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Tesla-turbiini on vanha keksintö, jota ei ole onnistuttu vielä hyödyntämään käytännössä. 

Pienen kokoluokan energiantuotantoratkaisujen kasvavan kysynnän myötä Tesla-turbiini on 

noussut viime vuosina uudelleen tutkimuskohteeksi. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on 

tutkia Tesla-turbiinin käytettävyyttä tutustumalla sen ominaisuuksiin. Työssä selvitetään 

Tesla-turbiinin mahdollisuuksia ja sen käyttökohteita. Tutkimuksessa verrataan Tesla-tur-

biinia yleisesti käytettyihin turbiineihin, jotta saataisiin näkökulmaa tutkimuksen tuloksille.  

 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Verkkotietokannoista etsitään Tesla-tur-

biinia koskevaa kirjallisuutta. Tietoa etsitään ominaisuuksista ja käyttökohteista. Lähteiden 

luotettavuus otetaan huomioon luotettavuustarkastelun avulla. 

 

Tesla-turbiinilla on monia houkuttelevia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä kiinnostavan tur-

biinivaihtoehdon, kun verrataan yleisesti käytettyihin turbiineihin. Esimerkiksi yksinkertai-

nen rakenne ja laaja väliaineiden valikoima ovat hyödyllisiä ominaisuuksia. Alhainen tehok-

kuus ja huono hyötysuhde ovat Tesla-turbiinin suurimmat ongelmat. Tesla-turbiinin hyöty-

suhde on parhaimmillaan sen toimiessa matalalla tehoalueella, ja siksi se soveltuu käytettä-

väksi vain pienitehoissa prosesseissa. Erityisesti pienitehoisen orgaanisen Rankine kierto-

prosessin (ORC) uskotaan olevan mahdollinen käyttökohde Tesla-turbiinille.  

 

Yleisesti käytetyille turbiineille Tesla-turbiinista ei ole korvaajaa, mutta se voisi soveltua 

vaihtoehdoksi pienille volumetrisille turbiineille. Kuitenkin ongelmat tehokkuudessa hidas-

tavat Tesla-turbiinin käyttöönottoa, eikä sitä ole voitu hyödyntää kaupallisessa tarkoituk-

sessa. Tesla-turbiini kaipaa vielä lisää kehitystä. 
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The Tesla turbine is an old invention, but it has not been able to apply in use. An increase in 

demand for low-grade energy sources has drawn attention to the Tesla turbine in recent 

years. This bachelor’s thesis aims to study the usability of the Tesla turbine through its fea-

tures. In this thesis, the possibilities and applications of the Tesla turbine are studied.  The 

Tesla turbine is compared to conventional turbines to acquire perspective for the results. 

 

The study is conducted as a literature review. The literature about the Tesla turbine is 

searched on online databases such as LUT Primo and Scopus. The usability and applications 

of the Tesla turbines are researched. Reliability and validity are considered by a reliability 

review. 

 

The Tesla turbine has many interesting features. Its structure is very unsophisticated, so the 

construction is simple, and manufacturing costs are low. The selection of working fluids is 

extensive. Low power and efficiency are the main weaknesses of the Tesla turbine. The Tesla 

turbine reaches its peak efficiency in low power applications, so it can be utilized only in 

small processes. A small-scale system using the Organic Rankine cycle (ORC) is proposed 

to be a possible application for the Tesla turbine.  

 

The Tesla turbine cannot compete with conventional turbines, but it could be used alongside 

small volumetric turbines. However, low efficiency is a big obstacle to the usage of the Tesla 

turbine. The Tesla turbine needs more development and research before it could be utilized 

commercially. 
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1  Johdanto 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan Tesla-turbiinin käytettävyyttä. Tesla-turbiini on yli sata 

vuotta vanha keksintö, mutta sen mahdollisuuksia on alettu tutkia vasta hiljattain enemmän. 

Tutkijat yrittävät kehittää Tesla-turbiinia ja etsiä sille sopivaa käyttökohdetta, sillä laitteella 

on potentiaalia, joka halutaan saada hyödynnettyä energiantuotannossa. Maailman energi-

antarve kasvaa koko ajan, joten uusia energiantuotantokeinoja tarvitaan jatkuvasti. Vaikka 

ympäristöystävällisyys onkin hallitseva teema nykyajan energiantuotannossa, tehokkuus ja 

taloudellisuus pitävät tiukasti asemansa. Tutkimuksen avulla selvitetään, kuinka Tesla-tur-

biini pystyy vastaamaan esimerkiksi näihin vaatimuksiin.  

 

1.1  Tesla-turbiini 

Tesla-turbiini on Nikola Teslan 1900-luvun alussa kehittämä ja patentoima lavaton radiaali-

turbiini. Kuvassa 1 on Tesla-turbiinin CAD-malli, josta nähdään sen esimerkkirakenne. 

Tesla-turbiinissa akseliin on kiinnitetty lapojen sijasta samansuuntaisia ympyränmuotoisia 

levyjä niin, että niiden välille jää pieni rako. Rakoihin syötetään suurella nopeudella väliai-

netta, joka saa spiraalinmuotoisen liikeradan kohti levyn keskipistettä ja poistuu turbiinista 

levyjen keskellä olevista reistä. Väliaineen kineettinen energia siirtyy aineen viskositeetin 

johdosta levyihin, ja roottori alkaa pyöriä. (Song, Gu & Li 2017, 1; Rusin, Wroblewski & 

Rulik 2018, 1)  
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Kuva 1. Tesla-turbiinin esimerkkirakennetta havainnollistava CAD-malli. 

 

1.2  Tausta 

Tesla-turbiinia ei voitu hyödyntää vielä siihen aikaan, kun se kehitettiin. Silloin ei ollut saa-

tavilla tarpeeksi vahvoja materiaaleja, jotka olisivat kestäneet laitteen toiminnassa levyihin 

kohdistuvan suuren jännityksen, joten laitteen jatkokehitys jouduttiin lopettamaan. Nykyään 

materiaalien kehitys on mennyt eteenpäin ja Tesla-turbiinia on alettu pitää mahdollisena 

energiantuotantoratkaisuna. (Rusin et al. 2018, 1). Nykyajan suuri kysyntä pienen teholuo-

kan turbiineille on nostanut Tesla-turbiinin merkittäväksi tutkimusaiheeksi. Tesla-turbiini 

kiinnostaa tutkijoita, koska sen rakenne on hyvin yksinkertainen, mikä helpottaa sen käyttöä. 

Sillä on myös monia muita hyödyllisiä ominaisuuksia kuten yhteensopivuus useiden eri vä-

liaineiden kanssa. (Talluri et al. 2018, 2). 
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1.3  Tutkimusongelma 

Vaikka keksintönä Tesla-turbiini on osoittautunut toimivaksi, sen hyödyntäminen käytän-

nössä on ollut haastavaa. Tesla-turbiinilla on teoriassa mahdollista saavuttaa hyvinkin kor-

kea hyötysuhde, mutta käytännössä sitä ei ole kuitenkaan onnistuttu saavuttamaan. (Rusin 

et al. 2018, 2). Myös tehokkuus on hyvin alhainen. Huono hyötysuhde ja alhainen tehokkuus 

rajoittavat Tesla-turbiinin käyttöönottamista energiantuotantokeinona. (Talluri et al. 2018, 

2).  Hyötysuhteen täytyy olla hyvä, jotta Tesla-turbiinin käyttö olisi tehokasta ja siten talou-

dellisesti kannattavaa. Tutkimuksen avulla selvitetään, mitkä asiat ja ominaisuudet vaikutta-

vat Tesla-turbiinin käyttömahdollisuuksiin. Työn avulla halutaan löytää vastaus siihen, 

miksi Tesla-turbiinia ei ole onnistuttu hyödyntämään, ja mistä Tesla-turbiinin ongelmat joh-

tuvat. 

 

1.4  Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erityisesti Tesla-turbiinin käytettävyyttä.  Jotta Tesla-

turbiinista saataisiin hyvä yleiskuva, tutustutaan ensiksi laitteen rakenteeseen ja toimintape-

riaatteeseen. Käytettävyyttä on tarkoitus selvittää tutustumalla Tesla-turbiinin ominaisuuk-

siin sekä käytön rajoitteisiin, ja selvittää niiden vaikutusta sen käyttömahdollisuuksiin. Ta-

voitteena on kartoittaa Tesla-turbiinin mahdollisuudet ja haasteet energiatuotantokeinona 

sekä tutkia, mitä käyttökohteita Tesla-turbiinilla on. Kun käytettävyyteen on perehdytty, ver-

rataan Tesla-turbiinia muihin yleisesti käytettäviin turbiineihin. Tavoitteena on ymmärtää 

Tesla-turbiinin mahdollisuuksia muiden turbiinien rinnalla. 

 

1.5  Menetelmät 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus kohdistuu verkkotie-

tokannoista löytyviin tieteellisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin, jotka käsittelevät Tesla-tur-

biinia.  Tietoa haetaan Tesla-turbiinin toiminnasta, ominaisuuksista sekä mahdollisista käyt-

tökohteista. Tesla-turbiini on vielä melko vähän tutkittu aihe, joten siitä löytyy hyvin rajal-

lisesti tietoa. Kuitenkin oikeilla menetelmillä tiedon löytäminen on mahdollista. Suurin osa 
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tiedosta perustuu laskelmiin ja analysointiin, koska kokeellisia tuloksia ja käytännön koke-

musta Tesla-turbiinista on vielä niin vähän.  

 

1.6  Tutkimuksen merkitys 

Työn tuloksien avulla saadaan tietoa Tesla-turbiinin toiminnasta ja sen käyttömahdollisuuk-

sista. Esimerkiksi tutkijat ja suunnittelijat voivat käyttää tutkimuksen mahdollisia tuloksia 

hyödykseen. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, jos mietitään energiasysteemin 

turbiinivaihtoehtoa. Tutkimuksen aihetta voidaan pitää merkittävänä ja ajankohtaisena. 

Maailman kasvavan energiantarpeen vuoksi tarvitaan jatkuvasti uusia energiantuotantokei-

noja ja kaikki uudet ratkaisut ovat tervetulleita. Tesla-turbiini on potentiaalinen laite, jonka 

toimintatapa olisi hienoa saada käyttöön laajemmin.  
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2  Menetelmät 

Tässä luvussa tutustaan työssä käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja niiden toteutukseen. Tut-

kimusmenetelmänä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaus suoritetaan 

verkkotietokannoista löytyvien aineistojen avulla. Vastauksia tutkimusongelmiin etsitään 

Tesla-turbiinia käsittelevästä kirjallisuudesta. Käytettävät lähteet valitaan tiettyjen kriteerien 

mukaisesti. Lähteiden luotettavuus otetaan huomioon tekemällä erilaisia rajauksia lähteiden 

käytölle, esimerkiksi julkaisuvuoden mukaan.  

 

2.1  Tutkimuksen toteutus 

Työssä tehtävä tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus suoritetaan 

Scopus-verkkotietokannan ja LUT-tiedekirjaston verkkotietokannan, LUT-Primon, avulla. 

LUT-Primo ja Scopus on valittu käytettäviksi apuna tutkimuksessa, koska ne ovat luotettavia 

tietokantoja, joista löytyy tieteellistä kirjallisuutta. Esimerkiksi usein valheellista tietoa si-

sältäviä kaupallisia lähteitä kyseisistä tietokannoista ei löydy. Aineistot on myös arvioitu 

perusteellisesti, joten se helpottaa huomattavasti lähteiden valintaa. LUT-Primosta ja 

Scopuksesta löytyy erilaisia tieteellisiä julkaisuja, kuten tutkimuksia, kirjoja ja artikkeleja. 

Tutkimusta varten etsitään Tesla-turbiinia sekä muita turbiineja koskevia julkaisuja. Tietoa 

etsitään esimerkiksi hakusanoilla ”Tesla turbine” ja ”Turbomachinery”. Lähteenä käytetään 

vain vertaisarvioituja aineistoja ja julkaisuvuosi pyritään rajaamaan vuodesta 2017 eteen-

päin. Eli lähteenä halutaan käyttää korkeintaan viisi vuotta vanhoja julkaisuja. Vanhempia-

kin julkaisuja voidaan käyttää, jos tieto ei ole muuttunut merkittävästi vuosien aikana. 

 

Työssä tehtävän kirjallisuuskatsauksen avulla etsitään tietoa Tesla-turbiinista.  Kirjallisuus-

katsauksen avulla etsitään vastauksia tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin. Kirjallisuuskat-

sauksen tarkoituksena on selvittää, kuinka Tesla-turbiini toimii. Tutkitaan Tesla-turbiinin 

käytettävyyttä energiantuotantokeinona sen mahdollisuuksien ja ominaisuuksien kautta.  

Analysoidaan ominaisuuksia ja luokitellaan niitä hyödyiksi tai haitoiksi, Kirjallisuuskat-

sauksen avulla etsitään tietoa Tesla-turbiinin hyödyntämisestä ja selvitetään, onko sillä jo 
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käyttökohteita. Lopuksi etsitään tietoa myös muista turbiineista, jotta Tesla-turbiinia voi-

daan verrata niihin.  

 

Kun tutkimusta varten etsitään tietoa Tesla-turbiinista, aineiston sisällölle asetetaan tietyt 

kriteerit, jotta se voidaan valita käytettäväksi työssä lähteenä. Aineiston täytyy vastata mää-

rättyihin kysymyksiin. Aineisto kelpaa lähteeksi, jos se antaa tietoa seuraavasta kolmesta 

osa-alueesta. Lähteestä pitää löytyä Tesla-turbiinin perusperiaate ja taustaa. Siinä täytyy olla 

kerrottuna Tesla-turbiinin käytettävyydestä tai käyttökohteista. Aineistosta on löydyttävä 

tietoa Tesla-turbiinin mahdollisuuksista ja heikkouksia. Yksittäisiä lähteitä voidaan valita 

näiden kriteerien ulkopuoleltakin, jos etsitään jotain tiettyä tietoa. 

 

2.2  Luotettavuustarkastelut 

Tutkimusta tehdessä on myös huomioitava aineistojen luotettavuuden tarkastelu ja käytettä-

viä lähteitä valittaessa on oltava kriittinen. Jotta lähteitä voidaan pitää luotettavina, tutki-

muksessa käytetään vain vertaisarvioituja aineistoja. Se tarkoittaa, että joku muu kuin läh-

teen kirjoittaja on arvioinut aineiston, joten silloin sitä voidaan pitää todennäköisemmin luo-

tettavana lähteenä. LUT-Primossa vertaisarvioidut aineistot on merkitty erillisellä merkillä 

ja aineistohaku on helppo rajata vain vertaisarvioituihin aineistoihin. On hyvä käyttää myös 

aineistoja useammalta eri julkaisijalta. Kun sama tieto löytyy useammasta eri lähteestä, se 

parantaa tiedon luotettavuutta ja oikeellisuutta. 

 

Myös lähteen julkaisuvuoteen kiinnitetään huomiota. Lähteenä halutaan käyttää melko uusia 

julkaisuja, ja aiheesta löytyykin uutta tietoa, koska Tesla-turbiinia on alettu vasta tutkia uu-

delleen. Lähteenä halutaan käyttää enimmäkseen vain uusia julkaisuja, koska uusi tieto on 

todennäköisesti käyttökelpoisempaa kuin Tesla-turbiinin kehitysajalta, eli 1900-luvun 

alusta, oleva tieto. Koska teknologiankehitys mm. materiaalitekniikan osalta on mennyt huo-

mattavasti eteenpäin viimeisen sadan vuoden aikana, uusi tieto soveltuu useimmiten parem-

min käytettäväksi nykypäivänä. 
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Scopuksessa aineistoille on annettu arvioinnin tunnuslukuja. Niitä on hyvä seurata, kun et-

sitään työssä käytettäviä lähteitä. Tämän työn lähteitä valittaessa seurataan SCImago Journal 

Rank (SJR) -indikaattoria ja Source Normalized Indicator per Paper (SNIP) -indikaattoria. 

Ne arvioivat aineiston julkaisijaa ja mittaavat aineistoon viittaamisen määrää (Scopus 2020a; 

Scopus 2020b). SRJ-indikaattori arvioi aineiston julkaisualustan vaikutusvaltaa. jos aineis-

ton julkaisija on merkittävä tai jos aineistoa on käytetty lähteenä merkittävän julkaisualus-

talla julkaisussa se saa hyvät pisteet. (Scopus 2020a). SNIP-indikaattori mittaa julkaisualus-

tan vaikuttavuutta sen omassa aihepiirissä. SNIP-indikaattori ottaa huomioon keskimääräi-

seen viittausmäärään tietyssä aihepiirissä ja vertaa viittausten määrää siihen. (Scopus 

2020b). Tunnusluvun perusteella voi päätellä onko julkaisu luotettava, sillä jos julkaisija on 

merkittävä, se ei julkaisisi virheellistä tietoa. 
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3  Tausta 

Vaihtoehtoisia energiantuotantokeinoja on alettu tutkia viime aikoina hyvin paljon. Energian 

tarve kasvaa valtavasti, kun ihmiset kuluttavat entistä enemmän energiaa. Etenkin pienen 

kokoluokan energiasysteemien kysyntä kasvaa ja siksi niitä halutaan kehittämään yhä tehok-

kaammiksi. Tutkijat ovat jo kauan etsineet parasta turbiinia pienempiin energiasysteemeihin. 

Tesla-turbiini on ollut yksi tutkimuksen kohteista. (Talluri et al. 2018, 1). 

 

3.1  Tesla-turbiini 

Tesla-turbiini on Nikola Teslan vuonna 1900-luvun alussa kehittämä radiaaliturbiini, joka 

patentoitiin vuonna 1913. Tesla-turbiinin roottorissa ei ole lapoja kuten monissa muissa tur-

biineissa vaan levykiekkoja. Sitä onkin kutsuttu myös esimerkiksi nimellä ”disc turbine” eli 

levyturbiini. Tesla-turbiinin toimintaperiaate ei ole tyypillinen verrattuna muihin radiaalitur-

biineihin. Tesla-turbiini hyödyntää toiminnassaan aineen viskositeettia ja siitä aiheutuvaa 

voimaa. (Song et al. 2017, 1; Talluri et al. 2018, 1). 

 

3.1.1  Rakenne 

Tesla-turbiinin esimerkkirakenne nähtiin kuvassa 1. Roottori koostuu useista vierekkäin ase-

tetuista levykiekoista, jotka on kiinnitetty keskeltä akseliin. Tesla-turbiinin roottori on esi-

tetty kuvassa 2. Kiekkojen väliin jää pieni noin yhden millimetrin levyinen rako, joissa vä-

liaine kulkee. Kiekoissa on reiät lähellä akselin kiinnityskohtaa, joista väliaine pääsee pois-

tumaan turbiinista. (Rusin, Wroblewski & Rulik 2021, 1). Väliaineen syöttäminen turbiiniin 

tapahtuu kiekkojen ulkoreunalla olevien suuttimien avulla. Niillä säädellään väliaineen tu-

lonopeutta ja -kulmaa. (Rusin et al. 2018, 1).  
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Kuva 2. Tesla-turbiinin roottorin esimerkkirakenne. 

 

3.1.2  Toimintaperiaate 

Tesla-turbiiniin syötetään väliainetta levyjen ulkoreunalla sijaitsevista suuttimista lähes tan-

gentiaalisesti levyjen ulkoreunaan nähden. Väliaine syöksyy turbiinin levyjen välisiin rakoi-

hin ja saa spiraalinmuotoisen liikeradan kohti levyjen keskipistettä. Väliaineen liikerata on 

esitetty kuvassa 3. Väliaine poistuu turbiinista levyjen keskellä olevista reistä. Roottori alkaa 

pyöriä väliaineen liikkeen johdosta. (Manfrida, Pacini & Talluri. 2018, 1; Song et al. 2018, 

1).  

 

Tesla-turbiinin toiminta perustuu aineen viskositeetista aiheutuviin leikkausvoimiin. Kun 

väliainetta syötetään levyjen välisiin rakoihin, molekyylien väliset adheesiovoimat saavat 

levyä koskettavan väliainekerroksen tarttumaan levyjen pintaan. Väliaineella on suuri no-

peus, ja adheesiovoimien ansiosta osa levyn viereisen väliainekerroksen liikemäärästä siir-

tyy levyihin. (Rusin et al. 2018, 1). Väliaineen liike alkaa pyörittää roottoria, joka saa lopulta 

aikaan energiaa. Kuvassa 4 on havainnollistettu adheesiovoimien aiheuttama 
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vesipartikkelien liikemäärän muutos ja siirtymä levyn partikkeleihin. Liikemäärää kuvataan 

nuolilla. Adheesiovoimaa väliainepartikkelien ja levypartikkelien välillä kuvataan katkovii-

valla. 

 

 

Kuva 3. Väliaineen spiraalinen muotoinen liikerata Tesla-turbiinissa. (Song et al. 2018, 9) 

 

 

Kuva 4. Liikemäärän siirtyminen väliaine- ja levypartikkelien välillä. 
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4  Tulokset 

Tässä luvussa on esitettynä tutkimuksen tulokset. Luvussa käydään läpi kirjallisuuskatsauk-

sen avulla saatua tietoa Tesla-turbiinin käytettävyydestä, ominaisuuksista ja käyttöä rajoit-

tavista tekijöistä sekä mahdollisista käyttökohteista.  

 

4.1  Käytettävyyden tutkimus  

Tesla-turbiinin hyödyntäminen käytännössä on kohdannut ongelmia. Heti alkuun, kun Ni-

kola Tesla keksi turbiinin, sen jatkokäyttöä varten tehtävä kehitys jouduttiin lopettaman. 

Vaikka suunnitelmat olivat lupaavia, turbiinin valmistusmateriaalit eivät kestäneet käytössä 

syntyvää turbiinin levyihin kohdistuvaa suurta voimaa. Siihen aikaa materiaalien kehitys ei 

ollut tarpeeksi edistynyttä ja mitään ei ollut tehtävissä. (Rusin et al. 2018, 1).  

 

Suurempi kiinnostus Tesla-turbiinia kohtaan alkoi vasta myöhemmin, kun 1960-luvulla tut-

kija Warren Rice perehtyi Tesla-turbiiniin paremmin. Hän teki malleja turbiinista ja suoritti 

niillä kokeita. Rice totesi kokeidensa perusteella, että Tesla-turbiinilla saavutetaan paras te-

hokkuus pienissä systeemeissä ja hän ehdottikin sitä käytettäväksi juuri sellaiseen tarkoituk-

seen. (Talluri et al. 2018, 3; Song et al. 2018, 2). Viime vuosina Tesla-turbiinin käyttöä on 

alettu tutkia paljon enemmän. Sen mahdollisuuksia on tutkittu erilaisilla teoreettisilla ja ko-

keellisillakin tutkimuksilla.  Tesla-turbiinilla on monia ominaisuuksia, mitkä tekevät siitä 

kiinnostavan turbiinivaihtoehdon. Tesla-turbiinia ei ole kuitenkaan vielä pystytty hyödyntä-

mään kaupallisesti, koska tarpeeksi tehokasta laitetta ei ole onnistuttu valmistamaan. (Ji et 

al. 2018, 1) 
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4.2  Ominaisuudet 

Tesla-turbiinilla on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä kiinnostavan turbiinivaihtoeh-

don. Rakenteen yksinkertaisuus helpottaa Tesla-turbiinin valmistettavuutta ja väliaineiden 

laaja valikoima lisää mahdollisten käyttökohteiden määrää. Nämä ovat houkuttelevia omi-

naisuuksia, jotka lisäävät Tesla-turbiinin kiinnostavuutta. 

 

4.2.1  Rakenne ja valmistettavuus 

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista Tesla-turbiinissa on sen yksinkertainen rakenne. Root-

torin kiekot ovat muodoltaan yksinkertaisia ja siinä on vain vähän komponentteja. Tesla-

turbiinin yksinkertaisen rakenteen vuoksi valmistettavuus hyvä. Osien valmistaminen ja lait-

teen kokoaminen on helppoa ja nopeaa. Siten myös valmistuskustannukset ovat alhaiset, 

mikä tekee investoinnista taloudellisemman. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa myös hy-

vin pienikokoisten turbiinien valmistamisen. (Song et al. 2017, 1; Rusin et al. 2018, 2).

  

4.2.2  Toiminta 

Väliainehiukkasten törmäyksestä, johtuva eroosio on ongelma turbiineissa. Kuitenkaan 

Tesla-turbiini ei ole altis roottorin osien kulumalle. Tesla-turbiinissa väliaine virtaa rootto-

riin tangentiaalisesti levyjen pintaan nähden, joten suoraa törmäystä pinnalle ei tapahdu. 

Näin ollen eroosio on paljon vähäisempää. Koska kuluma ei ole merkittävä ongelma Tesla-

turbiinissa, laitteen huolto helpottuu, kun osia ei tarvitse vaihtaa usein. (Rusin et al. 2018, 2; 

Neckel & Godinho 2015, 1).   

 

Toinen toimintaan liittyvä hyödyllinen ominaisuus on Tesla-turbiinin virtaussuunnan muu-

tettavuus. Kun laitteeseen tehdään pieniä muutoksia, virtaussuunta voidaan kääntää, ja se 

toimiikin turbiinin sijaan pumppuna. Tesla-turbiini on toimintaperiaatteelta luotettava ener-

giantuotantomenetelmäksi. (Rusin et al. 2018, 2). Toisin kuin monet muut turbiinityypit, 

Tesla-turbiini ei vaadi voiteluaineiden käyttöä. Se voi olla tärkeä tekijä monissa 
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käyttökohteissa, joissa vaaditaan puhdasta ympäristöä. Muutenkin se helpottaa laitteen käyt-

töä esimerkiksi huollon kannalta. (Talluri et al. 2018, 2).  

 

4.2.3  Väliainevalikoima 

Tesla-turbiinissa voidaan käyttää monenlaisia eri väliaineita. Nesteet sekä kaasut käyvät ja 

ne voivat olla newtonilaisia tai ei-newtonilaisia. Voidaan käyttää myös useamman eri aineen 

sekoituksia. Esimerkkejä mahdollisista kaasuista, joita voidaan käyttää ovat ilma, vesihöyry 

ja hiilidioksidi. Väliaineena käytettäviä nesteitä voivat olla esimerkiksi vesi tai erilaiset kyl-

mäaineet. (Talluri et al. 2018, 3). Tärkeä ominaisuus likaisissa käyttökohteissa, kuten bio-

massa- ja maalämpövoimaloissa, on Tesla-turbiinin toimintaperiaatteen itseään puhdistava 

ominaisuus. Tällaisissa käyttökohteissa väliaineen mukana voi olla kiinteitä partikkeleja, 

jotka tukkivat turbiinin, mutta Tesla-turbiinissa niiden on havaittu poistuvan turbiinista, vaan 

poistuvat sieltä käytössä syntyvän sentrifugaalisen voiman ansiosta. (Talluri et al. 2018, 3; 

Neckel & Godinho 2015, 2).  Turbiinin toiminnan kannalta on tärkeää, että väliaineella on 

sopiva viskositeetti (Ji et al. 2019, 1).  

 

4.3  Käytön rajoitteet 

Tesla-turbiinin käyttöä puoltaa monet sen ominaisuuksista, mutta käyttöä rajoittavia ominai-

suuksia löytyy myös. Tesla-turbiinin käyttöönottoa vaikeuttaa useampi tekijä. Tesla-turbii-

nin huono hyötysuhde on iso ongelma, koska sen vuoksi turbiini ei ole taloudellinen vaihto-

ehto. Missään käyttökohteessa ei haluta käyttää tappiollista turbiinivaihtoehtoa. Tesla-tur-

biinin tehokkuus on heikko. Myös vähäiset tutkimustulokset rajoittavat Tesla-turbiinin käyt-

töönottoa. (Talluri et al. 2018, 2). 
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4.3.1  Hyötysuhde 

Tesla-turbiinin hyötysuhdetta on tutkittu teoreettisesti laskemalla ja simuloimalla, sekä ko-

keellisilla tutkimuksilla. Ji et al. (2018, 12) toteavat vertaillessaan tuloksiaan, että kokeellis-

ten tutkimusten tulokset ovat alhaisempia kuin teoreettisten tutkimusten tulokset. Todenmu-

kaiset arviot Tesla-turbiinin hyötysuhteesta vaihtelevat paljon. Sengupta & Guha (2016, 1) 

tutkivat hyötysuhdetta ja saivat tulokseksi noin 54 % ja Rusin et al. (2018, 1) saivat noin 9 

% hyötysuhteen. Kun tutkitaan Tesla-turbiinista tehtyjä tutkimuksia, voidaan todeta, että ar-

vio hyötysuhteesta on keskimäärin noin 30 % (Rusin et al. 2021, 2). 

 

Alhainen hyötysuhde on merkittävin Tesla-turbiinin käyttöä rajoittava tekijä ja sitä täytyy 

pystyä parantamaan, jotta turbiinia voidaan hyödyntää kaupallisesti. Hyötysuhdetta alenta-

via tekijöitä on useita. (Rusin et al. 2021, 2). Yksi isoin heikentävä syy on laitteen toimin-

nassa syntyvät häviöt väliaineen syöttö- ja poistojärjestelmässä. Vaikka Tesla-turbiinin ra-

kenne onkin yksinkertainen, väliaineen virtaus ei sitä ole ja siksi suuttimien oikeanlainen 

geometria on todella tarkkaa, jottei häviöitä pääsisi syntymään. (Rusin et al. 2018, 2; Ji et al. 

2018, 2). Tesla-turbiinin toiminnassa väliaineen nopeus voi nousta yli äänennopeuden ja 

siksi suuttimissa esiintyy myös paineaaltoja, jotka ovat ongelma hyötysuhteen kannalta. Kui-

tenkin suuttimen muotoilulla voidaan välttää paineaaltojen syntymistä. (Neckel & Godinho 

2015, 1–2; Rusin et al. 2018, 2) 

 

Oikeat parametrit turbiinin toiminnassa, kuten roottorin pyörimisnopeus ja väliaineen vir-

tausnopeus, ovat merkittäviä hyötysuhteen kannalta. Tesla-turbiinin paras hyötysuhde saa-

vutetaan alhaisilla väliaineen virtausnopeuksilla ja pyörimisnopeuksilla, (Ji et al. 2018, 6; 

Rusin et al. 2018, 7; Song et al. 2017, 2, 9). Tesla-turbiinia voidaan käyttää noin 1000–6000 

rpm pyörimisnopeudella ja väliaineen virtausnopeus on alle 1 kg/s ja kun nämä nopeudet 

nousevat, hyötysuhde laskee nopeasti. (Ji et al. 2018, 4; Talluri et al. 2018, 14).  Myös para-

metrit Tesla-turbiinin rakenteessa ovat tärkeitä hyvän hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tutki-

jat yrittävät etsiä sopivia parametrejä esimerkiksi väliaineen syöttöjärjestelmän suuttimien 

halkaisijoille, määrälle sekä niiden syöttökulmalle ja kiekkojen koolle, määrälle ja niiden 

väliin jäävän raon leveydelle. (Ji et al. 2018, 1; Song et al. 2017, 2).  
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4.3.2  Teholuokka 

Korkea tehokkuus vaatii suuria väliaineen virtausnopeuksia ja roottorin pyörimisnopeuksia 

(Rusin et al. 2021, 3; Talluri et al. 2018, 11). Mutta kuten kappaleessa 4.3.1 todettiin, ne 

eivät ole huonon hyötysuhteen vuoksi Tesla-turbiinilla mahdollisia. Koska hyötysuhde heik-

kenee nopeasti suuremmilla tehoalueilla, Tesla-turbiini sopii käytettäväksi vain hyvin pieni-

tehoisissa prosesseissa. (Ji et al. 2018, 6; Manfrida et al. 2018, 7). Tehoalue on hyvin rajal-

linen; Tesla-turbiinia voidaan käyttää 0,5–10 kilowatin tehoisissa systeemeissä. (Talluri et 

al. 2018, 2).  Kuvassa 5 esitetystä diagrammista nähdään, että suurin teho saavutetaan pie-

nillä pyörimisnopeuksilla ja virtausnopeuksilla. Kuvasta voidaan tulkita tehokkuuden voi-

makas lasku pyörimisnopeuden kasvaessa. 

 

Kuva 5. Roottorin pyörimisnopeuden ja virtausnopeuden vaikutus tehoon. (Ji et al. 2018, 4) 

 

4.3.3  Käytännön kokemuksen puute 

Viime vuosina Tesla-turbiinia on alettu tutkia enemmän ja siitä onkin tehty useita tutkimuk-

sia: teoreettisia sekä kokeellisia (Song et al. 2018, 2; Manfrida et al. 2018, 2). Kuitenkaan 

oikean elämän kokemuksia Tesla-turbiinin hyödyntämisestä ei ole. Muutenkin suurin osa 
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tutkimuksista on analyyttisiä ja teoreettisia. Esimerkiksi väliaineen virtausta on tutkittu 

enimmäkseen analyyttisesti, joten tehokkuusarviot perustuvat pitkälti laskuihin ja tietoko-

nesimulaatiolla tehtyihin tutkimuksiin. Valmiita prototyyppejä on testattu vain vähän. Näistä 

syistä Tesla-turbiinin teknologian valmiustaso (TRL) on hyvin matala. (Talluri et al. 2018, 

2). Koska Tesla-turbiinia ei ole käytetty vielä missään, sen todellisia mahdollisuuksia ei tie-

detä varmuudella. 

 

4.4  Käyttökohteet 

Suurin osa Tesla-turbiinista tehdyistä tutkimuksista keskittyy rakenteen kehittämiseen ja te-

hokkuuden parantamiseen. (Ji et al. 2018, 1; 2). Kuitenkin Tesla-turbiinilla on muutamia 

mahdollisia käyttökohteita, jotka ovat tutkinnan alla. Tesla-turbiinin käyttömahdollisuudet 

rajoittuvat pienikokoisiin energiasysteemeihin, joten sille on yritetty löytää käyttökohdetta 

matalatehoisista prosesseista.  

 

4.4.1  ORC-prosessi 

Orgaaninen Rankine kiertoprosessi (ORC) on voimalaitosprosessi, jossa käytetään matala-

lämpöisiä lämmönlähteitä. Se sopii pieni- ja keskitehoiseen energiantuotantoon (Song et al. 

2017, 1; Talluri et al. 2018, 1). ORC-prosessia voidaan käyttää esimerkiksi hukkalämmön-

talteenottojärjestelmissä (WHR-systeemi), uusiutuvaa energiaa kuten biomassaa, maaläm-

pöä ja aurinkoenergiaa hyödyntävissä voimalaitoksissa sekä pienissä voimalaitoksissa. 

(Macchi & Astolfi 2017, 6).  

 

Kuvassa 6 on esitettynä ORC-prosessin pääkomponentit. Turbiini on hyvin tärkeä osa pro-

sessia. Kuitenkin ORC-systeemissä käytettävät turbiinit kaipaavat vielä lisätutkimusta, 

koska parasta vaihtoehtoa ei ole löydetty. Systeemiin halutaan löytää mahdollisimman teho-

kas ja käyttötarkoitukseen sopiva vaihtoehto. (Talluri et al. 2018, 1). Tesla-turbiinia pidetään 

mahdollisena vaihtoehtona, sillä esimerkiksi hyvä korroosion kesto ja laaja väliainevali-

koima ovat tärkeitä tekijöitä ORC-systeemissä (Rusin et al. 2018, 2).   
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Kuva 6. ORC-prosessin komponentit (Uusitalo. 2020) 

 

ORC-prosessissa käytettäviä turbiinivaihtoehtoja on monenlaisia riippuen prosessin tehok-

kuudesta, ja oikeanlaisen turbiinin valinta on tärkeää prosessin hyötysuhteen kannalta. (Tal-

luri et al. 2018, 1). ORC-prosessissa käytetään useimmiten aksiaali- ja radiaaliturbiineita 

(Song et al. 2017, 1; Ji et al. 2019, 1).  Tyypillisiä radiaaliturbiineita voidaan käyttää 50–500 

kilowatin tehoon asti ja sitä suuremmilla tehoilla käytetään aksiaaliturbiineita. (Talluri et al. 

2018, 1–2). ORC-prosessia on mahdollista käyttää myös hyvin pienitehoisissa systeemeissä, 

mutta hyvin pienillä tehoilla näitä yleisimpiä turbiineita ei voida käyttää, koska häviöt kas-

vavat silloin liian suuriksi. (Song et al. 2017, 1; Ji et al. 2019, 1). Alle 50 kilowatin systee-

meissä käytetään yleensä volumetrisiä turbiineita. Koska myös Tesla-turbiini soveltuu tälle 

tehoalueelle, se olisi mahdollisesti vaihtoehto volumetristen turbiinien rinnalla. (Talluri et 

al. 2018, 2).   
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4.4.2  WHR-systeemi 

Energian tuotannossa syntyy paljon hukkalämpöä. WHR-systeemi eli lämmöntalteenottojär-

jestelmä ottaa talteen tätä hukkalämpöä ja hyödyntää sitä uudelleen.  WHR-systeemiä voi-

daan käyttää esimerkiksi teollisuuden prosesseissa ja lämmön tai sähkön tuotannossa. Tur-

biini on tärkeä osa WHR-systeemissä. (Mehta & Thumann. 2020, 137; Ji et al. 2019, 1).  

 

Ji et al. (2019) tutkivat Tesla-turbiinin käyttöä osana pienen kokoluokan WHR-systeemiä. 

Kuvassa 7 on esitettynä Tesla-turbiini osana tällaista systeemiä. Kyseisessä tutkimuksessa 

WHR-systeemiä käytetään auton moottorin jäähdytysjärjestelmässä tarkoituksena parantaa 

tehokkuutta. Tesla-turbiini valittiin sen yksinkertaisen rakenteen vuoksi ja, koska se pystyy 

toimimaan alhaisilla pyörimisnopeuksilla. Tutkimuksessa todettiin, että Tesla-turbiini on-

nistui parantamaan systeemin tehokkuutta vain vähän, koska se toimi tehokkaasti ainoastaan 

tietyllä pyörimisnopeuden alueella. Muulloin sillä ei juuri ollut vaikutusta systeemiin. Tut-

kimuksessa todettiin, että Tesla-turbiini voi toimia osana WHR systeemiä, mutta sen para-

metrejä täytyy vielä kehittää, jotta se voisi toimia tehokkaammin ja siten kannattavasti. 

 

 

Kuva 7. Tesla-turbiini osana WHR-systeemiä. (Ji et al. 2019, 2) 
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5  Analyysi 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksia ja niiden oikeellisuutta. Käydään läpi avain-

tuloksia ja pohditaan Tesla-turbiinin mahdollisuuksia verrattuna yleisesti käytettyihin turbii-

neihin. Mietitään tulosten luotettavuutta sekä niiden uutuusarvoa ja yleistettävyyttä ja missä 

tuloksia voitaisiin hyödyntää. Lopuksi ehdotetaan kuinka tutkimuksen tekoa voisi jatkaa tu-

levaisuudessa. 

 

5.1  Avaintulokset 

Tesla-turbiinilla on kiinnostavia ominaisuuksia. Merkittävin niistä on sen yksinkertainen ra-

kenne, koska se helpottaa valmistamista ja alentaa kustannuksia. Tesla-turbiini sopii käytet-

täväksi vain hyvin pienikokoisissa energiasysteemeissä, koska suuremmilla tehoalueilla sen 

hyötysuhde heikkenee olemattomaksi. ORC-prosessi on tutkituin käyttökohde Tesla-turbii-

nille. Käyttökohteiden miettiminen voi kuitenkin olla vielä liian aikaista, koska Tesla-tur-

biini ei ole valmis käytettäväksi taloudellisesti. Tällä hetkellä hyötysuhde on niin suuri on-

gelma, että Tesla-turbiinia ei ole voitu vielä hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Hyöty-

suhdetta heikentää häviöt Tesla-turbiinin toiminnassa.  

 

5.2  Vertailu muihin turbiineihin 

Tesla-turbiinin rakenne on huomattavasti yksinkertaisempi verrattuna yleisesti käytettyihin 

turbiineihin. Tesla-turbiinin roottorin kiekot ovat hyvin yksinkertaiset, kun verrataan esimer-

kiksi aksiaaliturbiinin monimutkaisiin laparivistöihin. Kuvassa 7 nähdään aksiaaliturbiinin 

lavat ja niiden monimutkainen muoto. Tesla-turbiinin valmistaminen on siis paljon helpom-

paa ja kustannukset ovat alhaisemmat. Etenkin pienikokoisissa turbiineissa yksinkertainen 

rakenne on hyödyksi, koska monimutkaista rakennetta on hankalampi rakentaa hyvin pie-

nessä koossa. Muutenkin pienissä investoinneissa budjetti on rajallisempi ja siksi on tärkeää, 

että valmistaminen on halvempaa ja helpompaa. 



26 

 

 

Kuva 8. Aksiaaliturbiinin esimerkkirakenne. (Dixon et al. 2014, 120) 

 

Roottorien rakenteita voidaan vertailla myös kuluman kannalta. Monissa turbiineissa eroosio 

on ongelma, kun osa kiertoainepartikkeleista voi törmätä suurella nopeudella roottorin osiin 

kuten lapoihin väliaineen kiertäessä turbiinissa. Useissa turbiineissa väliaineen virtaus on 

kohtisuoraa roottorin lapoihin nähden ja jatkuvan törmäyksen seurauksena turbiinin osat ku-

luvat. (Hawas. Al-Gubri & Mahmod. 2018, 1). Tesla-turbiini on toimintaperiaatteeltaan 

poikkeuksellinen ja se hyötyy siitä muihin turbiineihin verrattuna. 

 

Taulukko 1. Turbiinien vertailu.  

[1] Talluri et al. 2018, 2, [2] Dixon et al. 2014, 330, [3] Manfrida et al. 2018, 1, [4] Gambini & 

valline 2020, 98, [5] Dumont et al. 2018, 3, 5 [6] Erario. De Giorgi & Przysowa. 2022, 1 

Turbiinityyppi Hyötysuhde 

(%) 

Tehoalue (kW) Pyörimisnopeus (rpm) 

Aksiaaliturbiini 85 [4] < 1 000 000 [2] < 200 000 [6] 

Radiaaliturbiini 80 [4] 50–5000 [1] 5000–80 000 [1] 

Volumetrinen 

turbiini 

50–60 [3][5] 1–200 [1][5] < 12 000 [5] 

Tesla-turbiini 30 0,5–10 < 6000 
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Taulukkoon 1 on koottu suuntaa antavia lukuja eri turbiinityyppien tehokkuuteen liittyen. 

Taulukosta löytyy hyötysuhteen, tehoalueen ja pyörimisnopeuden arvot Tesla-turbiinin li-

säksi aksiaali- ja radiaaliturbiineille sekä volumetrisille turbiineille. Suurin heikkous Tesla-

turbiinissa verrattuna muihin turbiineihin on sen huono hyötysuhde. Tesla-turbiinia ei ole 

saatu toimimaan yhtä tehokkaasti kuin muita turbiineita. Aksiaali ja radiaaliturbiinien hyö-

tysuhde on vertailussa todella hyvä. Volumetriset turbiinit, joiden kanssa Tesla-turbiini jakaa 

osittain tehoalueensa, eivät ole hyötysuhteessa aivan yhtä kaukana kuin aksiaali- ja radiaali-

turbiinit, mutta ne ovat kuitenkin huomattavasti Tesla-turbiinia parempia.  

 

Taulukosta huomataan, että verrattuna muihin turbiineihin, Tesla-turbiinin tehoalue on hy-

vin rajallinen ja hyvin alhainen. Suuremmilla tehoalueilla Tesla-turbiinia ei voida käyttää, 

koska tehokkuus tippuu huomattavasti, joten aksiaali- ja radiaaliturbiineille siitä ei ole kor-

vaajaa. Tesla-turbiini pystyy toimimaan huomattavasti niitä alhaisemmalla tehoalueella ja 

siksi se onkin vaihtoehto, kun niitä ei voida enää käyttää. Hyvin harvat turbiinit pystyvät 

toimimaan yhtä pienellä tehoalueella kuin Tesla-turbiini; vain muutama volumetrinen tur-

biini soveltuu Tesla-turbiinin kanssa tälle tehoalueelle (Talluri et al. 2018, 2). 

 

Taulukosta voidaan nähdä roottorin pyörimisnopeuden ja tehoalueen välinen yhteys. Mitä 

suurempi pyörimisnopeudet, sitä korkeampi tehokkuus. Tesla-turbiinin pyörimisnopeus on 

alhaisin ja siksi myös sen tehoalue on niin rajallinen. Aksiaaliturbiinien korkea tehokkuus 

taas johtuu suurista pyörimisnopeuksista. 

 

Tesla-turbiini on muihin verrattuna vähemmän tutkittu turbiini. Monista turbiineista on käy-

tännön kokemusta jo pitkältä ajalta. Esimerkiksi aksiaaliturbiini ja radiaaliturbiinit ovat ol-

leet käytössä jo reilusti yli sata vuotta (Dixon et al. 2014, 119, 319). Tesla-turbiinin toimin-

nasta ei voida olla läheskään niin varmoja kuin turbiinityypeistä, joita on käytetty energian-

tuotannossa jo kauan. Tutuiksi tulleilla turbiineilla on sen vuoksi etu turbiinivaihtoehtoa va-

littaessa. 
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5.3  Reliabiliteetti ja validiteetti 

Tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska luotettavuus otettiin huomioon jo lähteitä etsittä-

essä. Tästä syystä työssä käytetyt lähteet ovat huolella valittuja ja laadukkaita. Kuitenkin 

tutkimusta tehdessä huomattiin, että Tesla-turbiini on melko vähän tutkittu aihe, mikä vä-

hentää lähteiden määrää ja siten tiedon varmuutta, kun tietoa ei voitu aina varmistaa useasta 

eri lähteestä. 

 

5.4  Tulosten uutuusarvo 

Aiheena Tesla-turbiini on ajankohtainen ja uusi tutkimuskohde. Aihetta on tutkittu vielä 

melko vähän, joten tulosten uutuusarvo on hyvä. Koska tutkimusta tehty on niin rajallisesti, 

uudet tulokset ovat kaivattuja. Etenkin vertailua muihin turbiineihin löytyy hyvin vähän.  

 

5.5  Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Työssä tutustutaan Tesla-turbiiniin, joten tulokset ovat hyödynnettävissä lähinnä Tesla-tur-

biinia ajatellen. Tutkimus antaa hyvän yleiskuvan Tesla-turbiinista ja sen toiminnasta. Käy-

tettävyys ja käyttökohteet käydään läpi.  Kuitenkin vertailussa puhutaan myös muista turbii-

nityypeistä, joten tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti turbiinin valinnassa.  

 

5.6  Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa selvitettiin Tesla-turbiinin käytettävyyttä ja löydettiin käyttöä rajoittavia te-

kijöitä. Jotta Tesla-turbiinia päästäisiin hyödyntämään tulevaisuudessa, sen hyötysuhdetta 

täytyy kehittää. Jatkossa voisi toteuttaa kattavan tutkimuksen, jonka tarkoituksena on paran-

taa Tesla-turbiinin hyötysuhdetta. Sitä varten Tesla-turbiinista olisi hyvä rakentaa proto-

tyyppi, jotta saataisiin kokeellisia tutkimustuloksia. Koska ongelmat johtuvat häviöstä väli-

aineensyöttöjärjestelmässä, pitäisi keskittyä erityisesti häviöiden poistamiseen. Häviöitä ai-

heutti esimerkiksi paineaaltojen syntyminen, mutta niitä pystytään vähentämään 
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parantamalla suuttimien muotoilua. Muotoilua kannattaisi siis tutkia lisää. Höytysuhteen pa-

rantamisen jälkeen keskityttäisiin Tesla-turbiinin käyttökohteisiin. Esimerkiksi käyttöä läm-

möntalteenottojärjestelmissä kannattaisi selvittää lisää. Olisi tärkeää, että Tesla-turbiinin toi-

minnasta saataisiin käytännön kokemusta. Tesla-turbiinin kaupallinen menestyminen edes-

auttaisi sen kehitystä.  
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6  Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin Tesla-turbiinin käytettävyyttä tutustumalla sen ominaisuuksiin ja 

vertailemalla sitä muihin turbiineihin. Tutkimuksessa etsittiin myös Tesla-turbiinin käyttö-

kohteita. Tesla-turbiini on vanha laite, jonka hyödyntäminen on kohdannut ongelmia aina 

sen keksimisestä asti. Pienitehoisten turbiinien suuren kysynnän vuoksi nykyään Tesla-tur-

biinin kohdistuu entistä enemmän tutkimuksia. 

  

Tesla-turbiinilla on houkuttelevia ominaisuuksia muihin turbiineihin verrattuna. Rakenne on 

ylivoimaisen yksinkertainen ja valmistaminen on tästä syystä helppoa ja myös halpaa. In-

vestointina Tesla-turbiini ei ole suuri. Turbiinissa käytettävä väliainevalikoima on laaja, jo-

ten se ei rajaa pois käyttökohteita. 

 

Tesla-turbiinin uskotaan olevan turbiinivaihtoehto pienen kokoluokan energiasysteemeissä. 

Tesla-turbiinista ei ole korvaajaa yleisesti käytetyille aksiaali- ja radiaaliturbiineille niille 

ominaisessa käyttökohteessa eli keski- ja suuritehoisissa systeemeissä, koska Tesla-turbiini 

ei pärjää niille tehokkuudessa. Kuitenkaan yleisesti käytetyt turbiinit eivät sovellu käytettä-

väksi pienitehoisissa systeemeissä ja juuri silloin voitaisiin käyttää Tesla-turbiinia. Esimer-

kiksi matalatehoista ORC-systeemiä on ehdotettu käyttökohteeksi Tesla-turbiinille.  

 

Tesla-turbiinin suurimmat ongelmat ovat alhainen hyötysuhde ja huono tehokkuus. Hyöty-

suhde on parhaimmillaan pienitehoisissa systeemeissä; hyötysuhde romahtaa tehon nous-

tessa. Hyötysuhde ei ole tasolla, jolla Tesla-turbiinin käyttö olisi taloudellisesti kannattavaa 

ja siksi sitä ei ole vielä voitu käyttää yhteenkään kaupalliseen tarkoitukseen. Tesla-turbiinin 

tehokkuus vaatii vielä tutkimusta ja kehitystä. Jos hyötysuhde saataisiin hyvälle tasolle, 

Tesla-turbiini voisi olla valmis käyttöön otettavaksi pienissä systeemeissä.   
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