilla. (Tilinpäätös
2019, 1)

Vantaan Energialla on kaksi voimalaitosta ja useita lämpökeskuksia Vantaalla, jotka tuottavat sähköä ja kaukolämpöä yrityksen asiakkaille. Vantaan Energialla on myös osuuksia
useissa energia-alan yhtiöissä, jotka toimittavat yhtiölle sähköä. Voimalaitosten osuus koko
sähköntuotannosta on 38 % ja osakkuustuotannon osuus 62 %. Emoyhtiön liikevaihto oli
vuonna 2019 noin 250 miljoonaa euroa. Vantaan Energia Oy työllisti 276 henkilöä vuonna
2019. (Tilinpäätös 2019, 1, 8.)
2.1.1

Långmossebergenin jätevoimala

Itä-Vantaalle Långmossebergeniin 2014 valmistunut jätevoimala on kotitalouksien sekajätettä polttoaineenaan käyttävä voimalaitos. Jätevoimalalla poltetaan vuodessa (2019) noin
376 000 tonnia sekajätettä, josta tehdään kaukolämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen käyttöönotto vähensi yhtiön hiilidioksidipäästöjä Vantaalla noin 30 prosentin verran. Jätevoimala
tuotti vuonna 2019 sähköä 201 GWh ja kaukolämpöä 918 GWh. (Vantaan Energia 2019b)
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2.1.2

Martinlaakson voimalaitos

Kuva 2.1 Martinlaakson voimalaitos. Kuvassa vasemmalla Martinlaakso 4 -kaasuturbiinilaitos, oikealla etualalla Martinlaakso 1 -biovoimala ja taustalla hiilikäyttöinen Martinlaakso 2 -höyrykattilalaitos.

Martinlaakson voimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1975, jolloin se tuotti lämpöä öljykattilan avulla. Nykyään laitoksella poltetaan kivihiiltä, maakaasua ja vanhan öljykäyttöisen kattilan uudistuksen myötä 21.3.2019 lähtien myös biomassaa. (Vantaan Energia 2019f) Martinlaakso 1-yksikön 130 MW lämpötehoa tuottavassa leijukerroskattilassa poltetaan pääasiassa puuhaketta. Martinlaakso 2 koostuu höyrykattilasta ja turbiinilaitoksesta. Näiden yksikköjen lisäksi Martinlaakso 4:n kaasuturbiini ja LTO-kattila muodostavat laitoksen kokonaissähkötehoksi 191 MW ja lämpötehoksi yhteensä 340 MW. Laitoksella tuotettiin vuoden
2019 aikana 290 GWh sähköä ja 903 GWh kaukolämpöä. (Vantaan Energia 2019e)

Biokattilan käyttöönotto vähensi yhtiön hiilidioksidipäästöjä noin 210 000 tonnilla. Vuonna
2018 yhtiön päästökaupan piirissä olevia päästöjä oli noin 480 000 tonnia, joten biokattila
on vähentänyt päästömäärää merkittävästi. (Vantaan Energia 2019d)

2.2 Pumppujen merkitys Vantaan Energialle
Vantaan Energian voimalaitokset tuottavat sähköä sekä kaukolämpöä asiakkailleen. Erilaiset
pumput ovat suuressa roolissa voimalaitosten prosessien toiminnan kannalta. Laitoksilla on
kymmeniä pumppuja ja kaukolämpöpuolella useita pumppaamoja varmistamassa kaukolämmön saatavuuden asiakkaille (Parviainen 2021). Pumppuja käytetään esimerkiksi
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voimalaitokselle välttämättömien jäähdytys- ja kattilavesien kuljettamiseen putkilinjoja pitkin. Pumpuilla on tarkat huoltosuunnitelmat ja laitoksen tärkeimmät pumput on kahdennettu,
jotta laitoksen toiminta ei häiriinny pumpun vikaantuessa.

Pumppujen osuus voimalaitoksen energiankulutuksesta on merkittävä, jolloin pumppausjärjestelmien hyötysuhde tulisi olla mahdollisimman hyvä suhteessa sen investointi- ja ylläpitokuluihin. Laitoksella suuri osa pumpuista on vanhoja ja niiden tuottamaa virtausta joudutaan kuristamaan paljolti, joten pumppujen sekä säädön kehitysmahdollisuuksien tarkastelu
on ajankohtaista.
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3

PUMPUT

Voimalaitoksilla käytetään useita erilaisia pumpputyyppejä riippuen käyttökohteesta siirtämään nestettä paikasta toiseen. Pumppujen teho-, nostokorkeus- ja paineentuottovaatimukset
vaihtelevat suuresti käyttökohteen mukaan. Yleisimmin voimalaitoksen pumppaustarpeisiin
soveltuvat erilaiset dynaamiset pumput. Dynaamisiksi pumpuiksi luokitellaan keskipako-,
radiaali-, aksiaali-, ja diagonaalipumput, mutta myös sivukanava-, suihku-, ja sysäyspumput.
Näiden pumppujen rakenteissa ja ominaisuuksissa on paljonkin eroavaisuuksia. Lisäksi
pumpuissa voi olla useita vaiheita, joilla saadaan kokonaisnostokorkeutta kasvatettua.
(Gülich 2008, 47)

Dynaamisten pumppujen lisäksi on syrjäytyspumppuja, joiden toiminta perustuu työjaksolla
tapahtuvaan määrän nestemäärän sisäänottoon, joka siirretään jakson aikana ulostuloon riippumatta vastapaineesta. (Gülich 2008, 40) Syrjäytyspumput sopivat tapauksiin, joissa nesteen tilavuusvirta on pieni ja tarvitaan suuri nostokorkeus. Voimalaitoksilla käytetään usein
syrjäytyspumppuja esimerkiksi kemikaalien annostelupumppuina. (Huhtinen et al. 2008,
134) Kuvassa (3.1) on esitetty luokittelu erilaisille pumpuille toimintaperiaatteen perusteella.

Kuva 3.1 Pumppuja voidaan luokitella eri tavoin, kuvassa pumput on jaettu dynaamisiin- ja syrjäytyspumppuihin. (Muokattu lähteestä: Larjola et al. 2018, 60)

3.1 Keskipakopumput
Keskipakopumppu on maailman yleisimmin käytetty pumpputyyppi. Tämän on mahdollistanut sen yksinkertainen ja perinpohjaisesti tutkittu toimintaperiaate, hyvä hyötysuhde sekä
valmistuksen matalat kustannukset. (Grundfos 2012, 12) Keskipakopumpuilla voidaan
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siirtää hyvinkin pienistä määristä nestettä jopa 60 m3/s tilavuusvirtoja. Keskipakopumppujen
nostokorkeudet vaihtelevat yhdestä metristä jopa 5000 metriin. (Gülich 2008, 47)

Kuva 3.1 Sulzerin yksivaiheinen keskipakopumppu ja moottori (Sulzer Pumps Ltd. 2021)

3.2 Rakenne ja toimintaperiaate
Keskipakopumput käyttävät nimensä mukaisesti keskipakoisvoimaa hyödyksi tilavuusvirran paineen nostossa pumpun imu- ja ulostulopuolen välillä. Tämä paine-ero aiheuttaa nesteen siirtymisen. Paine-ero luodaan pyörivällä impellerillä eli juoksupyörällä sähkömoottorin tai muun voimanlähteen mekaanisesta energiasta akselin välityksellä. Neste syötetään
pumpun imupuolelta juoksupyörän keskiosasta sisään ja se virtaa pyörän siipiä pitkin ulkokehälle, jossa se saa tangentiaalisen nopeuskomponentin. Neste saa samalla paineen lisäyksen, joka riippuu nesteen tiheydestä. (Huhtinen et al, 2008, 136 - 137) Kasvanut virtausnopeus hidastetaan spiraalin ja ulostulon diffuusorin avulla, jotta saadaan mahdollisimman korkea staattinen paine ulos pumpusta. (Gülich 2008, 39) Rakennetta on havainnollistettu
kuvassa (3.2).
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Kuva 3.2 Sulzer-Ahlstar keskipakopumpun päärakenne. 1. Imulaippa, 2. Painelaippa, 3.Juoksupyörä,
4. Spiraalipesä, 5. Pesän kansi, 6. Laakeroinnit, 7. Akseli. Muokattu lähteestä (Sulzer Pumps Ltd. 278)

3.3 Hyötysuhde ja tehontarve
Ideaalisen pumpun tehontarve on pumpun käyttämä teho käyttävältä koneelta nesteen siirtämiseen ja paineen lisäämiseen. Pumppuja ajetaan usein sähkömoottorilla, joten pumpulle
moottorilta tuleva teho voidaan laskea yhtälöllä (1), jossa T on vääntömomentti [Nm] ja ω
on kulmanopeus [rad/s].
𝑃aks = 𝑇𝜔

(1)

Tehon siirto nesteeseen ideaalitilanteessa voidaan laskea yhtälöllä (2).
𝑃𝑡eor = 𝜌𝑔𝐻𝑄 = ∆𝑝𝑄

(2)

jossa ρ on nesteen tiheys [kg/m3], g on putoamiskiihtyvyys [m/s2], H on nostokorkeus [m],
Q on nesteen tilavuusvirta [m3/s] ja ∆p on paineen lisäys [Pa].
Toisaalta pumpun pääyhtälöstä (3) saadaan häviöttömälle pumpulle nostokorkeus.
𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟 =

𝑢2 𝑐𝑢2 −𝑢1 𝑐𝑢1
𝑔

(3)
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Todellisuudessa pumpun tehontarve on aina suurempi kuin teoreettinen arvo, sillä laskennassa täytyy ottaa huomioon pumpussa syntyvät häviöt. Pumpun todellinen akseliteho saadaan jakamalla teoreettinen teho pumpun hyötysuhteella ηp. Pumppuvalmistajat käyttävät
useimmiten akselitehon arvoa ilmoittaessaan pumpun tehontarvetta (Karassik et al. 2016,
89).
𝑃aks =

𝑃teor
𝜂p

(4)

Pumpun hyötysuhteeseen vaikuttavat pumpussa tapahtuvat mekaaniset- hydrauliset ja vuotoihin perustuvat häviöt. Näiden komponenttien häviöt täytyy ottaa myös huomioon laskennassa, jolloin pumpun hyötysuhteeksi saadaan
𝜂p = 𝜂h 𝜂v 𝜂mek

(5)

jossa ηh on hydraulinen hyötysuhde, ηv on vuotosuhde ja ηmek on mekaaninen hyötysuhde.

Pumpun kokonaishyötysuhde kertoo pumpun ja moottorin yhteisen hyötysuhteen. Pumpun
säätötavan mukaan aiheutuu myös häviöitä. Kokonaishyötysuhde pumppausjärjestelmälle
saadaan yhtälöstä (6), jossa ηsm on sähkömoottorin hyötysuhde ja ηsäätö on säätötavan, usein
taajuusmuuttajan hyötysuhde.
𝜂kok = 𝜂p 𝜂sm 𝜂säätö

(6)

Pumpun verkosta ottama sähköteho Pe saadaan laskettua yhtälöllä (7).
𝑃e = 𝜂

𝑃aks

säätö 𝜂sm

(7)

3.4 Mitoitus
Pumpun valinta sopivaksi putkistoon tulisi tapahtua suunnitelmallisesti nostokorkeuden ja
tilavuusvirran tarpeiden mukaisesti. Maksimitehokäytön perusteella mitoituksessa täytyy ottaa huomioon myös pumpun käyttöajat eri tehoalueilla, jotta vältytään ylimitoittamasta
pumppua. Myös pumppua käyttävän sähkömoottorin kapasiteetti tulisi laskelmoida siten,
että moottori toimisi vähintään 75 % teholla maksimikapasiteetista. (Kaya et al. 2008, 1663)
Mitoituksessa on tärkeää huomioida myös pumpun kehittämän nostokorkeuden aleneminen
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ajan myötä ja putkiston likaantumisen aiheuttamat nostokorkeuden lisävaatimukset (Wirzenius, 1978, 55).

Sopivan ja teho-optimoidun pumpun valinta yksinään ei riitä koko pumppausjärjestelmän
energiatehokkuuden maksimointiin. Pumppu tulee asentaa oikein putkistoon ja putkiston tulee olla suunniteltu standardien mukaan pumppaustarpeita vastaavaksi. (Kaya et al. 2008,
1662)
3.4.1

Ominaiskäyrät

Keskipakopumpuilla on tietyt suoritusarvot eri pyörimisnopeuksilla. Pumpun nestevirtaamaa säätämällä nollasta maksimiin, voidaan määrittää nämä suoritusarvot vakiopyörimisnopeudella. Pumppujen suorituskykyä havainnollistetaan ominaiskäyrästöillä, jotka usein kuvataan Q, H- koordinaatistossa eri kierrosnopeuksilla. Koordinaatistoon voidaan myös lisätä
arvot hyötysuhteelle, teholle sekä NPSH-arvoille. Käyrät perustuvat eri pumppuvalmistajien
koeajojen mittaustulosten keskiarvoihin. (Huhtinen et al. 2008, 139) Näiden ominaiskäyrästöjen avulla voidaan tehdä alustava valinta tietylle pumpulle. Tämän pumpun ominaiskäyrästöjä tutkitaan eri juoksupyörän halkaisijoilla ja pyörimisnopeuksilla, josta valitaan pumppaustarpeisiin optimaalisin vaihtoehto.
3.4.2

Toimintapiste

Pumpun toimintaan vaikuttavat myös putkiston ominaisuudet, jotka voidaan kuvata putkiston vastuskäyrälle ja verrata pumpun ominaiskäyrään. Putkisto vastustaa virtausta pumpun
tuottaman nestevirran ja täten muodostuvan vastuskäyrän mukaisesti. Putkiston vastuskäyrää voidaan muuttaa vain kuristamalla virtausta tai muuttamalla staattisen painekomponentin suuruutta järjestelmässä esimerkiksi vesisäiliön painetta muuttamalla (KSB 2005,
34). Pumpun toimintapiste sijaitsee pumpun ominaiskäyrän ja putkiston vastuskäyrän risteyskohdassa. Pumppu kannattaa valita niin, että toimintapiste on mahdollisimman hyvän
hyötysuhteen alueella suurimman osan käyttöajasta. (Karassik et al. 2016, 104)
Kuvassa (3.3) esitetään lisävesipumpun M1UA71D001KP ominaiskäyrästöt. Juoksupyörän
halkaisijalla 270 mm ja 2950 rpm pyörimisnopeudella tilavuusvirta on toimintapisteessä
noin 30 m3/h sekä nostokorkeus 80 m. Tällöin tehontarve on noin 21,2 kW 30 % hyötysuhteella. Design-pisteessä vastaavat arvot ovat tilavuusvirralle 65 m3/h ja nostokorkeudelle 62
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m, jolloin tehontarve on 28 kW 39 % hyötysuhteella. Käyrästöissä on esitetty myös pumpun
vaatima NSPH-arvo tilavuusvirran funktiona sekä tehontarve.

Toimintapiste
39 %
30 %
Design-piste

21,2 kW

3,2 m

28,0 kW

3,4 m

Kuva 3.3 Martinlaakson voimalaitoksen kylmän lisävesipumpun M1UA71D001KP ominaiskäyrät.

Kuvassa pumpun toimintapiste sijaitsee kaukana design-pisteestä. Tämä laskee pumpun
hyötysuhdetta ja voi aiheuttaa ongelmia, kuten värinää, virtauksen irtoamista, melua tai kavitaatiota. Joskus pumppuja joudutaan prosessin vaatimusten takia käyttämään suunnittelupisteestä poikkeavilla alueilla, mikä ei kuitenkaan ole tavoiteltavaa.
Yhtälöstä (8) voidaan laskea dynaaminen nostokorkeus Hdyn [m] vakiokertoimen k ja tilavuusvirran Q [m3/s] neliön tulona.
𝐻dyn = 𝑘𝑄2

(8)

Kokonaisnostokorkeus muodostuu staattisesta- ja dynaamisesta osasta, jotka voidaan summata yhteen yhtälön (9) mukaisesti.
𝐻 = 𝐻st + 𝐻dyn

(9)
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Nostokorkeus voidaan myös laskea yhtälöllä (10) staattisten paineiden ja virtausnopeuksien
avulla, kun tiedetään myös paineen mittausanturien korkeusero referenssikorkeudesta. (Sulzer Pumps 2010, 6)
𝐻=

𝑝2 −𝑝1
𝜌𝑔

+ 𝑧2 − 𝑧1 +

𝑤22 −𝑤12
2𝑔

(10)

jossa p1 on imupuolen staattinen paine [Pa], p2 on painepuolen staattinen paine [Pa], z on
paineanturin korkeus referenssipisteestä [m] ja w on virtausnopeus [m/s].
3.4.3

Kavitaatio ja NPSH

Kavitaatio tarkoittaa nesteen osittaista höyrystymistä virtausjärjestelmässä. Kavitaatiota
pääsee tapahtumaan, kun virtauksen staattinen paine laskee paikallisesti virtaavan nesteen
höyrystymispaineeseen, jolloin osa nesteestä haihtuu ja muodostaa höyrykuplia. Nesteen
virratessa imuaukolta pumpun juoksupyörälle staattinen paine kasvaa taas yli höyrystymispaineen ja muodostuneet höyrykuplat luhistuvat takaisin nesteeksi aiheuttaen painesysäyksen. (Gülich 2008, 257) Tyypillisesti iskut kohdistuvat juoksupyörän keskiosan siiville, jossa
on usein matalin paine (Grundfos 2012, 40).

Kavitaatio on haitallinen tilanne, joka heikentää pumpun nostokorkeutta ja hyötysuhdetta.
Pumpun kavitoidessa sen aiheuttama melu kasvaa huomattavasti. Pitkäaikainen kavitointi
pumpussa kuluttaa osia aiheuttaen eroosiota. (Viholainen 2007, 19)

Kuva 3.4 Kavitaation aiheuttamaa eroosiota juoksupyörällä (Karassik. et al. 2016, 63)
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Kavitaation vakavuutta kuvataan eri NPSH (Net Positive Suction Head) -arvoilla, joiden
yksikkönä on metri [m]. NPSH saadaan yhtälöstä (11) imuaukon staattisen paineen ps [Pa],
nesteen höyrystymispaineen pv ja nesteen imuaukon virtausnopeuden ws [m/s] avulla.
𝑁𝑃𝑆𝐻 =

𝑝s −𝑝v
𝜌𝑔

+

𝑤s 2
2𝑔

Tyypillisimpiä NPSH-kriteerejä pumpuille on koottu taulukkoon 3.1:
Taulukko 3.1

Tyypillisimmät NPSH-kriteerit (Muokattu lähteestä: Gülich 2008, 265)

Lyhenne

Selite

NPSH3

Nostokorkeus laskee 3 % verran, yleisimmin käytetty kriteeri

NPSHFC

Täyskavitaatio: tilanne, jossa virtaus pysähtyy miltei kokonaan pumpussa

NPSHR

Pumpun ominaisuus, minimi imupaine, jolla pumppu toimii oikein.
Normaalisti noin 10% nostokorkeudesta.

NPSHA

Järjestelmän ominaisuus, saatavilla oleva NPSH:n arvo.
Pumpun imupuolen kokonaispaineen ja nesteen höyrynpaineen erotus.

(11)
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4

PUMPPUJEN SÄÄTÖ

Usein pumppujen virtaamaa tai pyörimisnopeutta halutaan säätää eri tavoilla, jolloin toimintapisteen paikka muuttuu säätötavan mukaan. Säätötapojen energiatehokkuudessa ja toimintaperiaatteissa on suuriakin eroavaisuuksia. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä säätötapoja.

4.1 Kuristussäätö
Kuristussäädössä kuristetaan pumpun jälkeistä virtausta venttiilillä, joka kasvattaa virtausvastusta putkistossa. Kuristettaessa virtausta tilavuusvirta pienenee ja nostokorkeus suurenee. Virtausta ei haluta kuristaa pumpun imupuolelta, jotta imupaine ei laske liian alhaiseksi
ja vältytään kavitaatiolta. (Sulzer Pumps 2010, 30)

Kuva 4.1 Kuristussäätö pumppausjärjestelmässä. Virtausta kuristetaan kuristusventtiilillä, jossa syntyy häviöitä virtaukseen.

Kuristussäätöä käytetään sen yksinkertaisuuden ja matalien investointikustannusten vuoksi.
Tämä säätötapa hukkaa kuitenkin eniten energiaa verrattuna muihin säätötapoihin. Kuristussäätöä tarkasteltaessa putkiston ominaiskäyrä muuttuu jyrkemmäksi ja näin ollen pumpun
toimintapiste siirtyy pumppukäyrällä pienemmän tilavuusvirran suuntaan. Pumppu tuottaa
siis suuremman nostokorkeuden, kuin mitä on tarpeen ja ylimääräinen energia muuttuu lämmöksi sitoutuen virtaukseen.
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Pumpun ominaiskäyrä
Kuristussäätö

Ylijäämä H

Putkiston vastuskäyrä

Järjestelmän H

Kuva 4.2 Virtauksen kuristus aiheuttaa järjestelmän käyrän jyrkkenemisen ja toimintapiste siirtyy pienemmän
tilavuusvirran suuntaan pumppukäyrällä. Muokattu lähteestä (KSB 2005, 24)

Kuristussäätöä kannattaa käyttää vain, jos säätöä tarvitaan harvoin tai virtausta kuristetaan
vain hieman. (KSB 2005, 35) Joissain tapauksissa kuristussäädöllä voidaan kuitenkin myös
saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa. Kuristussäätö sopii parhaiten pumpuille, joilla on
suuri paineentuotto ja pieni virtaama. (Grundfos 2012, 52)

Jos kuristussäätöä tarvitaan usein, on kannattavaa korvata vanha pumppu uudella, pienemmällä pumpulla tai pienentämällä juoksupyörän halkaisijaa. Pienempi pumppu mitoitetaan
tuottamaan tarvittava virtaama ilman ylimääräistä nostokorkeutta, jolloin pumpun verkosta
ottama sähkömäärä on pienempi. (Karassik et al. 2016, 107)
Kuvan (4.3) pumppujen virtaamaa kontrolloidaan kuristamalla virtausta ja käyttämällä tarvittaessa pumppuja rinnan. Pumput toimivat 2950 rpm vakiopyörimisnopeudella. Kuvan
hetkellä vain toinen lisävesipumpuista on käytössä. Yhden pumpun tuottokapasiteetti on
noin 8,3 l/s, kun pumpattava neste on 30 ˚C suolatonta vettä. Pumpun tuottama tilavuusvirta
kuvan hetkellä on noin 4,4 l/s, jolloin virtausta on jouduttu kuristamaan huomattavasti.
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Kuva 4.3 Osa Martinlaakson voimalaitoksen lisävesijärjestelmää. Tarkastelussa kylmän lisäveden pumput
M1UA71 JA M1UA72, jotka on ympyröity kuvassa punaisella.

Kuvasta (4.4) nähdään, että kylmän lisäveden pumppaustarve vaihtelee suuresti 2–7 l/s välillä, joten kuristusta tarvitaan usein. Paine pysyy melko vakaasti 10 baarissa pumpun poistopuolella. Tässä tapauksessa olisi kannattavaa tarkastella pyörimisnopeussäädön mahdollisuuksia pumpuille, joilla voitaisiin saavuttaa energiasäästöjä. Tarkempi käsittely kustannuksista ja laskennasta esitetään osiossa 5.

Kuva 4.4 Kylmän lisäveden virtausmittaus- ja painepuolen painedataa 8 tunnin aikavälillä 21.1.2021. Paineen arvot [bar] vasemmalla- ja massavirran [kg/s] arvot oikealla horisontaaliakselilla.
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4.2 Ohivirtaussäätö
Pumpun rinnalle voidaan asentaa ohivirtausventtiili, jonka kautta virtaus ohjataan kulkemaan ja kierrätetään takaisin pumpun imupuolelle. Ohivirtausventtiili aiheuttaa pumpulle
minimivirtaaman, jonka se tuottaa pumppausjärjestelmän ominaisuuksista riippumatta. Systeemille tuleva virtaus määrittyy yhtälön (12) mukaisesti. (Karassik et al 2016, 107)
𝑄s = 𝑄 − 𝑄ohivirtaus

(12)

jossa Q on pumpulle tuleva tilavuusvirta [m3/s], Qs on systeemille tuleva tilavuusvirta [m3/s]
ja Qohivirtaus on ohivirtaama [m3/s].

Kuva 4.5 Ohivirtaussäätö pumppausjärjestelmässä. Osa virtauksesta siirtyy ohivirtausventtiilin kautta takaisin
pumpun imupuolelle ja näin pienentää virtausta järjestelmään.

Ohivirtaus on halpa ratkaisu tietyn minimivirtauksen saavuttamiseksi. Kuitenkin kierrätettäessä nestettä virtauskierrossa pumpun painepuolelta takaisin imupuolelle syntyy tehohäviöitä, ja ohivirtaus ei energiatehokkuutensa kannalta ole yleisesti kannattava ratkaisu virtauksen säätöön. (Grundfos 2012, 52) Kuvassa (4.6) esitetään kylmän lisäveden pumppujen ohivirtauskytkentä. Minimikiertoventtiilin halkaisija on 7,6 mm, jonka läpi kulkee jatkuva minimivirtaama.
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Kuva 4.6 PI-kaaviokuva Martinlaakson voimalaitoksen kylmän veden lisävesijärjestelmästä.

4.3 Kierrosnopeussäätö
Pumppuja voidaan säätää muuttamalla niiden pyörimisnopeutta esimerkiksi taajuusmuuttajan avulla. Tämä säätötapa on energiatehokas, sillä putkiston ominaisuudet säilyvät muuttumattomina ja pumpun hyötysuhde ei muutu merkittävästi kierrosnopeutta muuttaessa. Kierrosnopeussäädössä on myös etunsa huoltokustannuksissa, sillä säätötapa ei vaadi kuluvia
osia ja sen rasitus pumpulle on pienempi verrattuna muihin säätötapoihin. (Sulzer Pumps
2010, 36) Muita hyötyjä ovat esimerkiksi mahdollisuus käynnistää pumppu rauhallisesti,
säätää pyörimisnopeutta tarkasti pumppausjärjestelmän tarpeisiin ja laaja pyörimisnopeusalue ilman suuria häviöitä (Viholainen 2007, 33)
4.3.1

Affiniteettisäännöt

Keskipakopumpuilla on erilaiset ominaiskäyrät eri pyörimisnopeuden n arvoilla. Näitä yhdistää toisiinsa niitä määrittävät affiniteettisäännöt (Yhtälöt 13–15). (KSB 2005, s.35)
𝑞𝑣
𝑞v0
𝐻
𝐻0
𝑃
𝑃0

=

𝑛
𝑛0
𝑛

= (𝑛 )2
0

𝑛

= (𝑛 )3
0

(13)
(14)
(15)
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Yhtälön (15) mukaisesti pumpun käyttämä teho muuttuu suhteessa kierrosnopeuden muutoksen kuutioon. Pyörimisnopeuden muuttuessa pumpun toimintapisteen paikka muuttuu
putkistokäyrää pitkin pienemmän tilavuusvirran suuntaan, kun pumpun pyörimisnopeus pienenee. Koordinaatistoon voidaan myös piirtää affiniteettiparaabeli, jonka avulla saadaan uuden pyörimisnopeuden hyötysuhde määritettyä. Affiniteettiparaabeli määritetään yhtälöstä
(16) vakiokertoimen a avulla.
𝐻aff = 𝑎𝑄2

(16)

Kuva 4.7 Pumpun ominaiskäyrät eri pyörimisnopeuksilla ja affiniteettiparaabeli, josta voidaan lukea eri pyörimisnopeuksille hyötysuhteet. (Larjola et al. 2018, 79)

4.3.2

Taajuusmuuttajat

Kierrosnopeussäätö keskipakopumpuilla toteutetaan yleensä sähkömoottoria kontrolloivalla
taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttaja ottaa sähköverkosta 50 Hz kolmivaihevirtaa, joka
muunnetaan ensin tasajännitteeksi ja sen jälkeen puolijohdekytkimien avulla vaihtosuuntaajayksikössä puolijohdekytkimien avulla vaihtovirtaa muistuttavaksi ulostuloksi sähkömoottorille. (ABB 2003, 12)

Taajuusmuuttaja on kytketty sähkömoottoriin, mutta yleensä se sijoitetaan erikseen helposti
seurattavaan sähkökaappiin tai seinustalle. Taajuusmuuttajalla on myös vaikutus pumppausjärjestelmän kokonaishyötysuhteeseen ja tyypillisesti taajuusmuuttajan hyötysuhteet vaihtelevat 92–98 % (Ahonen 2011, 25).
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Kuva 4.8 ABB:n taajuusmuuttaja, jolla voidaan säätää sähkömoottorin pyörimisnopeutta. Taajuusmuuttajan
näytölle voidaan valita näkymään reaaliaikaista dataa eri toiminta-arvoista.

Keskipakopumppujen toimintaa täytyy tarkkailla säännöllisesti, jotta voidaan ennakoida vikaantumisia tai esimerkiksi tiivisteiden tai laakereiden vaihtoa. Perinteisesti pumpuilta saadaan dataa eri parametrein, joita voivat olla esimerkiksi pumpun tilavuusvirta ja pumpattavan nesteen lämpötila, riippuen millainen instrumentointi pumpulla on. Pumppujen toiminnasta saadaan myös tietoa värähtelymittauksilla. Mittausten jälkeen data analysoidaan manuaalisesti tai tietokoneohjelmilla ja verrataan tunnettuihin värähtelytapauksiin tai saman
pumpun toiminta-arvoihin, kun se oli uusi. (Karassik ja McGuire 1998, 893)

Perinteisistä seurantajärjestelmistä poiketen, kaupallisilta taajuusmuuttajilta voidaan saada
dataa reaaliaikaisesti internetiin tai suoraan prosessinohjausjärjestelmiin, jotka säätävät
pumppausjärjestelmää automaattisesti saadun datan perusteella. Taajuusmuuttajissa on usein
ohjelmoituna käyttöohjelma, johon voidaan syöttää pumpun ominaistoiminta-arvot ja pumppausjärjestelmän ominaisuuksia, josta saadaan ulos haluttuja tietoja, esimerkiksi pumpun
toimintapiste. Näiden parametrien avulla voidaan estimoida tarkasti esimerkiksi pumpulta
lähtevää tilavuusvirtaa ja sen muutoksia ilman erillisiä mittauksia. (Pöyhönen 2021, 19–22)
Tämä toisi kunnossapidolle tärkeää informaatiota ilman ylimääräisiä mittauksia tai tarkastuksia säästäen resursseja pitkällä aikavälillä.
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4.4 On/Off -säätö
Pumppuja voidaan käytön aikana sammuttaa ja käynnistää uudestaan vastaamaan pumppausvaatimuksia. Tämä on usein järkevää tehdä usean pumpun rinnankytkennällä. Näin
pumppuja voidaan sammuttaa ja käynnistää sitä mukaa kun kuorma muuttuu. Usean pienemmän pumpun On/Off -säädöllä voidaan saavuttaa hyötyjä verrattuna yhden suuremman
pumpun käyttöön pumppaustarpeisiin. (Grundfos 2012, 53)

4.5 Rinnan- ja sarjaankytkentä
Pumppujen rinnankytkentää käytetään usein, kun yhdellä pumpulla ei saada tuotettua järjestelmässä tarvittavaa tilavuusvirtaa toimintapisteessä. Rinnankytkentä tarkoittaa siis kahden
tai useamman pumpun asennusta rinnakkain, jolloin pumppujen painepuolen poistoputki on
yhteinen. Yleensä käytettävät pumput ovat ominaisuuksiltaan samanlaiset, mutta ne voivat
myös erota toisistaan. Kuvissa 4.3 ja 4.6 olevat lisävesipumput on kytketty rinnan ja niitä
voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Kaksi pumppua tuottaa rinnan kytkettyinä maksimissaan saman nostokorkeuden, kuin yksi
pumppu ja miltei kaksinkertaisen tilavuusvirran. Rinnankäytölle saadaan tilavuusvirran suuruudeksi rinnakkaisten pumppujen yhteensä tuottama tilavuusvirta yhtälöstä (17), jossa Qr
on kokonaistilavuusvirta rinnankäytössä sekä Q1 ja Q2 ovat pumppujen yksittäiset tilavuusvirrat [m3/s]. (Karassik et al 2016, 101)
𝑄r = 𝑄1 + 𝑄2

(17)

Kuitenkin, jos toinen identtisistä pumpuista pysähtyy, on tämän yksittäisen pumpun tuottama tilavuusvirta suurempi kuin puolet maksimitilavuusvirrasta rinnankäytössä. Tilavuusvirtaa voidaan säätää portaittaisesti käynnistämällä ja sammuttamalla pumppuja. Tarkempaa
säätöä tarvittaessa on ainakin toisen pumpun pyörimisnopeutta tai painepuolen tilavuusvirtaa voitava säätää. (KSB 2005, 36-37)
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Kuva 4.9 Pumppujen rinnankytkentä pumppausjärjestelmässä

Sarjakytkentää käytetään harvoin keskipakopumpuilla, sillä yhden pumpun pysähtyessä vaadittava nostokorkeus voi vaarantua. Monivaiheista eli useamman juoksupyörän keskipakopumppua voidaan kuitenkin ajatella yksittäisten pumppujen sarjakytkentänä. Sarjaan kytkettynä ensimmäisen pumpun poistopaine on sama kuin seuraavan pumpun imupaine. (Grundfos 2012, 51)
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5

ENERGIATEHOKKUUS

Keskipakopumpun vuosittainen energiankulutus riippuu pumpun kuormasta, ominaispyörimisnopeudesta, vuosittaisesta käyttöajasta ja on vahvasti riippuvainen pumpun säätötavasta.
Yksittäisiä pumppuja tulisi suosia pumppujen rinnan- tai sarjakäytön sijasta, mikäli pumppu
vastaa tarvittavia pumppausvaatimuksia yksinään. (Karassik, McGuire 1998, 547)

5.1 Energiatehokkuuden parantaminen
Energiatehokkuutta voidaan kasvattaa valitsemalla pumppaustarpeisiin sopivan kokoinen
pumppu ja vaihteleville pumppaustarpeille sopiva säätötapa. Yksi suurimmista energiakulujen aiheuttajista on liian suuren pumpun mitoitus pumppausjärjestelmään. Mikäli valitun
pumpun nostokorkeuden ja virtaaman arvoille on käytetty liiallisen suurta varmuuskerrointa,
syntyy suuria pumppaushäviöitä. Kuitenkin tietyt varmuusrajat on hyvä säilyttää pumpun
suorituskyvyn heikentyessä ja putkiston vastuksen suurentuessa esimerkiksi likaantumisen
myötä. (Karassik, McGuire 1998, 547)

5.2 Vuosittaiset energiakustannukset
Lasketaan aiemmin osiossa 4.1 esitetylle lisävesipumpulle sen energiankulutus vuodessa ja
potentiaaliset kustannussäästöt, mikäli pumppu olisi kierrosnopeussäätöinen. Taulukoissa
(5.1) ja (5.2) on esitetty tarkemmat tiedot keskipakopumpusta toiminta- ja design-pisteessä.
Arvot on kerätty taulukoihin kuvan (3.3) ominaiskäyrästöistä sekä liitteistä 2 ja 3.
Taulukko 5.2 M1UA71D001KP-lisävesipumpun tekniset tiedot design-pisteessä.
Tilavuusvirta Q [m3/h]

64,9

Nostokorkeus H [m]

62,2

NPSH3 [m]

3,4

Pumpun tehontarve Paks [kW]

28,1

Hyötysuhde p [%]

39,0
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Taulukko 5.1 M1UA71D001KP-lisävesipumpun ilmoitetut tekniset tiedot prosessin toimintapisteessä.
Lisävesipumppu (kylmä)

M1UA71D001KP

Valmistaja / Malli

Sulzer Pumps / A23-50

Tyyppi

Yksivaiheinen, päästäimevä

Juoksupyörän halkaisija Di [mm]

270,0

Juoksupyörän tyyppi

Suljettu, 6-siipinen

Imuputken halkaisija D1

DN80

Poistoputken halkaisija D2

DN50

3

Tilavuusvirta Q [m /h]

29,9

Nostokorkeus H [m]

80,0

NPSHr [m]

3,2

Pumpun tehontarve Paks [kW]

21,2

Hyötysuhde p [%]

30,0

Pyörimisnopeus n [rpm]

2950

Design-pisteen toiminta-arvoja voidaan tarkastella ANSYS Workbench: Vista CPD -ohjelmalla ja muodostaa pumpun juoksupyörälle ja spiraalille 3D-mallit sekä lisää toiminta-arvoja havainnollistamaan pumppua. Ohjelmaan syötettiin tunnetut design-pisteen arvot ja jätettiin ohjelman oletusarvoiksi tuntemattomat arvot. Pumpun kokonaishyötysuhde ηp asetettiin ohjelmaan muuttamalla hydraulista ja mekaanista hyötysuhdetta siten, että tulokset vastaavat mahdollisimman tarkasti valmistajan ominaiskäyrän arvoja. On huomattava, että ohjelman laskemat tulokset ovat suuntaa antavia. Tulokset ovat suuruusluokaltaan kuitenkin
samansuuruisia ilmoitettujen tunnettujen arvojen kanssa.

Kuva 5.1 Vista CPD:hen syötetyt alkuarvot ja hyötysuhteet. Arvot saatu valmistajan ominaiskäyristä.
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Kuva 5.2 ANSYS Workbench: Vista CPD -ohjelman laskemat tulokset juoksupyörälle. Tärkeimmät arvot ympyröity kuvaan.

Juoksupyörän ulkohalkaisija (Kuva 5.2, D2) vastaa melko hyvin valmistajan antamaa juoksupyörän halkaisijaa 270 mm. Ohjelman antama tulos halkaisijalle läheni todellista arvoa,
kun pumpun hydraulista hyötysuhdetta suurensi, jolloin myös mekaanista hyötysuhdetta tuli
pienentää. Vuotosuhde pidettiin oletusarvossa 97 %, jolloin pumpun tehontarve vastaa hyvin
ilmoitettuja arvoja. NPSHr on tuloksissa hieman pienempi, kuin mitä valmistajan käyrät esittävät. Kuten kuvan (5.2) hyötysuhteen kuvaajasta huomataan, pumppu toimii huomattavasti
huonommalla hyötysuhteella kuin vastaavan tilavuusvirran tuottavan keskipakopumpun oletettaisiin toimivan.
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Kuva 5.3 Pumpun juoksupyörän ja siipien muoto, sekä 3D-malli.

Lasketaan pumpulle isentrooppinen entalpian muutos ∆hs [J/kg], ominaispyörimisnopeudet
nq ja Ns, virtausnopeudet w1 ja w2 imu- ja painepuolella sekä kehänopeus u2 toiminta- sekä
design-pisteessä. Entalpianmuutos pumpussa saadaan yhtälöllä (18), jossa p2 on poistopuolella vallitseva paine [Pa], p1 on paine imupuolella [Pa] ja ρ on nesteen tiheys [kg/m3]. Lisävesipumpun imupuolen paine on 2 bar ja poistopuolella on suunnittelupaine 10,2 bar. Veden
tiheys 30 ˚C lämpötilassa on 995,7 kg/m3.
∆ℎs = 𝑔𝐻 =

𝑝2 −𝑝1
𝜌

(18)

Ominaispyörimisnopeuksille pätee yhtälö (19), jossa ∆hs on entalpian muutos ja yhtälö (20),
jossa n on pyörimisnopeus [rpm]. Ominaispyörimisnopeus on yleisesti ilmoitettu dimensiottomana lukuna, joten tässäkin työssä jätetään sille yksikkö määrittämättä.
NS =
nq =

𝜔√𝑄
∆ℎs 3/4
𝑛√𝑄
𝐻 3/4

(19)
(20)

Virtausnopeudet imu- ja painepuolella voidaan laskea, kun tiedetään pumpun sisään- ja ulostulon putkikoot, jotka tässä tapauksessa ovat DN80 ja DN50. Laskentaa varten muutetaan
DN-koot millimetreiksi, josta saadaan putkien ulkohalkaisijat 88,9 mm ja 60,3 mm. Putkien
sisähalkaisijoiksi saadaan 2 mm seinämän paksuudella 84,9 mm ja 56,3 mm. Virtausnopeudet lasketaan yhtälöllä (21).
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4𝑄

𝑤 = 𝜋𝐷2

(21)

Kehänopeus saadaan yhtälöstä (22), jossa halkaisija Di on juoksupyörän halkaisija [m] ja n
on pyörimisnopeus [1/s].
𝑢2 = 𝜋𝑛𝐷i

(22)

Taulukko 5.3 Toiminta- ja design-pisteen lasketut arvot
Toimintapiste

Design-piste

Ominaispyörimisnopeus NS

0,18

0,34

Ominaispyörimisnopeus nq

10,0

18,2

Entalpian muutos ∆hs [J/kg]

823,5

609,7

Imupuolen virtausnopeus w1 [m/s]

1,5

3,2

Painepuolen virtausnopeus w2 [m/s]

3,3

7,2

Juoksupyörän kehänopeus u2 [m/s]

41,7

41,7

Tehon siirto veteen Pv [kW]

6,5

10,9

NPSHr [m]

1,8

2,2

Lasketut tulokset design-pisteelle vastaavat melko tarkasti VISTA CPD:n laskemia arvoja.
Design-pisteelle ilmoitettiin valmistajan ominaiskäyrien perusteella NPSH r -arvoksi 3,4 m.
Laskenta antaa tulokseksi design-pisteelle 2,2 m ja toimintapisteelle noin 1,9 m. Laskenta
antaa hieman pienempiä arvoja, kuin Vista CPD. Imupuolen kokonaispaine oletettiin nyt
laskennassa olevan 2 baaria. Molemmissa tarkastelupisteissä kuitenkin vaadittava NPSH on
matalampi kuin 10 % nostokorkeudesta, joka on yleisin suuruusluokka kyseisille arvoille.
Kavitaatiolle ei ole vaaraa tarkasteltavassa pumppausjärjestelmässä imupainetta tarkastellessa, mutta suurella osakuormalla pumpun kavitoinnin vaara kasvaa.

Taulukon (5.1) tietojen avulla voidaan laskea yhtälöllä (23) nykyiselle pumppausjärjestelmälle vuotuiset energiankulutuksen kustannukset Ce [€] eri käyttöajoilla t [h] ja sähkön hinnoilla Cs [€/MWh] kertomalla nämä pumpun sähköteholla Pe [MW]. Laskennassa tarvitaan
myös sähkömoottorin hyötysuhde, jotta saadaan sähköteho laskettua. Tulokset kustannuksille on esitetty taulukossa (5.6).
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𝐶𝑒 = 𝐶𝑠 𝑡𝑃𝑒

(23)

Pumppua käyttävän moottorin hyötysuhteet myös vaihtelevat eri kuormilla. Taulukossa
(5.4) on esitetty pumppua käyttävän ABB:n IE2-luokan 30 kW 400 V moottorin hyötysuhteet eri kuormilla. Kuvassa (5.4) on eri hyötysuhdeluokkien sähkömoottoreiden hyötysuhteita.

Taulukko 5.4 ABB M3BP 200 -sarjan moottorin hyötysuhteet eri käyttökuormilla
Kuorma

100 %

75 %

50 %

93,1

93,5

92,8

Hyötysuhde [%]

Kuva 5.4 2-napaisten sähkömoottoreiden hyötysuhdeluokat. Kuvasta voidaan lukea 30 kW IE2- luokan moottorille hyötysuhteeksi noin 91 %. (Motiva 2011b, 24)

Sähkömoottorin verkosta ottama teho on laskettu tässä tapauksessa kuitenkin kuvan (5.4)
IE2-luokan sähkömoottoreiden hyötysuhteiden keskiarvolla 91 %, koska tarkkaa tietoa
moottorin hyötysuhteesta vuosien käytön jälkeen ei ole saatavilla. Pumppujen virtaamat
vaihtelevat paljon, joten käytetään laskennan yksinkertaistamiseksi pumpun mitoitusarvoa
8,3 l/s tilavuusvirralle, jolloin pumpun tehontarve P on valmistajan ilmoittama arvo 21,2
kW. Sähkön hintana laskennassa on käytetty taulukon (5.5) arvoja.

Taulukko 5.5 Sähkön spot-hinnan keskiarvo vuonna 2019 Suomessa. Taulukossa myös spot-hinnat ±20 %.
Hinnan muutos

-20 %

Spot

+20 %

Sähkön hinta [€/MWh]

35,23

44,04

52,85
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Todelliset sähkökustannukset sähköntuottajalle ovat todellisuudessa suuremmat, kuin markkinasähkön hinta. Vantaan Energia Oy on sähkön tuottajana sähköverovelvollinen, jolloin
kulutukseen tuotetusta sähköstä maksetaan valmisteverona energiavero sekä huoltovarmuusmaksu. Valmisteveron suuruus määräytyy käytettävän polttoaineen perusteella. (Verohallinto 2021)
Taulukko 5.6 Vuosikustannukset taulukoituna eri käyttöajoilla ja sähkön Spot-hinnoilla.
Käyttöaika [h]

3000

4000

5000

Sähkönkulutus [MWh]

69,9

93,2

116,5

2460

3280

4100

3080

4100

5130

3690

4930

6160

Vuosikustannus [€]
-20 % Spot
Vuosikustannus [€]
Spot-hinta
Vuosikustannus [€]
+ 20 % Spot

Taulukon (5.6) arvoista huomataan, että vuosikustannukset riippuvat paljolti vuosittaisista
käyttötunneista ja sähkön markkinahinnasta. Nämä kustannusten muutokset eri käyttötunneilla korostuvat, kun pumpun tehontarve on suurempi.

ABB:n Energysave -laskurilla voidaan laskea energia- ja kustannussäästöt, mikäli pumppu
olisi kierrosnopeussäätöinen. Laskuri laskee saavutetun energiansäästön ottaen huomioon
eri virtaaman vaihtelut käyttämällä normaalijakaumaa. Tämä ei kuitenkaan täysin vastaa todellista käyttäytymistä voimalaitoksella, mutta on tarkempi arvio energiankulutuksesta kuin
jos laskenta suorittaisiin pumpun toimiessa täydellä teholla koko käyttöajan.

Raportin mukaan 4000 tunnin käyttöajalla energiankulutus vähenisi 55,3 %, energiakustannuksissa säästettäisiin vuositasolla 31,2 MWh energiaa eli noin 1400 €. Tällöin uuden taajuusmuuttajan alkuinvestointikustannuksille saadaan takaisinmaksuajaksi 3 vuotta, kun alkuinvestoinnin suuruus on 4000 €. Tulokset havainnollistetaan kuvissa (5.5) ja (5.6).
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Kuva 5.5 ABB Energysave-laskurin tulokset energiankulutuksesta eri virtausprosenteilla. Harmaalla nykyinen kuristussäätö ja vihreällä taajuusmuuttajalla saavutettava pyörimisnopeussäätö.

Kuva 5.6 ABB-Energysave laskurin tulokset yhdelle lisävesipumpulle 4000 h käyttöajalla. Taajuusmuuttajan
alkuinvestointi- ja asennuskustannuksien takaisinmaksuaika on laskettu 4000 € investoinnille.

Energia- ja kustannussäästöpotentiaali kasvaa huomattavasti, kun moottorin kokoa ja käyttöaikaa kasvatetaan. Pumppu-moottorisysteemille 5000 tunnin käyttöajalla vuotuiset energiansäästöt olisivat 39 MWh, joka vastaa 1700 € säästöä. Näin pienille pumpuille investoinnin kannattavuutta täytyy pohtia pumppujen käytön jatkuvuuden kannalta. Investointipäätöstä tehtäessä täytyy ottaa huomioon koko pumpun elinkaaren kustannuksia ja esimerkiksi
sitä, että tullaanko pumppuja käyttämään enää tulevaisuudessa.
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Kuva 5.7 Säätötapojen vaikutukset täyden tilavuusvirran kulutukseen. Kierroslukusäätö on huomattavasti tehokkaampi tapa säätää virtausta, kuin kuristussäätö. (Motiva 2011a, 16)

Kierrosnopeussäädöllä voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä verrattuna kuristettuun virtaukseen. Kierrosnopeussäädön energiatehokkuus korostuu, kun virtausta joudutaan
säätämään suuria määriä ja useammin.

35

6

ELINKAARIKUSTANNUKSET

Pumpun elinkaaren kustannukset koostuvat erilaisista kuluista pumpun ostohetkestä pumpun
käytöstä poistoon. Elinkaarikustannuksista saadaan selkeä pohja esimerkiksi vertaillessa uusia investointeja ja näin voidaan arvioida investoinnin kannattavuutta koko elinkaaren ajalle.
Yritykset keskittyvät usein vain alkuinvestoinnin määrään ja asennuskustannuksiin, jolloin
investointi ei koko kustannuksia tarkastellessa olekaan kannattava tietyllä aikavälillä. (Pump
LCC 2014, 2) Suurimmat kustannukset tyypillisesti aiheutuvatkin energiankulutuksesta sekä
käytön ja kunnossapidon kuluista (KSB SE 2021). LCC-kulut (Life Cycle Cost) pumpulle
voidaan laskea yhtälöllä (24), jossa kustannukset C ovat alkuinvestointi (ai), asennus ja käyttöönotto (as), energiankulutus (en), käyttö ja kunnossapito (kp), seisokit (s), ympäristökulut
(ymp) sekä käytöstä poisto (poisto). (Pump LCC 2014, 4–9)
𝐿𝐶𝐶 = 𝐶ai 𝐶as 𝐶en 𝐶kp 𝐶s 𝐶ymp 𝐶poisto

(24)

Elinkaarikustannusten minimoimiseksi eräitä tärkeitä huomioitavia tekijöitä pumpun oikean
valinnan ja mitoituksen lisäksi ovat myös käyttömoottorin energiatehokkuus, pumppausjärjestelmien valvonta, kunnossapidon optimointi ja jatkuva pumppujen kehitysmahdollisuuksien seuranta (Pump LCC 2014, 11). On oleellista huomioida energiankulutuksen lisäksi
esimerkiksi kuristussäädöstä johtuvia kulumia pumpussa ja säätöventtiilissä, joiden kunnossapidosta syntyy elinkaarikustannuksia. Kuitenkaan asiaan ei tämän tutkimuksen puitteissa
perehdytä sen syvällisemmin.

Lasketaan lisävesipumpulle kuristussäätöisenä sekä kierrosnopeussäätöisenä yksinkertaistetut LCC-kulut ottamalla huomioon vain energia- kunnossapito ja alkuinvestointikustannukset. Oletetaan pumpuille elinkaarilaskentaa varten tyypillinen käyttöikä 10 vuotta. Lasketaan
alkuinvestoinnit pumpun hinnalla 3000 € ja lisätään kierrosnopeussäätöiselle pumpulle taajuusmuuttajan hinta 4000 €. Oletetaan kunnossapidon kustantavan 2000 €, saman verran
kullakin säätötavalla. Tulokset on esitetty taulukossa (6.1).
𝐿𝐶𝐶 = 𝐶ai + 𝐶en + 𝐶kp

(25)
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Taulukko 6.1 LCC-kulujen koostumus M1UA71D001KP -lisävesipumpulle eri säätötavoilla
Kuristussäätö

Kierrosnopeussäätö

Alkuinvestoinnit [€]

3000

7000

Energia [€]

24883

11142

Kunnossapito [€]

2000

2000

Yhteensä [€]

29883

20142

Kuristussäätöiselle pumpulle saadaan elinkaarikustannuksiksi noin 30000 €, kun taas kierrosnopeussäätöisenä pumpun kustannukset olisivat 20000 €. Tuloksista huomataan energiakulujen hallitsevan elinkaarikustannuksia. Kuvassa (6.1) graafinen esitys kustannuksista.

30000

Alkuinvestoinnit
Kunnossapito

25000

Kustannus [€]

Energia
20000

24883
15000

11142

10000

2000
5000
0

2000
3000

7000

Kuristussäätö

Kierrosnopeussäätö

Kuva 6.1 Lisävesipumpun elinkaarikustannukset kuristussäätöisenä ja kierrosnopeussäätöisenä

37

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Taulukoiden (5.1) ja (5.2) arvoja vertaillessa huomataan, että toimintapisteen tilavuusvirralla
kylmän lisäveden pumppu toimii heikommalla hyötysuhteella, kuin se design-pisteessä toimisi. Pumppua käytetään huomattavalla osakuormalla, jolloin syntyy värinää, häviöitä ja
virtauksen pyörteilyä laskien pumpun käyttöikää ja heikentäen toiminta-arvoja. Tämä voi
aiheuttaa myös kavitaatiota ja kohonnutta tehontarvetta, joka muuttuu lämmöksi nesteeseen.
(Gülich 2008, 219, 229)

Voidaankin suoraan pohtia, olisiko pienempi pumppu pumppausvaatimuksiin sopivampi,
jolloin virtausta ei tarvitsisi kuristaa niin paljoa ja pumppua voitaisiin käyttää sopivammalla
kuormalla lähempänä optimaalista tilavuusvirtaa. Lisävesipumput on myös asennettu rinnan,
jotta saavutetaan suurempi virtaama prosessiin. Tässä tapauksessa yksi pumppu jopa pienemmällä juoksupyörällä pystyisi vastaamaan pumppaustarpeita niin normaali- kuin poikkeustilanteissa, eikä näin ollen tarvittaisi rinnankäyttöä. Rinnankäyttö kuitenkin parantaa
luotettavuutta pumppausjärjestelmässä, sillä toisen lisävesipumpun vikaantuessa voidaan
käyttää toista pumppua.

Minimikiertoventtiilien kautta syntyy energiahäviöitä, joten ohivirtauksen tarvetta tulisi tarkastella. Toisaalta minimikiertoventtiilien käyttö tässä tapauksessa voi olla perusteltua
pumppujen ylikuumenemista estämään, kun pumppuja käytetään osakuormalla kuristusventtiiliä vastaan. (Gülich 2008, 660)

Taajuusmuuttajalla toteutettavalla kierrosnopeussäädöllä koko pumppausprosessin hyötysuhde kasvaisi huomattavasti ja energiahäviöt vähenisivät. Kuvassa (5.6) esitettyjen energiasäästöjen lisäksi taajuusmuuttaja toisi mahdollisuuden säätää pumpun toimintaa kuristussäätöä tarkemmin, saada reaaliaikaisesti dataa useammista pumppausjärjestelmän toimintaarvoista ja tämän avulla edelleen automatisoida ja tarkentaa koko järjestelmän ohjausta. Kuristussäätöön verrattuna tämä säätötapa kuluttaa myös vähemmän pumpun osia sekä vähentää veden virtausvastusta järjestelmässä. Pumppausjärjestelmien muutos on kuitenkin työlästä, ja harvoin toimivaa järjestelyä halutaan muuttaa. Teoriassa muutos olisi kuitenkin kannattava.
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Alkuinvestointi ja laitteiston asennustyöt ovat suurin kustannus kierrosnopeussäätöön siirryttäessä. Investoinnista tulisi ABB:n Energysave -laskurin mukaan pelkälle taajuusmuuttajalle kannattava noin 3 vuodessa laskurin oletuskorkokannalla. Asennuskustannukset lisättynä hintaan takaisinmaksuaika lähenee 5 vuotta, joten onkin oleellista huomioida pumpun
käyttöikä ja tulevaisuudennäkymät investointeja suunniteltaessa. Myös elinkaarikustannukset kannattaa arvioida, jotta saadaan luotua realistinen kustannusarvio pumpun aiheuttamille
kuluille.

Energiatehokkuusanalyysia voitaisiin hyödyntää myös laitoksen suuremmille kuristussäätöisille pumppausjärjestelmille, kuten kaukolämpöpumpuille, joille kustannussäästöt ovat
huomattavasti merkityksellisemmät voimalaitoksen koko kustannusten kannalta. Suurempitehoisten keskipakopumppujen muutos kierrosnopeussäätöisiksi maksaa investoinnin takaisin hyvinkin lyhyellä aikavälillä.
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