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Tämä opinnäytetyö on laadittu Oulun Eteläisen instituutille. Työn taustana oli 
sähkön hinnannousu ja tavoite lisätä hyödynnettävissä olevaa tietoa lämmön ja 
sähkön yhteistuotantomahdollisuuksista omakotitaloissa. Tämän energiateknii-
kan opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa eri sähkön ja lämmön yhteis-
tuotantotavoista omakotitalossa jo olemassa olevista tutkimuksista. Näiden tie-
tojen perusteella pyrkimyksenä oli hahmottaa toteutettavissa olevia ratkaisuja, 
joissa Tesla-turbiini voitaisiin yhdistää sähkön- ja lämmöntuotantoon biomassa-
polttoaineella MicroCHP-laitteiston osaksi. 
 
Työssä selvitettiin Tesla-turbiinin soveltuvuutta eri prosessityöaineille sekä Mic-
roCHP-laitteistojen soveltuvuutta sen voimanlähteeksi. Työssä selvitettiin turbii-
nin rakenteelliset ongelmat sekä eri käyttövoimavaihtoehtojen soveltuvuus bio-
polttoaineilla käytettäväksi energiantuotantoprosessiin eri työaineille. Selvitys-
työssä sovellettiin tietoa eri tutkimuksista, internet-sivustoilta ja turbiinia käsitte-
levästä kirjallisuudesta.  
 
Työssä selvitettiin biomassapolttoaineitten polttotekniikan vähäinen käyttöaste  
sekä kehitystyön keskittyminen vain maakaasun hyödyntämiseen kotitalouksien 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja omavaraisuuden näkökulmasta. Työssä 
käytiin läpi turbiinin rakentamiseen liittyviä ongelmakohtia ja esiteltiin tutkimus-
julkaisuista sekä testikokoonpanojen tuloksista löytyneitä kehitysehdotuksia. 
 
Tällä hetkellä kotitalouskäyttöön soveltuvia varteenotettavia turbiineja on niu-
kasti markkinoilla. Toivottavasti pian saataisiin biomassapolttoaineilla käytettä-
viä Rankine- tai ORC-kiertoprosessiin pohjautuvia lämmityskattila- ja höyrystin-
kokonaisuuksia myös kotitalouksien saataville.  
 

 
 
 
Asiasanat: 
microCHP-laitteisto, rajakerros, Tesla-turbiini, biopolttoaineet, turbiini, orgaani-
nen Rankine, Rankine, ORC, Brayton, kiertoprosessi, käyttövoima, kotitalous 
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1 JOHDANTO 

Tämän energiatekniikan opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Tesla-turbiinin 

eli rajakerrosturbiinin soveltuvuutta sähkön ja lämmön yhteistuotantotavoista 

omakotitalossa sekä teoreettiselta pohjalta että tutkimuslähteiden tulosten pe-

rusteella. Työssä keskitytään pääasiallisesti Tesla-turbiinin soveltuvuuteen 

pienvoimalaitoksen turbiiniksi. Biopolttoaineita ei ole rajattu, joten kaikki laitteis-

toon soveltuvat hyväksytään. (Liite 1.) 

MicroCHP-laitokset, eli combined heat and power, ovat pienvoimalaitoksia, jot-

ka tuottavat yhdistetysti lämpöä ja sähköä. MicroCHP-laitos tuottaa kaiken 

lämmön ja sähkön yksittäiselle kotitaloudelle tai asuntoyhtiölle: lämmityksen, 

ilmanvaihdon, mekaanisen energian ja sähkön. Se on pienennetty versio vasta-

painevoimalaitoksista, joita on suurin osa Suomen sähkön- ja lämmöntuotanto-

voimalaitoksista. Voimalaitosten koko on yleensä n. 50 kW tai pienempi Mic-

roCHP-termin alla. (1.) 

Tässä työssä keskitytään 1 - 10 kW:n teholuokkaan. Pienvoimalaitoksen tarkoi-

tus on hyödyntää enemmän polttoaineen energiaa lähellä kulutuspaikkaa eli 

kotitalouden yhteydessä. (1.) 

Lämmön ja sähkön tuottaminen lähempänä käyttöpaikkaa vähentää häviön, jota 

niiden siirtämisestä syntyy yhdyskuntalähtöisesti rakennetuissa sähkön- ja 

lämmöntuotantovoimalaitoksissa. MicroCHP-laitteistojen hyötysuhde on par-

haimmillaan 90 %. Se jakautuu yleensä seuraavasti: 60 % lämmöntuottoon ja 

30 % sähköntuotantoon. (1.) 

Työn tilaaja Oulun Eteläisen instituutti järjestää tutkimusta, koulutusta ja kehit-

tämistoimintaa Oulun eteläisen alueella. Instituutti avustaa alueen kehittämisen 

kannalta tärkeiden yliopistollisten koulutusohjelmien järjestämisessä sekä eri-

laisten tutkimus ja kehittämishankkeiden valmistelussa ja koordinoimisessa. (2.) 
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2 MICROCHP-LAITTEISTON KÄYTTÖ 

Yleisesti CHP-laitteistot tuottavat pääasiassa sähköä ja lämpöä sivutuotantona. 

Kotitalouksissa, pienissä teollisuushalleissa tai toimistotiloissa MicroCHP-

laitteistot tuottavat lämpöä tarpeen mukaan ja sähköä sivutuotantona. Kun 

yleensä tuotetaan pääasiallisesti lämpöä, sähköä syntyy enemmän kuin koh-

teessa tarvitaan. (1.) 

Nykypäivänä MicroCHP-laitteistot kiinnostavat kuluttajia, koska säästöä tulee 

mahdollisuudesta myydä käyttämätön sähköenergia sähköverkkoon käytettä-

väksi. Systeemi on hyödyllinen ja taloudellinen, koska sähkö voidaan siirtää 

suoraan jakeluun, jolloin lähialueen sähkönkäyttäjät voisivat säästää sähkönsiir-

ron hinnassa. (1.) 

Teknisestä näkökulmasta dynaaminen sähköntarpeen hallinta ja sähköverkon 

mitoitus olisi hyvin taloudellista toimintaa. Verkon mittaus on helppoa toteuttaa 

ja ohjata. Kuluttajan sähkömittari voi mitata sähkönkulutusta kotona ja yrityksis-

sä, samalla mitaten myös ulosmenevän tuotetun sähkön tuottoa. Verkossa voi 

olla samanaikaisesti useita MicroCHP-laitteistosähkön tuottajia sekä käyttäjiä, 

eikä muutoksia olemassa oleviin sähkölinjoihin tarvitse tehdä. Suomessa säh-

könsyöttö verkkoon on kuitenkin rajoitettua. Lainsäädäntö on puutteellisella ta-

solla ja pelisäännöt puuttuvat. Verkkoon liittyminen on verkonhaltijan ja sähkön-

tuottajan tapauskohtainen sopimus. (1.) 

2.1 MicroCHP-laitteistot kokoluokassa 1 – 10 kW 

Markkinoilla on eri tekniikoihin perustuvia MicroCHP-laitteita kokoluokassa        

1 - 100 kW, joten teholuokassa rajataan laitteistot pienimpiin saatavilla oleviin. 

Laitteistot ovat yleistyneet Euroopassa. Japanissa yksikköjä myydään noin 20 

000 kappaleen vuosivauhtia. Nämä yksiköt ovat pääasiassa maakaasukäyttöi-

siä, mutta markkinoilla on myös ORC-tekniikkaan perustuvia yksiköitä. Laitteis-

tojen yleisimmät yksikkötekniikat ovat stirlingmoottori, orgaaninen Rankine-

kiertoprosessi, polttomoottori ja polttokennot. (1; 3.)  
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Tällä hetkellä yleisimmät sarjavalmisteiset kotitalouksille suunnatut laitekokonai-

suudet perustuvat stirlingmoottoriin. Suljettuun piiriin perustuva laite kuluttaa 

ainoastaan ulkopuolella tuotettua lämpöä. Se perustuu lämpötilavaihteluun si-

ten, että moottorin mäntä saadaan liikkumaan vuorotellen kuumenevan ja jääh-

tyvän ilman tai kaasun avulla. Männän liike muutetaan mekaaniseksi työksi, 

jolla pyöritetään generaattoria. Laitteessa käytetään yleensä työkaasuna he-

liumia tai vetyä. (3.) 

Lämpöenergiaa voidaan tuottaa monella tavalla, maakaasun, aurinkoenergian 

tai biopolttoaineen avulla. Kokonaishyötysuhteessa on mahdollista päästä jopa 

90 prosenttiin, josta sähkön osuus on 10 % ja loput lämpöenergiaa. (3.)  

Yleisin stirlingmoottori on vapaamäntäiseen tekniikkaan perustuva yksikkö, eli 

beta-stirlingmoottori, mutta muitakin moottorityyppejä on käytössä. Stirlingmoot-

toreita on kolmea eri tyyppiä: alfa- gamma-, ja beta-stirlingmoottorit. Moottorit 

eroavat mäntätekniikaltaan. Kuvassa 1 on vapaamäntäinen stirlingmoottori, jota 

markkinoilla oleva valmistaja Ecogen käyttää omassa yksikössään. (3.) 

 

KUVA 1. Beta-stirlingmoottorin leikkauskuva (3) 
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Beta-stirlingmoottorin toimintaperiaate on yksinkertainen. Kuvassa 1 esitetyssä 

periaatekuvassa on ylhäällä ulkopuolisen lämmöntuoton syöttö ja alapuolella 

kylmän puolen poistopää.  Yläpuolella lämmön avulla laajeneva helium laajenee 

kaasuksi ja painaa männän alas, jolloin männän siirtämä kylmä kaasupuoli tyh-

jenee keltaisella merkittyyn tilaan. Kun suurin osa kaasusta on laajentunut kuu-

massa päässä, mäntä alkaa palautua vauhtipyörän kierron ja kampiakselin voi-

masta ylöspäin. Tämän jälkeen mäntä siirtää kylmässä päässä olevan jäähty-

neen kaasun takaisin kuumaan päähään. Tällä tavoin työaineena oleva helium 

aloittaa uudelleen kierron systeemissä. (4.) 

Vapaamäntäistä stirlingmoottoria käyttävä Baxi-Ecogen-yksikkö on kooltaan 

pieni, jääkaapin kokoinen ja melutasoltaan alhainen. Kuvassa 2 on poikki- ja 

läpileikkaus laitekokonaisuudesta. Sen lämmitysteho on 3 - 6 kW ja sähköteho 

1 kW. Laitteiston hankintahinta on 9 500  12 000 euroa. (5.) 

 

KUVA 2. Vapaamäntäinen stirlingmoottori MCHP-yksikkö, Baxi-Ecogen (5) 
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Markkinoilla on jo useampi kaupallinen eri stirlingmoottoreihin perustuva Mic-

roCHP-laitteistoja valmistava yritys. Yleisimmät tekniikat perustuvat vapaamän-

tä stirlingmoottoreihin. Whisbergen valmistaa moottoriyksikköä, jossa käytetään 

wobble-yoke-mäntätekniikkaa. Patentoidulla tekniikalla pyöritetään edestakaisin 

liikkuvia mäntiä heiluvalla levyllä edestakaisin. Moottorin lämmöntuotossa voi-

daan käyttää useita lämmöntuotantotekniikoita.  Laitekokonaisuuksien hyö-

tysuhteet vaihtelevat 90 - 95 prosentin välillä. (3.) 

2.2 Polttomoottorit 

MicroCHP-tekniikassa polttomoottoreissa polttoaineena käytetään savukaasut, 

joka tulee kaasupolttimesta palamisen jälkeen. Moottorit ovat bensiini-, diesel- 

ja biopolttoaineella, maa- tai nestekaasulla toimivia generaattorin pyörittäjiä. 

Lämpöenergia otetaan talteen moottorin jäähdytyksestä sekä pakoputkesta.(3.)  

Tekniikalla päästään jopa parempiin hyötysuhteisiin kuin stirlingmoottoreilla, 

mutta yllä mainitut ovat äänekkäämpiä sekä vähemmän ympäristöystävällisiä. 

Tehokoot vaihtelevat 1 kW:sta 5 MW:iin. Polttomoottoritekniikalla toimivat Mic-

roCHP-laitteistot ovat hyvä esimerkkilaitteisto, joka voisi olla varalla esimerkiksi 

sairaaloissa sähkökatkosten varalta. Hyvin suunniteltut kokonaisuudet voivat 

tuottaa jopa 25 % sisään tuodusta energiasta sähköksi. (3.) 

Markkinoilla on useita laitevalmistajia. Useimmat laitteet on suunniteltu maa-

kaasulle, jota on saatavilla rajoitetusti Etelä-Suomen alueella. Suomen markki-

noilla ei ole saatavilla mitään seuraavista laitekokonaisuuksista. Polttomoottori 

MicroCHP-valmistajia ovat esimerkiksi Freewatt, Vaillant, Ecopower, Daxi 

Dachs. (3; 6.) 
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2.3 Rankine Cycle 

Rankine Cycle on suoraan käännettynä Rankine-kierto. Tällöin voimakone yh-

distetään mäntähöyrykoneeseen. Voimakone voi olla myös höyryturbiini. Työs-

säni on pyritty etsimään parasta tekniikkaa, jolla voitaisiin pyörittää rajakerros-

turbiinia nesteellä ja saataisiin aikaan paras hyötysuhde. Höyryvoimaprosessis-

sa kiertää normaalisti vesi, jota höyrystetään ja tulistetaan, jotta turbiini saadaan 

pyörimään mahdollisimman tehokkaasti. Höyrystä otetaan entalpian kautta 

kaikki höyryenergia talteen turbiinin paisunnassa, minkä jälkeen höyry lauhtuu 

vedeksi ja kierto jatkuu lauhduttimeen tai lämmitykseen. (7;8.) 

Rankine-kiertoon perustuva laitteisto on kuin pieneksi skaalattu höyryvoimalai-

tos, joka käyttää vettä suljetussa systeemissä. Stirlingmoottoriin vertailtaessa 

laitteisto toimii lämmöllä, joka on tuotettu maakaasulla tai biopolttoaineella. Or-

gaaninen Rankine-kiertoinen laitteisto toimii suljettuna systeeminä sisällään 

poikkeuksellisesti kiertävänä aineena orgaaninen neste, joka vaatii alhaisem-

man lämpötilan ja paineen toimiakseen. Kiertävä neste voi olla silikoniöljyä tai 

jäähdytysnestettä. Rankine-kiertoprosessia on kehitetty toimimaan myös aurin-

koenergian lämmöllä tai jostain muusta prosessista saatavalla jätelämmöllä. 

Kuvassa 3 on biomassalla toimiva Rankine-kiertoinen höyryvoimaprosessi ku-

vattu toimilaitteineen ja T-S-kaaviossa. (7.)  

 

KUVA 3. Rankine-kiertoprosessi kaaviona ja T-S-kaavio (8) 
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Rankine-kiertoon perustuvat laitteistot eivät ole vielä yleistyneet. Energetix Gen-

lec Ltd on kehittänyt maakaasulle Kingston MicroCHP-laitteistoa muutaman 

vuoden. Biopolttoaineille vastaava laitteisto on vielä kehitysasteella. Se perus-

tuu pitkälti modulaariseen orgaaniseen Rankine-kiertoon, jota käytetään savu-

kaasusta saatavalla lämmöllä, joka tuotetaan maakaasun avulla. Prosessikierto 

muistuttaa jääkaapin kylmäainekiertoa. (9.) 

Yksi Rankine systeemin polttimista on lämmöntuottaja, joka voi tuottaa tarpeek-

si lämpöä pyörittämään turbiinia. Energetixillä on kehitetty systeemiä eteenpäin, 

kuten turbiinia ja generaattoria, kiertopumppua sekä sähkövoimatekniikkaa. Pa-

rannuksien seurauksena lämmönvaihtimen kautta saadaan siirtymään tarpeeksi 

lämpövirtaa, jotta ORC-kierto toimisi tehokkaasti. Turbiini perustuu ruuvikom-

pressoritekniikkaan. Energetix ei ole julkaissut turbiinista tarkempia tietoja. Tur-

biinina toimiakseen kiertoruuvimekanismi toimii päinvastoin kuin ruuvikompres-

sorissa. Kuvassa 4 on esitetty Energetix-laitteiston prosessikaavio, josta näky-

vät laitteiston eri osat ja kierron kulku. (9.) 

 

KUVA 4 Energetix Genlec Ltd , Kingston MicroCHP-prosessikaavio (9) 
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Kuvan 4 prosessikaaviosta nähdään systeemin periaate. Maakaasupoltin tuot-

taa lämmön höyrystimeen, jossa vesi höyrystyy ja paine saadaan nousemaan. 

Höyry menee turbiinin läpi pyörittäen akselin välityksellä generaattoria, jonka 

tuottama sähkö syötetään käytettäväksi. Turbiinin jälkeen paine on laskenut ja 

höyry tiivistyy takaisin nesteeksi, josta lämpö otetaan lauhduttimessa talteen 

lämmityspiiriin. Lauhtunut työaine palaa takaisin prosessin kiertoon. Prosessi on 

pieneen työainetilavuuteen perustuva, joten se sopisi rajakerrosturbiinin pyörit-

tämiseen. (9.)   

2.4 Polttokennot 

Kemialliseen reaktioon perustuvat polttokennot ovat myös maakaasuun perus-

tuvia laitteistoja. Vety reagoi maakaasun ja hapen kanssa tuottaen lämpöä. 

Markkinoille on kehitteillä polttokennokäyttöisiä MicroCHP-laitteistoja. Ne perus-

tuvat kuvassa 5 esitettyyn SOFC-kiinteäoksidipolttokennoon tai PEM eli poly-

meeripolttokennoon. SOFC-kennossa käytetään kiinteää keraamista materiaa-

lia, joka mahdollistaa prosessissa todella korkeat lämpötilat, lähes 1 000 °C ja 

hyötysuhteen ollessa noin 60 %. PEM-polttokennossa arkin tapaisilla polymee-

rikalvoilla tapahtuu kemiallinen vedyn diffundoituminen anodikatalyytin avulla. 

PEM-polttokenno on matalammassa lämpötilassa toimiva tekniikka, ja lämpötila 

kennossa on noin 600 °C. (10; 11.) 

 

 

KUVA 5. Kiinteäoksidipolttokennon periaate (SOFC) (10) 
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Kiinteäoksidipolttokenno koostuu neljästä kerroksesta, joista kolme ovat keraa-

misia. Yksittäinen solu, joka sisältää nämä neljä kerrosta, on pinottu yhteen tiu-

kasti, vain millimetrien paksuiseksi nipuksi. Soluja voi olla satoja sarjaan kytket-

tyinä, jotka sitten muodostavat SOFC-kennopinon. Keramiikkaa käytetään kor-

keiden lämpötilojen vuoksi. SOFC-polttokenno koostuu anodista, elektrolyytistä 

sekä katodista. (10.) 

Maakaasun tullessa anodille tapahtuu elektrokemiallinen reaktio, jolloin keraa-

miset levyt sähköistyvät ja ionit aktivoituvat. SOFC-pinot lämpenevät reaktion 

voimasta 500 - 1 000 celsiusasteeseen. Happi hajoaa reaktion edetessä kato-

dissa hapen ioneiksi, leviten keraamisen elektrolyytin lävitse anodille, jossa ionit 

hajoittavat polttoaineen elektrokemiallisella reaktiolla. Reaktiossa sivutuotteena 

syntyvä vesi luovutetaan elektroneille. Nämä veden kanssa reagoineet elektro-

nit virtaavat eteenpäin ulkopuolisen piirin läpi, jossa ne tekevät työtä eli tuotta-

vat sähköä. Elektronien kierto jatkuu niin kauan kunnes elektronit palaavat ka-

todille kelpaavalla varauksella takaisin. Polttokennoisia laitekokonaisuuksia ei 

ole vielä paljon markkinoilla. Polttokennoilla saadaan suuret lämpötilat aikaisek-

si pienellä energiamäärällä, mutta polttokennojen kalleus on jarruttanut kehitys-

tä. (10.) 

 

SOFC-polttokennolla toimiva BlueGen-yksikkö (kuva 6) esiteltiin vuonna 2012. 

Sen lämmöntuotanto hyötysuhde on 25 %  ja ilmoitettu sähköntuotantoteho 0,5 

- 1,5 kW. Kun yksikköön yhdistetään lämmöntuotantoteholtaan 0,5 kW varaaja, 

kasvaa hyötysuhde 85 prosenttiin. (12.) 

 

KUVA 6. BlueGen SOFC-polttokennon MikroCHP-yksikkö (13) 
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Baxi Innotechin julkaisema Gamma 1.0 -laitteisto sisältää PEM-polttokennolla 

toimivan tekniikan, jossa polttoaineena käytetään maakaasua. Yksikkö on esi-

telty julkisesti, mutta sitä ei ole vielä kaupallisesti saatavilla. Yksikkö tuottaa 

sähkötehoa 1 kW verran, ja sen lämpöteho on 3 kW. Yksikköön saa lisäksi liitet-

tyä 15 - 20 kW lämminvesivaraajan. Sen sähköntuotannon hyötysuhde on 32 % 

ja kokonaishyötysuhteen on ilmoitettu olevan 91 %, lämmöntuotanto mukaan 

luettuna. Kuvassa 7 on kuva yksiköstä. (14.) 

 

KUVA 7. Baxi Innotech, Gamma 1.0 MCHP-yksikkö PEM-polttokennolla (14) 

 

Polttokenno koostuu kolmesta osasta: anodi, katodi ja elektrolyyttikalvosta. Pro-

sessi lähtee käyntiin vedyn tullessa positiivisesti anodikalvolle, jolloin anodi ja-

kaa vedyn ionit ja elektronit kahtia. Protonit ovat havainnekuvassa pienhiukka-

sina ja siirtyvät elektrolyytin seulan lävitse negatiivisesti varautunutta katodia 

kohti. Samanaikaisesti syntyy sähkökenttä anodin ja katodin välille synnyttäen 

sähköä. Tällöin katodi reagoi hapen kanssa, jota syötetään kalvopinoon katodin 

puolelta, mikä synnyttää vetyionipitoista vesihöyryä. Koko prosessi tuottaa siis 

lämpöä ja vesihöyryä, jota käytetään lämmitykseen.  
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Polttokennon etuna on suora energian muuttaminen hyödyksi korkealla hyö-

tysuhteella ja vähäisillä päästöillä lämpöenergiaksi. Kuvassa 8 on PEM-

polttokennon katalyyttisen reaktion havainnekuva. Polttokennotekniikalla toimi-

vat MicroCHP-laitteistot eivät ole yleistyneet markkinoilla, lähinnä kennojen kal-

liiden valmistuskustannusten takia. (3; 13; 14.) 

 

KUVA 8. PEM-polttokennon toimintaperiaatekuva (14) 
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3 BIOPOLTTOAINEET 

Biopolttoaineeksi luokitellaan eloperäiset, fotosynteesin kautta syntyneet kasvi-

massat. Biopolttoaineet ovat yleistymässä pyrittäessä noudattamaan energian-

tuotannossa kestävän kehityksen periaatteita. Suomessa pyrkimys omavarai-

suuteen on ajanut kehittämään uusia polttoaineita, joista esimerkkeinä ovat bio-

etanoli sekä syntyvistä jätteistä tehdyt polttoaineet. (15.)  

Biopolttoaineita saadaan useasta lähteestä: metsästä, pelloilta, yhdyskunnista, 

maataloudesta ja teollisuudesta energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista 

jätteistä. Näistä saatava bioenergia on osa uusiutuvia energialähteitä. Muita 

uusiutuvia energialähteitä ovat aurinko-, tuuli-, vesienergia, maalämpö sekä 

vuoroveden ja aaltojen liikkeestä saatava energia. (15.) 

3.1 Biokaasu 

Biokaasu on eloperäisestä aineesta tuotettava kaasu, jota voidaan polttaa säh-

kön- ja lämmöntuotantolaitoksessa. Biokaasua tuotetaan kaatopaikan hajoamis-

prosessista, jätevedenpuhdistamon prosessista ja maatalouden lietteen anaero-

bisesta hajoittamisesta. Biokaasua tuottava laitteisto on yleensä kaasumoottori-

periaatteinen, ja suuremmissa laitoksissa on mukana myös kaasuturbiini. (15.) 

3.2 Biopolttonesteet 

Biopolttonesteet ovat Suomessa enimmäkseen polttomoottorikäytössä. Diesel-

moottoreissa voidaan käyttää biodieselpolttoainetta, joka on tuotettu kasviöljy-

pohjalle. Myös puusta valmistettava pyrolyysiöljy on biopolttonestettä. Sitä käy-

tetään pienikokoisissa kaukolämpölaitoksissa sekä polttomoottorivoimalaitok-

sissa. (15.) 

3.3 Peltobiomassat 

Peltobiomassat soveltuvat energiakäyttöön. Niitä ovat kasvatettavat energia-

kasvit tai viljelyn sivutuotteena tuleva kasvijäte. Kasvatettavia energiakasveja 

ovat ruokohelpi, hamppu ja öljykasvit, kuten rypsi, rapsi ja pellava. (15.) 
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Viljan tuotannosta tuleva olki käy sellaisenaan tai jalostettuna kiinteäksi tai nes-

temäiseksi polttoaineeksi. Myös järviruoko luetaan kiinteisiin polttoaineisiin. 

Suomen peltobiomassan käyttö on vasta tutkimusten alla. Suomen suurissa 

biomassaa käyttävissä voimalaitoksissa käytetään koemielessä kuivia poltto-

valmiita peltobiomassoja, kuten olkia. Euroopassa peltobiomassan käyttö on 

yleistynyt tärkeäksi osaksi energiapolttoaineita. (15; 16.) 

3.4 Puupolttoaineet 

Puupolttoaineisiin luokitellaan pilke, hake, puupelletit, sahanpurut, saha-

hakkeet, kutterinlastut, hiontapöly ja kuori sekä öljymäiset aineet kuten puuöljy, 

pyrolyysiöljy ja mustalipeä. (15.) 

3.5 Turve 

Turvetta on käytetty Suomessa runsaasti energiantuotannossa. Se luokitellaan 

hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi, mutta silti biopolttoaineeksi, koska se syn-

tyy kasviperäisen biomassan hajoamisesta luonnollisesti hajoamalla. Turve 

koostuu orgaanisesta, hapettomassa ja kosteassa tilassa epätäydellisesti ha-

jonneesta kasviaineksesta, kuten sammal, liekopuu ja sara. Turpeen noston 

lopettaminen vapauttaa kasvutilaa muille biopolttoaineille, kuten paju ja pelto-

biomassa. (15; 16.) 

3.6 Kierrätyspolttoaineet 

Kierrätyspolttoaineet muodostuvat yleisimmin yhdyskunta- ja teollisuusjätteistä. 

Ne soveltuvat energiantuotantoon hyvin jalostettuina polttoaineina tai sellaise-

naan. Ensisijaisena käyttönä on jätemateriaalin uusiokäyttö, toissijaisena lajitel-

lun ja turvallisen jätteen energiakäyttö. Jätteen koostumus vaihtelee. Osa siitä 

on biojätettä ja osa jätteestä taas on polttokelpoista toisen osapuolen käytöstä 

poistettua. Kierrätyspolttoaine sisältää 70 - 80 % biomassapohjaista jätettä. 

Näillä polttoaineilla pyritään korvaamaan osa fossiilisten polttoaineiden käytös-

tä. (16.) 

Yhdyskuntajäte on muovi-, kartonkipakkaus- tai rakennusjätettä. Kuivajätteestä 

voidaan jalostaa mekaanisesti murskaamalla esimerkiksi pellettejä. (16.) 
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Torrefioitu biomassa on kiinteä polttoainejaloste, joka on uusi hiilijalanjäljen vä-

hentäjäehdokas. Se on selkeä kilpailija kivihiilelle Euroopassa ja Etelä-Suomes-

sa. Torrefiointi on mieto pyrolyysikäsittely hapettomassa tilassa ja 250 - 300°C 

lämpötilassa. Käsittely poistaa veden ja kosteuden ja osan muista haihtuvista 

aineosista, joka siten pienentää massaa. Käsitelty biomassa voidaan täten pel-

letöidä kiinteäksi, mikä taas helpottaa varastointia ja kuljetusta. (16.) 

Pelletöity biomassa on lämpöarvoltaan 21 MJ/kg ja energiatiheydeltään 14 

GJ/m3. Pelletöitynä se muistuttaa paljon kivihiilen ominaisuuksia, kun kivihiilen 

lämpöarvo on 27 MJ/kg. Taulukossa 1 on eritelty eri biopolttoaineiden ominai-

suuksia. (15; 16.) 

TAULUKKO 1. Biopolttoaineiden lämpöarvoja (15) 
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4 TESLA-TURBIINI  

4.1 Tesla-turbiinin esittely 

Tesla-turbiini on siivetön keskiöhakuinen virtausturbiini, jonka Nikola Tesla pa-

tentoi vuonna 1913. Keksintö on 100-vuotias, unohdettu tekniikka, jota on käy-

tetty hyödyksi ainoastaan pumpputekniikassa tähän päivään asti. Turbiinin toi-

minta perustuu rajakerrosvirtaukseen eli viskositeetin ja adheesion vetovoi-

maan, joka tarttuu siipien välissä turbiinin levysiipien pintaan aiheuttaen siihen 

pyörimisliikkeen. (17.) 

Kyseessä on kineettiseen voimaan perustuva turbiini, muttei impulssiperiaat-

teella toimivaan, koska virtausaine ei törmää roottorien pintaan vaan virtaa vain 

niiden välissä. Pyörimisliike aiheuttaa siivistössä spiraalisen virtaussuunnan eli 

virtaa luonnostaan ulkoreunasta sisäreunaan, josta virtausaine poistuu. (17.) 

Turbiini kestää myös hyvin pieniä määriä epäpuhtauksia, koska impulssia itse 

roottoriin ei synny. Öljyteollisuuden toimijoiden mukaan Tesla-pumppu on maa-

ilman paras pumpputekniikka. Öljyn epäpuhtaudet eivät vahingoita pumppua, eli 

pumpun toiminta on varmaa ja huollontarve on vähäistä. Pumppujen rakenne 

on hieman erilainen kuin turbiinin. Esimerkiksi levyjen välinen etäisyys on suu-

rempi öljyn viskositeetin ja tiheyden vuoksi. (17.) 

4.2 Teslan polttomoottori 

Teslan kehittelemä polttomoottoriturbiini on laitekokonaisuus, jossa polttoaineen 

pakokaasut pyörittävät turbiinia. Polttoaineen syöttöyksikkö ja palotila ovat tur-

biinin päällä. Kammio ja roottorit ovat samanlaiset kuin höyryturbiiniversiossa. 

Polttomoottoriversiossa kotelon lohkot on ylä- ja alapuoliset, eivät sivuprofiiliset 

kuten itse turbiinissa. Polttomoottorilaitteistossa on enemmän teknisiä erikois-

ominaisuuksia. Teslan toinen keksintö on Valvular Conduit, joka on eräänlainen 

johtoputki eli kanavatakaiskuventtiili. (18.) 
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Putkessa ei ole liikkuvia läppiä, säätöventtiileitä, vaan se perustuu nesteen vir-

taukseen ja kitkaan ja massaan. Kuvassa 9 (Fig 1.) on Valvular Conduit -johto-

putken periaatekuva. (18.) 

 

KUVA 9. Valvular Conduit (Fig.1 ja 2.) ja polttomoottori (Fig.4) periaatekuva (18, 

s. 190) 

 

Kuvassa 9 esitetyssä johtoputkessa oleva polttoaine etenee seuraavasti: Kun 

polttoaine virtaa putkessa, se kohtaa pientä virtausvastusta virratessaan katko-

viivalla 7 merkittyä reittiä (kuva 9, Fig. 1). Syöttöpäässä 5 (Fig. 1) on paineen 

alaista polttoainetta, mutta kun johtoputken toisessa päässä on vastapainetila, 

virtaus ei ole tasaista vaan pulssimaista. (18, s. 192.)  

Polttoaineen virtaussuunta vaihtuu, jolloin virtaukseen syntyy pyörrettä vastak-

kaisten virtauksen vaikutuksesta. Virtaus hidastuu ja nopeutuu uudelleen, mistä 

seuraa uusi nopea sarja pyörrettä. Johtoputkessa olevissa silmukoissa (kuva 9, 

Fig. 1) on paikallaan olevaa polttoainetta, joka vastustaa virtausta kanavan kes-

kellä. Jos polttokammiossa, johon putki johtaa, tulee alipaineen vaikutuksesta 

impulsseja (räjähdyksiä kuten polttomoottorissa), putki pysäyttää impulssin sil-

mukoiden avulla.  
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Kun palotilasta tulee impulssi ja iskee takaisin putkeen, neste pysähtyy silmu-

koihin ja palautuu takaisin, koska putkessa on syntynyt vastapainetta, joka py-

säyttää virtauksen. Impulssi siis kääntyy 360° ja palautuu takaisin kammioon. 

Palautuminen tapahtuu keskellä johtoputken virtausta. (18, s. 194.) 

Kun polttoaine syttyy polttokammiossa, se saavuttaa kriittisen koostumuksen 

ilmaa ja polttoainetta sekä kaasuuntuu, jolloin pakokaasut virtaavat roottori-

kammioon suuttimesta (kuva 9, Fig.4,osa 29). Ilman ja polttoaineen johtoputket 

ovat vastakkain. Ilman johtoputki on virtaussuunnassa toisinpäin, eli johtoputken 

pää 4 on ilman syöttöpäässä ja polttoaineen johtoputken pää 5 on syöttöpääs-

sä. Pakokaasuttimen materiaali on kuumalujaa terästä. (18, s. 195.) 

Palokammiossa syntyy alipaine, jolloin polttoainetta ja ilmaa virtaa uudestaan 

palokammioon ja syttyy. Palokammio toimii samalla tavalla kuin pulssiraketti-

moottori. Tällä syntyvällä kierrolla polttomoottoriturbiini saadaan pyörimään. 

Palokammiossa aikaansaatu palamisesta syntyvä tyhjiön imu ottaa ilmaa ja 

polttoainetta Valvular Conduit -putkijohdosta ja palaminen tapahtuu sytytystul-

pan avulla. Kammiossa on aina joko ylipaine ja palamisen jälkeen alipaine. (18, 

s. 194.) 

Kierto toimii kuten polttomoottorissakin, mutta ilman pakotettua polttoaineen 

syöttöä. Pakokaasut kiertävät spiraalimaisesti roottoreissa, poistuen keskeltä 

roottoria. Polttomoottorin päällä on myös venttiililaitteisto, joka sisältää kaksi-

mäntäisen kammion. Tässä kammiossa on polttoaine- ja ilmankiertokanavat. 

Yksiköllä saadaan ilman ja polttoaineen syötönkierto ohjattua. Venttiili on kuvat-

tuna kuvassa 9, Fig. 3. Kuvassa Fig. 3 näkyvät mäntä 17 ja sylinteri 18, joissa 

sijaitsevat syöttöportti 19 ja poistoportti 20. (18, s. 194.) 

Tesla on nimennyt venttiilin mekaaniseksi oskillaattoriksi, koska venttiilin män-

nät liikkuvat värisemällä pientä liikettä useita tuhansia kertoja minuutissa moot-

torin käydessä. Oskillaattorin toiminnalla hoidetaan polttoaineen ja ilman pai-

neistus mekaanisesti mäntien avulla sopivaksi yhdistelmäksi, jota virtaa palo-

kammioon. (18, s. 194.) 
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Venttiilin toimintaa on vaikea hahmottaa patenttihakemuksen kuvista. Vastaa-

valla tavalla toimivaa yksikköä ei löytynyt minkään tahon valmistamana. Periaa-

te polttomoottorissa on samankaltainen kuin pulssirakettimoottorissa. Palami-

nen tapahtuu nopeassa tahdissa kammion sisällä pulssimaisesti. Siitä syntyy 

pakokaasujen virtaus roottoriin, aivan kuten rakettimoottoreissa palamisesta 

aiheutuva raketin työntövoima. Kuvassa 10 on suurennettuna palokammio 24 ja 

johtoputket 5, joista polttoaine sekä ilma syötetään. (18, s. 190, 195.) 

 

KUVA 10. Tesla polttomoottori turbiini. US. Patentti nro 1,329,559, Nikola Tesla,  

1916 (19,s. 190) 
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4.3 Nikola Teslan valmistamat turbiinit 

Nikola Tesla valmisti usean teholuokan turbiineita, teholuokat 10  500 kW. En-

simmäinen turbiinimalli, jonka Tesla valmisti, oli 5 tuuman (12,7cm) roottoreilla. 

Roottoreita oli 12 kappaletta. Turbiinia pyöritettiin paineilmalla, jolloin saavutet-

tiin 20 000 kierroksen pyörimisnopeus. Tämä turbiini oli ensimmäinen, jota hän 

aikoi käyttää öljypoltintekniikan yhteydessä. Tarkoituksena oli käyttää öljyä polt-

toaineena. Polttosuuttimessa poltettaessa öljyä, palamisesta syntyvät pakokaa-

sut johdettaisiin turbiiniin suurella nopeudella. Polttomoottoreihin perustuvalla 

tekniikalla olisi päästy eroon höyryntarpeesta, kuten myös höyrystinlaitteistoista. 

Tällä olisi suora verrannollinen vaikutus hyötysuhteeseen, polttomoottoreiden 

hyötysuhteen tuntien erityisesti CHP-käytössä. (1; 18, s. 148.)  

Seuraavaksi valmistetun turbiinin koko oli roottorihalkaisijaltaan 6 tuumaa (15,2 

cm), jonka tehoarvio oli 25 hevosvoimaa eli 18,74 kilowattia. Arvioitu pyörimis-

nopeus oli 35 000 kierrosta minuutissa. Tehoa ei ole varmistettu. Roottorin, ku-

ten myös levyjen välilevyristikon valmistusmateriaalina oli nikkeli-hopeaa, joka 

on kupari-sinkki- ja nikkeliseosmetalli. (18, s. 149.) 

Roottorien, kuten myös väliristikoiden paksuus oli 0,79375 millimetriä. Väliristik-

ko on ristinmuotoinen levy, joka erotti roottorit toisistaan. Ristikko oli muotoiltu 

roottorin keskireikiä mukaillen. Turbiiniakselin pituus oli noin 6 tuumaa (15,2 

cm), jonka halkaisija oli noin 2,54 cm. Roottorien keskireiät olivat virtausaineen 

poistoaukkoja. Aukot voivat olla molemmin puolin lohkoja tai vain toisessa loh-

kossa. (18, s. 149.) 

Toispuoleinen poistoaukko on yleistynyt turbiinin jatkokehityksenä. Toinen puoli 

roottorista on umpinainen, ilman poistoaukkoja.  Roottoreita on 8 kappaletta, ja 

roottoriryhmän yhteisleveys koottuna 1,3 senttimetriä. (17; 18, s. 149.) 

Turbiinin kammio on valurautainen, neljästä lohkosta koostuva kammio, ja loh-

kojen välissä sijaitsee rengasmainen lieriö. Lieriössä on syöttösuuttimen aukko. 

Osat on yhdistetty pulttiliitoksin ja akseli on laakeroitu sivukotelolohkoihin. 

Kammion halkaisija oli työstetty 0,015 millimetriä suuremmaksi kuin roottorien 
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halkaisija. Välys on pyörimisnopeudesta aiheutuvan roottorin laajenemisen 

vuoksi. (18, s. 149.) 

Pienin turbiini on kaksoispatentoitu vuonna 1913. Yhdysvaltojen patenttinumero 

on 1,061,206, hyväksytty toukokuun 6. päivä vuonna 1913. Englantiin tehtiin 

patentti nr.24001 vuonna 1910. (18, s. 168; 22, s. 2.)  

Kuvassa 11 voidaan nähdä periaatekuva turbiinista, jossa on kaksi suutinta 

venttiileineen. Turbiinia voitiin pyörittää molempiin suuntiin. (18, s. 168.)  

 

KUVA 11. Tesla-turbiini, patentti nr.1,061,206, USA, 1913 (18, s. 168) 

 

Seuraavan turbiinin koko oli halkaisijaltaan 9,75 tuumaa eli 24,7 senttimetriä. 

Roottorien vahvuus oli 1/8 tuumaa eli 0,3 senttimetriä ja levyvälys oli 1/32 tuu-

maa eli 0,1 senttimetriä. Roottoreita oli 13 kappaletta ja roottoripakan leveys 

koottuna 52 millimetriä. Roottorien materiaalina käytettiin ruostumatonta terästä 

ja kotelon materiaalina oli käytetty alumiiniseosta. Akseli oli valmistettu hiilite-

räksestä, joka oli laakeroitu pallolaakereilla. Akselille oli valmistettu tavanomai-

sen tapaiset tiivisteet, jotka tiivistivät laakerit kammiosta. Laakerit olivat tippaöl-
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jyvoidellut, koska yksikkö oli suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, mutta myös 

prototyyppinä pitkäaikaiseen kokeiluun. (22, s. 7.) 

Turbiinia koekäytettiin paineilmalla paineella 80 psi (5,5 bar). Arvioitu teho oli 74 

kW/ (100 hv). Turbiini oli tarkoitettu käytettäväksi höyryllä, mutta myös kokeelli-

nen kappale tehtiin paineilmalle optimoituna, josta testitulokset on saatu. Kysei-

nen turbiini oli myös Teslan polttomoottoriturbiinin perustana. (22, s. 7.) 

 Kuvassa 12 on Nikola Teslan patentoima 200/ (149 kW) hevosvoimainen tur-

biini joka kierrosnopeus oli 9 000 - 16 000 kierrosta minuutissa. Roottorin hal-

kaisija on 18 tuumaa (45,7 cm), ja kuvassa on yläosan kotelointi poistettu että 

rakenne näkyy. Roottorien leveys on 3 tuumaa (7,62 cm). Roottoripaketissa on 

25 roottoria. (17; 18, s. 151.)  

 

 

 KUVA 12. 18 tuuman turbiini ilman yläkotelointia (18, s. 94) 

 

Turbiini asennettiin ensi kerran Watersiden voimalaitokseen New Yorkissa Edi-

son Companyn tiloihin. Höyryn virtausnopeus oli noin 57 kg/s ja ulosvirtaus va-

paasti ilmanpaineiseen tilaan.  
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Kierrosnopeudella 9 000 r/min saatiin tehoksi 200 hevosvoimaa ja höyrynkulu-

tus ajotilanteessa oli 23.1 kg/kWh. Turbiinin omapaino oli 400 paunaa eli 181 

kilogrammaa. (17;18, s. 94,151.) 

Suurin ja tehokkain turbiini kuvassa 13 valmistettiin yhdysvaltalaisessa Allis 

Chalmers Company Of Milwaukee -yhtiössä yhteistyössä Teslan kanssa. Tur-

biini testattiin ainoastaan höyryllä, ilman lauhdutinta tai monijaksoisena yksikkö-

nä. Todellista hyötysuhdetta ei määritelty, mutta tehoksi ilmoitettiin 500 kW. 

Pyörimisnopeus oli 3 600 kierrosta minuutista ja roottorin halkaisija 60 tuumaa 

(152,4 cm). (18.)  

 

 

 KUVA 13. 500 kW turbiini, valmistaja Allis Chalmers Company, USA (19) 

 

Syöttöhöyrynpaine oli 6,5 baaria, ja ulostulopaine 0,2 baaria (80 paunaa abs./3 

paunaa). Turbiinin arvioitu mekaaninen hyötysuhde oli 38 prosenttia. Painetta 

nostettaessa edellä mainittua suuremmaksi turbiinissa tapahtui mekaanisen 

hyötysuhteen putoaminen. Tarkoituksena on käyttää turbiinia aina suurimmalla 

hyötysuhteen ajoarvoilla, eli tarvittaisiin monivaiheinen turbiini, jotta pysyttäisiin 

tällä painealueella. (18, s. 152.) 
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Kuvan 13 turbiinin prototyypistä oli tarkoitus kehittää monijaksoinen turbiiniyk-

sikkö lauhduttimen kanssa, jolloin saataisiin maksimaalinen hyötysuhde läm-

pömäärästä talteen. (18, s. 151.) 

Yhteistyö kariutui vastoinkäymisten vuoksi teknisiin ongelmiin. Yhtiö valmistutti 

roottorit teräksestä, ilmeisesti kustannussyistä. Roottorit eivät kestäneet höyryn 

lämmöstä aiheutuvaa lämpölaajenemista ja turbiinissa tapahtui vakavia materi-

aalin rikkoutumisia testivaiheessa. Suurten keskipakoisvoimien vaikutus rootto-

reissa aiheutti vääntymiä ja halkeilua. (18, s. 154.) 

Rahoituksen puutteen takia yhtiö luopui turbiinin kehityksestä. Metallurgian vä-

häinen tuntemus, sekä materiaalien kuumankestävyyden vaikutus testaukseen, 

kuten myös suurten pyörimisnopeuksien hallinta oli puutteellista testien aikaan 

vuonna 1911. Suunnitteluun liittyvät ongelmat johtivat yhteistyön loppumiseen. 

Turbiini jäikin viimeiseksi Nikola Teslan valmistamaksi. Testaaminen kuitenkin 

jatkui eri turbiineilla pidempään eri tahojen kanssa. (18, s. 154; 22, s. 2.) 
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4.4 Roottorin uusi patentti 

Nikola Tesla patentoi uudenlaisen roottorin rakenteen USA:ssa vuonna 1921, 

24. maaliskuuta, patenttinumero 9097. Englannissa patenttinumero on 186,052, 

vuonna 1922. (20.) 

Kuvassa 14 (Fig.2) on esitetty uudenlainen järjestys roottorien välilevyille sekä 

uusi keskiöristikon malli. Parannuksena ulkoreunaa kiertävät nastojen sijainti 

sekä keskiöristikon 8 sakarainen ristikko, osa 5. Ristikko vähensi roottorin vään-

tymistä ja lisäsi kestävyyttä. (20.) 

 

KUVA 14. Turbiinin uusi roottorirakenne, patentti nr. 9097, 1921 (20) 

 

Toinen parannus oli ulommaisten roottorien uusi muotoilu.  Roottorit olivat muita 

roottoreita paksummat ja painavammat. Niitä oli ohennettu sisäänpäin viistoiksi 

kohti roottorien ulkoreunaa. Roottorien tarkoituksena oli vähentää keskipakois-

voimia mahdollisimman paljon. Sisemmät levyt olivat samanlaisia keskenään, 

mutta ristikon antamalla tuennalla ne voitiin suunnitella vieläkin ohuemmiksi 

kuin aiemmissa turbiineissa. (20.) 
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Uusi keskiöristikko mahdollisti myös sisempien roottoreiden valmistuksen teh-

dasvalmiista taotusta levystä tai normaalista levymateriaalista, teräksestä pa-

remman tuen saattelemana. Roottorin kehällä näkyvä pyöreä osa kuvassa 14 

(Fig. 2, osa 6) on myös uusi nastalla toteutettu roottorien vahvistusmenetelmä. 

Nastan pituus on noin kahden roottorin välyksen mittainen. Nasta lävistää aina 

yhden roottorin ja vastaa kahta sitä ympäröivää roottoria. Nastat on laitettu tar-

kasti kehälle lasketuille paikoille, ettei roottorissa tulisi epätasapaino-ongelmia. 

Uudella välysmenetelmällä roottorin rakenne keveni huomattavasti, mikä vä-

hensi osaltaan keskipakoisvoimia roottoriin. (20.) 

Kuvassa 15 (Fig. 1) on osanumeroitu rakenne valmiiksi kootusta, uudenlaisesta 

roottorista. Osassa 3 on uudet ulommaiset roottorirakenteet, ja osa 6 on rootto-

rien välysnasta. Roottorin akseli on myös uudenlainen: roottoripaketti kootaan 

akselille vain yhdestä suunnasta ja kiristetään mutteriliitoksella akselin päästä. 

Myös osa 8 voitiin asettaa akselille tiukalla sovitteella tai kiristää pakan akseli-

mutterilla. Kuumaliitoksella saatiin varmuutta pakan tiiviinä pysymiseen. (20.) 

 

KUVA 15. Roottoripaketin kokoonpanokuva, patentti.nr. 9097 (20) 

 

Roottoripakettiin saatiin näin parempi läpivirtaus, koska pinta on yhtenäisempi 

ilman läpimeneviä pultteja välilevyineen. Suurempi levypinta-ala antaa enem-

män tarttumapintaa koko leveydeltään parantaen tietysti hyötysuhdetta.  
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Nastoilla ja uusilla tähtilevyillä vääntyminen on käytännössä eliminoitu koko-

naan sekä sivulla olevalla ohennettujen roottorien muodolla on vähennetty kes-

kipakovoiman aiheuttamia rasituksia suurissa pyörimisnopeuksissa. (20.) 

Uusi kapeneva roottori mahdollisti labyrinttitiivisteen sijoittamisen roottoriin. Tii-

vistämisellä parannettiin turbiinin vääntöä sekä tiiviyttä. Ratkaisu pakottaa kai-

ken turbiinille tulevan massavirran kulkemaan roottoripaketin lävitse aiheutta-

matta vuotoja. Tiivistämisen avulla kaikki turbiinin läpi menevä höyry poistuu 

pakoaukon kautta. (20.) 

Rakenne mahdollistaa paremman hyötysuhteen, koska roottorien pinnat ottavat 

kaiken virtausaineesta tulevan virtauksen vastaan. Roottorin parempi dynaami-

nen tasapaino sekä pienempi kitkavastus vaimentavat myös käyttöääntä. Kun 

roottoreita ei ole pultattu yhteen, roottoripaketti on tasapainoisempi suurissa 

nopeuksissa sekä turvallisempi käytössä. Uusi välysten asetustekniikka vähensi 

värinää roottoripaketissa merkittävästi. (20.) 

Teslan patentoima suutin on osa turbiinin kehitystä. Kuvassa 16 suuttimen peri-

aate esiintyy nimettynä (Fig.4). (21.)

 

KUVA 16. Patentti nr.1,655,114. US, vuodelta 1928 (21) 
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Suuttimella parannettiin turbiinin säädettävyyttä merkittävästi ajotilanteessa. 

Virtausta voitiin säätää liikuteltavalla männän tapaisella sylinterillä. Sylinteri on 

viistoksi leikattu mäntä metallitangosta, jota voitiin säätää kierretangosta raken-

netulla mekanismilla kammesta kiertämällä. (Fig.4, osa 14). Männän viisteen 

muodolla on suuri merkitys, koska roottorien virtauksen vastaanottokohta on 

juuri turbiinin koteloinnin yläreunassa. Suuttimista kerrotaan myöhemmin lisää. 

Suutinmännän kotelointi on tiukasti sovitettu sylinteri, joka on tiivis. Tiiviys on 

koteloinnilla merkittävä hyötysuhdetta parantava asia häviöiden välttämiseksi. 

Kyseisellä mekanismilla säästettiin eri suuttimien kehittäminen eri virtausno-

peuksille. (19; 21.)  

Kuvassa 17 mekanismi näkyy suurennettuna. Kuvan Fig. 4, osa 14 on säätö-

kampi, jolla mäntää säädetään. Kuvan osa 13 on suuttimen mäntä. Osanume-

rolla 12 on esitetty suuttimen sisääntuloa ja suuttimen kokoa, joilla säädettiin 

virtausnopeutta, jotta roottorille saataisiin optimaalinen pyörimisnopeus tulevalla 

virtauksella. Kyseessä on hyvin yksinkertainen mekanismi, jolla eliminoitiin root-

torin ”tukehtuminen” sekä turbiinin hyötysuhteen menettäminen mekaanisen 

hyötysuhteen putoamisen takia. Tällä vältettiin juuri edellä mainittu liiallinen vir-

taus. (21.) 

 

KUVA 17. Turbiinin säätösuutin periaate suurennettuna (19) 
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5 TURBIININ KEHITTÄMINEN JA ONGELMAKOHDAT 

Tesla-turbiinin kaupallisen kehittymättömyyden syitä on vaikea arvioida. Syitä 

voi olla monia: markkinoilla olevien mikroturbiinien kehitys tai markkinoiden pie-

ni tarve pienten CHP-laitteistojen tuotannolle. Suurin syy on todennäköisesti 

turbiinin puutteellinen kehitystyö kaupallista käyttöä varten.  

Markkinoiden kaupalliset prototyypit ovat pieniä, paineilmakäyttöisiä laborato-

riomalleja, joilla voi tutkia turbiinin toiminnan periaatetta koulutusmielessä. La-

boratoriomalleilla on tutkittu esimerkiksi suuttimen mallintamista, laakerien kes-

tävyyttä, kierroslukumääriä, sekä sähkötehon tuottamista laboratoriotilanteissa. 

Näissä prototyypeissä saadaan sähkötehoa 1 - 200 W. (23.) 

Turbiinin hyötysuhteen parantamiseen on kehittelyn saatossa päädytty seuraa-

viin kolmeen seikkaan (25): 

 syöttösuuttimen aukon rakenne ja suutingeometria 

 roottorin geometria 

 poistoaukon rakenne eli diffuusori. 

 

Tutkimustöissä on tutkittu mahdollisuutta pyörittää turbiinia useammalla suutti-

mella, maksimaallisen väännön saamiseksi turbiinista. Tutkimuksissa on mallin-

nettu turbiinille 1  8 suutinta roottorikehän ympärille. Mallinnuksia on tehty vir-

tausmallinnusohjelmistoilla sekä myös käytännössä. (24; 26, s. 7; 27.) 

 

Roottorin geometriaan liittyvä suurin haaste on levyvälyksen asettaminen oike-

aksi. Levyvälys voidaan keskiön osalta toteuttaa ristikon avulla, mutta ulkoreu-

naan on tämän lisäksi asennettava kiinteät välyksen pitävät niitit tai välysreikä-

levyt pulttiliitoksella. Levyvälin voi määritellä rajakerroslaskelmin laminaari- ja 

turbulenttivirtauksessa. Roottorien kitkavastus riippuu roottorien pinnankarheu-

desta. Pienemmällä pinnankarheudella saadaan aikaan parempi rajakerrosvir-

taus roottoreiden välissä. (24.) 
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Syöttösuuttimen geometria on askarruttanut kehittäjiä kaikkein eniten vuosien 

saatossa, koska sillä on suurin merkitys turbiinin maksimaalisen hyötysuhteen 

saamiseksi. Huolellisesti valmistettu suutin on monimutkainen valmistettava. 

Samalla täytyisi myös saada höyrynpaine suunnattua tehokkaasti roottorien 

pintaan, jotta roottorista saataisiin tuotettua eniten vääntövoimaa akselin väli-

tyksellä. (28.) 

Suuttimen pääasiallinen tehtävä on muuntaa tuleva höyryn- ja ilmanpaine ki-

neettiseksi energiaksi. Suuttimen osumiskulma on kuitenkin vaikea laskea ja 

arvioida. Paras suutintekniikka olisi sellainen, jota voisi liikuttaa roottoria mukail-

len koteloinnin myötäisesti 5  20° kehää myötäillen. Liikkuma-alueen tulisi sijai-

ta koteloinnissa kellon viisarisuunnalla ilmaisten noin kello 10 - 12 välissä. Suut-

timen leveyden olisi aina oltava yhtä leveä kuin roottoripaketin. Kuvassa 18 on 

hahmotelma siitä, kuinka suutin tulisi mitoittaa käyttäen yhtä suuntaavaa suutin-

ta. (28.) 

 

KUVA 18. Tyypillinen supistava-laajentuva suutin (28) 
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Kuvan 18 kohdassa A on supistava suutinosuus, jossa R on laskennallisesti 

mahdollista määrittää kaavan 1 avulla. (26.) 

                  KAAVA 1  

R= supistajan säde [mm] 

d= supistajan halkaisija [mm] 

D= poistoaukon halkaisija [mm]. 

 

Poistoaukon halkaisija D on yhtä suuri levypakan leveys. Astemerkinnät ovat 

suuttimen laajenemiskulmat ja suuttimen leikkauskulma roottoriin suunnatessa. 

Kohta, johon virtaussuihkun tulisi osua, on se kulma, jolla se osuu roottoriin. 

Kun ajatellaan suuttimen tuottamaa nopeutta, halkaisija d halutaan pitää mah-

dollisimman pienenä, mutta kuitenkin riittävän kokoisena päästämään läpi riittä-

västi virtausta roottorille suurella nopeudella. Virtauksen nopeudella on suuri 

merkitys turbiinin tuottamalle teholle. (28.) 

Toinen suutinhahmotelma on perinteisempi, suoraan supistuva suutintyyppi. 

Siinä on kuristava osuus ennen suuttimesta poistumista eli virtauksen kuristu-

essa pallomaisen osuuden ohi. Paine hieman nousee ennen poistumista avar-

tuvaan tilaan, jonka halkaisijaa kuvaa D. Kuvassa 16 on periaate tästä suutin-

mallista. (28.) 

 

KUVA19. Yksinkertainen suutin suutinputkeen sijoitettuna (28) 
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Kuvan 19 suutinmalliin käyvät edellä mainitut laskentatavat, mutta pinta-ala A 

on suutinputken halkaisija ja d on putken ja suuttimen väliin jäävä tila ja D on 

suuttimen nokan ja putken välinen mitta. R on edelleen 3 x d kuten edellä. Tällä 

tekniikalla toteutettuna on muistettava, että suuttimen on oltava tarkasti keskellä 

suutinputkea toimiakseen kunnolla. Suuttimen voi asentaa tuloaukonlaippaan 

tuetulla jäykällä tangolla keskelle putkea. Tangon tuet vaativat tietysti jonkin ver-

ran virtauksen alasta hetkellisesti, mutta virtauksen muoto tasoittuu uudelleen 

ennen suutinta. Tukien virtausvastus voi aiheuttaa myös painehäviöitä. (28.) 

Pidemmälle vietyä suutintekniikkaa on julkaistu ja testattu Phoenix Turbine 

Builders Clubin jäsenen toimesta omaan turbiiniin asennettuna. Kuvassa 20 voi-

daan nähdä kyseinen säädettävä suutinmalli kuvassa 20. Suuttimen asentoa 

voitiin säätää 1  5 astetta. Suuttimen kieli on ympyröidyssä kohdassa A. (29.) 

 

KUVA 20. Säädettävä suutin prototyyppi, valmistaja Richard Gideon (29) 
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Kuvan 20 suutinmallilla saatiin turbiinin kierrosmäärät kasvamaan 6 700 kier-

roksesta minuutissa 20 000 kierrokseen minuutissa. Valitettavasti turbiinin hal-

kaisijaa ei ole testissä ilmoitettu. Vääntömomentti akselille oli 0,20 Nm tai teho-

na ilmoitettuna 2,91 kW. (29.) 

Ajopaineena oli testihetkellä 3,4 baaria paineilmaa. Kun kierroslukumäärää las-

kettiin 10 200 kierrokseen minuutissa, turbiinin antama teho kasvoi 9,7 kW:iin. 

Vääntöä turbiini antoi 0,57 Nm. Suuttimen periaate on lähes sama kuin aiemmin 

mainitussa Teslan patentoimassa suutinmäntäpatentissa. (19; 29.) 

Tesla-turbiinin kehitys ja tutkiminen on jatkunut tähän päivään asti. Eri tahojen 

kokeilut ja turbiinien kehitys on tuonut uusia patentteja sekä parannuksia turbii-

niin. Varsinainen läpimurto hyötysuhdetta ajatellen on kuitenkin jäänyt saavut-

tamatta. Minkään tahon rakentama turbiini ei ole saavuttanut yhtä korkeaa ja 

tehokasta hyötysuhdetta kuin Teslan ilmoittamat lukemat omista prototyypeis-

tään. (18.) 

Läpimurtona on tullut erilaisten teorioiden selvennyksiä ja matemaattisia lasken-

takaavoja turbiinin suunnitteluun. Eri tahot jakavat tietoa projekteistaan eri si-

vustoilla. Tämän lisäksi on perustettu yhteisöjä, joissa tutkitaan turbiinia. Yksi 

näistä yhteisöistä on Yhdysvalloissa perustettu TEBA, Tesla Engine Builders 

Association. Yhdistys on erikoistunut Tesla-turbiinin kehityksen seurantaan ja 

rakenteluun. (30.) 

Yhdistyksellä on kaupallinen 21 tuuman (53,3 cm) roottoreilla oleva versio tur-

biinista, jossa on säädettävä syöttösuutin. Tämä on Teslan patentoiman suutti-

men kaltainen, joka edesauttaa turbiinin säätöä ajotilanteessa. Roottoreita on 

kolme. Säädöillä voidaan hallita virtausta ajon aikana, jolloin saadaan paras 

hyötysuhde ja paras virtausnopeus turbiiniin. Turbiini soveltuu maalämmön, bio-

massan tai polttomoottorin kanssa käytettäväksi.  Yhdistys on julkaissut kirjalli-

suutta sekä rakennusohjeita turbiineista. Yhdistys vaatii jäsenyyden, jolloin eri 

aineistot ovat käytettävissä internetin kautta. TEBA julkaisee myös omaa uutis-

kirjettään. 21 tuuman turbiinin esite löytyy liitteestä 2. (30.) 
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Vapaan lähdetietoperiaatteeseen nojautuva Phoenix Turbine Builders Club on 

myös Yhdysvalloissa perustettu sivusto, jossa on rakennusohjeet turbiinin ra-

kentamiseen. Perustajana on Ken Rieli, joka on kehittänyt toimivan 4,5 tuuman 

(11,4 cm) turbiiniversion. Turbiini soveltuu laboratorioon kehityskäyttöön sekä 

työpajakäyttöön. Valmistusohjeet ovat ilmaiseksi saatavilla. (31.) 

Suurempi turbiini on 7 tuuman versio, joka soveltuu paineilma, höyry- tai sulje-

tun piirin ORC- kiertoaineille. Turbiini on alun perin suunniteltu aurinkovoimalla 

lämmitettävälle höyrylle tai ilmalle. (31.) 

Valmistusohjeet ovat ostettavissa sivustolla CD-formaatissa. Siinä on sisäänra-

kennettu generaattori. On huomioitava, että turbiini vaatii vähintään 7 baarin 

käyttöpaineen. Sähköntuotannon teholuokan on arvioitu olevan 1 - 2 kW. Yksi-

kön teho on kuitenkin vakuuttava, kun koneen rakennuskustannukset ovat vain 

500 dollaria. (31.) 

Turbiinin kotelon rakenteisiin on myös tehty patentteja vuosien saatossa. Kote-

lon akselin tiiviyden parantamiseksi on patentoitu labyrinttitiivisterakenne, jota ei 

kuitenkaan ole yleisesti hyödynnetty missään edellä mainituissa turbiinien proto-

tyypeissä. Patentin tiivistemalli on suunniteltu Tesla-turbiinin uloimmaisiin root-

toreiden rakenteisiin. Labyrinttitiivisteen tarkoitus on estää vuodot akselin ja 

roottorin välistä, jotta ulosvirtaus tapahtuisi vain roottorin poistumisaukoista. 

Patentin on jättänyt keksijä nimeltään Guy Luis Letourneau vuonna 2002. Pa-

tentin numero on US. 6,682,077 B1, ja se on hyväksytty 24.tammikuuta vuonna 

2004. (32.) 

Turbiinin roottorikammiota on myös kehitelty vuosien varrella keksijöiden kes-

kuudessa. On olemassa prototyyppejä, joissa yhden suuttimen käytöstä rootto-

riin on laajennettu roottorikammion halkaisijaa, jotta roottorin ympärille voidaan 

asentaa suutinrengas usealla suuttimella. Suuttimen malli on roottorin leveyden 

mittainen hahlo, joka kapenee kohti roottoria. Yleisin suutinmäärä on 4 kappa-

letta. Tällä tavoin turbiinin virtaus ohjataan ensin suutinrenkaan ympärille kier-

tämään ja suutinrenkaan suuttimet ohjaavat roottorille siten virtausta useasta 

kohti. (33.) 
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Usean suuttimen käyttö on myös CFD-mallinnuksissa nähty useassa tutkimuk-

sessa. Näissä mallinnuksissa ei kuitenkaan ole huomioitu mallia, jossa on root-

torikammio suuttimien ympärillä. Suuttimet käsitetään erillisinä suuttimina oh-

jelmiston raja-arvojen asettamisen vaikeuden vuoksi. Mallintamisella on kuiten-

kin saavutettu hyviä tuloksia tutkittaessa laminaarisen ja turbulenttisen virtauk-

sen vaikutusta turbiinin toimintaan. (26, s. 7; 33.) 

Vääntömomentin suuruusero laminaarisen- ja turbulentin virtauksen välillä on 

laminaarisen virtauksen pinnan tasaisuudesta roottorin pinnalla. Virtauksella 

saadaan rajakerroksen pinta-ala suuremmaksi, jolloin myös akseliin saadaan 

välitettyä enemmän vääntöä. Turbulenttisella virtauksella rajakerros pinta-ala 

kapenee enemmän roottorin pinnoilla ja aiheuttaa mekaanisen hyötysuhteen 

putoamista. (18.) 

Kuvassa 21 on periaatekuva suuttimien sijoituksesta sekä suuttimen mallista. 

Inlet nozzle on suutin. Kuvassa esiintyvä b on välys, ro on roottorin säde, ri on 

pakoaukon säde. Kuvassa ei ole kuvattu pakoaukon muotoa. (20.) 

 

KUVA21. Suutinrenkaan periaatekuva sekä neljän roottorin paketti (34, s. 2) 

 

Θ on kuvassa 21 suuntakulma, eli ilmaisee pyörimissuunnan. Viivoitettuna nä-

kyvä kuvaa suutinrengasta, jota ympäröi turbiinikammio. Suuttimet voi olla myös 

kuvan mukaisesti yksittäisiä, jolloin turbiinikammiota ei välttämättä tarvitse. 

Suuttimen muoto on tarkoituksella kiilamainen. Suutin kiihdyttää virtausta kape-

nevalla muodollaan kohti nokkaa. (34, s. 2.) 
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Kuvan 21 suutinrengas- ja roottorikammiotekniikkaa käyttää Sirean valmistama 

prototyyppi turbiinista. Turbiinissa on 4 suuttimen suutinrengas, jota ympäröi 

noin 3  4 cm halkaisijaltaan suurempi kammiotila.  Roottorin halkaisija on 100 

mm, roottorin paksuus on 1,2 mm ja levyvälysrenkaat halkaisijaltaan 0,3 mm. 

(33; 34, s. 2.) 

Roottoriakseli on laakeroitu kammion ulkopuolelle ja laakerit on suojattu kahdel-

la UniFlow-labyrinttitiivisteellä. Laakerien jäähdytys on toteutettu ilmajäähdytyk-

sellä, mikä ei kuitenkaan ole riittävä jatkuvaa käyttöä ajatellen. (33.) 

Roottoripaketti on huolellisesti testattu värinöiden minimoimiseksi pyörimisno-

peudella 45 000 - 50 000 kierrosta minuutissa pyörittämällä pakettia tasapaino-

tuskoneessa. Kammion materiaalina on käytetty alumiinia, ja turbiini painaa vain 

3,8 kg. Sisemmät roottorit ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. (33.) 

Kuvassa 22 prototyyppi on esitelty kokonaisena. Turbiinissa on kaksi pakoauk-

koa, yksi kummallakin puolella, painemittari koteloinnin yläosassa ja kaksi syöt-

tösuutinliitäntää. Varsinaista suutinrakennetta liitännöissä ei ole olemassa. Suu-

tinliitännän venttiileillä voidaan säätää virtausta syötettäessä. (33.) 

 

KUVA 22. Sirea-turbiinin prototyyppi koottuna (33)  
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Turbiinissa on myös käytetty labyrinttitiivistemallia kammiolohkojen tiivistykses-

sä. Kuvassa 23 on Sirean turbiinin toinen kammiolohko poistettuna. Kuvassa 

näkyy labyrinttitiiviste reunimmaisessa alumiinista valmistetussa roottorissa, jota 

vastaava labyrintti on itse kylkilohkossa taka-alalla. (32;33.) 

 

KUVA 23. Neljän suuttimen suutinrengas, turbiinin valmistaja Sirea (18) 

 

Turbiinia testattiin sivustolla generaattorin kanssa ja saatiin tulokseksi paineil-

maa käytettäessä 0,5 kW sähköntuotto. Testihetkellä ulkolämpötila oli 15 C°, 

joten ilmantiheys oli heikko hyviä testituloksia ajatellen. Testaus on tehty Tesla-

tech.com.ua-sivuston ylläpitäjän Vitaliy Bdulenkon toimesta. Sivusto on venä-

jänkieline, ja sieltä löytyy paljon Teslaan liittyvää materiaalia ja itse rakennettuja 

prototyyppejä. Sivustolta löytyy esimerkiksi Tesla-levyturbiiniin perustuvan tur-

bogeneraattorin prototyyppi sekä polttomoottoriprototyyppi. Sirea-yhtiöltä ei ole 

tullut virallista julkaisua turbiinista. (33.)  
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Global Energy Technologies Inc on kehittänyt Tesla-turbiinista kaupallisen ver-

sion. Turbiinin myyntihinnaksi on ilmoitettu 14 999 dollaria ja turbiinin tehoksi 

100 kW. Pienen omakotitaloalueen pienvoimalaitokseen turbiini soveltuisi, jos 

höyryä tuotettaisiin turbiinille ja lauhdutettaisiin talolämmityksen kautta. Turbiini 

on koeajettu höyryllä ja vedellä, ja se soveltuu myös maakaasu-, propaani-, ve-

ty- sekä ilmakäyttöön. Sen kierrosluku on maksimissaan 18 000 kierrosta mi-

nuutissa ja teho 97 kW. (35.) 

Roottorin halkaisija on 10 tuumaa. Siinä on 29 roottoria rinnakkain ja kaksi ka-

penevaa päätylevyä. Liikkumatonta labyrinttitiivistettä on kotelon ja reunimmai-

sen roottorin välissä. Turbiini on laakeroitu keraamisin laakerein ja magneettisil-

la akselitiivisteillä. Turbiinin mukaan saa eri suutinvaihtoehtoja, sekä Valvular 

Conduit -palokammioyksikön, joka mahdollistaa turbiinin käytön usealla poltto-

aineella, polttomoottoritekniikan tavoin. (32; 35.) 

Valmistajan kotisivulta otetussa kuvassa 24 on turbiinin toinen ulommaisista 

kotelolohkoista irrallaan. Koko turbiini on valmistettu ruostumattomasta te-

räksestä, eli hinnan koostuminen selittyy materiaalikustannuksista. (35.) 

 

KUVA 24. Global Energy Technologies Inc. BDT -turbiini (35) 
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Kuvassa 25 on BDT-turbiinin roottori ja roottorikammio taka-alalla esillä. Va-

semmalla puolella näkyy labyrinttitiivisteen rakennetta sekä ulommaisen rootto-

rin labyrinttitiivisteen vastakappale roottorissa. Roottorissa on kahdeksan pako-

aukkoa. (35.) 

 

KUVA 25. Global Energy Technologies Inc BDT-turbiinin roottori ja roottori-

kammio purettuna (35)  

 

Uusin yhtiön prototyyppi, jonka työnimi on Echo, on 7 tuuman (17,8 cm) turbiini, 

joka on optimoitu auringolla tuotetulla höyryllä toimivaksi. Se soveltuu myös 

muilla tavoilla tuotetulle höyrylle. Hyötysuhteen on ilmoitettu olevan 85 prosent-

tia. Julkaistu hyötysuhde on vakuuttava, koska hyötysuhteet ovat vaihdelleet 

prototyypeissä ja tutkimuksissa 10  49 % tuntumassa. Turbiinista on jätetty pa-

tenttihakemus, mutta turbiinia ei ole vielä julkistettu kaupallisesti. (35.) 
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Kuvassa 26 on CAD-kuva saman yhtiön DELTA-prototyyppistä. Harmaana nä-

kyvä pakoaukon diffuusorin muoto on täysin uudenlainen verrattuna muihin tur-

biineihin. Yksinkertainen sinisenä näkyvä syöttösuutin on optimoitu malli tälle 

turbiinille. Teholuokaksi on ilmoitettu 5 kW ja prototyyppi on todettu testeissä 

luotettavaksi. Turbiinia ei ole julkistettu vielä kaupallisesti. (35.)  

 

KUVA 26. Global Energy Technologies, Inc, DELTA -turbiinin CAD-malli (35) 

 

Teslan turbiineista on myös kehitetty niin sanottuja hybridi-versioita. TEB- sivus-

tolla on julkaistu Jessica Ramadayn lopputyönä toteutettu testikokoonpano tur-

biiniin lisäämällä roottoriin impulssiturbiini periaatetta. Roottoriin on lisätty välys-

levyinä toimivat pisaraa muistuttavat siivekkeet, jotka aiheuttavat pienen im-

pulssireaktion roottoriin. Tekniikalla saadaan paremmin voimaa roottorin pyöri-

miseen, koska tulevan höyryn virtaama törmää suurella nopeudella roottoriin. 

(31.) 

Periaate on vastaavanlainen kuten normaalissa höyryturbiini-siivistön toimin-

nassa. Poikkeuksena on vain, että turbiinissa on vain yksi turbiiniaste. Virtaus 

ohjataan siivekkeestä suoraan roottorin pinnalle ja pakoaukosta ulos. Siinä ei 

ole niin sanottua juoksupyörää, jolle virtaus jatketaan siivekkeen muotoilulla. 

Roottori on siis turbiinin staattorisiivistö. Staattorin kotelointi on roottorikammion 

rumpukotelointi. Hybriditurbiinin impulssisiivekkeet ovat poikkeuksellisesti kiinni-

tetty itse roottorin kylkeen eli siivekkeet ovat mitoitettu turbiinin virtaamalle raja-

kerrokselle. (31.)  
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Kuvassa 27 näkyy 12 siivekettä sijoitettuna roottoriin sekä keskiön oma välys-

rengas. Pisaran muotoiset siivekkeet on asetettu osoittamaan pakoaukkoon 

toimien johtosiivistönä. Roottori on halkaisijaltaan 17,8 senttimetriä. Roottori, 

kuten myös itse kotelointi, on Phoenix Engine Builders Clubin suunnittelemasta 

7” DIY-turbiinista. (31.) 

 

KUVA 27. Hybridi-roottori, siivekkeiden sijoitus roottoriin (31) 

 

Roottoripaketissa on neljä roottoria, kaksi reunimmaista ovat paksuudeltaan 5 

mm ja kaksi sisempää 2 mm. Siivekkeiden ja keskiölevyn paksuus on 0,912 

millimetriä, ne on valmistettu laserleikkaamalla ja niiden valmistusmateriaalina 

on käytetty ruostumatonta terästä, AISI 304:ää. Turbiinia koekäytettiin kylläisellä 

höyryllä, paineella 5  7 baaria. (31.) 

Hyötysuhde ilman siivekkeitä turbiinille on määritetty laboratoriossa 30 prosent-

tiin, mutta koeajotilanteesta siivekkeillä hyötysuhdetta ole raportissa kerrottu. 

Turbiinin maksimikierrosnopeus saavutettiin siivekeroottorilla nopeammin kuin 

normaalilla turbiinilla. Impulssiperiaatteella roottorin pyörimisnopeus rajoittui 

ajopaineen antamaan maksimikierrosnopeuteen. Roottorisiivekkeiden lisäyksel-

lä saavutettiin enemmän vääntöä turbiinille kuin normaalilla rajakerrosvirtauksel-

la. Turbiini tarkastettiin koeajon jälkeen mahdollisten rakennevaurioiden vuoksi, 

mutta mitään vaurioita ei ollut havaittavissa siivekkeissä, eikä myöskään rootto-

reissa. (31.) 
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Kuvassa 28 on koeajotilanteen testipenkki. Kuvassa näkyy laakerien öljyvoitelu-

yksikkö sähkömoottoreineen sekä auton rumpujarru yhdistettynä Prony-jarrumit-

tausjärjestelmään, jolla mitataan vääntömomenttia. (31.) 

 

KUVA 28. Hybridi-turbiinin testikokoonpano (31) 

 

Testi osoittaa turbiinin muunneltavuuden sen yksinkertaisen tekniikan vuoksi. 

Jos siivekkeillä saadaan tasaisempi kierroslukumäärän ylläpitäminen ja vään-

nön lisäys, on generaattoria käytettäessä helpompi ylläpitää optimoitua kierros-

nopeutta yllä, koska vääntömomentti ei putoa yhtä nopeasti kuin laminaari- tai 

turbulenttisella rajakerrosvirtauksella. (31.) 

Pidemmälle suunniteltu hybridi-turbiini on kehitelty australialaisen E-Cat, Quan-

tum Resonance Technology yhtiön toimesta. Yhtiö valmistaa ja tutkii ympäris-

töystävällisiä energialähteitä eli vaihtoehtotapoja tuottaa energiaa. Yhtiö on jul-

kaissut turbiinista hahmotelmaesitteen. Yhtiön prototyypissä on viety turbiinin 

virtauksen häviöiden poisto roottorissa pidemmälle kuin Teslan omassa pako-

aukosta poistumistavassa, roottorin sivusta. (36, s.1, 5.) 
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Virtaus ohjataan uudenlaisen roottorin kiinnityksen ja akselin avulla keskeltä 

ulos, eli virtausta ei pakoteta kääntymään roottorissa, joten siitä aiheutuvat vir-

taushäviöt on eliminoitu minimiin. Akselin pakoaukko myös poistaa labyrinttitii-

visteen tarpeen reunimmaisista roottoreista. Reunimmaiset roottorit ovat umpi-

naiset, eli niissä ei ole aukkoa, josta vuotoa tapahtuisi akselin suuntaan. Myös 

roottoreiden kiinnitystapa on uudenlainen. Roottorit kiinnitetään pyöreän kiilan 

avulla akselin pakoaukkojen väliin jäävään akselipintaan. Kuvassa 29 on ha-

vainnekuva roottorin kiinnitystavasta sekä akselilla sijaitsevista pakoaukoista. 

(36, s. 7.) 

 

KUVA 24 Hybrid Hollow Shaft Tesla Turbine -rakennekuva pakoaukosta sekä 

roottorin kiinnitystavasta. (36, s. 7)  

 

Roottoreista puuttuu kiinnitystavan mahdollistamana kokonaan usean pakoau-

kon tarve, koska roottorin pakoaukko on yhtä suuri halkaisijaltaan kuin akseli 

pakoaukon kohdalla. Prototyypin roottorin halkaisijaa ei ole ilmoitettu. Roottori-

pakka on kiinnitetty yhteen kuudella roottoripakan lävistämällä pultilla kiilakiinni-

tysten kohdalla. Kiinnityspultit eivät haittaa virtausta, koska sijoitus on pakoauk-

kojen välissä. (36, s. 7.) 
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Koteloinnissa on myös erovaisuutta perinteiseen, mutta suuttimen muotoilu on 

kiilamainen, neliömäinen roottorin leveyden kattava kanava. Suutinkanavia ja 

suuttimia voi olla useampiakin, riippuen roottorin halkaisijasta. Kuvassa 30 on 

roottorinkammio läpileikkauskuva. (36, s. 8.) 

 

KUVA 30. Roottorikammion rakenne sekä suutinkanava (36, s. 8) 

 

Roottorikammion halkaisija on mitoitettu roottoripaketin ulommaisten roottorien 

mukaan. Sisemmät roottorit ovat hieman ulommaisia roottoreita pienempiä, jol-

loin roottorien ja kammion väliin jää hieman tilaa. Suutin on fyysisesti sijoitettu 

kauemmas, noin 15  20 cm mittaisen kanavanpäähän. (36, s. 8.)  

Suuttimen rakennetta ei ole havainnollistettu. Suurimman prototyypin tehoksi 

ilmoitetaan 100 kW ja mallin tilantarpeeksi eli koteloinnin ulkoisiksi mitoiksi 51 

senttimetriä kammiorakenteen halkaisijaksi ja 10,2 senttimetriä kammion levey-

deksi. Ilmoitetut tehot ovat lupaavia ajatellen turbiinin kokoa. (36, s. 5.) 
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6  TURBIININ KÄYTTÖVOIMAN VALINTA 

6.1  Rankine-kiertoprosessilla tuotettu höyryvoima 

Rankine-kiertoprosessi on yksinkertaisin höyryvoimaa tuottava kiertoprosessi. 

Biopolttoainetta poltetaan kattilassa, jolla tuotetaan höyryä. Höyry johdetaan 

turbiinin läpi, minkä jälkeen jälkilämpö otetaan talteen tai käytetään tulistimessa 

höyryn apulämpönä. Höyrynohjausautomatiikalla saadaan höyryvirran tasaisuus 

pidettyä hallinnassa. (37, s. 16  19.) 

6.2 Orgaaninen Rankine-kiertoprosessi kylmäaineilla 

Turbiinin käyttövoima voidaan tuottaa myös orgaanisilla työaineilla. Kylmäainei-

den höyrystymislämpötila on alhainen, jolloin tarvitaan vähemmän vietyä ener-

giaa höyryn tuottamiseen. Kylmäaineilla käytettäessä myös lämmön tuottami-

nen voidaan tuottaa biomassapolttotekniikalla. Myös kylmäaineilla tuotetun höy-

ryvirran täytyy pysyä tasaisena virtauksena turbiinin parhaalla hyötysuhdealu-

eella. (37, s. 2.) 

On olemassa useita kylmäaineita, joita voi käyttää myös ORC-kiertosysteemin 

kaltaisessa laitekokonaisuudessa. Tutkimusta on tehty USA:ssa Etelä-Floridan 

yliopistossa vuonna 2010. Myös lämmöntalteenottoa kylmäaineella toimivasta 

ORC-kierto-prosessissa on tutkittu USA:ssa vuonna 2011 Coloradon yliopistos-

sa. (37, s. 20; 38.) 

 

6.3 Brayton-kiertoprosessi regeneneraattorilla 

Systeemi on samankaltainen kuin normaali Brayton-kierto. Kiertoprosessissa 

käytetään poikkeuksellisesti turbiinin paisuntalämpöä lämmittämään kompres-

sorin imuilmaa. Lämmittäminen tapahtuu lämmönvaihtimen kautta, jota kutsu-

taan regeneraattoriksi. Samaa menetelmää käytetään mikroturbiinipienvoimalai-

toksissa. (39, s. 20.) 
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6.4 Kuuma kaasupoltin ja puukaasu polttoaineena 

Turbiinia on testattu käytettäväksi myös biomassakattilan kuumalla savukaasul-

la. EISG-tutkimusohjelmassa tutkittiin turbiinin käyttöä savukaasuilla, höyryllä 

sekä kuumalla ilmalla. Savukaasua voidaan suodattaa ennen turbiinille johta-

mista, mutta menetelmä ei saa laskea savukaasun lämpötilaa merkittävän pal-

jon. (39, s. 20.) 

Pumpusta turbiiniksi muutettua turbiinia testattiin pyörittäen sitä savukaasulla. 

Roottorin halkaisija oli 12 tuumaa (30,5 cm), roottoreita oli yhteensä 45 ja levy-

välys oli 0,7 millimetriä. Roottoripaketin rakenne poikkesi hieman. Ulkonevia 

roottoreita oli 32 ja sisempiä roottoreita 13. Roottorit ovat kokoonpanossa limit-

täisesti, mutta raportissa ei selvitetä sitä tarkemmin. Biomassapolttoaineena 

käytettiin puuta ja viljaa. Purettaessa turbiinista ei löytynyt tuhkasta johtuvia tuk-

keumia eikä muita epäpuhtauksia. Savukaasua käytettäessä saatiin testeissä 

isentrooppiseksi hyötysuhteeksi 11 % ja turbiinin tehoksi 3,16 kW. Testikokoon-

panossa ei ollut generaattoria, ainoastaan dynamometri väännön määrittämi-

seen. Vääntömomentti vaihteli käyttömenetelmästä riippuen 3  6 newtonmetrin 

alueella. (39, s. 29 - 33.) 

Puukaasun polttamisessa savukaasuun sekoittuu pieni määrä tervaa, jonka on 

todettu aiheuttavan likaantumisesta johtuvia ongelmia mikroturbiineiden käytös-

sä. Puukaasua käytettäessä terva täytyisi poistaa savukaasunpuhdistusmene-

telmällä, joka ei kuitenkaan saisi laskea savukaasun lämpötilaa merkittävästi. 

Tiheyden tulisi pysyä optimaalisena rajakerroksen muodostumiselle turbiinin 

hyötysuhdealueella. (40, s. 21.) 

Puusavukaasua ei ole testattu Tesla-turbiinilla käytännössä. Stirlingmoottoria 

puukaasulla käytettäessä on testattu Suomessa Ylivieskan Centria-

tutkimuskeskuksen teettämässä opinnäytetyössä HighBio Interreg Pohjoisen 

projektirahoituksen voimin. Testissä käytettiin EK-puukaasutinta, jonka kehitti 

Eero Kangasoja. Kaasuttimen kehityksestä vastaa tällä hetkellä Gasek Oy. (40, 

s. 2.) 

  



 

 52 

7 TURBIININ MITOITUS 

7.1 Rajakerroksen vahvuuden mitoitus 

Turbiinin mitoitukseen löytyy paljon laminaari- ja turbulenttirajakerroksen teoriaa 

käsitteleviä julkaisuja vuosien takaa. Kirjallisuudessa kerrotaan, kuinka rajaker-

rosvirtaus muodostuu ja kuinka sen voi määrittää matemaattisesti laskemalla 

optimoitaessa turbiinin levyvälystä virtausnopeudelle. Rajakerroksen paksuuden 

voi siis teoreettisesti arvioiden laskea, jolloin levyvälyksen paksuuden valinnan 

voi tehdä helpoiten optimoimalla tarkoitusperiaatteen mukaan. Teoreettisesti on 

todettu liian suuren levyvälyksen alentavan vääntöä, mutta kasvattavan turbiinin 

tuottamaa hevosvoimaa. (41, s. 28 - 33.) 

Rajakerrospaksuus määritellään vain kahden roottorin väliin teoreettisella me-

netelmällä. Levyvälien määrän mukaan lasketaan yhteen rajakerroksen kineet-

tinen voima roottoriin. Laskenta lähtee liikkeelle roottorin tangentiaalivoimien 

määrityksellä mekaniikan laskukaavojen mukaan. (41, s. 18.) 

Tangentiaalivoimien määritystä on käsitelty Allenin kirjoittamassa opinnäyte-

työssä. Työssä määritetään myös vääntömomentin laskenta sekä turbiinin an-

tama teoreettinen teho hevosvoimissa. Työ on teoreettinen, tietokoneella ma-

temaattisesti analysoitu ja laskelmiin perustuvan turbiinin tulokset on kuvattu 

diagrammein selvennettynä. (41, s. 48 - 63.) 

7.2 Suuttimen mitoitus 

Suuttimien muodon ja suuruuden merkitystä on myös tutkittu teoreettisesti. 

Edellä mainittu kuvassa 20 esiintyvä suutin on virtausnopeudelle optimoitu suu-

tin, mutta suuttimella voi olla suurempikin merkitys virtauksen muodostumiselle. 

Virtauksen muoto vaihtelee sen mukaan, ylittääkö vai alittaako virtaus äänen-

nopeuden. Höyryllä äänennopeuden ylittäminen on mahdollista pienen pinta-

alan virtauksessa. Äänennopeuden ylittävällä rajalla virtauksen muoto saattaa 

hajoilla, eli virtaus ei etene tasaisena eteenpäin. Suuttimen on syötettävä mas-

savirrastaan roottoreiden levyvälyksiin tasaisesti yhtä paljon massavirtaa, vaik-

ka virtausnopeus olisi kova. (42, s. 6; 43, s. 31.) 
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Painehäviöiden pitää olla pienet suuttimen läpi mennessään osuessaan rootto-

riin, koska painehäviöt syövät hyötysuhdetta. Guhan teorian mukaan turbiinia 

on voitava pystyä testaamaan eri suuttimilla ilman syöttöaukon muokkaamista. 

Syöttöaukon on oltava suunniteltu eri variaatioille avoimeksi ratkaisuksi. Hyö-

tysuhdetta määrittäessä eri variaatioilla on jokaisen suuttimen tulokset pystyttä-

vä kirjaamaan ja mitoittamaan. Syöttöaukosta on pystyttävä mittaamaan koko-

naispaine ja lämpötilat ennen suutinta. Suuttimen hyvällä suunnittelulla ja tes-

taamisella on suuret vaikutukset turbiinin toimintaan, joten muunneltava suutti-

men aukko on välttämätön turbiinia rakentaessa. (42, s. 269.) 

7.3 Roottorin halkaisija 

Roottorin kokoa sekä turbiinista saatavaa teoreettista tehoa on vaikea määrittää 

teoreettisesti. Turbiinin tehoa määrittäessä on arvioitava roottorin kulmanopeus 

sekä vääntömomentti roottorille. Turbiinin teho lasketaan kaavalla 2. (41, s. 47.) 

P               KAAVA 2 

 = vääntömomentti [Nm] 

ω= kulmanopeus [1/s] 

 

Kaavassa tarvitaan  =vääntömomentti ja ω = kulmanopeus. Kulmanopeuden 

laskentaa on käsitelty Allenin ja Beansin tutkimuksissa. On myös mitoitettava 

roottoriakselin laakerointi ja laakeripesät kestämään keskipakoisvoimien aiheut-

tamien rasitusten mukaan. (41,s. 47; 43, s. 9 - 13.)  

Halkaisijan koko ro määrittää roottoripaketin tuennan tarpeesta ulkoreunastaan. 

Suuren halkaisijan roottorit voivat aiheuttaa värinää suurella kierrosnopeudella 

pyöriessään, eli ulkoreunojen tuentaa lisääviä kiinnityspultteja, nastoja tai muita 

vaihtoehtoisia menetelmiä tarvitaan vahvistamaan roottoripaketti tasapainoisek-

si. Roottoripaketin ja akselin on oltava tasapainoinen, värisemätön kokonaisuus 

turbiinin ja laakerien pitkäikäisyyden takaamiseksi. Tuentaa vahvistava levyvä-

lysristikko on suositeltavaa yli 10 cm roottoreille. (18, s. 149.) 
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Akseli- ja laakerivoimien määrittelyä on käsitelty Obi-Laser Productin SSTG-

001-laboratorioturbiinille Tamir Ali Emranin opinnäytetyössä. Emran määritteli 

turbiinille aksiaali- ja tangentiaalivoimat, jotka kohdistuvat turbiinille neljän suut-

timen vaikutuksesta paineilmalla käyttäessä. Työ sisältää kattavat testitulokset 

ja mittaukset testikokoonpanolla. (44, s. 16 - 19, 56 - 60.) 

7.4 Poistoaukon eli diffuusorin geometria 

Diffuusorin mitoituksella voi olla merkitystä, jos rakennetaan Teslan turbiineista 

tavanomaisen yhden tai kahden poistoaukon tekniikalla toteutettua turbiinia. 

Diffuusorin aiheuttama oma imuteho saattaa vähentää merkittävästi virtaushä-

viöitä roottorista poistuvan höyryn tai ilman vastuksesta poistuessaan roottoris-

ta. Vesiturbiineissa, kuten Francis-turbiinissa, diffuusori on geometrialtaan imua 

tuottava suppilomainen putki turbiinin ulostuloaukossa. (46, s. 2.) 

7.5 Laminaari- ja turbulentti virtausnopeus 

Laminaarisella ja turbulenttisella höyryvirtauksella on päästy parhaimpiin hyö-

tysuhteisiin turbiinin testauksessa. Höyryvoimaa käytettäessä höyryvirtauksen 

on kuitenkin oltava tasaista, johtuen rajakerrospinnan muodostumisesta tasai-

seksi pinnaksi kuormituksen vaihdellessa. Warren Ricen julkaisemassa yhteen-

vedosta turbiinin tärkeimmistä ongelmakohdista on esitelty tutkimukset, joissa 

on vertailtu tai testattu virtauksen nopeuden vaikutusta turbiinin toimintaan. Jul-

kaisussa on myös koottuna lähdetiedot kattavasti kaikista turbiinia koskevista 

aineistoista. (46, s. 3  5.) 
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7.6 Hyötysuhde 

Hyötysuhteelle on vaikea määrittää teoreettisesti paikkansa pitävä matemaat-

tinen laskentakaava. Laskennassa esiintyvät monet muuttujat täytyisi määrittää 

tarkasti ja ne olisi testattava ensin esimerkiksi CFD-mallintamisella. Lähdeai-

neistoista löytyy kaavoja tunnetuille arvoilla, kuten entalpiaputouksen, mekaani-

sen tehon, isentrooppisen paisunnan tai akselivoimien ja nesteeseen tuodun 

energian kautta johdettuja kaavoja. Guha mainitsee julkaisussaan eri tutkijoiden 

johtamia kaavoja hyötysuhteen määrittämiseksi. Hyötysuhteelle on esitelty seu-

raavassa kaavat 3 - 6, joilla voidaan määritellä turbiinin hyötysuhde η. (42, s. 

461.) 

Kaava 3 on johdettu saadun tehon ja sisään- ja ulostulon entalpioiden kautta. 

(42, 461.) 

´

31 hh

Pulostulo


     KAAVA 3 

η= hyötysuhde [%] 

h1 = entalpia pisteessä 1 [kJ/kg] 

h3= entalpia pisteessä 3 [kJ/kg] 

 

Kaava 4 on johdettu tehojen kautta ilmakäyttöiselle turbiinille. (42, S. 461.) 

ntailmanpaisuinenisentroopp

energiamekaaninen
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    KAAVA 4 

 

Pmekaaninen_energia = teho [kW] 

Pisentrooppinen_energia= teho [kW] 
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Kaava 5 on johdettu sisään menevän ja ulostulevan lämpötilan ja paineiden 

avulla. (42, S. 461.)  
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     KAAVA 5 

Tn+1 = Lämpötila [C°] 

pn+1 = Paine [bar] 

 

Kaava 6 on johdettu lämpöenergian ja akselitehon kautta. (42, S. 461.) 






gHQ
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_

__

  KAAVA 6 

 

ρ= aineen tiheys [kg/m3] 

g= massan putoamiskiihtyvyys [m/s2] 

H= entalpiavirta [kJ/kg] 

Q = lämpöenergia [W] 

 = vääntömomentti [Nm] 

ω = roottorin kulmanopeus [rad/s]
 

Kaava 6 on alun perin määritetty Tesla-pumpulle (42, s 461). 
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8 YHTEENVETO 

MicroCHP-laitteistojen kehitystyö on harpannut huimasti eteenpäin vuosien var-

rella. Euroopan, Kiinan ja Japanin markkinoille on viety uudenlaisia sähkön- ja 

lämmöntuotannon pienlaitteita suurella volyymilla. Luonnonkatastrofien koette-

lema Japani on luopunut suurelta osin ydinvoiman käytöstä ja vaihtoehtoista 

energiaa tarvitaan. Japanissa on kuitenkin olemassa olevaa maakaasuverkos-

toa, joka houkutteli MicroCHP-laitteistojen valmistajan markkinoille. Polttoken-

noilla ja stirlingmoottoreilla toimivat yksiköt kattavat omakotitalouden sähköntar-

peen kuten myös lämmöntarpeen aina 5 -10 kW asti. Japanin markkinat ovatkin 

olleet tuottoisia ensimmäisille laitteistojen valmistajille, ja uuden tekniikan lait-

teistot ovat vasta pyrkimässä näille markkinoille. 

Suomen markkinoilta puuttuvat MicroCHP-laitteistot, jotka soveltuisivat ympäri-

vuotiseen energiantuotannon tarpeeseen. Stirlingmoottoreilla toimivat pienlait-

teistot ovat vielä harvinaisia suomalaisen omakotitalouden lämmönjakohuo-

neessa ja pellettilaitteistot ovat vasta yleistymässä markkinoilla. Omakotitalojen 

lämmitykseen ja tulevaisuudessa myös sähköntuotantoon halutaan yksinkertai-

sempaa ja monimuotoista polttotekniikkaa. Mikroturbiinit ovat olleet markkinoilla 

jo pitkään, mutta niiden markkinointi kotitalouksille on ollut haasteellista hankin-

tahinnan ja maakaasun rajoittuneen jakeluverkoston vuoksi. Tulevaisuuden tek-

niikoita on hyödynnetty esimerkiksi Oulussa, johon on rakennettu pienvoimalai-

toskortteli. Tässä hankkeessa hyödynnetään energiantuottoon puukaasua, joka 

on biomassapolttoainetta. 

Nykyisin vanha turbiinitekniikka, jolla voidaan tuottaa lämpöä ja sähköä, on otet-

tu uudestaan tarkasteltavaksi. Kehitystyö onkin edistynyt eteenpäin eri projekti-

en ja tutkimuslaitosten vaikutuksesta. Vaihtoehtoenergian lähteet, kuten aurin-

koenergia, maalämpö ja biomassa, ovat soveltuvia hyödyttämään kustannuste-

hokasta sähköntuotantoa.  

Nikola Teslan keksimän Tesla-turbiinin eli rajakerrosturbiinin saloja on yritetty 

selvittää pitkän tauon jälkeen hyvin tuloksin. Patentteja keksinnön ympärille on 

syntynyt useita, sekä uusia sovelluksia turbiinin parantamiseksi on kehitetty. 
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Markkinoille on tulossa usean teholuokan turbiineita muutamien vuosien sisällä, 

mikäli alan teollisuus saadaan kiinnostumaan kehitystyöstä. Tämän lisäksi myös 

kuluttajat on saatava kiinnostumaan näistä vaihtoehtoisista ja omavaraisista 

energianlähteistä. Euroopassa markkinointi on toiminut polttokenno MicroCHP-

laitteistojen osalla erittäin tehokkaasti. Englanti ja Saksa ovat näiden alojen 

edelläkävijöitä. 

Turbiinin hyödyntäminen on varteenotettava vaihtoehto omakotitalouksien 

energianlähteenä, mikäli lämmönlähde saadaan rakennettua ja suunniteltua 

omakotitalouden mittakaavaan. On olemassa useita eri käyttövoimavaihtoehto-

ja, joilla turbiinin pyörittäminen on mahdollista, mutta paineistettu ja lämmitetty 

ilma tai höyryvoima olisi paras ja huollettavuudeltaan helpoin. Molemmissa 

vaihtoehdoissa on haasteena prosessin skaalaaminen omakotitalomittakaa-

vaan. Markkinoilla ei ole täysin valmiita laitteistoja, joilla se olisi mahdollista teh-

dä kustannustehokkaasti. Höyryn tuotannon käyttäminen on teknisesti helpoin 

tapa rakentaa pienempään mittakaavaan, koska lauhduttamisprosessi voidaan 

hyödyntää lämmittämisessä. Haasteena on tietysti kiertoprosessin pieni koko ja 

höyrystimen nopea toiminta. 

Ilman lämmittäminen ja paineistaminen on vaikeampaa toteuttaa. Laitekokonai-

suus tarvitsee rinnalleen kompressorin, jolla turbiinia pyörittävä ilma saadaan 

paineistettua. Maakaasulla toimivissa voimalaitoksissa kompressori voi tarvita 

30 - 80 prosenttia prosessin hyötysuhteesta toimiakseen. Kuitenkin Brayton-

kierrolla toimiva kaasuturbiinilaitos voi olla kokonaishyötysuhteeltaan voi olla 30 

 60 prosenttia parempi silloin kun prosessiin yhdistetään lämmöntalteenotto-

tekniikka. Brayton-kiertoprosessia voitaisiin soveltaa puukaasun polttamisessa 

kyseisen tekniikan pohjalle kehitellyssä MicroCHP-laitekokonaisuudessa.  

Suunniteltaessa turbiinin käyttöä sähköntuotannossa on ensimmäisenä mitoitet-

tava generaattorin tehontarve, jotta se pystyisi jatkuvassa kuormituksessa tuot-

tamaan 1 - 10 kilowattia sähkötehoa. Tässä opinnäytetyössä esitellyissä testi-

kokoonpanoissa mainitut vääntömomentit ovat suhteellisen pieniä. Normaalit 

sähkögeneraattorit saattavat tarvita jopa 200 - 600 Nm suuruisen vääntömo-

mentin käynnistyäkseen.  
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Tuulivoimaloista tutut kestomagneettigeneraattorit voisivat olla vaihtoehto tur-

biinilla käytettäväksi, koska kestomagneettigeneraattorit eivät tarvitse suurta 

vääntömomenttia käynnistyäkseen. Pieni kierrosnopeusalue sopisi hyvin turbii-

nin toimintaan, ajatellen laminaarisen rajakerroksen hitaampaa pyörimisnopeut-

ta kuin turbulenttisen virtauksen suuria kierrosnopeuksia. Tuulivoimaloihin val-

mistettujen generaattorien käynnistysvääntömomentin tarve on 0,5  30 Nm te-

holuokissa 1  30 kW. Tässä työssä esitellyllä biomassalla testatulla turbiinilla 

saavutettiin jo 6 Nm vääntömomentti, vaikka hyötysuhde olikin vaatimaton. 

Työssä esitellyn Global Energy Technologiesin turbiinin hyötysuhde on 85 %, 

joten vääntömomentin kokoluokka on varmasti riittävä kestomagneettigeneraat-

torin pyörittämiseen.  

Suunnittelun kannalta olen valinnut mitoituslähtökohdaksi vääntömomentin: pal-

jonko vääntöä valitulla turbiinilla saadaan tuotettua ja millä kierrosalueella tur-

biinia käytettäessä halutaan pysyä. Kestomagneettigeneraattoria käytettäessä 

suurelle pyörimisnopeudelle ei ole välttämätöntä tarvetta. Turbiinin hyötysuh-

teen kannalta paras kierroslukualue olisi 3 000  9 000 kierrosta minuutissa otet-

taessa huomioon vääntömomentin suuruus laminaarisen virtauksen alueella. 

Ongelmana on kuormituksen vaatima vääntömomentin ylläpitäminen, koska 

täydellä teholla kestomagneettigeneraattorit vaativat 200  500 Nm vääntöä. 

Edellä mainitun suuruisen vääntömomentin tuottaminen turbiinin avulla voi olla 

haasteellista. 

Turbiiniin tulisi valita roottori, jonka halkaisijan olisi 15  35 cm, koska kierrosno-

peusalue pysyisi pienempänä kestomagneettigeneraattoria pyörittäessä. Koko 

riippuisi tietenkin generaattorin teholuokasta. Turbiinin rakentaminen toimimaan 

optimaalisesti generaattorin kanssa vaatii prototyypin rakentamisen edellä mai-

nittujen lähtökohtien perusteella. Turbiinin testaaminen paineilmalla on edullisin 

vaihtoehto. Tällöin saadaan dynamometrillä mitattua vääntömomentin tuotto, 

mittalaitteilla seuraten massavirtauksen optimointi, painealueen rajoittaminen 

sekä kriteerit parhaalle suuttimen rakenteelle. Diffuusorin mallintaminen pai-

neilmakäyttöön on mahdollista myös virtausten painehäviöiden laskennalla.  
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Turbiinin hyötysuhdetta on mahdollista parantaa prototyypin rakentamisen aika-

na. Turbiinin rakenteen muuttaminen on nykytekniikoiden avulla nopeaa. Root-

torin levyvälyslevyjen eri vahvuudet voidaan valmistaa nopeasti ja suuttimen 

syöttöaukon hyvällä suunnittelulla voidaan optimoida suuttimen valintaa.  

Höyryvoimaan siirtyminen on vaivatonta, kun levyvälys määritetään höyryn ra-

jakerrosvahvuuden mukaiseksi. Höyrylle optimoidun suuttimen suunnittelu on 

haasteellisempaa, koska höyryn tiheys poikkeaa ilman tiheydestä. Höyryn vir-

tausnopeus voi olla suurempi kuin ilman virtausnopeus, ja höyry myös käyttäy-

tyy eri tavalla suuttimen nokasta poistuessaan. Höyryllä ajettaessa paras vaih-

toehto olisi säädettävä suutin, jolla virtaus voidaan säätää optimoidusti poistu-

maan ja osumaan roottorien väleihin.  

Alumiini kotelorakenteiden valmistusmateriaalina on riittävän vahvaa ilmakäyt-

töisessä turbiinissa, mutta roottorien materiaaliksi ruostumaton teräs olisi suota-

vaa. Kaikki turbiinin sisäiset osat tulisi valmistaa ruostumattomasta teräksestä 

korroosion välttämiseksi ja metallurgisten lujuusvaatimusten takia. Höyrylle op-

timoidun turbiinin kotelointimateriaaliksi sopisi myös ruostumaton teräs tai kuu-

malujateräs, joka kestäisi höyryvirtauksen kuluttavan vaikutuksen. Kromiteräs-

ten käyttö höyryputkissa on tunnetusti yleistä, joten vaihtoehtoisia materiaaliva-

lintoja on syytä pohtia prototyypin valmistuksessa. Materiaalikustannusten opti-

moinnilla suunnitteluvaiheessa saadaan tärkeää tietoa hinnoitteluperusteille, 

mikäli turbiini pääsee kaupallisille markkinoille kehitystyön päätteeksi. 

Käyttövoiman valintaa on tarkasteltava myös kustannusten kannalta: käyttölait-

teiston hinnan tulee olla järkevässä suhteessa laitteiston kokonaishyötysuhtee-

seen. Laitekokonaisuuden koko on pidettävä pienenä omakotitalouden lämmön-

jakohuoneen tilan koon mukaan. Laitteiston optimaalinen tilantarve voisi olla 

korkeintaan 1 000 litran öljysäiliön verran.  

Puukaasupolttimen ja Brayton-kiertoprosessin yhdistäminen voisi olla tulevai-

suuden lämmitysmenetelmä omakotitalouksissa. Polttokennolla varustettu laite-

kokonaisuus voitaisiin taas suunnata myyntiin Etelä-Suomen maakaasun jake-

lualueelle.  
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Höyryvoimaan perustuva Rankine- tai ORC-kiertoprosessin laitekokonaisuus 

olisi rakenteellisesti pystysuuntainen. Höyrystin ja turbiini sijoitettaisiin suoraan 

kattilan päälle, millä vältetään pitkät höyryn siirtomatkat. Höyrystimen tilavuuden 

tulisi olla pieni ja kierron suhteellisen lyhyt, jolloin kuitenkin pystyttäisiin tuotta-

maan kierrossa riittävästi lämpöä. Höyrystimen ja kattilan materiaalin tulisi olla 

korkean lämpötilan kestävää jatkuvan käytön vuoksi. Kattilan arinan materiaalin 

tulisi olla hyvin kestävää, ja kuumakivivuoraus voisi olla tarpeen pitkäikäisyyden 

varmistamiseksi. Markkinoilla on jo kiinteän biopolttoaineen syöttölaitteita, jotka 

soveltuvat tällaiseen käyttöön. Haasteena onkin kiertoprosessin skaalaus pie-

nempään ja nopeampaan mittakaavaan. 

Jatkokehityksen kannalta prototyyppiturbiinin rakentaminen olisi sekä välttämä-

töntä että opettavainen prosessi. Paineilmalla toimivan turbiinin valmistaminen 

ja mittauskokoonpanon testaaminen laboratorio-olosuhteissa olisi mielenkiintoi-

nen ja asiaa valaiseva kokemus. Turbiinin koko voisi olla roottorin halkaisijal-

taan 10 - 30 cm ja roottorilukumäärä 10 - 15 kpl. Roottorimateriaalina tulisi käyt-

tää ruostumatonta terästä ja kotelomateriaalina alumiinia. Suutinten suunnittelu 

aloitettaisiin 3D-mallintamalla prototyyppi sekä mahdollisuuksien mukaan teke-

mällä CFD-mallinnuksen avulla virtaustestit. Myös onton akselin käyttö olisi mie-

lenkiintoinen vaihtoehto, vaikka perinteisellä akselilla toteutettu turbiini olisikin 

uskollisempi alkuperäiselle keksinnölle yli 50 % hyötysuhteellaan.  

Höyrystimen ja kattilan prototyypin rakentaminen ja suunnittelu olisi mielenkiin-

toinen projekti. Varsinkin kiertoprosessin nopean kiertosyklin ratkaiseminen olisi 

uraa uurtava työvoitto sekä materiaalien kestävyyden kannalta että koko pro-

sessin skaalaamiseksi kotitalouksien tarpeita ajatellen.  
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Työn nimi 

Tesla-turbiini MicroCHP-laitteistossa 

Työn kuvaus 

Tesla-turbiinin käyttömahdollisuudet sähköntuotannossa, biopolt-

tolaitteiston MicroCHP-laitteiston osana.  

Työn tavoitteet 

Selvittää Tesla-turbiinin kokoluokka jolla voidaan tuottaa kotitalou-

den sähköä, biopolttoaine lämmityslaitteiston osana. Teholuokka 

n. 5-10 kW. Biopolttoaine käyttöä ei ole rajattu. 

Tavoiteaikataulu 

Työn valmistuminen olisi toukokuun 31.päivään mennessä ja aika-

taulun mukaiset raportoinnit. 

Allekirjoitukset 

Kari Mäntyjärvi                                                   Jari Päivärinta 
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