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Työ tehtiin SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalle. Työn kohteena oli teräs-
sulaton meriveden kulutuksen ja pumppaamisen energiatehokkuuden paranta-
minen. Merivedellä jäähdytetään useita terässulaton kohteita ja lisäksi merivettä 
käytetään savukaasun puhdistukseen sulaton venturipesureissa. Meriveden 
mukana siirtyy ajoittain turhaan lämpöenergiaa takaisin mereen, ja tämän ehkäi-
semiksi työssä selvitettiin säätötapoja meriveden virtauksen pienentämiseksi. 
Työn aikana järjestelmän nykytilanteessa havaittiin myös useita parannettavia 
kohtia. 
 
Työssä tarvittavat tiedot saatiin työn tilaajan järjestelmistä ja työn aikana teh-
dyillä mittauksilla. Laajempia koemittauksia ei voitu järjestää, koska ne olisivat 
häirinneet tuotantoa. Kerättyä tietoa verrattiin järjestelmistä löytyviin mittaustie-
toihin ja dokumentteihin, kuten piirustuksiin. Tietojen perusteella havaittiin epä-
kohdat ja laadittiin parannusehdotuksia. Kerätyn tiedon perusteella selvitettiin 
myös laskennallisesti mitoitustiedot uusia pumppuja ja niiden oheislaitteita var-
ten. Uudesta pumppausjärjestelmästä tehtiin kustannusarvio ja järjestelmän in-
vestoinnin takaisinmaksuaika laskettiin arvioidun sähkönkulutuksen vähenemi-
sen perusteella.  
 
Pumppausjärjestelmän päivityksen kustannukset ja takaisinmaksuaika riippuvat 
hankinnan laajuudesta. Arvioidut vuosittaiset säästöt energiankulutuksessa pe-
rustuvat säätötapaan, joka seuraa merivesisiirtimien jäähdytystehon tarvetta ja 
säätötapa huomioi myös muut meriveden kuluttajat. Kustannusarviota voidaan 
hyödyntää, jos hankinta päätetään toteuttaa. Lisäksi meriveden pumppausjär-
jestelmässä havaittiin poikkeamia mitoitustietoihin verrattuna, kuten pieniä läm-
mönsiirtotehoja. Havaittuihin ongelmiin laadittiin korjausehdotuksia tilanteen 
korjaamiseksi. 
 
 
 
Asiasanat: pumppaamot, energiatehokkuus, kestävä kehitys, prosessinohjaus, 
kustannuslaskenta 
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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tehtiin selvitystyö SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan terässu-

laton meriveden pumppausjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisesta. 

SSAB Europe käyttää Suomen toiminnoissaan energiavaltaisen teollisuuden toi-

menpideohjelman mukaista energianhallinta- ja energiatehokkuusjärjestelmää 

energiatehokkuuslaissa määrättyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Pumppauksesta 

voi löytyä merkittävää energiansäästöpotentiaalia, jos pumpun toimintapiste on 

muuttunut alkuperäisestä tai pumppauksen säädössä hukataan energiaa. Työn 

kohteena olevilla pumpuilla on jo ikää, ja prosessi on voinut muuttua alkuperäi-

sestä. Lisäksi pumpattavan meriveden mukana siirtyy ajoittain lämpöenergiaa ta-

kaisin mereen, vaikka jäähdytystarvetta ei olisi. Työssä selvitettiin meriveden 

pumppauksen vaatima energia ja mihin energia nykytilanteessa terässulatolla ku-

lutetaan. 

Terässulatolle pumpataan merivettä kahdella rinnakkain käyvällä pumpulla tarvit-

tavan virtaaman ja paineen tuottamiseksi. Merivettä käytetään lämmönsiirtimissä, 

joilla varmistetaan jäähdytykseen palaavan kiertoveden riittävän alhainen lämpö-

tila eri jäähdytysvesikierroissa. Merivettä pumpataan myös venturipesureihin 

omalla paineenkorotuspumpulla savukaasun pesemiseksi. Meriveden virtausta 

kuristetaan ennen konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien jäähdytysve-

sikierron merivesilämmönsiirtimiä, jotta muille jäähdytyskohteille olisi riittävä 

paine ja virtaama. Kuristussäädössä hukataan energiaa pumppujen pyöriessä 

täydellä kierrosluvulla, eikä lämmönsiirtotehoa takaisin mereen pyritä säätä-

mään. 

Opinnäytetyössä selvitetään nykyinen pumppauksen toimintapiste sekä käytettä-

vissä oleva säätöalue. Tätä verrataan olemassa olevan pumppaamon mitoituk-

seen ja pumpun toiminnan mallintamisen pohjalta selvitetään merivesipumppujen 

sekä nykyisen säätötavan korvausta, jotta saavutettaisiin säästöä energiankulu-

tuksessa. Myös mereen siirrettävää energiaa pyritään vähentämään mahdolli-

suuksien mukaan. Lisäksi uudesta pumppausjärjestelmästä laaditaan kustan-

nusarvio. 
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2 RAAHEN TEHDAS 

Ensimmäinen masuuni valmistui Raaheen vuonna 1964 ja raudan tuotanto alkoi. 

Kuumanauhavalssaamo valmistui vuonna 1971. Raahen tehdas on noin 500 

hehtaarin suuruinen alue, jossa on 40 kilometriä teitä, yli 30 kilometriä rautatietä 

ja oma satama. Vuoteen 2014 saakka Raahen tehdas kuului Rautaruukkiin, kun-

nes yhtiö sulautui osaksi SSAB:tä. Tehtaan päätuotteita ovat kuumavalssatut 

levy- ja kelatuotteet. (1.) 

Raahen tehdas on osa SSAB Europe -divisioonaa, johon kuuluvat myös Hä-

meenlinnan, Luulajan ja Borlängen tehtaat. Lisäksi muilla paikkakunnilla on putki- 

ja pinnoitustehtaita. SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö ja johtava 

erikoislujien terästen ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja. Yhtiö on maailman 

parhaimmistoa terästuotannon hiilidioksiditehokkuudessa. SSAB käyttää hiiltä 

raaka-aineenaan lähes pienimmän määrän, joka nykyteknologialla on mahdol-

lista. SSAB on myös mukana kehittämässä hiilidioksidipäästötöntä teräksen val-

mistusta HYBRIT-hankkeessa. (1.) 

2.1 Terästuotteiden valmistus Raahessa 

Rautaa tehdään masuuneissa, joihin panostetaan rautamalmia pelletteinä ja 

muita raudan raaka-aineita. Koksia tarvitaan raudan pelkistämiseen rautamal-

mista. Lisäksi tarvitaan korkeaa lämpötilaa, jotta rautaoksideista saadaan irrotet-

tua happi ja rauta saadaan sulaan muotoon. Masuunin alaosaan puhalletaan ha-

pella rikastettua ilmaa, jonka lämpötila on yli 1000 °C. Kuumimmassa osassa 

masuunia lämpötila on noin 2300 °C.  Sulaa raakarautaa, jonka tavoitelämpötila 

on noin 1400–1500 °C, lasketaan masuunin pesästä tulenkestäviin senkkoihin. 

(2.) 

Terässulatolla raudasta valmistetaan terästä konverttereilla. Konvertteriin panos-

tetaan raakarautaa ja kierrätysterästä. Panostuksen jälkeen konvertteriin puhal-

letaan happea. Happi reagoi raudassa olevan hiilen kanssa synnyttäen lämpöä 

ja samalla sulan hiilipitoisuus pienenee. Puhalluksen jälkeen sulan teräksen lop-

pulämpötila on noin 1600–1700 °C. Jatkuvavalukoneella sulasta teräksestä va-

letaan valunauhaa, joka polttoleikataan aihioiksi. (2.) 
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Valssaamolla on levy- ja nauhalinja, jossa aihiot kuumavalssataan. Aihiot lämmi-

tetään uunissa punahehkuisiksi, jotta niitä olisi helpompi muovata. Valssauk-

sessa teräsaihio ohjataan kulkemaan läpi valssirullien, jotka toimivat kuin valtavat 

kaulimet. Levylinjalla valssataan teräslevyjä ja nauhalinjalla valssattu nauha rul-

lataan kelaksi. Raahen tehtaan tuotantoprosessia havainnollistetaan kuvassa 1. 

(2.) 

 

KUVA 1. SSAB Raahen tehtaan tuotantoprosessi (Muokattu lähteestä 1) 

2.2 Energiatehokkuus tehtaalla 

SSAB Europe on liittynyt Suomen toimintojen osalta energiavaltaisen teollisuu-

den toimenpideohjelmaan vuonna 2008 ja myös jatkokaudelle 2017–2025. Liitty-

minen velvoittaa käyttämään ja ylläpitämään energianhallintajärjestelmää. Li-

säksi käyttöön on otettu energiatehokkuuslain velvoitteiden täyttämiseksi ETJ+ -

energiatehokkuusjärjestelmä. Molemmat järjestelmät on integroitu käytössä ole-

vaan ISO 140001 -standardin mukaisesti rakennettuun ympäristöjärjestelmään. 

(3.) Tämänhetkisten energiatehokkuustavoitteiden mukaan tehtaalla pyritään 

säästämään energiaa yli 12 GWh vuodessa erilaisilla toimenpiteillä (4).  



 

 9 

3 KESKIPAKOPUMPUT 

Keskipakopumppu on pyörivä kone, jossa virtaus ja paine tuotetaan dynaami-

sesti. Keskipakopumppu siirtää energiaa virtaavaan aineeseen eli fluidiin suurim-

maksi osaksi nopeuden muutoksena, mikä tapahtuu fluidin virratessa juoksupyö-

rän ja pesän kiinteiden kanavien kautta. Kaikkia juoksupyörän sisältäviä pump-

puja kutsutaan yleensä keskipakopumpuiksi huolimatta siitä, tapahtuuko virtaus 

radiaalivirtauksena, puoliaksiaalivirtauksena vai aksiaalivirtauksena. (5, s. 33.) 

Toisin sanoen termi sisältää kaikki pumput, jotka eivät ole syrjäytyspumppuja. 

Kuvassa 2 esitetään radiaalivirtaukseen perustuva keskipakopumppu. 

 

KUVA 2. Energian siirtyminen keskipakopumpussa (Muokattu lähteestä 5, s. 40) 

3.1 Energian siirtyminen keskipakopumpussa 

Energian siirtymisen perusteet tulee ymmärtää, jotta saavutettaisiin luotettava 

suunnittelu ja ymmärretään pumppujen toiminta. Mekaanisen akselitehon siirty-

minen pumpattavaan aineeseen tapahtuu termodynamiikan ensimmäisen pää-

säännön mukaisesti. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaisesti energia 

pumpun paineennostossa sisältää häviöitä. (5, s. 39.) 

Fluidin virtaus keskipakopumpun läpi on pohjimmiltaan adiabaattista eli lämmön-

siirto voidaan olettaa mitättömäksi (=0) verrattuna muihin energian muotoihin, 

jotka ovat osallisena energian siirtymisessä. Lisäksi tasealueen (kuva 2) rajoilla 
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virtaus on pohjimmiltaan vakaata ja juoksupyörässä tapahtuva epävakaa ener-

gian siirtyminen voidaan jättää huomioimatta. Aiempien oletuksien perusteella 

termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö voidaan ilmaista pumpulle adiabaatti-

sen vakaan virtauksen mukaan kaavalla 1. Kaavassa 1 esiintyvä fluidin omi-

naisentalpia (h) voidaan ilmaista kaavan 2 muodossa (5, s. 39.) 

𝑃𝑎 = 𝑞𝑚 [(ℎ +
𝑣2

2
+ 𝑔𝑍𝑔)

𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒
− (ℎ +

𝑣2

2
+ 𝑔𝑍𝑔)

𝑖𝑚𝑢
] KAAVA 1 

Pa = pumpun akseliteho (W) 

qm = massavirta pumpun läpi (kg/s) 

h = fluidin ominaisentalpia (J/kg) 

v = fluidin virtausnopeus (m/s) 

g = maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 m/s2) 

Zg = geodeettinen asema (m) 

ℎ = 𝑢 +
𝑝

𝜌
     KAAVA 2 

u = fluidin sisäenergia (J/kg) 

p = staattinen paine (Pa) 

ρ = fluidin tiheys (kg/m3) 

Pumpun akseliteho (Pa) muutetaan hydrauliseksi tehoksi, joka on yhtä kuin pum-

pattavan aineen massavirta kerrottuna pumpattavan aineen kokonaisentalpian 

muutoksella. Kokonaisentalpian muutos sisältää fluidin ominaisentalpian, kineet-

tisen energian muutoksen massayksikköä kohden ja asemakorkeudesta johtuvan 

potentiaalienergian. Tämä esitetään kaavalla 3, jossa esiintyvä nostokorkeus esi-

tetään kaavassa 4. (5, s. 40.)  

𝑃𝑎

𝑞𝑚
= 𝑔∆𝐻 + ∆𝑢    KAAVA 3 

ΔH = nostokorkeuden muutos (H2-H1) (m) 

Δu = sisäenergian kasvu (u2-u1) (J/kg) 

𝐻 =
𝑝

𝜌𝑔
+

𝑣2

2𝑔
+ 𝑧𝑔    KAAVA 4 
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Nostokorkeuden muutos (ΔH) sisältää termit nopeuskorkeudelle (v2/2g) ja ase-

makorkeudelle (Zg) kohdepisteessä. Yleensä ΔH lyhennetään muotoon H eli nos-

tokorkeus. Nostokorkeudella tarkoitetaan nestepatsaan korkeutta, jonka pumppu 

tuottaisi staattisen paineen ja nopeuskorkeuden muuttuessa häviöttömästi ase-

makorkeudeksi niitä vastaavissa sijainneissa tasealueen (kuva 2) sisään- ja ulos-

tulossa eli pumpun imu- ja painepuolella. (5, s. 40.) 

Kaavan 3 mukaan kaikki mekaaninen energia eli pumpun akseliteho massayk-

sikköä kohden ei päädy hyödynnettäväksi pumpun ulostulosta saatavaksi ener-

giaksi massayksikköä kohden (gΔH). Häviöt pumppauksessa tuottavat sisäener-

gian kasvun (Δu), joka voidaan havaita myös lämpötilan nousuna. Tämä johtuu 

termodynamiikan toisesta pääsäännöstä ja voidaan esittää kaavan 5 muodossa. 

Pumpun häviöitä kuvataan kokonaishyötysuhteella (η), jonka on oltava < 1. Ko-

konaishyötysuhde esitetään kaavassa 6 ja se sisältää mekaanisen hyötysuhteen, 

hydraulisen hyötysuhteen ja tilavuushyötysuhteen. (5, s. 40–42.) 

𝑔∆𝐻 <
𝑃𝑎

𝑞𝑚
     KAAVA 5 

𝜂 =
𝑔∆𝐻𝑞𝑚

𝑃𝑎
     KAAVA 6 

η = pumpun kokonaishyötysuhde 

Mekaaninen hyötysuhde on osuus akselitehosta, joka siirtyy pumpattavaan nes-

teeseen sen virratessa juoksupyörän siipien läpi. Akseliin ja juoksupyörään koh-

distuu ulkoisia vastuksia laakereista, tiivisteistä ja pumpattavan nesteen kitkasta 

juoksupyörän ulkopinnoilla. Suurin vaikutus aiheutuu pumpattavan nesteen juok-

supyörään kohdistamasta kitkavastuksesta. Pumpun juoksupyörässä tapahtuu 

takaisinvirtausta imuaukkoon, mikä on poissa pumpun kokonaistehosta. Tila-

vuushyötysuhteella tarkoitetaan pumpun sisäisissä virtauksissa hukatun tehon 

suhdetta juoksupyörän tehoon. Hydraulinen hyötysuhde on pumpun tuottaman 

nostokorkeuden suhde ideaaliin nostokorkeuteen. Hydraulisia häviöitä tapahtuu 

pumpun virtauskanavissa. Suurimmat häviöt syntyvät hydraulisista häviöistä. (5, 

s. 42.) 
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3.2 Pumpun suorituskyky 

Pumpun suorituskykyyn vaikuttavat tekijät lasketaan suunnittelun aikana ja niitä 

hyödynnetään taloudellisessa arvioinnissa. Vaikuttaviin tekijöihin kuuluu suunni-

teltu virtaama ja paine eli nostokorkeus. Virtaama määritellään prosessin tarpei-

den mukaan, ja se on erilainen jokaisessa järjestelmässä. Pumpun tuottaman 

nostokorkeuden tulee olla suurempi kuin staattisen painehäviön ja putkistossa 

sekä putkivarusteissa tapahtuvien kitkahäviöiden summa. (6, s. 3.) 

Staattinen painehäviö tai nostokorkeus tarkoittaa korkeuseroa pumpattavan nes-

teen lähtöaseman ja pääteaseman välillä riippumatta siitä, onko imupuoli neste-

pinnan ala- vai yläpuolella. Suunnittelussa on hyvä käyttää vastaanottavan altaan 

tai säiliön suurinta pinnankorkeutta ja alinta pinnankorkeutta veden lähtöpaikalle. 

Kitkahäviöt voidaan laskea putken pituudesta ja putkivarusteiden lukumäärästä, 

kun putkisto on suunniteltu. Pumpun tuottama kokonaisnostokorkeus on suurim-

man staattisen nostokorkeuden, kitkahäviöiden ja nopeuskorkeuden summa. (6, 

s. 4.)  

Pumpattavan nesteen siirtämiseksi purkausaukkoon tai purkausvedenkorkeu-

teen täytyy kitkahäviöt putkistossa ylittää. Kokonaiskitkahäviöt ovat putkessa, 

venttiileissä, putkikäyrissä ja -haaroissa sekä muissa putkivarusteissa tapahtu-

vien kitkahäviöiden summa pumpun ja purkauspään välillä. Dynaaminen paine-

häviö on painehäviö nesteen siirtämiseksi putkessa tietyllä nopeudella. Jos put-

kikoko on riittävä ja virtausnopeus pieni, dynaaminen painehäviö ei yleensä ole 

suuri. (6, s. 5–6.) Myös kitkahäviöistä mainittaessa voidaan tarkoittaa dynaamisia 

painehäviöitä, koska ne riippuvat virtausnopeudesta. 

Kokonaispurkautumispaine eli vastapaine, jota vasten pumppua käytetään, voi-

daan mitata painemittarilla pumpun painepuolelta pumpun käydessä. Kokonais-

purkautumispaine mitattuna sisältää staattisen asemakorkeuden, kitkahäviöt ja 

dynaamisen paineen. Huomioitava on, että mitattu paine vastaa ainoastaan mit-

taushetken virtaamaa. Paineenkorotus on pumpun siirtämä teho pumpattavaan 

aineeseen tietyllä virtaamalla. Paineenkorotus lasketaan vähentämällä kokonais-

purkautumispaineesta positiivinen imupaine tai lisäämällä negatiivinen imupaine 
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(kuva 3). Paineenkorotus ilmaistaan aina nestepinnasta nestepintaan. Paineen-

korotuksesta saatavaa arvoa käytetään puhuttaessa pumpun toimintapisteestä. 

(6, s. 6.) 

 

KUVA 3. Imupaineen vaikutus pumpun paineenkorotukseen (Muokattu lähteestä 

7, s. 71) 

3.3 Putkiston painehäviöt 

Virtausvastukset putkessa aiheutuvat leikkausjännityksistä fluidissa ja putken 

seinämistä aiheutuvasta turbulenssista. Laminaarinen virtaus tapahtuu keski-

määräisen virtausnopeuden ollessa suhteellisen pieni ja painehäviöiden aiheutu-

essa viskositeetista. Laminaarisessa virtauksessa nestepartikkelit eivät liiku kos-

kettaessa putken seinämää ja virtausnopeus kasvaa siirryttäessä kohti putken 

keskipistettä. Samankeskisten sylinterien liikkuessa toistensa ohi tapahtuu leik-

kausjännityksiä, joista puhutaan yleensä kitkana. Virtausnopeuden kasvaessa 

virtauskuvio muuttuu ja keskimääräisestä virtausnopeudesta tulee hallitseva leik-

kausjännitysten heiketessä. (5, s. 1000.) 

Kun laminaarinen kerros putken seinämässä ohenee virtausnopeuden kasva-

essa, putken seinämänkarheuden merkitys kasvaa sen aiheuttaman turbulenssin 

takia. Turbulenttinen virtaus tapahtuu, kun keskimääräinen virtausnopeus on 

suhteellisen suuri ja painehäviöt aiheutuvat pääsääntöisesti putken seinämän-

karheuden aiheuttamasta turbulenssista. Keskimääräistä virtausnopeutta, jossa 
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virtaus muuttuu laminaarisesta turbulenttiseksi, ei ole määritelty, ja on olemassa 

siirtymäalue, jossa molemmat virtauslajit voivat esiintyä. (5, s. 1000.) 

Dimensiotonta Reynoldsin lukua käytetään virtauslajin määrittämiseen putkivir-

tauksessa putken ollessa täynnä nestettä. Reynoldsin luku esitetään kaavan 7 

muodossa. (5, s.1001) Kaavassa 7 esiintyvä kinemaattinen viskositeetti (ν) vaih-

telee vedellä lämpötilan mukaan ja luetaan yleensä taulukosta. Riittävällä tark-

kuudella voidaan käyttää arvoa 1×10-6 m2/s, koska virtaus vesiputkissa on 

yleensä turbulenttista lämpötilasta riippumatta. 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

𝜈
     KAAVA 7 

Re = Reynoldsin luku 

v = keskimääräinen virtausnopeus putkessa (m/s) 

d = putken sisähalkaisija (m) 

ν = kinemaattinen viskositeetti (m2/s) 

Virtaus on pääsääntöisesti laminaarista Reynoldsin luvun ollessa 2000 tai alle ja 

pääsääntöisesti turbulenttista luvun ollessa 4000 tai yli. Vesiputkissa Reynoldsin 

luku on yleensä reilusti yli 4000 ja virtaus on lähes aina turbulenttista. (5. s. 1001.) 

Turbulenttisen ja laminaarisen virtausalueen välissä virtaus on siirtymäalueella.  

Darcy-Weisbachin kaava on yleisimmin käytetty kaava putken kitkahäviöiden las-

kemisessa. Kaavan mukaan kitka kasvaa putken karheuden, fluidin koskettaman 

pinta-alan, virtausnopeuden neliön ja fluidin viskositeetin kasvamisen mukaan. 

Kaavan mukaan kitka pienenee putkihalkaisijan neliön ja fluidin tiheyden kasvun 

mukaan. Darcy-Weisbachin kaavalla laskettu kitkahäviö esitetään kaavassa 8. 

(5, s. 1001–1002.) 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝑑

𝑣2

2𝑔
     KAAVA 8 

hf = kitkahäviöt (m) 

f = kitkakerroin 

L = putken pituus (m) 

d = putken sisähalkaisija (m) 

v = keskivirtausnopeus (m/s) 

g = maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 m2/s) 
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Laminaarisen virtauksen kitkakerroin (f) voidaan laskea yksinkertaisesti jaka-

malla luku 64 Reynoldsin luvulla (64/Re). Turbulenttisen virtauksen tapauksessa 

kitkakerroin (f) voidaan määritellä Moodyn käyrästöstä (liite 1). Kitkakertoimen 

lukemiseksi Moodyn käyrästöstä tulee tietää Reynoldsin luku ja putken suhteelli-

nen karheus. Suhteellinen karheus tarkoittaa putken absoluuttista karheutta jaet-

tuna putken sisähalkaisijalla (ϵ/d) Absoluuttisen karheuden arvot luetaan yleensä 

taulukosta. (5, s. 1002.)  

Putkistoissa esiintyy poikkeuksetta liitäntöjä, joissa putkikoko muuttuu tai putken 

suunta vaihtuu. Nämä putkivarusteet aiheuttavat kitkahäviöitä, ja niitä kutsutaan 

kertavastuksiksi. Kertavastukset aiheutuvat pääsääntöisesti nopeuden ja suun-

nan muutoksista virtauksessa. Virtauksen hidastuminen aiheuttaa enemmän hä-

viöitä kuin virtauksen kiihtyminen, koska hidastuva virtaus aiheuttaa energiaa 

hukkaavia pyörteitä. Kokeelliset tulokset osoittavat kertavastuksien olevan liki-

määrin virtausnopeuden neliö (v2). (5, s. 1021–1022) 

Virtausvastukset venttiileissä ja muissa putkivarusteissa saadaan pääsääntöi-

sesti alan kirjallisuudesta tai muista lähteistä. Häviöt ilmoitetaan yleensä kerta-

vastuskertoimen (K) ja putkivarusteen kokoa vastaavan putken keskimääräisen 

virtausnopeuden avulla. Kitkahäviöt kertavastuksista voidaan laskea kaavan 9 

avulla. Verrattaessa Darcy-Weisbachin yhtälöön (kaava 8) nähdään, että kerta-

vastuskerroin voidaan korvata myös ekvivalentilla putkipituudella. On suositelta-

vaa käyttää valmistajalta saatavia kertavastuskertoimia taulukoista löytyvien si-

jaan. (5, s. 1022).  

ℎ𝐾 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
     KAAVA 9 

hK = kitkahäviöt (m) 

K = putkivarustekohtainen kertavastuskerroin 

v = keskivirtausnopeus vastaavassa putkessa (m/s) 

g = maan vetovoiman kiihtyvyys (9,81 m2/s) 
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3.4 Putkiston ominaiskäyrä 

Pumpun valmistaja takaa yleensä pumpun toiminnan ainoastaan suunnitellulla 

alueella (paineenkorotus eli kokonaisnostokorkeus ja virtausmäärä). Pumpun lai-

tekilpeen on usein myös kirjattu suunniteltu nostokorkeus ja virtaama. Ongelma 

on siinä, että pumppu ei koneena tiedä millaista nostokorkeutta ja virtaamaa sen 

pitäisi tuottaa. Pumppu toimii ainoastaan sen ominaiskäyrän mukaisesti ja toimin-

tapisteessä qV,H -käyrällä, joka määräytyy putkiston mukaan. Lisäksi pumpun 

toimintapiste muuttuu putkiston muuttuessa. Putkiston ominaiskäyrällä voidaan 

osoittaa vaaditun nostokorkeuden yhteys virtausmäärään. (7, s. 134.) 

Putkiston häviöt koostuvat staattisista häviöistä ja kitkahäviöistä. On mahdollista 

luoda täydellinen putkiston ominaiskäyrä tunnetun nostokorkeuden ja virtaaman 

perusteella yksinkertaiselle putkistolle, joka ei haaraudu. Syynä tähän on kitka-

häviöiden muuttuminen virtausmäärän neliön mukaan. Kitkahäviöiden yhteyttä 

virtausmäärään voidaan hyödyntää myös yksittäisen komponentin kuten tietyn 

putkiosuuden tai esimerkiksi lämmönsiirtimen painehäviöiden muuttumisessa. (7, 

s. 137–138.) 

Täten tiedettäessä putkiston tai putkiston osan kokonaispainehäviöt tietyllä vir-

taamalla voidaan käyttää eri virtausmäärissä hyväksi suhdetta toiseen potens-

siin. Tämä voidaan myös ilmaista kaavalla 10, jossa esiintyvä vakio (k) voidaan 

selvittää tunnetulla nostokorkeudella ja virtaamalla. Jos putkistossa vaikuttaa 

staattinen paine-ero täytyy sekin huomioida putkiston ominaiskäyrää piirrettä-

essä pumpun toimintapistettä varten (kuva 4).  

𝐻 = 𝑘𝑞𝑉
2 → 𝑘 =

∆𝐻

𝑞𝑉
2     KAAVA 10 

H = kokonaiskitkahäviöt (m) 

k = vakio 

qV = virtausmäärä (m3/s) 
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KUVA 4. Putkiston ominaiskäyrä 

Putkiston ominaiskäyrä voi muuttua, mikä johtaa toimintapisteen muuttumiseen. 

Staattinen nostokorkeus voi muuttua nestepintojen korkeuden muutoksen tai 

staattisen paine-eron vaihtelun vuoksi. Ominaiskäyrä voi muuttua useista syistä, 

kuten suodattimen tukkeutumisesta, kuristusventtiilistä, mineraalikertymistä put-

kistossa sekä korroosiosta. (7, s. 138–139.) 

Todellisuudessa putkiston staattinen ja dynaaminen painehäviö (kitkahäviöt) voi-

vat muuttua ajan myötä mm. aiemmin mainittujen syiden takia ja hyvä insinööri-

taito ottaa huomioon toimintapisteen muuttumisen putkiston analysoinnissa. Li-

säksi jokaisessa toimintapisteessä tulee huomioida moottorin riittävyys pumpulle, 

NPSH-arvon riittävyys, pumpun kyky toimittaa prosessilta vaadittu tarve sekä vai-

kutus pumpun kestoon esim. laakeri- ja muiden rasitusten vuoksi. (7, s. 139.) 

Pumppua käytetään tietyn virtaaman toimittamiseen tietyssä järjestelmässä. Kun 

pumppua hankitaan, tulee tarvittu nostokorkeus tietää tarvittavan virtaaman li-

säksi. Nostokorkeuden tulee ylittää virtausvastukset ja täyttää järjestelmän osien 

painevaatimukset. Keskipakopumpun kokonaisnostokorkeus ilmoitetaan yleensä 

metreinä. Ostajan vastuulla on määritellä tarvittu nostokorkeus, jotta toimittaja voi 

valita sopivan pumpun. Kokonaisnostokorkeuden aliarviointi johtaa liian pieneen 

virtaamaan. Täten vaadittu paine ja virtausvastukset, jotka riippuvat putkistosta, 

määrittävät pumpun nostokorkeuden. (5, s. 971.) 
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Staattiset häviöt ovat putkistokohtaisia, ja niiden pienentäminen mahdollisuuk-

sien mukaan alentaa asennuksesta ja pumppauksesta koituvia kustannuksia. Kit-

kahäviöt minimoidaan pumppauksesta aiheutuvien kustannusten alentamiseksi, 

mutta ylimääräisten putkivarusteiden ja putken pituuden karsimisen jälkeen put-

kikokojen suurentaminen tuo lisää asennuskustannuksia. (8, s. 6–7.) 

3.4.1 Haarautuva suljettu kiertoputkisto 

Kuvassa 5 näytetään putkisto, jossa on kolme rinnakkaista haaraa yhteisillä 

meno- ja paluulinjoilla. Putkiston risteyskohtien 1 ja 2 (kuva 5) ei tarvitse sijaita 

samalla korkeudella, koska suljetussa kiertoputkistossa asemakorkeuden koko-

naismuutos on nolla. Kuvassa 6 esitetään haarojen (A, B ja C) ja kokoojaputken 

(D) ominaiskäyrät. Ominaiskäyrät saadaan laskemalla häviöt yhteen eri virtaus-

määrillä. (5, s. 1051.) 

 

KUVA 5. Haarautuva suljettu kiertoputkisto (Muokattu lähteestä 5, s. 1051) 

Kokonaishäviöt, pumpun tuottama virtaama ja virtaus yksittäisessä haarassa 

saadaan seuraavasti. Kokonaisvirtaus on haarojen virtauksen summa, häviöt 

ovat yhtä suuret jokaisessa haarassa ja virtaus jakaantuu haaroihin saadakseen 

aikaan nämä häviöt. Siksi haarojen virtaukset eri nostokorkeuksilla summataan 

(käyrä A+B+C) ja kokoojaputken ollessa sarjassa haarojen kanssa sen nostokor-

keus summataan eri virtausmäärillä haarojen yhteisen käyrän kanssa 

(A+B+C+D). (5, s. 1051.) 
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KUVA 6. Haarautuvan suljetun kiertoputkiston ominaiskäyrä (Muokattu lähteestä 

5, s. 1051) 

Piste X pumpun ominaiskäyrällä (E) on pumpun toimintapiste, koska tässä pis-

teessä putkiston painehäviöt ja pumpun nostokorkeus ovat yhtä suuret. Piste Y1–

2 esittää kokonaispainetta pisteiden 1 ja 2 välillä. Kokonaispaine pisteiden 1 ja 2 

välillä määrittää yksittäisen haaran virtaaman (a, b ja c). Kuvassa 7 esitetään 

haarojen ominaiskäyrät eri avoimien venttiilien yhdistelmillä ja toimintapisteet 

pumpun ominaiskäyrällä. Yhden yhdistelmän painehäviö saadaan vähentämällä 

kokoojaputken painehäviö yhdistelmän painehäviöstä, kuten kuvassa X piste Y’1–

2 esittää painehäviötä koko virtauksen kulkiessa haaran A kautta. Kuvasta 7 voi-

daan lukea haarakohtainen virtausmäärä samalla tavalla kuin kuvan 6 esimer-

kissä. (5, s. 1051.) 
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KUVA 7. Venttiilien asentojen vaikutus haarautuvassa putkistossa (Muokattu läh-

teestä 5, s. 1052) 

3.4.2 Haarautuva avoin putkisto 

Putkiston ominaiskäyrän tuottaminen haarautuvalle putkistolle voi olla melko mo-

nimutkaista erityisesti tilanteessa, jossa virtaus kulkee useampaan kuin yhteen 

haaraan. Kuvan 8 mukainen järjestelmä voidaan suunnitella siten, että pumpun 

tuottama virtaus kulkeutuu vain yhteen haaraan. Tämänkaltainen järjestely on ta-

vallinen prosesseissa, joissa virtaus kulkee prosessin tarpeeseen tai pumpataan 

takaisin lähtö- tai varastoaltaaseen/-säiliöön. (7, s. 140–141.) 
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KUVA 8. Haarautuva avoin putkistojärjestelmä (Muokattu lähteestä 7, s. 141) 

Tässä tapauksessa putkistolla on itseasiassa kolme eri putkiston ominaiskäyrää, 

joilla voi olla erilaiset staattiset nostokorkeudet ja erilaiset virtaushäviöt virtaus-

määrän muuttuessa. Pumppu myös toimii eri toimintapisteissä riippuen siitä mihin 

haaraan virtaus ohjautuu, ellei säätämällä virtauksen kitkahäviöitä saada kurista-

malla kokonaispainehäviöitä (staattinen ja dynaaminen painehäviö) yhtä suuriksi 

jokaiseen haaraan. Jos kuvan 8 mukaisessa järjestelmässä virtaus kulkee jokai-

seen vastaanottavaan altaaseen, yhteinen putkiston ominaiskäyrä pitää määrit-

tää virtauksen jakautumisen selvittämiseksi ja putkiston haarojen ominaiskäyrät 

yhdistetään yhdeksi putkiston ominaiskäyräksi kuvan 9 mukaan. (7, s. 141.) 
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KUVA 9. Haarautuvan putkistojärjestelmän yhdistetty ominaiskäyrä (Muokattu 

lähteestä 7, s. 142) 

Kuvan 9 mukaisesti putkiston (kuva 8) ominaiskäyrät sijoitetaan kuvaajaan. Pum-

pun sijainti nestepinnan alapuolella runkoputkessa D on huomioitava. Erilliset rin-

nakkaiset putkiston ominaiskäyrät (A, B ja C) yhdistetään summaamalla virtaa-

mat tunnetuilla nostokorkeuden arvoilla jokaisesta putkiston ominaiskäyrästä. 

Tästä saadaan ominaiskäyrä A+B+C kuvassa 9, ja tämä ominaiskäyrä on sar-

jassa ominaiskäyrän D kanssa, joten ne muodostavat koko systeemin yhteisen 

ominaiskäyrän. Pumpun ominaiskäyrä risteää putkiston käyrän kanssa ja kertoo 

virtausmäärän järjestelmässä. (7, s. 141–142) 

Järjestelmän risteyskohdassa 1 (kuva 8) virtaus jakaantuu siten, että jokaisessa 

haarassa A, B ja C on yhtä suuri painehäviö. Virtausmäärä haaroissa saadaan 

vetämällä suora linja alas kuvan 9 pisteestä X (pumpun toimintapiste), käyrälle 

F. Käyrä F on risteyskohdan 1 kokonaisnostokorkeus tilanteessa, jossa kaikki 

kolme haaraa ovat auki ja pumppu käy. Piirtämällä suora viiva vasemmalle pis-

teestä Y, kunnes viiva risteää haarojen putkiston ominaiskäyrien kanssa, näh-

dään kunkin haaraan virtaama. (7, s. 142–143) 
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Kuvasta 9 nähdään, että pienin virtaus kulkee haaraan B, jolla on suurin staatti-

nen painehäviö. Jos haaraan B halutaan suurempi virtaus, järjestelmää ja luulta-

vasti pumppua pitää muuttaa. Vaihtoehtoisesti haaran B alkupäähän voidaan si-

joittaa oma pumppu. Vastaavasti pienimmän staattisen painehäviön haaraan C 

kulkee suurin virtaus. Yllä esitetty esimerkkitapaus voi käydä hyvinkin monimut-

kaiseksi haarojen lukumäärän kasvaessa, ja esitetty graafinen ratkaisu käy hyvin 

työlääksi. Tämä havainnollistaa hyötyjä, joita tietokoneavusteisella suunnittelulla 

voidaan saada. (7, s. 143) 

3.5 Pumpun ominais- ja suorituskykykäyrät 

Pumpun ominaiskäyrä esitetään yleensä nostokorkeutena tietyllä virtaamalla. 

Keskipakopumpun ominaiskäyrä laskee asteittain virtaaman kasvaessa. Kun 

pumppu sijoitetaan putkistoon, pumpun ja putkiston vuorovaikutus nähdään si-

joittamalla ominaiskäyrät samaan koordinaatistoon. Pumpun toimintapiste on se 

piste, jossa ominaiskäyrät leikkaavat toisensa. Jos todellinen putkiston ominais-

käyrä eroaa lasketusta, pumpun nostokorkeus ja virtaama eroavat odotetusta. (8, 

s. 8–9.) 

Keskipakopumpun suorituskyky esitetään erilaisten käyrien avulla. Pumppu-

käyristä nähdään nostokorkeus, tehontarve, hyötysuhde ja NPSH virtauksen 

funktiona (kuva 10). Kuvassa 10 esitetään myös putkiston ominaiskäyrä ja pum-

pun toimintapiste. (9, s. 9.) 
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KUVA 10. Tyypilliset suorituskykykäyrät keskipakopumpulle (Muokattu lähteestä 

9, s. 9) 

Yleensä valmistajat ilmoittavat pumppukäyrissä tehontarpeena pumpun akselite-

hontarpeen (Pa). Samoin hyötysuhteella tarkoitetaan yleensä vain pumpun hyö-

tysuhdetta. Nostokorkeus esitetään pumpun ominaiskäyrän avulla, joka näyttää 

pumpun nostokorkeuden tietyllä virtaamalla. Nostokorkeus ilmoitetaan metreinä 

nestepatsasta. Yksikkönä metrin käyttämisen etuna on se että, pumpun ominais-

käyrä ei muutu pumpattavan nesteen muuttuessa. (9, s. 9.) 

Hyötysuhteen käyrästä nähdään, että hyötysuhde riippuu pumpun toimintapis-

teestä. Täten on syytä valita pumppu, joka täyttää virtauksen vaatimukset ja toimii 

mahdollisimman hyvällä hyötysuhdealueella. Tehontarve pumpun akselille siis li-

sääntyy virtaaman kasvaessa. NPSH-arvolla (Net Positive Suction Head) ilmoi-

tetaan pumpun absoluuttinen minimipaine pumpun imupuolella, jotta vältytään 

pumpun kavitaatiolta. NPSH-arvo ilmoitetaan metreinä ja riippuu virtaamasta. Vir-

taaman kasvaessa myös NPSH-arvo kasvaa, mikä nähdään myös kuvasta 7. (9, 

s. 10.) Usein NPSH-arvosta käytetään termiä NPSHr erotuksena NPSHa-arvoon. 

NPSHr-arvolla tarkoitetaan pumpulta vaadittua (required) NPSH-arvoa ja termillä 

NPSHa tarkoitetaan saatavissa (available) olevaa pumpun NPSH-arvoa. 
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3.5.1 Pumppujen rinnan- ja sarjaankytkentä 

Pumppujen rinnankytkentää käytetään usein, kun vaadittu virtaama ylittää yhden 

pumpun tuottaman virtaaman. Yleensä rinnan kytketyt pumput ovat samantyyp-

pisiä ja kokoisia. Rinnankytkettyjen pumppujen pumppukäyrä saadaan summaa-

malla pumppujen virtaama tietyssä nostokorkeudessa. Kahden rinnankytketyn 

pumpun ominaiskäyrä esitetään kuvassa 11. (9, s. 101.) 

 

KUVA 11. Kahden samanlaisen rinnankytketyn pumpun ominaiskäyrä 

Pumppujen sarjaankytkentää käytetään yleensä putkistoissa, joissa tarvitaan 

suurta paineentuottoa. Kuvassa 12 esitetään kahden sarjaankytketyn pumpun 

ominaiskäyrä. Ominaiskäyrä saadaan summaamalla pumppujen nostokorkeudet 

tietyllä virtaamalla. (9, s. 103.) 
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KUVA 12. Kahden samanlaisen sarjaankytketyn pumpun ominaiskäyrä 
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4 PUMPPAUKSEN SÄÄTÖ JA OHJAUS 

Yleisimmät pumpun säätötavat ovat kuristussäätö, ohivirtaussäätö, juoksupyörän 

koon muuttaminen ja pyörimisnopeussäätö. Sopivan säätötavan valinta perustuu 

investointi- ja käyttökustannuksiin. Kaikkia säätötapoja, lukuun ottamatta juoksu-

pyörän halkaisijan koon muuttamista, voidaan käyttää jatkuvasti käytön aikana. 

(9, s. 106.) Suunniteltaessa pumppausjärjestelmää prosessin vaatimukset virtaa-

malle ja nostokorkeudelle tulee olla määritelty. Nämä vaatimukset ohjaavat pum-

pun ja säätötavan valintaa. (8, s. 11.) 

Pumppausjärjestelmän pyörimisnopeussäätöinen käyttö tuo pumpun muuttuvan 

tuoton lisäksi taloudellista säästöä energia- ja kunnossapitokuluissa. Lisäksi jär-

jestelmän luotettavuus kasvaa. Muina hyötyinä voidaan pitää parempaa järjestel-

män paineenhallintaa pehmokäynnistyksen ja -sammutuksen ansiosta. Lisäksi 

vuodot ovat vähäisempiä alhaisemman paineen vuoksi ja prosessi on paremmin 

hallittavissa. Nämä seikat tulee arvioida, kun lasketaan kustannuksia nopeussää-

töisen järjestelmän hankintakuluihin. (8, s. 11–12.)  

Energiankulutuksessa saavutetaan säästöä putkijärjestelmissä, joissa esiintyy 

paljon kitkahäviöitä. Paljon kitkahäviöitä sisältävissä järjestelmissä pumput toimi-

vat samalla hyötysuhteella kierrosnopeudesta riippumatta. Pumppujen hyöty-

suhde kuitenkin muuttuu kierrosluvun mukana järjestelmissä, joissa on paljon 

staattista häviötä. Tätä ei energiankulutuksen pienenemisen yhteydessä usein 

huomata. Sähköisesti toteutettavassa nopeussäädössä tulee myös ongelmia 

sähköverkkoon kohdistuvina häiriöinä, jotka tulee suodattaa pois. (8, s. 12.)  

4.1 Affiniteettilait 

Pumpun affiniteettilakien avulla saadaan selville keskipakopumpun suorituskyky 

pyörimisnopeuden tai juoksupyörän halkaisijan muuttuessa, kun tunnetaan pum-

pun suorituskyky tietyllä pyörimisnopeudella tai juoksupyörän halkaisijalla. Affini-

teettilait voidaan jakaa kahteen ryhmään vakiokokoisen juoksupyörän ja vakio-

pyörimisnopeuden mukaan. Affiniteettilait juoksupyörän vakiohalkaisijalla esite-

tään kaavoilla 11, 12 ja 13. Kaavojen avulla voidaan laskea myös juoksupyörän 
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koon muuttumisen vaikutus korvaamalla pyörimisnopeus juoksupyörän halkaisi-

jalla. (7, s. 130) 

𝑞𝑉,𝑛

𝑞𝑉,𝑥
=

𝑛𝑛

𝑛𝑥
     KAAVA 11 

qV,n = virtaama tunnetulla pyörimisnopeudella (m3/h) 

qV,x = virtaama muutetulla pyörimisnopeudella (m3/h) 

nn = tunnettu pyörimisnopeus (rpm) 

nx = muutettu kierrosnopeus (rpm) 

𝐻𝑛

𝐻𝑥
= (

𝑛𝑛

𝑛𝑥
)

2

     KAAVA 12 

Hn = nostokorkeus tunnetulla pyörimisnopeudella (m) 

Hx = nostokorkeus muutetulla pyörimisnopeudella (m) 

𝑃𝑛

𝑃𝑥
= (

𝑛𝑛

𝑛𝑥
)

3

     KAAVA 13 

Pn = pumpun akseliteho tunnetulla pyörimisnopeudella (W) 

Px = pumpun akseliteho muutetulla pyörimisnopeudella (W) 

Käytännön hyötyä affiniteettilaeista on keskipakopumpun suorituskykyä arvioita-

essa muuttuvalla pyörimisnopeudella. Affiniteettilakien avulla voidaan luoda uu-

det pumpun ominaiskäyrät ja tehokäyrät pyörimisnopeuksille, joista ei ole ole-

massa valmiita käyriä. (7, s. 131.) Affiniteettilait perustuvat juoksupyörän nopeus-

kolmion säilymiseen samanmuotoisena. Oletukset joihin affiniteettilait perustuvat 

toteutuvat harvoin käytännössä, joten täysin eksakteja tuloksia ei tule odottaa 

käytettäessä affiniteettilakeja. (5, s. 365.) 

4.2 Pyörimisnopeussäätö 

Kun prosessin vaatimaa virtaamaa halutaan pienentää, on mahdollista käyttää 

venttiiliä, joko virtauksen kuristamiseen eli kuristussäätöön (kuva 13) tai pumpun 

ohivirtauksen kuristamiseen (kuva 14). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pyöri-

misnopeussäätöä (kuva 15). (8, s. 67.)  
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KUVA 13. Kuristussäätö 

Venttiilin aiheuttama kuristus pienentää virtausta ja lisää putkiston häviöitä, jolloin 

myös pumpulta vaadittu nostokorkeus kasvaa. Putkiston ominaiskäyrä siirtyy ku-

vassa 13 vasemmalle ja pumpun toimintapiste siirtyy uuteen ominaiskäyrien leik-

kauskohtaan. 

 

KUVA 14. Ohivirtaussäätö 

Prosessin vaatima virtaama voi olla pienempi, kuin pumppua operoidessa salli-

taan. Ohivirtaussäädössä pumpun painepuolelta järjestetään ohivirtaus pumpun 

imupuolelle ja ohivirtausta säädetään venttiilillä kuristamalla virtausta. Kuvassa 

14 päävirtaus kulkee samalla nostokorkeudella rinnankytketyn putken tavoin ja 
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virtaama prosessiin pienenee. Ohivirtausta kuristaessa päädytään alkuperäiseen 

toimintapisteeseen. 

 

KUVA 15. Pyörimisnopeussäätö 

Pyörimisnopeussäädössä pienemmällä pumpun pyörimisnopeudella pumppu toi-

mii uudella affiniteettilakien mukaisella ominaiskäyrällä. Tilanteessa virtaama ja 

nostokorkeus pienenevät ja samalla laskee pumppauksen tarvitsema teho affini-

teettilakien mukaisesti. 

Venttiilin avulla virtausta pystytään kuristamaan tehokkaasti, mutta pyörimisno-

peussäädön energiankulutus on usein merkittävästi pienempi. Vaihtoehtoisesti 

pumppu voidaan kytkeä välillä pois päältä järjestelmissä, joissa katkonainen vir-

taus voidaan hyväksyä. Jos järjestelmässä esiintyy staattista nostokorkeutta, 

merkittävä osa energiasta voidaan kuluttaa staattisen nostokorkeuden ylittämi-

seen, verrattuna kitkahäviöiden ylittämiseen. Tällöin vain pienet pyörimisnopeu-

den muutokset ovat mahdollisia ja säästöt energiankulutuksessa tulee arvioida 

tapauskohtaisesti. (8, s. 68.) 

Virtauksen tai nostokorkeuden säätöä vaativat järjestelmät ja erityisesti paljon kit-

kahäviöitä sisältävät järjestelmät, energiatehokkain tapa (kuva 16) säätämisessä 

on käyttää taajuusmuuttajaa, jolla päästään eroon lisäkuluja tuovista ja energiaa 

tuhlaavista apulaitteista (kuristusventtiili, ohivirtaus). Samalla taajuusmuuttaja 
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mahdollistaa hallitun pehmokäynnistämisen moottorille. (8, s. 68–69.) Myös taa-

juusmuuttajista tulee lisäkuluja ja energiahäviöitä. 

 

KUVA 16. Säätötapojen energiatehokkuus (Muokattu lähteestä 8, s. 69) 

4.2.1 Virtaussäätö vakiopaineella 

Yleisin pumpun ohjaustapa on käyttää pumpun painepuolella painemittausta, 

joka viestii taajuusmuuttajan kanssa. Taajuusmuuttaja muuttaa pumpun pyöri-

misnopeutta nostaakseen tai laskeakseen järjestelmän tarvitsemaa virtausmää-

rää pitäen samalla vakiopaineen. Kuvassa 17 esitetään pumpun ominaiskäyrät 

eri pyörimisnopeuksilla. Ohjaustapa on tyypillinen vedenjakelujärjestelmässä, 

jossa vaadittu nostokorkeus on vakio, mutta virtausmäärä muuttuu veden käytön 

mukaan. (8, s. 69–70.) 
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KUVA 17. Virtaussäätö vakiopaineella 

4.2.2 Paine-erosäätö virtauksen tarpeen mukaan 

Virtaustarpeen mukaan tapahtuva paine-erosäätö on yleinen suljetuissa kierto-

putkistoissa. Tällaisessa ohjaustavassa pumpun tulisi toimia käyrän A-B (kuva 

18) mukaan kompensoidakseen putkistossa tapahtuvat kitkahäviöt. Älykäs taa-

juusmuuttaja kykenee tähän ilman ylimääräisiä varusteita, kuten virtausmittaria 

tai säädintä. (8, s. 71.) Säätöön tarvitaan kuitenkin paine-eromittaus pumpun yli. 

 

KUVA 18. Paine-erosäätö virtauksen mukaan (Muokattu lähteestä 8, s. 72) 
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Virtauksen pieneminen vähentää kitkahäviöitä, ja jos ohjausjärjestelmä seuraa 

mukana pienentämällä nostokorkeutta, maksimaaliset säästöt energiankulutuk-

sessa saavutetaan (jopa 70 %). Tämä johtuu siitä, että sekä nostokorkeutta että 

virtaamaa pienennetään. Jos ainoastaan virtaamaa pienennetään, kuten vakio-

painesäädössä, mahdolliset energiasäästöt pienenevät. (8, s. 71.) 

4.2.3 Vaihtuva paine vakiovirtaamalla 

Moni jäähdytys-, ruiskutus- tai pesujärjestelmä vaatii tietyn virtaaman siitä huoli-

matta, että imu- ja purkauspään olosuhteet muuttuvat. Tyypillisesti imupuolen 

olosuhteet muuttuvat altaan tai säiliön pinnankorkeuden muuttuessa. Painepuo-

len olosuhteet muuttuvat tyypillisesti suodattimen tukkeutuessa, jolloin järjes-

telmä vaikeutuu eli kitkahäviöt kasvavat. (8, s. 72.) 

Taajuusmuuttajasäätö on yleensä optimaalinen valinta, kun halutaan pitää tietty 

vakiovirtaama järjestelmässä, ja tämä voidaan toteuttaa virtausmittarin ohjaus-

signaalilla. Tällöin pumpun pyörimisnopeus laskee tai kasvaa pitääkseen virtaa-

man vaaditussa arvossa (kuva 19) (8, s. 72.) 

 

KUVA 19. Vaihtuva paine vakiovirtaamalla 
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4.2.4 Ohjaus pinnankorkeuden mukaan 

Säiliön nestepinnankorkeuden pitämiseksi vakiona on järkeenkäypää ohjata pyö-

rimisnopeutta prosessin syöttöpumpun tarvitseman virtauksen mukaan. Esimerk-

kitapaus tällaisesta ohjauksesta on höyrykattilan syöttövesi. On-off-säätöiseen 

pumppuun verrattuna pyörimisnopeussäätö ehkäisee säiliön pinnankorkeuden 

vaihtelua ja lisäksi estää paineiskuja tilanteessa, jossa muutoin käynnistyisi use-

ampi pumppu täydellä teholla. Samankaltainen ohjaustapa käy myös päinvastai-

sessa tilanteessa, jossa täyttyvää säiliötä pitää tyhjentää sisääntulon virtauksen 

muuttuessa. Ohjaustavassa pinnankorkeuden laskeutuminen pienentää pumpun 

pyörimisnopeutta. (8, s. 73–74.) 

4.2.5 Vakiolämpötilaohjaus 

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä vaatimus virtausmäärälle perustuu lämpöti-

laan. Taajuusmuuttajan ohjaaminen lämpötila-anturilla mahdollistaa lämmönsiir-

tonesteen jäähtymisen tai lämpiämisen prosessin tarpeen mukaan. Ohjaustapa 

on samankaltainen vakiopainesäädön kanssa, jossa virtaamaa säädetään pai-

neen mukaan. (8, s. 74) 

4.2.6 Imupaineen säätö kavitoinnin ehkäisemiseksi 

Kavitaatioherkissä kohteissa imupuolen paineanturi voidaan asentaa pumpun lä-

helle vähentämään pumpun pyörimisnopeutta, joka laskee pumpun NPSHr-arvoa 

ja nostaa NPSHa-arvoa pumpun suojaamiseksi. (8, s. 75.) Pumpun imupuolen 

paineanturin asennuksella voidaan estää myös pumpun käyminen, jos imupaine 

laskee NPSHr-arvon alapuolelle. 

4.2.7 Tehon ja virtaaman suhteen ohjaus 

Ohjausalgoritmilla voidaan ohjata pumppua ilman muita mittauksia. Algoritmi toi-

mii taajuusmuuttajan kautta hyödyntäen tehokäyrää. Pumpun pyörimisnopeutta 

ohjataan moottorin tehonkulutuksen mukaan. Tietyt toimintapisteet ovat verran-

nollisia tiettyyn tehon- ja taajuudentarpeeseen (kuva 20). Ohjaustapa seuraa 

pumppujen tehonkulutusta ja säätää pyörimisnopeutta algoritmin ohjelmoinnin 

mukaan. (8, s. 75) 
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KUVA 20. Tehon ja virtaaman suhteen ohjaus (8, s. 76) 
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5 LÄMMÖNSIIRTIMET 

Olennaiset lämmönsiirtymisen muodot ovat johtuminen, konvektio ja säteily. Joh-

tumista ja säteilyä pidetään lämmönsiirron perimmäisinä prosesseina, koska ne 

riippuvat ainoastaan lämpötilaerosta. Konvektiossa eli lämmön siirtymisessä kul-

jettavan aineen mukana myös fluidin massavirta vaikuttaa lämmönsiirtymiseen 

lämpötilaerojen lisäksi. Kuitenkin myös konvektio on lämmönsiirron muoto, koska 

sen avulla on mahdollista siirtää energiaa korkeamman lämpötilan alueelta ma-

talamman lämpötilan alueelle. (10.) 

Lämmönsiirrin on laite, jonka ensisijainen tarkoitus on siirtää lämpöenergiaa kah-

den fluidin välillä. Kemian prosessiteollisuudessa yleisimmin käytettyjä lämmön-

siirtimiä ovat putki- ja levylämmönsiirtimet sekä kaksoisputkilämmönsiirtimet, 

joissa on kaksi putkea toistensa sisällä. Lämmönsiirtimiin liittyvä mitoitus voidaan 

jakaa kahteen kategoriaan: lämpö- ja virtaustekniseen mitoitukseen sekä mekaa-

niseen mitoitukseen. Lämpö- ja virtausteknisessä mitoituksessa selvitetään läm-

pövirtojen suuruudet ja virtauksen painehäviöt laitteiston mitoitukseen. Mekaani-

nen mitoitus sisältää tarkat laitteiston ominaisuudet, joihin kuuluvat mekaaninen 

stressi ja putkien värähtelyanalyysi. (11, s. 67.) Mekaanista mitoitusta ei käsitellä 

tässä opinnäytetyössä tarkemmin. Myös kaksoisputkilämmönsiirtimien tarkempi 

tarkastelu on jätetty pois, koska niitä ei ole työn kohteena. 

5.1 Putkilämmönsiirtimet 

Putkilämmönsiirtimet (kuva 21) koostuvat joukosta putkia, jotka sijaitsevat sylin-

terimäisessä kuoressa. Putket voivat olla joko pysyvästi kiinni kuoren sisällä tai 

irrotettavissa puhdistamisen ja putkien vaihtamisen vuoksi. Putkilämmönsiirti-

mien yleisyys prosessiteollisuudessa johtuu luultavasti niiden helposta valmista-

misesta ja laajasta käyttökokemuksesta. Ne ovat myös monikäyttöisiä ja ne voi-

daan suunnitella lähes kaikkiin lämmönsiirtotarpeisiin. (11, s. 68; 11, s. 74.) 
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KUVA 21. Putkilämmönsiirrin (11, s. 68) 

5.2 Levylämmönsiirtimet  

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin (kuva 22) koostuu levypakasta ja kahdesta pak-

summasta päätylevystä, jotka asennetaan kehykseen kokoamisen ja purkamisen 

helpottamiseksi. Levyt muotoillaan virtauksen ohjauksen ja turbulenssin edistä-

misen takia esim. sahalaitakuvioon. Tiivisteet eristävät kylmän ja kuuman fluidin 

toisistaan sekä estävät vuodon ympäristöön. Yleensä levylämmönsiirtimet toimi-

vat vastavirtaperiaatteella ja niiden lämmönsiirtokerroin on yleensä korkeampi 

kuin putkilämmönsiirtimillä, koska levyjen välinen etäisyys on pieni ja turbulenssia 

aiheuttavasta muotoilusta. Edellä mainituista syistä johtuen levylämmönsiirtimet 

ovat yleensä pienempiä kuin putkilämmönsiirtimet. Kuitenkaan niiden paineen 

(25 bar) - ja lämpötilankesto (250 °C) eivät ole yhtä korkeat kuin putkilämmönsiir-

timillä. (11. s, 74.) 
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KUVA 22. Tiivisteellinen levylämmönsiirrin (11, s. 74) 

Vaipallinen levylämmönsiirrin (kuva 23) koostuu yhteen hitsatusta levypaketista 

ja sylinterimäisestä vaipasta. Niissä yhdistyvät kompaktin ja lämmönsiirroltaan 

tehokkaan levylämmönsiirtimen ja mekaanisesti yksinkertaisen hitsatun paineas-

tian hyvät puolet. Tällä kestävällä rakenteella voidaan saavuttaa korkeat suunnit-

telupaineet (150 bar) ja -lämpötilat (900 °C). Levyt voivat olla valmistettu monesta 

eri materiaalista, mutta useat niistä vaativat erityistä hitsaustekniikkaa. Kuitenkin 

niiden käytön oletetaan lisääntyvän prosessiteollisuudessa mekaanisten ominai-

suuksien takia. (11, s. 74–75.) 
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KUVA 23. Vaipallinen levylämmönsiirrin (11, s. 75) 

5.3 Lämmönsiirtimen toiminta 

Lämmönsiirtimiä voidaan mallintaa laitteina, joissa tapahtuu vakaa virtaus. Li-

säksi fluidin virtauksessa ei yleensä ole merkittäviä korkeuseroja. Täten kineetti-

nen energia ja potentiaalienergia voidaan jättää huomioimatta. Fluidien ominais-

lämpökapasiteetti voidaan olettaa vakioksi. Aksiaalinen lämmönjohtuminen siirti-

men putkissa voidaan olettaa mitättömäksi, ja jos siirrin on täydellisesti eristetty, 

lämmön siirtymistä tapahtuu vain fluidien välillä. (12, s. 472.)  

Yllä esitetyt oletukset ovat lähellä todellista tilannetta ja termodynamiikan ensim-

mäisen pääsäännön mukaan voidaan esittää lämmönsiirtotehon kaavan 14 muo-

dossa. Kaavassa 14 esiintyvällä lämpötilaerolla siirtimen sisään- ja ulostulossa 

(ΔT) voidaan laskea lämmönsiirtoteho kuumemmassa fluidissa kaavan 15 mu-

kaan ja kylmemmälle fluidille kaavan 16 mukaan. (12, s. 473.) Kuten pumpun 

akselitehon (kaava 1) laskennassa kaava 14 sisältää lämmönsiirtoaineen mas-

savirran kerrottuna kokonaisentalpian muutoksella. 

𝛷 = 𝑞𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇    KAAVA 14 

Φ = lämmönsiirtoteho (W) 
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qm = lämmönsiirtoaineen massavirta (kg/s) 

cp
 = ominaislämpökapasiteetti (J/kgK) 

ΔT = lämmönsiirtoaineen lämpötilaero (K) 

𝛥𝑇 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡    KAAVA 15 

Th,in = lämpötila siirtimen sisääntulossa (K) 

Th,out = lämpötila siirtimen ulostulossa (K) 

𝛥𝑇 = 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛    KAAVA 16 

Tc,out = lämpötila siirtimen ulostulossa (K) 

Tc,in = lämpötila siirtimen sisääntulossa (K) 

5.4 Lämmönsiirtimen likaantuminen 

Lämmönsiirtopintojen likaantuessa lämmönsiirtoteho heikkenee ja fluidin virtaus-

vastukset kasvavat aiheuttaen suuremman painehäviön. Teollisuudessa käytet-

tävät lämmönsiirtonesteet ovat yleensä likaavia. Likakertymien kasvaminen joh-

taa lämmönsiirtimen suorituskyvyn heikkenemiseen ajan saatossa. Likaantumi-

nen vaikuttaa prosessien energiankulutukseen ja voi johtaa ylimääräisiin läm-

mönsiirtopintoihin kompensoidakseen likaantumisesta aiheutuvaa lämmönsiirron 

heikkenemistä. Kohteissa, joissa lämpövirta on suuri, likaantuminen voi johtaa 

paikallisiin lämpövuotoihin ja lopulta lämmönsiirtopinnan mekaaniseen vaurioitu-

miseen. (13, s. 523.) 

Likakerroksien tiedetään yleisesti kasvavan ajan kanssa lämmönsiirtopinnoilla 

(kuva 24). Likakerrokset nostavat kokonaislämmönvastusta, koska likakerroksien 

lämmönjohtavuus on heikompi kuin lämpöä johtavan seinämän. Myös virtauksen 

kitkahäviöt lisääntyvät virtauskanavien karheuden kasvamisen ja likapartikkelien 

aiheuttaman tukkeutumisen takia. Yhdessä nämä nostavat lämmönsiirtimen ai-

heuttamaa painehäviötä. Likaantuminen voi aiheuttaa myös paikallisia korroosi-

olle suotuisia kohtia. Likaantuminen heikentää myös lämmönsiirtimien termistä 

hyötysuhdetta, joka voi vaikuttaa myöhempiin prosesseihin tai lisätä järjestelmän 

lämpökuormaa. Lisäksi voi olla tarvetta estää prosessivesien tai tuotteen saastu-

minen. (13, s. 524.) 
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KUVA 24. Likakerroksien muodostuminen lämmönsiirtoputkeen (Muokattu läh-

teestä 13, s. 524) 

Likaantuminen on epätoivottua ja haitallista. Lämmönsiirtopintojen likaantuminen 

lisää kustannuksia useiden syiden takia. Lämmönsiirtimet voi ylimitoittaa 20–40 

% liian isoiksi likaantumisen kompensoimiseksi. Likaantumisen vaikutus lämmön-

siirron heikkenemiseen vaatii enemmän energiaa lämmönsiirtotehon kasvatta-

miseksi, ja lisäksi likaantumisesta johtuva painehäviön kasvu vaatii enemmän 

pumppaustehoa. Myös lämmönsiirtimien puhdistaminen tuo kustannuksia puh-

distusmateriaalin ja -prosessin sekä palkkakulujen takia. Myös ympäristökuormi-

tus tulee huomioida pesuvesien kanssa. Lisäksi lämmönsiirrinten puhdistus voi 

vaatia prosessin keskeyttämisen ja varalla olevat lämmönsiirtimet lisäävät han-

kintakustannuksia. (13, s. 524–525.) 
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6 MERIVEDEN PUMPPAUS 

Merivesipumppuihin ja meriveden kulutuskohteisiin tutustuttiin aluksi kenttäkier-

roksilla tehdasalueella. Lisäksi hankittiin käyttöoikeudet tehtaalla käytössä oleviin 

dokumentaation hallintajärjestelmään, kunnossapitojärjestelmään ja kahteen eri 

prosessien tiedonkeruujärjestelmään. Meriveden jakelusta on kuitenkin vähän 

tallennettua tietoa järjestelmissä. Virtaamista tiedonkeruujärjestelmään tallentuu 

ainoastaan venturipesureille menevän meriveden virtaus. Muutoin mittauksia löy-

tyi lähinnä senkkauunin ja vakuumikäsittelyn haarasta, johon oli sijoitettu paine- 

ja lämpötilamittauksia. Lisäksi paine voimalaitoksella pumppujen jälkeen tallentui 

prosessien tiedonkeruujärjestelmään. Myös paikallisesti luettavia painemittareita 

oli asennettu merivesiputkistoon. 

Meriveden välipumppaamolla sijaitsevat terässulatolle merivettä pumppaavat 

pumput ovat iäkkäitä Karhulan 2P-R35S (VP19)- ja 2P-R35S-1 (VP21 ja VP22) -

pystypumppuja, joissa on 2 juoksupyörää peräkkäin (liite 2). Pumppumallien nos-

tokorkeudet ja virtaamat eroavat toisistaan hieman. Pumpun VP19 ilmoitettu nos-

tokorkeus virtaamalla 1100 m3/h on 68 m ja pumpuille VP21 ja VP22 ilmoitettu 

nostokorkeus virtaamalla 1200 m3/h on 67 m. Ilmoitetuista tiedoista voi päätellä 

VP19:n pumpun rakenteen poikkeavan jollain tavalla pumpuista VP21 ja VP22. 

Lisäksi pumppu VP19 on erinäköinen verrattuna kahteen muuhun pumppuun. 

Kunnossapitohistorian mukaan VP19:n korvaava pumppu olisi samanlainen kah-

den muun pumpun kanssa (2P-R35S-1), mutta yleensä se on merkitty 2P-

R35S:ksi (VP21:n ja VP22:n ominaiskäyrä on nimetty tälle mallille) ja sen tuo-

tossa on eroavaisuuksia kahteen muuhun pumppuun verrattuna. Pumpun VP19 

tuottokäyrää ei löytynyt tehtaan järjestelmistä tallennettuna. Työn suorituksen ai-

kana tehtyjen mittauksien aikana käyviä pumppuja olivat VP19 ja VP21 pumpun 

VP22 ollessa varalla. Painemittaushistorian mukaan paineissa ei ole merkittävää 

eroa eri pumpuilla ajettaessa, mutta virtaamasta ei ole tietoa. 

Merivesipumppujen tuottamaa virtaamaa etsittiin eri lähteistä ja yleisesti piirus-

tuksissa oli mainittu kahden pumpun virtaamaksi 2400 m3/h, joka vaatisi putkistoa 
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ilman kitkahäviöitä ilmoitetulla nostokorkeudella (67 m). Saatavilla olevasta ai-

neistosta löytyi myös merivedelle virtaama 1500 m3/h, joka on mahdollista kah-

della pumpulla. Kuitenkin voimalaitoksella mitattu paine pumppujen jälkeen ai-

heutti epäilyjä paljon suuremmasta virtaamasta, joka pumpun ominaiskäyrän mu-

kaan olisi noin 3240 m3/h. Paine mitataan voimalaitoksella putkitunnelissa kaik-

kien pumppujen yhdistyttyä runkolinjaan. Paineyhde on sijoitettu merivesialtaan 

pinnankorkeudelle. 

Pumppujen VP21 ja VP22 alkuperäinen ominaiskäyrä eli tuottokäyrä löytyi arkis-

toituna tehtaalta (liite 3) ja sen perusteella piirrettiin tuottokäyrä kahdelle rinnan-

kytketylle pumpulle (kuva 25). Voimalaitoksella mitattu paine pumppujen jälkeen 

vaihtelee 3,2 bar:n ja 3,9 bar:n välillä (tyypillisesti noin 3,6 bar), mikä vastaan noin 

32–39 m:n nostokorkeutta. Pumppujen yhteisestä tuottokäyrästä nähdään, että 

tuottokäyrä loppuu kesken kyseisen nostokorkeuden kohdalla ja virtaama näyttää 

suurelta ennakkotietoihin nähden. Toimittaessa tuottokäyrän ulkopuolella ei olla 

enää valmistajan suosittelemalla käyttöalueella, mikä voi aiheuttaa ongelmia 

pumpun toiminnassa. Järjestelmistä ei löytynyt viitteitä 67 m:n nostokorkeudella 

toimimisesta, mikä on kuitenkin mahdollista useammalla kuin kahdella pumpulla 

pumpattaessa tai putkistoa kuristamalla. 

 

KUVA 25. Kahden rinnankytketyn 2P-R35S-1 pumpun ominaiskäyrä ja oletettuja 

toimintapisteitä 
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6.1 Pumppujen toiminta 

Pumppujen kunnossapitohistoriasta selvisi, että pumppujen normaali huoltoväli 

ei ole toteutunut viime vuosina. Huoltoväliksi ilmoitettiin 8 vuotta, mutta pumppuja 

oli huollettu tiheämmin tarpeen mukaan lähivuosikymmenien aikana. Pumppuihin 

oli vaihdettu uudet akselit ja lisäksi pumppujen akseleihin oli tehty vahvistava la-

serpinnoitus vikojen takia. Alkuperäisen toimintapisteen muuttuminen on alenta-

nut pumpun hyötysuhdetta, ja todennäköisesti pumput eivät toimi enää suositel-

lulla käyttöalueella (kuva 26). Myös pumppujen kunnossapitohistoria tukee käsi-

tystä huonolle käyttöalueelle siirtymisestä ja pumppujen tuottokäyrälläkään ei toi-

mita valmistajan tarjoamalla alueella. 

 

KUVA 26. Keskipakopumpun suositeltu käyttöalue eri kierrosluvuilla (14, s. 80) 

Pumpun toimintapiste on siirtynyt suositellun käyttöalueen (kuva 26) ulkopuolelle 

virtaaman kasvaessa ja nostokorkeuden laskiessa. Kuvan 26 mukaan tästä on 

aiheutunut ainakin akselin taipumaa, jos toimintapiste on siirtynyt kuvan pistee-

seen 6. Pumput ovat tehtaan kunnonvalvonnan piirissä. Jos pumpun toiminta-

piste on siirtynyt kuvan 26 pisteeseen 7, se olisi havaittu kunnonvalvonnassa. 

Kunnonvalvonta ei ole tehnyt pumpuista vikailmoituksia kasvaneen värähtelyn 

vuoksi paitsi tilanteissa, joihin liittyy rikkoontumisia tai ylimääräisiä objekteja juok-

supyörässä.  
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Korjaavana toimenpiteenä pumppujen toimintapiste pitäisi muuttaa suositelta-

valle toiminta-alueelle. Paremman hyötysuhteen alueelle pääsemiseksi tuotto-

käyrällä nostokorkeutta tulisi saada korkeammaksi, joka voidaan toteuttaa ener-

giaa tuhlaavalla kuristussäädöllä. Putkiston suurin sallittu käyttöpaine rajoittaa 

kuitenkin nostokorkeuden nostamista. Paras hyötysuhde saavutettaisiin hankki-

malla uudet pumput nykyiseen toimintapisteeseen. Vaihtoehtona on myös vir-

tauksen ja olemassa olevien pumppujen säätäminen paremman höytysuhteen 

alueelle. Työn aikana tutkittiin myös, onko nykyinen toimintapiste prosessien vaa-

timuksien mukainen. 

Työn aikana pumppujen tuottama virtaama päädyttiin mittaamaan voimalaitok-

sella pumppujen jälkeen, koska se ei ollut tiedossa ja muualta löytynyt tieto vir-

tausmääristä ei voinut pitää paikkaansa kyseessä olevien tuottokäyrien perus-

teella. Mittaus suoritettiin Flexim Fluxus ADM 6725 -mittalaitteella (liite 4), jonka 

mittaus perustuu ultraäänen nopeuden muutokseen väliaineessa. Mittalaitteen 

mukaan virtausnopeudet vaihtelivat välillä 2,07–2,13±0,4 m/s ja laskuissa käyte-

tään virtausnopeutta 2,1 m/s. Mittausta suoritettiin 15 min ja virtaama järjestel-

mässä muuttuu venturipesurien käytön mukaan.  

Meriveden tilavuusvirta DN700 putkessa laskettiin kaavalla 17. Kaavaan 17 käy-

tettiin putken ulkohalkaisijalle standardin SFS-EN 10219-2:2019 (15) mukaista 

arvoa ja putken seinämänpaksuudeksi arvioitiin 10 mm, eikä putkien seinämän-

paksuuksia tarkemmin mitattu työn aikana. 

𝑞𝑉 = 𝑣𝐴 = 𝑣 ×
𝜋

4
𝐷2    KAAVA 17 

= 2,1 𝑚
𝑠⁄ ×

𝜋

4
× (0,711𝑚 − 2 × 0,01𝑚)2 = 0,79 𝑚3

𝑠⁄ × 3600 𝑠
ℎ⁄ = 2835 𝑚3

ℎ⁄  

qV = tilavuusvirta (m3/s) 

v = virtausnopeus (m/s) 

A = virtauksen poikkipinta-ala (m2) 

D = putken sisähalkaisija (m) 

Virtausmittaukseen liittyy mittaustarkkuuden epävarmuutta. Esimerkiksi mittalaite 

tulisi sijoittaa putkessa kohtaan, jossa virtaus on täysin kehittynyttä ja tasaista. 

Tällä tarkoitetaan riittävää etäisyyttä putkivarusteisiin suoralla putkiosuudella. 
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Putkistossa on kuitenkin rajoitetusti kohtia, joihin mittalaitteen kanssa pääsee tur-

vallisesti käsiksi ja varmasti riittävää etäisyyttä putkivarusteisiin ei pystytty järjes-

tämään. Toisena vaikuttavana tekijänä on mittalaitteen vaatima anturien etäisyy-

den tarkkuus, joka oli 0,1 mm. Mittaukseen käytettiin 1 mm:n lukutarkkuuden rul-

lamittaa. Lisäksi putken seinämän paksuudesta (sisähalkaisijasta) ja karheu-

desta ei ollut arvion lisäksi muuta tietoa. Virheet mittauksessa kertaantuvat ja 

mittaustarkkuuden epävarmuutena käytetään ±20 %. 

Parhaimmaksi aiemmaksi arvioksi osoittautui 2400 m3/h, joka on yhden pumpun 

ilmoitettu virtaama kerrottuna kahdella. Toimintapisteen sijainti tuottokäyrän ul-

kopuolella voi selittyä pumpun juoksupyörän kulumisella tai pumpun välyksien 

kasvamisella. Toimintapisteen sijainti voi selittyä myös pumpun VP19 erimuotoi-

sella tuottokäyrällä eli oltaisiin yhteisellä pumppukäyrällä, jota ei pystytty mallin-

tamaan. Toimintapiste tuottokäyrän ulkopuolella johtaa huonoon kokonaishyöty-

suhteeseen. 

6.2 Pumppujen moottorit ja pumppujen hyötysuhde 

Kaikilla kolmella merivesipumpulla oli samanlaiset sähkömoottorit. Pumppujen 

moottoreiden antama nimellinen syöttöteho laskettiin laitekilvestä löytyvillä tie-

doilla. Laitekilpeen oli merkitty lähtöteho (315 kW), jännite (380 V), virta (570 A) 

ja tehokerroin (0,88). Moottorien nimellinen syöttöteho laskettiin kaavalla 18 (16). 

𝑃𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö = √3𝑈𝐼 cos 𝜑    KAAVA 18 

= √3 × 380 𝑉 × 570 𝐴 × 0,88 = 330 × 103 𝑊 = 330 𝑘𝑊  

U = jännite (V) 

I = virta (A) 

cos φ = tehokerroin 

Myös moottorien höytysuhde haluttiin selvittää, jotta moottoreiden tekemästä 

työstä saataisiin parempi kokonaiskuva. Hyötysuhdetta tarvitaan myös pumpun 

akselitehon määrittämiseen. Laitekilpeen merkityn lähtötehon avulla voidaan las-

kea moottorin hyötysuhde kaavalla 19 (16). 

𝜂𝑚 =
𝑃𝑙äℎ𝑡ö

𝑃𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö
=

315×103 𝑊

330×103 𝑊
= 0,95 = 95%  KAAVA 19 
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Plähtö = lähtöteho (W) 

Psyöttö = syöttöteho (W) 

Myös pumppujen moottorien pätötehoista teetettiin mittaus, koska pumppujen 

hydraulinen teho vaikutti pieneltä laskentojen perusteella verrattuna moottorien 

tehoon ja voi selittyä myös huonosti toimivilla moottoreilla. Pätö- ja loistehomit-

tauksien (liite 5) ja moottorin hyötysuhteen avulla laskettiin pumppujen hyöty-

suhde kaavalla 20. Kaavassa 20 on käytetty meriveden tiheytenä 1000 kg/m3. 

Myös pätötehomittaukset tukevat ajatusta pumppujen VP19 ja VP21 eroavaisuu-

desta, koska niillä on eri tehot. 

𝜂 =
𝑔∆𝐻𝑞𝑚

𝑃𝑎
=

9,81𝑚
𝑠2⁄ ×36 𝑚×1000

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ×(

2835𝑚3
ℎ

⁄

3600 𝑠 ℎ⁄
)

0,95×(279×103 𝑊+256×103 𝑊)
= 0,55 = 55 % KAAVA 20 

Pätö- ja loistehomittauksien perusteella laskettiin moottorien näennäisteho Pyt-

hagoraan lauseella (kaava 21) ja tehokerroin eli pätötehon suhde loistehoon 

(kaava 22) ja verrattiin sitä moottorin laitekilvessä ilmoitettuun tietoon. 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = √(279 × 103 𝑊)2 + (129 × 103 𝑉𝐴𝑟)2  KAAVA 21 

= 307 × 103 𝑉𝐴 = 307𝑘𝑉𝐴  

S = näennäisteho (VA) 

P = pätöteho (W) 

Q = loisteho (VAr) 

cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
=

279×103 𝑊

307×103 𝑉𝐴
= 0,91   KAAVA 22 

Pätötehomittauksien mukaan pumppujen moottorien tuottama pätöteho sekä 

pätötehon suhde loistehoon olivat ilmoitettujen tietojen mukaisia ainakin pum-

pulle VP21 (pumpusta VP19 ei löytynyt mitoitustietoja). Itseasiassa pumpun 

VP21 tehokerroin oli parempi kuin laitekilvessä mainittu 0,88. Laskettu hyöty-

suhde pumpuille oli huono ja työssä edettiin pumppauksen tarpeiden ja rajoituk-

sien tarkentamisella järjestelmissä mainittujen tietojen pohjalta. 
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6.3 Merivesiputkiston painehäviöt  

Työssä laskettiin myös merivesiputken painehäviöiden ero uuden putken pai-

nehäviöön. Painehäviöitä haluttiin tutkia, jotta putkiston kunnosta saataisiin pa-

rempi kokonaiskuva. Tarkasteltavaksi putkiosuudeksi valittiin putki voimalaitok-

sen painemittauksen ja välipumppaamon painemittauksen väliltä, koska paine-

häviö oli tiedossa kyseiselle osuudelle painemittareiden perusteella (0,6 bar). Li-

säksi tarkasteltavalla osuudella ei ollut erityisen paljon putkivarusteita, korkeus-

eroa eikä kuristuksia. Putkiston pituus selvitettiin piirustuksista mahdollisimman 

tarkasti mittojen mukaan. Kuitenkin noin 60 m:n pituinen osuus jouduttiin arvioi-

maan muiden tunnettujen mittojen avulla. Kaikista putkimutkista ei myöskään ol-

lut tarkkoja tietoja ja kertavastuskertoimia poimittiin taulukosta (kuva 27) tyypilli-

sellä kääntösäteellä (R=2d). Tarkasteltavassa putkiosuudessa ei ollut venttiileitä. 

 

KUVA 27. Putkimutkien kertavastuskertoimia (17, s. 24) 

Painehäviöiden laskemista varten tarvitaan putkivirtauksen virtauslaji eli Rey-

noldsin luku, joka laskettiin kaavalla 7. Reynoldsin luvun ja putken suhteellisen 

karkeuden avulla saadaan Moodyn käyrästöltä putkelle kitkakerroin Darcy-Weis-

bachin kaavaa (kaava 8) varten. Lisäksi piirustuksien mukaan putkiosuudella on 

6 kappaletta 90:n° mutkia ja 6 kappaletta 45°:n mutkia. Putkimutkien kertavas-

tuskertoimet luettiin kuvasta 27 ja kertavastushäviöt laskettiin kaavalla 9. Osa 

putkiosuudesta oli uusittu muutama vuosi aiemmin muiden muutostöiden yhtey-

dessä, mikä haittaa vertailua vanhan ja uuden putken välillä. Laskuilla pystytään 

kuitenkin osoittamaan selvästi painehäviöiden kasvaneen ajan kanssa ja pai-

nehäviöt ovat kasvaneet myös välipumppaamolta eteenpäin.  
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𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

𝜈
=

2,1 𝑚
𝑠⁄ × 0,691𝑚

1 × 10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 1451100 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝑑

𝑣2

2𝑔
= 0,012 ×

464,6𝑚

0,691𝑚
×

(2,1 𝑚
𝑠⁄ )2

2 × 9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 1,81 𝑚 

ℎ = 𝐾
𝑣2

2𝑔
= (6 × 0,09 + 6 × 0,14) ×

(2,1 𝑚
𝑠⁄ )2

2 × 9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 0,31 𝑚 

Painehäviöt ovat yhteensä 2,12 m (noin 0,2 bar) eli nykyiset häviöt ovat melkein 

kolminkertaiset verrattuna uuteen putkeen. Lisäksi osa putkesta oli uusittu aiem-

min. Häviöiden kasvaminen johtuu mm. likaantumisesta, korroosiosta ja karheu-

den kasvusta. Terässulaton välipumppaamolta eteenpäin kaikki putket ovat van-

hoja ja niissä on todennäköisesti suuret painehäviöt uuteen putkeen verrattuna. 

Kasvaneiden painehäviöiden ja painehäviöihin vaikuttavien lähtöarvojen puuttu-

misen takia koko putkiston painehäviöitä ei ole järkevää laskea virheen suuren 

todennäköisyyden vuoksi. Työssä hyödynnettiin olemassa olevia painemittauksia 

ja tuntemattomia painehäviöitä ei pyritty selvittämään. 

Putkistosta laadittiin myös suuntaa antava ominaiskäyrä (kuva 28), tilanteen hah-

mottamisen helpottamiseksi ja toimintapisteen visualisoimiseksi. Nykyisessä 

käyttötavassa merivesisiirtimien (MVV2, MVV3 ja MVV4) säätöventtiileillä kuris-

tetaan aina virtausta, jotta paine riittäisi myös muille meriveden kuluttajille. Kaa-

valla 10 laskettiin putkiston ominaiskäyrän yhtälön vakio ja piirrettiin nostokor-

keus eri virtausmäärillä eli putkiston ominaiskäyrä. Staattinen paine-ero voima-

laitoksen merivesialtaan ja merivesiviemärin välillä oletettiin nollaksi ja tiedettiin 

ettei ero ole suuri metreinä.  

𝐻 = 𝑘𝑞𝑉
2 → 𝑘 =

∆𝐻

𝑞𝑉
2 =

36𝑚

(2835 𝑚3

ℎ⁄ )2
= 4,48 × 10−6 
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KUVA 28. Merivesiputkiston ominaiskäyrä 

Kuvaa 28 katsoessa on huomioitava, että putkiston haarautumista ei huomioitu 

kuvaajaa laatiessa. Todellisen putkiston ominaiskäyrän laatimiseen tulisi tietää 

putkiston osien todelliset painehäviöt. Laaditun kuvaajan perusteella voidaan ha-

vaita kolmen rinnankäyvän pumpun toimintapisteen sijaitsevan lähellä 67 m nos-

tokorkeutta virtaaman ollessa 3600 m3/h eli kolme kertaa yhden pumpun ilmoi-

tettu virtaama (kuva 29). 

 

KUVA 29. Toimintapiste kolmella rinnankytketyllä pumpulla 
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7 MERIVEDEN KULUTUSKOHTEET 

Merivesi tulee tehtaan voimalaitoksen lauhduttimille satamassa olevalta merive-

sipumppaamolta, minkä jälkeen se virtaa voimalaitoksen turbiiniprosessin lauh-

duttimen kautta meriveden välipumppaamolle. Välipumppaamolta merivesi pum-

pataan terässulatolle ja meriveden virtausmääräksi laskettiin 2835 m3/h virtaus-

nopeuden ja putkikoon mukaan. Terässulatolle menevän merivesiputken suurim-

maksi sallituksi käyttöpaineeksi selvisi 4 bar (noin 40 m), joka rajoittaa kohteen 

kehittämiseen tarjolla olevia vaihtoehtoja. Suurin sallittu käyttöpaine selvisi teh-

dasalueella tapahtuneiden muutostöiden yhteydessä uusitun merivesiputken do-

kumenteista. 

Terässulaton konvertterialueen jäähdytysvesiprosessien (kuva 30) tarkoituksena 

on vähentää materiaaleihin kohdistuvaa lämpörasitusta, koska materiaalien läm-

mönkesto on rajallinen. Lämpöenergiaa siis siirretään kiertävään jäähdytysve-

teen. Samalla saadaan prosessista lämpöä talteen kaukolämpöverkkoon lämmi-

tyskaudella. Jos kaukolämmölle ei ole tarvetta lämpö päätyy merivesisiirtimien 

kautta merivesiviemäriin. Merivesisiirtimillä varmistetaan konvertterien savuku-

pujen ja -kaasukanavien riittävä jäähdytysteho. Lisäksi merivettä haarautuu mui-

den prosessien jäähdytyksen lämmönsiirtimille. Muilla jäähdytettävillä kohteilla ei 

ole lämmöntalteenottoa. 
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KUVA 30. Kaavio meriveden kulutuksesta terässulatolla  

Terässulatolla meriveden tarve noudattaa konvertteriprosessin syklisyyttä eli 

jäähdytystarve on suurempi happipuhalluksen aikana, mutta merivettä kuitenkin 

pumpataan koko ajan suhteellisen tasaisesti sulatolle. Venturipesureihin mene-

vän meriveden virtausmäärää säädetään tarpeen mukaan kuristamalla virtausta 

paineenkorotuspumppujen jälkeen. Lisäksi merivesisiirtimien säätöventtiileillä yl-

läpidettiin meriveden painetta pitämällä venttiilit vakiokuristuksella. Venttiileillä on 

myös toimilaitteet ja niitä olisi mahdollista ohjata automaation avulla. 

Senkkauunilla ja vakuumikäsittelyssä on viemäriventtiili, jolla voidaan säätää vir-

taamaa lämmönsiirtimien jälkeen kuristamalla. Viemäriventtiiliä ohjattiin lämmön-

siirtimiltä poistuvan prosessia jäähdyttävän kiertoveden lämpötilan perusteella. 

Viemäriventtiili ei tarkasteluhetkellä korottanut painetta ja kuristusta tapahtui 

myös jäähdyttävän kiertoveden liian alhaisen lämpötilan estämiseksi. Liian pieni 

lämpötila voi olla ongelmallista talvella. Happilanssien lämmönsiirtimien virtauk-

sen ohjaukseen tarkoitettua käsikäyttöistä venttiiliä ei tarkasteluhetkellä kuris-

tettu. Käsikäyttöistä venttiiliä kuristamalla olisi mahdollista korottaa meriveden 

kuluttajien painetta, jotka sijaitsevat ennen kuristusta. 
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Tuntemattomia meriveden virtaamia kuluttajille arvioitiin laskennallisesti lämmön-

siirtotehojen avulla. Esimerkiksi senkkauunin ja vakuumikäsittelyn jäähdyttävän 

kiertoveden virtausmäärää mitattiin ja lisäksi jäähdyttävän kiertoveden lämpötilan 

muutos lämmönsiirtimillä tallentui järjestelmään. Senkkauunin ja vakuumikäsitte-

lyn kiertovesi jäähtyi lämmönsiirtimissä tarkasteluhetkellä korkeintaan 4 °C. Kier-

toveden lämpötila- ja virtaamamittauksien avulla voidaan laskea meriveden vir-

taama senkkauunin ja vakuumikäsittelyn lämmönsiirtimien läpi.  

Myös happilansseilla kiertävän jäähdytysveden virtaama oli tiedossa, mutta osa 

kiertovedestä meni suoraan säiliöön eikä lämmönsiirtimien tehoa tai meriveden 

virtaamaa voinut laskea järjestelmään tallentuneilla lämpötiloilla. Merivesisiirti-

mille jäävä virtaama saatiin selvitettyä ainetaseesta muiden virtaamien avulla. 

Tuntematon määrä merivettä virtasi kuitenkin merivesisuodattimen huuhteluput-

keen, jonka vikaantuminen havaittiin työn aikana ja huuhteluputken virtaus on 

poissa muilta meriveden kuluttajilta. 

7.1 Senkkauunin ja vakuumikäsittelyn jäähdytys 

Merivettä pumpataan terässulaton senkkauunille ja vakuumikäsittelyyn, jonka vir-

taamaksi oli ilmoitettu 490 m3/h ja lämmönsiirtotehoksi 9,4 MW. Prosessit liittyvät 

sulan teräksen käsittelyyn halutun lopputuotteen aikaansaamiseksi. Merivettä 

käytetään näissä kohteissa tiivisteellisissä levylämmönsiirtimissä, joilla varmiste-

taan jäähdytykseen palaavan veden riittävän alhainen lämpötila. Senkkauunin ja 

vakuumikäsittelyn jäähdytyskierrossa ei ole lämmöntalteenottoa ja merivesi pa-

laa merivesiviemärin kautta mereen.  

Virtausmittaukset tässä kohteessa epäonnistuivat ja syyksi epäiltiin kerrostumaa 

putken sisäpinnalla. Lämpökameralla tehtiin kuitenkin havaintoja, joiden mukaan 

meriveden virtaus putkessa ei täyttäisi putkea ja myös lämpötilan muutos jääh-

dytyksen kiertovedessä tukee tätä oletusta. Kiertoveden virtaama sekä lämpötila 

tallentuivat järjestelmään. Kiertoveden tietojen perusteella laskettiin lämmönsiir-

toteho kaavalla 15. Meriveden virtaama tällä kuluttajalla laskettiin kaavalla 15 

lämmönsiirtotehosta. Meriveden lämpötilat nähtiin järjestelmästä ja havaittiin me-

riveden lämpenevän tarkasteluhetkellä 14 °C:sta 41 °C:seen.  



 

 54 

𝛷 = 𝑞𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇 = 𝜌𝑞𝑉𝑐𝑝𝛥𝑇 

= 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ×
390𝑚3

ℎ⁄

3600𝑠
ℎ⁄

× 4190
𝐽

𝑘𝑔𝐾⁄ × 4 𝐾 = 1816 × 103𝑊 = 1820 𝑘𝑊  

𝛷 = 𝑞𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇 = 𝜌𝑞𝑉𝑐𝑝𝛥𝑇 → 𝑞𝑉 =
𝛷

𝜌𝑐𝑝𝛥𝑇
 

=
1820 × 103𝑊

1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 4190 
𝐽

𝑘𝑔𝐾⁄ × 27 𝐾
= 16,09 × 10−3 𝑚3

𝑠⁄ × 3600 𝑠
ℎ⁄

= 57,92 𝑚3

ℎ⁄  

Meriveden virtaamaksi on ilmoitettu kaavioissa 445 m3/h ja tämä tukee oletusta 

vajaasta virtaamasta. Työn aikana havaitun merivesisuodattimen huuhteluputken 

vuotamisen takia laskettua virtaamaa ei tulisi hyödyntää ja lämmönsiirtotehokin 

laskettiin pieneksi verrattuna mitoitustehoon. Toisaalta huuhteluputken venttiilin 

rikkoutumista edeltävältä ajalta ei havaittu suurempaa jäähtymää lämmönsiirti-

millä. 

7.2 Happilanssien jäähdytys 

Konverttereissa käytettävillä happilansseilla on oma jäähdyttävä kiertovesi ja 

lämmönsiirtimet, joita jäähdytetään merivedellä. Happilanssien jäähdytysveden 

lämmönsiirtimet ovat myös tiivisteellisiä levylämmönsiirtimiä. Aiemmin lämmön-

siirtimiä on ollut vain yksi, ja sen merivesivirtaaman mitoitusarvo on ollut 630 m3/h 

ja lämmönsiirtoteho 15 MW. Järjestelmästä nähtiin, että merivesi lämpenee kor-

keintaan noin 65 °C:seen, johon myös kiertovesi lämpeni jaksoittain. Lämpiämi-

nen johtuu lämmönsiirtimien sihtien tukkeutumisesta ja sihtien puhdistamisen jäl-

keen kiertoveden lämpötila lähtee laskuun. 

Jäähdytysvesikierrossa veden lämpötila ei merkittävästi muuttunut mittaustieto-

jen mukaan (ΔT=3 °C) ja saatavilla olevan aineiston mukaan lämpötilan muutok-

sen on havaittu olevan aiemminkin vain muutaman asteen. Pieni lämpötilan muu-

tos viittaa ilmoitettua lämmönsiirtotehoa pienempään tehoon ja samalla merive-

den ilmoitettua virtaamaa pienempään virtausmäärään merivedellä. Järjestel-



 

 55 

mään tallentuvilla tiedoilla happilanssien vaatiman virtaaman laskemisen tasealu-

eeseen kuuluisi myös 400 m3:n vesisäiliö. Osa merivedestä meni suoraan säili-

öön ja lämpötila säiliön jälkeen saatiin järjestelmästä.  

Puutteellisten mittausarvojen takia meriveden virtaama ei laskettu. Happilanssien 

läpi virtaava merivesimäärä ei kuitenkaan vaikuta merivesisiirtimien virtaamaan, 

koska lämmönsiirtimet on kytketty rinnan merivesiputkeen. Virtausmäärällä tulee 

kuitenkin olemaan merkitystä, jos happilanssien jäähdytyksen merivedet ohja-

taan suoraan viemäriin painehäviöiden pienentämiseksi. Suoraa kytkentää meri-

vesiviemäriin on ehdotettu tehtaalla aiemmin. 

7.3 Venturipesurit 

Lämmönsiirtimien lisäksi merivettä käytetään savukaasun pesemiseen venturi-

pesureissa, jotka sijaitsevat varsinaisten savukaasupesurien jälkeen. Venturipe-

sureille pumpattava merivesi noudattaa konvertteriprosessin syklisyyttä eli vettä 

pumpataan venturipesureihin enemmän happipuhalluksen ollessa käynnissä 

(maksimissa 530 m3/h) ja vähemmän panostusten välissä (minimissään 210 

m3/h). Venturipesureille menevälle vedelle on oma paineenkorotuspumppu. Ven-

turipesureihin pumpattua vettä menee myös vähäinen määrä (mitoitusvirtaama 

40 m3/h) jäähdytystarpeen mukaan savukaasuimurien jäähdytyksen lämmönsiir-

timille. Oman paineenkorotuksen ja virtausmittauksen vuoksi venturipesureiden 

meriveden käyttöä ei tässä työssä tarkasteltu paineenkorotuspumpun imupuolta 

pidemmälle. 

7.4 Konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien jäähdytys 

Terässulaton konvertterien jäähdyttävä kiertovesi jäähdyttää konvertterien savu-

kupuja ja -kaasukanavia. Jäähdytystarve on suurin happipuhalluksien aikana. 

Kiertoveteen siirtynyt lämpö otetaan mahdollisuuksien mukaan talteen kahteen 

300 m3:n varaajasäiliöön ja siirretään suljetun kierron sivuvirtapumpuilla sekä 

kaukolämmönsiirtimillä kaukolämpöverkkoon. Jos kaukolämmön tuotannolle ei 

ole tarvetta, kuten kesäkautena, joudutaan kiertoveteen siirtynyt lämpö poista-

maan merivesisiirtimillä (MVV2, MVV3 ja MVV4) merivesiviemäriin, josta se joh-

detaan takaisin mereen. 
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Merivesivirtausta lämmönsiirtimien jälkeen pyrittiin mittaamaan työtä suoritta-

essa, mutta mittaustuloksia ei saatu. Merivesivirtaus merivesisiirtimille laskettiin 

ainetaseesta muiden laskettujen tai tunnettujen virtaamien avulla vähentämällä 

ne voimalaitokselta mitatusta kokonaisvirtaamasta (kaava 23). Kiertovettä jääh-

dytetään kolmella eri merivesisiirtimellä, ja tehojen tulisi olla lämmönsiirrinkohtai-

sia laskuja varten, jos halutaan tietää meriveden virtaama erikseen jokaiselle me-

rivesisiirtimelle. 

𝑞𝑉,𝑘𝑜𝑛 = 𝑞𝑉,𝑣𝑜 − 𝑞𝑉,𝑠𝑒𝑛&𝑣𝑎𝑘 − 𝑞𝑉,𝑣𝑒𝑛    KAAVA 23 

= 2835 𝑚3

ℎ⁄ − 60 𝑚3

ℎ⁄ − 530 𝑚3

ℎ⁄ = 2245 𝑚3

ℎ⁄   

qV,kon = Virtausmäärä konvertterien jäähdytykseen (m3/h) 

qV,vo = Virtausmäärä voimalaitokselta (m3/h) 

qV,sen&vak = Virtausmäärä senkkauunin ja vakuumikäsittelyn jäähdytykseen (m3/h) 

qV,ven = Virtausmäärä venturipesureihin (m3/h) 
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8 HAVAITUT ONGELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET 

Meriveden jakelussa havaittiin ongelmia virtaamien ja jäähdytystehon riittävyy-

dessä. Merivettä on ennen käytetty suuremmalla paineella tai mahdollisesti kas-

vaneet painehäviöt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa verkoston paine ei riitä ve-

den siirtämiseksi senkkauunin ja vakuumikäsittelyn haaraan. Senkkauunin ja va-

kuumikäsittelyn putkihaara on kuitenkin pituudeltaan suurin kaikista meriveden 

kuluttajista. Myöskään happilanssien jäähdytykseen ei pienen jäähtymän perus-

teella virtaa tarpeeksi vettä. 

Painehäviöiden kasvaminen voi johtua meriveden mukana olevan orgaanisen ja 

muun aineksen aiheuttamasta likaantumisesta sekä ruosteen kertymisestä put-

kistoon. Tehtaalla on puhdistettu lämmönsiirtimiä, mutta putkiston puhdistus ei 

onnistu tuotannon aikana. Putken kunto olisi hyvä kartoittaa esimerkiksi viemäri-

kameralla. Uuden putken asentaminen esimerkiksi putkitunneliin tulee olemaan 

haastava ja kallis operaatio, joten myös merivesiputkien kunnosta tulisi olla tie-

toinen. 

Välipumppaamolle tuleva merivesi tulee Alfa Laval ALF 60R -suodattimen kautta, 

jonka toiminnassa havaittiin ongelmia työtä suoritettaessa. Merivesisuodattimen 

huuhteluventtiili oli rikkoutunut ja huuhteluputken kautta kävi jatkuva virtaus me-

rivesiviemäriin. Virtausmäärää ei putken hankalan sijainnin vuoksi mitattu, mutta 

äänestä päätellen virtausnopeus on suuri ja mahdollisesti putkessa tapahtuu 

myös kavitaatiota. Lisäksi suodattimen teknisten tietojen (liite 6) mukaan paine-

häviö suodattimen yli tulisi olla vain 0,1 bar, mutta painemittarien lukeman mu-

kaan häviöitä syntyy noin 0,8 bar. 

Ilmoitettua suuremmat painehäviöt luovat epäilystä suodattimen toimintakun-

nosta. Paine meriveden kuluttajilla oli järjestelmästä saatavien tietojen mukaan 

yhtä suuri ennen huuhteluventtiilin rikkoutumista. Merivesisuodatin on asennettu 

ahtaaseen paikkaan ja ainakin huuhteluventtiili on asennettu liian ahtaasti putki-

mutkien sijainnin suhteen. Sijainti putkimutkien välissä altistaa epävakaalle vir-



 

 58 

taukselle, josta johtuvat voimat ovat rikkoneet venttiilin. Myös suodattimen suo-

datuskyky kyseenalaistettiin, koska likaa näytti pääsevän välipumppaamolta 

eteenpäin lämmönsiirtimille. 

Levylämmönsiirtimien huono teho selittyy heikolla virtaamalla, minkä vuoksi 

senkkauunin ja vakuumikäsittelyn haaraan menee näytön perusteella vajaa putki 

vettä. Pieni virtausnopeus altistaa myös nopeammin likaantumiselle ja likaantu-

minen aiheuttaa huonompaa lämmönsiirtymistä lämmönsiirtopinnoilla. Likaantu-

mista tapahtuu myös happilanssien jäähdytyksen lämmönsiirtimillä, koska sihdit 

tukkeutuvat. Likaantumisen seurauksena voi myös tapahtua paikallista korroo-

siota. Likaa putkistossa tulisi ajoittain poistaa ohjaamalla suurempaa virtaamaa 

yhteen putkihaaraan kerrallaan mahdollisuuksien mukaan. 

Ongelmaan voidaan järjestää helpotusta nykytilanteessa järjestämällä senkkauu-

nille ja vakuumikäsittelylle oma paineenkorotus, johon olisi valmiiksi olemassa 

dieselkäyttöinen varapumppu. Dieselkäyttöistä pumppua tulisi kuitenkin käyttää 

vain hätäpumppuna. Myös kellaritilassa, jossa senkkauunin ja vakuumikäsittelyn 

lämmönsiirtimet sijaitsevat, on sähkömoottorilla toimiva varapumppu. Virtaama 

nykytilanteessa on kuitenkin pieni pumpulle ja se voi vaurioitua liian pienen imu-

paineen vuoksi, jos sitä päädytään käyttämään yksin paineenkorotukseen. 

Happilanssien jäähdytyksen tapauksessa virtaamaa saa kasvamaan kurista-

malla runkoputkessa olevaa käsiventtiiliä. Happilanssien jäähdytykseen voidaan 

myös harkita omaa paineenkorotusta, mutta sijainti merivesiviemärin läheisyy-

dessä mahdollistaisi myös veden purkamisen suoraan viemäriin, mikä alentaisi 

painehäviöitä happilanssien jäähdytyksen haarassa. Happilanssien jäähdytyksen 

meriveden ohjaamista suoraan viemäriin on ehdotettu aiemminkin tehtaalla. 

Paras lopputulos saavutettaisiin, jos kaikki meriveden kuluttajat saataisiin tasa-

painoon painehäviöiden ja virtaaman suhteen. Nykytilanteessa kuristus merive-

sisiirtimillä ei näytä korottavan painetta muilla meriveden kuluttajilla. Järjestel-

mistä kuitenkin selviää paineen nousseen pumpunvaihto tilanteissa, joissa kolme 

pumppua on käynyt hetkellisesti yhtä aikaa. Kuristamalla virtausta ennen meri-

vesisiirtimiä (MVV2, MVV3 ja MVV4) saataisiin mahdollisesti paine riittämään 
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myös muille kuluttajille. Merkittävää paineenkorotusta ei voida tehdä voimalaitok-

sen päässä, koska voimalaitoksen ja välipumppaamon välisen uudistetun putki-

osuuden korkein sallittu käyttöpaine on 4 bar. Tilanne voisi myös korjaantua, jos 

merivesisuodattimen suureen painehäviöön löydetään syy ja keksitään ratkaisu. 

Kuristuksen vaikutus muihin haaroihin selitetään kuvan 31 esimerkkitapauksen 

avulla. Putki A, B ja C haarautuvat välittömästi pumpun jälkeen, joten pumpun 

ominaiskäyrä kuvaa myös virtaamaa tietyllä nostokorkeudella risteyskohdassa. 

Putkessa C on pienin painehäviö ja helpoimpana reittinä pumppu toimii tässä 

toimintapisteessä. Mitoitusvirtaama putkeen A ja B alkaa vasta niiden toiminta-

pisteen vaatimalla nostokorkeudella. Putket eivät kuitenkaan ole tulpattuja eli nii-

hin menevän veden määrä vastaa putken C painehäviötä eli jokaisessa haarassa 

on yhtä suuri painehäviö (nostokorkeus). Toimintapistettä putkessa B ei saavu-

teta ennen kuin putken C vaatima nostokorkeus on yhtä suuri kuin putken B. Vas-

taavasti putken A mitoitusvirtaama saavutetaan vasta, kun sen toimintapisteen 

nostokorkeus saavutetaan. 

 

KUVA 31. Esimerkkitapaus virtaamista haaroittuvassa putkistossa 

Aiemmin työssä on todettu nykyisten pumppujen hyötysuhteen olevan huono ny-

kyisessä toimintapisteessä. Hankkimalla uudet pumput nykyiseen toimintapistee-

seen saavutetaan rahallista säästöä sähkönkulutuksessa. Kustannukset tulisivat 

olemaan kuitenkin suuret ja työssä esitetään myös muita halvempia vaihtoehtoja 

nykyisen tilanteen parantamiseen. Kuten nykyisen hyötysuhteen korottaminen 
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virtausta ja pumppuja säätämällä. Energiatehokkaan säädön toteutumiseksi 

pumppuja tulisi säätää taajuusmuuttajilla. 

Meriveden primääritarve on konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien jääh-

dytyksen lämmönsiirtimet, jotka puutteellisen säätökäytännön mukaan siirtävät 

ajoittain turhaan energiaa mereen. Konvertterien lämmönsiirtimillä on valmiiksi 

toimilaiteohjattavat venttiilit ja kiertoveden puolella on myös lämpötilamittauksia, 

joita olisi mahdollista hyödyntää venttiilien ohjauksessa. Parhaan lopputuloksen 

kannalta ja lämmönsiirtimien toiminnan tarkkailemiseksi lämpötilamittaus tulisi si-

joittaa merivesiputkeen lämmönsiirtimien jälkeen. Kuristuksella ennen merive-

sisiirtimiä ja taajuusmuuttajaohjatuilla pumpuilla päästään paremman hyötysuh-

teen alueelle ilman, että korkeinta sallittua putkiston käyttöpainetta ylitetään. 

Merivesipumppujen kierroslukusäädössä tulee pitää mielessä myös välipump-

paamolla vaadittu paine. Paineen tulee olla tarpeeksi korkea, jotta venturipe-

surien toiminta tai niiden paineenkorotuspumpun toiminta ei häiriinny. Myös ven-

turipesurien pumppuihin olisi järkevää asentaa taajuusmuuttajaohjaus muuttuvan 

virtaaman vuoksi, mutta sitä ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. Paineenpito vä-

lipumppaamolla on mahdollista saada aikaan nykyisillä antureilla, eikä siitä ai-

heudu lisäkustannuksia, ellei kaapelointia voimalaitokselle tarvita. Työssä esite-

tään myös uutta painemittausta merivesisuodattimen jälkeen ennen meriveden 

kuluttajia. 

Nykytilanteessa myös kuristamalla virtausta ennen merivesisiirtimiä saavutettai-

siin parempi hyötysuhde pumpuilla. Kuristus nostaa kuitenkin painetta, jota ei te-

rässulaton ja voimalaitoksen välillä voida nostaa kovinkaan paljoa. Nykyisten 

pumppujen nostokorkeutta voi laskea pienentämällä juoksupyörien halkaisijaa. 

Säädön mahdollisuus jää kuitenkin pois. Tässä vaihtoehdossa ongelmaksi tulee 

kuitenkin riittävä virtaama meriveden kuluttajille, jota pitäisi tarkastella tarkemmin. 

Työn suorituksen aikana merivesipumppujen pätö- ja loistehojen mittaustilan-

teessa todettiin kaikkien kolmen pumpun sähköisten syöttöjen sijaitsevan sa-

massa sähkökeskuksessa. Sähkökeskuksen vikatilanteessa meriveden pump-

paus terässulaton välipumppaamolle siis keskeytyy. Työn suorituksen aikana 

myös edellä kuvattu tilanne tapahtui, ja meriveden pumppaus järjestettiin muilla 
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pumpuilla katkon ajan. Tulevaisuudessa sähköiset syötöt tulisi hajauttaa tai jär-

jestää varasyötöt muualta. Lisäksi tilanteessa, jossa meriveden tulo välipump-

paamolle keskeytyi vara- ja paineenkorotuspumpuille ei kulje viestiä meriveden 

tulon keskeytymisestä, koska terässulatolla ja voimalaitoksella käytetään eri jär-

jestelmiä. 

8.1 Pumppujen ohjaus 

Merivesipumppujen ohjauksen tulisi tapahtua primääritarpeen eli konvertterien 

jäähdytyskierron tarpeen mukaan. Tämänhetkisessä tilanteessa kuitenkaan me-

rivesipuolella ei ole mittauksia ja meriveden tarvetta on hankala arvioida pelkän 

lämmönsiirtotehon perusteella (kuva 32), koska meriveden tarpeen ennakointi 

meriveden vakiovirtauksella eli nykytilanteessa on haastavaa. Suuren lämpö-

kuorman tullessa konvertterien jäähdytyskierrosta merivettä tulisi olla jo riittävästi 

lämmönsiirtimen käytössä. Nykytilanteessa mereen siirtyvään tehoon vaikuttaa 

eniten meriveden lämpiäminen, ja siksi se tulisikin valita ohjaukseen vaikutta-

vaksi parametriksi. Eli viemäriin menevän meriveden lämpötilan kasvaessa me-

riveden virtaamaakin kasvatetaan, jotta lämpötilan muutos pysyisi vakiona. 

 

KUVA 32. Pysyvyyskäyrä lämpötehosta mereen vuoden aikana 

Viemäriin menevän veden lämpötilan laskiessa virtaamaa voidaan säätää pie-

nemmäksi, jolloin myös nostokorkeus pienenee pyörimisnopeussäädössä. 
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Pumppujen tulisi myös samaan aikaan pitää yllä välipumppaamon painetta. Mi-

nimipaineen ylläpitoa varten välipumppaamolla on painemittauksia. Säätötapa 

perustuu vakiopainesäätöön, johon merivesisiirtimien kuristus vaikuttaa. Merive-

den pumppausta voisi ohjata myös happipuhalluksien mukaan, joka on kuitenkin 

hankala toteuttaa. Happipuhallukset tulisi tietää ennakkoon, eli merivesisiirti-

messä tulisi olla jo valmiiksi virtaama puhalluksen alkaessa. Virtausmäärän tulisi 

olla tarpeeksi suuri, ettei jäähdytysteho jää vajaaksi lämpökuorman kasvaessa. 

Uusia kustannuksia tuovia laitteita olisivat ainakin taajuusmuuttajat ja lämpötila-

anturit, jos pumppuja ei lähdetä uusimaan. Taajuusmuuttajilla ohjattavien pump-

pujen tulisi seurata omaa toimintapistettään. Tämä voidaan toteuttaa ilman antu-

reita, koska taajuusmuuttaja tietää millä teholla se toimii. Taajuuden mukaan voi-

daan määrittää toimintapiste tietyllä teholla. Tiedetään kuitenkin, että pumpun toi-

mintapiste voi muuttua ajan kanssa ja toimintapisteen määrityksen tulisi perustua 

mittauksiin. Todellista toimintapistettä mitattaessa tullaan tietoisiksi pumpun ja 

putkiston kunnosta. 

Muita hyödynnettäviä säätötapoja voisi olla säätö levylämmönsiirtimien paine-

erojen mukaan, jolloin lämmönsiirtimien virtaamaa kasvatettaisiin niiden likaan-

tuessa eli painehäviön kasvaessa. Rautatuotannon masuuneilla on käytössään 

pyörimisnopeussäätöiset pumput, joita ohjataan merivesisuodattimen paine-

erolla. Nykytilanteessa virtausmäärää ei kuitenkaan todennäköisesti saada kas-

vatettua levylämmönsiirtimillä ilman suurempia muutoksia. Työn aikana pyrittiin 

myös selvittämään virtaamia eri venttiilin sulkeutumisasteilla merivesisiirtimillä 

venttiilisäädön tarkentamiseksi, mutta mittaustuloksia ei saatu luultavasti put-

kessa olevan paksun ruoste- ja likakerroksen vuoksi (kuva 33). 
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KUVA 33. Likaantuminen ja korroosio putken suulla merivesisiirtimen MVV3 jäl-

keen 

8.2 Uudet pumput voimalaitokselle 

Lämmönsiirtotehon ja pysyvyyskäyrän perusteella (kuva 32) olisi mahdollista mi-

toittaa kokonaan uusi pumppu tai pumput. Mitoitukseen ei kuitenkaan ryhdytty, 

koska meriveteen siirtyvää lämpöenergiaa olisi mahdollista vähentää nykytilan-

teesta jäähdytysveden pumppauksen paremmalla ohjauksella taajuusmuuttajien 

avulla. Nykytilanteen ongelmat meriveden jakelussa tulisi myös ensin korjata. Li-

säksi virtaaman pienentämisessä tulee vastaan merivesisuodattimen valmistajan 

antama pienin suositeltu virtausmäärä ja liian pienet virtausnopeudet putkistossa. 

Myös epävarmuus suuremman investoinnin toteutumisesta ohjasi työtä nykyisen 

tilanteen energiasäästöjen selvittämiseen. Uudet pumput valittiin esimerkiksi 

osoittamaan uusien paremman hyötysuhteen pumppujen vaikutus energiankulu-

tukseen. 

Uusien merivesipumppujen valintaan käytettiin KSB:n ja Sulzerin pumpun valin-

tatyökaluja, joita käytettiin verkkoselaimella. Aluksi haettiin yhtä pumppua, jolla 
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voisi hoitaa koko pumppaustarpeen. KSB:ltä ei kuitenkaan löytynyt yhtään pump-

pua ja Sulzerin pumput olisivat vaatineet 6- tai 8-napaisen moottorin, joita epäiltiin 

kalliiksi monimutkaisemmasta rakenteesta johtuen, verrattuna 4-napaisiin moot-

toreihin. Pumpun valintatyökaluilla haettiin siis pumppuja nykyiseen tilanteeseen, 

jossa pumppaustarve hoidetaan kahdella rinnakkaisella pumpulla.  

Valintatyökaluilla haettiin pumppuja, joiden tuottama virtaama on 1500 m3/h, nos-

tokorkeus 40 m ja NPSHa-arvo 7 m. Pumpun valinnassa käytetyt arvot ovat pyö-

ristetty keskiarvo mitatusta ja tuottokäyrän virtaamasta, putkiston korkein sallittu 

käyttöpaine ja merivesialtaan matalin (yliarvioitu) pinnankorkeus lattiasta. KSB:n 

työkalulla valittiin kaksi pumppua vaihtoehdoiksi: Omega 300-450 B ja Gamma 

300-435. Sulzerin työkalulla valittiin vastaavasti kaksi pumppua: SMH(V) 302-450 

ja HSA_14x16x16B-1. Pumppujen tiedot esitetään taulukossa 1. Uudet valitut 

pumput ovat tavallisia keskipakopumppuja, jotka asennetaan merivesialtaan ylä-

puolelle lattiatasolle. 

TAULUKKO 1. Valitut pumput 

Pumppumalli Koko Hyötysuhde 
Vaadittu 
teho Pyörimisnopeus NPSHr 

KSB Omega 300-435 B 85,55 % 190,64 kW 1487 1/min 
5,64 
m 

KSB Gamma 300-435 84,38 % 193,81 kW 1487 1/min 
5,70 
m 

Sulzer SMH(V) 302-450 87,80 % 186 kW 1490 1/min 
5,53 
m 

Sulzer HSA 14x16x16B-1 87,35 % 187 kW 1485 1/min 
4,72 
m 
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9 KUSTANNUSTEN JA TAKAISINMAKSUAJAN ARVIOINTI 

Nykyiset kustannukset laskettiin uusien pumppujen kustannuksien vertailua var-

ten. Pumppujen käyttötunteina käytettiin 8784 h (karkausvuosi) ja sähkön hintana 

47 €/MWh. Nykyisten moottorien pätötehot on mainittu aiemmin työssä ja ne ovat 

yhteensä 535 kW. Sähkönkulutuksesta syntyvät kustannukset esitetään laskuta-

poineen taulukossa 2. Taulukossa esitetään myös uusien pumppujen sähkönku-

lutus ja uusilla pumpuilla saavutettavat säästöt nykytilanteeseen, jossa pumppuja 

ei säädetä. Säästöt syntyvät pumppujen pienemmästä tehonkulutuksesta eli pie-

nemmistä moottoreista ja paremmasta hyötysuhteesta. Uusien moottorien hyöty-

suhteena käytettiin 97 %. 

TAULUKKO 2. Pumppujen energiakustannukset 

Nykyinen sähkönkulutus           

Käyttötunnit 8784 h       

Sähkön hinta 47 €/MWh     

Moottorien pätöteho 535 kW     

Kustannukset=           

Käyttötunnit(h)*Pätöteho(kW/1000=MW)*Sähkön hinta(€/MWh)   

Kustannukset 220 900 € /v       

Sähkönkulutus uusilla pumpuilla (Esim. Sulzer SMH)           

Käyttötunnit 8784 h       

Sähkön hinta 47 €/MWh      

Akseliteho 186 kW      

Moottorin hyötysuhde   0,97        

Moottorien pätöteho 192 kW      

Kahdella pumpulla 384 kW       

Kustannukset 158 300 € /v Erotus 62 600 € /v 

Ohjaamalla pumppuja taajuusmuuttajan avulla voidaan saavuttaa huomattavasti 

suuremmat säästöt, koska tarvittava jäähdytysteho eli mereen siirtyvä lämpöteho 

vaihtelee tuotannon mukaan (kuva 34). Lämmityskauden vaikutus näkyy kuvassa 

34 selkeästi ja mereen ei siirretä niin paljon lämpöenergiaa lämmityskaudella, 

koska se on hyödynnettävissä kaukolämpönä. Tarvittavan jäähdytystehon perus-

teella laskettiin vaadittu virtaama vakiolämpötilaerolla (ΔT=10 °C). Jos laskettu 

virtaama ei ole riittävä jäähdytykseen, lämpötilaero kasvaa. 
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KUVA 34. Lämpöteho mereen vuoden aikana 

Uusien pumppujen tuottama tilavuusvirta nostokorkeudella 40 m on 3000 m3/h. 

Pienimpänä virtaamana käytetään 1800 m3/h, jonka valinta perustuu merive-

sisuodattimen pienimpään valmistajan suosittelemaan virtaamaan (liite 6). Pump-

pujen säädössä tulee myös huomioida tarvittavan paineen pitäminen välipump-

paamolla virtaaman pienentyessä. Tämä voidaan toteuttaa merivesisiirtimien toi-

milaiteohjattavilla venttiileillä, joiden ohjauksen tulisi perustua lämmönsiirtimiltä 

poistuvan meriveden lämpötilaan eli lämpötilaero pyritään pitämään vakiona. 

Uusien hankittavien pumppujen säätötapa esitetään kuvassa 35. Pienimmäksi 

kierrosluvuksi saatiin 1290 kierrosta minuutissa. Kierrosluku saatiin iteroimalla 

tunnetun toimintapisteen avulla (40 m ja 1800 m3/h). Ohjauksessa merivesisiirti-

mien jälkeen tapahtuva kuristus nostaa painetta ja pumppu kompensoi tilannetta 

taajuusmuuttajan avulla laskemalla pumpun pyörimisnopeutta. 
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KUVA 35. Pumppujen ohjaustapa 

Kuvassa 36 esitetään uusien pumppujen suurin ja pienin virtaama sekä virtaa-

man riittävyys tarvittavaan jäähdytystehoon. Kun jäähdytystehon tarvitsema vir-

taama ylittää 3000 m3/h, merivesi lämpenee enemmän kuin 10 °C. Lämpötilan 

nousu on kuitenkin maltillista ja lämpötilaero kasvaa alle 20 °C. Vastaavasti vir-

taaman ollessa alle 1800 m3/h meriveden lämpötilaero lämmönsiirtimessä on pie-

nempi kuin 10 °C. 

 

KUVA 36. Taajuusmuuttajalla ohjatun pumpun tuottama virtaama vuoden aikana 
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Pumppujen ohjauksella saavutettavat säästöt on laskettu kuvan 36 mukaan vir-

taamia vastaavilla hydraulisilla tehoilla (kaava 3). Nykyisten pumppujen hydrauli-

sen tehon laskemiseen käytettiin mitattua tilavuusvirtaa 2835 m3/h ja mittaushet-

ken nostokorkeutta 36 m. Uusien pumppujen hydraulinen teho laskettiin mitoitus-

arvoilla. Saavutettavat säästöt esitetään taulukossa 3. Taulukkoon 3 on laskettu 

säästöpotentiaali sekä uusille että nykyisille pumpuille. Laskelmissa on käytetty 

nykyisten moottorien hyötysuhteena 95 %, uusien moottorien hyötysuhteena 97 

% ja taajuusmuuttajien hyötysuhteena 95 %. Pumpun hyötysuhteen oletetaan 

säilyvän vakiona pyörimisnopeussäädössä, mutta muuttuvan kuristuksessa. Ny-

kyisten pumppujen hyötysuhde vastaa pumppujen VP21 ja VP22 tuottokäyrältä 

saatua hyötysuhdetta (liite 3). 

TAULUKKO 3. Pumppujen ohjauksella saavutettavat säästöt energiankulutuk-

sessa 

Nykyiset pumput         

Vuoden tunnit     8784 h 

Suurin teho (ilman taajuusmuuttajaa) 532 kW 

Sähkön hinta   47 €/MW 

Kustannukset ilman säätöä  219 600 € /v 

Suurin teho taajuusmuuttajan kanssa (η=55 %) 560 kW 

Pienin teho taajuusmuuttajan kanssa (η=70 %) 280 kW 

Kustannukset säädön kanssa  134 600 € /v 

Erotus     85 000 € /v 

Uudet pumput      

Vuoden tunnit     8784 h 

Suurin teho (ilman taajuusmuuttajaa) 383 kW 

Sähkön hinta   47 €/MW 

Kustannukset ilman säätöä  158 100 € /v 

Suurin teho taajuusmuuttajan kanssa (η=88 %) 403 kW 

Pienin teho taajuusmuuttajan kanssa (η=81 %) 263 kW 

Kustannukset säädön kanssa  118 000 € /v 

Erotus     40 100 € /v 

Säästö yhteensä uusilla pumpuilla taajuusmuuttajaohjauksen  

kanssa verrattuna nykyisiin pumppuihin    

      101 600 € /v 

Uusille pumpuille, taajuusmuuttajille, välipumppaamon paineanturille ja merive-

sisiirtimien lämpöantureille laskettiin takaisinmaksuaika, joka esitetään taulu-
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kossa 4. Käytetyt hinnat ovat suurimmaksi osaksi arvioita ja ainoastaan mootto-

rille taajuusmuuttajakäyttöön löydettiin hinta hinnastosta (18). Tehtaalla käyn-

nissä olevien investointihankkeiden yhteydessä saatiin hinta-arviot pumpuista ja 

taajuusmuuttajista. Lisäksi hyödynnettiin vanhaa kustannusarviota uuden taa-

juusmuuttajan asennuksesta, mutta kustannusarvio oli eri teholuokassa ja hinta 

interpoloitiin lineaarisesti sopivalle teholle. Hintojen muuttuminen eri tehoilla ei 

tyypillisesti ole lineaarista ja hintoihin lisättiin 20 % kustannuksia. 

TAULUKKO 4. Uuden pumppausjärjestelmän kustannukset ja takaisinmaksuaika 

Kustannuserä   
Yksikkö-
hinta 

Pumppu (x3)   25 300 € 

Moottori (x3)   39 600 € 

Taajuusmuuttaja (x3) 12 500 € 

Asennus (x3)   20 000 € 

Oheislaitteet (x3)  20 000 € 

TE-anturi+asennus (x3) 4 000 € 

PE-anturi+asennus   4 000 € 

Määrittelemätön 10% 36 820 € 

Kustannukset yhteensä 405 020 € 

Energiakustannukset ennen 220 900 € 

Energiakustannukset jälkeen 118 000 € 

Erotus     102 900 € 

Takaisinmaksuaika (vuosina) 3,9 

Teollisen mittakaavan tuotteista ei ole yleensä saatavilla julkaistua hinnastoa, 

koska tarjoukset ovat yleensä hankintakohtaisia. Myös asennuskulut ovat arvi-

oita, ja tiedonvälityksen vaatima kaapelointi oletetaan sisältyvän laskettuihin ko-

konaiskustannuksiin. Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla kustannukset saa-

vutettavalla säästöllä energiankulutuksessa. 

Aiemmin mainittujen kustannuksien ja hankittavan laitteiston perusteella voidaan 

laskea myös suppeamman hankinnan takaisinmaksuaika. Esimerkiksi investoin-

tiin, jossa hankitaan vain taajuusmuuttajat pumppujen moottoreille ja taajuus-

muuttajien lisäksi hankitaan lämpötila-anturit merivesisiirtimille sekä uusi paine-

mittaus välipumppaamolle. Vanhojen moottorien kunto ja soveltuvuus taajuus-

muuttajakäyttöön tulisi tutkia ja niihin pitäisi vaihtaa ainakin sähköeristetty vapaan 

pään laakeri. 
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TAULUKKO 5. Taajuusmuuttajien hankinnan kustannukset ja takaisinmaksuaika 

Kustannuserä   
Yksikkö-
hinta 

Taajuusmuuttaja (x3) 12 500 € 

Asennus (x3)   10 000 € 

Oheislaitteet (x3)  20 000 € 

TE-anturi+asennus (x3) 4 000 € 

PE-anturi+asennus   4 000 € 

Määrittelemätön 10% 14 350 € 

Kustannukset yhteensä 157 850 € 

Energiakustannukset ennen 220 900 € 

Energiakustannukset jälkeen 134 600 € 

Erotus     86 300 € 

Takaisinmaksuaika (vuosina) 1,8 

Työn suorittamisen aikana sähkökeskuksessa, jossa merivesipumppujen syötöt 

sijaitsevat, tapahtui vikatilanne. Vikatilanteen seurauksena VP21 pumpun syöttö 

vaurioitui. Varaosia ei ole saatavilla vanhaan sähkökeskukseen ja uuteen syöt-

töön tehdään investointi. Investoinnin yhteydessä on mahdollista toteuttaa taa-

juusmuuttajien hankinta. Tarkempaa tarkastelua investoinnin kannattavuudesta 

ei tehty työn tilaajan toiveen mukaan, koska tilaajan organisaatiossa pystytään 

laatimaan paremmat laskelmat investoinnin toteutuessa. Nykytilanteessa, jossa 

ollaan siirtymässä kohti hiilidioksidivapaan teräksen tuotantoa lyhyehköllä aika-

välillä, ei pitkien takaisinmaksuaikojen investointeja kannata tehdä pienempiin 

kohteisiin. 
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10 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö tehtiin SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalle. Työn kohteena 

oli terästuotannon meriveden pumppausjärjestelmän energiatehokkuuden paran-

taminen. Merivesipumppujen veteen siirtämä energia kulutetaan painehäviöihin 

ja tarvittavan virtausmäärän saavuttamiseksi meriveden kuluttajille. Painehävi-

öitä aiheutuu putkistosta, putkivarusteista ja muusta laitteistosta kuten lämmön-

siirtimistä. Tarvittava virtausmäärä määräytyy jäähdytettävien kohteiden jäähdy-

tystehon perusteella. Nykyisessä tilanteessa merivesipumppuja ei säädetä eikä 

myöskään virtausta säädetä muualla kuin senkkauunin ja vakuumikäsittelyn jääh-

dytyksessä. Työssä kehitettiin energiatehokas säätötapa merivesipumpuille ja 

konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien jäähdytyksen lämmönsiirtimille. 

Nykyään käytössä olevilla pumpuilla havaittiin huono hyötysuhde. Tästä syystä 

myös uusia paremmin nykytilanteeseen sopivia pumppuja ehdotettiin hankitta-

vaksi. Happilanssien jäähdytyksessä sekä senkkauunin ja vakuumikäsittelyn 

jäähdytyksessä havaittiin heikot lämmönsiirtotehot. Valtaosa merivedestä virtasi 

ensisijaisen jäähdytyskohteen eli konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien 

jäähdytyksen lämmönsiirtimien kautta merivesiviemäriin ja ajoittain lämpöener-

giaa siirtyi tarpeettomasti mereen suuren virtausmäärän mukana. Työtä suoritta-

essa muissa jäähdytettävissä kohteissa havaittiin heikot jäähdytystehot. Heikon 

lämmönsiirron todettiin johtuvan liian suurista painehäviöistä, jotka johtavat heik-

koon virtaamaan.  

Energian säästämiseksi merivesipumppuihin ehdotettiin taajuusmuuttajalla teh-

tävää pyörimisnopeussäätö, jolla säästetään energiaa meriveden tarpeen ollessa 

pienempi. Lisäksi pyörimisnopeuden pienenemistä johtuvan nostokorkeuden las-

kun kompensoimiseksi konvertterien savukupujen ja -kaasukanavien jäähdytyk-

sen lämmönsiirtimien säätöventtiileille ehdotettiin säätötapaa, joka perustuu me-

rivesiviemäriin poistuvan veden lämpötilaan. Säätöventtiilejä kuristaessa myös 

paine nousee välipumppaamolla. Pumppujen ja lämmönsiirtimien säätäminen 

vaatii laitehankintoja ja niiden investoinneista laadittiin kustannusarviot ja takai-

sinmaksuajat säästyneiden energiakustannusten perusteella. 
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Työn aikana havaittuja ristiriitaisia tietoja ja tietoja, jotka eivät voineet pitää paik-

kaansa, pyrittiin tutkimaan mittaamalla tai laskennallisesti. Mittauksiin liittyy aina 

epävarmuustekijöitä ja laskuissa on käytetty likiarvoja. Vanhan putkiston kun-

nosta ja painehäviöistä tehtiin oletuksia, joita ei työn aikana pystytty todenta-

maan. Myös virtaus merivesisuodattimen huuhteluputkeen ennen meriveden ku-

luttajia jäi tuntemattomaksi ja voi vaikuttaa tuloksiin. Järjestelmien mukaan huuh-

teluputken venttiilin rikkoutumisella ei kuitenkaan olisi suurta vaikutusta proses-

seihin. Kustannusarviota laadittaessa todellisia hankintahintoja ei saatu kaikilta 

osin ja osa kustannuksista on yliarvioitu ylioptimistisen takaisinmaksuajan välttä-

miseksi. 
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