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Työn ensimmäisessä osassa tutustutaan pumppauksen teoriaan ja esitellään kuristus- ja 

pyörimisnopeussäätö. Toisessa osassa perehdytään pyörimisnopeussäädössä käytettävän 

taajuusmuuttajan rakenteeseen ja sen eri osissa syntyviin häviöihin. Kolmannessa osassa 

tutkitaan kolmen eri tavoin säädetyn pumppauksen toimintaa Pelloksen voimalaitoksella. 

Lauhdepumpun kierrosnopeussäätöä verrataan vaihtoehtoiseen kuristussäätöön. 

 

Viimeisessä osassa selvitetään mahdollisuutta poistaa pyörimisnopeussäädön turhaksi tekemä 

syöttövesiventtiili voimalaitosten suunnittelusta. Erityisesti etsitään vaihtoehtoisia menetelmiä 

ruiskutusveden tuottamiseen. Uusia vaihtoehtoja ruiskutusvedelle esitetään kaksitoista. 

Ruiskutusvesitekniikoita vertaillaan keskenään ja parasta vaihtoehtoa verrataan nykyiseen 

menettelyyn. 
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In the first part of this work the theory of pumping, throttling control and rotation speed 

control  are introduced. In the second part the structure of the frequency converter used in 

rotation speed control is presented and the losses of different parts are looked into. In the third 

part we examine three differently controlled pumpings at the power plant of Pellos plywood 

mills. In the case of the condensed steam pump, rotation speed control is compared with the 

alternative throttling control. 

 

In the last part the possibility of removing the feed water valve, made useless by the rotation 

speed control, is examined. Especially alternative solutions to producing spray water are 

studied. Twelve new alternatives are proposed. These new spray water solutions are 

compared,  and the best of them is evaluated in comparison with the present practice. 
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Symboli- ja lyhenneluettelo 
 
Symbolit: 
 

 p∆   Paine-ero 

η , eta  Hyötysuhde 

 moη   Moottorin hyötysuhde 

 puη   Pumpun hyötysuhde 

 tmη   Taajuusmuuttajan hyötysuhde 

ρ    Tiheys 

 Es  Kulunut sähkö 

 f  Taajuus 

 fnim   Nimellistaajuus 

 fky   Kytkentätaajuus 

 g  Putoamiskiihtyvyys 

 H  Nostokorkeus 

 Hdyn  Dynaaminen nostokorkeus 

 Hg   Geodeettinen nostokorkeus 

 Hi   Imukorkeus 

 Hp   Painepuolen fyysinen nostokorkeus 

 Hpk   Painekorkeus 

 Hpu   Putkiston vastuskorkeus 

 k  Verrannollisuuskerroin 

 kk  Käytettävä korkokanta (10%) 

 M  Sähkömoottori 

 n  Pyörimisnopeus  

 p  Paine 

 p0   Paine imupuolella 

 p1   Paine painepuolella 

 P  Teho 

 Pharm   Harmonisista kerrannaisista syntyvät häviöt moottorissa 

 Phäviö_tm  Taajuusmuuttajan häviöteho 

 Pi   Pysyvyyskäyrän jaon mukainen teho 
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 Pkeskim   Keskimääräinen teho 

 Pnimh_m    Moottorin häviöteho nimellispisteessä 

 Pnimh_tm Taajuusmuuttajan häviöteho nimellispisteessä 

 Psin_m   Moottorin häviöteho taajuusmuuttaja käytössä 

 qm  Massavirta 

 qv  Tilavuusvirta 

 t  Lämpötila 

 T  Vääntö 

 Tnim   Vääntö nimellispisteessä 

 Uv   Vaihejännitteen keskimääräinen arvo 

 UDC+   Hetkellinen positiivinen vaihejännite 

 UDC-   Hetkellinen negatiivinen vaihejännite 

 

Lyhenteet: 

 

 DTC  Direct Torque Control - ABB:n taajuusmuuttajien säätömenetelmä 

 FICQ   Virtauksen mittaus ja säätö 

 FIQ   Virtauksen mittaus 

 IGBT  Insulated Gate Bipolar Transistor – transistorityyppi 

 INV  Taajuusmuuttaja 

 LICA  Pinnankorkeuden mittaus, säätö ja hälytys 

 LIXA  Pinnankorkeuden turvalukitus 

 NPSH Net Positive Suction Head – pumpun imupuolen 

miniminostokorkeus kavitoinnin välttämiseen 

PIDC  Paine-eron mittaus ja säätö 

PWM Pulse Width Modulation – pulssin keston muuttamiseen perustuva 

säätötapa 

TIC  Lämpötilan mittaus ja säätö 
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1. Johdanto 
 
Merkittävä osa voimalaitosten omakäyttötehosta koostuu erilaisista pumppauksista. 

Laitoksilla on lukuisia pumppauskohteita, joissa painetta nostetaan ja nestettä siirretään. 

Pumppujen käytön optimoinnilla voidaankin saavuttaa merkittäviä säästöjä energian 

kulutuksessa.  

 

Tässä työssä pyritään selvittämään, mitä vaikutuksia syöttövesipumpun muuttamisella 

pyörimisnopeussäädetyksi on. Muutoksen mukanaan tuomaan ongelmaan ruiskutusveden 

saamisesta esitetään useita ratkaisuja. Eri vaihtoehdoista pyritään löytämään teknisesti ja 

taloudellisesti toimivin. Tavoitteena työssä on kiinnittää huomiota vanhoja vaihtoehtoja 

korvaavien ratkaisujen olemassa oloon ja toimivuuteen. 

 

Alkuun käydään läpi pumppauksen teoriaa kuristus- ja pyörimisnopeussäädössä. 

Tutustutaan taajuusmuuttajan sekä moottorin sinimuodosta poikkeavan jännitteen 

aiheuttamiin häviöihin. Pelloksen voimalaitokselta käydään esimerkin omaisesti läpi 

erilaisia pumppauksia. Viimeisenä ja tärkeimpänä kohtana esitetään eri vaihtoehtoja 

ruiskutusveden tuottamiseen syöttövesiventtiilittömällä laitoksella. Vaihtoehdoista 

parhaaksi valittua verrataan nykyiseen käytäntöön. 

 



 

 

6

 

2. Pumppaus voimalaitoksissa 
 

Ylivoimaisesti yleisin voimalaitoksilla käytetty pumpputyyppi on keskipakopumppu. 

Pumpun juoksupyörän avulla sähkömoottorin antama mekaaninen energia muutetaan liike- 

ja paine-energiaksi. Tämän jälkeen liike-energia muutetaan edelleen paine-energiaksi 

johtolaitteen avulla.        

Kuva 1. Keskipakopumppu 

 

Pumppuvalmistajat ilmoittavat pumppujen tärkeimmät ominaisuudet ominaiskäyrinä. 

Käyrät pätevät tietylle pumpun pyörimisnopeudelle. Seuraavat käyrät on piirretty 

suunnitellun pyörimisnopeuden 2970 1/min mukaan.  
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Kuvassa 2 on KSB:n Järvi-Suomen Voiman Pellosniemen voimalaitokselle valmistaman 

lauhdepumpun nostokorkeuden ominaiskäyrä. Vaaka-akselilla on tilavuusvirta qv , joka 

yleisesti ilmoitetaan kuutiometreinä tunnissa. Pystyakselilla on nostokorkeus H, jonka 

yksikkönä on metri. 
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Kuva 2. Lauhdepumpun nostokorkeuden ominaiskäyrä pyörimisnopeudella 2970 1/min 

 

Ominaiskäyrän perusteella saadaan luettua nostokorkeudet eri tilavuusvirtaamilla. 

Nollavirtaamalla saadaan suurin nostokorkeus, joka tällä pumpulla on noin 204 metriä. 

Virtaaman kasvaessa alkaa pumpun kyky tuottaa painetta pienenemään. Virtaaman ollessa 

esimerkiksi 150 m3/h on nostokorkeus laskenut noin 130 metriin. 
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Kuvassa 3 on saman pumpun ominaiskäyrä piirrettynä hyötysuhteelle virtaaman funktiona. 

Hyötysuhde on ilmaistu lyhenteellä eta ja sen yksikkö on prosentti. Kuvan perusteella 

voidaan nähdä toimintapisteen suunnitelluksi virtaamaksi noin 110 m3/h. Pumpun 

toimiessa tällä virtaamalla saavutetaan paras hyötysuhde, joka on noin 76 prosenttia. 

Käyrästä nähdään myös hyötysuhteen säilyvän hyväksyttävällä tasolla liikuttaessa 

toimintapisteen lähialueella. 
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Kuva 3. Lauhdepumpun ominaiskäyrä hyötysuhteesta pyörimisnopeudella 2970 1/min 

 

Ominaiskäyrinä voidaan esittää myös esimerkiksi teho tai NPSH, mutta nostokorkeus ja 

hyötysuhde on tapana ilmoittaa aina. Termi NPSH tulee sanoista Net Positive Suction 

Head. Se kertoo kuinka suuri paine tulee pumpun imuaukossa olla, jottei pumppu kavitoisi. 

Pumpun kavitoinnilla tarkoitetaan pienten höyrystymien muodostumista ja romahtamista 

juoksupyörän siivillä. Kavitointi aiheuttaa voimakkaita nesteiskuja siipeen ja 

pidempiaikainen kavitointi kuluttaa sen piloille. Kavitoiva pumppu ei myöskään anna 

samaa painetta kuin normaalisti toimiva vastaava pumppu. Voimalaitoksilla pumpataan 

usein kuumaa vettä, jonka höyrynpaine pienentää sallittua imukorkeutta huomattavasti. 

Monesti pumput sijoitetaankin imusäiliön alapuolelle riittävän imupuolen paineen 

takaamiseksi.  
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Pumpulta vaadittava nostokorkeus H muodostuu virtaamasta riippumattomasta staattisesta 

ja virtaaman mukaan neliöllisesti kasvavasta dynaamisesta osasta.  

 

Staattinen osa muodostuu kuvan 4 mukaisesti geodeettisesta nostokorkeudesta ja 

painekorkeudesta. Geodeettisella nostokorkeudella Hg otetaan huomioon nesteen 

potentiaalienergian muutos maan gravitaatiokentässä ja painekorkeudella pumpun 

aiheuttama paineennousu. Kuvassa 4 on geodeettinen nostokorkeus jaettu kahteen 

komponenttiin: imupuolen nostokorkeuteen Hi ja painepuolen nostokorkeuteen Hp. Kuten 

aiemmin todettiin, on imupuolen nostokorkeus monesti voimalaitoksilla negatiivinen 

pumpun sijaitessa imupuolen säiliön alapuolella.  

 

 
kuva 4. Putkisto 

 

Painekorkeus lasketaan kuvan 4 merkintöjen mukaisesti yhtälöllä 1. 

 

g
ppH

ρ
01

pk
−

=      ( 1 ) 

 

Paine-ero jaetaan tiheyden ρ  ja putoamiskiihtyvyyden g tulolla. Yhtälöä käytettäessä on 

muistettava selvittää pumpattavan nesteen, voimalaitoksilla usein veden, tiheys kyseisessä 

paineessa ja lämpötilassa. 

 

Dynaaminen osa Hdyn saadaan putkiston vastuskorkeuden Hpu ja ulosvirtauksen 

nopeuskorkeuden summana. Termeistä jälkimmäinen, joka ilmoittaa ulosvirtauksessa 
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hukkaan menevän virtausnopeuden, on useimmiten niin pieni, ettei sitä tarvitse ottaa 

huomioon.  

 

Putkiston vastuskorkeuden laskemiseksi täytyy selvittää verrannollisuuskerroin k, joka 

kertoo putkiston aiheuttaman kitkan ja kertavastukset. Putkiston vastuskorkeus on 

verrannollinen tilavuusvirran neliöön ja lasketaan yhtälön 2 avulla. 

 
2
vpu kqH =       ( 2 ) 

 

Kokonaisnostokorkeus on siis staattisen osan Hpk ja dynaamisen osan Hdyn summa. Koska 

ulosvirtauksen nopeuskorkeus oletetaan nollaksi, dynaaminen nostokorkeus on yhtä suuri 

kuin putkiston vastuskorkeus Hpu. Putkiston vaatima nostokorkeus saadaan yhtälöllä 3. 

 

2
v

01
g kq

g
pp

HH +
−

+=
ρ

    ( 3 ) 

 

Kuvaan 5 on piirretty kuvan 3 mukaisen lauhdeputkiston ominaiskäyrä. Staattisen osan 

laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: p0 = 7 bar, p1 = 20 bar, Hi = 2 m, Hp = 15 m ja 

902=ρ kg/m3. Staattiseksi nostokorkeudeksi on saatu noin 160 metriä. Virtaamasta 

riippuvan dynaamisen osan laskennassa on putkiston osien häviökertoimien avulla saatu 

23/h)(m
m001257,0=k . Kuvasta nähdään selkeästi, kuinka dynaamisen osan vaikutus 

alkaa virtaaman kasvaessa vaikuttamaan neliöllisesti tehden putkiston ominaiskäyrästä 

paraabelin. 
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Kuva 5. Säätämättömän lauhdepumpun toimintapiste 

 
Pumpun ja putkiston ominaiskäyrien leikkauspiste on systeemin toimintapiste. Lasketuilla 

arvoilla saadaan virtaamaksi noin 79 m3/h nostokorkeudella 185 metriä. Kuvan 3 käyrältä 

nähdään hyötysuhteen tällä virtaamalla olevan noin 72 prosenttia. Ilman säätöä pumppu 

toimii aina tässä toimintapisteessä. 

 

2.1 Säätömenetelmät 
 

Voimalaitosten pumppauskohteille ominaisia ovat nopeat hyvinkin suuret virtaaman tai 

paineen tarpeen vaihtelut. Jotta pumppaus saataisiin sovitettua muuhun prosessiin 

sopivaksi, joudutaan sitä säätämään. Pumpun tuottoa voidaan säätää kuristusventtiilillä, 

pyörimisnopeutta muuttamalla, järjestämällä ohivirtaus painepuolelta imupuolelle, 

säätämällä johtosiipiä tai tekemällä muutoksia juoksupyörään. Juoksupyörän muutoksien 

tekeminen vastaa miltei koko pumpun vaihtamista ja on pysyvä muutos. Vaihtoehtoa 

kannattaa harkita tuottoarvojen muuttuessa pysyvästi. Johtosiipisäätö on harvinainen ja 

säätövara tällä menetelmällä on pieni. Ohivirtauksen käyttö pumpun säädössä on 

huomattavan epätaloudellista. Näistä syistä johtuen kaksi ensimmäistä säätötapaa ovat 

käytössä valtaosassa pumppuja.  
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Kohteissa, joissa jatkuvaa virtaamaa ei tarvita, on pumppujen käyttäminen Päällä/Pois-

periaatteella mahdollista. Esimerkiksi säiliön pinnansäätö on mahdollista toteuttaa tällä 

menetelmällä, jos pintaa ei ole tarkoituksenmukaista pitää tarkalleen tietyllä korkeudella. 

Pumppu voidaan asettaa käynnistymään pinnanmittauksen alarajalla ja pysähtymään 

ylärajalla. Mitoituksessa voidaan käyttää tällöin vain tiettyä toimintapistettä, jolloin 

hyötysuhde saadaan korkeaksi. Voimalaitoksilla tätä säätötapaa pystytään käyttämään 

rajoitetusti useiden prosessien vaatimasta jatkuvasta virtaamasta, tasaisesta paineesta tai 

tarkan pinnansäädön kriteereistä johtuen. / 1 / , / 2 / , / 3 / 

 

2.1.1 Kuristussäätö 
 

Kuristussäätöä voidaan pitää perinteisenä säätötapana. Siinä pumpun tuottamaa painetta 

hävitetään painepuolelle sijoitetussa säätöventtiilissä. Kuristussäätöä voidaan ajatella 

ominaiskäyrästön avulla siten, että pumpun käyrä kestää ennallaan putkiston käyrän 

muuttuessa. Säätöventtiilillä putkiston virtausvastusta kasvatetaan keinotekoisesti, jolloin 

tilavuusvirta pienenee suuremman nostokorkeuden tarpeen myötä. Kuristussäätöä 

käytettäessä ominaiskäyrästöllä liikutaan siis pumpun käyrää pitkin. Haluttu virtaama, 

nostokorkeus ja hyötysuhde voidaan lukea suoraan olemassa olevista käyristä uuden 

toimintapisteen kohdalta. Putkiston ominaiskäyrän muuttumista venttiiliä kuristettaessa on 

havainnollistettu kuvassa 6. Alkuperäinen toimintapiste on piirretty pumpun ja putkiston 

ominaiskäyrien leikkauspisteeseen ympyränä. Putkiston ominaiskäyrä venttiilin 

kuristamisen jälkeen on piirretty katkoviivalla. Uusi toimintapiste on kuvattu neliönä. 
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Kuva 6. Putkiston ominaiskäyrän muuttuminen venttiilillä säädettäessä. 

 

Kuristussäätö on edelleenkin käytössä monissa kohteissa. Tilanteissa, joissa virtaama on 

enimmäkseen lähellä maksimia tai staattisen nostokorkeuden osuus on huomattavan suuri, 

se voi olla taloudellisin säätötapa. Jos taas säätöalue on laajempi ja venttiilillä joudutaan 

kuristamaan jatkuvammin, hävitetään kuristamalla turhaan energiaa lämmöksi. Tällöin 

voidaankin verrata kuristussäätöä sähkölämmitykseen, missä moottoriin tuotu sähköteho 

muutetaan välivaiheiden kautta lämmöksi säätöventtiilissä. Varsinkin voimalaitoksissa, 

kuten myös useimmissa muissa teollisuuslaitoksissa, on hukkalämpöä vähintäänkin 

riittämiin jo ennestään, eikä sähkön haaskaaminen lämmöksi ole perusteltavissa.  

 

On siis edelleenkin olemassa kohteita, joissa kuristussäätö on luonnollinen valinta. Viime 

aikojen pyörimisnopeussäädössä käytettävien taajuusmuuttajien hinnan, luotettavuuden ja 

käytön helpottuminen on vallannut alaa kuristussäädöltä. Myös kallistunut sähkönhinta ja 

kasvanut ympäristöarvojen huomioon ottaminen on edistänyt pyörimisnopeussäädön 

käyttöönottoa. / 2 / , / 4 / 
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2.1.2 Pyörimisnopeussäätö 
 

Taajuusmuuttajien kehityksen ja halpenemisen myötä niistä on tullut yleisin tapa toteuttaa 

sähkömoottoriin liitetyn toimilaitteen pyörimisnopeussäätö. Vanhat mekaaniset variaattorit 

kuten hihnat, kuin myös staattorin käämejä päälle kytkevä säätökytkin sekä nestekytkimet 

ovat poistumassa käytöstä. Myöhemmin tässä työssä puhuttaessa pyörimisnopeussäädöstä 

tarkoitetaan sillä aina taajuusmuuttajasäätöä. 

 

Säädettäessä virtausta pyörimisnopeutta n muuttamalla käytetään uuden toimintapisteen 

määrittelyssä affiniteettisääntöihin perustuvaa affiniteettiparaabelia. Pyörimisnopeutta 

muutettaessa pumpun ominaiskäyrän pisteet siirtyvät origon kautta kulkevaa paraabelia 

myöten. Affiniteettisäännöt tilavuusvirralle ja nostokorkeudelle ovat tällöin yhtälöiden 4 ja 

5 mukaiset. 

 

 
2

1

2

1

n
n

q
q

v

v =       ( 4 ) 

 

 
2

2

1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n
n

H
H

      ( 5 ) 

 

Yhtälöissä 4 ja 5 oletetaan pumpun hyötysuhde affiniteettiparaabelilla vakioksi. Mikäli 

staattisen nostokorkeuden osuus on riittävän pieni, voidaan uuden toimintapisteen teho 

laskea riittävän tarkasti yhtälön 6 avulla. 

 

 
3

2

1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n
n

P
P

      ( 6 ) 

 

Staattisen nostokorkeuden ollessa huomattava, kuten voimalaitosten pumppauksissa 

monesti on, kuljetaan hyötysuhteen määrittämiseksi affiniteettiparaabelia 

nimellispyörimisnopeuskäyrälle. Tämän leikkauspisteen kohdalta saadaan luettua 

hyötysuhde uudessa toimintapisteessä. Affiniteettiparaabelin käyttöä on havainnollistettu 

kuvassa 7. Esimerkissä on haluttu pyörimisnopeussäädön avulla muuttaa virtaama 

luonnollisesta toimintapisteestä noin 79 m3/h:sta 40 m3/h:iin. Kuvaan on piirretty myös 
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kuvan 5 putkiston ja pumpun ominaiskäyrien lisäksi paksummalla viivalla 

hyötysuhdekäyrä. Näin hyötysuhde päästään lukemaan suoraan samasta kuvasta. 

Affiniteettiparaabelin määrittämiseksi on putkiston ominaiskäyrältä katsottu tarvittava 

nostokorkeus, noin 164 m, jotta virtaama olisi haluttu 40 m3/h. Tämän pisteen sekä origon 

kautta kulkevan paraabelin yhtälö on seuraava. 
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Kuva 7. Affiniteettiparaabelin käyttö ja hyötysuhteen määrittäminen pyörimisnopeussäädössä 

 

Affiniteettiparaabeli on piirretty kuvaan katkoviivalla. Affiniteettiparaabelin ja putkiston 

ominaiskäyrän leikkauspiste on uusi toimintapiste. Uusi pyörimisnopeussäädöllä saatu tila 

on merkitty neliönä ja alkuperäinen toimintapiste on kuvattu pallona. Hyötysuhde uudessa 

tilassa saadaan kulkemalla affiniteettiparaabelia edelleen alkuperäisen pyörimisnopeuden 

mukaiselle pumppukäyrälle ja katsomalla hyötysuhde näiden leikkauspisteen kohdalta. 

Kuvan esimerkissä hyötysuhteeksi virtaamalla 40 m3/h on saatu noin 54 prosenttia. 

Paremmin skaalatusta kuvasta 3 nähdään samainen hyötysuhde tällä virtaamalla 

tarkemmin. 
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Tämän työn myöhemmissä kohdissa käytetään tarvittaessa edellä kuvattua 

affiniteettiparaabeliin perustuvaa laskentaa. Hyötysuhteen muuttumista pyörimisnopeuden 

muutoksesta johtuen voidaan myös arvioida pumppuvalmistajien mittauksiin perustuvien 

simpukkakäyrien avulla. Työssä käsiteltävistä pumpuista ei simpukkakäyriä kuitenkaan ole 

saatavilla, eikä mittauksia ollut mahdollista suorittaa. 

 

Etuna pyörimisnopeussäädössä kuristussäätöön verrattaessa on energian säästö. 

Pyörimisnopeussäädössä tuotetaan suoraan pumpulla haluttu virtaus eikä säätöventtiiliä 

tarvita lainkaan. Pyörimisnopeuden muutoksen myötä pumpun hyötysuhde yleensä laskee, 

sähkömoottorin häviöt kasvavat taajuusmuuttajan syöttämän virran poiketessa 

sinimuodosta sekä kuristussäätöön verrattuna huomioon otettavaksi tulee myös 

taajuusmuuttajan häviöt. Häviöitä käsitellään tarkemmin kappaleissa 3.1 ja 3.2.  

 

Prosessihöyryä tuottavat voimalaitokset toimivat monesti hyvin suuren osan vuotuisesta 

käyttöajastaan osakuormalla. Yleensä myös höyryntarpeen kasvuun on varauduttu ja laitos 

on ylimitoitettu rakennushetken tarpeisiin nähden. Tällöin pyörimisnopeussäädön tuomat 

lisähäviöt ovat merkittävästi pienemmät kuin kuristussäädöllä säätöventtiilissä haaskattava 

energiamäärä. Kun vuosittain säästettävä energian määrä on laskettu, on helppo tehtävä 

verrata taajuusmuuttajan tuomaa lisähintaa säästöihin ja tehdä valinta säätötapojen välillä. 

Vertailua tehtäessä on myös muistettava säätöventtiilin ja muiden tarvittavien laitteiden 

hinta eri säädöissä. Tässä työssä laskentaparametreinä käytetään 25 euron 

megawattituntihintaa, 10 %:n korkokantaa, 15 vuoden takaisinmaksuaikaa sekä 8000 

tunnin vuotuista käyttöaikaa. 
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3. Taajuusmuuttaja 
 

Taajuusmuuttajalla säädetään sähkömoottorin pyörimisnopeutta. Säätö perustuu 

syötettävän jännitteen ja sen taajuuden muuttamiseen. Verkosta otettava jännite 

tasasuunnataan ja välipiirin jälkeen vaihtosuunnataan takaisin halutun taajuiseksi 

vaihtojännitteeksi. Yleisimmin käytetään jännitevälipiirillä varustettuja PWM-

taajuudenmuuttajia. PWM-tekniikassa (Pulse Width Modulation) välipiirin tasajännitteestä 

muodostetaan mahdollisimman sinimuotoista jännitettä muuttamalla moottorilähdön 

vaiheisiin syötettävien jännitepulssien kestoa. Suurella kytkentätaajuudella tapahtuvan 

moduloinnin avulla päästään keskiarvoltaan lähellä sinimuotoa olevaa lähtöjännitettä.  

 

 
 

Kuva 8. Jännitteen pulssikuvio ja keskiarvo PWM-tekniikassa (UDC+ hetkellinen positiivinen vaihejännite, 

UDC- hetkellinen negatiivinen vaihejännite, Uv keskimääräinen vaihejännite) 

 

 

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi taajuusmuuttajan rakenne ja perehdytään tämän työn 

kannalta olennaiseen asiaan eli taajuusmuuttajan häviöihin. Häviötä käsitellään pääosien 

esittelyn yhteydessä Lisäksi omassa kappaleessaan esitetään yhteenvetona lähteessä / 5 / 

tutkitun taajuusmuuttajan häviöiden jakautuminen eri osien suhteen.  Häviöiden 

yhteenvedon jälkeen kerrotaan taajuusmuuttajan häviöiden laskentaan tässä työssä 

käytettävistä menetelmistä.  Tämän jälkeen kerrotaan lyhyesti oikosulkumoottorin ja 

taajuusmuuttajan yhteensopivuudesta sekä esitellään oikosulkumoottorin häviöiden 

laskenta. 
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3.1 Rakenne 
 

Taajuusmuuttaja koostuu kolmesta pääosasta: tasasuuntaaja, välipiiri ja vaihtosuuntaaja. 

Lisäksi taajuusmuuttajaan voi kuulua verkkosuodatin ja erillinen jäähdytyspuhallin. 

Taajuusmuuttajan rakennetta on selvitetty kuvan 9 lohkokaavioesityksessä. 

 

 
Kuva 9. Taajuusmuuttajan lohkokaavio 

3.1.1 Verkkosuodatin 
 

Verkkosuodatinlohko on kytketty verkon ja tasasuuntaussillan väliin. Kuristimen tehtävänä 

on pienentää verkosta otetun virran säröä ja toisaalta suojata tasasuuntaussillan 

komponentteja verkon suunnasta tulevilta häiriöiltä. Kuristin myös pienentää 

jännitevälipiirillisien taajuusmuuttajien kondensaattorien kuormitusta. Kuvassa 10 on 

periaatepiirros ABB:n erään ACS 604-sarjan taajuusmuuttajan verkkokuristimesta.  

 
Kuva 10. ABB:n ACS 604-sarjan verkkokuristimen rakenne, nimellisvirta 221A 
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Kuristimessa käytetty johdin on 0,3 mm paksua ja 200 mm leveätä alumiinifoliota ja sitä 

on 19 kierrosta. Johdin on kierretty kaikille vaiheille yhteisen rautasydämen ympärille. 

Sydämen pylväiden ilmavälit ovat pituudeltaan ylin 2,0 mm ja kaksi alempaa 3,0 mm. 

 

Taajuusmuuttajan toimiessa lähellä nimellistä lähtötaajuutta 50 Hz kuristimen häviöt ovat 

vaihtosuuntaussillan jälkeen toiseksi suurimmat. Verkkosuodattimen häviöt voidaan jakaa 

johtimien häviöihin ja rautasydämessä tapahtuviin häviöihin.  

 

Johtimien häviöissä ei virranahdolla eikä lähivaikutuksella ole juurikaan merkitystä edes 

suuremmilla harmonisilla taajuuksilla. Resistanssin voidaan siis olettaa olevan pääasiassa 

tasasähköresistanssia. Vaikka kuristimen yhden vaiheen johtimen ja liitosjohtojen 

resistanssi on vain muutamia milliohmeja, muodostuu kolmessa vaiheessa kuitenkin 

suurilla virroilla usean sadan watin häviöt. 

 

Rautasydämessä syntyviä häviöitä nimitetään yhteisnimityksellä rautahäviöt. Rautahäviöt 

pitävät sisällään pyörrevirta-, hystereesi- ja lisähäviöt. Rautahäviöitä arvioitaessa on 

valmistajan materiaalille ilmoittamien tietojen lisäksi tunnettava magneettivuon 

huippuarvo, käyrämuoto sekä vaihtelutaajuus. Tarkkaan häviöitä tutkittaessa on myös mm. 

arvioitava ilmaväleissä pullistuvan magneettivuon vaikutus lähellä sijaitseviin johtimiin. 

 

3.1.2 Tasasuuntaussilta 
 

Tasasuuntaaja muuttaa syöttöverkon kolmivaiheisen vaihtojännitteen tasajännitteeksi. 

Tasasuuntaajasilta voi olla toteutettu diodeilla, tyristoreilla tai edellisen yhdistelmänä. Jos 

sillassa on käytetty diodeja, sitä kutsutaan ohjaamattomaksi. Diodien ja tyristorien 

yhdistelmä on puoliksi ohjattu ja täysinohjattu silta sisältää vain tyristoreita.  
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Kuvassa 11 en piirretty yleisesti käytettävä puoliksiohjattu tasasuuntaussilta.  

 

 
Kuva 11. ABB:n ACS 604-sarjan taajuusmuuttajan puoliksiohjattu tasasuuntaussilta 

 

Tasasuuntaajan häviöt syntyvät useasta eri osasta. Tyristorien hilahäviöiden osuus on 

yleensä merkityksettömän pieni. Hieman enemmän häviöitä syntyy RC-suojissa, kun 

tyristorin sammuessa suojapiirin kondensaattori varautuu vastuksen kautta. Tarkemmassa 

tarkastelussa olisi myös otettava huomioon puolijohdekomponenttien estotilojen häviöt, 

jotka aiheutuvat estosuuntaan kulkevasta pienestä vuotovirrasta.  

 

Normaalitoiminnassa tasasuuntaussillan tyristorit saavat hilaohjauksen läpi koko 

luonnollisen johtoaikansa. Puoliohjattua tasasuuntaussiltaa voidaan siis käsitellä 

diodisiltana. Tyristoreissa ja diodeissa syntyy kytkentähäviöitä siirryttäessä estotilasta 

johtavaan tilaan ja palattaessa takaisin estotilaan. Syttymisen aikana puute varauksen 

kuljettajista aiheuttaa sen, että jännite komponenttien yli on hetken aikaa suurempi kuin 

johtavassa tilassa. Virran samaan aikaan kasvaessa voimakkaasti syntyy häviöitä. 

Syttymisilmiö on hyvin nopea, ja sitä on tyristorien osalta pyritty nopeuttamaan uusin 

hilaratkaisuin häviöiden pienentämiseksi. 
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Diodin tai tyristorin sammuessa syntyy häviöitä samaan tapaan kuin syttymisen 

yhteydessä. Tapahtumat kulkevat päinvastaisessa järjestyksessä. Ensin virta alkaa 

pienentyä, ja sen saavutettua nollan on edelleen ylimääräisiä varauksenkuljettajia, eikä 

komponentti muutu välittömästi johtamattomaksi. Virran suunta kääntyy, ja 

varauksenkuljettajien määrä alkaa pienentyä. Kuten syttyminen myös diodin tai tyristorin 

sammuminen on nopea tapahtuma.  

 

Koska kytkentäilmiöt ovat huomattavan nopeita, ja niitä tapahtuu normaalitaajuiseen 50 

Hz:n verkkoon liitetyssä tasasuuntaajassa varsin harvakseltaan, nousevat johtavan tilan 

häviöt tasasuuntaajan merkittävimmäksi häviötekijäksi. Johtavan tilan häviöt syntyvät, kun 

diodien ja tyristorien yli on pieni päästöjännite, muutamia voltteja, ja suuri 

taajuusmuuttajan tehosta riippuva virta. 

 

3.1.3 Välipiiri 
 

Taajuusmuuttajat voidaan luokitella välipiirien perusteella virtaohjattuihin ja 

jänniteohjattuihin. Virtaohjattu taajuusmuuttaja toimii virtalähteenä syöttäen moottoriin 

sellaisen virran, jolla moottorin napoihin saadaan haluttu jännite. Välipiiri virtaohjatuissa 

taajuusmuuttajissa muodostuu tasoituskuristimesta. Yleisemmin käytetty 

taajuusmuuttajatyyppi on jänniteohjattu, jonka välipiirissä on kondensaattoreita sisältävä 

suodin. Välipiirin tehtävänä on erottaa sillat toisistaan ja toimia energiavarastona. Lisäksi 

välipiirin tasajännitteestä voidaan muuntaa käyttöjännite taajuusmuuttajan 

ohjauselektroniikalle. Välipiirissä tasasuuntaajalta tuleva sykkivä jännite tasoitetaan. 

Lähtöjännitettä säädetään muuttamalla välipiirin jännitettä tai muuttamalla lähtöjännitteen 

pulssikuviota pulssinleveys- tai amplitudimoduloinnilla.  
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Kuvassa 12 on selvitetty ABB:n valmistaman taajuusmuuttajan (jännite 690 V ja 

nimellisteho 260 kVA) välipiirin rakennetta. Kuvan välipiiri muodostuu yhdeksästä 

alumiinielektrolyyttikondensaattorista (4,75 mF, 385 V) ja kahdesta 

purkausvastusmodulista. 

 

 
Kuva 12. ABB:n ACS 604-sarjan taajuusmuuttajan välipiiri 

 

Kuvan 12 mukaisessa taajuusmuuttajan välipiirissä syntyy häviöitä kondensaattoreissa 

sekä purkausvastuksissa. Kondensaattorien häviöt johtuvat niiden virtaa vastustavista 

ominaisuuksista, eristekerroksen dielektrisistä häviöistä sekä vuotovirrasta.  

 

Tällä hetkellä yleisimmin käytetään jänniteohjattuja pulssinleveysmodulointiin perustuvia 

taajuusmuuttajia, PWM-taajuusmuuttajia. PWM-taajuusmuuttajan etuna on suuri 

säätönopeus, koska lähtevän jännitteen säätö tapahtuu vaihtosuuntaajan avulla. 
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3.1.4 Vaihtosuuntaaja 
 

Vaihtosuuntaajalla välipiiristä otettava tasajännite vaihtosuunnataan takaisin 

kolmivaiheiseksi vaihtojännitteeksi. Kuvassa 13 on piirretty ABB:n valmistaman ACS 

604:n vaihtosuuntaajan yhden vaiheen rakenne. Jokaisessa vaihelähdössä on kuusi IGBT-

transistoria (Insulated Gate Bipolar Transistor) ja jokaisen transistorin rinnalla diodi. 

Kolme transistoria on kytketty rinnan riittävän virrankeston takaamiseksi. 

Transistorimodulin rinnalla on kytkentäkondensaattorit, jotka tasoittavat transistorien 

kytkennässä syntyviä piikkejä. 

 

 
Kuva 13. Taajuusmuuttajan vaihtosuuntaajan yhden vaiheen rakenne 

 

Taajuusmuuttajan suurimmat häviöt syntyvät vaihtosuuntaajassa. Edellä kuvatussa 

tasasuuntaajassa tapahtuvista häviöistä valtaosa muodostui johtavassa tilassa. Nyt tilanne 

on päinvastoin, ja kytkentäilmiöiden häviöt nousevat päärooliin. Varsinkin yleisesti 

käytettävässä pulssileveysmoduloinnissa transistorit suorittavat kytkentää suurella 

kytkentätaajuudella, suurella virralla ja korkealla jännitteellä. Johtavaan tilaan siirryttäessä 

jännite alkaa laskea ja samalla virta nousta jyrkästi. Komponentin hitaudesta johtuen 



 

 

24

 

syntyy häviöpiikki. Vastaavasti johtamattomaan tilaan mentäessä jännite alkaa nousta ja 

virran laskiessa syntyy häviöitä. Lisäksi komponentin drift-alueelta ainoastaan 

rekombinoitumisen seurauksena katoavat varauksenkuljettajat aiheuttavat ns. häntävirran. 

Johtavan ajan häviöt muodostuvat pääpiirteissään kuten tasasuuntaussillassa. 

Vaihtosuuntaussillan häviöitä on käsitelty tarkemmin lähteen 5 kappaleessa 3.4.2. 

 

3.2 Yhteenveto häviöistä 
 

Edellä kerrottujen häviöiden lisäksi muodostuu taajuusmuuttajassa häviöitä myös 

ohjauselektroniikan ja jäähdytyspuhaltimen vaatiman tehon verran. Lähteessä 5 

käsitellyssä ABB:n 604-260-6 näennäisteholtaan 260 kVA:n taajuusmuuttajassa 

ohjauselektroniikka kulutti noin 100 W ja jäähdytyspuhallin 380 W tehoa. Kumpikin häviö 

on taajuusmuuttajan syöttämästä tehosta riippumattomia. Taulukkoon 1. on kerätty 

taajuusmuuttajan eri osien aiheuttamat häviöt ja laskettu niiden osuus kokonaishäviöistä. / 

5 / , / 4 / 

 
Taulukko 1. Esimerkkitaajuusmuuttajan eri osissa muodostuvat häviöt täydellä ja puolella kuormavirralla 

taajuuksilla 50 Hz ja 30 Hz. 

  In  50Hz In  30Hz 0,5In  50Hz 0,5In  30Hz 
Jäähdytyspuhallin [W] / [%] 380       7 380      9 380       16 380       18 

Verkkosuodatin [W] / [%] 990       18 440      10 275       11 150       7 
Tasasuuntaussilta [W] / [%] 620       11 388      9 324       13 250       12 

Välipiiri [W] / [%] 160       3 192      4 116       5 106       5 

Vaihtosuuntaussilta [W] / [%] 3342     61 3032    68 1352     55 1272     59 
Häviöt yhteensä [W] 5492 4432 2447 2158 

Hyötysuhde [%] 97,6 96,7 97,5 96,4 
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Saman taajuusmuuttajan hyötysuhteen ja häviöiden jakautumista eri syöttötaajuuksilla on 

havainnollistettu kuvassa 14. / 5 /  
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Kuva 14. Kokonaishyötysuhde ja taajuusmuuttajan häviöiden jakautuminen eri osien kesken lähtevän 

taajuuden funktiona. 

 

Kuvasta nähdään kuinka taajuuden ja siten myös syötettävän tehon kasvaessa alkavat 

kuormasta riippumattomien osien, kuten jäähdytyspuhaltimen, häviöt nousta 

merkittävämmäksi. Pienemmillä syöttötaajuuksilla kokonaishyötysuhde laskee. 

 

3.3 Taajuusmuuttajan häviöiden laskeminen 
 

Lähteessä 6 on esitetty seuraava yhtälö taajuusmuuttajan häviöiden laskemiseksi, kun 

taajuus f, nimellistaajuus fnim, vääntömomentti T ja nimellisvääntömomentti Tnim sekä 

häviöt nimellispisteessä Pnimh_tm ovat tiedossa. 

 

nimh_tm
nim

nimh_tm
nim

nimh_tmhäviö_tm 55,01,035,0 P
T
TP

f
fPP ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅=   ( 8 ) 

 

Yhtälön kertoimet ovat empiirisesti selvitettyjä. Kun verrataan yhtälöllä 8 saatuja tuloksia 

käyttäen hyväksi verrannollisuuksia f~n ja T~n lähteen 5 kappaleessa 3.6.1 mitattuihin 
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arvoihin, nähdään yhtälön antavan kelvollisia tuloksia. Ainoa merkittävämpi poikkeama 

saadaan 10 Hz:n kohdalla, missä yhtälöllä lasketun tuloksen mukainen hyötysuhde on 1,3 

prosenttiyksikköä mitattua suurempi. Koska tarkempaa tietoa lähteen 5 

mittaustapahtumasta ei ole saatavilla, käytetään tässä työssä ABB:n ilmoittamalla yhtälöllä 

8 laskettavia arvoja. Lisäperusteena yhtälön käyttökelpoisuutena voidaan pitää pumpun ja 

moottorin hyötysuhteiden paljon merkittävämpää muuttumista pienillä 

pyörimisnopeuksilla toimittaessa. Pumpun toimiessa viidesosalla nimellisestä 

pyörimisnopeudesta sen hyötysuhde voi tippua noin 40 prosenttiyksikköä. Moottorin 

hyötysuhde putoaa myös parikymmentä prosenttiyksikköä. Pienillä syöttötaajuuksilla 

pumpun ja moottorin hyötysuhteet nousevat siis huomattavasti taajuusmuuttajan 

hyötysuhdetta tärkeimmiksi. 

 

3.4 Oikosulkumoottori taajuusmuuttajakäytössä 
 

Nykyisin käytettävän suuren kytkentätaajuuden avulla päästään moottorin syötössä 

suhteellisen lähelle sinimuotoista jännitettä. Silti jännite sisältää aina suuritaajuuksisia 

häviökomponentteja. Häviöitä syntyy näiden komponenttien kohdatessa 

moottorinkäämityksen, päävuon suuritaajuisten komponenttien kasvattaessa rautahäviöitä 

sekä suuritaajuisen hajavuon aiheuttamassa päävuon huojunnassa. Pienemmät 

standardimoottorit sopivat sellaisinaan käytettäväksi taajuusmuuttajien kanssa. 

Suuremmissa voidaan joutua tinkimään noin 10% nimelliskuormituksesta. Nykyisin yhä 

suurempi osa oikosulkumoottoreista tehdään taajuusmuuttajakäyttöä silmälläpitäen, ja jo 

suunnitteluvaiheessa pyritään tuleva käyttötarkoitus ottamaan huomioon.  / 4 / 

 

3.4.1 Häviöiden laskeminen 
 

Moottorin häviöiden Psin_m laskennassa käytetään ABB:n lähteessä 6 esittämää yhtälöä: 

 

nimh_m

2

nim_m
nimh_m

2

nim
nimh_msin_m 65,015,02,0 P

T
TP

f
fPP ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅=  ( 9 ) 
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Yhtälössä esiintyvä Pnimh_m tarkoittaa moottorin häviöitä nimellispisteessä ja Tnim_m 

moottorin nimellisvääntöä. Yhtälön ensimmäinen termi kuvaa kuormasta riippumatonta 

häviötä, toinen nopeudesta riippuvia häviöitä ja viimeinen kuormasta riippuvia häviöitä. 

Yhtälön 9 kertoimet ovat ABB:n kokemusperäisesti määrittämiä. 

 

Moottorin virran harmonisista kerrannaisista syntyvät häviöt Pharm saadaan: / 6 / 

 

mek
ky

harm
9 P
f

P ⋅=      ( 10 ) 

 

Yhtälössä termi Pmek kuvaa moottorin nimellistehoa. Nähdään moottorin harmonisten 

taajuuksien häviöiden pienevän kytkentätaajuuden fky kasvaessa. Uusissa ABB:n DTC-

tekniikkaa (Direct Torque Control) käyttävissä taajuusmuuttajissa ei ole kiinteää ennalta 

määrättyä kytkentätaajuutta, mutta laskuissa voidaan käyttää keskiarvoarviota 3000 Hz. 

/ 6 / , / 7 / 
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4. Pelloksen voimalaitos 
 

Pellosniemen vaneritehdas on Euroopan suurin havuvanerin valmistaja kolmen yksikön 

yhteenlasketulla 480 000 kuutiometrin vuosituotantokapasiteetilla. Tehtaan omistaa UPM-

Kymmenen 100%:sesti omistama Schauman Wood, ja se käyttää noin 1 100 000 

kuutiometriä kuusitukkia vuodessa. Työntekijöitä tehtaalla on noin 740. Viimeisimmän 

laajennuksen, Pellos 3:n, myötä ei vanhojen biopolttoaineella ja raskaalla polttoöljyllä 

toimineiden kattiloiden höyryteho enää riittänyt. Syntyi päätös uuden suuremman 

biovoimalaitoksen rakentamisesta ja samalla tehtaan energiantuotanto ulkoistettiin. 

Perustettiin PVO:n ja Suur-Savon Sähkön omistama Järvi-Suomen Voima Oy.  

 

Uusi vuonna 2002 käyttöönotettu voimalaitos tuottaa vastapainehöyryä ja sähköä tehtaan 

omaan käyttöön. Järvi-Suomen Voiman rakennuttaman laitoksen sähköteho on 10 MW ja 

höyryteho 64 MW. Kattilana on Kvaernerin toimittama 74 MWth:n kerrosleijukattila, joka 

on suunniteltu toimimaan laajalla säätöalueella. Laitoksen on kyettävä reagoimaan 

tehtaiden aiheuttamiin höyrymäärän muutoksiin, vaikka turbiinissa ei ole lauhdutinta eikä 

muuta ulosottoa kuin vastapainehöyry. Kattilan höyryntuoton on siis jatkuvasti seurattava 

tehtaan tarpeita.  

 

Kattilan petimateriaaliksi on valittu kivenmurskauksen yhteydessä sivutuotteena syntyvä 

diabaasi. Perinteinen kvartsihiekkapeti ei tullut kysymykseen, koska laitoksen vanerin 

valmistuksen sivutuotteista saatavassa polttoaineessa olevat vaneriliiman alkalit 

aiheuttaisivat agglomeroitumista. Diabaasi ei sisällä reagoivaa kvartsia ja soveltuu siten 

leijukerrosmateriaaliksi pidentäen pedin vaihtoväliä ja parantaen kattilan käytettävyyttä.  

/ 8 / 

 

Seuraavissa kappaleissa syvennytään tarkemmin eräisiin voimalaitoksella oleviin 

pumppauskohteisiin. Tarkoituksena on esitellä kolme luonteeltaan erilaista pumppausta 

sekä näihin valitut sopivat säätötavat. Ensin kuvataan pumppujen tehtävät osana 

kokonaisuutta ja niiden mitoituksen perusteet. Seuraavaksi perustellaan pysyvyyskäyrien 

pohjalta valitun säädön soveltuvuus kyseiseen pumppaukseen. Lauhdepumpun yhteydessä 
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lasketaan myös pyörimisnopeussäädön tuoma vuosittainen energiansäästö kuristussäätöön 

nähden. 

4.1 Lauhde 
 

Lauhdepumput pumppaavat tehtailta palautuvaa lauhdetta 15 m3:n lauhdesäilöstä. Lauhde 

kulkee lauhdeluvoliitynnän ja tarvittaessa rakennuksen lämmitykseen ja saostettavan veden 

lämmitykseen käytettävien lämmönvaihtimien kautta syöttövesisäiliön kaasunpoistimeen.  

 

4.1.1 Mitoitus 
 

Mitoituksessa lauhdesäiliön paineena on käytetty 7 baria ja korkeuseroksi on laskettu 13 

metriä. Paine pumppujen jälkeen on 20 baria eli paine-ero pumppujen yli on 13 baria. 

Lauhteen lämpötila on 165 °C ja tiheys 902 kg/m3. Näillä arvoilla pumpun 

painekorkeudeksi saadaan 14,1 baria. Putkiston virtausvastuksen aiheuttama dynaamiseksi 

korkeudeksi on mitoituksessa käytetyllä suurimmalla virtaamalla 99,7 m3/h laskettu 1,1 

baria. Pumppu on siis mitoitettu 15,3 barin, joka vastaa nostokorkeutena 172,5 metriä, 

paineennousun mukaan. Hyötysuhteella 0,60 on moottorin tehoarvioksi saatu 70,5 kW. 

Kuvassa 15 on putkiston ominaiskäyrä. 
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Kuva 15. Lauhdeputkiston ominaiskäyrä 
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Lauhdepumput ovat KSB:n keskipakopumppuja, joita pyörittävät Siemensin 75 kW:n 

sähkömoottorit. Pumppuja säädetään ABB:n ACS 600-sarjan taajuusmuuttajilla. 

 

4.1.2 Mittaukset ja laskut 
 

Lauhteenkäsittelyyn liittyen saatiin laitoksen tiedonkeruujärjestelmästä tärkeimpien 

mittausten tuntikeskiarvot vuoden ajalta. Mittaukset alkavat vuoden 2002 syyskuun alusta. 

Kuvassa 16 on piirrettynä paine ennen lauhdepumppuja ja niiden jälkeen. Lyhyemmät 

notkahdukset ovat käyttökatkojen syytä, ja pidempi paineeton jakso 7000 tunnin kohdalla 

on kesän seisokki.  

0

5

10

15

20

25

0 2000 4000 6000 8000
t [h]

p 
[b

ar
]

 
Kuva 16. Lauhteen paine ennen pumppuja ja niiden jälkeen 
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Laskemalla paine-ero pumpun yli ja kertomalla saatu tulos massavirralla saadaan kuvan 17 

mukainen käyrä. Käyrä kuvaa ideaalisen pumppauksen tuntikohtaista tehontarvetta vuoden 

ajalta. 
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Kuva 17. Lauhteen ideaalisen pumppauksen tehontarve 

 

Järjestämällä kuvan 17 tieto saadaan piirrettyä kuvan 18 pysyvyyskäyrä. Kuvassa 18 on 

myös pumpun hyötysuhde η  eri tehoilla huomioon ottamalla piirretty pumpun vaatiman 

todellisen tehon käyrä. 
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Kuva 18. Lauhteen pumppauksen pysyvyyskäyrä 

 

Hyötysuhdelaskuja varten on kuormituksen pysyvyyskäyrä jaettu taulukon 2 mukaisesti. 

 
Taulukko 2. Paloiksi muunnettu pysyvyyskäyrä 

teho [kW] käyttöaika [h] osuus 7550 tunnin 
käyttöajasta [%] 

60 130 1,7 
54 940 12,5 
48 4400 58,3 
42 1150 15,2 
36 930 12,3 

 

Laskennassa on käytetty ABB:n  Excelissä toimivaa Efficiency Tool - laskentaohjelmaa. 

Kuormaksi ohjelmaan on valittu neliöllinen, koska kyseessä on keskipakopumppu. 

Kuorman pysyvyys on syötetty taulukon 2  mukaisesti. Laskentaan on valittu moottoriksi 

vakio 75 kW:n moottori, jolle ohjelman arvioima nimellispisteen hyötysuhde on 

täsmälleen sama 94,5 prosenttia, minkä Siemens ilmoittaa. Taajuusmuuttajan tyypiksi on 

valittu ACS-sarja ja keskimääräiseksi kytkentätaajuudeksi on arvioitu 3000 Hz. 

Taajuusmuuttajan hyötysuhde nimellispisteessä on 98,0 prosenttia. Efficiency Tool käyttää 

laskennassa kappaleessa 3.3 ja 3.4 esitettyjä yhtälöitä. Kuvaan 19  on piirretty saadut 
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hyötysuhteet moottorille sekä taajuusmuuttajalle. Nimellispisteessä hyötysuhde on 92,2 

prosenttia. 
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Kuva 19. Lauhdepumpun moottorin ja taajuusmuuttajan hyötysuhteet taajuuden funktiona 

 

Taulukon 2 mukaisella pysyvyysrakenteella ja 8000 tunnin vuotuisella käyttöajalla saadaan 

energian kulutukseksi noin 260 MWh vuodessa. 
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4.1.3 Vertailu kuristussäätöön 
 

Lasketaan seuraavaksi energian kulutus vuodessa kuristussäätöä käytettäessä. Laskennassa 

käytetään taulukon 3 pysyvyyskäyrän jakoa. Jako tehdään kuvan 20 tilavuusvirran 

perusteella.   
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Kuva 20. Lauhdepumpun tilavuusvirran pysyvyyskäyrä 

 
Taulukko 3. Tilavuusvirran pysyvyyskäyrä muutettuna osiksi 

virtaama [m3/h] käyttöaika [h] osuus 7600 tunnin 
käyttöajasta [%] 

90 250 3,3 
80 1490 19,6 
70 2680 35,2 
60 1620 21,3 
50 1000 13,2 
40 560 7,4 

 

Pumpun tehontarve luetaan suoraan KSB:n pumppukäyristä. Moottorin hyötysuhde 

saadaan linearisoimalla Siemensin taulukoista. / 9 / 
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Taulukko 4. Käyntiajat eri virtaamilla, moottorin anto- ja ottoteho, hyötysuhde sekä näistä laskettu energian 

kulutus 

Qv 
osuus 8000 
tunnista [%] tuntia [h]

moot.teho 
(anto) 
[kW] 

η  [%]
moot.teho 

(otto) 
[kW] 

energia
[kWh] 

90 3,3 264 52 94,1 55,3 14589 
80 19,6 1568 48 93,8 51,2 80239 
70 35,2 2816 46 93,6 49,1 138393
60 21,3 1704 44 93,5 47,1 80188 
50 13,2 1056 41 93,3 43,9 46405 
40 7,4 592 37 93 39,8 23553 
     YHT 383367

 

Säädettäessä lauhteen virtaama venttiilillä kuluisi energiaa siis noin 380 MWh:a vuodessa. 

Pyörimisnopeussäätö vei 260 MWh:a, mikä on 120 MWh:a vähemmän kuin kuristussäätö. 

Laskemalla MWh:n hinnaksi 25 euroa saadaan säästöksi energian hinnassa 3000 euroa. 

(Liite1) Lauhdepumpussa käytettävän taajuusmuuttajan hinta on noin 9000 euroa, joten 

lisäinvestointi maksaa itsensä noin kolmessa vuodessa. Jos suunnittelussa uskalletaan jättää 

säätöventtiili pois, säästetään lisäksi sen hinta. Valittua pyörimisnopeussäätöä voidaan 

pitää oikeana ratkaisuna. 

 

4.2 Lisävesi 
 

Lisävettä tarvitaan korvaamaan tehtailla hukkaan menevä höyry ja lauhde sekä muut häviöt 

syöttövesi-höyry-lauhde-kierrossa. Lisävesi saadaan demineralisointilaitokselta ja sitä 

varastoidaan ulkona sijaitsevassa 100 m3:n lisävesisäiliössä. Säiliötä lämmitetään sen 

pohjalle johdettavalla kattilan jatkuvan ulospuhalluksen hönkähöyryllä. Myös jatkuvan 

ulospuhalluksen lauhteen lämpö johdetaan säiliöön. Tarvittaessa, esimerkiksi kattilan 

ollessa poissa käytöstä tai ulospuhalluslämmön ollessa riittämätön, voidaan säiliötä 

lämmittää sähköllä. Säiliön pintaa pidetään korkealla, jotta tarvittavaa lisävettä olisi aina 

riittävästi saatavilla ja ettei olisi vaaraa lisävesipumppujen kavitoinnista. 

Lisävesipumpuilla säädetään syöttövesisäiliön pintaa. Pumput toimivat on-off-periaatteella. 

Virtaamaa on tarvittaessa mahdollista säätää kuristusventtiilillä. Pumppujen mitoituksessa 

on otettu huomioon tilanne, jossa esimerkiksi kattilan korjaustöiden yhteydessä on tarpeen 
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saada kattila nopeasti täytettyä. Tästä syystä pumput ovat selvästi ylimitoitettuja normaalin 

toiminnan yhteydessä syntyvien syöttöveden häviöiden korvaamiseen. 

 

4.2.1 Mitoitus 
 

Lisävesipumppujen mitoituksessa on käytetty korkeuserona 13 metriä ja paine-erona 17,5 

baria. Lisävesisäiliö on ilmanpaineinen, ja veden lämpötilaksi on mitoituksen yhteydessä 

arvioitu noin 20°C. Pumpun painekorkeus on siis 18,8 baria. Dynaaminen nostokorkeus 

virtaamalla 36,1 m3/h on noin 1 bar. Mitoitusarvot ovat siis 19,8 baria, joka vastaa 

nostokorkeutena 201,7 metriä. Hyötysuhteella 0,60 on moottorin tehoarvioksi saatu 33,0 

kW. Kuvassa 21 on lisävesiputkiston ominaiskäyrä. 
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Kuva 21. Lisävesiputkiston ominaiskäyrä 

 

Lisävesipumpu ovat lauhdepumppujen lailla KSB:n keskipakopumppuja, ja myös niissä on 

käytössä Siemensin sähkömoottorit. 
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4.2.2 Mittaukset 
 

Laitokselta haettiin seuraavat lisäveteen liittyvät mittaukset: paine pumppujen jälkeen, 

lisäveden virtaus, lisävesisäiliön pinta ja lämpötila. Kahdesta viimeisestä on laskettavissa 

pumppujen imupuolen paine. Säiliö on ilman paineessa, joten pumppujen imupaine 

saadaan suoraan veden hydrostaattisesta paineesta. Säiliö on 8 metriä korkea ja 

pinnanmittaus on prosentteina nollasta sataan. Säiliön lämpötila on kestänyt melko 

tasaisena sahaten hieman 67 asteen tuntumassa. Laskuissa käytetään veden tiheyttä 67 

asteen lämpötilassa. Myös säiliön pinta on kestänyt noin 80 prosentin tuntumassa, joten 

pumppujen imupuolen paineen voidaan arvioida kestäneen vakiona. Lisävesipumput 

sijaitsevat riittävän tarkasti lisävesisäiliön pohjan tasolla, joten imupuolen paine saadaan 

laskettua yhtälön 11 avulla. 

 

ghp ρ=0        ( 11 ) 

 

Tiheyden arvolla 980 kg/m3 ja 6,4 metrin korkeudella laskemalla saadaan imupuolen 

ylipaineeksi 0,6 baria. 
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Mittauksista virtaama on lisätty tiedonkeruujärjestelmään vasta vuoden 2003 huhtikuun 

loppupuolella, joten käytössä on mittaustieto noin neljän ja puolen kuukauden ajalta. 

Jaksoon sisältyy myös kesän seisokki.   

0

5

10

15

20

25

30

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
t [h]

[bar]

 
Kuva 22. Lisäveden paine-ero pumppujen yli 

 

Kuvassa 23 on piirrettynä virtaaman pysyvyyskäyrä. Mittaustiedot ovat tunnin keskiarvoja, 

joten jaksoittaiskäytössä olevien pumppujen kuvaaja näyttää tältä. Pumput eivät ole 

toimineet täydellä tehollansa kokonaista tuntia.  
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Kuva 23. Lisäveden virtaaman pysyvyyskäyrä 

p∆
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Lisäveden pumppaus on oivallinen esimerkki tapauksesta, missä jaksoittainen käyttö on 

paras tapa säätää pumppausta. Pumppuja voidaan käyttää jaksoissa, koska syöttövesisäiliön 

pinta ei vaadi ehdottoman tarkkaa säätöä. Pumput on mitoitettava poikkeustapauksissa 

tarvittavan suuremman virtaaman perusteella. Tämän vuoksi normaalitilanteessa 

tarvittavan lisäveden määrä on mitoitusarvoon nähden huomattavan pieni. Jos säätö 

tapahtuisi kuristamalla tai pyörimisnopeussäätönä, jouduttaisiin toimimaan hyvin heikolla 

hyötysuhteella. 

 

4.3 Jäähdytysvesi 
 

Turbiinin ja generaattorin jäähdytykseen käytetään suljettua piiriä, jota jäähdytetään 

raakavedellä lämmönsiirtimissä. Lämmönsiirtimiä kuten myös jäähdytysvesipumppujakin 

on kaksi - toinen käytössä ja toinen varalla. Jäähdytyskohteet, generaattorin jäähdytykset 1 

ja 2, voiteluöljyjen jäähdytykset 1 ja 2 sekä säätö-öljyn jäähdytys on kytketty rinnan. 

Näiden jälkeen on sarjaan kytkettynä turbiinin tiivistymishöyryn jäähdytyspiiri, jonka läpi 

siis koko jäähdytysvesimäärä kulkee. Jäähdytysverkon virittäminen tehdään kuristamalla 

käsiventtiileitä jäähdytyskohteittain. Pumput toimivat vakiopyörimisnopeudella, ja koko 

piirin virtausvastusta voidaan säätää pumppujen imupuolella olevalla venttiilillä. 

4.3.1 Mitoitus 
 

Jäähdytyspiirissä ei ole staattista painekorkeutta, koska jäähdytysvesi palaa samaan 

paineeseen ja samalle korkeudelle. Dynaamiseksi nostokorkeudeksi on saatu 

mitoitusarvolla 98,0 m3/h 2,8 baria, mikä 30°C:lla vedellä vastaa 28,8 metriä.  
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Kuvassa 24 on jäähdytysvesiputkiston ominaiskäyrä. Moottorin tehoarvioksi on pumpun 

hyötysuhteella 0,60 laskettu 12,8 kW. 
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Kuva 24. Jäähdytysvesiputkiston ominaiskäyrä 

 

4.3.2 Mittaukset 
 

Tiedonkeruujärjestelmästä valittiin seuraavat mittaukset: paine ennen pumppuja, paine 

pumppujen jälkeen sekä jäähdytysveden virtaus. Virtausmittaus on liitetty tiedonkeruuseen 

vasta 2002 kesäseisokin yhteydessä, mutta painemittausten perusteella nähdään virtaaman 

pysyneen samalla tasolla myös aiemmin. Kuvaan 25 piirretyt ideaalisenpumppauksen 

tehontarve on laskettu paine-eron ja virtaaman avulla. Tästä on saatu pumpun tehontarve 

hyötysuhteella 80 %, joka on saatu KSB:n pumppukäyrästä. Hyötysuhdetta voidaan pitää 

vakiona, koska pumppaus toimii jatkuvasti miltei vakioteholla. Moottorin ottoteho on saatu 

Siemensin taulukosta tietämällä kyseisen moottorin hyötysuhde 75 %:n ja 50 %:n tehoilla 

nimellisestä. Väliltä on linearisoimalla saatu hyötysuhteeksi 89,2 % keskimääräisellä 

teholla, joka on 54 % nimellisestä. Pumppauksen tehonvaihtelun ollessa pieni voidaan 

moottorin olettaa toimivan vakiohyötysuhteella. 
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Kuva 25. Jäähdytysveden pumppauksen tehojen pysyvyyskäyrät 

 

Jäähdytysveden pumppausta ei voida pitää tyypillisenä kuristussäätönä, vaikka siinä 

säätöventtiili onkin. Venttiilin tehtävä on tässä tapauksessa lisätä virtausvastusta, jolla 

suljetun jäähdytyspiirin paine säädetään. Jäähdytysveden pumppaus toimii kuitenkin 

esimerkkinä tapauksesta, missä taajuusmuuttajasäätö ei ole kannattava. Jos jäähdytysveden 

virtaamaa haluttaisiin säätää vaikkapa turbiinin tehojen mukaan kannattaisi 

pyörimisnopeussäätöä harkita. 
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5. Syöttöveden pyörimisnopeussäädön vaikutus 
ruiskutusvesijärjestelmiin 
 

Syöttöveden säätö taajuusmuuttajalla on ehdottomasti taloudellisempaa kuin 

kuristussäädön käyttäminen. Etenkin uusia voimalaitoksia rakennettaessa lähes 

poikkeuksetta suunnitellaan säätö toimimaan taajuusmuuttajalla. Vanhoilla laitoksilla 

säätöventtiilin vaihtoa harkittaessa saatetaankin päätyä investoimaan 

pyörimisnopeussäätöön. 

 

Tässä kappaleessa käsitellään syöttöveden säätöä taajuusmuuttajan avulla ja tämän 

vaihtoehdon tuomaa ongelmaa ruiskutusveden saatavuudessa. Ensin käydään lyhyesti läpi 

lieriökattilan pintaa ohjaavan 3-pistesäädön toiminta. Samassa yhteydessä kerrotaan, 

kuinka ruiskutusvesi tuotetaan, kun käytössä on syöttövesiventtiili. Seuraavaksi tutustutaan 

OKE:n projektoiman Pelloksen voimalaitosten syöttövesijärjestelmään.  

 

Tärkeimpänä kohtana esitetään ajatus syöttövesiventtiilin poistamisesta höyryntulistimia 

käyttävistä laitoksista. Ongelmaan, kuinka korkeapaineinen ruiskutusvesi olisi mahdollista 

tuottaa syöttövesiventtiilin tekemän paine-eron puuttuessa, esitetään useita vaihtoehtoja. 

Näistä vaihtoehdoista pyritään tekniset ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottamalla 

löytämään toimivin. Viimeisenä kohtana verrataan uuden tavan syöttövesiventtiilitöntä 

järjestelyä perinteiseen menetelmään. 

 

5.1 Syöttöveden säätö 
 

Perinteinen syöttöveden säätömenetelmä on ollut vakiopyörimisnopeuksisen pumpun 

perässä oleva kuristusventtiili, joka saa ohjauksen 3-pistesäädöstä. Lieriökattilan 3-

pistesäädössä mitataan varsinaisen säädettävän suureen eli lieriön pinnankorkeuden lisäksi 

myös kattilasta poistuva höyryn sekä tuotavan syöttöveden massavirrat. Säätösuureena on 

pinnankorkeus ja asetussuureena syöttövesimäärä. Höyry- ja syöttövesivirtaamien 

erotuksesta saadaan häiriöviesti, joka toimii säädössä apusuureena.  
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Pyörimisnopeussäädettyjen syöttövesipumppujen yleistyessä on 3-pistesäätö pysynyt 

ennallaan. Monissa tapauksissa on suunnittelija laittanut myös vanhan tavan mukaan 

syöttövesiventtiilin, jos ei muuhun tarkoitukseen, niin tekemään paine-eroa ruiskutusvettä 

varten. Erinomaisena esimerkkinä tästä toimii kappaleessa 5.3 tarkemmin käsiteltävä 

Pelloksen voimalaitoksen syöttövesijärjestelmä.  

 

Laitoksissa, joissa ei ole höyryn tulistusta, eikä näin ollen myöskään tarvetta 

korkeapaineiselle ruiskutusvedelle, on jo päästy säätöön, missä kuristusventtiili on jätetty 

pois. Tästä esimerkkinä toimii OKE:n suunnittelema FC Energian Äetsän voimalaitos. 

 

Suuremmissa laitoksissa on hyvän hyötysuhteen saamiseksi käytettävä tulistimia. Höyryn 

lämpötilaa säädetään höyryvirtaan ruiskutettavalla syöttövedellä.  Nykyisen käytännön 

mukaan ruiskutusvesi otetaan syöttövesilinjasta ennen syöttövesiventtiiliä. Tällöin 

venttiilin yli on aina oltava tarvittava paine-ero, jolla ruiskutusvesi saadaan vietyä riittävän 

korkeassa paineessa höyrylinjan ruiskuille. Ruiskutusta ja tulistusta käsitellään tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. 

 

Ajatuksena koko syöttövesivirtaaman paineen pudottaminen pelkästään huomattavasti 

pienemmän ruiskutusvesimäärän saamiseksi on vähintäänkin epäilyttävä. Tarkoituksena 

onkin selvittää olisiko mahdollista tehdä riittävän korkeapaineinen ruiskutusvesi erillisellä 

pienellä pumpulla, jolloin syöttövesiventtiili voitaisiin jättää suunnittelusta pois. 

 

5.2 Tulistuksen säätö 
 

Tulistimissa lieriöltä saatavan kylläisen höyryn lämpötilaa nostetaan. Tulistimet ovat 

tärkeä lämpöpinta, esimerkiksi Pelloksella lieriöltä tuleva 310 oC lämpötilassa oleva 

kylläinen höyry lämmitetään kolmessa eri tulistimessa 482 oC tulistetuksi höyryksi. 

Korkeampien paineiden kattiloissa tulistuksen merkitys on vieläkin suurempi. 

Lauhdelaitoksissa käytetään myös välitulistusta, missä turbiiniosien välissä höyry 

tulistetaan uudestaan. Tällöin paisuminen voidaan viedä pidemmälle ilman vaaraa 

kylläisen höyryn ja vesipisaroiden seoksen höyryn massaosuuden laskemisesta liian 

alhaiseksi turbiinin viimeisissä siivistöissä. 
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Tulistuksen säädön tehtävänä on tuottaa tarkasti halutun lämpöistä höyryä ja samalla 

turvata kattilan käytettävyys. Mitä korkeammista lämpötiloista on kyse, sitä tarkempi on 

tulistuslämpötilan säätövarmuuden oltava, jotta materiaalivalinnoissa ei aiheutuisi 

ylimääräisiä kustannuksia. Usein materiaalivalintojen määräämää lämpötilansäätöä 

suurempaa tarkkuutta vaaditaan kattilaa seuraavan prosessin puolesta. Hyvänä esimerkkinä 

vaativasta säädöstä toimii paperitehtaalle prosessihöyryä tuottava kattila, joka käyttää 

polttoaineena vaihtelevalaatuista kuorintajätettä. Säädöltä vaaditaan huomattavaa nopeutta 

ja tarkkuutta, kun höyryn lämpötila on saatava pysymään haluttuna polttoaineen laadun ja 

kuormien äkillistenkin muutosten aikana. 

 

Tulistuksen säätömenetelmät voidaan jakaa savukaasupuolisiin säätöihin ja vesipuolisiin 

säätöihin. Savukaasupuolisessa säädössä höyryn massavirta tulistimessa pysyy vakiona, 

eikä saavutettua tulistuslämpötilaa keinotekoisesti alenneta. Savukaasupuolisiin säätöihin 

kuuluvat mm. kattilan rakenne, tulistimien rakenteet, kääntyvät polttimet, 

savukaasukierrätys, säätöveto, ilmaylimäärän käyttö poltossa ja polttoainemäärän säätö. 

Savukaasupuolinen säätö on putkimateriaalin ja energiatalouden kannalta edullinen. 

Vesipuolisessa säädössä höyryn lämpötilaa säädetään lämmönsiirtimillä tai höyryvirtaan 

ruiskutettavalla vedellä. Tyypillisessä tulistuksen säädössä yhdistetään savukaasu- ja 

vesipuolisen säädön hyvät ominaisuudet. Oikein suunnitellulla tulistinrakenteella ja 

polttoainemäärän säädöllä saadaan tehtyä karkeasäätö. Nopea ja tarkka hienosäätö 

toteutetaan yleisimmin syöttövesiruiskutuksella.  
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Kuvassa 26 on havainnollistettu Pelloksen tulistuksen säätöä. Ruiskutuksilla pudotetaan 

höyryn lämpötilaa primääri- ja sekundaaritulistimen sekä sekundääri- ja tertiääritulistimen 

välissä. 
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Kuva 26. Tulistuksen säätö Pelloksen voimalaitoksella 

 

Kuvastakin nähdään, kuinka ruiskutus on aseteltu toimimaan perinteisellä jaolla, jossa noin 

kaksi kolmasosaa ruiskutusvedestä tuodaan ensimmäiseen ruiskuun ja loppu kolmannes 

toiseen ruiskuun. Tällä jaolla päästään riittävän nopeaan säätöön, koska toisen ruiskun 

jäähdyttävä vaikutus näkyy nopeasti viimeisen tulistimen jälkeen mitattavassa höyryn 

lämpötilassa. Jos koko ruiskutusvesimäärä tuotaisiin 1. ja 2. tulistimen väliin, olisi 

vasteaika huomattavasti suurempi. 
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Joissain tapauksissa voi olla tarpeen rajoittaa ensimmäiseen ruiskuun tuotavaa virtaamaa, 

ettei kuvan 27 mukaista tilannetta pääsisi syntymään. 
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Kuva 27. Ensimmäinen ruisku jäähdyttää höyryä liikaa 

 

Kuvassa 27 primääritulistimen jälkeinen ensimmäinen ruisku jäähdyttää höyryä liikaa. 

Höyryn lämpötila putoaa alle kylläisen höyryn lämpötilan, eikä ruiskutettu vesi 

kokonaisuudessaan hajoa höyryvirtaukseen. Pelloksella kuvan 27 mukainen tilanne ei ole 

todennäköinen, koska ensimmäinen tulistin on pinta-alaltaan huomattavan suuri. 

 

Syöttövesiruiskutus tulistetun höyryn lämpötilan säätömenetelmänä on yksinkertainen, 

halpa ja käyttövarma. Syöttövesiruiskutusta voidaan käyttää, jos syöttövesi on riittävän 

puhdasta höyryyn sekoitettavaksi. Ruiskutus voidaan tehdä kahdella yleisesti käytössä 

olevalla tavalla. Kuvassa 28 on piirretty Kvaernerinkin Pelloksella käyttämä 

ruiskutusjärjestelmä. 

 
 

Kuva 28. Ruiskutuksen periaatepiirros 



 

 

47

 

 

Kuvan 28 tyyppinen suutin tarvitsee riittävän paineen, jotta ruiskutusvesi saataisiin 

jakaantumaan  pienijakoiseksi sumuksi nopean höyrystymisen takaamiseksi. 

Epäonnistuneena tämän mallinen ruiskutus kuluttaa päähöyryputkea. Tässä työssä 

esitettävällä erillistä pumppua käyttävällä järjestelmällä ongelmaa ei pitäisi syntyä, koska 

suuttimeen saadaan pumppua säätämällä halutun suuruinen paine. Suuttimet voidaan siis 

suunnitella pienemmiksi ja hajoitukseltaan paremmiksi. Silti pienemmillä 

ruiskutusvesimäärillä pisarakoko kasvaa ja ruiskutuksen hajoitus huononee, koska 

suuttimen poikkipinta-ala pysyy vakiona. Hienompi tapa toteuttaa ruiskutus onkin 

seuraavaksi esiteltävä Bernoullin yhtälöä soveltava ratkaisu. 

 

Tapauksissa, joissa höyryn nopeus on pieni ja käytetään höyryvirtaamaan nähden suuria 

ruiskutusvesimääriä, voi höyrystysalueen pituus kasvaa turhan suureksi, varsinkin jos 

putken pintaan pääsee muodostumaan vesifilmi. Putken pinta-ala onkin valittava niin, ettei 

kriittistä höyryn massavirtaa aliteta. Tämän vuoksi ruiskutusputki voidaan rakentaa 

venturiputkeksi. Kuva 29 esittää mm. Foster Wheelerin käyttämää venturiputkella 

toteutettua ruiskutusta. 

 

 
 

Kuva 29. Ruiskutus venturiputken avulla 

 

Venturiputken käyttö perustuu Bernoullin yhtälöön. Muuttamalla virtauksen suuntaa 

venturiputkella saadaan ruiskutuskohtaan matalampi paine ja suurempi virtausnopeus. 

Paine-ero ruiskutusveden ja venturiputken kapeassa osassa nopeasti virtaavan höyryn 

välillä on siis suurempi kuin ruiskutettaessa ilman venturia. Etuna järjestelyssä on myös 

ruiskutuskohdassa oleva suurempi höyryn virtausnopeus, minkä ansiosta ruiskutusvesi 

hajoaa ja höyrystyy paremmin. Kuvan 29 mukaisessa ruiskutuksessa venturiputken ohuinta 
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kohtaa ympäröi rengaskammio, johon ruiskutusvesi tuodaan. Kammiosta ruiskutusvesi 

johdetaan putkeen porattujen ruiskutussuuttimien läpi höyryvirtaan. / 10 / 

 

5.3 Syöttöveden säätö Pelloksella 
 

Pelloksella höyrykuormat voivat vaihdella paljonkin, eikä heilahteluja tasaavia 

komponentteja ole, kuten kappaleessa 4 on todettu. Pelloksella on myös kolme tulistinta. 

Primääri- ja sekundääritulistimien välissä sekä sekundääri- ja tertiääritulistimien välissä 

höyryä jäähdytetään ruiskutuksilla. Kuvassa 30 on Pelloksen voimalaitoksella käytettävä 

syöttöveden säätöjärjestelmä laitoksen käyttöönoton aikaisessa muodossaan. Erityisesti 

huomattavaa kuvassa on kahden säätöön kykenevän komponentin eli kuristusventtiilin 

sekä pyörimisnopeusohjattavan pumpun käyttö. 

 

 
 

Kuva 30. Syöttöveden säätö Pelloksen voimalaitoksella (FICQ virtauksen mittaus ja säätö, FIQ virtauksen 

mittaus, INV taajuusmuuttaja, LICA pinnankorkeuden mittaus, säätö ja hälytys, LIXA pinnankorkeuden 

turvalukitus, PIDC paine-eron mittaus ja säätö) 

 

Kuten kuvasta nähdään, toimi säätö alunperin siten, että syöttövesiventtiilillä säädettiin 

virtaama. Paine-ero venttiilin yli pidettiin sopivana pumpun pyörimisnopeussäädöllä. 

Kuvan 31 mittaukset alkavat vuoden 2002 syyskuun alusta. Kuvasta on nähtävissä kesän 

2003 seisokissa tehty ajotavan muutos. Syöttövesiventtiili toimii nyt paine-eron säätäjänä, 

ja virtaama eli lieriön pinta säädetään pumpulla. Syöttövesiventtiilin tehtäväksi on tullut 
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vain sopivan ruiskutusveden vaatiman paine-eron ylläpitäminen. Lieriön pinta saadaan 

pidettyä riittävällä tarkkuudella oikealla alueella vain syöttövesipumpun pyörimisnopeutta 

säätämällä. 

 

Kuten kuvasta 31 nähdään pidetään nykyisin paine-erona p∆  syöttövesiventtiilillä 8 baria.  
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Kuva 31. Paine-ero syöttövesiventtiilin yli 
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Kuvassa 32 esitettyjen syöttöveden tuntikeskiarvojen perusteella saadaan laskettua vuoden 

keskimääräiseksi 8000 käyntitunnin virtaamaksi qm 16,1 skg .  
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Kuva 32. Syöttöveden massavirta 

 

Käytetään vuosittaisena käyttöaikana 8000 tuntia, sekä arvioidaan pumpun, moottorin ja 

taajuusmuuttajan yhteiseksi keskimääräiseksi hyötysuhteeksi 61 prosenttia (pumpulle 

affiniteettiparabelin avulla 65%, moottori 96% ja taajuusmuuttaja 97%). Näillä arvoilla 

laskemalla saadaan arvioksi venttiilin kuluttamasta sähköenergiasta  noin 196 MWh:a 

vuodessa. Tämä vastaa 4900 euroa vuotta kohti. Laskettaessa 15 vuoden aikana kuluvan 

energian nykyarvo vakiona pysyvällä sähkön hinnalla saadaan noin 41 000 euroa.  

(Liite 1) 

 

Oma säästönsä voidaan saada myös syöttövesipumpun maksimipainevaatimuksen 

laskiessa. Pelloksen tapauksessa syöttövesipumpuksi riittäisi miltei 10 baria vähemmän 

painetta tuottava pumppu, jos ruiskutusvesi saataisiin tehtyä ilman syöttövesiventtiilin 

paine-eroa.  

 

Hyvin merkittävä säästö investoinneissa olisi syöttövesiventtiiliryhmän poisjääminen. 

Korkeaan paineeseen ja suurehkoille putkihalkaisijoille soveltuvat venttiilit ovat kalliita. 
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Pelloksen tapauksessa olisi jäänyt koon DN 150 syöttövesilinjasta pois pneumaattinen 

säätöventtiili, moottorisulku- sekä sulkuventtiili. Myös syöttövesiventtiiliryhmän ohituksen 

koon DN 100 moottorisulku- sekä sulkuventtiilin hankinnalta olisi vältytty. Koko 

venttiiliryhmän hinta on ilman asennus- ja automaatiokustannuksiakin on yli 40 000e. 

 

5.4 Ruiskutusvesivaihtoehdot 
 

Kun syöttövesiventtiili jätetään suunnittelusta pois, joudutaan ruiskutusvesi tekemään 

jollain muulla tavalla, kuten edellä on selitetty. Seuraavaksi esitellään kaksitoista eri 

tavalla toteutettua menetelmää ruiskutusveden tuottamiseen. Syöttöveden lämpötila, 

tarvittava ruiskutusveden määrä sekä muut mitoitustiedot voivat vaihdella paljonkin eri 

voimalaitoksilla. Eri mitoitustiedoilla taas voi olla suurikin vaikutus edullisinta 

ruiskutusvesivaihtoehtoa valittaessa. Tästä syystä on perusteltua käydä kaikki vaihtoehdot 

läpi, vaikka osa onkin etukäteen mietittynä arveluttavia. Vaihtoehtokohtaisesti arvioidaan 

eri ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia, sekä lasketaan niiden kustannukset. Hintatiedot on 

pyritty saamaan mahdollisimman vertailukelpoisiksi pyytämällä laitetoimittajilta 

listahinnat eikä tarjouksia, kuten projektien yhteydessä on tapana. Vaihtoehtojen 

hintatiedot on koottu yhteen taulukkoon vertailun helpottamiseksi. 
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Kuvassa 33 on piirretty vaihtoehto 1, jossa ruiskutusvesi otetaan syöttövesilinjasta ennen 

syöttövesipumppua. Vakiopyörimisnopeuksisen pumpun pumppaamaa ruiskutusvettä 

säädetään molemmille ruiskuille omalla säätöventtiilillä, jotka saavat ohjauksen 

ruiskutuksia seuraavien tulistimien jälkeisistä lämpötiloista. 

 

 
Kuva 33. Vaihtoehto 1 (TIC lämpötilan mittaus ja säätö) 

 

Vaihtoehdon 1 mukaisessa järjestelyssä joudutaan ruiskutusvesipumpulle rakentamaan 

minimikierto. Käyttötilanteissa, joissa ruiskutusvettä halutaan käyttää hyvin vähän tai ei 

ollenkaan, on pumpun minimivirtaama kierrätettävä takaisin syöttövesilinjaa tai 

syöttövesisäiliöön. Minimikierto voidaan toteuttaa venttiilillä, joka avaa 

minimikiertolinjan, kun ruiskutusveden virtaama laskee asetetun rajan alapuolelle. 

Vastaavanlainen ja hintainen minimikierto on tehtävä kaikkiin vaihtoehtoihin, eikä sitä 

tämän jälkeen joka kohdan yhteydessä erikseen mainita. 

 

Etuna vaihtoehdossa 1 on se, että on mahdollista säätää kumpaakin ruiskua erikseen. 

Päästään siis tarkalleen haluttuun jäähdytyksen jakaumaan ruiskujen kesken, ja virtaaman 

jakautumista voidaan säätää valvomosta. Koska pumppu on vakiopyörimisnopeudella 

toimiva, säästetään taajuusmuuttajan hinta, mutta toisaalta kulutetaan enemmän 
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sähköenergiaa kuristussäädössä. Ruiskutusveden virtaamaa käytetään koko säätöalueella 

nollasta maksimiin, joten tapauksesta riippuen voi energiakustannukset nousta 

merkittäviksi. 

 

 

Kuvan 34 vaihtoehto 2 on muuten samanlainen kuin vaihtoehto 1, mutta ruiskutusta ei 

säädetä ruiskukohtaisesta, vaan säätöventtiilillä säädetään ruiskutusveden 

kokonaisvirtaamaa. Virtaaman jako ruiskujen kesken tehdään käsin kolmitieventtiilillä 

siten, että ensimmäinen ruisku saa noin kaksi kolmasosaa virtaamasta ja toinen loput. 

 

 
Kuva 34. Vaihtoehto 2 

 

Vaihtoehtoon 2 pätee vaihtoehdon 1 yhteydessä kerrotut asiat. Poikkeuksen tekee vain se, 

ettei ruiskuja saada säädettyä yksitellen valvomosta, vaan jako joudutaan tekemään käsin. 

Toisaalta, kun kolmitieventtiili on kerran saatu säädettyä oikein, ei tarvetta säätöön 

ruiskutusveden virtaaman jakautumisen osalta pitäisi olla. Vaihtoehtoon 1 verrattuna 

säästöä kertyy yhden säätöventtiilin, yhden käsisulkuventtiilin ja lämpötilamittauksen 

verran. Lisäkustannuksena on käsisäätöinen kolmitieventtiili. 
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Kuvan 35 vaihtoehdoissa 3a ja 3b on molemmille ruiskuille laitettu oma taajuusmuuttajalla 

ohjattu pumppu. Pumput ottavat ruiskutusveden syöttövesilinjasta ennen 

syöttövesipumppuja. Riippuen tilanteesta voivat putkistot olla täysin erilliset, kuten 

vaihtoehdossa 3a tai syöttövesilinjasta voidaan vesi tuoda yhteistä putkea pitkin ja jakaa 

ennen pumppuja, kuten vaihtoehdossa 3b. 

 

          
Kuva 35. Vaihtoehdot 3a ja 3b 

 

Vaihtoehdon 3 ratkaisulla saadaan ruiskujen virtaamat säädettyä erikseen. Etuna on myös 

mahdollisuus käyttää ruiskutuksia täysin toisistaan riippumatta. Toiseen 

ruiskutusjärjestelmään tullut vika ei johda koko kattilan alasajamiseen, vaan turbiinille tai 

prosessiin menevän höyryn jäähdytys saadaan tehtyä toisella ruiskulla korjaustoimien ajan. 

Haittapuolena on hinta, kun joudutaan hankkimaan kaksi pumppua. Valinta 3a:n ja 3b:n 

välillä on tapauskohtainen ja riippuu ruiskutusten ja syöttövesilinjan sijainnista. Yleensä 

voidaan arvioida vaihtoehdon 3b tulevan edullisemmaksi. Koska paine ruiskutuksen 

puolella on huomattavan paljon suurempi kuin syöttövesilinjassa ennen pumppua, 

joudutaan ruiskutusvesilinjaan mahdollisesti asentamaan takaiskuventtiilit. Ilman niitä 

pumpun seisoessa höyryn paine voi tyhjentää ruiskutuslinjan ja päätyä syöttöveden sekaan. 

Tällöin syöttövesipumpun toiminta häiriintyy, pumppu kuluu tai menee rikki. 
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Kuvan 36 vaihtoehdossa 4 on ruiskutusvesi otettua syöttövesilinjasta ennen 

syöttövesipumppua yhdellä taajuusmuuttajaohjatulla pumpulla. Taajuusmuuttajalla 

säädetään ruiskutusveden kokonaisvirtaama. Jako ruiskujen välillä tehdään 

kolmitieventtiilillä. Taajuusmuuttajan ohjaus saadaan viimeisen tulistimen jälkeisestä 

lämpötilamittauksesta. 

 

 
Kuva 36. Vaihtoehto 4 

 

Vaihtoehdossa 4 säästytään vaihtoehtoon 3 verrattuna kahden pumpun hankinnalta. 

Samalla kuitenkin menetetään varapumpun etu vikatapauksen sattuessa. 

Kuristussäädettävään vaihtoehtoon 2 verrattuna säästää taajuusmuuttaja 

energiakustannuksissa, mutta on alkuinvestoinniltaan hieman säätöventtiiliä kalliimpi. 

Ruiskutusvesilinjaan joudutaan asentamaan takaiskuventtiili, kuten vaihtoehdon 3 

yhteydessä on selitetty. 
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Vaihtoehdossa 5, joka on esitetty kuvassa 37, on syöttöpumppuun lisätty juoksupyörä, jolla 

pienen ruiskutusvesivirtaaman paine nostetaan riittävän suureksi. Suurempi syöttöveden 

virtaama otetaan siis pumpun väliotosta. Vaihtoehdon 5 tapauksessa on ruiskutusveden 

säätö toteutettu ruiskukohtaisesti omalla säätöventtiilillä. Ohjauksen venttiilit saavat 

ruiskua seuraavan tulistimen jälkeisestä lämpötilamittauksesta. 

 

 
Kuva 37. Vaihtoehto 5 

 

Syöttövesipumpun lisävaiheen (kicker stage) käyttöön perustuvassa vaihtoehdossa 5 

säädetään ruiskutuksia erikseen säätöventtiileillä. Erillisen pumpun ja siihen liittyvän 

moottorin hankinnalta ja kaapeloinnilta vältytään, mitä on pidettävä huomattavana etuna. 

Myös vikoja ajatellen vaihtoehto on edullinen. Jos syöttövesipumppu menee rikki, 

ruiskutusvettäkään ei tarvita. Toisaalta, jos käytössä on toinen syöttövesipumppu varalla, 

on myös siitä saatavissa ruiskutusvesi. Haittapuolena voidaan pitää hienoista pumpun 

pyörimisnopeuden vaihtelun mukana tapahtuvaa paineen muuttumista ruiskutusvedessä. 

Ruiskutuksen säätöventtiilit pystyvät kuitenkin vastaamaan paineenvaihteluun riittävän 

nopeasti. 
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Kuvan 38 vaihtoehdossa 6 on myös käytetty syöttövesipumpun ”ylimääräistä” 

juoksupyörää. Nyt säätö tapahtuu koko ruiskutusvesivirtaamaa säätöventtiilillä 

kuristamalla ja jakamalla virtaama ruiskuille kolmitieventtiilillä. Säätöventtiili saa 

ohjauksen viimeisen tulistimen jälkeisestä lämpötilamittauksesta. 

 

 
Kuva 38. Vaihtoehto 6 

 

Edelliseen vaihtoehtoon 5 verrattuna menetetään tässä tapauksessa ruiskujen erillinen 

säädettävyys. Kuten aiemmin on todettu, tästä kuitenkaan ei koitune merkittävää haittaa. 

Kun kolmitieventtiili on kerran säädetty oikein, ei siihen tarvitse koskea. Kahden 

säätöventtiilin sijasta riittää vain yksi, ja sulkuventtiileitäkin on yksi vähemmän. Lisähintaa 

on laskettava kolmitieventtiilin verran. Vaihtoehtoon 6 pätee vaihtoehdon 5 yhteydessä 

kerrotut edut. Ruiskutusveden tuottaminen syöttövesipumpun lisävaiheen avulla on 

pelkistetyn yksinkertainen ja siten myös hinnaltaan erittäin vertailukelpoinen ratkaisu. 

 



 

 

58

 

Kuvan 39 vaihtoehto 7 on yhteneväinen kuvan 33 vaihtoehdon 1 kanssa. Ruiskutusvesi 

vain otetaan tällä kertaa syöttövesilinjasta syöttövesipumpun jälkeen korkeammasta 

paineesta. Vakiopyörimisnopeudella pyörivän ruiskutusvesipumpun virtaamaa säädetään 

kummallekin ruiskuille omalla säätöventtiilillä. Venttiilit saavat ohjauksen ruiskutusta 

seuraavan tulistimen jälkeisestä lämpötilasta. 

 

 
Kuva 39. Vaihtoehto 7 

 

Etuna vaihtoehdossa 7 verrattuna vaihtoehtoon 1 on pumpun paineen noston ja virtaaman 

mielekkäämpi suhde. Suhteellisen pienen virtaaman painetta nostetaan maksimissaan noin 

10 baria, kun paineennousu vaihtoehdossa 1 oli 10 barin lisäksi syöttövesipumpun 

paineennousu. Haittapuolena on ruiskutusvesipumpun imupuolen huomattavan suuri ja 

syöttöveden säädön mukaan jonkin verran vaihtuva paine. 
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Kuvan 40 vaihtoehto 8 poikkeaa kuvan 32 vaihtoehdosta 2 vain ruiskutusveden ottokohdan 

verran. Ruiskutusvesi otetaan syöttövesipumpun jälkeen syöttövesilinjasta korkeammasta 

paineesta. Säätö tapahtuu kuten vaihtoehdossa 2. Vakiopyörimisnopeuksisen 

ruiskutusvesipumpun jälkeen on säätöventtiili, jolla kuristetaan viimeisen tulistajan 

jälkeisen lämpötilamittauksen perusteella koko ruiskutusveden virtaamaa. Jako ruiskuille 

tehdään kolmitieventtiilillä. 

 

 
Kuva 40. Vaihtoehto 8 

 

Vaihtoehtoon 7 verrattuna saadaan säästöä, kun säätöventtiileitä ei ole kuin yksi. Myös 

toisen venttiiliä ohjaavan lämpötilamittauksen puuttuminen tuo oman säästönsä. 

Vaihtoehdon 7 yhteydessä kerrotut seikat pätevät myös tässä ratkaisussa. 
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Kuvan 41 vaihtoehdot 9a ja 9b vastaavat kuvan 35 vaihtoehtoja 3a ja 3b. Erona on vain 

ruiskutusveden ottaminen vaihtoehdoissa 9a ja 9b syöttövesipumpun jälkeen, kun se 

vaihtoehdoissa 3a ja 3b otettiin ennen syöttövesipumppua. 9a ja 9b vaihtoehdoissa 

ruiskuilla on omat taajuusmuuttajaohjatut pumppunsa, jotka saavat ohjauksen ruiskutusta 

seuraavan tulistimen jälkeisestä lämpötilasta. Vaihtoehdossa 9b on ruiskutusveden 

tuloputki syöttövesilinjasta ruiskutusvesipumpuille yhteinen. 

 

     
Kuva 41. Vaihtoehdot 9a ja 9b 

 

Vaihtoehdossa 3 kerrottu ”varapumpun” tuoma etu on myös näissä vaihtoehdoissa 

olemassa. Kun ajatellaan kattilan toimivan alhaisella kuormalla, jolloin ruiskutusvettä ei 

tarvita, voidaan päätyä tilanteeseen, missä ruiskutusvettä virtaa ruiskuille, vaikkei 

ruiskutusvesipumput pyörisikään. Kuvattu tilanne on mahdollinen, jos painehäviöt välillä 

ekonomaiserista jälkimmäiseen ruiskuun ovat kattilassa suuret. Toisaalta pienemmillä 

kuormilla, joilla ruiskutusta ei ole tarpeen käyttää, myös kattilan painehäviöt ovat 

pienemmät. Jos edellä kuvattuun tilanteeseen kuitenkin joudutaan, on ruiskutusvesilinjaan 

asennettava moottorisulkuventtiili, joka ohjelmoidaan sulkeutumaan aina, kun 

ruiskutusvesipumput eivät pyöri. 
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Kuvan 42 vaihtoehto 10 on puolestaan yhteneväinen kuvan 36 vaihtoehdon 4 kanssa. 

Erona on jälleen ruiskutusveden ottokohdan siirtyminen syöttövesipumppujen jälkeen. 

Taajuusmuuttajalla säädetään ruiskutusvesipumppua viimeisen tulistimen jälkeisen höyryn 

lämpötilan perusteella. Virtaaman jako ruiskujen kesken tehdään käsin kolmitieventtiilillä. 

 

 
Kuva 42. Vaihtoehto 10 

 

Etuna kuvan 36 vaihtoehtoon 4 verrattuna on vaihtoehdossa 10 virtaaman ja paineen 

noston välinen järkevämpi suhde. Vaihtoehdon 9 yhteydessä kuvattu ruiskutusveden 

tahaton pääsy ruiskulle on myös tämän ratkaisun kanssa mahdollinen. Ruiskutuslinjaan 

voidaan siis joissain tapauksissa joutua hankkimaan moottorisulku. 
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Kuvan 43 vaihtoehto 11 toimii esimerkkinä siitä, kuinka aikaisempia ratkaisuja 

yhdistämällä saadaan tehtyä lukuisa määrä erilaisia kombinaatioita. Vaihtoehdossa 12 on 

syöttövesiventtiiliryhmä korvattu virtauksenrajoittimella, jonka tehtävänä on pudottaa 

syöttöveden painetta ja siten taata ruiskutusveden ja päähöyryn välille riittävä paine-ero. 

Vaihtoehdon 12 ongelmaksi muodostuisi kuitenkin toimivuus osakuormilla, koska 

rajoittimen aikaansaama paine-ero on neliöllisesti riippuvainen virtaamasta. 

Ruiskutusveden saatavuutta ei voida taata pienemmillä kuormilla. Myös syöttövesipumppu 

jouduttaisiin nykyiseen tapaan ylimitoittamaan. Vaihtoehtoa 12 ei siis voida pitää 

toimivana.  

 
 

 
Kuva 43. Vaihtoehdot 11 ja 12 

 

Hintaselvitykseen otetaan mukaan selväpiirteiset vaihtoehdot 1-10. 
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Taulukko 5. Vaihtoehtojen hintavertailu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pumput 70 000e 70 000e 110 000e 70 000e - - ? 
** 

? 
** 

? 
*** 

? 
** 

moottorit 19 660e 19 660e 16 240e 19 660e - - 3 150e 3 150e 3 420e 3 150e 

taajuusmuuttajat - - 24 500e 20 430e - - - - 5 540e 3 875e 

kaapelointi 970e 970e 1 520e 1 180e - - 230e 230e 360e 300e 

syve-pumpun lisähinta - - - - ? 
* 

? 
* - - - - 

säätöventtiilit 11 344e 6 381e - - 11 344e 6 381e 11 344e 6 381e - - 

sulkuventtiilit 3 828e 3 190e 3 509e 2 552e 3 190e 2 552e 3 828e 3 190e 3 509e 2 552e 

kolmitieventtiili - 1 595e - 1 595e - 1 595e - 1 595e - 1 595e 

säätöpiiri 1 000e - 1 000e - 1 000e - 1 000e - 1 000e - 

yhteensä 106 802e 101 796e 156 769e 115 471e 15 534e 
* 

10 528e 
* 

19 552e 
** 

14 546e 
** 

13 829e 
*** 

11 472e 
** 
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Taulukon 5 hintatiedot perustuvat pumppujen osalta KSB-Mercantilen antamiin tietoihin. 

Paljastui myös, ettei Pelloksen syöttöveden arvojen käyttäminen esimerkkitapauksena ollut 

viisasta johtuen poikkeuksellisen korkeasta lämpötilasta. Tämä hankaloitti niin pumppujen 

kuin venttiilienkin hintojen selvittämistä. Vaihtoehtojen 1-4 pumppujen hinnat olisivat 

pudonneet miltei puoleen, jos syöttövesi olisi ollut alle 160 asteista. 

 

(*) Vaihtoehtojen 5 ja 6 syöttövesipumpun lisäjuoksupyörään perustuvia pumppuja ei 

ennakkoarviosta poiketen olekaan valmistettu tämän kokoluokan laitoksiin. 

Pumppuvalmistajan arvion mukaan yksittäiskappaleiden valmistaminen ei ole kannattavaa, 

koska syöttövesipumpun hinta moninkertaistuisi. Kuitenkin, jos tämän tyypin pumppuja 

alettaisiin valmistaa sarjana, voisi ylimääräisen juoksupyörän tuoma lisähinta asettua 

luokkaan 10 000e. Sarjavalmistusta ei kuitenkaan ole odotettavissa, koska kukaan ei 

pumppuja tilaa niiden hinnan vuoksi... 

  

(**) ja (***) Vaihtoehtojen 7-10 pumppujen hintoja ei valmistajalta tämän työn aikataulun 

sallimissa puitteissa ehditty saamaan - usean kuukauden odottelustakaan huolimatta.  

 

Moottorien ja taajuusmuuttajien hinta-arviot on ABB:n vuoden 2003 listahintoja. 

Kaapelointi on laskettu 30 metrin matkan ja tarvittavien kytkentämäärien perusteella 

sähköistystoimittajan yksikköhintaluettelon mukaisesti asennuksen sisältäen. Samaan 

luetteloon perustuu toisen säätöpiirin lisäämisen tuoma kustannus. Venttiilien hinnat on 

saatu Tapiro Oy:n ja Fagerberg Oy:n toimittamista tiedoista. 
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Teknisesti kaikki ratkaisut ovat toteutuskelpoisia.  

 

Vaihtoehdot 1-4 karsiutuvat pois pumppujen hinnan perusteella. Suuri nostokorkeus 

yhdistettynä suhteelliseen pieneen virtaamaan tekevät pumpuista kohtuuttoman kalliita. 

Vaikka syöttövesi olisikin alle 160 asteista, jolloin pumppujen hinta tipahtaisi noin puoleen 

taulukossa 5 esitetystä, jää hintaa siltikin liikaa. 

 

Vaihtoehtojen 5 ja 6 hankaluus on tämän kokoluokan lisäjuoksupyörällisten pumppujen 

harvinaisuus. Pumpun valmistaminen yksittäiskappaleena tulisi kohtuuttoman kalliiksi. 

Nykyisellään pumppujen harvinaisuus tekee vaihtoehdot toteuttamiskelvottomiksi, mutta 

muutoin vaihtoehdon 6 mukainen järjestely olisi työssä käsitellyistä selväpiirteisin, 

toimivin ja todennäköisesti myös halvin. 

 

Vaihtoehdoissa 7 ja 8 pumppuja ei voida käyttää jaksottaisesti, eikä niiden tehoa voida 

säätää. Pumput toimisivat suurimman osan ajasta huomattavan pienillä osakuormilla, 

koska mitoituksen määräisi joka tapauksessa tarvittava maksimivirtaama 

varmuusvaroineen. Häviöt tulisivat kohtuuttoman suuriksi verrattuna lisäinvestointiin, joka 

siirryttäessä vaihtoehtoon 9 tai 10 on  taajuusmuuttajan ja säätöventtiilin hintojen erotus. 

 

Vaikka vaihtoehdoista 9 ja 10 ei pumppujen osalta saatu tarkkaa hintaa, voidaan niiden 

arvioida olevan toteuttamiskelpoisimmat työn ratkaisuista. Nostokorkeus ja virtaama ovat 

järkevässä suhteessa. Jos syöttövesi on Pelloksen esimerkkitapausta viileämpää, pumput 

eivät voi tulla kohtuuttoman kalliiksi. Vaihtoehdon 9 järjestely on turhan monimutkainen 

kaksine pumppuineen, ja koska riittävään säätötarkkuuteen päästään myös 

yksinkertaisemmalla ja selväpiirteisemmällä ratkaisulla 10, on se suositeltavampi. 

 

Verrattaessa investointikustannuksia syöttövesiventtiiliin perustuvan säädön ja parhaaksi 

valikoituneen vaihtoehdon 10 kesken voidaan arvioida syöttövesiventtiiliryhmän maksavan 

enemmän. Pelloksen esimerkin mukainen syöttövesiventtiiliryhmä maksaa yli 40 000 

euroa. Vaihtoehdon  10  hinta ilman pumppua oli noin 11 500 euroa. Pumppu saisi siis 

maksaa noin 28 500 euroa, jolloin alkuinvestoinnit olisivat saman hintaisia. Huomioon 

otettavaa on myös syöttövesipumpun laskeva hinta, koska se voidaan mitoittaa miltei 10 

baria pienemmäksi. Joissakin rajatapauksissa 10 barin mitoituspaineen pudotuksella voi 
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olla merkittävä vaikutus pumpun hintaan. Sähköä vaihtoehdon 10 taajuusmuuttajalla 

ohjattu pumppu kuluttaa noin puolet verrattuna ruiskutusveden tuottamisessa 

syöttövesiventtiilillä kuluvaan. Säästöä Pelloksen kokoluokan laitoksessa tulee energian 

hinnassa noin 1 500-2 000 euroa vuodessa, mikä vastaa 15 vuoden takaisinmaksuajalla ja 

10 prosentin korkokannalla laskettuna 11 400-15 200 euron nykyarvoa. (Liite I) 

 

Muuttuvaa kuormaa ajavissa voimalaitoksissa ruiskutusvesi on kriittinen tekijä. Jos 

ruiskutusvettä ei saada, laitos joudutaan ajamaan alas. Höyryn kadotessa seisahtuu myös 

voimalaitosta seuraavat teollisuuslaitokset, mikä tulee yleensä erittäin kalliiksi. Tämän 

vuoksi ruiskutusvesipumpulle olisikin hyvä asentaa rinnalle varapumppu. Ainakin 

vaihtopumpun täytyisi olla varastossa nopeasti vaihdettavissa. Varaosien saatavuus koskee 

itse pumpun lisäksi myös venttiileitä, taajuusmuuttajaa, moottoria sekä muuta laitteistoa. 

Varaosien tuoma lisähinta voi joissain tapauksissa nostaa koko vaihtoehtoisen järjestelmän 

kustannukset turhan korkeiksi. 

 

Uuden ruiskutusvesijärjestelmän tuomat edut ovat kiistattomat, mutta eivät taida vielä 

riittää nykyisestä syöttövesiventtiiliin perustuvasta mallista luopumiseen. Uuden tekniikan 

käyttöönotto voimalaitoksissa on tässäkin tapauksessa ottava oman aikansa, mutta 

ensimmäinen yrittäjä saanee seuraajat peräänsä. 
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6. Yhteenveto 
 

Tämän työn aiheena oli pyörimisnopeussäädettyjen pumppujen tutkiminen 

voimalaitosympäristössä. Työssä perehdyttiin pumppauksen teoriaan ja eri 

säätömenetelmiin, joita selvitettiin ominaiskäyrien avulla. Vaihtoehtoisia säätömenetelmiä 

pyrittiin vertaamaan pyörimisnopeussäädön kanssa energian säästön, teknisen toimivuuden 

ja taloudellisuuden kannalta. Erityisesti pyrittiin löytämään vaihtoehtoinen menetelmä 

ruiskutusveden tuottamiseen syöttövesiventtiilittömälle laitokselle. 

 

Pyörimisnopeussäätöön käytettävän taajuusmuuttajan rakenne käytiin pääpiirteissään läpi 

ja esitettiin eri komponenteissa syntyvät häviöt. Havaittiin osan häviöistä riippuvan 

taajuusmuuttajan kuormituksesta ja suurimpien häviöiden syntyvän vaihtosuuntaussillassa. 

Esitettiin taajuusmuuttajan ja taajuusmuuttajalla säädetyn oikosulkumoottorin häviöiden 

laskentaan käytettävät yhtälöt. Todettiin taajuusmuuttajan moottoriin syöttämän 

sinimuodosta poikkeavan jännitteen aiheuttavan lisähäviöitä. 

 

Esimerkkilaitoksena toimineelta Pelloksen vaneritehtaan voimalaitokselta käytiin läpi 

pyörimisnopeussäädetty lauhdepumppu, jaksoittaiskäytöllä toimiva lisävesipumppu ja 

kuristussäädetty jäähdytysvesipumppu. Taajuusmuuttajaohjattua lauhdepumppua verrattiin 

tapaukseen, jossa sama säätö olisi tehty kuristamalla. Vertailu osoitti 

pyörimisnopeussäädön säästävän vuosittain merkittävästi energiaa ja näin ollen myös 

pienentävän kustannuksia. Samalla todettiin myös kuristussäädöllä ja jaksoittaiskäytöllä 

olevan omat vahvat sovelluksensa, joihin ei pyörimisnopeussäätöä ole taloudellista käyttää. 

Suurimman ajan osakuormalla toimivat ja tarkkaa säätöä vaativat pumppaukset kannattaa 

yleensä varustaa taajuusmuuttajalla.  

 
Tärkeimpänä kohtana selvitettiin voimalaitosprosessin merkittävimmän yksittäisen 

pumppauksen eli  syöttövesipumpun toimintaa taajuusmuuttajasäädössä. Pelloksen 

esimerkkitapauksen pohjalta todettiin pyörimisnopeussäädön syöttövesipumpuissa olevan 

jo nykyisellään toimiva ratkaisu. Vaihtelevaa kuormaa ajavissa laitoksissa syöttöveden 

säätö on kannattavaa toteuttaa pyörimisnopeussäädöllä. Hieman suurempi investointi 

maksaa itsensä takaisin säästettävänä energiana.  
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Pelloksen esimerkkilaitokselle pyrittiin löytämään mahdollisimman hyvä menetelmä 

korkeapaineisen ruiskutusveden tuottamiseen, jos syöttövesiventtiili poistettaisiin 

tarpeettomana. Laskelmien pohjalta arvioitiin Pelloksen tapauksessa syöttövesiventtiilissä 

haaskattavan vuosittain miltei 5000e:n arvosta sähköä vain ruiskutusveden paineen 

ylläpitämiseksi. Lyhyen ruiskutustekniikan läpikäynnin jälkeen esitettiin kaksitoista eri 

tavalla toteutettua ratkaisua ruiskutusveden tuottamiseen. Teknisten ja taloudellisten 

arvioiden pohjalta parhaaksi valikoitui ruiskutusveden ottaminen syöttövesipumpun 

jälkeen yhden taajuusmuuttajaohjatun pumpun avulla (vaihtoehto 10). Ruiskutusveden 

tuottaminen syöttövesipumpun ”ylimääräisen” juoksupyörän avulla (vaihtoehto 6) olisi 

vielä parempi, mutta se edellyttäisi nykyisin tässä kokoluokassa yksittäiskappaleina 

valmistettavan syöttövesipumpun yleistymistä ja sitä myöden halventumista.  

 

Syöttövesiventtiilin poistamisen tuomat edut ovat selvät. Kalliin syöttövesiventtiiliryhmän 

hinnalla voidaan hankkia erillinen järjestelmä ruiskutusveden tuottamiseen. Erillinen 

järjestelmä kuluttaa vähemmän energiaa ja pienentää näin käyttökustannuksia. 

Lisäselvitystä vaativat ruiskutusvesijärjestelmien komponenttien hinnat, jotka määräytyvät 

syöttöveden sekä tuorehöyryn vaihtelevien parametrien perusteella. Kustannusten vertailu 

on tehtävä laitoskohtaisesti suunnittelun alkuvaiheessa. 
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LIITE I 
 
Laskennassa käytettyjä yhtälöitä: 

 

 

Pumpun ottama teho 
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missä  qv   tilavuusvirta 

  ρ   tiheys 

  g    putoamiskiihtyvyys 

  H   nostokorkeus 

       puη  pumpun hyötysuhde 

  tmη  taajuusmuuttajan hyötysuhde 

  moη  moottorin hyötysuhde 

 

Energian kulutus 

 

keskims PkäyttöaikaE ⋅=  

   

tai useassa osassa laskettaessa 
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 missä Es  käytetty sähkö 

  Pkeskim  keskimääräinen teho 

  Pi pysyvyyskäyrän jaon mukainen teho 

 



Energian hinta 

 

  ⋅= sEKulut sähkönhinta (tässä työssä 25 e/MWh) 

 

Energian nykyarvo 
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 missä Kulutna  energian hinnan nykyarvo i:ltä vuodelta 

  kk   laskennassa käytettävä korkokanta (tässä työssä 10%) 


