
 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Teknillinen tiedekunta 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEKTORIPUMPUN SUORITUSKYVYN KOKEELLINEN TESTAUS 

Experimental Testing of Jet Pump Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja ja ohjaaja: TkT Teemu Turunen-Saaresti 

Lappeenrannassa 29.4.2014 

0370652 Jonne Hirvonen Ente 3 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Teknillinen tiedekunta 

Energiatekniikan koulutusohjelma 

 

Jonne Hirvonen 

 
Ejektoripumpun suorituskyvyn kokeellinen testaus 

Experimental Testing of Jet Pump Performance 

 

Kandidaatin työ 

2014 

63 sivua, 6 taulukkoa, 18 kuvaa ja 5 liitettä 

 

Tarkastaja: TkT Teemu Turunen-Saaresti 

Ohjaajat: TkT Teemu Turunen-Saaresti 

 

Hakusanat: ejektori ejektoripumppu virtaussuhde painesuhde hyötysuhde suorituskyky 

esisyöttöpaine esisyöttöpumppu nestevirtaus kavitaatio testilaitteisto ORC 

 

Keywords: ejector ejector-pump jet pump injector injector-pump flow ratio pressure ratio 

efficiency performance pre-feeding pump liquid flow cavitation test-rig organic rankine cycle 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ejektoripumpun suorituskykyä teoreettisesti tutkimukseen 

pohjautuen ja kokeellisesti testilaitteistolla. Suorituskyvyn tarkastelun lähtökohtana on 

selvittää ejektorin käyttömahdollisuuksia mikro-ORC-energiamuuntimessa esi- ja 

pääsyöttöpumpun kavitoinnin estämiseksi ja koko prosessin huollettavuuden parantamiseksi. 

Ejektorin suorituskyvyn tarkastelu suoritetaan kuitenkin yleisesti sovelluskohteesta 

riippumatta tehdyt rajaukset huomioiden. Työn tarkoituksena on esitellä testaukseen 

rakennettava testilaitteisto ominaisuuksineen sekä määrittää kokeellisesti rakennettavalla 

laitteistolla ejektorin suorituskyvyn tunnuslukuja teoreettisen ja kokeellisen tarkastelun 

välisten korrelaatioiden selvittämiseksi sekä tilanteeseen sopivan ejektorin valitsemiseksi. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

d halkaisija   [m] 

f kitkakerroin   - 

F voima     [N] 

Fr virtaussuhde   - 

g maan vetovoiman kiihtyvyys  [m/s
2
] 

h korkeus   [m] 

I sähkövirta   [A] 

K kertavastus   - 

L pituus    [m] 

p paine     [Pa],[bar] 

Pr painesuhde   - 

pv höyrynpaine   [Pa],[bar] 

Re Reynoldsin luku  - 

qm massavirta    [kg/s] 

qv tilavuusvirta    [m
3
/s],[m

3
/h] 

T lämpötila    [K],[°C] 

U jännite    [V] 

v ominaistilavuus  [m
3
/kg] 

w virtausnopeus    [m/s] 

z korkeus   [m] 

 

Kreikkalaiset 

 

α kulma    [°] 

  ero-    - 

η hyötysuhde   - 

ρ tiheys     [kg/m
3
] 
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Σ summa    - 

  dynaaminen viskositeetti  [kg/sm] 

 

Alaindeksit 

 

b rajakerros, boundary layer 

d poistuva, discharge 

in sisään 

m sekoituskammio, mixing chamber 

n suutin, nozzle 

nt suuttimen ja kurkun välinen, nozzle-to-throat 

out ulos 

p primääri 

s sekundääri 

t kurkku, throat 

td kurkku ja diffuusori 

x x-suunta 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ejektoripumpun eli ejektorin suorituskykyä aiheen 

aiempaan tutkimukseen ja testilaitteistolla tehtyihin mittauksiin pohjautuen. Työn 

tavoitteena on antaa kokeellisesti mittausdataa lähdekirjallisuuteen perustuvan ejektorin 

suorituskyvyn laskennan ja todellisten mittauksien antamien tuloksien väliseen vertailuun 

tiettyyn käyttötilanteeseen tarkoitetun ejektoripumpun suunnittelemiseksi ja sen 

suorituskyvyn arvioimiseksi. 

 

Ejektorilla on tarkoituksena saada työtä tekevän primäärifluidin virtaaman avulla aikaan 

liikutettavan sekundäärifluidin liike suuttimen ja sekoituskammion avulla, jolloin 

virtauksen tuottamiseen ei tarvita helposti vikaantuvia liikkuvia osia kuten laakereita 

(Hammoud 2006, 1). Kestävä rakenne mahdollistaa muun muassa kiinteitä partikkeleja 

sisältävien fluidien liikuttamisen ilman merkittävää kulumista ja ejektorin huoltotarvetta 

(Shan 2012, 1). Tässä työssä keskitytään tilanteeseen, jossa molemmat sisään virtaavat 

fluidit ovat aineominaisuuksiltaan samanlaisia yksifaasisia nesteitä. 

 

Suorituskyvyn tarkastelemiseksi työssä tutkitaan ejektoriin saapuvien ja siitä lähtevien 

virtausten tilavuusvirtojen ja staattisten paineiden arvoja sekä teoreettisesti että 

kokeellisesti. Näiden arvojen pohjalta voidaan ejektorin suorituskykyä arvioida systeemistä 

hyödyksi saadun sekundäärifluidin liike-energian lisäyksen ja tuodun primäärifluidin liike-

energian välisellä suhteella eli ejektorin hyötysuhteella (Karassik et al. 2008, 7.9). Ejektorin 

hyötysuhteen laskemiseksi määritetään myös suorituskyvyn tunnuslukuina käytettävät 

virtaus- ja painesuhteet käsiteltävissä tilanteissa. 

 

Lähtökohtana testilaitteistossa käytetyn ejektorin optimointiin on käytetty Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston virtaustekniikan laboratorion vuosina 2013-2014 rakennettavan, 

suurnopeustekniikkaan perustuvan ORC-voimalaitoksen nestevirtaaman paineen ja 

massavirran arvoja prosessin nestekierron puolella. ORC eli Organic Rankine Cycle on 
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suhteelliselta latenttilämmöltään alhaista kiertoainetta käyttävä Rankine-prosessi. Vettä 

alhaisemman latenttilämmön omaavan kiertoaineen käytöstä johtuen ORC-prosessilla 

voidaan hyödyntää hyvin mataliakin hukkalämpöjä sähkön tuotantoon (Reunanen et al. 

1998, 4). Hyvin tarkasti rajatusta lähtötilanteesta huolimatta työn tavoitteena on antaa 

informaatiota myös muihin käyttökohteisiin soveltuvien ejektorien mitoituksesta ja 

valinnasta, joissa primääri- ja sekundäärifluidit ovat yksifaasisia nesteitä. 

 

Työn alussa esitellään ejektorin toimintaperiaate ja rakenne aiempaan aiheen tutkimukseen 

pohjautuen sekä esimerkit käyttökohteista ORC-prosessissa. Tämän jälkeen käydään läpi 

lähdekirjallisuuteen perustuva yksinkertaistettu ejektorin suorituskyvyn laskenta valitussa 

design-pisteessä. Teoreettisen laskennan yhteydessä käydään läpi kokeellista testausta 

varten suunniteltavan ejektorin geometrian valinnan perusteet. Laskennan lähtötietoina 

käytettyihin muuttujien arvoihin pyritään pääsemään kokeellista tarkastelua varten 

rakennettavalla testilaitteistolla, jonka suunnittelu ja rakentaminen ovat käsiteltynä omana 

lukunaan. 

 

Mittausosiossa ejektoria testataan suunnittelupisteessä ja herkkyystarkastelu suoritetaan 

kattavamman mittausaineiston aikaansaamiseksi useilla suunnitteluarvoista poikkeavilla 

virtausarvoilla. Herkkyystarkastelun tarkoituksena on tarkastella ejektorin suorituskykyä 

myös suunnittelupisteestä poikkeavilla lähtöarvoilla, jolloin voidaan arvioida sen 

soveltuvuutta vaihteleviin virtausolosuhteisiin ja muihin käyttökohteisiin. 

 

Mittaustuloksien tarkastelussa analysoidaan kokeellisen testauksen tuloksia sekä pyritään 

esittelemään saadut suorituskyvyn tunnusluvut aiheen jatkokäsittelyä varten sopivassa 

muodossa. Työn lopputuloksena pyritään arvioimaan saatujen mittaustulosten käytettävyys 

ejektorin suorituskyvyn teoreettisen tarkastelun kokeellisessa todentamisessa ja 

korjaamisessa käytännön sovelluskäyttöä varten. Tulosten analysoinnin yhteydessä 

arvioidaan mittauksissa syntyneitä virheitä ja mahdollisia lisämittauksien tarpeita, joiden 

pohjalta voidaan tehdä kehitysehdotuksia testilaitteistolle ja mittausjärjestelyille. 
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2 EJEKTORIPUMPPU 

 

Tässä luvussa käydään läpi ejektoripumpun toimintaperiaate sekä rakenne kirjallisuuteen 

pohjaten. Luvun tarkoituksena on antaa käsitys ejektorin toiminnasta, rakenteesta ja 

liitännöistä ORC-prosessiin. Luvussa esitellään myös yleisiä virtaustekniikan yhtälöitä, 

joita tarvitaan myöhemmin ejektorin suorituskyvyn laskennassa. 

 

2.1 Toiminta 

 

Ejektoripumppu eli ejektori on virtauksen liikuttamiseen, paineennostoon tai alipaineen 

luomiseen käytettävä komponentti, jonka toimintaperiaate on havainnollistettu 

virtauksineen yksinkertaistetusti kuvassa 2.1. Kuvaan on merkittynä kirjaimin ejektorin 

osat, joihin viitataan ejektorin rakenteen käsittelyssä. 

 
Kuva 2.1. Yksinkertaisen ejektoripumpun rakenne; primäärivirtaus (a), sekundäärivirtaus (b), suutin (c), 

imukammio (d), kurkusta poistuva virtaus (e) ja diffuusori (f). 

 

Ejektorin perusideana on liikuttaa työtä tekevän primäärivirtauksen avulla toista 

sekundäärivirtausta. Tämä tapahtuu, kun työtä tekevä, korkeassa staattisessa paineessa 

oleva primäärivirtaus (a) kiihdytetään korkeaan virtausnopeuteen sekoituskammioon (d) 



8 

 

avautuvassa suppenevassa suuttimessa (c) virtauskanavan poikkipinta-alaa pienentämällä 

(Shan 2012, 1). 

 

Virtausnopeuden kasvattaminen laskee primäärifluidin staattista painetta Bernoullin 

yhtälön (1) mukaisesti ideaalisessa, häviöttömässä virtauksessa. Yhtälöä voidaan käyttää 

kun virtaus on stationaarinen ja kokoonpuristumaton. Matalapaineinen ja korkean 

virtausnopeuden omaava suutinvirtaus saa suuttimesta sekoituskammioon (d) 

purkautuessaan aikaan kammioon imuyhteestä (b) tulevan sekundäärivirtauksen liikkeen 

(Shan 2012, 1). Virtaukset ovat sekoittuessaan suuttimen aukon kohdalla samassa 

staattisessa paineessa mikä on oleellista ejektorin mitoituksen kannalta (Chandra & Ahmed 

2013, 3). 

 

     
 

 
     

            
 

 
     

          (1) 

 

    fluidin staattinen paine sisääntulossa [Pa] 

     fluidin staattinen paine ulostulossa [Pa] 

   fluidin tiheys [kg/m
3
] 

    fluidin virtausnopeus sisääntulossa [m/s] 

    fluidin virtausnopeus ulostulossa [m/s] 

   maan vetovoiman kiihtyvyys [m/s
2
] 

 

Primääri- eli suutinvirtaus sekä sen kuljettama sekundääri- eli imuvirtaus sekoittuvat 

sekoituskammiossa ja poistuvat siitä poistoyhteen (e) kautta. Kammion poistoyhteestä eli 

kurkusta poistuttuaan sekoittuneen virtauksen painetta pyritään usein kasvattamaan 

laajentamalla virtauskanavaa diffuusorilla (f), jolloin virtauskanavan poikkipinta-alan 

kasvaessa virtausnopeus laskee ja virtauksen paine kasvaa mahdollisimman pienin 

virtaushäviöin dynaamisen paineen muuttuessa staattiseksi paineeksi. 
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2.2 Rakenne 

 

Ejektorit ovat periaatteeltaan pääosin kappaleessa 2.1 kuvatun kaltaisia eli ne sisältävät aina 

vähintään yhden virtausta kiihdyttävän suutinosan, staattista painetta kasvattavan 

diffuusorin ja sekoituskammion, jossa primääri- ja sekundäärivirtaus sekoittuvat. Kaikki 

edellä mainitut komponentit ovat useimmiten pyöreitä ja keskenään samankeskisiä 

ejektorin toiminnan optimoimiseksi (Shan 2012, 12). Muiden ejektorin komponenttien 

tarve ja geometria määräytyy käyttötarkoituksen asettamien tarpeiden mukaan. 

 

Virtauksen kuristaminen alipaineen aikaansaamiseksi ennen sekoituskammiota on 

häviöiden kannalta järkevää, sillä fluidin liikuttaminen pitkiä matkoja korkeassa paineessa 

matalalla virtausnopeudella aiheuttaa pienemmät virtaushäviöt kuin fluidin liikuttaminen 

korkealla virtausnopeudella pienemmässä kanavassa (Shan 2012, 13). Korkeaan staattiseen 

paineeseen ja matalaan virtausnopeuteen päästään, kun kanavakoko on tarpeeksi suuri 

Bernoullin yhtälön (1) mukaisesti liikuteltava fluidin tilavuusvirta huomioiden. 

 

Virtaushäviöitä syntyy siis jo ejektoria edeltävässä primäärivirtauksen kanavoinnissa ja ne 

ovat suoraan verrannollisia kanavan karheuteen, pituuteen sekä virtausnopeuden neliöön 

kitkapaineyhtälön (2) mukaisesti. 

 

    
 

 
     (  

 

 
 ∑ )      (2) 

 

    kanavan kitkapainehäviö [Pa] 

   kitkakerroin - 

   kanavan pituus [m] 

   kanavan halkaisija [m] 

ΣK kanavan kertavastusten summa - 
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Myös suutin aiheuttaa kertavastuksena Kn oman painehäviönsä yhtälön (2) mukaisesti. 

Kertavastus täytyy määrittää kirjallisuuden tai kokeiden avulla ja se riippuu täysin 

käytetystä geometriasta. Aiempi ejektorin tutkimus osoittaa suuttimen kertavastuksen 

olevan optimaalisesti vain noin 0.05, mutta vaihtelevan geometriasta ja kuristuksesta 

riippuen noin välillä 0.04-1.0 (Karassik et al. 2008, 7.12). 

 

Laskettaessa virtauskanavien poikkipinta-aloja suunnittelussa käytettäviä virtausnopeuksia 

varten tulee huomiota kiinnittää myös todellista poikkileikkauspinta-alaa rajoittaviin 

rajakerroksiin, sillä kanavan pinnalle muodostuva rajakerros rajoittaa todellista 

hyödynnettävissä olevaa virtauksen poikkipinta-alaa. Tämä on huomion arvoista erityisesti 

virtauskanavaa voimakkaasti laajennettaessa (White 2003, 401). 

 

Yhdistämällä ideaaliseen Bernoullin yhtälöön (1) kitkapainehäviön yhtälö (2) saadaan 

muodostettua häviöllinen Bernoullin yhtälö (3), joka ottaa huomioon kitkan aiheuttaman 

staattisen paineen laskun pisteestä 1 pisteeseen 2. 

 

     
 

 
   [  

    
 (    

 

 
 ∑ )]           (3) 

 

     staattinen paine-ero pisteiden 1 ja 2 välillä [Pa] 

     korkeusero pisteiden 1 ja 2 välillä [m] 

 

Suuttimen ja koko ejektorin virtausnopeuksien laskemiseksi voidaan soveltaa 

stationaaritilan jatkuvuusyhtälöä (4). 

 

                     (4) 

 

       massavirta sisään tasetilavuuteen [kg/s] 

        massavirta ulos tasetilavuudesta [kg/s] 
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Stationaaritilan jatkuvuusyhtälön (4) mukaan käsiteltävään tasetilavuuteen sisään- ja 

ulosvirtaavien massavirtojen summa on nolla, kun tasetilavuuden sisältämän fluidin massan 

muutos aikayksikön muutosta kohti on nolla. Suuttimen kohdalla ainoa sisäänvirtaus on 

primäärifluidin massavirta, joka poistuu kiihdytettynä suuttimesta samalla massavirralla. 

 

Virtausnopeuden laskemiseksi jatkuvuusyhtälöön (4) sijoitetaan virtausnopeudesta ja 

kanavan halkaisijasta riippuva massavirran yhtälö (5), jolloin voidaan tarkastella tietyssä 

pyöreän virtauskanavan läpileikkauksessa vallitseva fluidin keskimääräinen virtausnopeus 

tiedossa olevalla massavirralla.  

 

           
 

 
           (5) 

 

Nyt primäärivirtauksen käytettävissä olevan massavirran ja paineen avulla voidaan 

tarkastella suuttimesta poistuvan virtauksen virtausnopeutta yhdistämällä yhtälöt (3), (4) ja 

(5) sekä määrittämällä rajakerrokset huomioon ottaen hyödynnettävissä oleva suuttimen 

ulostulon pinta-ala ja suuttimen geometrian aiheuttama painehäviö. Suuttimen muoto ja 

koko määräytyvät käyttötilanteen mukaan. Optimaaliseen geometriaan vaikuttavat muun 

muassa fluidin aineominaisuudet viskositeetti ja tiheys virtauksen paineessa ja 

lämpötilassa. Näiden tekijöiden, lasketun virtausnopeuden ja valitun poikkileikkauksen 

geometrian avulla voidaan määrittää virtauksen luonnetta kuvaava dimensioton Reynoldsin 

luku yhtälön (6) avulla. 

 

     
       

 
        (6) 

 

   dynaaminen viskositeetti [kg/sm] 

 

Muita vaatimuksia suuttimen geometrialle asettavat suutinvirtaukseen tarvittava 

virtausnopeus ulostulossa, johon puolestaan vaikuttavat käytettävissä oleva primäärifluidin 

staattinen paine, massavirta ja saapuvan kanavan koko. Myös suuttimen muoto voi olla 
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pyöreästä poikkeava kuten rengasmaisesti suppeneva ja samaan sekoituskammioon voi 

aueta useita suuttimia (Shan 2012, 1). 

 

Virtausten sekoittuminen sekoituskammiossa on ejektorin toiminnan kannalta erittäin 

tärkeää siirrettäessä primäärifluidin avulla sekundäärifluidia. Tämän vuoksi 

sekoituskammion geometrian valinta on ejektorin toiminnan kannalta oleellista. Aiempi 

sekoituskammion geometriaan keskittynyt tutkimus on keskittynyt pitkälti kokeelliseen 

optimointiin, johon tullaan viittamaan myöhemmin luvussa 3 käsiteltävässä ejektorin 

sekoituskammion mitoituksessa (Yadav & Patwardhan 2008, 2). 

 

Diffuusorin tarkoituksena on nostaa sekoittuneen virtauksen staattista painetta poikkipinta-

alaa rauhallisesti kasvattamalla. Suurempi kanavakoko pienentää fluidin virtausnopeutta 

Bernoullin yhtälön (1) mukaisesti, jolloin ejektorin jälkeisen kanavoinnin virtaushäviöt 

saadaan pidettyä pienempinä ja käsiteltävän kokonaisprosessin tehokkuutta on mahdollista 

parantaa. Myös diffuusorissa tapahtuu materiaalista ja kanavakoon muutoksesta johtuen 

painehäviöitä, jolloin on luontevampaa käyttää häviöllistä Bernoullin yhtälöä (3). 

 

Tämän luvun rakennetta ja virtaustekniikan yleisiä yhtälöitä tarkempi 

komponenttikohtainen tarkastelu suoritetaan luvussa 3, jossa suoritetaan ejektorin 

suorituskyvyn teoreettinen tarkastelu. Tulevaa teoreettista tarkastelua varten käytetään 

kuitenkin tässä luvussa käytettyjä yhtälöitä, jotka antavat pohjan ejektorin suorituskyvyn 

arviointiin. 

 

2.3 Kytkennät Rankine-prosessiin 

 

Tutkimuksen lähtökohtana olevan mikro-ORC-energianmuuntimen virtaavana aineena on 

oktametyylitrisiloksaania. Ejektorin sijoituksen kannalta tärkeä lauhdesäiliön jälkeinen 

staattinen paine on likimain lauhduttimen matalassa paineessa. Prosessissa tätä painetta 
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pyritään nostamaan hermeettisen esisyöttöpumpun avulla riittävälle tasolle 

pääsyöttöpumpun kavitoinnin estämiseksi kuvan 2.3 mukaisesti (Reunanen et al. 1998, 5). 

 

 
Kuva 2.3. Yksinkertaistetun ORC-prosessin periaate. 

 

Esisyöttöpumpun kavitointi pyritään välttämään sijoittamalla se tarpeeksi paljon 

lauhdesäiliön alapuolelle, jolloin virtausainepatsaan korkeudesta syntyvän hydrostaattisen 

paineen avulla esisyöttöpumpun imupaine saadaan riittävän korkeaksi. Mikro-ORC-

hankkeen tavoitteena on kuitenkin saada aikaan mahdollisimman huoltovapaa 

energiamuunnin, joka on mahdollista kytkeä esimerkiksi dieselmoottorilla varustetun 

työkoneen hukkalämmön hyödyntämiseen sähköntuotannossa. Erityisesti kytkentä 

liikkuvaan koneeseen vaatii energiamuuntimelta pientä kokoa, joka asettaa rajoitteita 

lauhdesäiliön ja esisyöttöpumpun väliselle sijoitukselle korkeussuunnassa. 
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Säiliön ja esisyöttöpumpun välisen hydrostaattisen paineen rajoitteiden vuoksi tämän työn 

lähtökohtana oli tutkia ejektorin soveltuvuutta lauhdesäiliöstä lähtevän kiertoaineen paineen 

nostamiseen esisyöttöpumpun tarvitsemalle tasolle esimerkiksi kuvan 2.4 mukaisella 

kytkennällä. 

 

 
Kuva 2.4. Ejektorilla täydennetty ORC-prosessi. 

 

Tällöin ejektorin tarvitsema primäärivirtaus otettaisiin esisyöttöpumpun jälkeen, jolloin 

primäärivirtauksen paine olisi korkeintaan esisyöttöpumpun tuottaman maksimipaineen 

suuruinen. Virtauksen haarautumista olisi kuitenkin tarve säätää reaaliaikaisesti prosessin 

kannalta oikeanlaisen virtaaman saavuttamiseksi. Tällöin primäärivirtauksen haarautumassa 

on käytettävä venttiiliä tai muuta säätölaitetta, joka kuristaa kanavan virtausta ja samalla 

pudottaa ejektorille saapuvan primäärivirtauksen painetta. 
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Työn lähtökohtana on myös tutkia kytkentää, jossa turbogeneraattorin kanssa samalle 

akselille yhdistetyn pääsyöttöpumpun esisyöttöpaine toteutettaisiin pelkästään ejektorilla 

esimerkiksi kuvan 2.5 osoittamalla kytkennällä. 

 

 

Kuva 2.5. Ejektorilla täydennetty ORC-prosessi ilman esisyöttöpumppua. 

 

Tällöin esisyöttöpumpun voisi poistaa prosessista, jolloin energiamuuntimesta poistuisi 

yksi mahdollisesti vikaantuva komponentti.  Tässä kytkennässä primäärivirtaus tulisi ottaa 

pääsyöttöpumpun jälkeen, jolloin primäärivirtauksen paine olisi kuvan 2.4 kytkentää 

huomattavasti korkeampi. Primäärivirtaus olisi mahdollista ottaa myös myöhemmin 

prosessista ennen turbiinia esimerkiksi höyryvirtauksesta, mutta tässä työssä keskitytään 

vain nestemäiseen primäärivirtaamaan. Ongelmana edellä kuvatun kaltaiselle kytkennälle 

on prosessin käynnistäminen, jolloin ejektorilta kohti pääsyöttöpumppua saapuvalla 
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virtauksella täytyy ensin tuottaa riittävä paine pysähdyksissä olevan turbogeneraattorin 

laakeroinnin voiteluun. 

 

Käynnistymisen vaatima primäärivirtauksen paine voitaisiin tuottaa mahdollisesti yhden tai 

useamman ejektorin primäärivirtauksen linjaan kytketyn paineakun avulla, joka 

paineistetaan prosessin ollessa käynnissä vaadittuun paineeseen tarvittavalla 

kiertoainemäärällä. Ongelmana paineakun käytössä voi olla prosessin virtaaman 

säätäminen vaadittuun massavirtaan ja paineeseen paineakun lataamisen ja purkamisen 

yhteydessä. 

 

Kiertoprosessien toiminta ei ole kuitenkaan tämän kandidaatintyön kannalta oleellista, joten 

työssä keskitytään vain selvittämään ejektorin suorituskykyä edellä mainitun kaltaisissa 

tilanteissa tai muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa, joissa molemmat saapuvat fluidit 

ovat nesteitä. Työn tavoitteiden ja tarkastelupisteen valinnan kannalta on kuitenkin tärkeää 

tietää, että tässä kandidaatintyössä tehtävän ejektorin suorituskyvyn tarkastelun 

lähtökohtana oli ejektorin käyttö ORC-prosessin pumppujen kavitoinnin estämisessä ja 

prosessin huoltovarmuuden parantamisessa. 
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3 MITOITUS JA SUORITUSKYVYN LASKENTA 

 

Tässä luvussa suoritetaan ejektorin suorituskyvyn teoreettinen tarkastelu primääri- ja 

sekundäärifluidien ollessa samassa tilassa olevia yksifaasisia nesteitä. Lähdekirjallisuuteen 

perustuvan teoreettisen tarkastelun yhteydessä käydään läpi myöhempää kokeellista 

tarkastelua varten valmistettavan ejektorin yksinkertaistettu mitoitus valitun 

suunnittelupisteen sekundäärivirtaamalla ja primäärivirtauksen paineella. Luvun alussa 

käydään läpi design-pisteen valinta pohjautuen edellisessä luvussa kohdassa 2.3 esiteltyihin 

kytkentöihin mikro-ORC-prosessiin. Kaikki ejektorin suorituskyvyn laskenta toteutetaan 

taulukkolaskentana, jolloin teoreettisten ja kokeellisten arvojen vertailu on helpompaa, sillä 

alkuarvoja on mahdollista muuttaa. Tässä teoreettisessa tarkastelussa laskenta käydään 

kuitenkin yksinkertaistetusti läpi vain valitussa design-pisteessä. 

 

3.1 Design-piste 

 

Tässä kandidaatin työssä ei oteta tarkemmin kantaa eri kytkentöjen etuihin 

kiertoprosessissa, vaan pyritään selvittämään ejektorin suorituskykyä mahdollisimman 

monenlaisien kytkentöjen tarjoamilla primäärivirtaamien arvoilla. Mitoitus tehdään mikro-

ORC-prosessista poiketen vesivirtaamalla, joka on virtausteknisesti aineominaisuuksiltaan 

tarpeeksi lähellä orgaanista kiertoainetta. Vesivirtausta käytetään suunnittelussa, sillä sen 

käyttö myöhemmin testilaitteistossa on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa kalliin 

orgaanisen kiertoaineen sijaan. 

 

Suunnittelun kulku on kuitenkin riippuvainen valituista virtaamien ja paineiden arvoista, 

joten ensin täytyy määrittää design-piste mitoitettavaa ejektoria varten. Design-pisteen 

massavirrat ja paineet on valittu vastaamaan likimain kuvassa 2.4 esitettyä kytkentää. 

Primäärivirtauksen syöttöpaine ennen suutinta on valittu pp=0,5 bar ilmanpainetta 

suuremmaksi, mihin päästään hyvin pienelläkin keskipakoispumpulla. 
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Toinen lähtöarvo suunnittelua varten tulee halutusta sekundäärivirtauksesta. 

Sekundäärivirtauksen liikuttaminen on ejektorin toiminnan tarkoituksena tarkasteltavassa 

tilanteessa, joten sekundäärivirtaukselle tulee määrittää haluttu massavirta suorituskyvyn 

laskentaa varten. Vesivirtaaman massavirta on valittu olevan qm,s=0,281 kg/s, mikä on 

myös melko lähellä mikro-ORC-prosessin lauhdesäiliöstä lähtevän virtauksen design-

pistettä. Todellisessa kiertoprosessissa sekundäärivirtauksen paine vastaa lähes tyhjiön 

painetta, jolloin sekundäärivirtaaman absoluuttinen staattinen paine olisi kiertoprosessissa 

vain noin 0,030 bar. Nyt laskennassa sekundäärivirtaaman paineeksi valitaan ps=0,036 bar 

ympäristöön verrannollista ylipainetta. 

 

Ejektorin testilaitteiston yksinkertaistamiseksi paineet pidetään siis lähellä ympäristön 

painetta käyttäen avoimia säiliöitä. Tällöin vältytään koejärjestelyjen kannalta 

ongelmalliselta laitteiston alipaineistamiselta. Paineen tarkastelu korkeammalla 

absoluuttisella painetasolla ei vaikuta myöhemmin tässä luvussa käsiteltävään ejektorin 

suorituskyvyn laskentaan merkittävästi, sillä vain eri virtauksien välisillä paine-eroilla on 

suurempaa merkitystä laskennan kulkuun virtausten pysyessä nestefaasissa. 

 

Veden aineominaisuuksien määrittämiseksi tulee määrittää myös nesteen lämpötila, joka on 

valittu vallitsevien laboratorio-olosuhteiden mukaan olevan T=21°C. Mitoituksessa 

käytetyn veden tiheys ρ ja dynaaminen viskositeetti μ ovat interpoloitu kylläisen veden 

taulukosta 21 °C lämpötilassa. Taulukkoon 3.1 on laskettuna arvoja myös hieman edellä 

mainitusta lämpötilasta poikkeaville kylläisen veden aineominaisuuksille. Laskennan 

suorittamiseksi todellisen prosessin matalilla paineilla täytyy kiertoaineen 

aineominaisuuksina käyttää tilanteen kiertoaineen aineominaisuuksia tarkasteltavassa 

olosuhteessa. 
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Taulukko 3.1. Kylläisen veden aineominaisuuksia laboratorio-olosuhteissa (Incropera et al. 2003, 949) 

T [K] pv [barA] v [m
3
/kg] ρ [kg/m

3
] μ [kg/ms] 

273,15 0,00611 0,001 1000 1750 · 10
3 

275 0,00697 0,001 1000 1652 · 10
3
 

280 0,0099 0,001 1000 1442 · 10
3
 

285 0,01387 0,001 1000 1225 · 10
3
 

290 0,01917 0,001001 999,001 1080 · 10
3
 

295 0,02617 0,001002 998,004 959 · 10
3
 

300 0,03531 0,001003 997,009 855 · 10
3
 

305 0,04712 0,001005 995,0249 769 · 10
3
 

     

 

Taulukosta 3.1 huomataan, että todellisen mikro-ORC-prosessin alipainepuolen matalilla 

paineilla ja laboratorio-olosuhteita korkeammilla todellisilla lämpötiloilla vesi höyrystyisi 

hyvin helposti höyrynpaineen pv alitettuaan. Tätä ei kuitenkaan oteta huomioon tässä 

kandidaatintyön laajuudessa vaan tilannetta käsitellään testaustilanteen korkeammassa 

paineessa, jossa veden faasinmuutosta ei tapahdu. Nyt laskennassa tarvittavat tiheys ja 

viskositeetti ovat interpoloitu lämpötilaa 21°C vastaaviin arvoihin ρ=998,83 kg/m
3
 ja 

μ=0,00098 kg/ms. 

 

3.2 Geometrian valinta 

 

Laskentaa varten täytyy määrittää reunaehtona käytettävä ejektorin geometria. Geometria 

valittiin usein käytetyn tyypin mukaan, jossa primäärivirtauksen suutin sekä ejektorin 

kurkku ovat samankeskiset ja sekundäärivirtaus tulee sekoituskammioon kohtisuoraan 

sivulta kuvan 3.1 osoittamalla tavalla. Sisääntulojen ja ulostulon halkaisijat määritettiin 

tilanteen virtaamille sopiviksi, niin että virtausnopeudet pysyisivät kohtuullisella tasolla 

virtaushäviöiden minimoimiseksi. Halkaisijat pyrittiin valitsemaan DN-standardimittoja 

hyväksikäyttäen, jolloin testilaitteiston rakentamiskustannukset pienenevät ja 

komponenttien yhteensopivuus paranee. 
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Muut mitoituksen arvot määräytyvät pitkälti lähdekirjallisuuden ja luvussa 2 esiteltyjen 

virtaustekniikan yhtälöiden pohjalta. Tässä luvussa seuraavaksi käsiteltävä laskenta 

toteutetaan taulukkolaskentana, jolloin valittuja alkuarvoja on mahdollista muuttaa off-

design-pisteiden tarkastelua varten. 

 

Kuva 3.1 Valittu ejektorin malli suorituskyvyn laskentaa varten. 

 

Kuvassa 3.1 on esitettynä tunnukset ejektorin tarkastelun kannalta oleellisille taserajoille. 

Suorituskyvyn tarkastelun tase rajautuu primääriyhteen (p), sekundääriyhteen (s) ja 

poistuvan yhteen (d) rajaamalle alueelle. Muut tärkeät taserajat ovat suuttimen ulostulo (n) 

ja kurkku (th). Kuvaan on myös merkittynä suuttimen ja kurkun välinen etäisyys (nt). 

 

3.2.1 Yhteiden koot 

 

Molempien sisääntulojen kanavakooksi valittiin ruostumatonta terästä oleva DN 32-

kokoinen standardiputki, jonka seinämäpaksuus on 2,0 mm. Tällöin primääri- ja 

sekundäärivirtaamien kanavien sisähalkaisijoiksi tulee dp = ds = 38,4 mm, mikä johtaa 

design-pisteen pohjalta valitulla sekundäärivirtaamalla alle 0,2 m/s virtausnopeuteen 

sekundäärikanavassa. Matalan virtausnopeuden etuna ovat pienemmät painehäviöt 

kitkapainehäviön yhtälön (2) mukaisesti sekundäärivirtauksen kanavassa ja sisääntulossa. 
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Diffuusorin jälkeen ejektorista poistuvan virtauksen kanavakoko valittiin pienempään DN 

25-standardikokoon, jonka sisähalkaisija on 2,0 mm seinämäpaksuudella dd = 29,7 mm. 

Poistuvan virtauksen massavirtaa ei toistaiseksi tiedetä, mutta sen voidaan olettaa olevan 

huomattavasti sekundäärivirtausta suurempi, jolloin myös virtausnopeus kanavassa on 

selvästi imuvirtausta suurempi. 

 

Kuten jo aiemmin luvussa 2 mainittiin, täytyy rajakerrosten vaikutus kanavien poikkipinta-

alaan huomioida korjauskertoimien avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että virtauksen 

hyödynnettävissä oleva poikkipinta-ala on todellista, mitattavaa pinta-alaa pienempi. 

Hyödynnettävissä olevan pinta-alan ollessa todellista pienempi, kasvaa stationaaritilassa 

virtausnopeus kanavassa suuremmaksi yhtälöiden (4) ja (5) mukaan, mikä vaikuttaa 

oleellisesti ejektorin laskentaan. Laskennassa todellisen poikkileikkauspinta-alan suhteen 

prosentuaalisesti ilmoitettujen korjauskertoimien arvot on arvioitu hyvin karkeasti 

laskennassa ja niitä on syytä tarkentaa esimerkiksi kokeellisten tulosten avulla. 

 

3.2.2 Suutin 

 

Myös primäärivirtauksen purkautumisaukon eli suuttimen koko täytyy määrittää haluttuun 

arvoon suorituskyvyn laskentaa varten. Suutin toteutetaan kierreliitännällä ejektorin 

runkoon primäärivirtauksen sisääntulon jälkeen liitettynä, jolloin sen etäisyys kurkusta on 

säädettävissä. Alkutilanteessa primäärivirtauksen massavirtaa ei tiedetä, joten suuttimen 

halkaisijaksi määritetään karkeasti dn = 10 mm. Tällöin primäärivirtauksen poikkipinta-ala 

pienenee suuttimen päässä alle 7%:iin kanavoinnin poikkipinta-alan Ap arvosta, jolloin 

virtausnopeus kasvaa yli seitsenkertaiseen arvoon jatkuvuusyhtälön (4) ja massavirran 

yhtälön (5) mukaisesti. Hyödynnettävissä olevan poikkipinta-alan on arvioitu aluksi olevan 

likimain todellisen kokoinen, jolloin suuttimen rajakerroksen pinta-alan Ab,n viemä osuus 

suuttimen pinta-alasta An on nolla eli            ⁄   . 
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Toinen tärkeä suuttimen ominaisuus on sen kaventumiskulma αn. Kanavakoon voimakas 

supistaminen kasvattaa suuttimen kertavastusta, mutta nopeampi kanavakoon muutos 

vähentää kanavan pituudesta riippuvaa kitkahäviötä. Toteutunut primäärivirtaaman supistus 

on silmämääräisesti nähtävissä kuvassa 3.1. 

 

Primäärivirtauksen massavirta voidaan nyt määrittää suuttimen yli vaikuttavan paine-eron, 

kanavakoon muutoksen ja aineominaisuuksien avulla, kun valitaan laskennan alkuarvoksi 

sekundäärivirtauksen staattisen paineen arvoksi 0,036 bar ja primäärivirtauksen paineeksi 

0,5 bar. Suutinvirtauksen staattinen paine on sekundäärivirtauksen staattisessa paineessa 

suuttimen ulostulon tasolla (Chandra & Ahmed 2003, 3), jolloin suuttimen yli vaikuttava 

paine-ero on edellä mainittujen paineiden erotus     0,464 bar. Yhdistämällä häviöllinen 

Bernoullin yhtälö (3) ja jatkuvuusyhtälö (4) saadaan suuttimen virtausnopeudelle yhtälö 

(7), jossa suuttimessa tapahtuvat häviöt on huomioitu ilman kitkakerrointekijää 

geometriasta johtuvalla suuttimen kertavastuksella Kn. 

 

    
 

√        (
  
  
)
 
 √

    

 
      (7) 

 

    primäärivirtauksen virtausnopeus suuttimen ulostulossa [m/s] 

    suuttimen kertavastus - 

 

Valitaan kertavastuksen arvoksi 0.05 (Karassik et al. 2008, 7.12), jolloin virtausnopeudeksi 

suuttimen ulostulossa saadaan: 

 

     
 

√       (
     

       
)
 
 √
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Nyt primäärivirtauksen massavirta voidaan laskea yhtälön (5) avulla, kun tiedetään 

suuttimen halkaisija ja virtausnopeus: 

 

             
  

  
      

 

 
   
 

 
  (      )        

  

 
      

  

 
  

 

3.2.3 Sekoituskammio 

 

Sekoituskammiossa design-pisteen pohjalta määritetty sekundäärivirtaus ja edellä laskettu 

primäärivirtaus sekoittuvat yhtenäiseksi sekoituskammiosta poistuvaksi virtaukseksi, jonka 

massavirta on stationaaritilan jatkuvuusyhtälön (5) mukaan primääri- ja 

sekundäärivirtausten massavirtojen summa: 

 

            
  

 
      

  

 
      

  

 
 

 

Nyt ratkaistuna on siis kaikki ejektorin virtaamat, jotka ovat tilavuusvirraltaan lämpötilassa 

T=21°C määritetyn tiheyden avulla ratkaistuna qv,p=2,665 m
3
/h, qv,s=1,013 m

3
/h ja 

qv,d=3,679 m
3
/h. 

 

Suuttimen pinta-alan An ja sekoituskammion virtauksen suuntaisen poikkipinta-alan Am 

välisen suhteen avulla määritetään ejektorin poikkileikkaukseltaan pyöreän 

sekoituskammion halkaisija. Kun tarkoituksena on design-pisteen mukaan siirtää 

mahdollisimman suuri määrä sekundäärifluidia pienellä paineennousulla, An/Am arvoksi 

valittiin noin 0,032 (Shan 2012, 41). Tällöin sekoituskammion halkaisijaksi dm saadaan 

55,9 mm. 

 

Myös sekoituskammion pituus vaikuttaa sekoittumiseen. Kun suuttimen ulostulon ja 

sekoituskammion kurkun välinen etäisyys Lnt on pieni, ovat sekoittumisen painehäviöt 

pienet ja ejektorin ulostulon paine pienten sekoituspainehäviöiden johdosta korkea. Lyhyt 
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välimatka kuitenkin rajoittaa sekundäärifluidin sekoittumista, jolloin yhtälössä (8) esitetty 

ejektorin virtaussuhde Fr jää hyvin alhaiseksi. 

 

     
    

    
        (8) 

 

     virtaussuhde, flow ratio – 

       sekundäärivirtauksen tilavuusvirta [m
3
/s] 

        primäärivirtauksen tilavuusvirta [m
3
/s] 

 

Virtaussuhde on tärkeä parametri myöhemmin käsiteltävässä ejektorin suorituskyvyn 

määrittämisessä (Hammoud 2006, 4) ja sen arvoksi saadaan nyt tilavuusvirtojen suhteena: 

 

     
    

    
  

     
  

 

     
  

 

       

 

Virtaussuhteen arvoa voidaan tarkemmin arvioida yhtälössä (9) esitetyn painesuhteen Pr 

avulla. Virtaussuhteen ja painesuhteen tulon avulla voidaan määrittää ejektorin hyötysuhde 

η, joka on tärkeää ejektorin suorituskyvyn arvioinnissa. 

 

     
     

     
        (9) 

 

     painesuhde, pressure ratio – 

     primäärivirtauksen staattinen paine [Pa] 

     sekundäärivirtauksen staattinen paine [Pa] 

     ejektorista poistuvan virtauksen staattinen paine [Pa] 

 

Pitkän välimatkan aikaansaama hyvä sekoittuminen ja pieni paineennousu sopivat 

kuitenkin paremmin tarkasteltavaan mitoitustilanteeseen, jolloin välimatka valitaan 
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suureksi. Liikutettava suutin mahdollistaa kuitenkin myös pienen välimatkan suorituskyvyn 

tarkastelun, jolloin saadaan helpommin aikaan suurempia yhtälössä (9) esitettyjä 

painesuhteita Pr. Kirjallisuudessa ejektorin virtaus- ja painesuhteet esitetään usein 

kuvaajana, jossa määritetyllä primääri- ja sekundäärivirtaamien massavirroilla saatua 

virtaussuhdetta vastaa tilanteen määrittämä painesuhde. 

 

Kirjallisuudessa välimatkan Lnt sijaan mitoituksessa tarkastellaan usein suuttimen ja kurkun 

välisen etäisyyden suhdetta suuttimen halkaisijaan Lnt/dn, mikä kuvaa paremmin 

primäärivirtauksen kulkeutumista sekoituskammiossa (Hammoud 2006, 4). Mitoituksessa 

ja myöhemmin suoritettavassa kokeellisessa tarkastelussa suuttimen ja kurkun väliseksi 

etäisyydeksi Lnt valittiin 31,4 mm, jolloin Lnt/dn arvoksi saadaan korkea 3,14. Korkea 

suhteen Lnt/dn arvo tarkoittaa pitkää välimatkaa ja kapeaa suutinvirtausta, johon 

sekundäärivirtauksen on helppo sekoittua. Pienempi arvo taas kuvaa suutinvirtausta, johon 

sekundäärivirtaus sekoittuu huonosti lyhyen välimatkan tai laajan suutinvirtauksen vuoksi. 

Tällöin ejektorilla voidaan tuottaa suurempi painesuhde Pr heikommalla sekoitussuhteella 

Fr (Hammoud 2006, 5). 

 

Kuvasta 3.1 nähdään, että sekundäärivirtauksen tuloyhde asettuu sekoituskammiossa 

suuttimen asennosta riippuen joko osittain tai kokonaan suuttimen ulostulon taakse. Tämän 

kaltaisella sijoittelulla sekundäärivirtaus saadaan jaettua tasaisesti koko sekoituskammion 

alalle hyvän sekoittumisen aikaansaamiseksi suutinvirtauksen kaikilta puolilta. 

 

3.2.4 Kurkku 

 

Primääri- ja sekundäärivirtaukset sekoittuvat sekoituskammiossa ja jatkavat 

keskimääräisellä nopeudella kohti ejektorin kurkkua. Kurkun optimaalisen halkaisijan 

selvittämiseksi täytyy ensin määrittää sekoittuneen fluidin virtausnopeus kurkussa. 

Virtausnopeus määritetään tasetilavuuden liikemäärän muutosnopeuden avulla, joka on 

yhtä suuri kuin taseeseen vaikuttava nettovoima ja samansuuntainen nettovoiman kanssa. 
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Liikemäärän muutosta tarkastellaan ejektorin sekoituskammiossa suuttimen ulostulosta (n) 

kurkun sisääntuloon (th). Aiemman laskennan tuloksena tiedetään primääri- ja 

sekundäärifluidien massavirrat sekä niiden summana ejektorin kurkusta poistuva 

massavirta. Kun liikemäärän muutosnopeutta tarkastellaan x-suunnassa, tiedetään myös 

suuttimesta purkautuvan primäärivirtauksen virtausnopeus ja voidaan olettaa x-akselia 

kohtisuoraan ejektoriin tulevan sekundäärivirtauksen suutinvirtauksen suuntaisen 

virtausnopeuden olevan likimain nolla suuttimen tasolla. Liikemäärän muutosnopeuden 

tarkastelussa näiden virtaamien ajatellaan sekoittuvan ideaalisesti yhtenäiseksi virtaamaksi, 

jonka keskimääräinen virtausnopeus kurkussa halutaan selvittää. 

 

Yhdistetyssä liikemäärän muutoksen ja nettovoimien summan yhtälössä (10) on 

vasemmalla puolella tasetilavuuteen vaikuttavien voimien summa ∑  , jonka suuruinen 

virtauksien liikemäärien muutosten summan yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella täytyy 

olla. Yksittäisen fluidin liikemäärän muutos on sen massavirran ja nopeuden muutoksen 

tulo. 

 

  ∑        (     )       (       )   (10) 

 

  ∑   tasetilavuuteen x-suunnassa vaikuttavien voimien summa [N] 

     sekoittuneen virtauksen nopeus kurkussa [m/s] 

       sekundäärivirtauksen suutinvirtauksen suuntainen nopeus [m/s] 

 

Vaakasuoraan vaikuttavien voimien summa on nyt tilanteessa nolla, sillä käsiteltävä 

tasetilavuus pysyy paikallaan. Tällöin primääri- ja sekundäärivirtaamien liikemäärien 

muutoksien summa on nolla eli liikemäärän muutokset kumoavat toisensa, jotta 

tasetilavuuden suutinvirtauksen suuntainen nettovoima pysyy nollana. 

 

Edellä mainitusti ejektorin geometrian perusteella voidaan olettaa, että 

sekundäärivirtauksen suuttimen purkauksen suuntainen nopeus ws,x=0 m/s suuttimen 
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ulostulon tasolla. Kun tiedetään ejektorin kurkusta poistuvan virtauksen massavirta qm,d 

primääri- ja sekundäärivirtauksien massavirtojen summana, voidaan yksinkertaistaa ja 

muokata liikemääräyhtälöä (10) niin, että sen avulla voidaan ratkaista sekoittuneen fluidin 

virtausnopeus kurkussa wt. 

 

      
       

    
  

      
  

 
         

 

 

     
  

 

      
 

 
 

 

Kun tiedossa on virtausnopeus ja massavirta kurkussa, voidaan määrittää massavirran 

yhtälön (5) avulla virtauksen vaatima teoreettinen halkaisija dt,t kurkun kohdalla. 

Todellinen virtauksen vaatima halkaisija on kuitenkin tätä suurempi, sillä rajakerrokset 

rajoittavat virtauksen käytettävissä olevaa pinta-alaa samalla tavalla kuin esimerkiksi 

suuttimessa. Siksi kurkun todellisen halkaisijan laskennassa huomioidaan rajakerroksesta 

johtuva korjaustekijä xb,t, jonka arvoksi on arvioitu ejektoria mitoitettaessa 0,154. 

Korjaustekijä ilmoittaa rajakerrosten viemän pinta-alan suhteen koko kanavan todelliseen 

pinta-alaan ja sen arvo on arvioitu suureksi hyvin epätasaisen kammion nopeusjakauman ja 

virtauskanavan muodonmuutoksen vuoksi. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

rajakerrostekijän arvo on vain arvio todellisesta ja sen arvoa voitaisiin tarkentaa esimerkiksi 

kokeellisten tulosten pohjalta. Näin saadaan kurkun todellisen halkaisijan dt arvoksi. 
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Virtauskanavan halkaisija säilyy edellä lasketussa arvossa dt =15 mm kurkun pituuden 

verran eli 30 mm matkan, jolloin virtausprofiili kerkeää tasoittua hieman. Tämän jälkeen 

kanavakokoa kasvatetaan diffuusorin avulla haluttuun poistokanavan kokoon. Staattisen 
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paineen ajatellaan yksinkertaistetusti säilyvän suuttimen ulostulon tasossa koko kammion ja 

kurkun matkan, jolloin pt  = pn = ps. 

 

3.2.5 Diffuusori 

 

Diffuusorissa sekoittuneen virtauksen nopeutta hidastetaan virtauskanavan poikkipinta-alaa 

kasvattamalla. Tällöin dynaaminen paine pyritään muuttamaan staattiseksi paineeksi 

mahdollisimman pienin virtaushäviöin, jolloin diffuusorin oikeanlaisen avautumiskulman 

valinta on erityisen tärkeää. Liian voimakas avautuminen aiheuttaa virtauksen voimakasta 

pyörteisyyttä virtauskanavan reunoilla, jolloin häviöt ovat suuret (White 2003, 401). 

Virtauskanavan laajentuessa myös rajakerroksien vaikutus virtauksen hyödynnettävissä 

olevaan poikkipinta-alaan kasvaa, jolloin todellisesta pinta-alasta hyödynnettävissä olevan 

pinta-alan osuus on arvioitu olevan vain noin 90 % rajakerrostekijän xb,d ollessa noin 0,10 

diffuusorin sisähalkaisijan saavuttaessa ejektorin jälkeisen kanavoinninhalkaisijan dd. 

 

Virtauskanavan halkaisija kasvaa siis DN 25 –kokoon dd = 29,7 mm edellä määritetystä 

kurkun halkaisijasta dt, jolloin tiedossa olevan sekoittuneen virtauksen massavirran, 

kurkussa vallitseva virtausnopeuden wt ja hyödynnettävissä olevien kurkun ja diffuusorin 

poikkipinta-alojen dt,t ja dd,t avulla voidaan määrittää ejektorista poistuvan virtauksen 

virtausnopeus wd. Rauhallinen virtauskanavan kasvattaminen lisää diffuusorin pituutta, 

jolloin pituudesta johtuvat kitkapainehäviöt täytyy ottaa huomioon laskennassa esimerkiksi 

diffuusorin kertavastuksen avulla. Lasketaan kuitenkin ensin häviötön ulosvirtausnopeus 

stationaaritilan jatkuvuusyhtälön (4) avulla, joka huomioi rajakerrosten pinta-alaa 

rajoittavan vaikutuksen ulostulon halkaisijan korjauskertoimella xb,d. 
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Nyt tiedetään virtauksen hyödynnettävissä olevat halkaisijat ja virtausnopeudet diffuusorin 

alku- ja loppupisteessä sekä sekoittuneen virtauksen arvioitu staattinen paine kurkussa. 

Ejektorin toiminnan ja suorituskyvyn kannalta on nyt mielenkiintoista tietää staattisen 

paineen pd arvo diffuusorin jälkeen, jota tarvitaan muun muassa yhtälön (9) määrittämän 

painesuhteen Pr määrittämiseen. 

 

Todellisessa virtauksessa on häviöitä, jotka tulee ottaa huomioon ejektorin jälkeisen 

staattisen paineen laskennassa. Häviöllisen Bernoullin yhtälön (3) mukaan virtauskanavan 

geometriasta ja materiaalista aiheutuvat painehäviöt kasvavat virtausnopeuden kasvun 

myötä. Tällöin dynaaminen paine on ideaalista pienempi diffuusorin ulostulossa, jolloin osa 

dynaamisesta paineesta on menetetty virtaushäviöinä: 
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 (   

 

 
  )] 

 

Kitkakertoimeen f vaikuttaa diffuusorin materiaalin karheus ja yhtälöstä (6) laskettu 

Reynoldsin luku käsitellylle virtauskanavan osalle. Kitkakerroin on näin määritettävissä 

joko korrelaatioilla tai Moodyn käyrästöllä suhteellisen karheuden   ⁄  ja Reynoldsin luvun 

avulla (White 2003, 365). Nyt laskennan helpottamiseksi diffuusorin painehäviöihin 

ajatellaan vaikuttavan vain diffuusorin geometriasta riippuvaisen kertavastuksen arvo, 

jolloin kitkakertoimesta riippuva tekijä häviää. Kun kertavastuksen arvoon on liitettynä 

myös kurkun kertavastus, voidaan kurkun ja diffuusorin yhteinen kertavastus Ktd arvioida 

kirjallisuuden perusteella alustavasti arvoon 0.20 (Karassik 2008, 7.12). 

 

Tällöin voidaan laskea estimoitu, kertavastuksien avulla häviöt huomioon ottava arvo 

ejektorista poistuvan virtauksen staattiselle paineelle pd aiemmin johdetun yhtälön 

mukaisesti: 
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Näin ollen ejektorissa tapahtunut paineennousu olisi sekundäärifluidin paineen ps=0,036 

bar ja edellä lasketun ejektorista poistuvan paineen pd erotus eli Δp=0,217 bar. Nyt voidaan 

laskea teoreettinen painesuhde Pr yhtälön (9) mukaisesti. 

 

   
     

     
 

                

                 
         

 

Ejektorin suorituskykyä kuvaa parhaiten pumppauksen hyötysuhteen η arvo, joka saadaan 

määriteltyä sekundäärifluidiin lisätyn energian ja sen liikuttamiseen käytetyn 

primäärifluidin energian suhteena yhtälön (14) mukaisesti (Karassik et al. 2008, 7.8). 

 

  
          

          
        (14) 

 

    sekundäärivirtaaman paineen nousu [Pa] 

    primäärivirtaaman paineen lasku [Pa] 

 

Hyötysuhteen yhtälössä osoittajassa on siis sekundäärivirtaaman tilavuusvirta kerrottuna 

paineen muutoksella, joka on nyt ejektorista poistuvan fluidin ja sekundäärifluidin 

staattisten paineiden erotus. Nimittäjässä puolestaan on primäärifluidin tilavuusvirta 

kerrottuna sen staattisen paineen muutoksella primääriyhteen ja ejektorista poistuvan 

yhteen välillä. Nyt voidaan muokata yhtälöä (14) niin, että hyötysuhde saadaan ilmoitettua 

suoraan yhtälöissä (8) ja (9) esitettyjen virtaussuhteen Fr ja painesuhteen Pr avulla. 
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Näin teoreettisesti lasketuilla virtaus- ja painesuhteella mitoituspisteen hyötysuhteeksi 

saadaan   = 33,4 %, joka on varsin korkea arvo (Karassik et al. 2008, 7.10). Seuraavaksi 

suoritettavien mittausten avulla pyritäänkin saamaan empiirisiä mittaustuloksia esimerkiksi 

sekoituskammion sekoittumisen aiheuttamien häviöiden suuruuden ja riippuvuuden 

arviointia varten. Erityisesti riippuvuus yhtälössä (6) esitettyyn Reynoldsin lukuun ja 

kammion dimensioihin voisivat olla jatkotutkimuksen kohteena, johon tässä työssä pyritään 

antamaan kokeellista dataa.  
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4 TESTILAITTEISTO 

 

Tässä luvussa käydään läpi ejektorin suorituskyvyn kokeellista testaus varten rakennetun 

testilaitteiston suunnittelun ja rakentamisen vaiheet. Laitteisto pyrittiin suunnittelemaan 

mahdollisimman edullisin kustannuksin niin että sillä pystyttäisiin todentamaan 

kokeellisesti laskennan suunnittelupisteen virtauksien tilat ejektorin suorituskyvyn 

määrittämiseksi. Suunniteltavan testilaitteiston avulla täytyi myös selvittää 

suunnittelupisteestä poikkeavia tiloja paremman mittausaineiston ja herkkyystarkastelun 

mahdollistamiseksi. 

 

4.1 Mitattavat muuttujat 

 

Suorituskyvyn laskentaa varten koelaitteistolla tulee pystyä mittamaan virtaussuhteen Fr ja 

painesuhteen Pr laskemiseen tarvitsemat muuttujat, jotka ovat toisiinsa verrattavissa olevat 

staattiset paineet kussakin ejektorin yhteessä sekä tilavuusvirrat ejektorin primääri- ja 

sekundäärivirtaamille. Myös virtaavan veden lämpötilan mittaus on tärkeää veden 

aineominaisuuksien määrittämiseksi. 

 

Lähtökohtana koelaitteistolle oli käyttää avointa säiliötä, jolloin vältytään testilaitteiston 

alipaineistamiselta ja alipainetta pitävän säiliön hankinnalta. Avoin, ilmanpaineessa oleva 

säiliö mahdollisti myös ilmanpaineeseen vertaavien paine-erolähettimien käytön, joita oli 

valmiiksi käytettävissä. Herkkyystarkastelun vaatimien virtaamien ollessa varsin pieniä, 

voitiin laitteiston kiertoainetilavuus pitää pienenä, jolloin avoimena säiliönä oli mahdollista 

käyttää käytettävissä olevaa teräksistä, noin 70 litraista teollisuuspesuallasta. 

 

Toisen tilavuusvirran mittausta varten oli myös mahdollista käyttää ultraääneen perustuvaa 

mittausta hyödyntävää Controlotron 1010P–virtausmittaria, joka on ulkoisesti 

asennettavissa ja valmiiksi hankittuna. Kaikki tilausta vaativat mittalaitteet ja 
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primäärivirtauksen tuottoon käytettävä pumppu pyrittiin valitsemaan niin, että ne olisivat 

käytettävissä myös myöhemmin rakennettavassa mikro-ORC-testilaitteistossa. 

 

Paineiden ja virtaamien säätämiseksi sekä testilaitteiston huollon ja tyhjentämisen 

mahdollistamiseksi koelaitteistossa on tarve virtausta kuristaville venttiileille, jotka ovat 

kaikki edullisia palloventtiilejä kierreliitännöin. Palloventtiilien ongelmana on tosin 

epälineaarinen säätökäyrä ja heikko säädettävyys, jotka täytyy ottaa huomioon muun 

muassa mittalaitteiden ja venttiilien välisien etäisyyksien määrittämisessä. Kaikki 

tarvittavat mitta- ja toimilaitteet ja laitteiston perusperiaate ovat nähtävissä kuvassa 4.1. 

 

 

Kuva 4.1. Testilaitteiston prosessikaavio mitta- ja toimilaitteilla. 

 

Kuvassa 4.1 käytetyt mitta- ja toimilaitteiden tunnukset ovat selitettynä taulukossa 4.1. 

Kuvaan on merkittynä myös käytetyt DN-putkikoot ja piirrosmerkein koelaitteiston 

laippaliitokset, jotka mahdollistavat muun muassa ejektorin suuttimen säädön sekä 

testilaitteiston nopean kokoamisen, purkamisen ja huoltamisen. 
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Taulukko 4.1. Mitta- ja toimilaitteiden tunnuksien selitteet 

Tunnus Selite 

HE1 Avoin säiliö 

HP1 Keskipakoispumppu primäärivirtauksen tuottoon 

HP2 Ejektori 

HG1 Tilavuusvirtamittaus sekundäärivirtaukselle 

HG2 Tilavuusvirtamittaus poistuvalle virtaukselle 

BP1 Primäärivirtauksen painemittaus 

BP2 Sekundäärivirtauksen painemittaus 

BP3 Poistuvan virtauksen painemittaus 

HV1 Sekundäärivirtauksen kuristusventtiili 

HV2 Primäärivirtauksen kuristusventtiili 

HV3 Poistuvan virtauksen kuristusventtiili 

HV4 Ohitusvirtauksen kuristusventtiili 

HV5 Testilaitteiston huoltoventtiili 

HV6 Testilaitteiston tyhjennysventtiili 

 

4.2 Käytetyt komponentit ja materiaalit 

 

Testilaitteiston komponenttien valinnassa pyrittiin mahdollisimman edullisiin 

kustannuksiin ja valmiiksi hankittujen mitta- ja toimilaitteiden käyttöön. Kaikki hankittavat 

laitteet pyrittiin valitsemaan mikro-ORC-prosessin tarpeita silmällä pitäen. Materiaalien 

valinnassa pyrittiin välttämään ruostuvien materiaalien kuten mustan teräksen käyttöä. 

Kaikkien testilaitteiston mitta- ja toimilaitteiden tarkat tiedot ovat lueteltuna liitteessä 1. 

 

4.2.1 Ejektori 

 

Testilaitteiston ejektori työstettiin koneistamalla messingistä. Sen suunnittelu perustui 

pääosin luvussa 3 käsiteltyyn ejektorin mitoittamiseen. Liitännät testilaitteistoon toteutettiin 

kierreliitännöin ja ejektorin suutin suunniteltiin kierteillä runkoon kiinnitettynä, jolloin sen 

etäisyyttä kurkusta on mahdollista säätää primäärivirtauksen suunnassa. Muut ejektorin 

suunnittelun vaiheet ja periaatteet on selitetty vaiheittain luvussa 3. Ejektori on esitettynä 

kuvassa 4.2 ennen asennusta laitteistoon. 
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Kuva 4.2 Messingistä työstetty ejektori ennen asennusta sekundäärivirtaaman suunnasta katsottuna. 

 

4.2.2 Keskipakoispumppu 

 

Primäärivirtauksen tuottoa varten hankittiin mahdollisimman helposti ohjattavissa oleva 

pumppu. Varsinaista suunnittelupistettä ajatellen suurimmaksi paineen tuotoksi riittäisi 

noin 0,5 bar ylipainetta, mutta pumppu mitoitettiin myös suuremmille paineen nousuille. 

Säädettävyyden helpottamiseksi ja lisäkomponenttien hankinnan välttämiseksi pumppu 

hankittiin integroidulla taajuusmuuttajalla, jolloin sillä tuotettavaa virtausta on helppo 

säätää. Liitäntä valittiin laippaliitännäksi helpon huollettavuuden vuoksi. Pumpun 

yhdekoko pyrittiin pitämään noin DN 25 - DN 40 kokoluokassa, sillä hankittavaa 

keskipakoispumppua käytetään myöhemmin mikro-ORC-laitteiston esisyöttöpumppuna. 

Tilattava pumppu valittiin Grundfosin MAGNA3-mallistosta ruostumattomalla pesällä 

varustettuna. Valittu DN 40-kokoinen Grundfos MAGNA3 40-100 F (N) pystyy 
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valmistajan mukaan tuottamaan 10 m nostokorkeuden ja sen säätö on mahdollista 

integroidun säätöjärjestelmän tai sähköisen viestin avulla pumpun sisäistä  taajuusmuuttajaa 

käyttäen. Valittu pumppu on esitettynä kuvassa 4.3. 

 

 

Kuva 4.3 Grundfos MAGNA3 40-100 F (N) 

 

4.2.3 Virtausmittarit 

 

Kolmiyhteisen ejektorin testilaitteiston kaikkien kolmen yhteen virtaamat on mahdollista 

selvittää kahden virtausmittarin avulla, kun nesteen tiheys säilyy vakiona. Virtaussuhteen 

yhtälön (8) mukaan tarpeellista on selvittää virtaamat primääri- ja sekundäärivirtaamille. 

Mittauspisteiksi valikoitui kuitenkin sekundäärivirtauksen kanava ja poistuvan virtauksen 

kanava, joiden virtauksien erotuksena voidaan selvittää primäärivirtaaman tilavuusvirta.  
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Sekundäärivirtaaman isompaa kanavakokoa DN 32 varten valittiin laboratoriosta valmiiksi 

löytyvä ultraääneen perustuvaa mittausta hyödyntävä virtausmittari Controlotron 1010P. 

Mittarin noin 400 mm pitkä anturi asennettaan virtauskanavaan kuvan 4.4 mukaisesti, 

jolloin asetusten määrittämisen jälkeen laite antaa suoran mittaustuloksen tilavuusvirralle ja 

keskimääräiselle virtausnopeudelle tiedossa olevan putken sisähalkaisijan avulla ultraäänen 

kulkuaikaeroon perustuen (Aumala 2000, 362). Lukemat ovat luettavissa laitteen 

ohjausyksikön näytöltä ja lähetettävissä jänniteviestillä tiedonkeruujärjestelmään. 

Suojaetäisyyksien aiheuttaman primäärilinjan pituuden kasvun vuoksi asennus toteutettiin 

sekundäärilinjaan, vaikka kalibroinnin ja mittatarkkuuden parantamiseksi olisi ollut 

järkevämpää käyttää primäärilinjaa. 

 

 

Kuva 4.4 Controlotron 1010P-tilavuusvirtamittarin anturi (vasen) ja tiedonkeruuyksikkö (oikea) 

 

Ejektorista poistuvaan kanavaan valittiin kiinteästi laippaliitoksella DN 25-kokoiseen 

putkeen asennettava vortex-tilavuusvirtamittari. Vortex-mittauksen periaatteena on mitata 

mittarissa olevan esteen aiheuttamaa pyörteisyyden taajuutta virtauksessa. Taajuus 

muutetaan laitteessa virtaviestiksi, joka kasvaa valmistajan mukaan lineaarisesti 
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tilavuusvirran funktiona. Mittarilla mitattava nesteen viskositeetin tulee olla riittävän pieni, 

jotta este aiheuttaa tarvittavan vastuksen sen etenemiselle ja pyörteinen syntymiselle. 

 

Valittua mittaria tullaan myöhemmin käyttämään mikro-ORC-laitteiston nestepuolen 

tilavuusvirran mittauksessa, joten helppo asennus laippaliitoksin oli ehdoton edellytys 

tilattavan laitteen valinnalle. Tilattu mittari on Grundfosin VFI-malliston malli VFI 0.6-12, 

jonka valmistajan mukainen mittausalue 0,6-12,0 m
3
/h sopii käytettäväksi ejektorin ja 

mikro-ORC:n testilaitteistoissa. Tilattu mittari on nähtävissä kuvassa 4.5. 

 

 

Kuva 4.5 Grundfos VFI 0.6-12 vortex-mittari asennettuna kauluslaippaliitoksin kanavaan. 

 

4.2.4 Painemittarit 

 

Ejektorin kaikkiin virtauksiin käytettiin ilmanpaineeseen vertaavia paine-erolähettimiä, 

jotka kalibroitiin Beamex DM2-kalibraattorilla primäärivirtaukselle alueelle 0-1,3 bar, 

sekundäärivirtaukselle alueelle 0-0,1 bar ja ejektorista poistuvalle virtaukselle alueelle 0-
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0,2 bar. Staattista painetta mittaavien paine-erolähettimien toinen yhde yhdistettiin kanavan 

mittapisteeseen porattuun 2 mm läpimittaiseen reikään joustamattomalla 

pneumatiikkaletkulla. Kaikki koelaitteiston yhteet toteutettiin kierremuhveilla, joihin 

pneumatiikkaletkut kiinnitettiin tiiviisti. 

 

Sekundäärivirtauksen kohdalla oli kuitenkin oletettavaa, että sen staattinen paine laskee 

erityisesti voimakkailla suutinvirtaamilla alle vallitsevan ilmanpaineen, joten siihen 

asennettavan paine-eromittarin rinnalle asennettiin absoluuttista painetta mittaava Gems 

2200-sarjan painelähetin tehtaan kalibroimana alueelle 0-1 barA. Poistuvan virtauksen 

kohdalla esitiedoilla määritetyn painealueen huomattiin olevan liian pieni, joten sen rinnalle 

asennettiin absoluuttista painetta mittaava Gems 2200-sarjan painelähetin, jonka alue on 0-

2,5 barA. Poistuvan virtauksen kohdalla absoluuttisen ja ilmanpaineeseen vertaavan arvon 

avulla pystyttiin määrittämään myös laboratorion ilmanpaine testilaitteiston avulla 

barometrilla mitatun lukeman lisäksi, jolloin absoluuttisten mittarien tarkkuutta pystyttiin 

arvioimaan. Kummatkin absoluutista painetta mittaava mittarit olivat mikro-ORC-

laitteistoa varten tilattuja. 

 

4.2.5 Putket, allas ja venttiilit 

 

Virtausolosuhteiden pitämiseksi mahdollisimman muuttumattomana mittaustilanteessa 

täytyi laitteistoon asentaa allas, jonka tilavuus oli vähintään testilaitteiston putkistojen ja 

komponenttien yhteenlasketun tilavuuden suuruinen. Tarkoitukseen sopivaksi altaaksi 

valittiin ruostumattomasta teräksestä valmistettu teollisuusallas, johon oli mahdollista tehdä 

hitsattavia yhteitä putkistolle. 

 

Putkistot tehtiin seinämäpaksuudeltaan 2 mm paksusta DN -standardoituista 

ruostumattomista  RST-putkista pitkälti ejektorin, pumpun ja vortex-mittarin määräämien 

putkikokojen mukaisesti. Kaikki kuvassa 4.1 esitetyt laippaliitokset toteutettiin putkeen 

hitsattavan kauluksen ja kevytmetallisen irtolaipan avulla. Muut putkikappaleiden väliset 
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liitokset toteutettiin hitsiliitoksilla. Venttiileiksi valittiin messinkiset ORAS-merkkiset 

palloventtiilit käsikahvalla ja kierreliitännöillä. Venttiilien ja ejektorin kierreliitäntöjä 

varten putkiston vastakappaleisiin hitsattiin kierrenipat, jotka tiivistettiin tarvittaessa 

putkiliimalla. 

 

4.3 Suunnittelu 

 

Testilaitteisto suunniteltiin kuvan 4.1 prosessikaavion mukaisesti yläsyöttöiseksi, jolloin 

sekundäärivirtauksella on hydrostaattista painetta ejektoriin saapuessaan. Ylä- ja 

alasyöttöisen testilaitteiston erot ovat hyvin havaittavissa Hammoudin (Hammoud 2006, 3) 

testilaitteistojen vertailussa. Yläsyöttöisyydellä voidaan varmistua, että ejektorin alipaineen 

tuotto riittää nesteen liikuttamiseen myös pienillä primäärivirtaamien paineilla. Myös 

laitteiston rakenne pystyttiin pitämään yksinkertaisempana yläsyöttöisyydellä. Ejektorin 

sekundäärivirtauksen nestepatsaan aiheuttamaa painetta voidaan laskea linjaan sijoitetulla 

kuristeella, jolloin saadaan aikaan testausten vaatimia matalia staattisia paineita ilman 

alasyöttöistä rakennetta. 

 

Kaikki virtaamat suunniteltiin Hammoudin (Hammoud 2006, 3) testilaitteistoista poiketen 

lähtemään ja päätymään samaan säiliöön, jolloin on mahdollista suorittaa hyvin pitkiäkin 

ajoja ilman säiliöiden tyhjennystä ja täyttöä. Näin varmistuttiin myös siitä, että 

nestepatsaiden aiheuttamat hydrostaattisen paineet pysyvät samana koko mittauksien ajan 

vedenpinnan pysyessä jatkuvasti likimain samalla korkeudella. Alustava suunnittelu 

toteutettiin SolidWorks-ohjelmistolla 3D-kuvana kuvan 4.6 mukaisesti. Valmis 

testilaitteisto noudatti suunnitelman mittoja primäärivirtauksen ohituslinjaan tehtyä 

muutosta ja laitteiston kannakointia lukuunottamatta. 
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Kuva 4.6 Ejektorin testilaitteiston 3D-suunnittelukuva alustavalla kannakoinnilla. 

 

Testilaitteisto rakennettiin kuvaan 4.6 perustuen pienin muutoksin primäärivirtauksen 

ohituslinjasssa ja kannakoinnissa. Kokonaisuudessaan kuvan 4.6 suuntaisesti katsottuna 

noin 3 m leveän, 1,8 m korkean ja 0,8 m syvän testilaitteiston alle asennettiin myös pyörät 

paremman siirrettävyyden mahdollistamiseksi. Painelähettimien yhteet, joita kuvassa 4.6 ei 

ole piirrettynä, asennettiin kuhunkin ejektorin kanavaan putken yläputkelle riittävän 

välimatkan päähän putkiston virtaushäiriötekijöistä kuten mutkista ja venttiileistä. 

Painelähettimet sijoitettiin keskenään samaan tasoon ja kiinnitettiin laitteiston 

kannakoinnin alaosaan. Lopullinen rakennettu laitteisto mitta- ja toimilaitteineen on 

nähtävissä kuvassa 4.7. 
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Kuva 4.7 Testilaitteisto mitta- ja toimilaitteiden asennuksen jälkeen. 

 

4.4 Tiedonkeruujärjestelmä 

 

Mittausten tiedonkeruu toteutettiin National Instruments LabView 2012 –ohjelmistolla 

käyttäen tiedonkeruuta varten tietokoneeseen yhdistettävää National Instruments NI cDAQ-

9178 telakkaa sekä virta- ja jänniteviestiä lukevia mittausmoduulikortteja NI 9219 ja NI 

9203. Jänniteviestiä lukeva kortti NI 9219 pystyy vastaanottamaan suoraan jännitesignaalia 

mittalaitteelta, mutta virtaviestiä lukeva kortti NI 9203 vaati Velleman PS 613 virtalähteen 

kytkennän signaalin vastaanottoa varten. 

 

Ohjelmiston ja tiedonkeruulaitteiston yhteensopivuuden vuoksi saatiin helposti rakennettua 

mittalaitteiston mittasignaalien tiedonkeruu, jossa mittausviestien arvot saatiin monitoroitua 

suoraan reaaliaikaisesti näytölle kuvan 4.8 käyttöliittymään sähköisen viestin 



43 

 

mittasuureeseen verrannollisen vasteen ollessa tiedossa. Kaikki tarvittavat arvot saatiin 

tallennettua myös taulukkolaskentaan myöhempää mittaustulosten käsittelyä varten. 

 

 

Kuva 4.8 Tiedonkeruujärjestelmän LabView -käyttöliittymä 

  

4.5 Mittalaitteiston kalibrointi 

 

Koetulosten tarkkuuden parantamiseksi mittalaitteet kalibroitiin ennen varsinaisia 

mittauksia. Absoluuttista painetta mittaavat painelähettimet tilattiin suoraan valmistajalta 

alueelleen sopivaksi kalibroituna. Ilmanpaineeseen verrannollista painetta mittaavat paine-

erolähettimet BP1, BP2 ja BP3 kalibroitiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Beamex 

DM2-kalibraattorilla ennen asennusta koelaitteistoon. Kalibroinnin ja toimittajan mukaiset 

milliampeeri-painevastineet ovat esitettynä taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1. Painelähettimien milliampeeri-painevastineet. 

Tunnus Tyyppi Mittasignaali Vastinalue Muunnos, I=[mA] 

BP1 Paine-ero 4-20 mA 0 - 1,3 bar p = 0,0813·I - 0,325 [bar] 

BP2 Paine-ero 4-20 mA 0 - 0,1 bar p = 0,0063·I - 0,025 [bar] 

BP2,a Absoluuttinen paine 4-20 mA 0 - 1,0 barA p = 0,0625·I - 0,250 [barA] 

BP3 Paine-ero 4-20 mA 0 - 0,2 bar p = 0,0125·I - 0,050 [bar] 

BP3,a Absoluuttinen paine 4-20 mA 0 - 2,5 barA p = 0,1563·I - 0,625 [barA] 

 

Tilavuusvirran mittaus tapahtui testilaitteistossa sekundäärivirtauksen kanavasta ulkoisesti 

asennettavalla ultraäänimittarilla Controlotron 1010P ja sekoittuneen virtauksen kanavasta 

virtaukseen aiheutettua pyörteisyyden taajuutta hyödyntävällä Grunfos VFI 0.6-12 -

vortexmittarilla. Ideaalisessa asennuksessa mittarit olisivat kytkettynä niin, että niiden läpi 

voitaisiin johtaa yhtäaikaisesti sama tilavuusvirta parhaan kalibrointitarkkuuden 

aikaansaamiseksi. Tämä vaatisi kuitenkin merkittävän pitkän suoran osuuden lisäyksen 

testilaitteistossa primäärivirtauksen kanavaan ohituslinjan jälkeen, jotta mittaushäiriöiltä 

vältyttäisiin. Testilaitteiston koon kasvattamiselta haluttiin välttyä, joten ultraäänimittaus 

tehtiin sekundäärivirtaamasta. Myöhemmin käsiteltävän testauksen aikana kuitenkin 

huomattiin monissa ajoissa, että ohituslinjan käytöltä voidaan välttyä kokonaan, jolloin 

virtausmittauksen olisi voinut tehdä myös primäärilinjasta ennen ohitusta. 

 

Ensin kalibroitiin poistuvan virtauksen tilavuusvirtaa mittaava Grundfos VFI 0.6-12 

mittaamalla 30 s mittausjakson aikana 50 litraiseen sankoon vettä. Veden massaa verrattiin 

mittalaitteen virtaviestiin, jolloin saatiin aikaan kuvan 4.9 mukainen sovite virtaviestin 

muuntoon tilavuusvirraksi. Mittaus toistettiin kullakin virtaamalla kolmeen kertaan parhaan 

mahdollisen tarkkuuden aikaansaamiseksi. Vaakana käytettiin LV Basic 200-vaakaa. 
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Kuva 4.9 Magneettisen tilavuusvirtamittarin Grundfos VFI 0.6-12 kalibrointikäyrä ····· ja valmistajan 

ilmoittama käyrä - - -. 

 

Kalibrointimenetelmä rajaa kalibroitavissa olevan alueen hyvin rajalliseksi kuten kuvan 4.9 

mittauspisteistä voidaan huomata. Tilavuusvirran ollessa noin 5 m
3
/h täyttyy kalibroinnissa 

käytetty 50 litrainen sanko puolessa minuutissa lähelle yläreunaa, joten tästä suuremmilla 

tilavuusvirroilla mittausaikaa täytyisi lyhentää. Lyhyempi mittausaika lisää virheen osuutta 

sangon täytössä, sillä mittauksen aloittaminen ja lopettaminen on letkun avulla jokseenkin 

epävarmaa. Kalibroidun alueen huomataan kuitenkin kattavan hyvin myöhemmin 

mittauksissa saadun ejektorista poistuvan virtauksen kaikilla primäärivirtaamilla. 

 

Kalibroinnin tuloksista kuvassa 4.1 huomataan, että magneettisen virtausmittarin Grundfos 

VFI 0.6-12 valmistajan ilmoittama sovite mittasignaalina saatavan milliampeerilukeman 

tilavuusvirran vaste poikkeaa merkittävästi vaaka-sanko-kalibroinnin tuloksista. Tulos on 

qv = 0,486 · I - 0,4062 

qv = 0,7125 · I - 2,25 
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kuitenkin lineaarinen ja kaikki kalibrointipisteet asettuvat likimain piirretylle suoralle. Eroa 

valmistajan ilmoittamaan sovitteeseen voisi perustella esimerkiksi kauluslaipan käytöllä 

mittarin kiinnityksessä. Kauluksen pyöreä liitos suorakulmaiseen mittalaitteen liitokseen 

aiheuttaa virtaukseen häiriön, joka voisi selittää ilmiötä. 

 

Kalibroinnin lopputuloksena saatua käyrää voidaan kuitenkin pitää luotettavana ejektorin 

mittauksia varten ainakin kalibrointipisteiden läheisyydessä. Suuremmilla virtaamilla 

mittalaitetta ei pystytty käytetyllä menetelmällä kalibroimaan, joten tilavuusvirran arvot 

noin arvosta qv=4,7 m
3
/h eteenpäin kuvan 4.9 kalibrointikäyrää käyttäen perustuvat 

ekstrapolointiin tehdyllä lineaarisella sovitteella. Kalibroinnin tulokset ovat tarkemmin 

taulukoituna liitteessä 2. 

 

Ultraäänimittarin kalibrointi täytyi suorittaa primäärikanavasta, jonka koko, liitos säiliöön 

ja suojaetäisyys olivat samat kuin sekundäärilinjassa. Esisäätöarvona Controlotron 1010P 

keskusyksiköstä valittiin 0-10 V jännitesignaalin vasteeksi 0-10 m
3
/h tilavuusvirta. 

Kalibroinnin aikana kalibroitavan ultraäänimittarin ja aiemmin kalibroidun vortex-mittarin 

läpi pystyttiin johtamaan sama tilavuusvirta, kun sekundäärivirtaaman linja oli suljettuna 

linjan säätöventtiilillä. Näin kalibrointi pystyttiin suorittamaan ilman sangon ja vaa’an 

käyttöä vertaamalla laitteiden tilavuusvirran vasteita toisiinsa. Ongelmana menetelmässä oli 

vortex-mittarin kalibroinnissa mahdollisesti syntyneiden virheiden kertautuminen 

ultraäänimittarin kalibroinnin tuloksissa. 

 

Huomioitava oli myös, että kalibroinnin jälkeen ultraäänimittari täytyi siirtää takaisin 

varsinaiseen mitattavaan sekundäärilinjaan, jolloin asennuksen vaikutukset tulokseen täytyi 

huomioida. Tämä otettiin huomioon kalibroimalla mittari kahteen kertaan primäärilinjassa 

välillä asentaen mittari uudestaan hieman eri paikkaan primäärilinjassa samoin asetuksin. 

Näin saatujen kahden kalibrointituloksen täytyisi vastata mahdollisimman hyvin toisiaan, 

jotta voitaisiin varmistua asennuksen aiheuttamien vaikutusten olevan merkityksettömiä 

mittauksen jännite-tilavuusvirta-vastineeseen. Saaduista kalibrointituloksista piirretyt 
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käyrät ja mittarin esiasennuksen käyrä ovat nähtävissä lineaarisien sovitteiden kanssa 

kuvassa 4.10. Kalibroinnin tulokset ovat myös taulukoituna liitteessä 3. 

 

 

Kuva 4.10 Controlotron 1010P ultraäänimittarin kalibrointisovitteet --- --- ja esiasetuskäyrä ···· 

 

Tuloksena saatiin kaksi hieman toisistaan poikkeavaa lineaarista sovitetta, joita molempia 

voitaisiin käyttää myöhemmin mittauksissa. Kokeellisen testauksen sekundäärivirtaaman 

arvona tuloksena pidettäisiin tällöin näiden käyrien sovitteiden antamien tilavuusvirtojen 

keskiarvoa, joka asettuu mittatarkkuus huomioiden likimain esiasetuksen arvoon erityisesti 

pienillä virtaamilla. Käytännössä arvot ovat siis laskettavissa mittaustarkkuus huomioiden 

esiasetuksen arvolla, jossa tiedonkeruulaitteistoon saapuva jännitelukema kertoo suoraan 

läpi virtaavan tilavuusvirran yksikössä m
3
/h. 

 

qv = U 

qv = 1,002 · U - 0,0006 

qv = 0,9993 · U + 0,0008 
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5 MITTAUKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi ejektoripumpun mittausten kulku ja saadut tulokset rakennetulla 

testilaitteistolla. Mittausjärjestelyt ja mittausten kulku pohjautuvat soveltavasti Hammoudin 

(Hammoud 2006, 4) mittausjärjestelyihin, mutta primäärivirtaaman staattiset paineet ovat 

noin 0,25–1,1 bar valitun keskipakoispumpun tunnuskenttää ja integroitua 

pyörimisnopeussäätöä noudattaen. 

 

5.1 Mittausjärjestelyt 

 

Tässä raportissa käsiteltävät mittaukset ejektorin suorituskyvyn selvittämiseksi suoritetaan 

poistuvan virtauksen vastapainetta säätäen erilaisilla primäärivirtaamien arvoilla. 

Primäärivirtaamaa säädetään tällöin keskipakoispumpulla, josta on valittavissa integroidulla 

pyörimisnopeussäädöllä haluttu paineen tuotto nostokorkeutena. Pumpun ollessa 

testilaitteiston alatasossa tulee sen imuun testilaitteiston nestepinnan korkeudesta johtuvaa 

hydrostaattista painetta, joka välittyy myös primäärikanavaan. Nestepinnan korkeudeksi 

primääriputken keskilinjasta mitattiin laitteiston ollessa käyttövalmiina H=1050 mm, 

jolloin hydrostaattinen paine on noin 0,103 bar. Tämä tarkoittaa, että pienin mahdollinen 

tuotettava paine primäärivirtaamaan pumpun ollessa käynnissä on pienimmän pumpulla 

tuotettavan nostokorkeuden ja hydrostaattisen paineen summa, mikäli linjoja ei kuristeta. 

Suurin paine määritellään samalla tavalla putkistohäviöt huomioiden. 

 

Mittaukset suoritettiin 13 eri primääripaineella välillä 0,25 – 1,1 bar alkaen pienimmästä 

paineen tuotosta. Luvussa 3 tehty laskenta suoritettiin pienellä 0,5 bar primäärivirtaaman 

paineella, joten mittausväliksi valittiin 0,25 - 0,6 bar arvoilla 0,05 bar mahdollisimman 

kattavan datan aikaansaamiseksi. Suuremmilla paineilla 0,6 – 1,1 bar mittaukset tehtiin 0,1 

bar välein, jolloin mittaukset toistettiin seuraavaksi selostettavalla tavalla yhteensä 13 

kertaa. Barometrin ilmanpaine mitattiin mittausten alussa arvoon 1,01 bar. 
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5.2 Mittausten kulku 

 

Tässä osiossa käydään läpi poistuvan virtauksen vastapainesäätöön perustuvan mittauksen 

kulku aikajärjestyksessä. Selostuksessa käytetään kuvaan 4.1 ja taulukkoon 4.1 liittyviä 

viittauksia testilaitteiston komponenttien tunnuksille. 

 

Mittauksen aluksi säädettiin keskipakoispumpulla haluttu paineentuotto, joka pystyttiin 

katsomaan tiedonkeruujärjestelmän avulla suoraan tietokoneelta. Ensimmäinen syöttöpaine 

siis pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkasti arvoon 0,25 bar. Mikäli primäärilinjan 

ohitusventtiiliä HV4 tai primäärilinjassa olevia muita venttiilejä HV5, HV6 ja HV2 ei 

säädetty, oli muiden linjojen venttiilien säädön vaikutus merkityksetön primäärivirtaaman 

staattisen paineen tuottoon, jolloin sen arvo pysyi varsin muuttumattomana. Ensimmäisessä 

mittapisteessä poistuvan virtaaman kuriste HV3 pidettiin auki, jolloin poistuvaa virtausta 

vastusti vain linjan putkiston aiheuttama kitka. 

 

Primäärivirtaaman paineen ollessa halutussa arvossa kuristettiin sekundäärivirtaaman 

venttiiliä HV1 niin, että sekundäärivirtaaman staattinen paine laski ilmanpaineeseen 

vertaavan paine-erolähettimen mittausalueelle 0 - 0,1 bar. Toisin sanoen 

sekundäärivirtaaman nestepinnan korkeudesta aiheutuvaa hydrostaattista painetta hävitettiin 

kuristeen avulla. Kuristuksen myötä sekundäärikanavassa virtaava tilavuusvirta laskee, 

jolloin on tärkeää selvittää sekundäärivirtaaman arvo. Tämän arvon täytyi olla riittävän 

suuri, sillä ejektorin tarkoituksena on liikuttaa sekundäärivirtaamaa. Korkeammilla 

primäärivirtaamilla 0,7 – 1,1 bar sekundäärivirtaaman staattinen paine asetettiin aluksi 

kuristeella HV1 absoluuttista painetta mittaavan painelähettimen mittauslueelle 0 -1 barA, 

koska alipaineen tuotto sekundäärivirtaamaan oli tällöin voimakkaampaa luvun 3 

suutinvirtauksen laskelmiin pohjautuen. 

 

Kun ensimmäisen mittauksen säädöt olivat valmiit, käynnistettiin tiedonkeruujärjestelmän 

mittaus. Mittaustaajuudeksi säädettiin 10 mittausta sekunnissa, jolloin kussakin 
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tilapisteessä saatiin riittävä data luotettavien mittaustulosten aikaansaamiseksi. Kun 

järjestelmän sähköisistä viesteistä laskemien tilavuusvirtojen ja staattisten paineiden arvot 

olivat tasaantuneet likimain vakioksi, kirjoitettiin kommenttiriville mittauspisteen juokseva 

numero joka oli ensimmäisessä mittapisteessä 1. Kommenttiriville kirjoitettu mittapisteen 

juokseva numero kirjautui mittauksista tulostuvaan taulukkoon, jolloin oli helppo erottaa 

kunkin mittauspisteen arvot säädön aikaisesta tiedonkeruusta. Mittausten annettiin jatkua 

laadukkaan datan aikaansaamiseksi vähintään puoli minuuttia, jolloin valitulla 

laskentataajuudella saatiin noin 250 mittaustulosta. Näiden tulosten keskiarvona saatiin 

määritettyä yhden mittapisteen tilavuusvirtojen ja paineiden arvot tulosten jälkikäsittelyssä, 

jota käsitellään seuraavassa osiossa 5.3. 

 

Riittävän datan keruun jälkeen mittapisteessä kommenttiriville kirjoitettiin x, josta pystyi 

erottamaan säädön aikaisen mittauksen mittaustuloksien käsittelyssä, joka haluttiin jättää 

huomiotta tulosten käsittelyssä ja analysoinnissa. Seuraavaan mittapisteeseen siirryttiin 

kuristamalla hyvin varovasti poistuvan virtauksen venttiiliä HV3, jolloin 

sekundäärivirtaaman ja poistuvan virtaaman staattinen paine nousi ja sekundäärilinjan 

tilavuusvirta laski. Arvojen tasoituttua kirjoitettiin kommenttiriville seuraavan mittapisteen 

numero ja dataa kerättiin jälleen riittävä määrä ennen seuraavaa säätöä. 

 

Mittapisteitä kerättiin vastaavalla tavalla poistuvan linjan vastapainetta lisäämällä, kunnes 

päädyttiin sekundäärivirtaaman staattista painetta mittavan paine-erolähettimen 

mittausalueen ylärajan 0,1 bar läheisyyteen. Palloventtiilin varsin huonon säädettävyyden 

vuoksi mittauspisteitä saatiin kerättyä näin kullakin primäärivirtaaman paineella noin 6 – 

13, minkä kuitenkin huomattiin riittävän tulosten tarkasteluun ja analysointiin. 

 

Sama mittaus toistettiin seuraavilla primäärivirtaaman staattisilla paineilla aina 1,1 baariin 

saakka omana mittauksenaan pumppua säätämällä. Näin kullakin primäärivirtaaman 

paineella mitattu data tallentui omaan tiedostoonsa, mikä oli järkevää tulosten käsittelyn 
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selkeyttämiseksi. Suuremmilla paineilla sekundäärivirtaaman mitattavissa oleva painealue 

oli pienempiä paineita suurempi, jolloin mittauspisteitä kertyi hieman enemmän. 

 

5.3 Mittaustulosten käsittely 

 

Edellisen kappaleen 5.2 mukaisella mittaustavalla saatiin aikaiseksi 13 taulukkomuotoon 

tallennettua datalehteä, joihin kertyi laskentaa noin 4000 - 12000 riviä mittausalueen 

laajuudesta ja venttiilin säädön tarkkuudesta riippuen. Kullekin riville tallentuivat kaikki 

mitattavat signaalit kappaleen 4.5 mukaisilla sovitteilla sähköisestä viestistä mitattavaan 

suureeseen muunnettuna. Kunkin mittapisteen laskenta oli erotettavissa kommenttiriville 

tallennetun juoksevan numeroinnin avulla ja säädön aikainen laskenta oli erotettavissa 

merkinnällä x. Säädön aikaisen laskennan määrän voi arvioida olevan yli puolet koko 

datalehden rivimäärästä, sillä varsinaisen säädön lisäksi tulosten täytyi myös antaa tasoittua 

stationaariseen tilaan. 

 

Tulosten käsittelyssä kaikki 13 datalehteä käsiteltiin niin, että niiden kaikkien 

mittapisteiden muuttujille saatiin yhdet lukuarvot tulosten jatkokäsittelyä ja analysointia 

varten. Tällöin säädönaikainen laskenta jätettiin huomiotta ja kunkin tilapisteen noin 

puoliminuuttisen laskenta-ajan muuttujat keskiarvotettiin yhdeksi lukuarvoksi. Kaikkien 13 

datalehden keskiarvoina saadut tilapisteiden mittaustulokset ovat nähtävissä liitteessä 4. 

 

Suorituskyvyn arvioinnin kannalta tärkeää oli selvittää virtaussuhteen Fr ja painesuhteen Pr 

arvot, jotka pystytään laskemaan likimääräisesti suoraan liitteen 4 tilapisteistä yhtälöiden 

(8) ja (9) avulla. Arvon voidaan katsoa olla tarkemman tarkastelun kannalta likimääräinen, 

sillä paineiden mittauksissa todellinen staattinen paine on ejektorin primääri- ja 

sekundääriyhteiden kohdalla painemittauksen yhteen ja ejektorin yhteen välisen kitkan 

verran pienempi. Poistuvan virtauksen kohdalla todellinen staattinen paine yhteen kohdalla 

on puolestaan mitattua suurempi. Toisin sanoen ejektorin todellinen paineentuotto on 

mitattua parempi kanavoinnin häviöistä johtuen. Eron voidaan kuitenkin arvioida olevan 
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hyvin pieni verrattuna esimerkiksi mittaustarkkuuteen, jolloin saatuja virtaus- ja 

painesuhteen arvoja voidaan pitää luotettavina. Kavoinnin häviöiden huomiointi olisi 

kuitenkin helppo toteuttaa luotua LabView- tiedonkeruuohjelmaa parantamalla. 

 

Ejektorin hyötysuhde saadaan siis ratkaistua suoraan virtaus- ja painesuhteiden tulona 

yhtälön (11) mukaisesti. Nyt kaikki ejektorin yksinkertaisen suorituskyvyn analysointiin 

tarvittavat tekijät voidaan laskea keskiarvotettujen tilapisteiden muuttujien avulla. Liitteen 

4 keskiarvotettujen mittaustulosten pohjalta lasketut Fr, Pr ja η ovat laskettuna kaikkien 13 

mittauksen tilapisteissä liitteessä 5. 
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6 MITTAUSTULOSTEN TARKASTELU 

 

Tässä luvussa analysoidaan lyhyesti mittaustuloksia ja pyritään esittämään laaja mittausdata 

ejektorin suorituskyvyn jatkoanalyysiä varten käyttökelpoisessa muodossa muun muassa 

kuvaajien avulla. Luvussa pyritään selvittämään myös syntyneet mittausvirheet ja 

mittausten puutteet, joiden pohjalta mittausjärjestelyjä voidaan kehittää. Analyysin 

tarkoituksena on antaa lähtökohdat suorituskyvyn laskennan kehittämiselle mittaustulosten 

pohjalta. 

 

6.1 Ejektorin tunnuskentät 

 

Työn tarkoituksena oli antaa teoreettisen laskennan ja mittaustuloksien pohjalta laskettujen 

tunnuslukujen vertailuun sopivaa dataa käyttökohteeseen suunniteltavan ejektorin 

suorituskyvyn arviointia varten. Mittaustulosten pohjalta lasketut arvot mittapisteiden 

painesuhteille sekä ejektorin pumppauksen hyötysuhteille on hyvä esittää kuvaajan 

muodossa tilapistettä vastaavan virtaussuhteen avulla. Näin ejektorin suorituskykyä on 

helppo tarkastella, sillä todelliset suorituskyvyn tunnuslukujen riippuvuudet ovat nähtävissä 

mittauspisteiden kautta piirrettyjen käyrien avulla (Karassik et al. 2008, 7.11). Rajatun 

mittausten alueen vuoksi teoreettisen laskennan arvot tunnusluvuille voivat asettua alueen 

ulkopuolelle, jolloin joudutaan ekstrapoloimaan arvoja sovitteen avulla. 

 

Mittaukset toistettiin 13 kertaa, jolloin painesuhde-virtaussuhde-käyriä ja hyötysuhde-

virtaussuhde-käyriä tulee kumpiakin 13 kappaletta. Liitteen 5 arvoista on saatu 

taulukkolaskennan avulla käyräparvet koko mittauksista, jotka ovat esitettyinä kuvissa 6.1 

ja 6.2 
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Kuva 6.1 Mittausten tilapisteiden painesuhde-virtausuhde-kuvaaja. 

 

Kuvan 6.1 mittapisteiden kautta piirretyt lineaariset sovitteet asettuvat käyrästölle 

primääripaineen mukaan laskevasti, kuten lähdekirjallisuuden perusteella pystyttiin 

olettamaan (Hammoud 2006, 5, 6). Kaikkein pienimpien syöttöpaineiden virtaamilla 

mittapisteissä on huomattavissa runsasta hajontaa, mikä täytyy ottaa huomioon. Tämän 

Syynä tähän voi olla mittauksissa syntyneet virheet ja suhteellisen mittavirheen vaikutus 

tuloksiin. Erityisesti painesuhteen Pr laskennassa mittausten virheiden aiheuttama 

vääristymä tuloksiin on hyvin merkittävä paineiden ollessa pieniä, sillä painesuhde yhtälön 

(9) mukaan paine-erojen osamääränä. 
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Kuva 6.2 Mittausten tilapisteiden hyötysuhde-virtausuhde-kuvaaja. 

 

Hyötysuhdekäyrät kuvassa 6.2 noudattavat myös aiemman tutkimuksen tuloksia toisen 

asteen sovitteina piirrettynä alimmilla syöttöpaineilla tehtyjä mittauksia lukuun ottamatta. 

Mittausalueen laajentamisen myötä käyrien muoto kääntyisi alaspäin aukeavaksi 

paraabeliksi, jolloin kullakin syöttöpaineella toimivan ejektorin hyötysuhteelle saataisiin 

maksimiarvo jollain tietyllä virtaussuhteella. Nyt maksimiarvoa ei kuitenkaan rajatun 

alueen vuoksi saavuteta, jolloin arvojen ekstrapolointi käyrän yli antaa vain suuntaa antavia 

tuloksia ilman lisämittauksia. 

 

Kummankin kuvien 6.1 ja 6.2 käyräparvien sovitteet ja sovitteen hyvyydestä kertova R
2
-

arvo ovat taulukoituna taulukkoon 6.1. Matalimpia syöttöpaineita lukuun ottamatta 

sovitteiden R
2
-arvot ovat korkeita, jolloin mittauspisteet asettuvat hyvin sovitteelle. Tämä 
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tarkoittaa, että korkeampien paineiden tuloksia voidaan pitää mittavirheet huomioiden 

luotettavina. 

 
Taulukko 6.1 Ominaiskäyrästöjen Fr-Pr ja Fr-η -käyrien sovitteet ja niiden hyvyyskertoimet R

2
 

pp [bar] Fr-Pr R
2
 Fr-η R

2
 

0,25 Pr = -1,6749·Fr + 1,0098 0,4959 η =  0,1472·Fr  + 0,1107 0,0938 

0,30 Pr = -1,3349·Fr + 0,9538 0,8841 η =  0,2889·Fr  + 0,0814 0,8646 

0,35 Pr = -1,4650·Fr + 1,0141 0,9391 η = -1,2403·Fr
2
 + 0,9018·Fr + 0,0137 0,8824 

0,40 Pr = -1,3467·Fr + 1,0194 0,9533 η = -0,5769·Fr
2
 + 0,5974·Fr + 0,0525 0,9360 

0,45 Pr = -1,3467·Fr + 1,0194 0,9533 η = -0,5803·Fr
2
 + 0,6396·Fr + 0,0446 0,9719 

0,50 Pr = -1,4712·Fr + 1,0793 0,9826 η = -0,9518·Fr
2
 + 0,8199·Fr + 0,0304 0,9843 

0,55 Pr = -1,4589·Fr + 1,0818 0,9804 η = -0,5594·Fr
2
 + 0,6371·Fr + 0,0512 0,9940 

0,60 Pr = -1,5468·Fr + 1,1225 0,9896 η = -1,0471·Fr
2
 + 0,8745·Fr + 0,0286 0,9914 

0,70 Pr = -1,7432·Fr + 1,1632 0,9844 η = -0,8593·Fr
2
 + 0,7749·Fr + 0,0394 0,9992 

0,80 Pr = -1,7940·Fr + 1,1784 0,9993 η = -1,6111·Fr
2
 + 1,1018·Fr + 0,0074 0,9997 

0,90 Pr = -1,7544·Fr + 1,1809 0,9977 η = -1,4160·Fr
2
 + 1,0474·Fr + 0,0120 0,9997 

1,00 Pr = -1,7866·Fr + 1,1981 0,9972 η = -1,4479·Fr
2
 + 1,0673·Fr + 0,0116 0,9996 

1,10 Pr = -1,8238·Fr + 1,2027 0,9945 η = -1,4748·Fr
2
 + 1,0589·Fr + 0,0139 0,9964 

 

6.2 Laskennan ja mittausten korrelaatio 

 

Nyt voidaan selvittää laskennan ja mittausten välinen korrelointi, kun tiedossa on 

designpisteen primääripaineella pp=0,5 bar laskettua virtaussuhdetta Fr=0,380 vastaavat 

painesuhde Pr=0,878 ja hyötysuhde η=0,334. Mittauksissa designpisteen virtaamaa ei 

täysin tarkasti pystytty säätämään oikeaan arvoon, jolloin tulokset täytyy interpoloida 

kahden viereisen mittapisteen väliin. Näin suorituskyvyn tunnusluvuiksi saadaan estimoitua 

Fr=0,323, Pr=0,606 ja η=0,196. Arvojen huomataan poikkeavan merkittävästi laskennasta, 

mikä oli etukäteen oletettavaa. Kun laskenta toistetaan mahdollisimman monessa pisteessä 

luvussa 3 esitetyllä tavalla kattaen kyseisen syöttöpaineen mittausalueen, voitaisiin 

mittausten ja laskennan välisien tunnuslukujen erojen riippuvuuksia selvittää tarkemmin 

laskennan tarkentamiseksi. 

 



57 

 

Laskennan tarkentamiseksi mittausten staattiset paineet täytyy ensin muuttaa laskennan 

mukaisesti ejektorin sisään- ja ulostulojen tasolle huomioimalla painemittauksien ja 

ejektorin yhteiden välisten kanavointien aiheuttamien painehäviöiden vaikutus 

mittaustuloksiin. Myös kertavastusten arvoja voi tarvittaessa tarkentaa, mutta niiden 

vaikutus lopputulokseen ei ole merkittävä. 

 

Suurimmiksi mittausten ja teoreettisen laskennan välisen eron aiheuttajiksi voidaan olettaa 

suutin- ja sekoitushäviöt, jotka vaikuttavat erityisesti liikemäärän muutoksen yhtälöön (10). 

Näin ollen laskenta vaatisi mittaustulosten pohjalta selvitettäviä korjauskertoimia, joiden 

riippuvuudet esimerkiksi Reynoldsin luvusta sekä laskennan parametrista Lnt/dn voisivat 

olla tarpeellisia selvittää. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kuitenkin vain tarjota 

tarvittavaa kokeellista dataa riippuvuuksien löytämiseksi ja laskennan tarkentamiseksi. 

 

6.3 Mittausvirheet 

 

Mittaustuloksien virheet koostuvat epästationaarisesta virtaamasta kanavissa eli liian 

nopeasta säädön jälkeisen laskennan aloituksesta. Myös painelähettimien yhteiden vuodot 

voivat aiheuttaa virhettä esimerkiksi ilmakuplan päästessä mittausletkuun asennuksen tai 

säädön yhteydessä. Oman virheensä aiheuttaa myös mittalaitteiden tarkkuus ja 

ilmanpaineen muutokset laboratoriotilassa. 

 

Säädön jälkeen tulosten annettiin tasoittua tarpeeksi kauan, jotta keskiarvona saatavat 

mittauspisteet vastaisivat mahdollisimman stationääristä tilannetta. Matalimpien paineiden 

mittauksien hajontaa voisi kuitenkin selittää liian hätäinen säätö, sillä samaa tilapisteiden 

poikkeamaa sovitteelta ei esiinny korkeammilla paineilla. 

 

Mittalaitteiden tarkkuus aiheuttaa oman virheensä, joka mittauspisteiden 

keskiarvottamisella ja huolellisella kalibroinnilla on pyritty minimoimaan. Systemaattisen 

mittavirheen vaikutus voi olla kuitenkin merkittävä esimerkiksi hyvin vähän toisistaan 
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eroavien staattisten paineiden avulla lasketun painesuhteen Pr laskennassa ja edelleen sen 

avulla laskettavan hyötysuhteen laskennassa. Mahdollisen mittalaitevirheellä on 

mittaustuloksissa suurin vaikutus pienillä mitattavan suureen arvoilla, jolloin suhteellinen 

mittavirhe on korkeimmillaan. 

 

Suhteelliset mittalaitevirheet on arvioitu olevan Druck- ja Rosemount-paine-erolähettimille 

BP1 ja BP3 ±0,25% mitta-alueesta 0-2,5 bar ja absoluuttinen virhe Rosemount-paine-

erolähettimelle BP2 100 Pa (Sallinen & Backman 2003, 4). Gems-painelähettimille 

luvataan valmistajan mukaan vakiomallilla ±0,25% suhteellinen virhe tehdaskalibroidusta 

mitta-alueesta. Virtausmittareista Grundfos VFI-0.6-12-vortexmittarin suhteellinen virhe on 

korkea ±1,5% mittausalueesta 0,6-12 m
3
/h ja Controlotron-ultraäänimittarin tarkkuus on 

valmistajan mukaan kalibroinnista riippuen ±0,1-1% kalibroidusta mitta-alueesta. 

Mittalaitevirheen laskennassa ultraäänimittauksen suhteellisena mittarivirheenä käytetään 

alueen puoliväliä ±0,5%, jolloin mittaviestien erotuksena laskettavan primäärivirtauksen 

tilavuusvirran virhe on pahimmillaan molempien virtausmittarien virheen summa ja 

hankalasti määritettävissä. 

 

Mittalaitevirheen vaikutus liitteessä 4 esitettyihin mittaustuloksiin saadaan nyt laskettua 

edellä esitettyjen suhteellisten virheiden avulla myös absoluuttisina virheinä ja ne ovat 

esitettynä taulukossa 6.2. 

 

Taulukko 6.2 Mittalaitevirheet mittalaitteille. 

Mitattava suure Suhteellinen virhe Absoluuttinen virhe 

pp ±0,25% 625 Pa 

ps - 100 Pa 

ps,a ±0,25% 250 Pa 

pd ±0,25% 625 Pa 

Pd,a ±0,25% 625 Pa 

qv,p - 0,221 m
3
/h 

qv,s ±0,5% 0,050 m
3
/h 

qv,d ±1,5% 0,171 m
3
/h 
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Näin absoluuttisten virheiden avulla voidaan tarkastella liitteen 4 mittatuloksia lisäämällä 

niiden aiheuttamat epävarmuudet kuhunkin mitattuun tulokseen. Näin pienimmillä 

mittausarvoilla, erityisesti tilavuusvirran mittauksissa, voidaan saada hyvin epävarmoja 

tuloksia suhteellisen virheen ollessa korkea. Huolellinen virtausmittarien kalibrointi 

kuitenkin osoittaa kappaleessa 4.5 sekä liitteissä 2 ja 3, että todelliset virheet taulukon 6.2 

mukaisia absoluuttisia virheitä pienempiä. Tässä luvussa käsitellään kuitenkin 

mittalaitevirheitä pahimman mahdollisuuden mukaan, jolloin käytetään kaikille suureille 

taulukon 6.2 arvoja. 

 

Mittalaitevirheen vaikutus on suurempi liitteeseen 5 laskettuihin virtaus-, paine- ja 

hyötysuhteisiin ja niiden avulla muodostettuihin ominaiskäyrästöihin, sillä 

mittalaitevirheiden on mahdollista kertautua laskutoimitusten yhteydessä. Kuvaan 6.3 on 

piirrettynä mittalaitevirheen maksimaaliset vaikutukset ejektorin ominaiskäyrästöihin 0,5 

bar syöttöpaineen mittaustuloksilla. 

 

 

Kuva 6.3 Mittalaitevirheiden vaikutukset huomioiva ominaiskäyrästö, kun pp= 0,5 bar. 
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Kuvassa 6.3 on esitettynä ominaiskäyrästöjen maksimaaliset mittalaitevirheistä aiheutuvat 

poikkeamat havainnollistamisen vuoksi. Järkevämpää on kuitenkin ilmoittaa virtaus-, 

paine- ja hyötysuhteiden suurimmat mittalaitevirheistä johtuvat virheet lukuarvoina 

taulukon 6.3 mukaisesti. 

 

Taulukko 6.3 Virtaussuhteen, painesuhteen ja hyötysuhteen laskennalliset suhteelliset virheet 

mittalaitevirheistä johtuen kolmessa tarkastelupisteessä 1, 5 ja 10, kun pp= 0,5 bar. 

 Tilapiste 1 Tilapiste 5 Tilapiste 10 

Virtaussuhde Fr ±4,73% ±5,67% ±10,43% 

Painesuhde Pr -8,01...+8,72% -8,38...+9,20% -9,16...+10,28% 

Hyötysuhde η -12,36...+13,86% -13,58...+15,38% -18,63...+21,78% 

    

Huomioitavaa taulukossa 6.3 esitetyissä tuloksissa on kuitenkin, että käsittely keskittyi 

pahimpaan mahdolliseen virheeseen ja tilavuusvirtamittarien kalibroinnin aiheuttamaa 

tarkennusta virtaussuhteen virheeseen ei ole huomioitu. Virhetarkastelu on tehty vain 

yhdellä syöttöpaineella kolmessa tilapisteessä ja on muiden syöttöpaineiden suhteen vain 

suuntaa antava. Tärkeimpänä huomiona mittavirheen tarkastelussa voidaan pitää 

suhteellisen pieni vaikutus todellisiin mittaustuloksiin suorituskyvyn tunnuslukuihin 

verrattuna. 

 

6.4 Mittausjärjestelyjen kehitys 

 

Mittausten suurimmaksi haasteeksi huomattiin säädön tarkkuus ja vaikutus mittauspisteiden 

tarkkaan asettamiseen. Asiaa voisi parantaa vaihtamalla palloventtiilit tarkemmin 

säädettäviin säätölaitteisiin kuten istukkaventtiileihin. Toinen selkeä puute laajemman 

datan aikaansaamiseksi oli painemittareiden rajattu alue, joka määritettiin laitteita 

hankittaessa mittausten mukaiseksi. Imuvirtauksen absoluuttisen paineanturin tuloksien 

selkeä poikkeama muusta datasta otettiin myös huomioon jättämällä sen antamat arvot pois 

mittaustulosten analysoinnissa tehdyistä tunnuskentistä. Myös tilavuusvirran mittausten 
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uudelleenjärjestely ja kalibrointijärjestelyjä olisi tarve muuttaa paremman luotettavuuden 

varmistamiseksi. 

 

Tiedonkeruuta voisi automatisoida niin, että säädönaikainen laskenta jäisi pois 

taulukoitavasta mittausdatasta ja mittapisteiden keskimääräiset arvot laskettaisiin suoraan 

datalehdelle. Tällöin mittaustulosten työläältä käsittelyltä vältyttäisiin ja aikaa jäisi 

laajemman mittausdatan taltiointiin. Edellä kuvatun kaltainen muutos tiedonkeruuseen olisi 

mahdollista toteuttaa LabView-ympäristössä. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tässä kandidaatintyössä käytiin kattavasti läpi ejektorin toimintaperiaate sekä 

suorituskyvyn teoreettisen ja kokeellisen tarkastelun periaatteet. Työn tarkoituksena oli 

tuottaa kokeellista mittausdataa ja toimiva mittausjärjestely teoreettisen laskennan 

tarkentamiseksi, jossa onnistuttiin työn laajuus huomioiden hyvin. Työn laajuudesta 

jätettiin pois tarkempi tulosten jatkokäsittely, johon tarjottiin tuloksia ja esitietoja aiheen 

tarkempaa tutkimusta varten. Työn lopussa käsiteltyjen laitteiston ja mittausten 

kehittämisen jälkeen mittausdataa voitaisiin helpommin kerätä jatkotukimusta varten 

enemmän sovelluskohteen virtaamista riippuvilla arvoilla. 

 

Työn suurimmaksi haasteeksi osoittautui aiheen rajaaminen, sillä pelkän kokeellisen 

tarkastelun suorittaminen ei olisi antanut kuvaa kokeellisesti määritettyjen tuloksien 

tavoitteesta. Rajaus olisi ollut helpompaa, mikäli ejektorin suorituskykyä olisi haluttu 

tarkastella vain yhdessä rajatussa sovelluksessa yleisen käsittelyn sijaan. Silti 

suorituskyvyn teoreettista laskentaa ei olisi voinut täysin sivuuttaa. 

 

Kokonaisuutena työ antoi kattavan kuvan pienestä tutkimuskokonaisuudesta, johon sisältyi 

laskentaa, suunnittelua, kokeellista aineiston keräystä sekä lyhyt loppuanalyysi tutkimuksen 

tuloksista ja syntyneistä virheistä. Aiheen käsittelyä olisi helppo jatkaa ja mittauksia 

tarkentaa, jolloin olisi mahdollista löytää riippuvuuksia teoreettisen laskennan 

tarkentamiseksi.  
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Liite 1: Testilaitteiston osaluettelo 

 

Tunnus Selite Malli 

HE1 Avoin säiliö - 

HP1 Keskipakoispumppu Grundfos MAGNA3 40-100 F (N) 

HP2 Ejektori - 

HG1 Tilavuusvirtamittari Controlotron 1010P 

HG2 Tilavuusvirtamittari Grundfos VFI 0.6-12 DN 25 

BP1 Painemittari Druck STX2100 Series 13-5-A-1-O-B 

BP2 Painemittari Rosemount Alphaline® 115 1DP4E22 

BP2,a Painemittari, absoluuttinen Gems 2200BAA1001A3UA 

BP3 Painemittari Rosemount E1151 DP-4-A-21 

BP3,a Painemittari, absoluuttinen Gems 2200BAA2501A3UA 

HV1 Palloventtiili Oras 400 032 

HV2 Palloventtiili Oras 400 032 

HV3 Palloventtiili Oras 400 025 

HV4 Palloventtiili Oras 400 032 

HV5 Palloventtiili Oras 400 040 

HV6 Palloventtiili Oras 400 032 

Putkisto Hitsaussaumattu RST-putki Outokumpu EN 10271, DNx2,0 
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Liite 2: Virtausmittarin Grundfos VFI 0.6-12 kalibrointi 

I [mA] m30s [kg] V30s [m
3
] qv [m

3
/h] qv [l/min] 

4.002 12.876 0.01289 1.54690 25.8 

4.006 12.901 0.01292 1.54990 25.8 

4.007 12.784 0.01280 1.53590 25.6 

4.561 14.873 0.01489 1.78690 29.8 

4.561 14.774 0.01479 1.77500 29.6 

4.558 14.765 0.01478 1.77390 29.6 

5.403 18.286 0.01831 2.19690 36.6 

5.409 18.311 0.01833 2.19990 36.7 

5.402 18.985 0.01901 2.28090 38.0 

6.526 23.530 0.02356 2.82690 47.1 

6.520 23.472 0.02350 2.81990 47.0 

6.534 23.522 0.02355 2.82590 47.1 

7.509 26.643 0.02667 3.20090 53.3 

7.514 26.718 0.02675 3.20990 53.5 

7.500 26.585 0.02662 3.19390 53.2 

8.491 30.855 0.03089 3.70690 61.8 

8.502 30.913 0.03095 3.71390 61.9 

8.510 31.046 0.03108 3.72990 62.2 

9.474 35.258 0.03530 4.23590 70.6 

9.480 35.241 0.03528 4.23390 70.6 

9.485 35.416 0.03546 4.25490 70.9 

10.597 39.262 0.03931 4.71690 78.6 

10.598 39.320 0.03937 4.72390 78.7 

10.600 39.237 0.03928 4.71390 78.6 

     
Mittausajan 30 s keskiarvoiset  tiedonkeruujärjestelmään kerätyt mittaviestin arvot I ja sankoon kertynyt 

veden massa m30s, josta laskettu nestetilavuus V30s ja tilavuusvirrat qv, kun ρ(20°C,1 bar)=998.83 kg/m
3
.  
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Liite 3: Virtausmittarin Controlotron 1010P kalibrointi 

 

Kalibrointi 1 Kalibrointi 2 

Mittajännite Esiasetus Vortex Mittajännite Esiasetus Vortex 

U [V] qv [m
3
/h] qv,d [m

3
/h] U [V] qv [m

3
/h] qv,d [m

3
/h] 

0,12220 0,12220 0,12450 0,10270 0,10270 0,10885 

0,31501 0,31501 0,31115 0,36987 0,36987 0,37109 

0,49956 0,49956 0,50037 0,51255 0,51255 0,51255 

0,52637 0,52637 0,53000 0,54270 0,54270 0,54261 

0,75648 0,75648 0,75447 0,79864 0,79864 0,79797 

0,96549 0,96549 0,96549 0,99972 0,99972 0,99877 

1,20257 1,20257 1,20456 1,33698 1,33698 1,33582 

1,40330 1,40330 1,41000 1,42699 1,42699 1,42570 

1,75490 1,75490 1,75662 1,79956 1,79956 1,79814 

1,80850 1,80850 1,81266 1,96565 1,96565 1,96420 

2,00251 2,00251 2,01268 2,23698 2,23698 2,23548 

2,19652 2,19652 2,19955 2,49874 2,49874 2,49720 

2,39054 2,39054 2,39852 2,65899 2,65899 2,65741 

2,58455 2,58455 2,57897 2,89720 2,89720 2,89559 

2,77856 2,77856 2,78565 3,21598 3,21598 3,21434 

2,97258 2,97258 2,98742 3,68740 3,68740 3,68574 

3,16659 3,16659 3,16555 3,98401 3,98401 3,98233 

3,36060 3,36060 3,37552 4,69871 4,69871 4,69701 

3,55462 3,55462 3,52141 4,99822 4,99822 4,99651 

3,74863 3,74863 3,75545 3,74863 3,74863 3,74690 

3,94264 3,94264 3,95441 3,94264 3,94264 3,94090 

4,13665 4,13665 4,16552 4,13665 4,13665 4,13490 
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Liite 4: Keskiarvotetut mittaustulokset 

 

 pp 

[barA] 

ps 

[barA] 

pd 

[barA] 

qv,p 

[m
3
/h] 

qv,s 

[m
3
/h] 

qv,d 

[m
3
/h] 

0,25 bar       

1 1,2608 1,0970 1,1519 2,0522 0,5688 2,9163 

2 1,2608 1,0977 1,1578 2,0548 0,5639 2,9148 

3 1,2606 1,0994 1,1573 2,0322 0,5481 2,8886 

4 1,2605 1,1010 1,1615 2,0290 0,5243 2,8702 

5 1,2607 1,1026 1,1601 2,0168 0,5100 2,8521 

6 1,2602 1,1039 1,1615 2,0180 0,4905 2,8396 

7 1,2606 1,1054 1,1651 2,0130 0,4698 2,8220 

       

0,3 bar       

1 1,3107 1,0866 1,1656 2,3320 0,6823 3,1847 

2 1,3113 1,0882 1,1705 2,3151 0,6773 3,1697 

3 1,3111 1,0905 1,1725 2,3076 0,6544 3,1490 

4 1,3102 1,0933 1,1733 2,2839 0,6360 3,1202 

5 1,3108 1,0965 1,1760 2,2809 0,5949 3,0901 

6 1,3103 1,0997 1,1802 2,2771 0,5520 3,0582 

7 1,3106 1,1024 1,1827 2,2633 0,5227 3,0288 

8 1,3104 1,1056 1,1880 2,2525 0,4812 2,9932 

9 1,3108 1,1069 1,1906 2,2461 0,4636 2,9769 

       

0,35 bar       

1 1,3577 1,0755 1,1761 2,5570 0,7802 3,4049 

2 1,3576 1,0782 1,1826 2,5375 0,7607 3,3783 

3 1,3579 1,0820 1,1846 2,5230 0,7338 3,3500 

4 1,3578 1,0844 1,1869 2,5235 0,7035 3,3297 

5 1,3581 1,0895 1,1901 2,5036 0,6617 3,2876 

6 1,3576 1,0943 1,1995 2,4817 0,6198 3,2441 

7 1,3574 1,0993 1,2046 2,4693 0,5583 3,1937 

8 1,3576 1,1028 1,2079 2,4575 0,5226 3,1613 

9 1,3573 1,1068 1,2125 2,4355 0,4698 3,1102 
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 pp 

[barA] 

ps 

[barA] 

pd 

[barA] 

qv,p 

[m
3
/h] 

qv,s 

[m
3
/h] 

qv,d 

[m
3
/h] 

0,4 bar       

1 1,4104 1,0606 1,1908 2,7822 0,8779 3,6251 

2 1,4098 1,0621 1,1908 2,7715 0,8687 3,6116 

3 1,4099 1,0656 1,1908 2,7756 0,8484 3,6004 

4 1,4094 1,0687 1,1969 2,7643 0,8201 3,5735 

5 1,4096 1,0767 1,2068 2,7337 0,7603 3,5118 

6 1,4099 1,0820 1,2091 2,7137 0,7131 3,4660 

7 1,4097 1,0903 1,2181 2,6816 0,6485 3,4000 

8 1,4089 1,0979 1,2306 2,6551 0,5633 3,3238 

9 1,4084 1,1043 1,2365 2,6468 0,4823 3,2630 

       

0,45 bar       

1 1,4575 1,0502 1,2006 2,9739 0,9644 3,8148 

2 1,4579 1,0518 1,2028 2,9679 0,9550 3,8044 

3 1,4575 1,0578 1,2084 2,9409 0,9177 3,7606 

4 1,4578 1,0639 1,2128 2,9254 0,8809 3,7248 

5 1,4570 1,0722 1,2233 2,8952 0,8124 3,6576 

6 1,4575 1,0821 1,2339 2,8800 0,7304 3,5912 

7 1,4571 1,0914 1,2386 2,8496 0,6440 3,5116 

8 1,4570 1,0991 1,2545 2,8301 0,5624 3,4426 

9 1,4565 1,1063 1,2623 2,8038 0,4748 3,3649 

       

0,5 bar       

1 1,5086 1,0367 1,2123 3,1487 1,0566 3,9970 

2 1,5087 1,0411 1,2171 3,1387 1,0318 3,9733 

3 1,5087 1,0455 1,2206 3,1344 0,9955 3,9455 

4 1,5074 1,0542 1,2303 3,0934 0,9488 3,8857 

5 1,5083 1,0630 1,2375 3,0768 0,8822 3,8290 

6 1,5077 1,0735 1,2476 3,0485 0,8048 3,7569 

7 1,5077 1,0837 1,2627 3,0319 0,7158 3,6849 

8 1,5073 1,0921 1,2743 2,9929 0,6417 3,6077 

9 1,5078 1,0998 1,2803 2,9767 0,5522 3,5357 

10 1,5074 1,1057 1,2904 2,9586 0,4793 3,4736 
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 pp 

[barA] 

ps 

[barA] 

pd 

[barA] 

qv,p 

[m
3
/h] 

qv,s 

[m
3
/h] 

qv,d 

[m
3
/h] 

0,55 bar       

1 1,5638 1,0229 1,2278 3,3752 1,1378 4,2068 

2 1,5638 1,0259 1,2275 3,3612 1,1202 4,1853 

3 1,5636 1,0314 1,2335 3,3374 1,0919 4,1498 

4 1,5637 1,0413 1,2407 3,3118 1,0328 4,0920 

5 1,5630 1,0525 1,2524 3,2761 0,9566 4,0157 

6 1,5631 1,0646 1,2671 3,2482 0,8753 3,9413 

7 1,5619 1,0767 1,2790 3,2172 0,7810 3,8557 

8 1,5620 1,0868 1,2909 3,1907 0,6902 3,7757 

9 1,5612 1,0971 1,3043 3,1579 0,5897 3,6848 

10 1,5617 1,1057 1,3189 3,1258 0,4852 3,5916 

       

0,6 bar       

1 1,6060 1,0128 1,2351 3,5025 1,2018 4,3373 

2 1,6058 1,0158 1,2361 3,4701 1,1829 4,3024 

3 1,6054 1,0201 1,2421 3,4478 1,1608 4,2721 

4 1,6055 1,0237 1,2477 3,4604 1,1378 4,2650 

5 1,6058 1,0329 1,2545 3,4369 1,0945 4,2194 

6 1,6043 1,0423 1,2627 3,4088 1,0297 4,1560 

7 1,6047 1,0539 1,2751 3,3719 0,9578 4,0819 

8 1,6048 1,0545 1,2755 3,3746 0,9539 4,0810 

9 1,6046 1,0636 1,2873 3,3389 0,8947 4,0163 

10 1,6045 1,0730 1,2991 3,3171 0,8249 3,9538 

11 1,6043 1,0848 1,3107 3,2876 0,7211 3,8629 

12 1,6034 1,0966 1,3288 3,2542 0,6056 3,7613 

13 1,6029 1,1063 1,3415 3,2458 0,4850 3,6733 

       

0,7 bar       

1 1,7206 0,9611
*
 1,2613 3,8468 1,3175 4,6511 

2 1,7207 0,9706
*
 1,2704 3,8417 1,2660 4,6125 

3 1,7212 1,0118 1,2870 3,7927 1,1747 4,5168 

4 1,7196 1,0291 1,3058 3,7493 1,0764 4,4202 

5 1,7188 1,0466 1,3229 3,7019 0,9753 4,3188 

6 1,7181 1,0648 1,3440 3,6656 0,8507 4,2091 

7 1,7173 1,0853 1,3697 3,6177 0,6798 4,0599 

8 1,7164 1,1031 1,3997 3,5595 0,5013 3,8985 
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 pp 

[barA] 

ps 

[barA] 

pd 

[barA] 

qv,p 

[m
3
/h] 

qv,s 

[m
3
/h] 

qv,d 

[m
3
/h] 

0,8 bar       

1 1,8068 0,9389
*
 1,2786 4,0982 1,4244 4,8955 

2 1,8049 0,9614
*
 1,3000 4,0288 1,3248 4,7802 

3 1,8046 0,9740
*
 1,3119 3,9897 1,2684 4,7151 

4 1,8046 1,0129 1,3244 3,9677 1,1784 4,6387 

5 1,8023 1,0279 1,3423 3,9441 1,0916 4,5634 

6 1,8031 1,0458 1,3634 3,9049 0,9818 4,4618 

7 1,8026 1,0651 1,3886 3,8606 0,8510 4,3424 

8 1,8021 1,0868 1,4172 3,8105 0,6792 4,1910 

9 1,8024 1,1033 1,4431 3,7803 0,4953 4,0449 

       

0,9 bar       

1 1,9132 0,9159
*
 1,3033 4,3113 1,5453 5,1234 

2 1,9154 0,9293
*
 1,3188 4,3224 1,4832 5,0885 

3 1,9137 0,9662
*
 1,3562 4,2504 1,3052 4,9180 

4 1,9139 1,0121 1,3801 4,2047 1,1949 4,8116 

5 1,9131 1,0257 1,3951 4,1820 1,1112 4,7390 

6 1,9129 1,0491 1,4239 4,1312 0,9689 4,6074 

7 1,9127 1,0685 1,4492 4,1044 0,8307 4,4948 

8 1,9110 1,0883 1,4755 4,0586 0,6663 4,3514 

9 1,9097 1,1048 1,5026 4,0366 0,4828 4,2113 

       

1,0 bar       

1 2,0127 0,8942
*
 1,3254 4,4753 1,6435 5,3022 

2 2,0118 0,9074
*
 1,3419 4,4553 1,5918 5,2533 

3 2,0116 0,9297
*
 1,3626 4,4209 1,4910 5,1611 

4 2,0099 0,9623
*
 1,3973 4,3748 1,3435 5,0291 

5 2,0099 1,0150 1,4281 4,3156 1,1869 4,8819 

6 2,0082 1,0319 1,4497 4,2852 1,0897 4,7947 

7 2,0079 1,0492 1,4703 4,2705 0,9783 4,7087 

8 2,0093 1,0705 1,5005 4,2296 0,8283 4,5786 

9 2,0085 1,0885 1,5259 4,2013 0,6730 4,4533 

10 2,0085 1,1035 1,5537 4,1870 0,5048 4,3289 
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 pp 

[barA] 

ps 

[barA] 

pd 

[barA] 

qv,p 

[m
3
/h] 

qv,s 

[m
3
/h] 

qv,d 

[m
3
/h] 

1,1 bar       

1 2,1005 0,8728
* 

1,3458 4,7488 1,7198 5,5408 

2 2,1000 0,8962
*
 1,3640 4,7269 1,6348 5,4679 

3 2,1006 0,9119
*
 1,3864 4,6757 1,5724 5,3904 

4 2,1014 0,9309
*
 1,4053 4,6642 1,4871 5,3243 

5 2,1000 0,9556
*
 1,4298 4,5621 1,3883 5,1874 

6 2,0986 1,0074 1,4493 4,5222 1,2942 5,0959 

7 2,0990 1,0148 1,4735 4,5079 1,1887 5,0142 

8 2,0981 1,0369 1,4973 4,4610 1,0578 4,8929 

9 2,0977 1,0527 1,5162 4,4416 0,9610 4,8137 

10 2,0984 1,0696 1,5439 4,4137 0,8355 4,7091 

11 2,0975 1,0825 1,5631 4,3950 0,7290 4,6236 

12 2,0965 1,0967 1,5872 4,3732 0,5905 4,5143 

 

*
 absoluuttinen painemittaus BP2,a jätetty huomioimatta tulosten analysoinnista poikkeaman vuoksi  



73 

 

Liite 5: Mittaustuloksista lasketut suorituskyvyn tunnusluvut Fr, Pr ja η 

 

Mittapiste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

0,25 bar              

Fr - 0,277 0,274 0,270 0,258 0,253 0,243 0,233       

Pr - 0,504 0,583 0,561 0,611 0,572 0,583 0,625       

η - 0,140 0,160 0,151 0,158 0,145 0,142 0,146       

 

0,30 bar 

             

Fr - 0,293 0,293 0,284 0,278 0,261 0,242 0,231 0,214 0,206     

Pr - 0,544 0,585 0,591 0,585 0,590 0,619 0,628 0,674 0,696     

η - 0,159 0,171 0,168 0,163 0,154 0,150 0,145 0,144 0,144     

 
0,35 bar 

             

Fr - 0,305 0,300 0,291 0,279 0,264 0,250 0,226 0,213 0,193     

Pr - 0,554 0,597 0,592 0,600 0,599 0,665 0,689 0,702 0,729     

η - 0,169 0,179 0,172 0,167 0,158 0,166 0,156 0,149 0,141     

 

0,40 bar 

             

Fr - 0,316 0,313 0,306 0,297 0,278 0,263 0,242 0,212 0,182     

Pr - 0,593 0,588 0,571 0,603 0,641 0,633 0,667 0,744 0,769     

η - 0,187 0,184 0,175 0,179 0,178 0,166 0,161 0,158 0,140     

 

0,45 bar 

             

Fr - 0,324 0,322 0,312 0,301 0,281 0,254 0,226 0,199 0,169     

Pr - 0,585 0,592 0,604 0,608 0,647 0,679 0,673 0,768 0,804     

η - 0,190 0,190 0,189 0,183 0,181 0,172 0,152 0,153 0,136     

 
0,50 bar 

             

Fr - 0,336 0,329 0,318 0,307 0,287 0,264 0,236 0,214 0,186 0,162    

Pr - 0,501 0,510 0,513 0,535 0,541 0,561 0,611 0,654 0,661 0,709    

η - 0,168 0,168 0,163 0,164 0,155 0,148 0,144 0,140 0,123 0,115    

 

0,55 bar 

             

Fr - 0,337 0,333 0,327 0,312 0,292 0,269 0,243 0,216 0,187 0,155    

Pr - 0,527 0,518 0,528 0,532 0,553 0,587 0,612 0,643 0,687 0,748    

η - 0,178 0,173 0,173 0,166 0,161 0,158 0,149 0,139 0,128 0,116    

 

0,60 bar 

             

Fr - 0,343 0,341 0,337 0,329 0,318 0,302 0,284 0,283 0,268 0,249 0,219 0,186 0,149 

Pr - 0,525 0,521 0,534 0,548 0,551 0,562 0,584 0,584 0,613 0,643 0,667 0,732 0,777 

η - 0,180 0,178 0,180 0,180 0,175 0,170 0,166 0,165 0,164 0,160 0,146 0,136 0,116 

 
0,70 bar 

             

Fr - 0,342 0,330 0,310 0,287 0,263 0,232 0,188 0,141      

Pr - 0,629 0,640 0,568 0,599 0,624 0,666 0,728 0,832      

η - 0,215 0,211 0,176 0,172 0,164 0,155 0,137 0,117      

 

 

 
 

             



74 

 

Mittapiste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 
0,80 bar 

             

Fr - 0,348 0,329 0,318 0,297 0,277 0,251 0,220 0,178 0,131     

Pr - 0,622 0,647 0,661 0,589 0,620 0,654 0,707 0,775 0,852     

η - 0,216 0,213 0,210 0,175 0,172 0,165 0,156 0,138 0,112     

              

0,90 bar              

Fr - 0,358 0,343 0,307 0,284 0,266 0,235 0,202 0,164 0,120     

Pr - 0,617 0,634 0,678 0,634 0,655 0,703 0,753 0,813 0,893     

η - 0,221 0,217 0,208 0,180 0,174 0,165 0,152 0,134 0,107     

 

1,00 bar 

             

Fr - 0,367 0,357 0,337 0,307 0,275 0,254 0,229 0,196 0,160 0,121    

Pr - 0,627 0,649 0,667 0,710 0,710 0,748 0,783 0,845 0,906 0,990    

η - 0,230 0,232 0,225 0,218 0,195 0,190 0,179 0,165 0,145 0,119    

 

1,10 bar 

             

Fr - 0,362 0,346 0,336 0,319 0,304 0,286 0,264 0,237 0,216 0,189 0,166 0,135  

Pr - 0,627 0,636 0,664 0,681 0,707 0,681 0,733 0,766 0,797 0,855 0,899 0,963  

η - 0,227 0,220 0,223 0,217 0,215 0,195 0,193 0,182 0,172 0,162 0,149 0,130  

 


