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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle selvitys potkurien mitoittami-

sesta heidän käyttösovellustaan varten. Kahdesta mahdollisesta mitoittamisprosessista 

opinnäytetyössä käsitellään voimakerroinmenetelmä, joka soveltuu tarkkuutensa ansiosta 

kaupallisiin käyttökohteisiin. Laskennoissa on käytetty brittiläisen yksikköjärjestelmän 

yksiköitä, sillä SI-järjestelmän mukaisia kaavoja ei ole käytettävissä. Brittiläisiä yksiköitä 

on käytettävä myös siksi, että valmistajat laativat potkuriensa ominaisuuksia kuvaavat 

kuviot näiden yksiköiden pohjalta.  

 

Työssä käsitellään aluksi lyhyesti hydrodynamiikkaa, jotta keskeisimmät ja työlle oleel-

lisimmat fysikaaliset ilmiöt tulevat lukijalle tutuksi. Kolmannessa kappaleessa esitetään 

nykypäivänä käytettyjä propulsiolaitteita, joista yleisin on ruuvipotkuri erilaisilla variaa-

tioilla. Neljännessä ja viidennessä kappaleessa käydään läpi kavitaatiota sekä potkurime-

lua ennen mitoittamisprosessin käsittelyä. Lopuksi pohditaan laskennallisia ongelmia mi-

toitettaessa potkureita amfibiseen ajoneuvoon.  

 

Työn suurimpana ongelmana oli lähdeaineiston löytäminen sekä termistön ymmärtämi-

nen. Yksikköjärjestelmän eroavaisuudesta johtuen laskentoihin oli käytettävä huomatta-

vasti enemmän aikaa, jotta tulokset olisivat varmasti totuudenmukaisia. Toimeksianta-

jalle mitoitettiin potkurit heidän käyttösovellukselleen voimakerroinmenetelmää käyt-

täen. Tulokset ovat salaisia ja luottamuksellinen aineisto on poistettu julkisesta raportista.  
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The purpose of this thesis was to produce a report for client on how to design propellers 

for their application. From two possible design methods, the power factor method was 

chosen to be examined because of its precision and suitability for commercial applica-

tions. There are no formulas for SI-units so calculations had to be performed with British 

imperial units. Propeller manufacturers also base their charts on imperial units which was 

another reason for imperial unit calculations. 

 

After the introduction chapter, the second chapter of this thesis covers principles of hy-

drodynamics. The third chapter presents current propulsion devices of which the screw 

propeller and its variations are most common. The fourth and fifth chapter discuss cavi-

tation and propeller noise before addressing the propeller design process in sixth chapter. 

The last chapter discusses design problems concerning the usage of power factor method 

for amphibious vehicle design. 

 

The biggest problem was to find and understand the source literature for there are not 

many books covering propeller designing. With the formulas being based on imperial 

units the calculations had to be done with extra caution to avoid calculation errors. Pro-

pulsors were designed for the client using the power factor method. The results are con-

fidential and will not be published with public thesis. 

Key words: propeller design, propulsion, screw propeller, amphibious vehicle 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 7 

2 HYDRODYNAMIIKKA .................................................................................. 8 

2.1 Viskositeetti ............................................................................................... 8 

2.1.1 Dynaaminen viskositeetti ................................................................ 9 

2.1.2 Kinemaattinen viskositeetti ........................................................... 10 

2.2 Virtaustyypit ............................................................................................ 11 

2.2.1 Laminaarinen virtaus ..................................................................... 11 

2.2.2 Turbulenttinen virtaus ................................................................... 13 

2.2.3 Virtauksen siirtymävaihe .............................................................. 14 

2.2.4 Virtaustyypin laskennallinen määrittäminen................................. 15 

2.3 Energiayhtälö ........................................................................................... 15 

3 PROPULSORI ................................................................................................. 17 

3.1 Ideaalipropulsori ...................................................................................... 17 

3.2 Siipiprofiili ............................................................................................... 19 

3.3 Potkurityypit ............................................................................................ 20 

3.3.1 Kiinteän nousun potkuri ................................................................ 20 

3.3.2 Muuttuvanousuinen potkuri .......................................................... 21 

3.3.3 Suulakepotkuri .............................................................................. 23 

3.3.4 Kääntöpotkuri ................................................................................ 25 

3.3.5 Vastasuuntiin pyörivät potkurit ..................................................... 26 

3.3.6 Päällekkäiset potkurit .................................................................... 27 

3.3.7 Vesisuihkupropulsio ...................................................................... 28 

3.3.8 Sykloidipotkuri .............................................................................. 29 

4 KAVITAATIO ................................................................................................ 32 

4.1 Kavitaatiotyypit ....................................................................................... 32 

4.1.1 Levykavitaatio ............................................................................... 32 

4.1.2 Kuplakavitaatio ............................................................................. 33 

4.1.3 Kärkikavitaatio .............................................................................. 34 

4.2 Kavitaation haitat ja niiden ehkäiseminen ............................................... 36 

5 POTKURIMELU ............................................................................................ 38 

6 POTKURIN MITOITTAMINEN ................................................................... 39 

6.1 Bp-𝜹-menetelmä ...................................................................................... 39 

6.1.1 Rungon nopeuspotentiaali ............................................................. 40 

6.1.2 Tarvittava akseliteho ..................................................................... 42 

6.1.3 Akselin pyörimisnopeus ................................................................ 43 

6.1.4 Etenemisnopeuden laskeminen ..................................................... 45 



5 

 

6.1.5 Voimakerroin ja etenemiskerroin .................................................. 46 

6.1.6 Potkurin halkaisijan laskeminen etenemiskertoimen avulla ......... 47 

6.1.7 Etenemiskertoimen hienosäätö pienemmälle potkurihalkaisijalle 48 

6.1.8 Nousun määrittäminen .................................................................. 49 

6.1.9 Työnnön laskeminen ..................................................................... 49 

6.1.10 Lapojen pinta-alan laskeminen ..................................................... 49 

6.1.11 Kavitaatiohaittojen tutkiminen ...................................................... 51 

6.1.12 Mitoitus kaksipotkuriselle alukselle .............................................. 51 

6.2 Suuren potkurihalkaisijan ja pienen kierrosnopeuden merkitys .............. 52 

7 POTKURIT AMFIBISESSA AJONEUVOSSA ............................................. 53 

8 POHDINTA ..................................................................................................... 55 

LÄHTEET ............................................................................................................. 57 

LIITTEET ............................................................................................................. 59 

Liite 1. Bp-𝛿-kaaviot B 3.50 ja B 3.60 sarjan potkureille ............................... 59 

Liite 2. Bp-𝛿-kaaviot B 4.40 ja B 4.55 sarjan potkureille ............................... 60 

 



6 

 

ERITYISSANASTO 

 

 

Amfibinen  Maassa ja vedessä kulkeva 

Potkuri  Väliaineen liikettä työnnöksi muuttava siipipyörä  

Propulsori  Työntövoimaa tuottava laite tai järjestelmä 

Syväys  Aluksen vesirajan ja pohjan pystysuuntainen mitta  

Ad  Todellinen pinta-ala, in2 

Ap  Projisoitu pinta-ala in2 

Bp  voimakerroin 

BWL  vesirajan pituus, ft 

Cb  lohkokerroin 

D  halkaisija, in 

DAR  levysuhde 

DispT  syrjäytetty vesi, long ton 

DL suhde  syrjäytetyn veden- ja pituuden suhde 

Hd  syväys, ft 

LB  syrjäytetty vesi, lb 

LB/SHP  syrjäytetty vesi akselihevosvoimaa kohden, lb/hp 

N  akselikierrosluku, 1/min 

P  nousu, in 

PM/Dp  nousun suhde halkaisijaan 

PSI  paine, psi 

SHP  akselihevosvoimat, hv 

SL suhde  pituuden ja nopeuden suhde 

Sc  akselin keskilinjan pystyetäisyys vesirajasta, ft 

T  vääntömomentti, lb/ft 

V  nopeus, kn 

Va  etenemisnopeus, kn 

Wf  Wake kerroin 

WL  vesirajan pituus, ft 

𝛿  etenemiskerroin 

𝜂  hyötysuhde 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ajoneuvoa joka kykenee liikkumaan maan lisäksi myös vedessä, kutsutaan amfibiseksi 

ajoneuvoksi. Tällainen kyky on erityisen tärkeä sotilasajoneuvoille, joilta vaaditaan teho-

kasta liikkumiskykyä sota- ja kriisitilanteissa. Tuolloin osa silloista saattaa olla tuhoutu-

neita, joten ajoneuvojen on ylitettävä vesistöjä itsenäisesti. Vedessä liikkumista varten 

ajoneuvossa on oltava työntövoimaa tuottava laite, jota kutsutaan toimintatavastaan riip-

pumatta propulsoriksi.  

 

Veden käyttäytymistä on hankalaa arvioida, saati laskea avovesiolosuhteissa, jossa muut-

tujia on lukuisia. Tällöin myös propulsorien mitoitukseen liittyy useita epävarmuusteki-

jöitä, jolloin mitoituksen lopputulos on enemmän suuntaa antava kuin absoluuttinen to-

tuus. Lopullinen soveltuvuus käyttökohteeseen on testattava käytännön kokein, jotta var-

mistutaan propulsorilta vaadittavien ominaisuuksien toteutuminen. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Protolab Oy:lle tekninen selvitys potkurien mitoitus-

laskennasta heidän käyttösovelluksiaan varten. Opinnäytetyössä käsitellään myös hydro-

dynamiikkaa ja propulsorien teoriaa, jotta lukija saisi mahdollisimman kokonaisvaltaisen 

kuvan aiheesta.  
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2 HYDRODYNAMIIKKA 

 

 

Hydrodynamiikassa tarkastelun kohteena on virtaus eli neste, joka on liikkeessä. Paine 

leviää liikkuvassa nesteessä samoin, kuin levossa olevassa nesteessä. Nesteen liike, tiheys 

ja kitka aiheuttavat kuitenkin sen, ettei kokonaispaine ole sama järjestelmän jokaisessa 

kohdassa, vaan se alenee virtaussuunnassa häviöiden vaikutuksesta (Kauranne, Kajaste 

& Virikko 2013, 23.) 

 

Liikkuvassa nesteessä paine leviää samoin, kuin staattisessa, eli levossa olevassa nes-

teessä. Kokonaispaine ei kuitenkaan ole sama nesteen liikkeen, tiheyden ja kitkan vaiku-

tuksesta, vaan se alenee virtaussuunnassa häviöiden vaikutuksesta (Kauranne ym. 2013, 

23). 

 

 

2.1 Viskositeetti 

 

Kohdistettaessa nesteeseen ulkoinen voima, se alkaa liikkua, eli virrata. Nestepartikkelien 

välillä on kuitenkin kitkaa, jotka vastustavat virtauksesta aiheutuvaa nesteen muodon-

muutosta ja pysäyttävät virtauksen, jos ulkoinen voima poistetaan. Nestepartikkelien vä-

lisistä keskinäisistä kitkoista johtuva nesteen sisäinen kitka aiheuttaa kaikille todellisille 

virtausaineille niille ominaisen sitkeyden, eli muodonmuutosvastuksen, jonka mittana 

käytetään viskositeettia. Nesteen viskositeetin arvoon vaikuttavat nesteen ominaisuuk-

sien lisäksi myös sen toimintaympäristöön liittyvät suureet, joista merkittävimmät ovat 

lämpötila ja paine (Kauranne ym. 2013, 23.)  

 

Viskositeetti on siis nesteen kyky vastustaa asteittaista leikkaus- tai vetojännitystä. Yk-

sinkertaisimmillaan viskositeettia voidaan kuvata myös kykynä vastustaa virtaamista. 

Nesteen leikkausjännityksen vastustaminen johtuu sisäisten molekyylien kitkasta, kun 

nestekerrokset pyrkivät liikkumaan toistensa päällä (Engineering toolbox, 2017.) 
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2.1.1 Dynaaminen viskositeetti 

 

Dynaaminen, eli absoluuttinen viskositeetti on nesteen sisäisen vastuksen, eli kitkan 

mitta. Dynaamista viskositeettia voidaan tarkastella esimerkiksi levyllä, joka on asetettu 

nesteen pinnan päälle (kuva 1). Levyä vedettäessä neste takertuu levyn alapintaan adhee-

siovoimien johdosta ja liikkuu levyn mukana samalla nopeudella. Levyssä kiinni oleva 

nestekerros saa alapuolella olevat nestekerrokset liikkeelle nesteen sisäisen kitkan joh-

dosta. Vielä alempana olevat nestekerrokset jarruttavat ylempänä olevia nestekerroksia. 

Näiden kerrosten nopeus on pienempi kuin levyn nopeus. Täysin alimmaisena oleva nes-

tekerros ei liiku lainkaan, sillä se on kiinnittyneenä pohjaan. Nopeus kasvaa tyypillisesti 

suoraan verrannollisena etäisyyteen pohjasta levyyn (Laine, Hoffren & Renko 2006, 24.)  

 

 

 

KUVA 1. Dynaaminen viskositeetti (Laine ym. 2006, 25) 

 

Nesteen sisäinen kitka pyrkii jarruttamaan levyn liikettä tietyn suuruisella voimalla. Tämä 

voima kohdistuu nesteestä levyyn levyn pinnan suuntaisena ja sitä kutsutaan leikkausvoi-

maksi. Leikkausjännitys on leikkausvoima jaettuna pinta-alalle, johon leikkausvoima 

kohdistuu. Leikkausjännitys saadaan kaavalla (1) (Laine ym. 2006, 25). 

 

 𝜏 =
𝐹

𝐴
 (1) 

 

jossa 𝐹 on leikkausvoima ja 𝐴 levyn toisen puolen pinta-ala. 

Leikkausjännitys riippuu myös dynaamisesta viskositeetistä, nopeudesta ja levyn ja poh-

jan välisestä etäisyydestä kaavan (2) mukaan (Laine ym. 2006, 25). 
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 𝜏 = 𝜇
𝑈

ℎ
 (2) 

 

jossa 𝜇 on dynaaminen viskositeetti, 𝑈 nopeus ja ℎ levyn ja pohjan välinen etäisyys.  

 

Tiedettäessä levyä liikuttava voima 𝐹, levyn nesteen puoleinen pinta-ala 𝐴, levyn nopeus 

𝑈 sekä korkeus pohjasta levyyn ℎ kyetään selvittämään nesteen dynaaminen viskositeetti 

johtamalla kaavasta (1) ja (2) kaava (3): 

 

 𝜇 =
𝐹 ∙ ℎ

𝐴 ∙ 𝑈
 (3) 

 

Dynaamisen viskositeetin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 (Kauranne ym. 

2013, 24). Lämpötilassa 20 ℃ veden dynaaminen viskositeetti on 1,009 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 (Oulun 

yliopisto, 2017).  

 

Newtonilaisille nesteille on ominaista, että pienikin leikkausjännitys aiheuttaa niissä vir-

tausta. Tällainen neste on esimerkiksi vesi. Mikäli aineen viskositeetti ei ole vakio, kut-

sutaan ainetta ei-newtonilaiseksi nesteeksi (Kauranne ym. 2013, 24.) Ei-newtonilaisia ai-

neita ovat esimerkiksi bitumi ja sulaneet polymeerit (Non-newtoninan fluids: an intro-

duction, 2017). 

 

Virtauksen ollessa turbulenttista jarruttavaa voimaa lisää eri neste- tai kaasukerrosten se-

koittuminen. Jarruttavan voiman lisäys voi olla huomattavasti suurempi kuin viskositee-

tin synnyttämä voima laminaarisessa virtauksessa (Laine ym. 2006, 26.) 

 

 

2.1.2 Kinemaattinen viskositeetti 

 

Teoreettisessa tarkastelussa käytetään kuitenkin dynaamisen viskositeetin sijasta yleisesti 

kinemaattista viskositeettiä 𝜈, jonka SI-järjestelmän mukainen yksikkö on 𝑚2 𝑠⁄ . Kine-

maattinen viskositeetti on dynaamisen viskositeetin ja aineen tiheyden suhde. Kinemaat-

tinen viskositeetti saadaan kaavan (4) mukaan (Kauranne ym. 2013, 25). 
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 𝜈 =
𝜇

𝜌
 (4) 

 

jossa 𝜈 on kinemaattinen viskositeetti ja 𝜌 on nesteen tiheys. 

 

Tekniikan kaavaston mukaan veden tiheys 20 ℃ lämpötilassa on 998 𝑘𝑔 𝑚3⁄  (Mäkelä, 

M., Soininen, L., Tuomola, S. & Öistämö, J. 2012, 178). Oulun yliopiston (2017) mukaan 

veden dynaaminen viskositeetti 20 ℃ lämpötilassa on 1,009 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠. Tällöin veden ki-

nemaattinen viskositeetti voidaan laskea käyttämällä kaavaa (4). 

 

 
𝜈 =

1,009 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠

998 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 1,01 ∙ 10−6 𝑚2 𝑠⁄  

 

 

 

2.2 Virtaustyypit 

 

Nesteen virtaus voi olla luonteeltaan joko laminaarista tai turbulenttista. Virtausnopeutta 

nostettaessa nesteeseen alkaa syntyä pyörteitä yksittäisten nesteosasten poiketessa virta-

viivoiltaan. Pyörteily lisääntyy virtausnopeuden kasvaessa ja muuttuu lopulta täysin pyör-

teiseksi, eli turbulenttiseksi (Kauranne ym. 2013, 29).  

 

 

2.2.1 Laminaarinen virtaus 

 

Laminaarinen virtaus on kerrosmaista, jossa kaikki nesteosaset seuraavat tiettyä rataa, 

jota kutsutaan virtaviivaksi. Tällöin kaikki nestehiukkaset liikkuvat yhdensuuntaisesti, 

kuten kuvasta 2 huomataan. 
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KUVA 2. Laminaarinen virtaus putkessa (Kauranne ym. 2013, 28) 

 

Hydrauliikkaan liittyvässä laskennassa nesteen virtausnopeuden arvona käytetään no-

peusjakaumasta määritettyä keskiarvoa. Laminaarisen virtauksen nopeusjakauma put-

kessa on paraboloidinen ja sen keskinopeus saadaan kaavalla (5) (Kauranne ym. 2013, 

28) 
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 𝜈 = 0,5 ∙ 𝜈𝑚𝑎𝑥 (5) 

 

jossa 𝜈𝑚𝑎𝑥 on virtauksen maksiminopeus. 

 

 

2.2.2 Turbulenttinen virtaus 

 

Turbulenttisessa virtauksessa nesteosaset liikkuvat mielivaltaisesti noudattamatta tark-

koja ratoja kuten kuvasta 3 havaitaan. Kokonaisvirtaus liikkuu kuitenkin tiettyyn suun-

taan, mutta yksittäiset nestehiukkaset voivat hetkittäin liikkua jopa tätä suuntaa vastaan. 

Turbulenttisen virtauksen nopeusjakauma putkessa on pyörteilyn takia laakeampi, kuin 

laminaarisen. Turbulenttisen virtauksen keskinopeus saadaan kaavalla (6) (Kauranne ym. 

2013, 28).  

 

 𝜈 = (0,8 → 0,88) ∙ 𝜈𝑚𝑎𝑥 (6) 
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KUVA 3. Turbulenttinen virtaus putkessa (Kauranne ym. 2013, 28) 

 

 

2.2.3 Virtauksen siirtymävaihe 

 

Virtaus ei muutu laminaarisesta turbulenttiseksi välittömästi, vaan niin kutsutun siirtymä-

vaiheen kautta. Tällöin molempia virtaustyyppejä esiintyy samanaikaisesti. Laskennassa 

siirtymäalueen virtaus oletetaan turbulenttiseksi. 
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2.2.4 Virtaustyypin laskennallinen määrittäminen 

 

Laminaarisessa virtauksessa virtaushäviöt kasvavat lineaarisesti virtausnopeuden funk-

tiona, kun taas turbulenttisessa virtauksessa häviöt kasvavat eksponentiaalisesti. Virtaus-

tyyppi voidaan selvittää laskennallisesti laaduttoman Reynoldsin luvun 𝑅𝑒 avulla. Rey-

noldsin luku määritellään kaavan (7) mukaan (Kauranne ym. 2013, 29). 

 

 𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷𝐻

𝜈
 (7) 

 

jossa 𝑣 on virtausnopeus, 𝜈 on kinemaattinen viskositeetti ja 𝐷𝐻 on hydraulinen halkai-

sija.  

 

Laskennallista Reynoldsin lukua verrataan kokeellisesti saatuun kriittiseen Reynoldsin 

lukuun (𝑅𝑒𝑘𝑟
), joka on ominainen erityyppisille virtauskanaville. Laskennallisen Rey-

noldsin luvun ollessa alle kriittisen Reynoldsin luvun virtaus on laminaarista (Kauranne 

ym. 2013, 25). 

 

Virtausnopeus, hydraulinen halkaisija ja viskositeetti vaikuttavat laminaarisen virtauksen 

muuttumiseen turbulenttiseksi. Putkistoissa kriittisin tekijä on virtausnopeus, sillä kom-

ponenttien koko on yleensä sama ja viskositeettiin vaikuttava lämpötila pyritään pitämään 

vakiona.  

 

 

2.3 Energiayhtälö 

 

Energiayhtälö, eli potentiaalienergian ja liike-energian yhdistävän Bernoullin yhtälö pä-

tee kokoon puristumattoman ja kitkattoman nesteen stationaariseen virtaukseen. Yhtä-

lössä kokonaispaine on vakio virtaviivaa pitkin kuljettaessa ja eräin edellytyksin koko 

virtauskentässä. Myötävirtaan kuljettaessa kokonaispaine säilyy vakiona, jos virtaus on 

kitkaton. Tällöin sanotaan, että virtauksessa ei ole häviöitä (Laine ym. 2006, 16.)  

 

Bernoullin yhtälön mukaan staattisen paineen ja kineettisen paineen summa on vakio. 

Tämä summa on yhtä suuri kuin kokonaispaine. Virtauksen virtaviivaa pitkin kuljetta-

essa, jossa nopeus muuttuu, myös staattinen paine muuttuu (kuva 4). Nopeuden ollessa 
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suurimmillaan, staattinen paine on pienimmillään ja päinvastoin. Patopisteissä, joissa no-

peus on nolla, staattinen paine on kokonaispaineen suuruinen (Laine ym. 2006, 17.) 

 

 

 

KUVA 4. Virtaus kavennetussa putkessa (Kauranne ym. 2013, 39) 

 

Bernoullin yhtälöä voidaan soveltaa esimerkiksi tilanteessa, jossa virtauskanavan poikki-

pinta-ala kaventuu, eli kuristuu. Nesteen virratessa kuristuksen läpi virtaus kuroutuu ka-

peammaksi ja nesteen virtausnopeus kasvaa, jolloin paine pienenee. Bernoullin yhtälö on 

kaavan (8) mukainen (Kauranne ym. 2013, 39). 

 

 𝑝 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧 + 
𝜌 ∙ 𝜈2

2
= 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜 (8) 

 

jossa 𝑝 on staattinen paine, 𝜌 aineen tiheys, 𝑔 maan vetovoiman kiihtyvyys, 𝑧 asemakor-

keus ja 𝜈 virtausnopeus. 

 

Mikäli maan vetovoiman kiihtyvyyttä ja nesteen asemakorkeutta ei oteta huomioon, voi-

daan kaava (8) yksinkertaistaa kaavaksi (9) (Laine ym. 2006, 16). 

 

 𝑝𝑡 = 𝑝 +  
𝜌 ∙ 𝜈2

2
 (9) 

 

jossa 𝑝𝑡 on kokonaispaine.  
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3 PROPULSORI 

 

 

Propulsiolla tarkoitetaan aluksen kulkuvastuksen kumoamista sekä kiihdytykseen tarvit-

tavan työntövoiman aikaansaamista aluksesta käsin. Propulsiolaite saa väliaineen, esi-

merkiksi veden tai ilman massavirran kiihtymään taaksepäin. Tämän seurauksena syntyy 

propulsorin pintaan kohdistuva reaktiovoima, joka työntää alusta eteenpäin. Tavanomai-

sin propulsori esimerkiksi veneissä ja sotilasajoneuvoissa on potkuri. Suurimmissa lento-

koneissa propulsion tuottaa suihkumoottori. 

 

Hyvä propulsori omaa tasaisen työntövoiman sekä korkean hyötysuhteen normaaleissa 

käyttöolosuhteissa eikä ole meluisa tai värähtele. Työnnön suuruuden ja suunnan kuuluu 

olla helposti säädettävissä, jolloin saavutetaan hyvät pysäytys- ja peruutusominaisuudet. 

Propulsorin pitäisi olla mahdollisimman toimintavarma ja kestävä, mutta sen investointi- 

ja ylläpitokustannukset pienet (Räisänen 2000, 8-1.) 

 

 

3.1 Ideaalipropulsori 

 

Propulsorin toimintaa ja sen hyötysuhteen riippuvuutta kuormituksesta voidaan ymmär-

tää ideaalipropulsorin käsitteen ja teorian avulla. Ideaalipropulsorilla tarkoitetaan nopeu-

della 𝑉𝐴 virtauksen läpäisevää tasoa, joka on suunnattu kohtisuoraan virtaukseen nähden 

(kuva 5). Etäällä propulsorista vallitsee paine 𝑝0. Tähän tasoon nähden kohtisuoraan 

suunnattu ja tasaisesti jakautunut ulkoinen kuormitus aiheuttaa askelmuotoisen paineen 

muutoksen ja tasaisen virtausnopeuden kasvun virtaputkessa. Virtaus virtaputken sisällä 

on tasaista tasaisen ulkoisen kuormituksen ansiosta. Oletuksena on, että virtaus on kitka-

tonta ja pyörteetöntä (Räisänen 2000, 8-1.) 
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KUVA 5. Virtaus ideaalipropulsorilta (Räisänen 2000, 8-2) 

 

Ideaalipropulsorin teoriaa kutsutaan myös Rankinen-teoriaksi. Teoria on yleispätevä, eikä 

siinä oteta kantaa siihen, millainen propulsiolaite on.  Jatkuvuuden, liikemäärän ja Ber-

noullin yhtälöistä voidaan johtaa sekä ideaalipropulsorin työntövoima, että indusoidut no-

peudet propulsorin tasossa sekä etäällä alavirrassa. Ideaalipropulsorin työntövoima saa-

daan kaavalla (10) (Räisänen 2000, 8-2). 

 

 𝑇 = 𝜌 ∙ 𝑈𝐴0 ∙ (𝑉𝐴 +
1

2
∙ 𝑈𝐴0 ) ∙ 𝐴0 (10) 

 

jossa 𝑇 on työntövoima, 𝑈𝐴0 on nopeus etäällä alavirrassa, 𝑉𝐴 on virtauksen läpäisevän 

tason nopeus ja 𝐴0 on propulsorin pinta-ala. 

 

Propulsorin tasossa indusoitu virtausnopeus on puolet indusoidusta virtausnopeudesta 

etäällä alavirrassa. Indusoitu virtausnopeus propulsorin tasossa saadaan kaavalla (11) 

(Räisänen 2000, 8-2). 
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 𝑈𝐴 =
1

2
∙ 𝑈𝐴0 (11) 

 

jossa 𝑈𝐴 on indusoitu virtausnopeus propulsorin tasossa. 

 

Ideaalipropulsorin hyötysuhdetta laskettaessa lasketaan ensin työnnön tekemä työ 𝑃𝑇  ai-

kayksikössä ja sen jälkeen propulsorin vaatima teho 𝑃𝐷. Työnnön tekemä työ lasketaan 

kaavalla (12) ja ideaalipropulsorin hyötysuhde kaavalla (13) (Räisänen 2000, 8-2). 

 

 𝑃𝑇 = 𝑇 𝑉𝐴 (12) 

 

jossa 𝑃𝑇 on työnnön tekemä työ. 

 

 
𝜂𝐼 =

𝑃𝑇

𝑃𝐷
=

𝑉𝐴

𝑉𝐴 +
1
2 ∙  𝑈𝐴0

=
1

1 +
1
2  ∙

𝑈𝐴0

𝑉𝐴

 
(13) 

 

Ideaalipropulsorin hyötysuhde on sitä suurempi, mitä pienempi propulsorin indusoitu no-

peus on suhteutettuna potkurin tason nopeuteen. Toisaalta propulsorin indusoidun nopeu-

den pienentyessä myös työntö pienenee. Propulsorin hydraulisen poikkileikkauksen 𝐴0 

tulisi olla riittävän iso, jotta sekä työntövoima, että hyötysuhde olisi tarpeeksi suuri. Tä-

män vuoksi laivoissa pyritään käyttämään mahdollisimman suuria potkureita ja monipot-

kurijärjestelmiä. Tämä selittää myös sen, miksi matalissa vesissä siipiratas toimii toden-

näköisemmin paremmin kuin ruuvipotkuri (Räisänen 2000, 8-3.) 

 

 

3.2 Siipiprofiili 

 

Siipiprofiili on rakenteen poikkileikkauksen muoto, jolla pyritään saamaan nostovoimaa 

paine-eron avulla (kuva 6). Väliaineen kulkiessa siipiprofiilin pintoja, pitkin osa väliai-

neesta joutuu kulkemaan pidemmän matkan. Kuten Bernoullin yhtälö kertoo, paine on 

matalampi siellä missä virtaus on suurimmillaan. Tällöin siipiprofiilin korkeapaineisempi 

puoli (jossa ilma virtaa hitaammin) pyrkii työntämään siipiprofiilia matalapaineisen puo-

len suuntaan. Tällaista siipiprofiilia hyödynnetään lentokoneiden siipien lisäksi myös pot-

kureissa. 
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KUVA 6. Siipiprofiili painekentässä (Laine ym. 2006, 60) 

 

 

3.3 Potkurityypit 

 

Vesillä liikkuviin aluksiin on kehitetty monia erilaisia potkureita, joilla saavutetaan aluk-

selta eniten haluttuja ominaisuuksia, kuten ohjattavuutta, hyötysuhdetta tai parasta mah-

dollista työntövoimaa. Osalle potkureista ei ole selvää suomenkielistä nimeä, joten niiden 

englanninkieliset nimitykset on selitetty tekstissä sekaannusten välttämiseksi.  

 

 

3.3.1 Kiinteän nousun potkuri 

 

Kiinteän nousun potkuri (eng. fixed pitch propeller), eli ruuvipotkuri on tavanomaisin 

käytössä oleva potkurityyppi. Suurien laivojen potkureita lukuun ottamatta tavanomaisia 

valmistusmateriaaleja ovat alumiini, polymeerit sekä viime aikoina hiilikuitu (Carlton 

2012, 11). Ruuvipotkuria valittaessa tärkeimmät kriteerit ovat lapojen lukumäärä sekä 
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potkurin nousu. Lapojen lukumäärää lisäämällä kyetään kontrolloimaan kavitaation ja ää-

nen määrää. Tyypillinen lapojen lukumäärä ruuvipotkureissa on kahdesta seitsemään. 

Potkurin nousulla tarkoitetaan matkaa, jonka potkuri kulkisi kiinteässä aineessa, esimer-

kiksi savessa, kun sitä pyöräytetään yksi kierros. Kuvassa 7 ruuvipotkurin osat nimettynä.  

 

 

 

KUVA 7. Kiinteän nousun potkuri (Räisänen 2000, 8-3) 

 

 

3.3.2 Muuttuvanousuinen potkuri 

 

Toisin kuin kiinteän nousun potkureissa, joiden ainoa muuttuja on pyörintänopeus, muut-

tuvanousuisella potkurilla (eng. controllable pitch propeller) voidaan vaikuttaa tuotettuun 

työntövoimaan myös potkurin nousua muuttamalla. Tämä tapahtuu hydraulisesti tai me-

kaanisesti potkurin navan sisällä olevalla toimilaitteella. Muuttuvanousuisella potkurilla 

mekaanisesta monimutkaisuudestaan huolimatta on huomattavia etuja verrattuna kiinteän 

nousun potkureihin. Ensinnäkin aluksen työntövoimaan voidaan vaikuttaa potkurikoneis-

ton (polttomoottori, hydraulimoottori ym.) pyörimisnopeutta muuttamatta (Carlton 2012, 

19). Alusta voidaan myös peruuttaa muuttamatta potkurikoneiston pyörimissuuntaa. Täl-

löin potkurikoneisto voi olla huomattavasti yksinkertaisempi. 
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Muuttuvanousuisen potkurin haittapuolia ovat mm. korkeampi hinta ja säännöllisempi 

huollon tarve. Nousun säätömekanismin ollessa potkurin navan sisäpuolella myös potku-

rin napa on suurempi kuin kiinteänousuisella potkurilla (Marine insight, 2015). Kuvassa 

8 on havainnollistettuna eräs muuttuvanousuisen potkurin rakenne. 

 

 

 

KUVA 8. Muuttuvanousuisen potkurin rakenne (Carlton 2012, 20) 
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3.3.3 Suulakepotkuri 

 

Suulakepotkuri (eng. ducted propeller) koostuu kahdesta pääasiallisesta komponentista: 

rengasmaisesta, siipiprofiilin muotoisesta suulakkeesta sekä potkurista, joka on tavan-

omainen ruuvipotkuri joko kiinteällä- tai muuttuvalla nousulla. Suulakkeen tarkoitus on 

kiihdyttää tai vähentää virtauksen nopeutta, mutta myös toimia suojana potkurille ja vä-

hentää lavan kärjissä tapahtuvaa pyörteilyä. Kuvassa 9 on ruuvipotkuri suulakkeessa. 

 

 

 

KUVA 9. Potkuri suulakkeessa (SVA Potsdam GmbH, 2017) 

 

Suulakkeen muuttamaa kokoon puristumattoman nesteen virtausta voidaan tarkastella 

kaavalla 14. Neste virtaa kanavissa a-a ja b-b, joilla on eri halkaisija. 

 

 𝜌𝐴𝑎𝑣𝑎 =  𝜌𝐵𝑏𝑣𝑏 (14) 
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jossa 𝐴 on suulakkeen kanavan poikkileikkauksen pinta-ala suulakkeen leveimmässä 

kohdassa, 𝐵  suulakkeen kanavan poikkileikkauksen pinta-ala suulakkeen kapeimmassa 

kohdassa ja 𝑣 nesteen nopeus. 

 

Tällä tavoin voidaan selvittää potkurin kohtaaman virtauksen nopeus, mikäli tiedetään 

poikkileikkauksien pinta-alojen lisäksi suulakkeen kohtaaman virtauksen nopeus. Kaa-

vassa kanava a-a olisi suulakkeen poikkileikkauksen pinta-ala potkurin kohdalta ja b-b 

suulakkeen alkupäästä. 

 

Kiihdyttävä suulake (kuva 10, a) nopeuttaa virtausta potkuritason edessä, jolloin potkurin 

kuormitus keventyy ja työntö lisääntyy (Räisänen 2000, 8-14).  Aluksen nopeuden kas-

vaessa yli kymmeneen solmuun (n. 18,5 km/h) kiihdyttävä suulake alkaa kuitenkin jar-

ruttaa virtausta, jolloin kokonaistyöntö vähenee.  

 

Kiihdyttävän suulakkeen ongelmana on huono suorituskyky peruuttaessa. Tällöin suulak-

keen siipiprofiili joutuu toimimaan toiseen suuntaan jättökärjen ollessa kohtaamiskärki. 

Tämä on luonnollisesti epäoleellista aluksissa, jotka pääasiassa kulkevat vain eteenpäin, 

mutta esimerkiksi hinausaluksissa kiihdyttävän suulakkeen muoto voi koitua ongelmaksi. 

Kompromissi on työntö-veto suulake (kuva 10, b). Tällöin suorituskyky peruuttaessa pa-

ranee eteenpäin kulkemisen kustannuksella. 

 

Myös muita keinoja on patentoitu kiihdyttävän suulakkeen huonojen peruutusominai-

suuksien ratkaisemiseksi. Yksi tällainen on Hannan-hahlo suulake, jonka jättökärjessä on 

reikiä (kuva 10, c). Näiden aukkojen ansiosta vesi pääsee peruutettaessa useampaa reittiä 

potkurille mahdollistaen perinteistä kiihdyttävää suulaketta paremman peruutushyöty-

suhteen. 

 

Hidastavaa suulaketta (kuva 10, d) käytetään kavitaatiohaittojen torjumiseen esimerkiksi 

sukellusveneissä ja torpedoissa. Suulakkeen muodon ansiosta potkurin kohtaaman veden 

nopeus hidastuu vaikuttaen potkurin paine- ja imupuolen paine-eroihin. 
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KUVA 10. Suulakkeiden muotoja 

 

 

3.3.4 Kääntöpotkuri 

 

Kääntöpotkuri (eng. azimuthing propeller) on avo- tai suulakepotkuri, joka on kiinni kan-

nattajassa ja kykenee kääntymään 360° itsensä ympäri, jolloin peräsintä ei tarvita. Kään-

töpotkuri soveltuu aluksiin, joilta vaaditaan hyviä ohjailtavuus- ja paikallaan pysymisen 

ominaisuuksia. Tällaisia potkureita löytyy mm. risteilylaivoista ja tankkereista (Carlton 

2012, 16). Kuvassa 11 on JM Fennican kääntöpotkurin osat nimettyinä ja koko havain-

nollistettuna. 
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KUVA 11. JM Fennican kääntöpotkuri (Räisänen 2000, 8-17) 

 

 

3.3.5 Vastasuuntiin pyörivät potkurit 

 

Vastasuuntiin pyörivät potkurit (eng. contra-rotating propellers) ovat sijoitettu peräkkäin 

ja ne pyörivät nimensä mukaisesti vastakkaisiin suuntiin toisiinsa nähden (kuva 12). Täl-

laisen potkurityypin etuna on, että edessä olevan potkurin taakse muodostuvan vanaveden 

rotaatioenergia voidaan osittain hyödyntää takana sijaitsevassa potkurissa. Tyypillisesti 

taaimmaisen, eli vanavedessä sijaitsevan potkurin halkaisija on edessä olevaan pienempi. 

Kahden potkurin propulsiojärjestelmän etuna on myös kyky tasapainottaa propulsorista 

alukseen kohdistuvaa vääntömomenttia. Vastasuuntiin pyöriviä potkureita on käytetty 

mm. torpedoissa (Carlton 2012, 17). 
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KUVA 12. Vastasuuntiin pyörivät potkurit torpedossa (Carlton 2012, 17) 

 

 

3.3.6 Päällekkäiset potkurit 

 

Päällekkäiset potkurit (eng. overlapping propellers) ovat sijoitettuna kahdelle erilliselle 

akselille (kuva 13), toisin kuin vastasuuntiin pyörivät potkurit, jotka ovat samalla akse-

lilla. Akselien etäisyys toisistaan on pienempi kuin potkurien halkaisijat, jolloin toinen 

potkureista on sijoitettu taemmas. Tällaisella potkurijärjestelmällä pyritään saamaan 

energiaa takaisin vanaveden pyörteilystä. Päällekkäin sijoitettuja potkureita ei juurikaan 

ole käytännössä (Carlton 2012, 17).  
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KUVA 13. Päällekkäiset potkurit (Carlton 2012, 18) 

 

 

3.3.7 Vesisuihkupropulsio 

 

Vesisuihkupropulsiota käytetään laajalti vesiskoottereissa, mutta myös suuremman ko-

koluokan aluksissa. Toimintaperiaatteena on veden imeminen aluksen pohjasta putkeen, 

jossa pumppu kiihdyttää veden vauhtia poistoputkea pitkin ulos aluksen taakse (kuva 14). 

Tällöin veden lisääntyneestä liike-energiasta saadaan työntöä (Carlton 2012, 21.) 
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KUVA 14. Vesisuihkupropulsion toimintaperiaate (Carlton 2012, 21) 

 

Vesisuihkupropulsio on yksi mahdollinen propulsiotyyppi, jota voidaan käyttää, jos ta-

vanomaisemmat potkurit eivät sovellu käyttökohteeseen esimerkiksi hyötysuhteen, kavi-

taation, äänen tai aluksen syväyden vuoksi. Ongelmia ovat esimerkiksi sisääntuloaukon 

tukkeutuminen ja paino (Carlton 2012, 22.) 

 

 

3.3.8 Sykloidipotkuri 

 

Sykloidi- tai pystyakselipotkuriin on sovitettuna tyypillisesti kuusi tai kahdeksan siive-

kettä, jotka pyörivät pystyakselinsa ympäri. Nämä siivekkeet taas ovat kiinnitettynä vaa-

katasossa pyörivään levyyn. Siivekkeet ovat suunniteltu pyörimään pystyakselinsa ym-

päri suhteessa pyörivän levyn kulmaan mekaanisella liitännällä. Sykloidipotkureita on 

pääasiassa kahta tyyppiä; Kirsten-Boeing potkuri (kuva 15, a) ja Voith-Schneider potkuri 

(kuva 15, b). Kuvista voidaan huomata, että levyn pyöriessä 360° siivekkeet pyörähtävät 

180° (Carlton 2012, 22.) 
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KUVA 15. Sykloidipotkurin toimintaperiaate (Carlton 2012, 22) 

 

Sykloidipotkurilla on huomattavia etuja, kun liikkuvuus ja paikallaan pysyminen ovat 

oleellisia alukselle. Resultanttityönnön voimakkuutta voidaan säätää kaikkiin vaakasuun-

tiin, jolloin peräsintä ei tarvita (Carlton 2012, 22.) Kuvassa 16 esitettynä sykloidipotkuri 

asennettuna alukseen. 
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KUVA 16. Sykloidipotkuri aluksessa (IMC, 2017) 
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4 KAVITAATIO 

 

 

Nesteiden mekaniikassa kavitaatiota voi tapahtua, kun nestettä käytetään laitteessa, joka 

saa aikaan nesteen paineen -ja nopeuden muutoksia. Kavitaation ilmiötä voi yksinkertai-

simmillaan ajatella veden keittämisellä eri ilmanpaineissa. Meren pinnalla vallitsevassa 

ilmanpaineessa (101,3 kPa) nesteen kiehumispiste on 100 °C, mutta korkealla vuoristossa 

vesi kiehuu matalammassa lämpötilassa alhaisen ilmanpaineen vuoksi.  

 

Kavitaatio on siis paineen alentumisen seurauksesta tapahtuvaa kaasu-faasin muodostu-

mista. Paineen alentuessa paikallisesti pienimpään mahdolliseen nesteessä esiintyvään 

paineeseen, muodostuu nesteen tilalle höyryn ja kaasun seos, jota kutsutaan kavitaa-

tiokupliksi tai kavitaatioksi. Liiallinen potkurien kuormittaminen lisää riskiä kavitaation 

syntymiselle (Räisänen 2000, 8-10.) 

 

Kavitaation aiheuttamien kuplien lyyhistyessä syntyy ääntä kaasun ja höyryn seoksen 

muuttuessa takaisin vedeksi. Kavitaatiokuplan muodostumisessa syntyy paineaalto ja 

lyyhistymisessä imua. Lisääntyneen äänen lisäksi kavitaatiokuplat aiheuttavat mekaa-

nista rasitusta potkurille (Räisänen 2000, 8-11.) 

 

 

4.1 Kavitaatiotyypit 

 

Kavitaatiota muodostuu yleensä potkurin lavan imupuolelle, jossa paine on alhainen. 

Muuttuvanousuisella potkurilla levykavitaatiota voi ilmaantua myös painepuolella, jos 

lapojen nousu säädetään pieneksi ja potkuria pyöritetään nopeasti. Tällöin voidaan het-

kellisesti saada aikaan virtaus, jonka kohtauskulma on negatiivinen. Kavitaatio voidaan 

jakaa kolmeen lajiin: levy-, kupla-, ja kärkikavitaatioihin (Räisänen 2000, 8-11.) 

 

 

4.1.1 Levykavitaatio 

 

Levykavitaatio on potkurin lavassa oleva ohut lasimainen kerros, joka sisältää veden, 

höyryn ja kaasun seoksen (kuva 17). Sen epästabiilisuuteen liittyy hydrodynaamisia pai-

neita, jotka voivat aiheuttaa värähtelyongelmia alukselle. Levykavitaatio alkaa yleensä 
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lavan profiilin etureunasta eli sieltä, missä dynaaminen paine tavanomaisissa potkureissa 

saavuttaa minimiarvonsa (Räisänen 2000, 8-11.) 

 

 

 

KUVA 17. Levykavitaatio (Carlton 2012, 216) 

 

 

4.1.2 Kuplakavitaatio 

 

Kuplakavitaatio liittyy levykavitaatioon ja virtauksen voimakkaaseen turbulenssiin. Ka-

vitaatiokuplat ajelehtivat korkean paineen alueella ja hajoavat nopeasti, jolloin syntyy ly-

hyitä ja voimakkaita painepulsseja (Räisänen 2000, 8-11). Painepulssit aiheuttavat melua 

ja potkurilapojen eroosiota. Kuvassa 18 on kuplakavitaatiota potkurin lavan oikealla puo-

lella. 
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KUVA 18. Kuplakavitaatio (Carlton 2012, 216) 

 

 

4.1.3 Kärkikavitaatio 

 

Lavan kärjessä ja juuressa muodostuu pyörteitä (kuva 19), jotka alkavat kavitoimaan ol-

lessaan tarpeeksi voimakkaita. Juurikavitaatio (kuva 20) on suhteellisen harvinainen, sillä 

potkurin navan syvyydessä vallitsee korkea hydrostaattinen paine (Räisänen 2000, 8-11). 

Juurikavitaatio on kuitenkin kärkikavitaatiota vaarallisempi, sillä siihen liittyy potkurin 

navan ja lapojen syöpymistä.  
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KUVA 19. Kärkikavitaatio (Carlton 2012, 216) 

 

 

 

KUVA 20. Juurikavitaatio (Carlton 2012, 216) 
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4.2 Kavitaation haitat ja niiden ehkäiseminen 

 

Aluksen perään sijoitetut potkurit toimivat rungon vanavedessä. Vanavesi on potkurin 

kohtaama epähomogeeninen hidastuma, jolla on tiettyjä haittavaikutuksia potkurin toi-

minnan kannalta. Vakiotyönnön lisäksi potkuriin ja runkoon vaikuttavat harmoniset 

voima- ja momenttikomponentit, joita kutsutaan epästationaarisiksi potkurivoimiksi (eng. 

bearing forces). Näiden potkurivoimien suuruus riippuu vanaveden epätasaisuudesta sen 

ollessa normaalisti enintään 5% vakiotyönnön ja -momentin arvosta (Räisänen 2000, 8-

12.) 

 

Kavitaation laajuus riippuu lapojen kulma-asennosta. Kavitaation epästationaarisuuden 

syinä ovat vanaveden epähomogeenisuus sekä harmonisesti vaihteleva hydrostaattinen 

paine. Tämä epästationaarisuus aiheuttaa potkurin lapaan värähtelyongelmia (Räisänen 

2000, 8-12.)  

 

Yksi kavitaation haitoista on potkuriin kohdistuva eroosio (kuva 21), mutta kavitaatio 

aiheuttaa myös melua. Potkurikavitaation aiheuttama paine vaimenee vedessä huomatta-

vasti hitaammin kuin kavitoimattoman potkurin indusoima paine. Kavitaation aiheuttama 

paine sisältää komponentteja, jotka taajuustasossa ulottuvat kymmeniin kilohertseihin ja 

ilmenevät vedenalaisena aluksen potkurista säteilevänä meluna. Tämä melu nopeuttaa 

esimerkiksi sota-aluksien havaitsemista ja on haitaksi aluksen miehistölle (Räisänen 

2000, 8-12.) 

 

Aluksen vanavesikenttä muodostuu suoraan runkomuodosta ja siihen liittyvistä lisäk-

keistä. Tasaista vanavesikenttää ei voida saavuttaa, mutta potkurin lavan kohtaama vir-

tausten muutos tulisi olla mahdollisimman vähäistä kavitaation ehkäisemiseksi.    
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KUVA 21. Kavitaation aiheuttamaa eroosiota (Encyclopedia Britannica, 2017) 
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5 POTKURIMELU 

 

 

Sota-aluksien suunnittelussa potkurimelu on huomioitava, sillä ääni kulkee 4,3 - 4,4 ker-

taa nopeampaa sekä kantautuu kauemmaksi vedessä kuin ilmassa. Korkeataajuinen ääni 

vaimenee voimakkaasti etäisyyden kasvaessa äänilähteeseen, mutta matalataajuinen ääni 

kantaa huomattavasti pidemmälle. Näin ollen matalien taajuuksien eliminoiminen on 

oleellisinta suunnitellessa mahdollisimman hiljaista potkuria (Carlton 2012, 251–252.) 

 

Potkuri voi viidellä eri mekanismilla tuottaa ääniaaltoja ja näin ollen aikaan saada melua. 

Nämä mekanismit ovat: 

1. Potkurin lavan syrjäyttämä vesi 

2. Paine-ero imu- ja painepuolella, kun potkuri pyörii 

3. Virtaus potkurin lapojen ylitse 

4. Potkurilapojen pyörintä muuttuvassa vanavedessä aiheuttaa kavitaation määrän 

jaksollista vaihtelua. 

5. Kavitaatiokuplien yhtäkkinen lyyhistyminen (Carlton 2012, 255.) 

 

Kolme ensimmäistä mekanismia liittyvät potkuriin joko sen kavitoidessa tai ei vaikkakin 

ne ovat kavitaatioon liittymättömiä efektejä. Sen sijaan kaksi viimeistä ovat kavitaatiosta 

riippuvia ilmiöitä jotka ilmenevät vain kavitaation tapahtuessa (Carlton 2012, 255.) 
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6 POTKURIN MITOITTAMINEN 

 

 

Potkurin mitoittamiseen Dave Gerr (2001, 46) esittää kahta laskentamallia: empiiristä 

luistoon (propeller slip) perustuvaa George Crouch:n menetelmää ja voimakerroin (power 

factor), eli Bp-𝛿-menetelmää. Hän suosittelee Bp-𝛿-menetelmää käytettäväksi lasken-

noissa, joissa tarkkuus ja hyötysuhde ratkaisevat. Tämän vuoksi voimakertoimeen perus-

tuvat laskennat soveltuvat parhaiten kaupallisten tuotteiden mitoittamiseen. Crouch:n me-

netelmä soveltuu harrastajille ja suuntaa antaviin laskentoihin. Monet asiantuntijat käyt-

tävätkin luistoon perustuvaa laskentamallia vain karkeisiin arvioihin. Kaikki laskennat 

tehdään brittiläisen yksikköjärjestelmän yksiköillä. Taulukossa 1 on selitettynä, kuinka 

laskuissa käytetyt yksiköt voidaan muuntaa SI-järjestelmän mukaisiksi. Laskennat on 

suoritettava brittiläisen yksikköjärjestelmän yksiköillä johtuen kaavoissa olevista laadut-

tomista kertoimista.  

 

TAULUKKO 1. Yksiköiden muunnokset 

 

Brittiläisen yksikköjärjestelmän yksikkö Metrinen arvo 

Tuuma 1 in = 25,4mm 

Jalka 1 ft = 0,3048m  

Pauna 1 lb = 0,4535kg 

Pitkä tonni 1 ton = 2240lb = 1016kg 

Solmu 1 kn = 1,85km/h 

Paine 1 psi = 6,8947kPa 

Momentti 1 lb/ft = 1,3558Nm 

Hevosvoima 1 hv = 0,7457kW 

 

 

6.1 Bp-𝜹-menetelmä 

 

Ennen Bp-𝛿-menetelmän laskennan aloittamista on tiedettävä tiettyjä arvoja aluksesta, 

jolle sopivaa potkuria haetaan. Taulukossa 2 on esitettynä nämä arvot sekä niiden yksiköt.  
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TAULUKKO 2.  Aluksen lähtöarvoja 

 

Arvo Yksikkö 

WL, waterline length (aluksen vesirajan pituus) ft 

BWL, beam waterline length (aluksen vesirajan leveys) ft 

Hd, hull draft (syväys) ft 

LB, displacement (syrjäytetyn veden määrä) lb 

DispT, displacement long tonnes (syrjäytetty vesi pitkissä tonneissa) ton 

Dmax, Maximum propeller diameter to fit within existing aperture (suurim-

man mahdollisen potkurin halkaisija joka sopii alukseen) 

in 

Sc, Shaft centerline below waterline (potkurin akselin keskilinja vesirajan 

alapuolella) 

ft 

V, cruising speed (aluksen käyttönopeus) kn 

 

 

6.1.1 Rungon nopeuspotentiaali 

 

SL suhde, eli aluksen nopeus-pituus suhde ilmaisee rungon nopeuspotentiaalia. Kaavalla 

(15) saadaan aluksen nopeuden ja pituuden suhde myöhempää käyttöä varten, kun laske-

taan tarvittavaa akselitehoa (Gerr 2001, 10). Kaavaa varten on valittava haluttu nopeus, 

jolla alus kulkee. 

 

 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝑉

√𝑊𝐿
 (15) 

 

jossa 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 on aluksen nopeus-pituus suhde ilman yksikköä, 𝑉 on aluksen nopeus 

solmuina ja 𝑊𝐿 on aluksen vesirajan pituus jalkoina. 

 

Kaavalla 16 lasketaan aluksen syrjäytetyn veden ja pituuden suhde (Gerr 2001, 13). Syr-

jäytetyn veden ja vesirajan pituuden suhdetta tarvitaan, kun tarkastellaan, onko laskettua 

SL suhdetta mahdollista saavuttaa. 

 

 𝐷𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑇

(0,01 ∙ 𝑊𝐿)3
 (16) 
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jossa 𝐷𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 on syrjäytetyn veden ja vesirajan pituuden suhde ja 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑇 on syrjäytetyn 

veden määrä pitkissä tonneissa. 

 

Kuviosta 1 tarkastetaan, onko aluksen mahdollista saavuttaa valittu nopeus. Kuviosta 

nähdään, että mitä suuremman määrän alus syrjäyttää vettä, sitä pienempi SL suhde voi 

olla. Tarvittaessa muutetaan aluksen toivottua käyttönopeutta, jotta SL suhde on realisti-

nen ja sopii kuvion käyrän sisäpuolelle.  

 

 

 

KUVIO 1. SL suhde ja DL suhde 

 

Mikäli suurimpaan mahdolliseen nopeuteen pyritään, voidaan SL suhteen tarkka maksi-

miarvo laskea kaavalla 17 (Gerr 2001, 13). 

 

 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
8,26

𝐷𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒0,311
 (17) 

 

Suuri SL suhde vaikuttaa tarvittavaan tehoon, kuten kuviosta 2 huomataan. Esimerkiksi 

SL suhteen ollessa 1,5 tarvitaan yksi hevosvoima 350 paunaa syrjäytettyä vettä kohti. 

Tarvittavan tehon määrä nousee merkittävästi yli 1,5 SL suhteilla. 
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KUVIO 2. SL suhteen vaikutus tarvittavaan voimaan. 

 

 

6.1.2 Tarvittava akseliteho 

 

Johtamalla kaavasta (18) kaava (19) selvitetään, kuinka monta paunaa syrjäytettyä vettä 

on yhtä hevosvoimaa kohden (Gerr 2001, 10). 

 

 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
10.665

√𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃3
 (18) 

 

 𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃 =
1213,06

𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒3
 (19) 

 

jossa 𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃 on paunaa per akselihevosvoima (Gerr 2001, 10). 

 

Tämän jälkeen laskemalla kaavalla (20) saadaan tarvittava teho hevosvoimina (Gerr 

2001, 11). 

 

 𝑆𝐻𝑃 =
𝐿𝐵

𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃
 (20) 

 

jossa 𝑆𝐻𝑃 on teho potkurin akselilla hevosvoimina ja 𝐿𝐵 on syrjäytetyn veden määrä 

paunoina. 
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6.1.3 Akselin pyörimisnopeus 

 

Tässä vaiheessa on valittava moottori, jolla potkurin akselia pyöritetään. Valittu moottori 

tuottaa tietyn tehon 85% sen suurimmasta sallitusta kierrosnopeudesta, joka tulee ole-

maan myös moottorin käyttökierrosnopeus. Tällöin jätetään 15% moottorin kierrosno-

peudesta reserviin täydellä teholla kulkemista varten. Tehon arvon tulisi olla mahdolli-

simman lähellä kaavalla (20) laskettua arvoa. Tätä tehon arvoa käytetään jatkossa kaikissa 

kaavoissa, joissa akselihevosvoimien arvoa tarvitaan.  

 

Moottorin valinnan myötä akselihevosvoimien arvo ei todennäköisesti ole täysin sama 

mitä kaavalla (20) on laskettu. Tämän myötä myös arvot 𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃, 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ja 𝑉 muut-

tuvat ja nämä on laskettava uudelleen. Arvo 𝐿𝐵/𝑆𝐻𝑃 saadaan yksinkertaisesti jakamalla 

syrjäytetty vesi akselihevosvoimilla. Tällöin voidaan laskea kaavalla (18) uusi 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 

ja lopuksi johtamalla kaavasta (15) kaava (21) nopeus alukselle. 

 

  𝑉 = 𝑆𝐿 𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 ∙ √𝑊𝐿 (21) 

 

Kaavalla (22) lasketaan pienin mahdollinen potkurin halkaisija (Gerr 2001, 55). Nopeasti 

pyörivällä pienellä potkurilla voidaan saavuttaa riittävä teho täydellä nopeudella, mutta 

työntö alhaisilla kierrosnopeuksilla jää vähäiseksi. Pienin potkurihalkaisija kertoo koon, 

jolla saavutetaan hyvä työntö kaikilla nopeusalueilla. Tällä kaavalla myös varmistetaan, 

että aluksen runkoon voidaan sovittaa tarpeeksi iso potkuri (𝐷𝑚𝑖𝑛 <  𝐷max ).  

 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 4,07 ∙ (𝐵𝑊𝐿 ∙ 𝐻𝑑)0,5 (22) 

 

jossa 𝐷𝑚𝑖𝑛 on pienin mahdollinen potkurin halkaisija tuumina, 𝐵𝑊𝐿 on aluksen leveys 

vesirajalla jalkoina ja 𝐻𝑑 on syväys jalkoina. 

 

Kaksipotkurisille aluksille 𝐷𝑚𝑖𝑛 lasketaan kaavalla (23) ja kaavalla (24) kolmipotkurisille 

aluksille (Gerr 2001, 55). 

 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 𝑡𝑤𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤𝑠 = 0,8 ∙  𝐷𝑚𝑖𝑛  (23) 

 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤𝑠 = 0,6 ∙  𝐷𝑚𝑖𝑛 (24) 
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Johtamalla kaavasta (25) kaava (26) saadaan selvitettyä kierrosnopeus kyseiselle potkurin 

halkaisijalle (Gerr 2001, 52). Jos alukseen mahtuu suurempi potkuri, on syytä käyttää sen 

halkaisijaa laskuissa sekä lopulta myös käyttökohteessa. Suuremmalla potkurin halkaisi-

jalla saavutetaan parempi hyötysuhde ja vähennetään kavitaation riskiä. Halkaisijan kas-

vattaminen myös mahdollistaa potkurin akselia pyörittävän käyttölaitteen, esimerkiksi 

moottorin pyörimisnopeuden vähentämisen, jotta polttoaineen kulutus pysyy mahdolli-

simman alhaisena. Potkurin lavan kärjet muodostavat pyöriessään ympyrän, jonka hal-

kaisija on myös potkurin halkaisija. 

 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 =
632,7 ∙ 𝑆𝐻𝑃0,2

𝑁0,6
 (25) 

 

jossa 𝐷𝑚𝑎𝑥 on potkurin suurin mahdollinen halkaisija tuumissa ja 𝑁 on potkurin akselin 

pyörimisnopeus. 

 

 𝑁 = 46629,7 ∙ (
𝑆𝐻𝑃0,2

𝐷𝑚𝑎𝑥
)

1,66667

 (26) 

 

Moottorin pyörimisnopeutta on todennäköisesti muutettava alennusvaihteilla. Sen pyöri-

misnopeus ei ole sama kuin potkurin akselille laskettu pyörimisnopeus, joten pyörimis-

nopeutta on vähennettävä. Alennusvaihteilla ei todennäköisesti saavuteta laskennallista 

kierrosnopeuden arvoa, joten on tyydyttävä lähimpään mahdolliseen arvoon. Alennus-

vaihteilla saavutettua kierrosnopeuden arvoa käytetään jatkossa kaavoissa, joissa tarvi-

taan potkurin akselin kierrosnopeutta. 

 

Taulukosta 3 tarkastetaan jotta akselin pyörintänopeus, jotta se on vertailukelpoinen mui-

den saman kokoluokan alusten kanssa, jotta valittu potkurin halkaisija ja moottori ovat 

sopivat (Gerr 2001, 72). 

  



45 

 

TAULUKKO 3.  Ehdotetut akselin pyörintänopeudet 

 

Aluksen tyyppi SL suhde RPM 

Raskaasti syrjäyttävät rungot (veto- ja työn-

töalukset, raskaat kalastusalukset) 

alle 1,2 250 – 500 

Keskiraskaasti ja kevyesti syrjäyttävät run-

got (kalastusalukset, työveneet, troolarit)  

alle 1,4 300 – 1000 

Puolisyrjäyttävät rungot (partiointiveneet, 

moottorijahdit)  

1,45-3,0 800 – 1800 

Plaanaavat rungot (jahdit, erittäin nopeat 

partiointiveneet) 

yli 3,0 1200 - 3000 

 

 

6.1.4 Etenemisnopeuden laskeminen 

 

Kaavalla (27) selvitetään aluksen lohkokerroin (Gerr 2001, 69). Aluksen lohko on vesi-

rajan alapuolelle jäävien pituus-, leveys- ja korkeusmittojen muodostama suorakulmainen 

alue. Lohkokerroin on syrjäytetyn veden ja tämän suorakulmion tilavuuden suhde. Ku-

vassa 22 havainnollistettuna lohkokertoimen laskennassa käytettyjä arvoja. 

 

 𝐶𝑏 =
𝐿𝐵

𝑊𝐿 ∙ 𝐵𝑊𝐿 ∙ 𝐻𝑑 ∙ 64𝑙𝑏/𝑐𝑢. 𝑓𝑡
 (27) 

 

jossa 𝐶𝑏 on lohkokerroin.  

 

 

 

KUVA 22. Lohkokertoimen laskennassa käytetyt dimensiot (Transport Canada, 2010) 
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Etenemisnopeuden laskemiseen täytyy laskea myös Wake kerroin (Wake factor). Alus 

etenee tiettyä nopeutta, mutta potkuri kohtaa eri nopeuden suhteessa veteen, joka on hi-

taampi kuin aluksen havaittu nopeus (Wärtsilä, 2017). Aluksen lohkokertoimelle Wake 

kerroin saadaan laskettua kaavalla (28) kun potkureita on yksi ja kaavalla (29) kaksipot-

kurisille aluksille (Gerr 2001, 69). 

 

 𝑊𝑓 = 1,11 − (0,6 ∙ 𝐶𝑏) (28) 

 

 𝑊𝑓 = 1,06 − (0,4 ∙ 𝐶𝑏) (29) 

 

jossa 𝑊𝑓 on Wake kerroin. 

 

Aluksen liikkuessa runkoon muodostuu rajapinta ympäröivästä vedestä. Rungossa kiinni 

olevan veden nopeus on sama kuin aluksen, mutta veden nopeus hidastuu suhteessa etäi-

syyteen aluksesta. Rajapinnan paksuus on pienimmillään keulassa ja suurenee taaksepäin 

mentäessä. Näin ollen rajapinta on suurimmillaan aluksen takana. Tällöin rungon aiheut-

tama kitka saa aikaan tietyn vanaveden nopeuden aluksen takana ja potkuri joutuu toimi-

maan hajanaisessa vanavedessä (Wärtsilä, 2017). Etenemisnopeus vanavedessä saadaan 

kaavalla (30) (Gerr 2001, 68).  

 

 𝑉𝑎 = 𝑉 ∙ 𝑊𝑓 (30) 

 

jossa 𝑉𝑎 on potkurin etenemisnopeus vanavedessä solmuina. 

 

 

6.1.5 Voimakerroin ja etenemiskerroin 

 

Jotta myöhemmin voidaan käyttää Bp-𝛿-kaavioita on laskettava voimakertoimen 𝐵𝑝 -ja 

etenemiskertoimen 𝛿 arvot. Kaavalla (31) lasketaan arvo voimakertoimelle (Gerr 2001, 

73). 

 

 𝐵𝑝 =  
𝑆𝐻𝑃0,5 ∙ 𝑁

𝑉𝑎
2,5  (31) 

 

jossa 𝐵𝑝 on voimakerroin. 
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Kaavalla (32) saadaan laskettua arvo etenemiskertoimelle (Gerr 2001, 73). 

 

 𝛿 =
𝑁 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

12 ∙ 𝑉𝑎
 (32) 

 

jossa 𝛿 on etenemiskerroin. 

 

 

6.1.6 Potkurin halkaisijan laskeminen etenemiskertoimen avulla 

 

Parhaan mahdollisen hyötysuhteen saavuttamiseksi etenemiskertoimen arvo on katsot-

tava Bp-𝛿-kaavioista. Kuvassa 23 on nimettynä  Bp-𝛿-kaavioiden viivastot. Nämä kaa-

viot pohjautuvat erilaisten potkurigeometrioiden avovesituloksiin, joita on julkaistu mm. 

The Wageningen B-Screw Series dokumentissa. B-sarja pätee kiinteän nousun ruuvipot-

kureille. Eräät Bp-𝛿-kaaviot ovat liitteissä 1 ja 2 (Gerr 2001, 80-81). 

 

 

 

KUVA 23. Esimerkki Bp-𝛿-kaaviosta (Gerr 2011, 71) 
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Kaavioiden lukeminen aloitetaan etsimällä laskettu Bp arvo x-akselilta. Tämän jälkeen 

siirrytään y-akselilla kohtaan, jossa on suurin avovesihyötysuhde. Tuolloin kaaviosta voi-

daan lukea hyötysuhde 𝜂, etenemiskerroin 𝛿 ja nousun suhde potkurin halkaisijaan, joka 

on usein merkitty 𝑃/𝐷 (pitch per diameter) tai 𝑃𝑀/𝐷𝑝 (pitch mean per diameter propel-

ler). 

 

Etenemiskertoimen arvo määrittää potkurin halkaisijan. Bp-𝛿-kaavioiden arvot ovat avo-

vesitestien tuloksia ilman aluksen runkoa potkurin edessä. Tämän vuoksi etenemiskertoi-

men arvoa on muutettava taulukon 4 mukaan (Gerr 2001, 74). Etenemiskerroin kerrotaan 

säätökertoimella, jolloin saadaan todenmukaisin 𝛿-arvo. Tällä tavoin muutetaan potkurin 

nousua ottamaan huomioon aluksen takana olevan vanaveden. 

 

TAULUKKO 4. Säätökertoimet etenemiskertoimelle 

 

Potkurien lukumäärä Säätökerroin 𝜑 

1 0,95 

2 0,97 

 

Kolmen potkurin alukselle käytetään yhden potkurin säätöarvoa keskimmäiselle potku-

rille ja kahden potkurin säätöarvoa reunimmaisille potkureille (Gerr 2001, 74). 

 

Saatujen arvojen pohjalta voidaan laskea potkurille uusi halkaisija kaavalla (33) käyttäen 

etenemiskertoimen arvoa (Gerr 2001, 74). 

 

 𝐷 =
𝛿 ∙ 𝜑 ∙ 𝑉𝑎 ∙ 12

𝑁
 (33) 

 

jossa 𝐷 on potkurin halkaisija, 𝛿 on Bp-𝛿-kaaviosta saatu arvo ja 𝜑 säätökerroin. 

 

 

6.1.7 Etenemiskertoimen hienosäätö pienemmälle potkurihalkaisijalle 

 

On mahdollista hienosäätää potkurihalkaisijaa kolmella tavalla. Voidaan (1) valita pie-

nempi etenemiskertoimen arvo parhaimman avovesihyötysuhteen käyrän yläpuolelta, (2) 
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palata alkuun Bp-𝛿-laskuissa ja kokeilla suurempaa akselin pyörimisnopeutta tai (3) ko-

keilla erilaista potkuria toisesta Bp-𝛿-kaavastosta. 

 

 

6.1.8 Nousun määrittäminen 

 

Nousun määrittäminen tapahtuu yksinkertaisesti summaamalla noususuhde potkurin hal-

kaisijan kanssa. Noususuhde löytyy tyypillisesti Bp-𝛿-kaavaston vasemmalta laidalta ja 

sen tunnuksena on 𝑃𝑀/𝐷𝑝. Potkurin nousu määritellään kaavalla (34), kun tiedetään nou-

susuhde ja potkurin halkaisija (Gerr 2011, 75). 

 

 𝑃 = 𝑃𝑀/𝐷𝑝 ∙ 𝐷 (34) 

 

jossa 𝑃 nousu, 𝑃𝑀/𝐷𝑝 noususuhde ja 𝐷 potkurin halkaisija tuumissa. 

 

 

6.1.9 Työnnön laskeminen 

 

Työnnön laskeminen ei ole välttämätöntä Bp-𝛿-menetelmälle, mutta mikäli työntö halu-

taan tietää, se voidaan laskea kaavalla (35) (Gerr 2011, 60).  

 

 𝑇 =
362 ∙ 𝑆𝐻𝑃 ∙ 𝜂

𝑉𝑎
 (35) 

 

jossa 𝑇 työntö paunoissa ja 𝜂 Bp- 𝛿-kaavastosta luettu hyötysuhde  

 

 

6.1.10 Lapojen pinta-alan laskeminen 

 

Potkurin pinta-alaa voidaan tarkastella kahdella eri tavalla: projisoidulla pinta-alalla sekä 

levitetyllä pinta-alalla. Tarkasteltaessa potkuria suoraa edestäpäin havaitaan vain osa to-

dellisesta pinta-alasta. Todellisuudessa potkurin lavat eivät ole suorita, sillä ne kiertyvät 

kuten kierteet ruuvissa. Tätä pinta-alaa merkitään tunnuksella 𝐴𝑝 (area projected). Jos 

potkurin lavat ”aukaistaan” tai ”levitetään” saadaan potkurin todellinen pinta-ala, jonka 

tunnus on 𝐴𝑑 (area developed).  
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Potkurin halkaisijasta voidaan laskea kuinka suuren ympyrän pinta-alaltaan se luo, eli 

levypinta-alan, joka lasketaan kaavalla (36). Kun potkurin todellisen pinta-alan 𝐴𝑑 jakaa 

levypinta-alalla kaavan (37) mukaan, saadaan tulokseksi levysuhde 𝐷𝐴𝑅 (Gerr 2001, 30). 

Levypinta-alan ja potkurin pinta-alan suhde on havainnollistettu kuvassa 24. Kirjallisuu-

dessa levysuhteeseen viitataan myös lyhenteellä 𝐵𝐴𝑅, joka tarkoittaa lapapinta-alasuh-

detta (blade area ratio).  

 

 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
 (36) 

 

jossa 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐 potkurin levypinta-ala. 

 

 𝐷𝐴𝑅 =
𝐴𝑑

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐
 (37) 

 

jossa 𝐷𝐴𝑅 levysuhde ja 𝐴𝑑 potkurin todellinen pinta-ala. 

 

 

 

KUVA 24. Potkurin levypinta-ala (Gerr 2011, 30) 

 

Bp-𝛿-kaavioista on luettavassa potkurin levysuhde, jolloin johtamalla kaavasta (37) 

kaava (38) voidaan laskea potkurin todellinen pinta-ala. Potkurin todellisen pinta-alan 

arvoa tarvitaan kavitaatioon liittyvissä laskuissa. 

 

 𝐴𝑑 = 𝐷𝐴𝑅 ∙ 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑐 (38) 
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6.1.11 Kavitaatiohaittojen tutkiminen 

 

Potkuria mitoitettaessa on tarkastettava riski kavitaation ilmentymiselle. On monia tapoja 

tarkastella kavitaatiota laskennallisesti, mutta monet menetelmät ovat erittäin monimut-

kaisia. Sen lisäksi monimutkaiset menetelmät eivät ole tarkempia kuin yksinkertaisem-

mat laskennat, sillä kavitaatio on monen tekijän summa (Gerr, 2001, 75.)  

 

Selkein ja suorin tapa tarkastella kavitaatiota on selvittää lapojen kuormitus paunoina ne-

liötuumalle. Kaava (39) tuottaa tulokseksi paineen, jolla kavitaatiota voidaan olettaa ta-

pahtuvan (Gerr 2011, 64). 

 

 𝑃𝑆𝐼 = 1,9 ∙ 𝑉𝑎
0,5 ∙ 𝑆𝑐

0,08
 (39) 

 

jossa 𝑃𝑆𝐼 paine paunoina neliötuumalle ja 𝑆𝑐 potkurin akselin syvyys jalkoina veden pin-

nan alapuolella. 

 

Tiedettäessä aluksen akselihevosvoimat, etenemisnopeus ja potkurien lapojen levitetty 

pinta-ala lasketaan kaavalla (40) lapojen kuormitus (Gerr 2011, 57).  

 

 𝑃𝑆𝐼 =
326 ∙ 𝑆𝐻𝑃 ∙ 𝜂

𝑉𝑎 ∙ 𝐴𝑑
 (40) 

 

Mikäli sallittu paine ilmenee liian korkeaksi, lapojen pinta-alaa kasvatetaan sovittamalla 

alukseen eri potkuri. Tällöin siirrytään uudelleen tarkastelemaan Bp-𝛿-kaaviota ja etsi-

tään sopiva etenemiskerroin, hyötysuhde, noususuhde ja nousu. 

 

 

6.1.12 Mitoitus kaksipotkuriselle alukselle 

 

Kahden potkurin alukselle laskennat ovat lähes samat. Yksittäiset potkurit lasketaan sa-

malla tavalla aivan kuten yksipotkuriselle alukselle. Sen sijaan hevosvoimat ja akselin 

pyörintänopeus laskettaisiin jokaiselle potkurille erikseen, kun aluksen nopeus ja ete-

nemisnopeus pohjautuisivat kahden potkurin akselihevosvoimien summaan. Laskut ka-
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vitaatiolle tehdään kahden potkurin alukselle aivan kuten yhden potkurin alukselle. Ka-

vitaatiolaskujen kaavoissa käytetyt akselihevosvoimat ja kierrosnopeudet ovat potkuri-

kohtaiset (Gerr 2001, 76.) 

 

 

6.2 Suuren potkurihalkaisijan ja pienen kierrosnopeuden merkitys 

 

Bp-𝛿-kaavastoja tutkimalla selviää, että suurin potkurin hyötysuhde on yhteydessä pie-

niin 𝐵𝑝 -ja 𝛿 arvoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että hitailla ja kohtalaisilla nopeuksilla, tie-

tyllä akselihevosvoimalla, pieni kierrosnopeus ja suuri potkurihalkaisija saavuttavat pa-

remman avovesihyötysuhteen. Tämä pätee alle 30-35 solmun nopeuksille. Tästä syystä 

potkurin valinnassa täytyisi aina aloittaa suurimmasta mahdollisesta potkurin halkaisi-

jasta ja työskennellä siitä mahdollisesti pienempään kokoon. Matala syväys, rungon 

muoto ja potkurin kärkien välys runkoon ovat ainoat syyt joiden takia on tarpeen harkita 

pienempää potkuria hitaisiin -ja keskinopeisiin aluksiin.  
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7 POTKURIT AMFIBISESSA AJONEUVOSSA 

 

 

Kirjallisuutta liittyen amfibisen ajoneuvon propulsion suunnitteluun on vähän, ellei lain-

kaan. Laskukaavat on suunniteltu käytettäväksi veneiden ja laivojen potkurien mitoitta-

miseen, joten on odotettavissa, että kaikki kaavat eivät päde amfibiselle ajoneuvolle. Suu-

rimman ongelman tuottaa rungon muoto, joka eroaa huomattavasti vesillä liikkuvien alus-

ten rungoista. Näin ollen esimerkiksi vanaveden käyttäytyminen tulee olemaan pyörtei-

sempää, joka vaikuttaa kavitaation ilmentymiseen sekä hyötysuhteeseen. Myös rungon 

muodon vaikutusta etenemisnopeuteen on vaikea arvioida. Näin ollen potkurien sijoitta-

minen mahdollisimman pyörteettömälle alueelle on erityisen tärkeätä. 

 

Suulakkeella saadaan vähennettyä potkurin kohtaamaa veden pyörteilyä, joten suulak-

keen käyttö on suositeltavaa. Suulakkeeseen on päätynyt esimerkiksi Patria AMV pans-

saroidussa miehistönkuljetusajoneuvossaan (kuva 25). Suulake tulee myös suojaamaan 

potkureita iskuilta. Silti suulakkeen käyttöä ei pitäisi perustella ainoastaan potkurin suo-

jana, sillä vaurioituminen muuttaa virtausta potkurille. Tällöin potkurin ominaisuudet 

muuttuvat ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Virtauksen nopeuden ja laadun muutokset 

voivat vaikuttaa mm. kavitaatiohaittojen ilmentymiseen.  

 

 

 

KUVA 25. Kuvakaappaus Patria AMV:n suulakepotkurista (PatriaMedia, 2014) 
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Amfibisella ajoneuvolla vesistöjen ylitykset tulevat todennäköisesti olemaan lyhyitä, jol-

loin kavitaation aiheuttama lapojen eroosio ei muodostu ongelmaksi. Sen sijaan kavitaa-

tion ympäristöön aiheuttama melu on otettava huomioon, mikäli pyritään huomaamatto-

maan liikkumiseen. On myös tiedostettava kavitaation aiheuttavan väreilyä, joka saattaa 

vaurioittaa propulsiokoneistoa. 

 

Suurimmaksi ongelmaksi koitunee alimitoitetut potkurit. Ajoneuvojen keulan leveä 

pinta-ala tulee vaikuttamaan tarvittavaan akselihevosvoimaan sekä vanaveden pyörteily 

potkurin etenemisnopeuteen. Akselikierrosnopeutta muuttamalla voidaan vaikuttaa tuo-

tetun työnnön määrään, mutta potkurilapojen kuormittaminen tulee lisäämään riskiä ka-

vitaation ilmentymiselle. Voimakas kavitaatio vaikuttaa myös potkurin etenemiseen nes-

teessä, mikäli kavitaatio on erityisen voimakasta. Näin ollen mahdollista kavitaation il-

mentymistä ei voida vähätellä. 
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8 POHDINTA 

 

 

Voimakerroinmenetelmää käyttäen tein toimeksiantajalle laskelmat heidän valitsemal-

leen käyttösovellukselle. Tulokset ovat salaisia eivätkä ne sisälly julkiseen opinnäytetyö-

hön.  

 

Opinnäytetyötä olisi voinut laajentaa käsittelemään Crouch:n luistoon perustuvaa mitoi-

tusmenetelmää, mutta koin tarpeelliseksi jättää sen pois kahdesta syystä: voimakerroin-

menetelmää suositellaan käytettäväksi laskuissa, joissa vaaditaan tarkkuutta ja koska 

opinnäytetyön työmäärä olisi kasvanut merkittävästi. Lisääntyneestä sisällöstä huolimatta 

opinnäytetyön sisältö ei olisi ollut kattavampi, sillä voimakerroinmenetelmä tulisi ole-

maan se laskentamalli, jolla lopulliset tarkat laskelmat tehtäisiin. 

 

Kirjallisuutta liittyen amfibisiin ajoneuvoihin insinöörin näkökulmasta ei ollut valitetta-

vasti saatavilla. Käsitellessäni luvussa seitsemän potkurien mitoittamista amfibiseen ajo-

neuvoon tein päätelmät mitoitukseen liittyvistä ongelmista lukemani kirjallisuuden poh-

jalta. Todennäköisesti mitoitusprosessiin liittyy monia muitakin ongelmia kuin mitä olen 

maininnut, joten tämän aiheen tarkempaa tutkimista olisi voinut tehdä lisää.  

 

Olisi ollut mielenkiintoista todentaa toimeksiantajalle laskettujen arvojen paikkansa pitä-

vyys simuloinnilla. Valitettavasti aiempi kokemukseni CFD (computational fluid dyna-

mics) simuloinnista perustuu kahden päivän kurssiin, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa 

opiskelijat ohjelman käyttöön. Tämä käyttökokemus ei riitä monimutkaisten simulointien 

tekemiseen ja näin ollen opinnäytetyön työmäärä olisi jälleen kasvanut merkittävästi. 

  

Työtä olisi voinut laajentaa myös käsittelemään eri propulsorien teoriaan ja niihin liitty-

vää mitoituslaskentaa laajemmin. Lähdekirjallisuuteni käsitteli vain perinteisen ruuvipot-

kurin mitoittamisen, joten laajempi aiheen käsittely ei ollut mahdollista. Lähdemateriaali 

käsitteli myös suulakkeen teorian varsin suppeasti. 

 

Opinnäytetyö osoittautui erityisen haastavaksi useasta syystä. Ensinnäkin koulutukseni ei 

luonnollisesti ole käsitellyt opinnäytetyön aihepiiriä lainkaan, vaikkakin esimerkiksi hyd-

rauliikan laskut olivat entuudestaan tuttuja. Opinnäytetyöprosessin aikana konsultoin 
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useita ihmisiä, joiden neuvot olivat hyödyllisiä, mutta eivät tarjonneet varsinaisesti vas-

tauksia kysymyksiini. Lukuisia nettisivuja ja kirjoja luettuani löysin vahvan lähdemateri-

aalin muutamasta kirjasta, joita suurimmaksi osaksi käytin käsitellessäni propulsion-, pot-

kurien- ja mitoituslaskennan teoriaa.  

 

Opinnäytetyön materiaalia voidaan käyttää vesillä kulkevien alusten, esimerkiksi venei-

den, potkurien mitoittamiseen, joiden potkurityypiksi on valittu kiinteänousuinen ruuvi-

potkuri. Kaavoja voidaan myös käyttää varauksin amfibisten ajoneuvojen potkurien mi-

toittamiseen. Ajoneuvojen rungon muoto poikkeaa huomattavasti veneiden ja laivojen 

rungoista, joten on odotettavissa, että kaavat eivät välttämättä anna täysin tarkkoja tulok-

sia amfibisille ajoneuvoille. Siitä huolimatta voimakerroinmenetelmää käyttämällä saa-

daan hyvä lähtökohta amfibisen ajoneuvon potkurien mitoittamiselle sekä jatkokehityk-

selle.  Voimakerroinmenetelmällä voidaan myös mitoittaa kiinteänousuisia ruuvipotku-

reita esimerkiksi vesivoimaloihin, joissa käytetään potkuriturbiineja.  
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LIITTEET 

Liite 1. Bp-𝛿-kaaviot B 3.50 ja B 3.60 sarjan potkureille 
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Liite 2. Bp-𝛿-kaaviot B 4.40 ja B 4.55 sarjan potkureille 

 


