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2 Paineilma 

(toimittanut Motiva Oy, alkuperäinen teksti dipl.ins Börje Hagner AX-Suunnittelu Oy). 
 
 

2.1 Katselmoijan työkenttä 

 
Vaikka energiakatselmuksessa pääpaino on olemassa olevan kaluston toiminnan selvittämi-
sessä, joudutaan hyvin usein ottamaan kantaa myös uusihankintoihin. Lisäksi itse toimenpi-
de-ehdotusten laatiminen edellyttää varsin yksityiskohtaista käsitystä vaihtoehdoista, niiden 
kulutuksesta mutta myös muista ominaisuuksista. Paineilmaa käytetään yleensä teollisuudes-
sa tuotannon kannalta varsin keskeisiin toimintoihin, joten parannustoimenpiteiden konsul-
tointi vaatii varsin syvällistä asiantuntemusta paineilmajärjestelmien katselmoijalta. Jos tätä 
asiantuntemusta ei vielä ole, se on hankittava kirjallisuudesta, toimittaja- ja käyttäjähaastatte-
luin ja ehkä lisäksi suunnittelemalla ja hinnoittelemalla paineilmalaitoksia. Kukaan ei ole 
kaikkien järjestelmien asiantuntija, joten tarvittaessa katselmoijan tulee käyttää ulkopuolista 
asiantuntijaa. 

Vertailuissa katselmoija törmää hyvin usein valmistajien puutteellisiin tietoihin, esim. 
ominaiskulutusta on vaikea saada selville. Laitevalmistajilla (Esimerkiksi Tamrotor, Atlas 
Copco, Hydor ja Tecalemit) on suunnitteluohjeita. Ne kaikki kannattaa käydä läpi vertailu-
jen vuoksi kriittisesti. Ohjeissa voi olla virheitä tai epätarkkuuksia tai oppaat voivat olla osin 
vanhentuneitakin. 

Pumppu- ja paineilmasyynejä ei irrallisena tehtyinä tueta, mutta osana energia-analyysia 
niiden kustannukset voidaan sisällyttää katselmuskustannuksiin.  

Kompressorityyppejä on monia mm. laitoksen koosta ja käyntipainealueesta riippuen. 
Seuraavassa esityksessä keskitytään kuitenkin teollisuudessa tavallisiin n. 7 barin (0,7 MPa) 
ylipaineella toimiviin mäntä-, lamelli- ja ruuvikompressorilaitoksiin. Seuraavassa  käydään 
läpi tavanomaisia tapauksia, joista tärkeimmät on esitetty kuvassa 2.1. Paineilma-alalta löytyy 
lisäksi eksoottisia ja harvinaisia laitteita, joiden säästöjen läpikäynti tässä ei ole mahdollista.  
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Kuva 2.1. Paineilmajärjestelmät tyypilliset tarkistettavat kohteet 
 
1. Liittimien yms. ilmavuodot 
2. Käyttämättömän linjan sulkeminen 
3. Verkoston pullonkaulat 
4. Kompressoreiden automatiikka ja säiliön koko 
5. Suodattimien painehäviö ja venttiilien asento 
6. Lauhteen poistimien toiminta 
7. Kuivaimien tyyppi, ohjaus ja toiminta 
8. Lämmöntalteenoton toiminta 
9. Huoneen lämpötila ja imuilmajärjestelyt 
10. Öljynerotuksen järjestelyt 
 
 



 

 
Kuva 2.1 
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2.2 Paineilman merkitys energian kuluttajana 

 
Paineilmakompressorit käyttävät teollisuuden sähköenergiasta 3...12 %. Vaikka osuus koko 
sähkön kulutuksesta ei tuntuisi suurelta, on paineilma käytännössä merkittävimpiä kohteita, 
joissa kohtuullisin keinoin voi säästää sähköä ja saada lämpöä talteen. On kuitenkin selvä, 
että katselmuspanostuksen tulee olla suhteessa mahdollisiin säästöihin. 

Säätötoimenpiteiden kannattavuus on tapauskohtaista ja siihen vaikuttaa laitoksen käyt-
töaika, kulutuksen vaihtelevuus, sähkön hinta, laitoksen absoluuttinen koko ja tekniikan ikä 
ja muu uusittavuuden tai huollon tarve. 

Säästökohteet jakaantuvat tyypillisiin luokkiin eli käyttö- ja huoltotottumuksilla hoidet-
tavat asiat kuten vuodot, pikkuinvestoinnit, kuten suodatintyypin vaihto ja suuret investoin-
nit, kuten lämmön talteenotto tai ohjausjärjestelmä. 

 
 

2.3 Paineilmajärjestelmän päärakenne ja ilman käyttö-
kustannukset 

 
Paineilmajärjestelmä muodostuu kuten kaikki muutkin tekniset järjestelmät keskuslaitteistos-
ta, verkostosta ja kuluttajalaitteista. Kaikissa näissä on merkittäviä säästömahdollisuuksia. 
Keskuslaitteistoon kuuluvat kompressorit, säiliöt, suodattimet, jäähdyttimet, lauhteenpoisto ja 
näiden kaikkien automatiikka. Verkoston muodostuu kiinteästä verkosta ulosottoventtiilei-
neen ja liittimineen. Kuluttajalaitteisiin voidaan lukea ulosottojen letkut ja itse paineilmalait-
teet. 
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Paineilmaa käytetään hyvin moniin tarkoituksiin: 
 
• käsityökalut, kuten porat, vääntimet, hiomakoneet, naulaimet, vasarat, taltat  
• maaliruiskut 
• maalipumput ja muut erikoispumput 
• nostimet esim. EX-tiloissa 
• muut paineilmamoottorit EX-tiloissa 
• sekoittimet pintakäsittelyaltaissa 
• puhalluspistoolit 
• hengitysilma hiekkapuhaltamoissa ja maalamoissa 
• työsylinterit mekanismeissa, jarruissa tms. 
• ejektori-ilma ilmakuljetuksissa 
• ohjausilma pölyn tai reunanauhan kuljetuksessa 
• autoklaavien paineistusilma 
• palamisilma prosesseissa 
• väliaikainen jäähdytysilma esim. uunien vaipassa 
• instrumentti-ilma 
• optisten tms. antureiden puhtaaksipuhallus pölyisissä paikoissa 
• ajoneuvojen renkaiden täyttö 
• kutomakoneiden tms. langan siirto 
• puhallusilma puhallusmuovikoneissa yms. 
• pinnan puhtaaksipuhallus  
• letku- ja kasettisuodattimien puhtaaksiravistelu 
• vesisuodattimien vastavirtahuuhtelun tehostaminen 
• putkistojen paineistus, esim sprinkleri 
• hiekkapuhallusten, sinkojen ja kaavauslaitteiden ilma valimoissa ym. 
• veden sulanapito satama-altaissa 
 
Yhden paineilmakuution aikaansaamiseen 7 barin paineeseen menee sähköä karkeasti n. 
0,1 kWh, josta laskien saadaan paineilman kuluttaman sähkön kustannuksiksi 0,5 snt/m3, jos 
sähkön hinta on 5 snt/kWh. Vuodot, säädöstä aiheutuvat tappiot ja muuten heikko käyttöta-
lous nostaa kustannuksia 20...100 %. Huoltokustannukset lisäävät käyttökuluja 10...30 %, joten 
jonkinlaisena suuruusluokan muistisääntönä voi sanoa, että paineilman käyttökustannus on 
0,5...1,5 snt/m3. 
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2.4 Vuodot 

 

2.4.1 Paljonko vuotaa 

Kaikki paineilmajärjestelmät vuotavat. Vuoto vaihtelee kulutuslaitteiden luonteen ja luku-
määrän, laitteiden iän ja kunnossapidon mukaan. Konepajateollisuudessa 20...30 %:n vuoto 
on aivan tavallinen, vaikka alle 5 %:n vuotoa voisi pitää hyväksyttävänä. Joissakin raskaan 
metallin laitoksissa olemme mitanneet, että kaikesta tuotetusta ilmasta 40...50 % menee vuo-
toihin. Runsas ilman tuhlaus vaikuttaa paitsi käyttökustannuksiin, myös investointeihin, sillä 
keskuksen kapasiteetti joudutaan rakentamaan myös vuotojen hoitamiseksi. Yleensä järjes-
telmien mitoituksessa varaudutaan 10 %:n vuotoon. 

Kirjallisuudessa on usein esitetty erilaisten reikävuotojen aiheuttamia häviöitä. Tällaisis-
ta kuvista ei kuitenkaan käytännön työssä ole mitään apua, sillä vuodot eivät ole ilmireikiä 
vaan yleensä tiiviste- ja venttiilivuotoja. 
 

2.4.2 Mistä vuotaa 

Kiinteä verkosto vuotaa harvoin, poikkeuksena kierreliitokselliset verkostot. Päävuodot ovat 
liittimissä ja kuluttajalaitteiden tiivisteissä. Vanhoissa laitoksissa on vielä kynsiliittimiä. Ne 
vuotavat ehkä eniten. Liitimien hankaluuden takia niistä on voitu irrottaa tiiviste tai tiiviste 
on kuoleentunut. Myös pitkissä lattialla lojuvissa letkuissa on vuotoja. Pikaliittimien tiivistys-
pintojen väliin jää helposti roskia ja liittimet alkavat vuotaa. Myös paineilmalaitteiden raken-
teissa on vuotoja. Tyypillisiä ovat esim. maalaamojen paineilmanostimet. 
 
 

2.4.3 Miten mitata 

Vuodon mittaaminen käy parhaiten sähköanalysaattorilla tai data-loggerilla, jolla mitataan 
kompressorin sähköteho työvuoron aikana ja loppuessa. Töitten loputtua kompressori hoitaa 
vain vuotoa. Ilman tehopiirturia mittaaminen on vaikeaa.  Mäntäkoneissa voi mitata kellon 
avulla kevennys- ja työpainekäyntien suhdetta, jolloin koneen nimellistuoton avulla saa vuo-
don selville. Ruuvikompressoreissa vuotoa ei aina voi selvittää kuuntelemalla, sillä kompres-
soreissa voi olla portaaton kevennys, josta on lähes mahdotonta päätellä kuuntelemalla mi-
tään. Joissakin kompressoreissa on sähkövirtamittari, jota seuraamalla voi saada selville kulu-
tuksen muuttumista. Osatehoilla on muistettava, että loistehon osuus moottorissa kasvaa.  

Joskus on mahdollista määritellä riittävän tarkasti verkoston tilavuus. Kompressorin py-
säyttämisen jälkeen mitataan aika, jossa paine laskee esim. 1 barin eli yhden järjestelmän 
tilavuuden verran. Tästä saa vuodon suuruusluokan. Mihinkään tieteeseen ei kannata sortua, 
sillä suuruusluokka riittää, koska vuoto muuttuu kuitenkin koko ajan. 
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2.4.4 Miten vuodot pois 

Vuotojen metsästys kuuntelemalla kuuluu normaaliin kunnossapitoon. Yleensä teollisuudes-
sa on tapana käydä vuodot seisokkina läpi ainakin kerran vuodessa, mutta mekaanisesti 
rasitetuissa paikoissa raskaiden tuotteiden konepajoissa tai telakoilla tämä ei riitä 
alkuunkaan. Valitettavasti kunnossapidon ulkoistamisen myötä vuotojen metsästys jää yhä 
enemmän taka-alalle. 
 
 

2.5 Kompressoreiden ohjaus 

 

2.5.1 Toimintapaineen sopeuttaminen kulutukseen 

Uuden ohjaustekniikan avulla kompressoreiden ohjauksesta on löytynyt hyvät säästömahdol-
lisuudet. Kehittyneellä automatiikalla kompressorein pysäytys- ja käynnistyspaineet saadaan 
suppeammalle alueelle ja verkoston paine pysyy vakaampana. Erityisesti on syytä antaa tun-
nusta Sarlin-Hydorin Balance-ohjausjärjestelmälle. Markkinoilla on kuitenkin myös muita 
ohjausjärjestelmiä eli kullakin kompressorivalmistajalla on omat automaatiojärjestelmänsä. 
Tarjouksia kannattaa pyytää. 

Tavallisesti vanhemmissa laitoksissa kompressoreissa on lähtevässä putkessa painekyt-
kin, joka ohjaa kompressorin käyntiin, kevennykseen ja pois päältä. Kulutuksen pienetessä 
verkoston paine kasvaa, sillä painehäviöt kuivaimissa, suodattimissa ja putkistossa pienenty-
vät virtausnopeuden toisessa potenssissa, kuten kaikissa virtausjärjestelmissä. Paineen nous-
tessa vuodot kasvavat, samalla voi kasvaa joidenkin kuluttajien, kuten ilmapuhallusten ja 
sylinterikäyttöjen  ilman kulutus. Useamman kompressorin laitoksessa toimintapainealue 
muodostuu vanhalla tekniikalla laajaksi ollen 1,5...2 bar, sillä eri kompressoreiden painekyt-
kinten kytkentäpisteiden välille on saatava eroa.  

Tätä eroa on nyt voitu pienentää elektronisilla mittauksilla ja kompressorien ohjauksel-
la, mutta perustilanne voi olla edelleen väärä: paine on korkeimmillaan silloin kun sitä vähi-
ten tarvitaan. Hydor-Balance-tyyppisellä ohjauksella tämä ongelma poistuu. 

Energiaa säästävässä tavassa mitataan kulutusta (käytännössä kompressorin ja kulutus-
verkoston välistä paine-eroa tai virtausta) ja pienen kulutuksen aikana pienennetään kytken-
täpaineita, koska verkoston painehäviöt ovat silloin pienet. Kulutuksen kasvaessa nostetaan 
paineen asetusta. Pienemmän paineen ansiosta vuodot ja osa kulutuksesta pienenee. Säästö 
on sitä suurempi, mitä useampia kompressoreita on toiminnassa. Ohjausjärjestelmä voi lisäk-
si valita käynnissä olevan kompressorin kulutuksen mukaan esim. siten, että pienin kompres-
sori toimii säätökompressorina, jolloin säästetään tasaisen tuoton avulla kevennyskäynnissä. 
Menetelmällä voidaan säästää sähkönkulutusta tapauksesta riippuen 5...40 %. 

 
 

2.5.2 Olemassaolevan ohjauksen toiminnan tarkistaminen 

Perinteisesti mäntäkompressoreissa on käytetty puoli- tai täysautomatiikkaa tai ohjelma-
automatiikkaa. Puoliautomatiikka ohjaa kompressoria työpainekäynnille tai kevennykseen 
(imuventtiili avautuu ja sulkeutuu vapaasti) mekaanisen painekytkimen ohjaamana. Keven-
nys voi isommissa monisylinterisissä mäntä-kompressoreissa olla kaksivaiheinen, jolloin puo-
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let tuotosta on päällä puolikevennyksessä. Täysautomatiikka pysäyttää kompressorin, kun 
saavutetaan aseteltu ylärajapaine. Täysiautomatiikka edellyttää isoa verkosto/säiliötilavuutta 
ja isoa eroa (esim. 1,5 bar) pysäytys- ja käynnistyspaineen välille, joten tämä johtaa energian 
tuhlaamiseen, vaikka säätö muutoin on energiataloudellinen. Ohjelma-automatiikassa komp-
ressori ensin keventää ja jos paine ei laske asetellun ajan (esim. 3 min) sisällä tietyn rajan 
alapuolelle, kompressori pysähtyy. Kevennyskäynti käyttää aina turhaa energiaa, joten ihan-
ne olisi, että paineilmakeskuksessa kompressorien tuotto olisi mitoitettu siten, että kompres-
sorit käyvät tai seisovat.  

Ruuvikompressoreissa ja lamellikompressoreissa käytetään usein portaatonta imuventtii-
likuristusta. Usein tätä epäedullista säätöä täydennetään 2-pistesäädöllä eli kompressori siir-
tyy tyhjäkäynnille öljynerotinsäiliön paine lähes poistettuna, jolloin saadaan parempi käyttö-
talous, jos kulutus on riittävän pieni. Pelkkää kuristussäätöä ei tule käyttää, jos kulutus on 
usein alle 40 % (nyrkkisääntö) kompressorin tuotosta. Oikean 2-pistesäädön tyhjäkäyntipis-
teen valinta edellyttää kulutuksen analysointia, sillä painesäiliön tyhjennys voi jopa lisätä ku-
lutusta verrattuna puhtaaseen imuventtiilikuristukseen, jos ilman kulutus onkin melko suuri 
ja säiliön tyhjennyksiä tapahtuu tiheästi. 

Uutuutena on tullut myös kylmäkompressoreista tuttu imutilavuuden säätö eli turn val-
ve-säätö. Tämä voi olla taloudellinen yli 40 %:n tuottoalueilla. 

Järjestelmässä saattaa olla myös virhetoimintoja. Olemme tavanneet kompressoreita, 
jotka kevennettynäkin ovat kuluttaneet yhtä paljon kuin täydellä tuotolla. 
 

2.5.3 Invertterikäyttö 

Tarkemman, mutta toiminnaltaan perinteisen elektronisen säädön sijasta voi keskeytymättö-
mässä käytössä olevan kompressorin ohjaus invertterillä eli taajuusmuuttajalla olla kannatta-
vaa. Joitakin kompressoreita saa myös portaattomalla reluktanssikäytöllä. Invertterillä omi-
naissähkön kulutus nousee suhteellisen vähän osatehoilla. Järjestelmä voidaan tehdä myös 
siten, että taajuusmuuttajalla ohjataan vain yhtä kompressoria, muissa kompressoreissa voi 
olla edelleen 2-pistesäätö. Paineen säädössä päästään +/- 0,1 barin tarkkuuteen kompressorin 
jälkeisessä paineessa, mutta jos painetta ei mitata jälkikäsittelylaitteiden jälkeen (kuten ei 
yleensä mitata), heiluu verkostopaine paljon enemmän. 

Invertteriä voidaan käyttää yleensä tuottoalueella 15....100 %, mutta jos sähkömoottoris-
sa on erillinen jäähdytyspuhallin, päästään vielä alemmaksi. Moottoreiden hyötysuhde laskee 
voimakkaasti osatehoilla, joten laitosta ei pitäisi suunnitella siten, että se toimii alle 20 %:n 
kuormalla.  Öljyttömillä kompressoreilla pieniä tuottoja ei kannata hyödyntää myöskään sen 
takia, että takaisinvertaus kasvaa ja hyötysuhde romahtaa. 

 
 

2.5.4 Ohjausjärjestelmän muuttamisen tutkiminen 

Laitokseen voi tilata paineilmasyynin, jonka kustannukset ovat yleensä 2 500....5 000 �. Jos 
ohjausjärjestelmä menee kaupaksi, voi syynin kustannuksista saada helpotusta. Ohjausjärjes-
telmän kustannukset ovat tyypillisesti 3 000...7 000 �. Jonkun suuren paperitehtaan järjestel-
mä voi maksaa yli 30 000 �.  

Perustilannetta voi tarkastella myös sähköanalysaattorilla, jolla näkee kompressorin 
käyntitiheyden ja virran oton. Näitten avulla voi jo päätellä kulutuksen luonnetta, mutta pai-
neen vaihteluitahan ei sähköanalysaattorilla näe, joten ne mitataan erikseen. 
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2.5.5 Oikean käyttöpaineen valinta 

Tavallisesti paineilmalaitteet toimivat tyydyttävästi 6 barin ylipaineella. Jotkin erikoislaitteet, 
kuten hiekkapuhallus tai autoklaavi,  voivat tarvita korkeamman paineen. Tällöin on syytä 
tutkia, voidaanko tällainen kuluttaja hoitaa omalla kompressorilla, jolloin ei tarvitse rasittaa 
koko paineilmakeskusta korkealla paineella ja sen kuristamisella. Ratkaisu on tapauskohtai-
nen. Kompressorin käyntipaineen lasku 10 % pienentää kompressorin energian kulutusta n. 
3 %. Paineen lasku 20 % pienentää kulutusta suhteessa enemmän eli 7...10 %. Säästöt voivat 
olla suurempiakin riippuen kuluttajista, pienemmällä paineella ilmaa kulutetaan vähemmän 
ja tästä tulee lisäsäästö. 1-vaiheiselle ruuvikompressorille nyrkkisääntönä pidetään, että 1 bar 
paineen muutos vastaa 7...8 % energiankulutuksessa. 

Vastaavasti kuluttajissa saattaa olla laitteita, jotka toimisivat esim. 1...2 barin paineella. 
Tällaisia voivat olla ilmakaavarit tai vastaavat puhallukset. Ne voitaisiin ehkä hoitaa kierto-
mäntäpuhaltimella tms. Tällaisten kohteiden löytämien edellyttää tietenkin prosessin ja ku-
luttajalaitteiden tuntemista. 

Vaikka paineen laskeminen kompressoripäässä laskee ominaisenergian kulutusta, on 
muistettava, että jos käyttöpäässä paine laskee liikaa, voi kulutus nousta dramaattisesti. Esi-
merkiksi jos paineilmatyökalun saaman ilman paine laskee 0,7 bar, kasvaa ilman kulutus 
14 %. Paineen lasku 2,1 bar kasvattaa ilman kulutusta jo 55 %. Lisäksi mahdollisten adsorp-
tiokuivaimien kulutus kasvaa. 

Kuluttajat onkin käytävä läpi jonkun asiaa tuntevan kanssa, jotta voidaan arvioida 
muuttamisen mahdollisuudet ja kannattavuus. 

 
 

2.6 Imuilman otto 

 
Kompressorin tehtävänä on tiivistää ilmaa. Mitä tiiviimpänä ilma tulee kompressoriin, sitä 
vähemmän sitä tarvitsee tiivistää. Oheisessa taulukossa on imuilman lämpötilan vaikutus 
tuottoon. Moottoritehoa tarvitaan kuitenkin tiheämmälle ilmalle enemmän, joten taulukko ei 
ole säästöprosenttitaulukko. 
 
 

Imuilman  
lämpötila, °C 

Kompressorin  
tuoton muutos, % 

-30 +16 
-20 +12 
-10 +9,7 
+0 +5,5 
+5 +3,7 

+10 +2 
+15,6 0 (tämän taulukon referenssilämpötila, 

 yleensä 20  °C) 
+20 -1,6 
+25 -3,6 
+30 -4,8 
+40 -8,4 
+50 -12 
+60 -15,5 
+70 -19 
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Jos kompressorille johdetaan suoraan ulkoilmaa, on valmistajalta varmistettava, että komp-
ressori soveltuu pakkasilmalle (yleensä soveltuu ja ulkoilma käyttö on aivan tavallista). Vaik-
ka imuilmaa ei suoraan johdettaisikaan suodattimelle, kannattaa tuloilma johtaa ainakin suo-
dattimen lähelle ja hoitaa kompressorihuoneen tuuletus siten, että kuuma jäähdytysilma pois-
tuu tehokkaasti ulos eikä sekaannu imuilmaan. Kompressoreiden sijoittaminen johonkin 
piippuhyllylle ei ole tässä mielessä hyvä ajatus, ellei imuilmaa tuoda kanavoituna. Viileä 
ympäristö parantaa myös jälkijäähdytyksen ja jäähdytyskuivaajan toimintaa ja siten ilman 
laatua. 

On kuitenkin huolehdittava, ettei kompressorihuone tai sen lattian raja mene pakkasen 
puolelle, jolloin lauhteenerottimet jäätyvät. Myöskin ohjausautomatiikalle huurtavat olosuh-
teet ovat vahingollisia. 

 
 

2.6.1 Imuilmakanava ja imusuodatin 

Ahdas imuilmakanava ja tukkoinen suodatin lisäävät kulutusta. Yleensä kanavat on kuiten-
kin mitoitettu kohtuullisesti oikein. Suodattimien huolto kuitenkin vaihtelee. Painehäviöt 
imuilmakanavassa lisäävät nopeasti kompressorin kulutusta.  Imupuolen 1 kPa:n painehäviö 
tai 3 °C:n lämpenemä lisää ominaiskulutusta 1 %. Imuilma tulisi ottaa varjoisalta puolelta 
mahdollisimman pölyttömästä paikasta siten, ettei kanavaan pääse lunta. Imusuodattimien 
paine-erot vaihtelevat. Imuilmasuodattimen tyypillinen vastus on 0,1...0,5 kPa. 
 
 

2.7 Kompressorit 

 

2.7.1 Mäntä- vai ruuvikompressori? 

Jos verrataan isojen uusien ruuvi- ja mäntäkompressorien ominaiskulutusta, voidaan todeta 
suurten vesijäähdytteisten mäntäkompressoreiden olevan energiataloudellisesti 10...15 % pa-
rempia. Lisäksi ruuvikompressoreiden energiankulutus kevennettynäkin on suhteellisesti 
suurempi. Mäntäkompressori kuluttaa kevennettyinä 15...18 % (tähän lisättävä vielä sähkö-
moottorin, hihnavedon ja tuulettimien häviöt), ruuvikoneet tyhjäkäynnillä 13....35 %. Ruuvien 
kesken on siis aika suuria eroja, jotka riippuvat päästetäänkö painesäiliöstä paine pois vai ei. 
Osittaisen tuoton käytössä imuventtiilikuristetun ruuvin kulutus on korkea, esim puolella 
tuotolla n. 85 % ja täysin kuristettunakin 65...70 % täyden tuoton kulutuksesta. Lamellikom-
pressoreiden ominaiskulutus on ruuvien luokkaa tai suurempi ja mutta pysyy vakiona metal-
lilamellimalleissa. 

Ajan mittaan kuitenkin mäntäkoneiden venttiilit ja männän renkaat kuluvat ja ominais-
kulutus muuttuu. Tärkeintä on kuitenkin öljyn laatu ja huollon tarve. Ruuvikoneet toimivat 
matalammassa lämpötilassa ja höyrystävät vähemmän öljyä. Lisäksi öljynerotin vähentää 
tehokkaasti öljyn pääsyä verkostoon. Sen sijaan vanha mäntäkone voi olla varsinainen öljyn 
pumppaaja. Äänenvaimennus ja jäähdytysilman käyttö suosivat osaltaan ruuvikoneita. Kun 
mäntäkoneiden huoltokin on verraten vaivalloista, ovat ruuvikoneet (ja joissakin tapauksissa 
lamellikompressorit) syrjäyttäneet teollisuuden paineilmakeskuksissa mäntäkoneet. Valintaa 
ei siis tehdä yleensä energiataloudellisin perustein. Mäntäkompressorit ovat jääneet yleensä 
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varakoneiksi.  Yksittäisissä pienissä konekohtaisissa kulutuskohteissa käytetään usein koneen 
viereen sijoitettua lamellikompressoria ääniteknisistä syistä. 
 
 

2.7.2 Yksivaiheinen mäntäkompressori 

Joskus harvoin voi tavata myös energiataloudellisesti toivottomia vanhoja kompressoreita, 
kuten yksivaiheisia mäntäkompressoreita. Verrattuna kaksivaiheiseen mäntäkompressoriin 
yksivaiheisen kulutus on kymmeniä prosentteja korkeampi (tietolähteestä riippuen 15...50 %). 
 
 

2.7.3 Kompressorin vaihto 

Jälkikäteen kompressorin tyypin vaihto voi olla kannattavaa jatkuvasti pyörivissä laitoksissa 
ja varsinkin, jos olemassaolevan kompressorin ikä alkaa olla loppupuolellaan. 
 
 

2.7.4 Öljytön kompressori ilman suodattimia 

On totta, että öljytön kompressori ei tarvitse öljysuodattimia ollenkaan, jolloin vastaavasti 
voidaan käyttää alempaa painetta. Jos vielä kuivaus on hoidettu ruuvikompressoritapaukses-
sa sorptiokiekolla (Atlas Copco, MD-kuivaaja), säästetään myös kuivaajan painehäviöissä. 
Sorptiokuivaajan regenerointi tehdään kompressorin ilmalla, jota ei puhalleta hukkaan, joten 
kuivaaja ei lisää kulutusta ollenkaan. Täysin ilman suodattimia ei öljytöntä järjestelmääkään 
pitäisi jättää, sillä imuilmasuodattimen läpi pääsee hienoa pölyä ja joskus putkistosta on ta-
vattu jopa ulkoilman hiilivedyistä kondensoitunutta mähmää. 

Energiansäästön vastapainona on öljyttömässä ratkaisussa kuitenkin kalliimpi kompres-
sori, jonka ruuviyksikön käyttöikä voi olla vain puolet tai kolmasosa öljytiivistetyn kompres-
sorin vastaavasta, joten mitään kategorista suositusta on vaikea antaa öljyttömien kompresso-
rien hyväksi. Tällaisissa tapauksissa on syytä kysyä kokemuksia muilta käyttäjiltä ja tehdä 
omat vertailulaskelmat.  

Öljytöntä ilmaa on tehty ja tehdään edelleen myös mäntäkompressoreilla. Näiden män-
nissä on teflon- tai hiilitiivisteet tai vastaavat. Huollon tarve on normaalia tiheämpi eikä 
öljytiivistetyn tai -voidellun kompressorin vaihto ole perusteltua öljysuodattimien poisjäännil-
lä. 
 
 

2.8 Paineilmasäiliö 

 
Paineilmasäiliöllä on useita tavoitteita, jotka liian usein unohdetaan. Mäntäkoneissa säiliötä 
tarvitaan jo mäntäkoneprosessin aiheuttamien paineiskujen tasaaja. Tärkein tehtävä säiliöllä 
on kuitenkin auttaa automatiikkaa, jotta kompressorin käynnistys-, kevennys- ja pysäytysjak-
soja ei olisi liian taajaan. Liian tiheä käynnistyminen voi tuhota moottorin. Isoilla moottoreil-
la käynnistystiheys on suhteessa paljon harvempi kuin pienillä moottoreilla.  Tasainen käynti 
ja pitkät jaksot parantavat energiataloutta.  
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Säiliötä tarvitaan myös öljytiivistettyjen ruuvikompressoreiden yhteydessä käyntiauto-
matiikan lisäksi mahdollisten öljynerottimen vuotojen varalta. Ilman säiliötä vuoto saastuttaa 
öljyllä koko verkoston, säiliötä käytettäessä öljy jää säiliöön. Säiliö toimii myös ilman jääh-
dyttimenä auttaen kuivaajien toimintaa. Säiliön sijainti ulkona on hyvä ratkaisu, jos lauh-
teenpoistimessa on saattolämmitys ja säiliö on kylmänkestävää terästä. 

Paineilmakeskuksen säiliöiden mitoittamisesta kompressorivalmistajien ohjeissa esiintyy 
kirjavuutta ja jopa väärää tietoa. Hyvin helppo muistikaava on, että säiliön koon on oltava 
säätökäynnissä olevan kompressorin tuotto (m3/min)/5. 

Säiliö tulisi aina olla läpivirtaustyyppinen, jolloin siihen jää vettä ja epäpuhtauksia ja 
ilma jäähtyy tehokkaimmin. Ilma tuodaan säiliöön alemmasta yhteestä ja poistetaan 
ylemmästä. 

Kompressorin automatiikka vaikuttaa minimitilavuuteen, täysautomatiikassa ja 2-
pistesäädössä suuren säiliötilavuuden avulla voidaan säästää jopa kymmeniä prosentteja (tyh-
jäkäynnin tai täyslevon osuus kasvaa) . Mitä pienempi on kompressoreiden käynnistys- ja 
tyhjäkäyntipaineiden välinen eroalue, sitä suurempaa säiliötä tarvitaan. Sen sijaan täysin por-
taattomassa imuventtiilisäädössä säiliön koon kasvattaminen ei säästä mitään. Oikea ratkaisu 
edellyttää kulutusprofiilin mittaamista seuraamalla kompressorin käyntiä ja kulutusta ja ver-
koston painetta. 

Säiliöt eivät siten ole koskaan liian suuria, mutta pieniä voivat olla. Joskus jaksollisesti 
toimivan suuren kuluttajan lähelle kannattaa laittaa oma säiliö, jotta koko järjestelmää ei tar-
vitse mitoittaa tai kasvattaa yhden kuluttajan takia. Paikallisten säiliöiden tai väljän verkoston 
käyttö palvelee tasaisen eli energiataloudellisen käytön päämääriä.  
 
 

2.9 Kuivaajat 

 

2.9.1 Kuivaustapojen vertailu 

Pääperiaate on aina, että paineilmaverkostossa on joko jäähdytyskuivaaja tai adsorp-
tiokuivaaja. Kuivaaja poistaa verkoston ruostumisen ja pidentää siten kuluttajalaitteiden käyt-
töikää, pienentää roskien aiheuttamia tiivistevuotoja, kulumista ja auki jääviä laitteita, joten 
myös ilman hukkakulutus pysyy pienenä. Lisäksi vedetön verkosto on hygieenisempi kuin 
märkä verkosto.  

Jäähdytyskuivaaja riittää verkostoihin, jotka ovat lämmitetyissä tiloissa. Kastepisteeksi 
tulee 4...7 °C (teoreettisesti pari astetta tämän alle, mutta ilmassa siirtyy kosteutta pisaroina 
jäähdyttimestä) ja kuivaimen lämmönsiirrin jälkilämmittää ilman siten, ettei putkistossa esiin-
ny lämpimissä tiloissa kondenssia. Jos osa verkostosta on ulkona, voidaan harkita tälle osalle 
omaa adsorptiotyyppistä jälkikuivaajaa.  

Koko ilmantuoton kuivaaminen alhaiseen kastepisteeseen ei ole yleensä koskaan tar-
peen. Nimittäin adsorptiokuivaajat voivat olla varsinaisia ilman tuhoajia. Pahin malli on ns. 
heatless, joka vie kompressorin tuotosta n. 15...20 % (oikein isoissa malleissa vähemmän, 
kannattaa tarkistaa tapauskohtaisesti). Laitteen kannattavuutta verrattaessa kalliimpiin lämpö-
elementti- tai puhallinelvytteisiin kuivaajiin unohdetaan säännöllisesti, että halpaa heatless-
kuivaajaa käytettäessä on koko kompressorikeskus tehtävä suuremmaksi. Tämä voi syödä 
pois kokonaan kuivaajaan hintaeron. Heatless-kuivaajaan käytetään yleensä tuotoltaan alle 
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5 m3/min laitoksissa. Heatlessin hyvänä puolena on yksinkertaisen ja siten käyttövarman ra-
kenteen lisäksi kuivainaineen pitkä ikä, lämpö ei ole vanhentamassa massaa, joten huol-
tokuluissa säästetään. 

Myös puhallinelvytteisen ja lämpöelementtielvytteisen kuivaajan välillä on kulutus- ja 
hintaeroja. Kuivainaineessa sijaitsevilla kuumennuselementeillä regeneroitavan ja pienellä 
(2 % kuivausvaiheessa, 5 % jäähdytysvaiheessa)  kuivausilman läpipuhalluksella varustetun 
kuivaajan kulutus on n. 5...10 % kompressoriin verrattuna. Puhallinelvytteisessä kuivaajassa 
regenerointilämpö kehitetään ulkopuolisella lämmityspatterilla, josta ilma puhalletaan puhal-
timella kuivainaineeseen automatiikan ohjaamana, kuivauksen sähkön kulutus on 9...15 %  
(esim puhallin ja lämmitin 7 % ja huuhteluvaihe 2 %) kompressoriin verrattuna. Joissakin har-
voissa tapauksissa lämpö voidaan saada kuumaöljy- tai höyryjärjestelmästä, jolloin kallis säh-
kö korvautuu halvemmalla lämpöenergialla. 

Jos kompressorihuoneen lämpötila ylittää 35 °C, nousee kuivaimelle tulevan ilman 
lämpötila yleensä liikaa ja teho heikkenee, lisäksi huoneilmaa ottavassa elvytyksessä tulee 
kokemusten perusteella vaikeuksia. 

Markkinoilla on myös vakuumikuivaus, jossa saadaan tasainen kuivuminen kuivainai-
neessa. Menetelmän sähkönkulutus on n. 8 % kompressorin kulutuksesta. 

Kuivainlaitteiden vaihto jälkikäteen ei kuitenkaan ole yleensä kannattavaa, ellei laitteis-
sa esiinny muitakin ongelmia tai ellei heatless-tapauksessa jouduttaisi muutoin lisäämään kes-
kuksen tuottoa.  

 

2.9.2 Kastepistesäätö 

Adsorptiokuivaajan automatiikan tulisi perustua kastepistesäätöön eli kuivataan vain silloin 
kuin on kuivaustarvetta. Pelkällä kellolla toimivan kuivaajan kuivausaika joudutaan valitse-
maan kosteimman sään, suurimman kulutuksen ja ehkä jo käytetyn osin ominaisuutensa 
menettäneen kuivainaineen mukaan, jolloin suurimman osan ajasta ilmaa ylikuivataan. Kas-
tepistesäädöllä voidaan kuivaajan kulutusta pienentää 70...80 %, jopa 90 %. Lisäksi kuivainai-
neen elinikä kasvaa, sillä ylikuivaus ylikuumentaa rakeita, jotka muutoinkin kuluvat. Kaste-
pistesäädin vaatii vuosittaista kalibrointia, jonka toteutuminen on tarkistettava. Joissakin ta-
pauksissa ilman kalibrointia on selvitty peräti 5 vuotta, mutta tämän varaan ei ole syytä las-
kea. 
 
 

2.9.3 Jäähdytyskuivaajat 

Jäähdytyskuivaajien oma kulutus on suhteellisen pieni eli 2...4 prosenttia kompressorin kulu-
tuksesta. Koska kyseessä on jäähdytyskoneella tapahtuva kuivaaminen, vaikuttaa lauhdutus-
puolen ominaisuudet kuivaustulokseen, itse kompressori on normaalisti koko ajan päällä. 
Kompressorihuoneen tulisi olla viileä ja lauhdutin tulee pitää puhtaana. Vanhemmissa kui-
vaajissa voi esiintyä myös lämmönsiirtimissä vuotoja, jolloin kosteaa ilmaa pääsee ohi kui-
vaajan. Lämmönsiirtimellähän (usein kaksoisvaippaputki) esijäähdytetään jäähdytysosaan 
menevä ilma jäähdyttimeltä lähtevällä ilmalla. Jäähdyttimen kastepistelämpötilamittari kertoo 
vain jäähdyttimeltä lähtevän ilman lämpötilan, ei verkostoon menevän ilman olotilaa. Jos 
käyttäjät kertovat, että verkostosta on tullut vettä, on se merkki että kuivaaja vuotaa tai lauh-
teenpoistimet eivät toimi. 
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2.9.4 Ei kuivaajaa ollenkaan 

Joissakin harvinaisissa tapauksissa jälkijäähdytin ja kuivaaja ovat kokonaan tarpeettomia ja 
jopa käyttötalouden kannalta haitallisia. Jos ilmaa käytetään suoraan johonkin puhallukseen, 
jossa tärkeintä on ilman nopeus (ei massavirta) eikä kosteudella eikä öljyaerosoleilla ole 
merkitystä, on parempi, jos ilma pysyy lämpimänä. Puhalluspuolella 3 °C:n lämpötilan nou-
su lisää ilman tilavuusvirtaa eli tuottoa 1 %:n. Joissain tapauksissa jopa ilman jälkilämmitys 
jollakin jätelämmöllä voi olla järkevää.  
 
 

2.10 Lauhteenpoistimet 

 
Lauhteenpoistimetkin kuluttavat välillisesti energiaa, jos läpi pääsee ilmaa lauhteen lisäksi. 
Lauhteenerottimia tarvitaan kompressorin ja mahdollisen jälkijäähdyttäjän lisäksi säiliössä, 
jäähdytyskuivaimissa ja suodattimissa. Lisäksi verkostossa voi olla vedenpoistajia, jos käytös-
sä ei ole jäähdytys- tai adsorptiokuivaajaa. 

Perinteiset erottimet ovat tavallisia uimurierottimia. Ne ovat verraten halpoja, mutta 
ongelmana on ajan mittaan uimuriventtiilin jääminen roskien takia auki. Ennen uimuria tu-
lee aina olla roskasuodatin. Tällaisten mekaanisten erottimien toiminta on syytä käydä läpi. 
Vuodot ovat yleisiä. 

Sähkötoimisia lauhteenpoistimia on periaatteessa kahta mallia. Alkeellisemmassa erot-
timen magneettiventtiili avataan kellolla, jolloin samalla yleensä aina puhalletaan ulos  ilmaa, 
sillä lauhteen määrähän vaihtelee mm vuodenajan ja kulutuksen mukaan.  

Kehittyneemmissä malleissa on vedenerotinkammio, jonka veden korkeutta mitataan ja 
magneettiventtiili avautuu vain jos kammiossa on vettä. Magneettiventtiilin aukko on valittu 
väljäksi siten, ettei se jää auki tai tukkeudu roskista. Tällainen erotin voi säästää itsensä muu-
tamassa vuodessa, riippuen laitoksen käyttöajasta. 
 
 

2.10.1 Lauhteet öljynerottimeen 

Öljytiivistettyjen kompressoreiden lauhde sisältää aina öljyä, joten lauhdetta ei saa laskea 
viemäriin muuta kuin erottimen kautta. Vanhoissa laitoksissa erottimia ei useinkaan ole ja 
konsultin velvollisuus on valistaa asiakasta välttämään ympäristörikkomus. Saatavilla on 
muovisia lattian päälle asennettavia erottimia. Lauhdehan kulkee ylämäkeen eli lattian päällä 
olevaan astiaan pitkiäkin matkoja varsin hyvin, koska takana on yleensä luokkaa 70 mvp:n 
paine. Kuitenkaan putkea ei pitäisi johtaa yli 10 m ylöspäin. 
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2.11 Paineilmasuodattimet ja muut painehäviöiden aiheuttajat 

 

2.11.1 Suodattimet 

Ahtaat laitteet ja suodattimet tuhoavat painetta, jolloin kompressoria on käytettävä vastaavas-
ti korkeammalla paineella. Suodattimien paineen pudotus ei saa olla yli 0,3...0,5 bar, joskin 
0,7 barin vaihtorajasuositus on yleinen ja ehdottomasti epätaloudellinen. Suodattimissa tulee 
olla paine-eromittaus ja mieluiten hälytys. 

Suodatinmateriaalien kesken on suuria eroja. Ainakin Hydorilla on suodatinmateriaali, 
joka ei vety paineilman öljystä samalla tavoin kuin perinteiset materiaalit, jolloin suodatti-
men vastus ei nouse vastaavasti. 

Öljysuodatinelementti voidaan myös asentaa erotinkoteloon väärin päin, jolloin sen öl-
jynpoisto ei toimi tehokkaasti ja painehäviö kasvaa. Myös koko suodatinkotelo voidaan asen-
taa virtaukseen väärinpäin. 

Suodattimen ylimitoitus on yleensä taloudellista, sillä kalliimpi hankintahinta korvautuu 
pienemmillä huoltokustannuksilla ja painehäviöillä. 

Hienosuodattimien tulee sijaita jäähdytyskuivaimien jälkeen, sillä säiliöön ja kuivaimeen 
jää suuri osa suodatinta kuormittavista aerosoleista ja niiden mukana epäpuhtauksista. Ennen 
jäähdytyskuivainta suositellaan karkeaa öljysuodatinta suojaamaan kuivainta. Ennen adsorp-
tiokuivainta tulee olla öljysuodatin, sillä öljy pilaa kuivainaineen. Myös karkeampi hie-
nosuodatin on suositus. Lisäksi kuivaimen jälkeen tarvitaan suodatin, sillä elvytyksessä kui-
vaimesta kuivainrakeiden liikkeen ansiosta jauhautuu pölyä. Suodattimien tarkka valinta tu-
lee perustua käytettävän ilman laatuun ja on oma tehtävänsä, johon energiakatselmuksessa 
harvemmin on aikaa paneutua. 

 
 

2.11.2 Verkosto 

Oikein mitoitetun verkoston paineen pudotus ei saisi olla yli 0,1 bar, joka muodostuu esim. 
seuraavista osahäviöistä: jakeluputki 0,03 bar, runkoputki 0,005 bar, syöttöputki 0,02 bar. 
Putkiston painehäviön vielä hyväksyttynä maksimina voisi pitää 0,3 bar. Kuristuskohdat tulisi 
korvata väljällä putkella. Verkoston tekeminen renkaaksi on tavallista. Paineilmaverkosto ei 
ole koskaan liian väljä, sillä se toimii myös kulutushuippuja tasaavana säiliönä auttaen 
kompressoreiden automatiikkaa. Vanha nyrkkisääntö on, että suunnittelijan tulisi ensin las-
kea tarvittava putkikoko ja sitten valita dimensiota suurempi putki. 

Verkoston painehäviöt saa selville paineen mittaamisella jostakin ulosotosta samalla 
kun mitataan kompressorin paine. Paineen graafinen esitys kertoo laitoksen toiminnasta pal-
jon ja antaa pohjaa järjestelmän muutosten kannattavuuslaskelmille. 
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2.12 Huolto ja hoito 

 
Kompressorihuolto vaikuttaa kulutukseen monella tavalla. Mäntäkompressorien kuluneet 
venttiilit ja männänrenkaat lisäävät kulutusta. Tukkoinen imuilmasuodatin vaikuttaa nopeasti 
kulutukseen. Mäntäkoneitten välijäähdyttäjän ja sylinterijäähdytyksen puhtaus vaikuttaa il-
man lämpötilaan ja tuottoon ja siten ominaiskulutukseen. Välijäähdyttäjälle pitäisi ilmajääh-
dytteisissä tapauksissa tuoda viileää ilmaa. Jäähdytyssolat tulisi liuotuspuhdistaa määrätyin 
välein vesijäähdytteisissä tapauksissa. Ruuvikompressoreissa öljynjäähdyttimen kunto vaikut-
taa erityisesti öljyn kulutukseen ja ilman laatuun.  

Lamellikompressoreissa ei ole havaittu kulumisen aiheuttamaa tuoton tai sähköntar-
peen muutosta. 

Suodattimien huolto on tärkeää, jottei kompressoreja jouduta käyttämään tarpeettoman 
korkealla paineella. 

Energiakatselmoijan on varmistettava, että säännöllinen huolto toimii ja laitteet ovat 
puhtaat. Sähkötehomittauksen tulosta on hyvä verrata laitteiden esitteiden kulutukseen, jol-
loin saa viitteitä laitteiden kunnosta. 
 
 

2.13 Verkoston ryhmittely 

 
Suurissa laitoksissa on tyypillistä, että osa osastoista toimii eri aikaan, esim prosessiosastot 
jatkuvassa 5/7-vuorossa ja jalostus 2/5-vuorossa. Osa-aikaosastojen verkostojen sulkeminen 
säästää vuotokuluissa. Verkoston sulkeminen voidaan tehdä toki manuaalisesti, mutta aika-
ohjattu moottoriventtiili on luotettavin. 

Samanlainen tilanne voi olla, jos perusverkostoa käytetään seisokkiaikanakin instru-
menttiverkoston paineen ylläpitoon. Tällöin työilmaverkosto tulisi sulkea pois käytöstä. Kan-
nattaa laskea myös erillisen instrumentti-ilmakompressorin hankkimisen kannattavuus. Voi 
myöskin olla, että instrumentti-ilman tarve on vähentynyt siten, että kuluttajia on vain jossain 
erikoisprosessissa. 

Verkoston uudelleenryhmittelyn tai osa-aikasulkemisen kannattavuuden saa selville mit-
taamalla kompressorin sähkönkulutuseron, kun verkostosta on suljettu haluttuja osia. 

 
 

2.14 Kuluttajalaitteet 

 

2.14.1 Kuluttajalaitteiden vaihdon kannattavuus 

Paineilmatyökalun kokonaishyötysuhde on yleensä vain 10...20 %, jos verrataan koneen akse-
lilta saatua tehoa kompressoriin syötettyyn tehoon. Sähkötyökaluilla hyötysuhde on oleelli-
sesti parempi. 

Pyörivien paineilmalaitteiden vaihtaminen sähkökäyttöisiksi ei tule käytännössä kysee-
seen. On olemassa sähkökäyttöisiä suojajännitteisiä suurtaajuuskoneita (taajuus n. 300 Hz), 
mutta niiden ergonomia on kuitenkin sen verran paineilmakoneita heikompi, ettei niitä halu-
ta käyttää, vaikka energian kulutus menisi kolmasosaan. Lisäksi suurtaajuusjärjestelmä vaatii 
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oman muuttajan ja verkostonsa, joten investointikaan ei ole pieni. Tavalliset sähkötyökalut 
ovat taas paineilmatyökaluihin verrattuna liian kömpelöitä sarjatuotantokäyttöön. Lisäksi 
monissa paikoissa tarvittaisiin suojajännite johtojen ilmeisen rikkoutumisvaaran takia. 

Kuluneiden paineilmatyökalujen kunnostaminen tulisi olla vakiotoimenpide, sillä lamel-
likoneella varustetuissa laitteissa lamellit kuluvat ja koneen teho heikkenee. Yleensä kuiten-
kin käyttäjät valittavat ajoissa tehon heikkenemisestä. Kulumista hidastetaan öljyvoitelulla, 
jonka tulisi olla vakio-osa jatkuvassa käytössä oleville käsityökaluille. 

Paineilmasylintereihin on saatavissa malleja, joissa paluuliike hoidetaan alennetulla pai-
neella. Energian säästöksi lasketaan n. 30 % ja erikoisjärjestelyin ja välisäiliöllä jopa 50 %. 
Tällainen voi tulla kannattavaksi kohteessa, jossa ilman tarve koostuu lähinnä jatkuvista sy-
linterikäytöistä esim. automaattisessa kokoonpanotehtaassa. 

Pneumaattiset instrumentit on LVI-alalla vähitellen korvattu elektronisilla. Pneumaatti-
set instrumentit kuluttavat ilmaa usein jatkuvasti pitämällä instrumenttikoteloa ylipaineisena, 
joten pneumaattinen instrumentointi aiheuttaa jatkuvia käyttökuluja ja on tarpeen vain 
erikoistapauksissa. 

Joissain surullisissa tapauksissa paineilmaa käytetään jopa jäähdyttämään jonkin erilli-
sen tilan ilmaa. Tällaisissa tapauksissa erillinen jäähdytyskone tai suodatetun siirtoilman pu-
haltaminen on kannattavampaa. 

Paineilmaa voidaan käyttää myös jonkin optisen anturin puhtaanapitämiseen. Matala-
paineinen suodatetun ilman puhallus on helposti kannattavampi vaihtoehto. 

Satama-altaiden sulanapito paineilmalla on yleensä korvattu potkureilla, jotka maksavat 
hintansa hyvin nopeasti takaisin.  

Pintakäsittelyaltaiden ja nestesäiliöiden nesteen sekoittaminen potkurilla voi olla mah-
dollista riippuen aineiden syövyttävyydestä. Jos kuitenkin on käytettävä ilmaa, tämä kannat-
taa useimmiten tehdä matalapainekompressorilla tai sopivalla korkeapainepuhaltimella. 

Paineilmaejektorilla toimivien imukuljetusten korvaaminen alipaineputkistolla on usein 
syytä selvittää. 
 
 

2.14.2 Kuluttajien tehon ohjaus 

Pyöriviä paineilmakäyttöisiä laitteita käytetään vain tarvittaessa, joten niiden tehon ohjaus on 
kunnossa. Ongelmia voi kuitenkin olla erilaisten puhallusten kanssa. Kaavarit, puhtaaksipu-
hallukset, ohjaus- ja ejektorisuihkut tms. voivat olla käsikäyttöisiä, jolloin ne jäävät helposti 
päälle taukojen ajaksi, vaikka ne suljettaisiinkin työajan päättyessä. Käyttöä kannattaa tark-
kailla nimenomaan taukojen aikana.  
 
 

2.15 Lämmöntalteenotto 

 

2.15.1 Lämmön vapautuminen paineilmakeskuksessa  

Käytännössä kaikki kompressorin moottoriin ja apulaitteisiin syötetty energia muuttuu läm-
möksi paineilmakeskuksessa, ilman ylilämpimyyden muodossa verkostoon menee energiasta 
vai muutama prosentti. Paineilman kyky tehdä työtä perustuu sen exergiatasoon (paine, läm-
pötila) ja energia tulee ympäröivästä ilmasta. Paineilmakäyttöinen kone siis jäähdyttää 
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ympäristöään saman verran tai hieman enemmän kuin koneen akselilta tuleva energia läm-
mittää sitä. Vain puhdas vapaa puhallus pelkästään jäähdyttää ympäristöään. 

Nykyään jäähdytysilman lämmöntalteenotto on vakioratkaisu kaikissa uusissa laitoksissa 
ja käytössä yleensä vanhemmissakin. Ratkaisumalleja on kuitenkin useita ja osa niistä on 
kelvottomia. 
 
 

2.15.2 Ilmajäähdytteiset kompressorit 

Perusidea ilmajäähdytteisten kompressorien lämmöntalteenotossa on se, että ilma puhalle-
taan läheiseen tuotanto- tai varastotilaan silloin, kuin siellä on lämmön tarvetta. Muulloin 
lämpö puhalletaan ulos. On kuitenkin muistettava, että harvemmin itse kompressorihuonetta 
voidaan päästää pakkasen puolelle, kuten joissakin ulkomailta kotoisin olevissa mallikaavi-
oissa tehdään. Pakkasessa paineilmalaitteiden lauhteenerottimet jäätyvät ilman lämmitystä 
eikä huoneet ja niissä oleva elektroniikka ja sähkötekniikka pidä pakkasesta. Lämpimästä 
ilmasta osa on palautettava huoneeseen, joko suoraan puhalluskanavasta tai viereisestä hallis-
ta.  

Ilmajäähdytys on yleensä mitoitettu siten, että ilma lämpenee 7...10 °C. Näin ollen, jos 
kompressorihuone on talvella lähes 0-asteinen, ei sieltä voida saada uloskaan kovin lämmin-
tä ilmaa, ellei käytössä ole lämpötilan säätöä. Nykyään kompressoreiden jäähdytyksiä mitoi-
tetaan jo 15...25 °C:n lämpötilan nousulle. Kompressorin öljynjäähdytin voidaan myös vaih-
taa suuremmaksi, jolloin saadaan lämpimämpää ilmaa. Öljyn lämpötila lasketaan jäähdytti-
messä yleensä 80 °C:sta 60 °C:een ja ilman lämpötilaksi voidaan saada siten jopa 70 °C, jos 
sisään menevä ilma on vastaavasti lämpimämpi. 

Ilman palautus huoneeseen on pakkasella välttämätöntä. On kuitenkin muistettava, että 
huoneen lämpötilan nosto heikentää imuilman lämpenemisen takia tuottoa, joten lämpöti-
lasäätimen asetusarvo kannattaa pitää alhaisena esim   10...15 °C. Jos kompressorirakenne 
sallii imuilman johtamisen suoraan imusuodattimelle ulkoa, on tämä tietysti energiataloudel-
lisin keino. 

Aivan lyhyitä matkoja ilma voidaan puhaltaa kompressorin omalla öljynjäähdytti-
men/jälkijäähdyttimen puhaltimella, mutta yleensä aina tarvitaan apupuhallin, sillä esim. 
huoneeseen tuleva ilma on hyvä suodattaa ja pelkästään suodattimen vastus ylittää yleensä 
kompressorin puhaltimessa käytettävissä olevan paineen. 

Lämmintä ilmaa ei pidä puhaltaa viereisen hallin katon rajaan, sillä siellä se ei paljon 
lämmitä tarvealuetta. Ilma on puhallettava alas tai tuloilmakoneen sekoitusosaan. Ilmavirta 
tai sen lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan ja kompressorien sähkötehon mukaan, mikä vai-
keuttaa ilman jakoa. 

Käytettäessä jäähdytysilmaa hyväksi on muistettava, että ilma ei saa sisältää haitallisia 
epäpuhtauksia. Kompressorin öljyvuodot on hoidettava pois eikä paineilmakeskus saa olla 
likainen romuvarasto. Vapaita nestepintoja ei kompressorihuoneessa saa muutoinkaan olla, 
koska haihtunut kosteus kuormittaa kuivausta ja suodattimia. 

Kompressorin jäähdytysilmaa on käytetty halli- ja varastolämmityksen lisäksi esim. ovi-
verhoilmaksi, kattilan palamisilmaksi ja pintakäsittelyn kuivauspaikan ilmaksi. 

Lämpö voidaan siirtää kompressorin jäähdyttimeltä myös välillisesti siten, että ilmalla 
lämmitetään vettä tai pakkasnestettä, joka kiertää esim. tuloilmakoneissa. 
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2.15.3 Vesijäähdytteiset kompressorit 

Vesijäähdytteisiä kompressoreita ei enää normaalisti  käytetä kuin prosessiteollisuudessa, 
jossa on muista syistä halvan mekaanisesti puhdistetun järvi- tai jokiveden verkosto. Kunnan 
vedellä jäähdytys on niin kallista, että sitä  ei kannata tehdä, ellei vettä käytetä koko ajan 
joka tapauksessa prosessiin. Joissakin harvoissa tapauksissa on käytetty myös omaa jäähdy-
tystornia, mutta näistäkin on yleensä luovuttu suuren kunnossapitotarpeen takia. 

Moottorin häviöt ja säteilyhäviöt jäävät huoneeseen. Veteen akselille syötetystä energi-
asta siirtyy öljytiivistetyissä ruuvikompressoreissa 80...94 % ja mäntäkompressoreissa ja öljyt-
tömissä ruuvikompressoreissa 92...94 % (luvut tarkistetaan tietysti tapauskohtaisesti). 
Lämpötilatasosyistä jälkijäähdytin voidaan joutua hoitamaan erikseen, jälkijäähdyttimen 
lämpötehon osuus mäntäkompressoreissa on luokkaa 43 % ja ruuvikompressoreissa n. 15 %. 

Jäähdytysveden lämmöntalteenoton mahdollisuudet riippuvat paljon kompressorityypis-
tä.  Joistakin kompressoreista saadaan jopa 90 °C:n vettä, joskin on oltava tarkkana, ettei 
jäähdytysvesivirrat mene suuren lämpötilaeron takia liian pieneksi tasaisen jäähdytyksen 
kannalta.  Vesikierrot on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan ja on syytä varmistaa muilta 
käyttäjiltä kokemuksia. Esim. jälkijäähdyttäjästä ei voi saada juurikaan yli 45 °C:n lämpöistä 
vettä. Yleensä kompressoreiden vesijäähdytys on mitoitettu veden lämpenemälle 15 °C, mut-
ta lämpötilatasoa voidaan nostaa öljynjäähdyttimissä.  

Talvella tuleva vesi on luonnostaan viileää, jolloin lämpötilantason nosto edellyttää 
pumppua ja sekoituskytkentää joka tapauksessa. 

Nykyään monia ilmastointilaitoksia suunnitellaan toimimaan 35 °C:n lämpöisellä vedel-
lä tai pakkasnesteellä, joten matalalämpöinenkään vesi ei ole käyttökelvotonta, jos ilmastoin-
nin patterimitoituksessa käytetään harkintaa. 

Kompressorin jäähdytysvettä on käytetty höyrykattilan lisäveden lämmittämiseen, pro-
sessin käyttöveteen, lämmityskattilalaitoksen paluuveden lämmittämiseen, kaukolämmön 
paluuveden lämmittämiseen, ilmastoinnin lämmittämiseen, sosiaalitilojen veden lämmittämi-
seen, kuivaimien elvytyslämmöksi ja tukkialtaan sulanapitoon. 
 
 

2.15.4 Kunnanvesijäähdytteiset jälkijäähdyttimet 

Vanhoissa mäntäkompressoreissa voi olla vesijäähdytteinen jälkijäähdyttäjä. Sen muuttami-
nen ilmajäähdytteiseksi on yleensä hyvin kannattavaa, ellei vedelle ole käyttöä. Jälkijäähdyt-
täjästä ilmaan tullut lämpö on tietenkin hoidettava. 
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