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Pumpun mitoitus

AB-QM venttiili on saatavilla versiona, jossa on 
mittayhteet. Mittayhteitä voidaan käyttää;

  Virtaaman tarkistamiseen 
 Painesääteisen pumpun toimintapisteen   
 (nostokorkeuden) optimointiin
Huomaa: Standardi AB-QM venttiilirunkoon ei voi 
jälkiasentaa mittayhteitä.

AB-QM mittayhtein

Venttiilin virtaaman toteaminen

Mittayhteistä mitataan säätöosan yli vallitseva 
paine-ero (p2-p3) ja siten todetaan virtaama.
Virtaaman toteaminen tapahtuu seuraavasti;

Standardi AB-QM venttiilirunkoon ei voi 
jälkiasentaa mittayhteitä.

AB-QM toimintaperiaate mahdollistaa sen, että 
verkoston virtaaman toteamiseksi tarvitsee mitata 
vain yksi verkoston AB-QM venttiileistä. AB-QM 
paine-erosäätö kuristaa verkoston liian paineen ja 
pitää paine-eroa säätöportin yli vakiona. Venttiilin 
virtaama pysyy lasketussa arvossa, kun venttiilillä 
on käytettävissään riittävä paine-ero, katso 
taulukko 1. Venttiileillä, jotka sijaitsevat lähempänä 
pumppua (hydraulisesti) on aina käytettävissään 
korkeampi paine-ero kuin pumpusta kauimpana 
sijaitsevalla mitoituksen lähtökohtana olevalla 
venttiilillä (katso kuva 2.). Siksi tarvitaan mitata 
vain pumppuun nähden hankalin venttiili 
(mitoituksen lähtökohtana oleva piirissä). Lopuilla 
verkoston venttiileillä on riittävä virtaama, kun 
”hankalimman” venttiilin virtaama on todettu 
oikeaksi. Edellä kuvattu tapa säästää aikaa ja 
vaivaa. 

Taulukko 2 (p2-p3) mittaustulos

Asettelu DN 10, 15, 20 DN 25, 32

100 % 7.5 kPa 5 kPa

60 % 12 kPa 8 kPa

20 % 15 kPa 12 kPa

P2-P3

P1-P3

P1 P2 P3

kuva 1

Virtaaman toteaminen

Mitoitus

1. Mitataan mittayhteistä paine-ero (p2-p3), joka 
vallitsee venttiilin säätöosan yli.  
Huomaa: AB-QM venttiilin hyvin kompaktin rakenteen 
vuoksi virtaamaan mittaamiseen mittauspisteiden 
(mittayhteiden) yli vaikuttavat virtauspyörteet, virtauskuvio 
ja venttiilin toleranssit. Mittaustulokset ovat näin suuntaa-
antavia paremminkin kuin erittäin täsmällisiä.

2. Lue venttiilin virtaama-asettelu.
3. Vertaa mittaustuloksia taulukossa 2. 

annettuihin arvoihin. Jos mitattu paine-ero on 
sama tai korkeampi kuin taulukossa annettu, 
virtaama vastaa aseteltua.

Pumpun nostokorkeuden määrittelemiseksi 
lasketaan ensin pumppuun nähden hankalimman 
säätöpiirin painehäviö (tavallisesti pisimmällä 
pumpusta sijaitseva) ilman AB-QM venttiiliä.
Seuraavaksi lisätään 16 kPa (p1-p3) AB-QM 
venttiileille DN10,15 tai 20. AB-QM DN25 tai 32 
ollessa kyseessä lisätään 20 kPa vaadittuun pumpun 
n ostokorkeuteen (taulukkoa 1).

Taulukko 1 (p1-p3) pumpun laskenta

Asettelu DN 10, 15, 20 DN 25, 32

p1-p3 16 kPa 20 kPa

Q≠vakio Q≠vakio Q=vakioQ=vakio
Pumppun optimointi
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sijainti 2

sijainti 1

Painehäviö, järjestelmässä jossa AB-QM 

Mittayhtein varustettua AB-QM venttiiliä 
voidaan myös käyttää paineohjatun pumpun 
toimintapisteen optimointiin. Laskemalla 
toimintapistettä (nostokorkeutta) säästetään 
kustannuksia pumpun energiankulutuksen 
pienetessä entisestään.

AB-QM venttiilin hyvin kompaktin 
rakenteen vuoksi virtaamaan mittaamiseen 
mittauspisteiden (mittayhteiden) yli vaikuttavat 
virtauspyörteet, virtauskuvio ja asennusasento. 
Nämä tekijät aiheuttavat sen, että absoluuttista 
mittausarvoa ei ole saatavilla. Mittausarvo, jonka 
perusteella voitaisiin määritellä onko pumpun 
toimintapiste optimaalinen tai ei. Pumpun 
optimointi tapahtuu seuraavasti:

1. Kaikki säätöventtiilit avataan täysin auki. 
2. Pumppu asetellaan maksimi arvoon.
3. Paikanna AB-QM, joka sijaitsee kauimpana.  
4. Pienennä pumpun nostokorkeutta asteittain, 

esimerkiksi 90 %, 80 %, 70 %...aina 30 % asti 
maksimi nostokorkeudesta. Samanaikaisesti 
mitataan AB-QM painehäviö kullakin pumpun 
asettelulla.

5. Mittaustuloksia käytettään käyrän 
piirtämiseen paine-erosta suhteessa pumpun 
nostokorkeuteen (kuva 3).

6. Pumpun nostokorkeus, jolla pumppukäyrä 
taittuu jyrkästi, on haettu optimaalinen 
nostokorkeus. 

kuva 2

kuva 3
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Pumpun optimointi
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