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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Turun seudun puhdistamo Oy, joka vastaa
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista. Opinnäytetyössä tavoitteena
oli muutosehdotuksia suunnittelemalla kehittää laitoksen paineilmajärjestelmää
vakaammaksi ajatellen paineilmajärjestelmään kohdistuvia poikkeustilanteita.
Paineilmajärjestelmän kehittämisen avulla haluttiin parantaa Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessin toimintavarmuuden tasoa
poikkeustilanteissa.
Opinnäytetyössä tarkastellaan paineilmajärjestelmän suunnittelun pääpiirteitä
sekä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmää ja sen
rakennetta. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmään
kohdistuvia
mahdollisia
poikkeustilanteita
sekä
niiden
vaikutusta
paineilmajärjestelmän toimintaan ja sitä kautta jätevedenpuhdistusprosessin
toimintaan arvioidaan paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin avulla.
Paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin tulosten pohjalta suunniteltiin
paineilmajärjestelmän muutosehdotukset sekä tehtiin esiselvitystyö siirrettävän
varavoimakompressorin hankinnasta. Paineilmajärjestelmän muutosehdotusten
valmistuttua niistä laadittiin kustannusarvio yhteistyössä ulkoisen toimijan
kanssa.
Tuloksena opinnäytetyöstä saatiin Turun seudun puhdistamo Oy:lle
paineilmajärjestelmän valmis kehityssuunnitelma sekä kustannusarvio
suunnitelluille muutostöille. Tämän lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy:lle
esiteltiin ehdotus Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttötarkoituksiin
soveltuvasta varavoimakompressorista.
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CRITICAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF A
COMPRESSED AIR SYSTEM
This thesis was commissioned by Turun seudun puhdistamo Oy, which is
responsible for operating the Kakolanmäki Wastewater Treatment Plant in Turku,
Finland. The aim of the thesis was to plan changes to the company`s compressed
air system in a way, that makes it less critical considering exceptional situations.
The development of the compressed air system aims to improve the reliability of
the wastewater treatment process in Kakolanmäki Wastewater Treatment Plant.
The thesis discusses the main features of a compressed air system design and
also the structure of the compressed air system of Kakolanmäki Wastewater
Treatment Plant. Possible exceptions on the compressed air system of
Wastewater Treatment Plant and the effect of these exceptions on the
wastewater treatment process are speculated in a critical analysis. The
development of the compressed air system and the initialization of the purchase
of an emergency compressor were based on the results of the critical analysis.
When the amendments to the compressed air system were completed, a cost
estimate about these changes was made in cooperation with an external
company.
As a result of this thesis, amendments were made to Turun seudun puhdistamo
Oy`s compressed air system and they received a cost estimate about these
changes. In addition, a suggestion of a suitable emergency compressor for
Kakolanmäki Wastewater Treatment Plant was presented to the company.
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO
Kaeser

Saksalaislähtöinen kompressorivalmistaja (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018k).

Kastepiste

Lämpötila, jossa osa höyrystä kondensoituu vedeksi
vallitsevassa paineessa (Ellman ym. 2002, 53).

Kompressori

Laite, jolla nostetaan kaasumaisen väliaineen painetta
(Ellman ym. 2002, 43).

Lauhde

Paineilmasta erotettava seos, jossa esiintyy veden lisäksi
muun muassa öljyä, pölyhiukkasia, rikkidioksidia, kuparia,
lyijyä sekä rautaa (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018d,
8).

Paineilma

Puristetussa tilassa olevaa ilmakehän ilmaa (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018a, 12).

Paineilmakeskus

Koostuu paineilmakompressoreista, mahdollisesta
paineilmasäiliöstä sekä paineilman jälkikäsittelylaitteista
(Ellman ym. 2002, 59).

Paineilmajärjestelmä

Muodostuu paineilmakeskuksesta, paineilmaverkosta ja
pneumaattisista laitteista.

Paineilman puhtausaste Standardissa määritelty laatuluokitus, jossa arvioidaan
tuotetun paineilman puhtausaste kiinteiden partikkeleiden,
kastepisteen ja öljypitoisuuden mukaan (Ellman ym. 2002,
52-53).
Paineilmaverkko

Sisältää paineilmasäiliön, -putkiston ja paineilman
käyttökohteiden liitännät (Ellman ym. 2002, 59).

Pneumatiikka

Paineilman käyttöön perustuva tekniikka (Ellman ym. 2002,
7).

Poikkeustilanne

Tarkoittaa tässä opinnäytetyössä tilannetta
paineilmajärjestelmässä, joka on vaaraksi
jätevedenpuhdistusprosessin normaalille toiminnalle tai
estää jätevedenpuhdistusprosessin normaalin toiminnan.

Toimilaite

Pneumaattinen komponentti, jolla saadaan aikaan
suoraviivaista tai pyörivää liikettä, esimerkiksi ohjataan
venttiilin aukioloa (Ellman ym. 2002, 88).
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1 JOHDANTO
Tämä opinnäytetyö tehtiin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa operoivan Turun
seudun puhdistamo Oy:n halusta kehittää Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
olemassa olevaa paineilmajärjestelmää nykyistä vakaammaksi huomioiden mahdollisia
paineilmajärjestelmään kohdistuvia poikkeustilanteita.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on kaksi paineilmajärjestelmää. Instrumenttiilmaverkon avulla jaetaan paineilma pääasiassa venttiileille, toimilaitteille sekä
paineilmatyökaluille

ja

ilmastusilmaverkon

kautta

ilmastusilma

jätevedenpuhdistusprosessiin. Nämä paineilmajärjestelmät ovat kaksi täysin erillistä
kokonaisuutta ja tämä opinnäytetyö keskittyy Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
instrumentti-ilmaverkon kehittämiseen ottamatta kantaa laitoksen ilmastusilmaverkon
toimintaan.
Tässä

opinnäytetyössä

perusteisiin,

jonka

perehdytään

jälkeen

aluksi

tarkastellaan

paineilmajärjestelmien
Kakolanmäen

suunnittelun

jätevedenpuhdistamon

paineilmajärjestelmää. Jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmän esittelyn jälkeen
arvioidaan paineilmajärjestelmän mahdollisia poikkeustilanteita sekä analysoidaan
paineilmajärjestelmän
paineilmajärjestelmän
muutosehdotukset.

kriittisiä

kohteita.

tarkastelun

Työn

tulosten

Kakolanmäen

jälkeen
avulla

esitellään

pyritään

jätevedenpuhdistamon
paineilmajärjestelmän

nostamaan

tulevaisuudessa

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessin toimintavarmuuden
tasoa entisestään.
Turun seudun puhdistamo Oy on neljäntoista kunnan omistama yhtiö, joka toimii
Kakolanmäkeen

louhitussa

jätevedenpuhdistamon

jätevedenpuhdistamossa.

kustannustehokkaasta

operoinnista

Yhtiö
sekä

huolehtii
laadukkaan

puhdistustuloksen tuottamisesta Turun seudulla. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000
asukkaan jätevesien lisäksi alueen teollisuuden jätevedet. Laitos pyrkii mekaaniseen,
kemialliseen ja biologiseen puhdistukseen painottuvan jätevedenkäsittelyprosessin
avulla mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään
puhdistustulokseen. Turun seudun puhdistamo Oy:n toiminta-alueen viemäriverkostoon
kuuluu yli 2000 km putkistoa ja noin 500 pumppaamoa. (Turun seudun puhdistamo Oy
2018.)
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Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on hyvin pitkälle automatisoitu, nykyaikainen
jätevedenkäsittelylaitos. Turun seudun puhdistamo Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä
kolmetoista vakituista työntekijää, jotka huolehtivat puhdistusprosessin operoinnista,
laadukkaan puhdistustuloksen saavuttamisesta sekä yhtiön hallinnollisista asioista.
Laitoksen kunnossapidonpalvelut sekä muut palvelut ovat hankittu ulkoisilta toimijoilta.
Tiivistettynä

yhtiö

keskittyy

erityisosaamiseensa,

laadukkaan

jätevedenpuhdistuspalvelun tuottamiseen asiakkailleen nyt ja tulevaisuudessa.
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2 PAINEILMAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
YLEISESTI
Paineilmalla tarkoitetaan kokoon puristettua ilmakehän ilmaa, johon varastoitunut
energia voidaan hyödyntää työnä, kun paine puretaan (KAESER KOMPRESSORIT Oy
2018a, 12).
Paineilman teollisen käytön juuret ulottuvat 1800-luvun Ranskaan, jossa paineilmaa
hyödynnettiin alun perin kaivostyössä. Nykypäivänä paineilman käyttöalue on hyvin
laaja.

Teollisuudessa

paineilmaa

käytetään

muun

muassa

puhdistukseen,

maalaamiseen, siirtämiseen ja sekoittamiseen. Kun tekniikassa puhutaan paineilmasta,
puhutaan usein myös pneumatiikasta. Pneumatiikalla tarkoitetaan paineilman käyttöön
perustuvaa tekniikkaa, jolla voidaan tuottaa esimerkiksi haluttu liike tuotantolinjalla.
(Ellman ym. 2002, 7.)
Paineilman tuottamiseen tarvitaan jokin laite, joka tuottaa halutunpaineista ja -laatuista
paineilmaa tarvittavan määrän. Paineilman tuottamiseen käytetään yleisesti jonkin
tyyppistä kompressoria tarvittavine lisälaitteineen. Kompressori on yhteydessä
paineilmaverkkoon, jonka kautta paineilma ohjataan paineilmaa kuluttaville laitteille.
Paineilmajärjestelmän

suunnittelussa

tulee

huomioida

monia

asioita.

Vanhan

paineilmajärjestelmän saneeraamisessa haasteita saattaa olla helposti enemmän kuin
kokonaan uuden järjestelmän suunnittelussa. Kaikki on hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka
tarkoin paineilmajärjestelmä on suunniteltu alun perin ja miten järjestelmästä on pidetty
huolta sen elinkaaren aikana.
Paineilman kokonaishyötysuhde energian siirtomuotona on erittäin alhainen, vain noin 5
% (Ellman ym. 2002, 8). Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että järjestelmä
suunnitellaan alunperin tarkoin, jotta turhalta energiankulutukselta vältytään. Vanhaa
paineilmajärjestelmää saneerattaessa aluksi on selvitettävä perusasioita olemassa
olevasta paineilmajärjestelmästä. Tärkeitä perustietoja ovat muun muassa kompressorin
tekniset ominaisuudet, paineilman jälkikäsittelyn taso ja paineilmaverkon rakenne.
(KAESER KOMPRESSOREN GmbH 2018b, 22.)
Tämän opinnäytetyön toteutus keskittyy jo käytössä olleen paineilmajärjestelmän
kehittämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ratkaisuja käytössä olleen
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paineilmajärjestelmän
paineilmajärjestelmään
Kakolanmäen

kehittämiseksi

niin,

kohdistuvissa

jätevedenpuhdistamon

että

se

poikkeustilanteissa
paineilmajärjestelmän

olisi

mahdollisissa

toimintavarmempi.
kehittämisen

avulla

halutaan nostaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessin
toimintavarmuuden tasoa entisestään.

2.1 Kompressorit

Kompressori on laite, joka on kehitetty kaasumaisen väliaineen paineen nostamiseen
siten, että kompressorin tuottama kaasun loppupaine on vähintään kaksinkertainen
verrattuna kompressorin sisään ottaman kaasun paineeseen (Ellman ym. 2002, 43).
Kompressori on käytännössä koko paineilmaverkon ydin. Se tuottaa paineilmaverkkoon
tarvittavan ilmamäärän ja ilmanpaineen. Jos paineilmajärjestelmän kompressori on
poissa käytöstä, koko paineilmajärjestelmä on toimintakyvytön. Kuvassa 1 on kuvattuna
eri tyyppisiä kompressoreita.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lassi Muhonen
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Kuva 1. Kompressorityypit (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018a, 3).

Jos paineilman saanti on avainasemassa yrityksen toiminnassa, tulee kompressoreiden
toimintavarmuudentaso

pitää

korkealla

asteella.

Paineilmajärjestelmän

paineilmakeskuksen toiminnan häiriintyessä kustannukset yritykselle voivat nousta
todella korkeiksi. Tämän vuoksi varsinkin teollisuudessa paineilmakeskus koostuu
yleensä

useammasta

kompressorista.

Tämän

kaltaisella

paineilmakeskuksen

rakenteella vältetään haittaa yrityksen toiminnalle, muiden kompressoreiden jatkaessa
normaalisti toimintaansa, vaikka yksi tai useampi kompressori olisi poissa käytöstä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lassi Muhonen
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Kompressorit voidaan jakaa karkeasti kahteen eri lohkoon, dynaamisiin kompressoreihin
ja syrjäytyskompressoreihin kompressoreiden paineilmantuottotavan mukaan. Näiden
kahden päälohkon alla on kuitenkin lukuisia erilaisia kompressorityyppejä, niin kuin
kuvasta 1 voidaan todeta.

2.1.1 Dynaamiset kompressorit

Dynaamisissa kompressoreissa kaasua ajetaan nopeasti pyörivän juoksupyörän lävitse,
jolloin myös kaasun virtausnopeus kiihtyy. Tämän tyyppiset kompressorit soveltuvat
parhaiten kohteisiin, joissa tarvitaan suuria tilavuusvirtoja. (Ellman ym. 2002, 43.) Tämän
lohkon kompressorityypit eivät liity opinnäytetyön kohteeseen, joten niitä ei käsitellä
tässä opinnäytetyössä laajemmin.

2.1.2 Syrjäytyskompressorit

Syrjäytyskompressoreissa

kaasu

virtaa

kammioon,

jonka

rakenne

vaihtelee

kompressorityypistä riippuen. Kammiossa kaasun staattista painetta nostetaan
pienentämällä kaasun tilavuutta. Erilaiset mäntä- ja ruuvikompressorit ovat yleisimpiä
syrjäytyskompressorityyppejä.
Mäntäkompressori on syrjäytyskompressori, jossa edestakaisin liikkuva mäntä imee
kaasua sylinteriin, joka on varustettu automaattisella imu- ja paineventtiilillä. Mäntä
puristaa sylinterissä imuventtiilin kautta tulleen kaasun korkeampaan paineeseen ja
paineistettu kaasu poistuu paineventtiilin kautta, kun paineventtiilille asetettu painearvo
on saavutettu. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018b, 16.) Kuva 2 havainnollistaa
mäntäkompressorin molemmat työvaiheet.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lassi Muhonen
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Kuva 2. Mäntäkompressorin imu- ja puristusvaihe (KAESER KOMPRESSORIT Oy
2018b, 16).

Ruuvikompressoriyksikkö koostuu rungosta, jonka sisällä ovat ruuvi- ja luistiroottori,
jotka ovat rynnössä keskenään. Yleensä kompressorin moottori on yhdistettynä
ruuviroottoriin, joko suoraan kytkettynä tai välityksen kautta. Rungossa on sekä imu- että
paineaukko. Imuaukosta ilma saapuu kompressoriyksikön pyöriville roottoreille. Kun ilma
etenee pyörivien roottoreiden mukana, yhteys imuaukkoon katkeaa ja ilma kulkeutuu
paineaukolle, kun riittävä painetaso on saavutettu. (Ellman ym. 2002, 43 - 45.)

2.1.3 Ruuvikompressorit

Ruuvikompressorit kuuluvat syrjäytyskompressoreihin, joiden alalohkossa ne kuuluvat
rotaatiokompressoreihin, niin kuin kuvasta 1 voidaan havaita. Ruuvikompressoreita on
sekä öljyttöminä että öljyjäähdytteisinä. Öljyttömiä ruuvikompressoreita jäähdytetään
joko ilmalla tai vedellä. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018b, 3.)
Ruuvikompressorin ruuviyksikkö sisältää yhden, kaksi tai useampia roottoreita.
Yleisimpiä ovat kuitenkin kaksiroottoriset yksiköt, jotka sisältävät ensiö- ja toisioroottorin,
joita kompressorin moottori käyttää. Roottoripesässä ensiö- ja toisioroottori ovat
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sijoitettuna limittäin, jossa ne pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Kompressorin moottori on
yleensä kytkettynä ensiöroottoriin eli ruuviyksikön ruuviin. (KAESER KOMPRESSORIT
Oy 2018b, 5.) Kuvassa 3 on esitettynä kaksiakselisen ruuviyksikön rakenne.

Kuva 3. Suoravetoisen ruuviyksikön rakenne (Ellman ym. 2002, 44).

Etuna ruuvikompressorin paineilmantuotossa on pulssiton paineilmavirta, joka saadaan
aikaan ruuviyksikön rakenteen avulla. Molempien roottoreiden sekä roottoripesän väliin
muodostuu tietty kaasutilavuus, joka pienenee jatkuvasti ruuviyksikön pyöriessä.
Tuloksena on tasainen pulssiton paineilmavirta. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018b,
5.)
Öljyjäähdytteisissä ruuvikompressoreissa jäähdytysöljyä ruiskutetaan ruuviyksikköön,
jossa sillä on monta tehtävää, niin kuin kuvasta 4 voi nähdä. Öljy muun muassa vie
mukanaan puristuksessa syntynyttä lämpöä, voitelee roottoreita ja vierintälaakereita
estäen metallisen kosketuksen sekä tiivistää roottoripesän ja roottorien välisen tilan.
(KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018b, 5.)
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Kuva 4. Ruuvikompressorin
KOMPRESSORIT Oy 2018b, 6).

Kompressorin

voiteluöljyn

jäähdytysöljyn

voitelukyky

tärkeimmät

heikkenee

tehtävät

kompressorin

(KAESER

käytön

myötä

öljynsuodatuksesta huolimatta. Voitelukyvyn heikkeneminen tapahtuu vähitellen, kun
paineistettavan ilman epäpuhtaudet sekä kompressorin kulumisen johdosta irtoavat
hiukkaset sekoittuvat voiteluöljyyn. Tämän vuoksi kompressoriöljy tulee vaihtaa
säännöllisin väliajoin öljynsuodatuksesta huolimatta.

2.1.4 Kompressorin valinta

Kompressorin valinta tehdään aina kohdekohtaisesti, koska kaikkia kompressorityyppejä
ei voida käyttää kaikissa kohteissa taloudellisesti. Kun valitaan kohteen kompressoria,
tulisikin lähtökohdaksi asettaa aina käyttövarmuus sekä mahdollisimman alhaiset
energia- ja huoltokustannukset (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018b, 2).
Kohteen paineilmajärjestelmään soveltuvan kompressorin lopullisessa valinnassa tulisi
huomioida yllättävän monia asioita. Valinnassa olisi hyvä huomioida muun muassa
paineilmaverkon maksimikulutus, kulutuksen vaihtelu, verkoston paine, tarvittava
minimipaine, vuotuinen käyttöaika, paineilman saatavuuden merkitys, tuotetun ilman
puhtausaste, ilman kastepiste, käyttöolosuhteet, kustannukset, lämmöntalteenoton
mahdollisuudet sekä automatiikka ja valvonta. (TAMROTOR KOMPRESSORIT OY
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2018, 2.) Kompressorin valinnan tulisi aina perustua tietoon tai parhaaseen
mahdolliseen

arvioon

kohteeseen

soveltuvasta

kompressorista.

Väärin

valittu

kompressorityyppi tai pelkästään kohteeseen soveltumaton kompressorin koko voivat
tuoda käytössä todella paljon turhia kustannuksia. (TAMROTOR KOMPRESSORIT OY
2018, 2.) Kompressorien tuottopaine ja paineilmaverkon tarvittava minimipaine
määritetään verkostossa olevien laitteiden käyttöpaineen mukaan. Kompressorien
tuottopainetta määritettäessä on huomioitava myös kompressorin mahdollisten
jälkikäsittelylaitteiden- sekä paineilmaputkiston ja siinä olevien komponenttien, kuten
esimerkiksi venttiilien painehäviöt. (TAMROTOR KOMPRESSORIT OY 2018, 2.)
Suunniteltaessa uutta paineilmajärjestelmää paineilmaverkon maksimikulutus voidaan
arvioida

verkostoon

kytkettävien

käyttöpainealueella.

Tähän

laitteiden

lukuun

on

tarvitseman

huomioitava

ilmamäärän

arviona

summalla

tulevaisuudessa

paineilmaverkkoon lisättävät laitteet sekä mahdolliset paineilmaverkon vuodot. Tällä
kokonaisarviolla

päästään

lähelle

tarvittavaa

kompressorin

maksimituottoa

käyttöpainealueella, johon tulee lisätä varmuuskertoimia kohteesta riippuen. Paineilman
kulutuksen vaihtelu arvioidaan kohdekohtaisesti. Paineilman kulutuksen vaihtelun
määrittämisen avulla voidaan tehdä myös arvio kompressorien vuotuisesta käyttöajasta.
Paineilman saatavuuden merkitys arvioidaan käyttökohteen mukaan yksilöllisesti.
Kriittisissä

kohteissa

paineilmansaannin

varmuutta

voidaan

lisätä

huolellisella

paineilmaputkiston rakenteen suunnittelulla ja suojauksilla.
Käyttöolosuhteiden arviointi on kohdekohtainen asia. On tehtävä arvio siitä, millaiselle
lämpötila-alueelle ja muille olosuhteille kompressori altistuu. Käyttöolosuhteet saattavat
vaikuttaa

merkittävästi

kompressorityypin

sekä

jälkikäsittelylaitteiden

valintaan.

Tarvittava paineilman puhtausaste määritellään paineilman käyttökohteen mukaan.
Paineilman puhtausasteeseen voidaan vaikuttaa sekä kompressorityypin, että
jälkikäsittelylaitteiden valinnalla. Nykypäivän jälkikäsittelylaitteet ovat erittäin laadukkaita
ja niillä pystytään vaikuttamaan erittäin paljon tuotetun paineilman puhtauteen.
Kustannuksia

arvioitaessa

kompressorityyppi

tuo

on

huomioitava

tullessaan.

On

millaisia

huomioitava

kustannuksia

mikäkin

hankintakustannukset,

käyttökustannukset, huoltokustannukset sekä laitteen kokonaiskäyttöikä. Näistä eri
kustannuksista muodostuu laitteen kokonaiskustannus, jota voidaan verrata eri laitteiden
kohdalla kokonaiskäyttöikään. Näin saadaan arvio esimerkiksi keskimääräisistä
vuotuisista kustannuksista eri laitteiden kohdalla.
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Lämmöntalteenoton mahdollisuudet ovat kompressoreissa yleensä hyvät, sillä
kompressorit tuottavat huomattavasti hukkalämpöä. Lämmöntalteenottojärjestelmän
avulla voidaan myös parantaa kompressorien yleisesti heikkoa kokonaishyötysuhdetta.
Kannattaa miettiä, voisiko kompressorien hukkalämpöä hyödyntää esimerkiksi kohteen
tilojen

lämmittämiseen tai

teollisessa kohteessa

osana

prosessia.

(KAESER

KOMPRESSORIT Oy 2018g, 2)
Automatiikkaa ja valvontaa suunniteltaessa kannattaa miettiä aluksi kompressoriaseman
tärkeyttä kohteessa. Paineilman ollessa tärkeässä asemassa teollisessa kohteessa,
kannattaa ainakin kompressoreiden perustiedot, kuten tuottotiedot, käynnistys ja
sammutus liittää yleiseen prosessin ohjausjärjestelmään. Joissakin yrityksissä
paineilman saatavuus voi olla avainasemassa yrityksen toiminnan kannalta, jolloin tieto
mahdollisista paineilmajärjestelmän häiriötiloista on saatava reaaliajassa, jotta niihin
pystytään reagoimaan riittävän nopeasti.

2.2 Paineilmakeskuksen ohjaaminen

Paineilmakeskuksen ohjaus voidaan toteuttaa nykypäivänä hyvin monella eri tavalla.
Ennen paineilmantarpeen ollessa vaihtelevaa, käytettiin joissakin kohteissa monia
kompressoreita, joita käynnistettiin asteittain. Avun tähän energiatehottomaan
toimintamalliin toi tekniikan kehittyminen, jonka mukana tulivat elektroniset paineanturit
sekä PLC- ja PC-ohjaukset osaksi paineilmatekniikkaa. (KAESER KOMPRESSORIT Oy
2018f, 1.)
Tekniikan kehittymisen myötä erilaisia kompressoreiden käyntiohjelmia on kehitetty
hyvin paljon. Yksinkertaisimmat ohjausjärjestelmät keskittyvät vain kompressorin
pysäyttämiseen ja sammuttamiseen, kun taas uusimman teknologian ohjausjärjestelmät
tarkkailevat

lähes

koko

paineilmajärjestelmän

toimintaa.

Ohjausjärjestelmien

päätarkoituksena on optimoida kompressoreiden toimintaa sekä tätä kautta laskea
paineilmakäytön kustannuksia. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018f, 1 - 2.)
Teollisuuden

paineilmakeskusten

PC-tyyppiset

ohjainlaitteet

ovat

kehittyneet

huomattavasti vuosituhannen alusta tähän päivään, muun tietoteknisen kehityksen
mukana. Ohjauskeskukset ovat muuttuneet pääasiassa kompressoreiden käyntiä
vuorottelevista

ohjainlaitteista

kokonaisvaltaisiksi

tietokeskuksiksi.
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2.3 Paineilman jälkikäsittelylaitteet

Kompressorin

tuottamassa

paineilmassa

esiintyy

imusuodatuksesta

huolimatta

tietynlaisia epäpuhtauksia ja tämän vuoksi paineilman jälkikäsittelylaitteita tarvitaan.
Kompressorin tuottamassa paineilmassa voi esiintyä muun muassa erikokoisia
partikkeleita, öljyä sekä vettä. Erilaiset paineilman jälkikäsittelylaitteet keskittyvätkin öljyn
erottamiseen, erilaisten epäpuhtauksien suodattamiseen sekä kosteuden poistamiseen
tuotetusta paineilmasta.

Paineilman jälkikäsittelylaitteisto suunnitellaan kohteen

tarvitseman paineilmanlaadun mukaan. (Ellman ym. 2002, 52.) Kohteeseen sopivaa
paineilman jälkikäsittelyjärjestelmää suunniteltaessa apuna voidaan käyttää paineilman
laatustandardia ISO-8573-1 (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 5).

2.3.1 Jälkijäähdytin

Yleensä paineilma johdetaan kompressorista ensimmäiseksi jälkijäähdyttimeen, jossa
tuotetusta paineilmasta poistetaan kosteutta faasimuutoksen avulla. Kuvassa 5 on
esitettynä erillinen jälkijäähdytin. Nykyaikaisissa laitteissa jälkijäähdytin on yleensä
integroituna kompressoriyksikköön. Jälkijäähdytin toimii vastaavalla tavalla kuin
lämmönvaihdin.

Jälkijäähdyttimessä

oleva

väliaine

sitoo

tuotetun

paineilman

lämpöenergiaa itseensä, jolloin juuri tuotetun paineilman lämpötila laskee ja
paineilmassa oleva kosteus kondensoituu synnyttäen lauhdetta. Lauhteella tarkoitetaan
paineilmasta erotettavaa seosta, jossa esiintyy veden lisäksi muun muassa öljyä,
pölyhiukkasia, rikkidioksidia, kuparia, lyijyä sekä rautaa (KAESER KOMPRESSORIT Oy
2018c, 15). Jopa 70 – 80 % lauhteesta saattaa muodostua jälkijäähdytysvaiheen aikana,
jos jälkijäähdytin toimii hyvin.
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Kuva 5. NORCOOL erillinen jälkijäähdytin (NORDBLAST 2018).

Paineilman jäähtymisen myötä myös tuotetun paineilman tilavuus pienenee. Tätä ei
kuitenkaan yleisesti voida pitää energiahäviönä, sillä paineilmasta tulee poistaa
tilanteesta riippumatta kosteus. Jos lauhteenpoistoa ei suoriteta paineilmakeskuksessa,
paineilman sisältämä kosteus kondensoituu vedeksi paineilmaverkossa kuuman
paineilman

jäähtyessä.

Paineilmaverkkoon

kertynyt

vesi

aiheuttaa

suuria

energiahäviöitä, paineilmaputkistojen kulumista sekä laitevaurioita. (Ellman ym. 2002,
53.)

2.3.2 Lauhteen esierotus ennen kuivainta

Paineilman jälkijäähdyttimen jälkeen järjestelmään voidaan tarvittaessa asentaa
lauhteen esierotin, jolla kevennetään jälkikäsittelyjärjestelmän kuivainten kuormaa sekä
minimoidaan turhia energiakustannuksia. Lauhteen esierotus voidaan hoitaa monellakin
tapaa, mutta yleisimmin se hoidetaan kuitenkin syklonierottimen tai erillisen
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paineilmasäiliön avulla. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 15.) Kuvassa 6 on
kuvattuna syklonierotin sekä lauhteen poistin.
Syklonierottimessa paineilma pakotetaan pyörivään liikkeeseen, jolloin keskipakovoima
sinkoaa ilmaa raskaammat aineet syklonierottimen seinämiin. Syklonierottimen seinistä
paineilmasta erottunut nestemäinen lauhde valuu erottimen pohjalle lauhteenpoistimeen
ja puhdistettu paineilma jatkaa matkaansa syklonierottimen yläosasta. (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018c, 15.)

Kuva 6. Ultrafilter syklonierotin ja lauhteenpoistin (Ultrafilter Skandinavien ApS 2018).

Kotitalouskokoluokan kompressoreissa tai kohteissa, joissa paineilma on erittäin
kosteaa, tutumpi vedenerotustapa on erillinen vedenerotin. Erillinen vedenerotin liitetään
suoraan pneumaattisen laitteen tai paineilmatyökalun eteen, paineilmaputken ja
paineilmaa käyttävän laitteen väliin. Kuvassa 7 on esimerkiksi paineilmatyökalun eteen
asennettava erillinen vedenerotin. Yleisesti erillinen vedenerotin suodattaa yli 5 µm
kokoisia hiukkasia sekä poistaa paineilman vesipitoisuudesta jopa yli 90 %.
Vedenerottimia on paljon erilaisia. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 16.)
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Kuva 7. Meganex erillinen vedenerotin (Isojoen Konehalli Oy 2018).

Paineilmasäiliö voi joissakin kohteissa riittää lauhteen esierotukseen. Paineilmasäiliön
suuren pinta-alan vuoksi se jäähdyttää kompressorin tuottamaa paineilmaa melko
tehokkaasti. Kuvassa 8 on pystymallinen paineilmasäiliö.

Kuva 8. Paineilmasäiliö (Painepiste Kompressorit Oy 2018).
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Paineilma johdetaan paineilmasäiliöön yleensä sen alaosasta. Paineilmasäiliössä ilman
virtausnopeus on hidasta, jolloin suurin osa ilmaa raskaammista paineilman
epäpuhtauksista ehtii laskeutua paineilmasäiliön alaosaan ennen kuin ne poistuvat
säiliön

yläosan

poistoliitynnän

kautta.

Paineilmasäiliön

pohjassa

olevan

lauhteenpoistimen avulla poistetaan pohjalle kertyneet epäpuhtaudet. (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018c, 15.)

2.3.3 Paineilman kuivaimet

Mekaanisen kosteudenerotuksen jälkeen paineilma jäähtyy edelleen, jolloin siitä on
poistettava vielä kosteutta kondensoitumisen vuoksi. Paineilman kuivausmenetelmiä on
monia. Yleisesti paineilmankuivaimet perustuvat tekniikaltaan diffuusioon, adsorptioon
tai kondensaatioon. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 17.)
Kondensaatiomenetelmään
alittumisen

seurauksena.

perustuvissa
Tällä

kuivaimissa

tekniikalla

vesi

toimivia

erottuu
kuivaimia

kastepisteen
kutsutaan

jäähdytyskuivaimiksi. Tuotetun paineilman lämpötila lasketaan jäähdytyskuivaimissa
lähelle jäätymispistettä, jolloin suurin osa paineilmaan sitoutuneesta kosteudesta
kondensoituu. Kondensoitunut vesi erotetaan paineilmasta lauhteenerotusjärjestelmän
avulla. Jäähdytyskuivain ja jälkijäähdytin on helppo sekoittaa keskenään puhuttaessa
paineilman

jälkikäsittelylaitteista.

Suurimpana

erona

niissä

on

se,

että

kompressoriyksikössä tai heti sen jälkeen oleva paineilman jälkijäähdytin laskee juuri
tuotetun paineilman lämpötilan alimmillaan 5 - 10 °C, kun jäähdytyskuivain laskee
paineilmanlämpötilan tästä edelleen lähelle jäätymispistettä ja paineilman suhteellisen
kosteuden 10 - 25 %:iin. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 14 - 18.) Kuvassa 9 on
pieni jäähdytyskuivain.
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Kuva 9. Omega Air jäähdytyskuivain (Uudenmaan Painehuolto Oy 2018a).

Adsorptiomenetelmään perustuvissa kuivaimissa kuivausaineen molekyylivoimat sitovat
kosteuden itseensä fysikaalisessa prosessissa. Adsorptiokuivain on oikea valinta
kohteissa,

joissa

paineilman

on

oltava

todella

kuivaa.

Kuvassa

paineilmaelvytteinen adsorptiokuivain.

Kuva 10. Omega Air adsorptiokuivain (Uudenmaan Painehuolto Oy 2018b).
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Mahdollisimman kuivaa paineilmaa on hyvä käyttää esimerkiksi kohteissa, joissa
paineilman tuotanto on suurta ja paineilmaverkko on laaja. Tämän kaltaisissa kohteissa
lauhdetta syntyy paineilmaverkossa erittäin paljon, mikäli paineilma on kosteaa verkkoon
ajettaessa. Adsorptiokuivaimia on tyypiltään monenlaisia, fysikaalisen perusajatuksen
pysyessä kuitenkin samana. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 22.)

2.3.4 Paineilman suodattaminen

Paineilmakeskuksessa suodattimia voi olla sekä kompressorin imu- että painepuolella.
Imupuolen suodattimien tehtävänä on erottaa kompressorille tulevasta ilmasta
sumumaiset osat sekä pöly. Painepuolen suodattimien tehtävänä on poistaa tuotetusta
paineilmasta jäljelle jääneet ja kompressoriyksikössä muodostuneet kosteuspisarat, pöly
sekä likahiukkaset. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 31.) Kuvassa 11 on
kuvattuna puhdistamattoman paineilman epäpuhtauksia sekä niiden hiukkaskokoja.

Kuva 11. Puhdistamattoman paineilman epäpuhtauksien hiukkaskoot (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018c, 31).
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Erotusmekanisminsa mukaan suodattimet voidaan jakaa pinta- ja syväsuodattimiin.
Pintasuodattimien

suodatustapa

perustuu

tiheään

materiaaliin,

jonka

pintaan

suodatinmateriaalin huokosia suuremmat hiukkaset kertyvät. Pintasuodatinta ei ole aina
tarvetta vaihtaa uuteen huollon yhteydessä. Usein suodattimen pintaan kertyneet
epäpuhtaudet voidaan poistaa esimerkiksi paineilman avulla ja tämän jälkeen suodatin
voidaan asentaa takaisin paikoilleen seuraavaa käyttöjaksoa varten. (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018c, 31.)
Syväsuodattimien materiaalina käytetään kuiturakenteista vanua. Syväsuodattimissa
yhdistyy monta eri suodatustapaa, jolloin suodatin pystyy suodattamaan huomattavasti
määriteltyä huokoskokoa hienojakoisempia hiukkasia. (KAESER KOMPRESSORIT Oy
2018c, 31.) Syväsuodattimien suodatinosa vaihdetaan yleensä määräajoin.

2.4 Paineilmaverkon rakenne

Paineilmakeskuksessa tuotetun paineilman siirto paineilmankäyttökohteille tapahtuu
putkesta rakennetun paineilmaverkon avulla. Paineilmaverkko on yleensä rakenteeltaan
suoraverkko,

rengasverkko

tai

näiden

kahden

yhdistelmä,

eli

niin

kutsuttu

silmukkaverkko. (Ellman ym. 2002, 59.) Kuvassa 12 on esitettynä erilaiset
verkkorakenteet.

Kuva 12. Paineilmaverkon rakenteet, muokattu (Ellman ym. 2002, 60).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lassi Muhonen

27

Suoraverkko koostuu yhdestä runkoputkesta, josta haarautuvat liitäntäputket ovat
yhteydessä paineilman käyttökohteisiin. Tämän tyyppinen verkkorakenne soveltuu
kohteisiin, joissa verkkoon liitettävien laitteiden paineilmantarve on yhtä suuri tai
eriaikainen.

Suora

verkkorakenne

toimii

hyvin

pienissä

kohteissa,

kuten

kotitalouskäytössä, pienissä verstaissa tai korjaamoissa. (Ellman ym. 2002, 60.)
Suoran verkon suurin haaste on nimenomaisesti sen rakenne. Suoran verkon
runkoputken vaurioituessa jostakin kohdasta, jäävät kaikki vauriokohdan jälkeiset
paineilman käyttökohteet ilman paineilmaa. Sen vuoksi tämän verkkorakenteen käyttö ei
ole suositeltavaa esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, vaurioiden aiheuttaessa suurta
haittaa laitoksen toiminnalle.
Rengasverkko koostuu nimensä mukaisesti rengasmaisesta runkoputkesta, josta
liitäntäputket lähtevät paineilman käyttökohteille. Rengasverkon rakentaminen vaatii
huomattavasti enemmän materiaalia kuin suoraverkko ja tämän vuoksi sen
hankintakustannukset

kohoavat

suoraverkkoa

korkeammiksi.

(KAESER

KOMPRESSORIT Oy 2018e, 2.) Rengasverkon pääajatuksena on, että paineilmaa
voidaan ajaa käyttökohteeseen kahdesta eri suunnasta. Rengasverkossa onkin yleensä
monia sulkuventtiilejä, jotta haluttu osa verkosta- tai vain yksi kohde voidaan tarvittaessa
eristää muusta verkosta esimerkiksi huoltotöitä tehtäessä. (Ellman ym. 2002, 59.)
Silmukkaverkossa ovat yhdistettynä suoraverkon- sekä rengasverkon rakenteet.
Silmukkaverkko muodostuu, kun rengasverkkoa täydennetään pitkittäisillä-

tai

poikittaisilla putkirakenteilla. Yleensä tämä verkkorakenne tulee käyttöön, kun halutaan
lisätä paineilmaverkon kapasiteettia tai halutaan päästä jollekin uudelle kulutuskohteelle,
jonne aiempi verkosto ei ole ulottunut. Tämä verkkorakenne onkin yleensä käytössä
laajoissa paineilmaverkoissa. Tässä verkkotyypissä paineilman käyttökohteiden
liitäntäputket eivät välttämättä lähde suoraan runkoputkesta, vaan ne voivat lähteä myös
jakeluputkista. Silmukkaverkko sisältää yleensä monia sulkuventtiileitä, jolloin sen
osastointi on tarvittaessa helppoa. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018e, 2.)
Yleensä

paineilmaverkon

putkikoot

menevät

pienenevässä

järjestyksessä

runkoputkesta liitäntäputkeen. Liitäntäputki kannattaa aina asentaa niin kutsuttuna
joutsenkaula-asennuksena. Tällä menettelyllä varmistetaan, että lauhdetta ei pääse
paineilman käyttökohteeseen. (Ellman ym. 2002, 61.) Kuvasta 13 näkyy joutsenkaulaasennettu putki.
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Kuva 13. Joutsenkaula. (Ellman ym. 2002, 61).
Kohteeseen

sopivaa

paineilmaverkkoa

suunniteltaessa

lähtökohtana

ovat

mahdollisimman pieni painehäviö, tarvittavan tilavuusvirran kuljettaminen sekä verkon
putkimateriaalin soveltuvuus käyttökohteen olosuhteisiin. Paineilmaverkon painehäviöllä
tarkoitetaan paineilmakeskuksen ja paineilman käyttökohteen välillä tapahtuvaa paineen
laskua

paineilmaverkossa.

komponentit,

kuten

Painehäviötä

venttiilit,

mutkat

ja

aiheuttavat
T-haarat.

paineilmaverkossa
Mitä

suurempi

kaikki

painehäviö

paineilmaverkossa on, sitä korkeamman paineen kompressorit joutuvat tuottamaan, jotta
verkossa olevat pneumaattiset laitteet toimivat niille ominaisella tavalla. Tämä ei ole
kovin energiatehokasta, sillä korkeamman paineen tuottamiseksi kompressoria tarvitsee
kuormittaa tarvittua enemmän, jolloin kompressorin käyttökustannukset kasvavat.
(KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018e, 3.)
Kuvassa 14 on paineilmaverkon putkien mitoittamiseen suunniteltu nomogrammi, jota
voidaan käyttää ainakin suuntaa-antavana apuna sopivien putkikokojen valinnassa.
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Kuva 14. Paineilmaputken sisäläpimitan määrittäminen nomogrammin avulla. (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018e, 12).

Paineilmaputket ovat yleensä muovia, terästä tai jaloterästä. Materiaali tulisi valita aina
suoraan käyttöolosuhteiden mukaan, sillä vääränlainen materiaali kohteen olosuhteisiin
nähden saattaa tuottaa suuria ongelmia. Ongelmiksi saattavat muodostua muun muassa
paineilmassa sekä ympäröivässä ilmassa olevien epäpuhtauksien ja lämpötilan vaikutus
putkimateriaaliin. Paineilmaputkien hinnoissa on suuria eroja materiaalista riippuen.
Tämän vuoksi kaikkiin kohteisiin ei välttämättä valita kohteelle optimaalisinta
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putkivaihtoehtoa kustannuksista vastuussa olevan tahon puolesta. Tämä toimintamalli
korostuu varmasti ainakin pienyrityksissä sekä kotitalouksissa, joissa paineilman
saatavuus ei ole välttämättä niin kriittisessä asemassa.
Paineilmajärjestelmän suunnittelu on täysin kohdekohtainen asia. Mitään yleistä mallia
ei ole olemassa, joka olisi optimaalisin kaikkiin kohteisiin. Laadukkaaseen ja
energiatehokkaaseen lopputulokseen päästään vain asiantutijatietoon perustuvilla
valinnoilla koko paineilmajärjestelmän suunnittelun alusta lähtien.
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3 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
PAINEILMAJÄRJESTELMÄ
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmä on laaja kokonaisuus
jätevedenpuhdistamon suuresta kokonaispinta-alasta ja jätevedenpuhdistusprosessissa
käytettävien

paineilmakäyttöisten

Jätevedenpuhdistamon

kokoa

voi

laitteiden
ajatella

suuresta
esimerkiksi

määrästä
laitoksen

johtuen.
päivittäisen

keskivirtaaman kautta, joka on 90 000 m3, eli 90 miljoonaa litraa jätevettä päivässä.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmä on ollut kokoaikaisessa
käytössä vuoden 2009 keväästä alkaen. Paineilmaverkko toimii lämpötila-alueeltaan
melko

stabiileissa

olosuhteissa.

Lämpötilan

vaihtelu

suurimmassa

osassa

jätevedenpuhdistamon luolaa on vuoden aikajaksolla keskimäärin vain noin 5 - 10 °C,
joten ympäristön lämpötilanmuutosten aiheuttama rasitus paineilmaverkolle on melko
pieni. Ilmanlaadultaan jätevedenpuhdistamo on kuitenkin kohteena vaihteleva, hyvästä
koneellisesta ilmanvaihdosta huolimatta. Ilmanlaadun vaihtelu johtuu jätevedestä ja siitä
erotettavista aineksista vapautuvista kaasuista eri prosessialueilla. Prosessialueittain
vaihteleva ilmanlaatu tuo omat haasteensa paineilmajärjestelmän komponenttien
materiaalivalintaan. Tämän vuoksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla suuri osa
paineilmajärjestelmässä käytettävästä materiaalista on haponkestävää terästä tai
teräsputkea, joka on ulkopuolelta korroosiosuojattu maalaamalla.
Paineilmajärjestelmään tehtiin muiden opinnäytetyöprojektiin liittyvien kenttätutkimusten
ohella yleistä visuaalista tarkastelua ja näissä tarkasteluissa järjestelmän kunto vaikutti
ulkoisesti yleisilmeeltään hyvältä.

3.1 Kompressorit

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmän ydin koostuu kolmesta
KAESER CSD 102-kompressorista. Kuvasta 15 voi nähdä miltä kompressori näyttää
ulkopuolelta. Kompressorit ovat tyypiltään öljyjäähdytteisiä ruuvikompressoreita, joiden
suoravetoinen ruuviyksikkö on varustettu SIGMA-profiililla. (KAESER KOMPRESSORIT
Oy 2018a, 2.) Nämä paineilmakompressorit ovat Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
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alkuperäiset paineilmakompressorit, eli ne ovat olleet jatkuvassa käytössä keväästä
2009 alkaen.
Käyttötunnit kaikissa kolmessa kompressorissa ovat noin 30 000 tuntia. Merkin
edustajan mukaan yhden Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla olevan CSD 102kompressorin käyttöikä on noin 80 000 tuntia, jolloin näillä kompressoreilla on
teoreettista käyttöikää jäljellä lähes 20 vuotta.

Kuva 15. KAESER CSD 102 ruuvikompressori (KAESER KOMPRESSOREN GmbH
2018c, 1).
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Yhden kompressorin tuottama suurin käyttöpaine on 8 - 8,5 bar sekä tuotto suurimmalla
paineella 9,8 - 10,1 m3/min, kompressorin käyttötaajuudesta riippuen. Yhden
kompressorin moottorin nimellisteho on 55 kW ja paino 1350 kg (KAESER
KOMPRESSOREN GmbH 2018a, 4 - 8).

3.2 Kompressoreiden ohjaus

Kompressoreiden ohjaus tapahtuu erillisen PC-tyyppisen KAESER SIGMA AIR
MANAGER 8/4 ohjauskeskuksen kautta, joka on sijoitettu jätevedenpuhdistamon
kompressoritilaan. Kuvasta 16 voi nähdä vastaavan laitteen. Keskus valvoo jokaisen
kolmen kompressorin käyntiä niin, että verkoston paine pysyy riittävän lähellä asetettua
nimellispainetta, joka on Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla 7,3 bar. Ohjauskeskus
pyrkii kuormittamaan jokaista kompressoria tasaisesti, niin että niiden käyttötunnit
pysyvät samalla tasolla. Tällä toimintamallilla koko paineilmakeskuksen huolto voidaan
toteuttaa samalla kertaa, joka on paineilmakeskuksen huoltokustannusten kannalta
järkevää. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018j, 2 – 7.)

Kuva 16. KAESER SIGMA AIR MANAGER 8 / 4 (KAESER KOMPRESSOREN GmbH
2018d, 3).
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Olemassa oleva ohjausjärjestelmä on tietynlainen vuorottelukeskus, joka sammuttaa ja
käynnistää paineilmakeskuksen kompressoreita asetetuissa rajoissa. Käyntiohjelmia
ohjainlaitteessa on valittavissa monia.
Paineilmakeskuksen

ohjauskeskusta

ei

ole

liitetty

jätevedenpuhdistamon

prosessiohjausjärjestelmään, vaan ohjauskeskusta operoidaan kompressoritilasta
tarpeen vaatiessa. Tämä menettelytapa on toiminut kohtalaisesti tähän mennessä,
joskin paineilmakompressoreiden toimintaa olisi hyvä päästä seuraamaan myös etänä
jätevedenpuhdistamon
Kompressoreiden

valvomosta,

katkeamaton

vuorossa

toiminta

on

olevan
yksi

käyttömestarin

avainasioista

toimesta.

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessin toiminnassa, minkä vuoksi myös
niiden toiminnan reaaliaikainen seuranta olisi huomionarvoinen asia.

3.3 Jälkikäsittelylaitteet

Paineilman

jälkikäsittely

alkaa

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon

paineilmajärjestelmässä jo kompressoriyksiköissä. Öljyjäähdytteisen ruuviyksikön
vuoksi ruuviyksikön tuottamassa paineilmassa on öljyä. Suuri osa paineilman
sisältämästä

öljystä

erotetaan

heti

ruuviyksikön

jälkeisessä

öljynerottimessa.

Öljynerottimesta paineilma kulkee jälkijäähdyttimeen, jossa paineilman lämpötila laskee
vain 5 – 10 °C ympäristön lämpötilan yläpuolelle. Paineilman jäähtyessä näin rajusti
jälkijäähdyttimessä, paineilmasta poistuu suurin osa sen sisältämästä kosteudesta.
(KAESER KOMPRESSOREN GmbH 2018a, 27.) Kaikki kolme kompressoriyksikköä
sisältävät edellä mainitut komponentit sekä seuraavaksi esiteltävät kompressoriyksikön
ulkopuoliset paineilman jälkikäsittelylaitteet. Kuvasta 17 voi nähdä KAESER CSD 102kompressorin osittain kotelon sisäpuolelta.
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Kuva 17. KAESER CSD 102 sisältä (KAESER KOMPRESSOREN GmbH 2018c, 2).

Kompressoriyksikössä on myös ulkoisia paineilman jälkikäsittelylaitteita, joista
ensimmäisenä

paineilma

ohjataan

KAESER

ZK

05-syklonierottimeen.

Syklonierottimessa paineilmasta erotetaan siinä jäljellä olevaa nestemäistä kosteutta.
Nestemäisen kosteuden lisäksi syklonierotin erottaa paineilmasta 5 µm suurempia
hiukkasia. Paineilmasta erotettu kosteus ja muut epäpuhtaudet, eli toisin sanoen lauhde
tulee poistaa syklonierottimesta. Syklonierottimen lauhde poistetaan elektronisella
KAESER ECO DRAIN-lauhteenpoistimella lauhdesäiliöön. Kuvassa 18 on sekä
syklonierotin että lauhteenpoistin. Syklonierottimen jälkeen paineilman suhteellinen
kosteus lähentelee 100 %, joka on optimaalinen ajatellen järjestelmässä olevien
paineilmankuivainten toimintaa. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018h, 2 – 5.)
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Kuva 18. KAESER ZK 05 ja KAESER ECO DRAIN.

Syklonierottimen jälkeen paineilma johdetaan KAESER FE 107-mikrosuodattimelle, joka
on kuvassa 19. Tätä mikrosuodatinta käytetään kiintoainehiukkasten, öljyaerosolien ja
lauhdepisaroiden suodattamiseen. Tällä mikrosuodattimella päästään suodattamaan
kaikki 0,1 µm suuremmat hiukkaset. Mikrosuodattimella on oma lauhteenpoisto sekä
lauhdesäiliö, johon suodattimessa mahdollisesti erottuva lauhde johdetaan. (KAESER
KOMPRESSORIT Oy 2018h, 2 – 5.)
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Kuva 19. KAESER FE 107.

Mikrosuodattimelta paineilma johdetaan KAESER DC 108-adsorptiokuivaimelle, joka
näkyy kuvassa 20. Adsorptiokuivaimessa paineilman sisältämä kosteus imeytyy
kuivausaineeseen, minkä jälkeen kuivattu paineilma poistuu adsorptiokuivaimesta.
Tämän

tyypin

adsorptiokuivaimella

päästään

kuivaustuloksessa

suhteellisen

taloudellisesti jopa -70 °C painekastepisteeseen. Osa kuivatusta paineilmasta ohjataan
toiseen kuivausainesäiliöön,

jossa

se käytetään kuivausaineen

elvytysilmana.

Kuivausaineen elvytys tehdään määräajoin, kun kyseinen säiliö ei ole käytössä.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla olevat adsorptiokuivainten säiliöt ovat suunniteltu
kestämään jopa miljoona kuivaus- ja elvytysjaksoa. Tämä vastaa noin kymmenen
vuoden käyttöikää kuivausaineelle. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018j, 2 - 4.)
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Kuva 20. KAESER DC 108.

KAESER DC 108-adsorptiokuivaimen jälkeen ilma ajautuu KAESER FD 107pölysuodattimelle,
adsorptiokuivaimen

joka

on

jälkeisiä

kuvassa
yli

1

KOMPRESSORIT Oy 2018h, 3.)
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(KAESER
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Kuva 21. KAESER FD 107.

KAESER FD 107-pölysuodattimelta jälkikäsitelty paineilma ajautuu joko tilavuudeltaan 2
m3 paineilmasäiliöön tai suoraan paineilmaverkkoon putken haaroituksen vuoksi.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmakeskuksen jälkikäsittelyjärjestelmän
jälkeen paineilmaverkkoon syötettävän paineilman teoreettinen jäännösöljypitoisuus on
luokassa 2, painekastepiste luokassa 1 - 3 sekä kiintoaine- ja pölypitoisuus luokassa 2.
Luokkien merkityksen voi tarkistaa kuvasta 22. (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c,
7.)
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Kuva 22. Paineilman suodatusasteet (KAESER KOMPRESSORIT Oy 2018c, 7).

Tämän kaltaisella jälkikäsittelyjärjestelmällä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla
päästään erittäin kuivaan ja käyttökohteiden paineilmalaadun tarvetta ajatellen varmasti
riittävään tulokseen.

3.4 Paineilmaverkko

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmän paineilmaverkko on laaja
kokonaisuus erityyppisiä verkkorakenteita. Paineilmajärjestelmä ja sitä kautta myös
paineilmajärjestelmän paineilmaverkko on otettu jatkuvaan käyttöön keväällä 2009
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönoton yhteydessä.
Jätevedenpuhdistamon luola on rakennettu kahteen kerrokseen, joita kutsutaan myös
ylä- ja alatasoiksi. Paineilmaverkon vaikutusalue yltää molemmille tasoille, joissa verkon
paineilmaa

käytetään

pääasiassa

jätevedenpuhdistusprosessin

pneumaattisten

laitteiden ohjauksessa, työkaluilmana sekä pursoilmana jätevedenpuhdistusprosessin
ohjauskeskuksissa.
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Luolan ylätasolla paineilmaverkon rakenne on pääasiassa silmukkaverkkoa. Tämä
tarkoittaa tässä kohteessa sitä, että DN100-kokoisiin rengasmaisiin runkoputkiin on
liitetty DN50-kokoisia runkoverkkoa yhdistäviä jakeluputkia. Rakenne parantaa
paineilmajärjestelmän toimintavarmuutta. Yhdistävät, DN50-kokoiset putkiosuudet ovat
asennettu kulkemaan pääasiassa prosessialueiden lävitse, jolloin saavutetaan
prosessialueella sijaitsevat paineilman käyttökohteet. (Turun seudun puhdistamo Oy
2018c.)
Silmukkarakenteen vuoksi ylätason paineilmaverkon tilavuus on mahdollisimman suuri
ja osastointi on helppoa esimerkiksi huolto- tai korjaustilanteessa. Paineilmaverkon
tilavuuden kasvu alentaa kompressoreiden työtaakkaa vähentämällä niiden käynnin
tarvetta. Paineilmaverkon suuri tilavuus toimii paineilmasäiliön lailla paineilmavarastona
paineilmajärjestelmässä.
Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon

luolan

alatason

paineilmaverkko

koostuu

pääasiassa suorasta verkosta. Suorassa verkkorakenteessa on yksi etenevä runkoputki,
josta liitäntäputket haarautuvat paineilmankäyttökohteille. Alatason verkkorakenne
poikkeaa kuitenkin tästä kaavasta hieman. (Turun seudun puhdistamo Oy 2018c.)
Alatason pääkäytävän katossa kulkee yksi DN100-kokoinen runkoputki, joka on
haaroitettu

ylätason

DN100-kokoisesta

runkoputkesta.

Alatason

runkoputkesta

paineilma on haaroitettu DN50-kokoisella jakeluputkella jokaiselle alatasolla sijaitsevalle
prosessialueelle erillisenä haarana. Prosessialueiden jakeluputkista paineilma syötetään
paineilmankäyttökohteille liitäntäputkien kautta.

Alatason haaroissa on joitakin

sulkuventtiilejä, mutta eri prosessialueiden haaroja ei ole yhdistetty toisiinsa. (Turun
seudun puhdistamo Oy 2018c.)
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4 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
PAINEILMAJÄRJESTELMÄN KRIITTISYYSANALYYSI
4.1 Kriittisyysanalyysi ja sen tavoitteet

Paineilmajärjestelmän

kriittisyysanalyysillä

tarkoitetaan

tässä

opinnäytetyössä

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmään mahdollisesti kohdistuvien
poikkeustilanteiden arvioinnin avulla tehtyä jätevedenpuhdistusprosessin kannalta
olennaisten, vikaantumiselle ja vaurioille alttiiden paineilmajärjestelmän kohteiden
määrittämistä. Tehtävänä oli tällä menettelyllä löytää paineilmajärjestelmästä ne kohteet,
joiden

vikaantumisella

olisi

suurimmat

negatiiviset

vaikutukset

jätevedenpuhdistusprosessin normaaliin toimintaan. Kriittisyysanalyysin toteuttamisen
apuna

käytettiin

Kakolan

jätevedenpuhdistamon

laitteista

aiemmin

laadittua

vikaantumisarviota. Paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin tavoitteena oli saavuttaa
riittävä tuntemus olemassa olevasta paineilmajärjestelmästä ja sen heikkouksista sekä
selvittää paineilmajärjestelmän muutossuunnittelun laajuuden tarve. Kriittisyysanalyysin
toteuttamisella

pyrittiin

siihen,

että

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon

paineilmajärjestelmän muutosehdotuksista tulisi mahdollisimman laadukkaita.

4.2 Paineilmajärjestelmän poikkeustilanteet

Paineilmajärjestelmän

poikkeustilanteiden

määrittelyssä

arvioitiin

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmään kohdistuvia poikkeustilanteita ja niiden
todennäköisyyksiä
toiminnalle.

sekä

mahdollisia

Paineilmajärjestelmän

vaikutuksia

poikkeustilanteilla

jätevedenpuhdistusprosessin
tarkoitetaan

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmän normaaliin toimintaan negatiivisesti
vaikuttavia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa edelleen negatiivisesti katkeamattoman
jätevedenpuhdistusprosessin toimintaan. Edellä mainittuja tilanteita voi syntyä missä
tahansa paineilmajärjestelmän osassa; paineilmakeskuksessa, paineilmaverkossa tai
paineilmankäyttölaitteissa.
Turun seudun puhdistamo Oy:n tietoturvakäytännöistä johtuen tässä opinnäytetyössä
poikkeustilanteita

ei

ole

yhdistetty

jätevedenpuhdistamon konkreettisiin kohteisiin.
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4.2.1 Paineilmakeskuksen poikkeustilanteet

Paineilmakeskuksen

poikkeustilanteiden

vaikutukset

koskevat

koko

paineilmajärjestelmää ja sitä kautta laajalti koko Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
jätevedenpuhdistusprosessia. Kakolanmäen paineilmakeskukseen poikkeustilanteen
saattaa luoda esimerkiksi kompressoreiden ohjauskeskuksen häiriötila. Kompressorit
eivät tällöin tuota paineilmaa halutulla tavalla tai pahimmassa tapauksessa kompressorit
pysähtyvät kokonaan ja samalla paineilmantuotanto pysähtyy. Tämä poikkeustilanne on
laitoksen toiminnan kannalta erittäin kriittinen.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessiin liittyy hyvin paljon
paineilmakäyttöisiä

laitteita,

joiden

toiminnan

häiriintyessä

haitta

jätevedenpuhdistusprosessin toiminnalle on suuri. Tämä poikkeustilanne on erittäin
haastava, varsinkin jos se tapahtuu aikana, jolloin jätevedenpuhdistamolla ei ole
riittävästi henkilökuntaa paikalla.

4.2.2 Paineilmaverkon poikkeustilanteet

Paineilmaverkon

poikkeustilanteet

vaikuttavat

paineilmakeskuksen

sekä

paineilmankäyttölaitteiden toimintaan ja sitä kautta jätevedenpuhdistusprosessin
toimintaan.

Paineilmaverkkoon

suurimman

riskin

aiheuttaa

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon luolan liikenne sekä huolto-, korjaus- ja investointityöt.
Suurin

osa

paineilmajärjestelmän

paineilmaverkosta

on

asennettu

kattoon,

jätevedenpuhdistamon luolan käytäville. Riskin luovat korkeat ajoneuvot ja nostimet,
jotka saattavat osua luolan katossa kulkeviin paineilmaputkiin. Törmäyksestä voi olla
seurauksena putken repeytyminen. Putken repeytymisestä seuraa paineilmavuoto ja
sen

suuruus

riippuu

repeytymän

laajuudesta.

Repeytymän

ollessa

suuri,

paineilmaverkon paine saattaa laskea paineilmakäyttöisten laitteiden toiminta-alueen
alapuolelle, ellei repeytymäkohtaa saada eristettyä tarpeeksi nopeasti muusta
paineilmaverkosta.
Paineilmaverkon ylä- ja alatason välillä kulkee yksi runkoputki. Suurin ongelma syntyy,
mikäli luolan katossa kulkeva runkoputki vaurioituu ylätasolla ylä- ja alatason
liittymäkohdan läheltä. Vauriokohdan eristämisestä johtuen alataso jää tässä tilanteessa
täysin vaille paineilmaa korjaustöiden ajaksi. Luolan alatasolla on monia prosessialueita,
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joissa

pneumaattiset

laitteet

ovat

erittäin

tärkeässä

roolissa

jätevedenpuhdistusprosessin normaalin toiminnan kannalta.
Alatason paineilmaverkko on pääasiassa suoraa verkkoa. Alatason käytävän
runkoputken repeytyessä vakavasti osa alatason suoranverkon osista olisi pakko sulkea
repeytymäkohdan eristämisestä johtuen korjaustöiden ajaksi. Alatasolta syötetään
paineilma muun muassa jätevedenpuhdistusprosessin lietteenpoiston pneumaattisille
laitteille. Lietteenpoisto on yksi koko jätevedenpuhdistusprosessin tärkeimmistä osista,
sillä prosessista poistettavaa lietettä syntyy huomattavia määriä päivittäin.
Putkivaurion

riski

on

olemassa

myös

halkaisijaltaan

kaikkein

pienimmissä

paineilmaverkon putkissa. Nämä kohteet sijaitsevat eri prosessialueilla, joissa on
paineistettuja prosessiautomaatiokeskuksia. Prosessiautomaatiokeskuksiin paineilma
syötetään erittäin pienen ulkohalkaisijan omaavan putken kautta. Nämä paineilmaputket
ovat monilla prosessialueilla alttiita ulkoisille vaurioille. Ulkoisen vaurion voi näissä
kohteissa aiheuttaa esimerkiksi prosessialueella suoritettavat huolto-, korjaus- ja
investointityöt. Paineistettujen prosessiautomaatiokeskusten sisällä on jakotukki, johon
paineilma

syötetään.

Jakotukista

paineilma

ohjataan

edelleen

pneumaattisille

prosessilaitteille, jolloin koteloon tulevan paineilmaputken vaurioituessa myös kotelon
ohjaamien pneumaattisten laitteiden ohjaus häiriintyy.

4.2.3 Paineilman käyttökohteiden poikkeustilanteet

Pneumaattisten

laitteiden

poikkeustilanteet

vaikuttavat

pääasiassa

jätevedenpuhdistusprosessin toimintaan, keskimäärin melko pienessä mittakaavassa.
Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamolla

on

jokaisessa

neljässä

prosessilinjassa

paineilmakäyttöisiä sulkuluukkuja, joita avaamalla ja sulkemalla ohjataan prosessin läpi
kulkevaa

jätevettä.

Prosessilinjan

luukkujen

sulkeutuessa

tai

avautuessa

paineilmaverkon poikkeustilanteesta johtuen, saattaa syntyä hetkellinen tai hyvinkin
suuri häiriö. Poikkeustilanteen koskiessa esimerkiksi vain yhtä virtauskanavan luukkua,
häiriötilan

vaikutukset

jätevedenpuhdistamon

eivät
neljästä

ole
lähes

normaalivirtaamilla
identtisestä

kovin

puhdistuslinjasta

merkittävät
johtuen.

Pahimmassa tapauksessa poikkeustilan ollessa kaikissa linjoissa yhtä aikaa, vesi ei
pääse virtaamaan lainkaan laitoksen läpi. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä ilman
tahallista toimintaa.
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4.3 Prosessialueiden analysointi ja muutossuunnittelun laajuuden määrittäminen

Poikkeustilanteiden arvioinnin kautta päästiin selvittämään eri poikkeustilanteiden
vaikutusta jätevedenpuhdistusprosessin eri osiin. Vaikutusten määrittely oli aloitettu
samanaikaisesti poikkeustilanteiden arvioinnin kanssa. Poikkeustilanteiden arvioinnin
kanssa yhtä aikaa tutkittiin paineilmaverkon kaaviota, laitoksesta aiemmin tehtyä
Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon

laitteiden

vikaantumisarviota

sekä

paineilmaverkon laitteistoja jätevedenpuhdistamolla.
Paineilmaverkon

kaavio

havainnollisti

koko olemassa

olevan

paineilmaverkon

rakenteen. Tästä pystyi määrittelemään teoreettisesti paineilmaverkon rakenteellisesti
heikoimat osa-alueet ennen jätevedenpuhdistamolla tehtyjen tutkimusten suorittamista.
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon laitteiden vikaantumisarviosta oli nähtävissä
laitoksen kaikkien laitteiden määritelty numeerinen vikaantumisherkkyys. Tästä
taulukosta eroteltiin kaikki paineilmakäyttöiset laitteet sekä asetettiin ne järjestykseen
prosessialuekohtaisesti

vikaantumisherkimmästä

kohteesta

vähiten

vikaantumisherkkään.
Kun tutkimus Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon materiaalien sekä kenttätyön
pohjalta oli valmis, poikkeustilanteiden vaikutusta eri prosessialueisiin analysoitiin
kentällä

prosessialueasiantuntijoiden

kanssa.

Mukana

oli

jäsennelty

jätevedenpuhdistamon laitteiden vikaantumisarvio, jonka avulla pystyttiin paikantamaan
ja

tutkimaan

teoreettisesti

vikaantumisherkkiä

pneumaattisia

laitteita

jätevedenpuhdistamolla. Teoreettisesti vikaantumisherkimpiä pneumaattisia laitteita
vertailtiin

prosessialueasiantuntijoiden

näkemyksiin.

Pääosin

prosessialueiden

analysoinnissa keskityttiin eri prosessialueiden tärkeimpiin paineilmakäyttöisiin laitteisiin
jätevedenpuhdistusprosessin toimintaa ajatellen sekä tilanteeseen, jossa nämä laitteet
joutuisivat vaille paineilmaa.
Ennen

prosessialueiden

kriittisyyden

analysointia

tehtyjen

selvitysten

sekä

analysoinnissa mukana olleiden prosessialueasiantuntijoiden näkemysten perusteella
tehtiin päätös, että paineilmajärjestelmän muutossuunnittelu tulisi keskittymään
paineilmaverkon muutoksiin. Tähän lopputulokseen päädyttiin osin myös siksi, että
opinnäytetyössä alettiin paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin laatimisen aikana
esille nousseen idean johdosta selvittämään tarvittaessa paineilmaverkkoon liitettävän
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varavoimakompressorin hankintaa. Tällä muutossuunnittelun laajuudella arvioitiin
saavutettavan riittävä varautumistaso poikkeustilanteisiin tulevaisuudessa.
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5 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
PAINEILMAJÄRJESTELMÄN MUUTOSSUUNNITTELU
Kakolanmäen
laatiminen

jätevedenpuhdistamon

aloitettiin,

paineilmajärjestelmän
kehityskohteita.

koska

paineilmajärjestelmän

muutosehdotusten

aiemmin

opinnäytetyöprojektissa

kriittisyysanalyysissä

paineilmajärjestelmästä

Muutosehdotukset

ovat

tässä

toteutetussa
löytyi

opinnäytetyössä

monia
esitelty

yksinkertaistetussa muodossa Turun seudun puhdistamo Oy:n tietoturvakäytännöistä
johtuen. Ylätason muutosehdotusten tekstiversiota tukevat kuvat 23 ja 24. Alatason
muutosehdotuksia tukevat kuvat 25 ja 26.
Paineilmajärjestelmän
muutosehdotusten

kriittisyysanalyysi

suunnittelun

mahdollisti

aloittamisen.

paineilmajärjestelmän

Toteutetun

paineilmajärjestelmän

kriittisyysanalyysin pohjalta arvioitiin, että paineilmajärjestelmän paineilmaverkkoon
suunniteltavat muutokset nostaisivat paineilmajärjestelmän varautumistason riittävän
korkealle

tasolle

ajatellen

varautumista

opinnäytetyössä

aiemmin

arvioituihin

paineilmajärjestelmän poikkeustilanteisiin. Tähän lopputulokseen päädyttiin myös siitä
syystä, että paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin toteutuksen aikana nousi esille
ehdotus

siirrettävästä

kompressorista,

joka

nostaisi

omalta

osaltaan

paineilmajärjestelmän toimintavarmuuden tasoa poikkeustilanteissa.
Paineilmaverkon muutosehdotusten laatimisen pääperiaatteena oli suunnitella kaikkiin
paineilmaverkon kriittiseksi määriteltyihin kohteisiin muutoksia, jotka laskisivat kohteen
kriittisyyden tasoa ajatellen määriteltyjä poikkeustilanteita. Pääasiassa tätä lähdettiin
toteuttamaan prosessialueiden paineilmansyötön kahdentamisen avulla.
Paineilmansyötön
paineilmansaanti,

kahdentamisen
vaikka

lähellä

tarkoitus
kyseistä

on

turvata

kohdetta

halutun

sattuisi

kohteen

poikkeustilanne.

Paineilmansyöttö voidaan katkaista haarasta, jossa poikkeustilanne on ja silti toisen
haaran kautta kohteeseen saadaan syötettyä paineilmaa normaalisti. Tämän kaltaista
toimintamallia noudattamalla paineilmaverkossa olevien paineilmakäyttöisten laitteiden
toimintakyky voidaan säilyttää poikkeustilanteesta huolimatta.
Yksittäisten paineilmaverkon kohteiden muutossuunnittelun kautta laskettiin asteittain
koko paineilmajärjestelmän teoreettista kriittisyyden tasoa poikkeustilanteita ajatellen.
Pudottamalla

paineilmajärjestelmän
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Kakolanmäen
ylöspäin.

jätevedenpuhdistusprosessin

Kun

toimintavarmuuden

jätevedenpuhdistusprosessin

toiminnalle

tasoa

tärkeän

kokoajan

järjestelmän

toimintavarmuuden tasoa nostetaan, on sillä väistämätön positiivinen vaikutus myös
katkeamattoman jätevedenpuhdistusprosessin toimintavarmuudelle.
Paineilmansyötön

kahdentamisen

toimintamallia

hyödyntämällä

paineilmaverkon

toimintavarmuuden nostaminen onnistuu parhaiten muokkaamalla olemassa olevaa
paineilmaverkkoa silmukkaverkoksi. Silmukkaverkolla tarkoitetaan opinnäytetyössä
aiemmin esiteltyä paineilmaverkkotyyppiä, jossa rengasmaiset runkoverkon putket ovat
täydennetty pitkittäisillä tai poikittaisilla väliputkilla. Silmukkaverkolle ominaista on lisäksi
korkea sulkuventtiilien lukumäärä, jotka helpottavat paineilmaverkon osastointia huollon,
korjauksen tai poikkeustilanteen aikana.
Paineilmaverkon nykyisen rakenteen vuoksi ei olisi ollut taloudellisesti kannattavaa
suunnitella koko verkostosta silmukkarakenteista. Muutosehdotukset suunniteltiin
kuitenkin siten, että eri paineilmaverkon alueiden osastointi helpottuisi nykyisestä.
Paineilmaverkon

muutokset

keskittyivät

pääasiassa

paineilman

jakeluverkon

putkiyhteiden lisäämiseen eri prosessialueiden välillä sekä sulkuventtiilien lisäämiseen
tarvittaviin kohteisiin jakeluverkossa.
Suunnittelu on tehty niin, että kaikilla suunnitelluilla muutoksilla ja lisäyksillä on
tehtävänsä verkossa. Yleisesti kaikki paineilmaverkon komponentit luovat verkkoon
tietyn

painehäviön.

Paineilmaverkon

kokonaispainehäviö

halutaan

pitää

mahdollisimman pienenä ja tämän vuoksi ylimääräisiä muutoksia pyrittiin välttämään.
Paineilmaverkon painehäviön ollessa suuri, paineilmakeskuksen kompressoreiden
tuottopaine joudutaan pitämään korkeana, mikä nostaa huomattavasti tuotetun
paineilman hintaa. Suurimmat paineilmaverkon rakenteelliset painehäviön aiheuttajat
ovat muutamat venttiilityypit sekä paineilmaverkon putkien mutkat ja T-haarat. Tämän
vuoksi

paineilmaverkon

muutokset

suorittavan

urakoitsijan

tulisi

toteuttaa

putkimuutokset niin, että muutostöissä käytetään mahdollisimman paljon suoraa putkea
sekä sulkuventtiileinä pienen painehäviön omaavia venttiilityyppejä.
Muutosehdotusten päämääränä oli tilanne, jossa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
prosessialuetasolla paineilmansyöttö olisi kahdennettu ja paineilmajärjestelmään
soveltuva siirrettävä paineilmakompressori olisi määritetty. Lisäksi suunnitelluista
muutosehdotuksista olisi ulkoisen toimijan kanssa yhteistyössä tehty kustannusarvio
sekä paineilmajärjestelmään soveltuva siirrettävä kompressori olisi määritelty.
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5.1 Ylätason muutossuunnittelu

Suunniteltuja paineilmajärjestelmän muutosehdotuksia lähdetään tarkastelemaan
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon luolan ylätasolta, kuvan 23 kohdasta 1.

Kuva 23. Luolan ylätason muutoskohteiden lokaatiot (Turun seudun puhdistamo Oy
2018b).
Paineilmajärjestelmän paineilmakeskus ei ole erotettavissa paineilmaverkosta ja
paineilmakeskukselta paineilmaverkkoon syötettävän paineilman suuntaa ei pystytä
määrittämään, vaan se syötetään aina molempiin suuntiin C4-käytävän runkoputkeen.
Tämä putkirakenne tekee tilanteesta haastavan, esimerkiksi putkivaurion sattuessa C4käytävällä. Vauriokohtaa ei pystytä eristämään paineilmakeskuksen putken ja C4käytävän runkoputken risteyskohdan sulkuventtiilien puutteesta johtuen. Esimerkiksi
ulkoisen tekijän aiheuttaman iskun seurauksena C4-käytävän runkoputkeen syntyisi
pahimmassa

tapauksessa

huomattavan

suuri

ja

äänenpainetasoltaan

kova

paineilmavuoto, jota ei saataisi loppumaan ennen kuin paineilmakompressorit
pysäytettäisiin.
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Tähän

kohteeseen

muutosehdotukseksi

esitettiin

kaksi

sulkuventtiiliä

paineilmakeskuksen yhteen molemmin puolin C4-käytävän runkoputkeen. Tämän
muutoskohteen lokaatio on kuvassa 23 kohdassa 1 ja kohteen muutosehdotukset sekä
havainnollistava kuva muutoksista ovat kuvassa 24 kohdassa 1.

Kuva 24. Luolan ylätason muutosehdotukset.
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C4-käytävän ja H-käytävän risteyksen kohdalle paineilmaverkon runkoputkeen olisi hyvä
lisätä sulkuventtiili. H-käytävän alakerran haara on päättyvä putki, yhdistymättä muualle
paineilmaverkkoon. Poikkeustilanteen sattuessa H-käytävän alakerran päättyvässä
haarassa, paineilmavuotoa ei voida katkaista haaran sulkuventtiilin puutteesta johtuen.
Tämän

muutoskohteen

lokaatio

on

kuvassa

23

kohdassa

2

ja

kohteen

muutosehdotukset sekä havainnollistava kuva muutoksista ovat kuvassa 24 kohdassa
2.
C1-käytävän päähän, ylä- ja alatason verkon yhdyskohdan lähelle olisi hyvä lisätä
runkoputkeen sulkuventtiili. C1-käytävän runkoputken sekä alatason yhdysputken
kohdalla ei ole sulkuventtiiliä alatason yhdysputken luolan ylätason sisäänkäynnin
puolella

C1-käytävän

runkoputkessa.

Tällä

venttiililisäyksellä

parannetaan

paineilmaverkon osastointia sekä kahdennetaan syöttö paineilmaverkon alakerran
haaraan ylätasolta. Tämän muutoskohteen lokaatio on kuvassa 23 kohdassa 3 ja
kohteen muutosehdotukset sekä havainnollistava kuva muutoksista ovat kuvassa 24
kohdassa 3.
C1-käytävän runkoputkeen, tilan 4 kohdalle olisi hyvä lisätä sulkuventtiilit tilan 4 haaran
molemmin puolin sekä sulkuventtiili tulisi lisätä myös tilan 4 haaraan. Näiden lisäksi
ylätason tilasta 4 voisi vetää putkiyhteen alatason tilaan 6. Tällä menettelyllä
paineilmaverkon osastointi paranee, tilan 4 haaran syöttö on mahdollista tehdä C1esilinjan runkoputkesta kahta eri kautta tilaan 4, jolla korotetaan luolan alatason
paineilman saatavuuden tasoa. Näiden muutoskohteiden lokaatio on kuvassa 23
kohdassa 4 ja kohteiden muutosehdotukset sekä havainnollistavat kuvat muutoksista
ovat kuvassa 24 kohdissa 4a ja 4b.
C1-esilinjan runkoputkeen B2-käytävän ja C1-käytävän risteysalueelle olisi hyvä lisätä
sulkuventtiili. Tällä venttiililisäyksellä parannetaan paineilmaverkon osastointia. Tämän
muutoskohteen lokaatio on kuvassa 23 kohdassa 5 ja kohteen muutosehdotukset sekä
havainnollistava kuva muutoksista ovat kuvassa 24 kohdassa 5.
Tilasta 6 tilan 6 alakertaan kulkevaan paineilmaverkon haaraan olisi hyvä lisätä
sulkuventtiili. Tilan 6 alakerran prosessialueille kulkeva haara on tyypiltään suoraa
verkkoa. Poikkeustilanteen sattuessa tilan 6 alakerran prosessialueilla, paineilmaverkon
haaraa ei voida eristää muusta paineilmaverkosta sulkuventtiilien puutteesta johtuen.
Tällä venttiililisäyksellä parannetaan paineilmaverkon osastointia.
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Tämän lisäksi tilasta 6 voisi vetää putkiyhteen alatason tilaan 5. Putkiyhteeseen tulisi
sulkuventtiilit sekä ylätason tilaan 6 että alatason tilaan 5. Tällä putkiyhteellä korotetaan
luolan alatason paineilman saatavuuden tasoa sekä parannetaan paineilmaverkon
osastointia. Näiden muutoskohteiden lokaatio on kuvassa 23 kohdassa 6 ja kohteiden
muutosehdotukset sekä havainnollistavat kuvat muutoksista ovat kuvassa 24 kohdissa
6a ja 6b.

5.2 Alatason muutossuunnittelu

Alatasolla tiloissa 1, 2 ja 4 muutosehdotukset ovat samanlaiset paineilmaverkon ja
kohteiden

samankaltaisuudesta

johtuen.

Näissä

tiloissa

sijaitsee

jätevedenpuhdistusprosessin toiminnan kannalta oleellisia ohjauskeskuksia, joiden
paineilmansyöttö olisi hyvä kahdentaa. Lietelenkillä kulkevaan runkoputkeen olisi hyvä
asentaa sulkuventtiilit näiden kohteiden yhteiden molemmin puolin. Tällä menettelyllä
näiden kohteiden paineilmansaanti varmistetaan poikkeustilanteesta huolimatta ja
samalla paineilmaverkon osastointi paranee. Näiden muutoskohteiden lokaatiot ovat
kuvassa 25 kohdassa 1, 2 ja 4 ja kohteiden muutosehdotukset sekä havainnollistavat
kuvat muutoksista ovat kuvassa 26 kohdassa 1.

Kuva 25. Luolan alatason muutoskohteiden lokaatiot (Turun seudun puhdistamo Oy
2018a).
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Alatason tilan 3 kohdalle olisi hyvä lisätä sulkuventtiili lietelenkin runkoputkeen alatason
tilan 6 haaran lähelle. Tällä menettelyllä varmistetaan jätevedenpuhdistusprosessin
toiminnan kannalta oleellisten laitteiden paineilmansaanti. Näiden muutoskohteiden
lokaatio on kuvassa

25 kohdassa

3

ja kohteiden muutosehdotukset

sekä

havainnollistavat kuvat muutoksista ovat kuvassa 26 kohdassa 2.

Kuva 26. Luolan alatason muutosehdotukset.

Alatason tilasta 5 olisi hyvä vetää putkiyhde alatason tilan 6 alakertaan. Tällä
menettelyllä parannetaan luolan alatason paineilmaverkon rakennetta sekä osastointia.
Näiden muutoskohteiden lokaatio on kuvassa 25 kohdassa 5 ja kohteiden

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lassi Muhonen

54

muutosehdotukset sekä havainnollistavat kuvat muutoksista ovat kuvassa 26 kohdassa
3.
Alatason tilan 6 alakerrasta olisi hyvä vetää putkiyhde alatason tilaan 6. Tällä
menettelyllä parannetaan luolan alatason paineilmaverkon rakennetta sekä osastointia.
Näiden muutoskohteiden lokaatio on kuvassa 25 kohdassa 6 ja kohteiden
muutosehdotukset sekä havainnollistavat kuvat muutoksista ovat kuvassa 26 kohdassa
4.

5.3 Varavoimakompressorin hankinnan selvittäminen

Paineilmajärjestelmän kriittisyysanalyysin suorittamisen aikana nousi esille ajatus
mahdollisesta siirrettävästä paineilmakompressorista osana paineilmajärjestelmän
kehittämistä.

Ennakkotietoa

paineilmankulutusmäärän

ei

ollut,

ja

oliko

Turun

seudun

paineilmanlaadun

puhdistamo

täyttävää

Oy:n

siirrettävää

paineilmakompressoria edes markkinoilla. Nopealla selvityksellä kävi ilmi, että
siirrettäviä paineilmakompressoreita oli olemassa monella eri valmistajalla ja monessa
eri kokoluokassa. Ajatus siirrettävästä kompressorista vaikutti toimivalta, joten asiaa
ryhdyttiin selvittämään tarkemmin. Kuva 27 havainnollistaa siirrettävää kompressoria
yleisesti.

Kuva 27. KAESER MOBILAIR
KOMPRESSOREN SE 2018, 1).

Siirrettävän

varavoimakompressorin

M200

siirrettävä

tehtävänä

olisi

kompressori

turvata

pneumaattisten

prosessilaitteiden paineilman saanti äärimmäisessä poikkeustilanteessa.
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Äärimmäisiksi poikkeustilanteiksi määriteltiin tilanteet, jossa paineilmakompressorit
pysähtyvät poikkeustilanteen seurauksena ja paineilmantuotanto pysähtyy tai jollekin
prosessialueelle ei saada syötettyä ollenkaan paineilmaa. Tällaisessa tilanteessa
paineilmaa

syötettäisiin

Kakolanmäen

jätevedenpuhdistamon

paineilmaverkkoon

siirrettävällä kompressorilla paineilmaverkossa olevien työilmaliityntöjen kautta. Tämä
menettely

turvaisi

katkeamattoman

jätevedenpuhdistusprosessin

jatkuvuuden

äärimmäisissä tilanteissa.
Sopivaa varavoimakompressoria mietittäessä aluksi tuli selvittää Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamon

paineilmajärjestelmän

paineilmankulutus.

Nykyisestä

paineilmakompressoreiden SIGMA AIR MANAGER 8/4 ohjausjärjestelmästä ei ollut
muuta tietoa saatavilla, kuin tuotetut paineilmakuutiot tuottopaineessa sekä kulutetut
kilowattitunnit koko kompressoreiden käyttöajalta. Tuotettujen paineilmakuutioiden
perusteella laskettiin keskimääräinen minuuttikohtainen tuotto koko käyttöajalla. Tämä
oli tarkin lukema, johon olemassa olevilla tiedoilla oli mahdollista päästä. Näiden
laskelmien

perusteella

saatiin

jonkinlainen

käsitys

varavoimakompressorilta

vaadittavasta tuotosta. Vertailukohtana pidettiin laskennan lisäksi pääkompressoreiden
teknisiä ominaisuuksia.
Varavoimakoneelta

tarvittavan

tuoton

lisäksi

tuli

selvittää

vähimmäisvaatimus

varavoimakoneen tuottaman paineilman laadulle. Tarvittavaa paineilman laatua
tarkasteltiin alustavasti Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilmakeskuksen
jälkikäsittelyjärjestelmän komponenttien avulla.
Alustavien selvitysten jälkeen Turun seudun puhdistamo Oy:n henkilökunnan kanssa
käytiin neuvottelut varavoimakompressoria ajatellen. Turun seudun puhdistamo Oy:n
henkilökunnan kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella päädyttiin selvittämään
varavoimakompressorin

hankintaa

jätevedenpuhdistamolla

olevien

paineilmakompressorien valmistajalta, KAESER KOMPRESSOREN GmbH:lta.
Valmistajan sivuilta oli vapaasti saatavissa kattavia laitteiden teknisiä esitteitä. Näiden
teknisten

esitteiden

kompressoria

alettiin

tuotevalikoimasta

perusteella Turun seudun
määrittämään.

valittiin

puhdistamo Oy:lle

KAESER

muutamia, mahdollisesti

KOMPRESSOREN
ominaisuuksiltaan

soveltuvaa
GmbH:n
soveltuvia

siirrettäviä kompressoreita. Pääasiassa aluksi kiinnitettiin huomiota vain siirrettävän
kompressorin tuottoon, joka tuli olla lähellä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
paineilmantuoton keskiarvoa. Taulukossa 1 on alkukarsinnasta jatkoon päässeet
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siirrettävät kompressorit kasvavan paineilmantuoton mukaan vasemmalta oikealle.
Näiden kompressoreiden ominaisuudet käytiin läpi Turun seudun puhdistamo Oy:n
henkilökunnan kanssa.

Taulukko 1. Esivalitut kompressorit.

Alkuselvityksen jälkeen oltiin yhteydessä kompressorivalmistajan edustajaan, jonka
kanssa keskusteltiin puhelimitse Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tilanteesta ja
siirrettävän kompressorin tarpeesta sekä vaatimuksista. Edustaja antoi omat
näkemyksensä

soveltuvista

kompressorivaihtoehdoista

sekä

tarvittavista

jälkikäsittelylaitteista. Kiinnostavimmista malleista pyydettiin puheluiden yhteydessä
alustavat suulliset tarjoukset. (KAESER KOMPRESSORIT Oy, Puhelinkeskustelut.)
Parhaiten soveltuviksi varavoimakompressoreiksi katsotut yksilöt käytiin lävitse vielä
Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa. Näistä muutamasta vaihtoehdosta yksi nousi
ylitse muiden.
Pääasiassa teknisten tietojen perusteella soveltuvimmassa kompressorissa oli
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon paineilman keskikulutusta tarkastellen riittävä
tuotto ja lisäksi paineilmakäyttöisille prosessilaitteille soveltuvaa paineilmanlaatua
vastaava jälkikäsittelylaitteisto. Lisäksi tässä siirrettävässä kompressorissa oli myös
generaattori. Tämä optio laajensi varavoimakompressorin käyttöalueen myös muuhun,
kuin poikkeustilannekäyttöön. Varavoimakompressorin generaattori ominaisuutta olisi
mahdollista

hyödyntää

esimerkiksi

sähkökäyttöisen

allashissin

käytössä

jätevedenpuhdistusprosessin eri altaiden huoltojen tai korjaustöiden yhteydessä. Tämän
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lisäksi

generaattoriominaisuus

olisi

hyödynnettävissä

sähkötyökalujen

käyttöön

paikoissa, joissa ei ole sahköverkkoa.
Teknisten tietojen perusteella soveltuvimmasta siirrettävästä kompressorista on sovittu
KAESER KOMPRESSOREN GmbH:n edustajan kanssa esittely Turun seudun
puhdistamo Oy:lle, joka tullaan suorittamaan syksyn 2018 aikana (KAESER
KOMPRESSORIT Oy, Puhelinkeskustelut).
Mikäli Turun seudun puhdistamo Oy katsoo esitellyn siirrettävä kompressorin
soveltuvaksi jätevedenpuhdistamon käyttötarkoituksiin, hankinnan loppuun viemisestä
vastaa Turun seudun puhdistamo Oy:n henkilökunta.

5.4 Kustannusarvion laatiminen suunnitelluista muutostöistä

Turun seudun puhdistamo Oy:llä oli opinnäytetyöprojektin osalta toive, että
opinnäytetyön

aikana

suunnitelluista

muutostöistä

laadittaisiin

kustannusarvio.

Kustannusarviota toivottiin sen vuoksi, että mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavia
paineilmajärjestelmän muutostöitä olisi mahdollista huomioida tulevien vuosien
budjetoinneissa, kun hinta-arviot muutostöille olivat selvillä.
Kustannusarvion toteutustavaksi valittiin urakoitsijaehdokkaan kanssa yhteistyössä
tehty

kustannusarvio.

urakoitsijaehdokkaan

Muutosehdotusten
edustajan

kanssa

valmistuttua

muutoskohteet

Kakolanmäen

kierrettiin

jätevedenpuhdistamolla.

Konkreettisen tarkastelun sekä laskennan avulla urakoitsija ehdokas pystyi antamaan
parhaan mahdollisen kustannusarvion eri muutoskohteille.
Kustannusarvio pyydettiin muutoskohde kohtaisesti kokonaiskustannusarviona. Tämä
tarkoitti sitä, että jokainen muutoskohde oli eriteltynä ja muutoskohteelle annettu hinta
sisälsi työt sekä materiaalit. Tällaisen kustannusarvion avulla päästiin mahdollisimman
lähelle todellisia loppukustannuksia paineilmaverkon muutostöiden suorittamisesta.
Lisäksi tämän tyyppisestä kustannusarviosta oli helppo priorisoida muutoskohteet
tärkeysjärjestykseen kriittisimmästä vähiten kriittisimpään.
Kustannusarvion valmistuttua kustannusarvio käytiin läpi Turun seudun puhdistamo
Oy:n

henkilökunnan

lopputulokseen,

että

kanssa.

Kustannusarvion

paineilmaverkon

tulevaisuudessa.
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6 YHTEENVETO
Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli suunnitella kehitysehdotuksia Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamon paineilmajärjestelmään, jotta paineilmajärjestelmän toiminta olisi
poikkeustilanteissa vakaampaa. Varmatoimisemman paineilmajärjestelmän avulla myös
paljolti pneumatiikan varassa olevan katkeamattoman jätevedenpuhdistusprosessin
toimintavarmuus tulisi olemaan nykyistä korkeampi.
Opinnäytetyöprojektin aikana paineilmajärjestelmä käytiin lävitse niin perusteellisesti,
kuin se oli käytettävän ajan ja työn laajuuden puitteissa mahdollista. Tämä antoi parhaan
mahdollisen

ymmärryksen

juuri

kyseisestä

paineilmajärjestelmästä

sekä

sen

toiminnasta. Perusteellinen tarkastelu johti myös hyviin lopputuloksiin muutosehdotusten
osalta. Kaikki opinnäytetyöprojektin alussa Turun seudun puhdistamo Oy:n esittämät
toiveet huomioitiin ja niihin saatiin käyttökelpoisia vastauksia.
Paineilmajärjestelmän

mahdollisia

poikkeustilanteita

arvioitiin

ja

määriteltiin,

paineilmajärjestelmästä löydettiin näille poikkeustilanteille alttiita kohteita ja niihin
esitettiin ratkaisuja. Kesken projektin ilmennyt ajatus siirrettävästä kompressorista
otettiin välittömästi työn alle ja siirrettävän kompressorin hankinta alustettiin sekä
suunnitelluista paineilmaverkon muutosehdotuksista tehtiin kustannusarvio yhteistyössä
urakoitsija ehdokkaan kanssa.
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprojekti meni hyvin sen laajuudesta huolimatta ja
lisäksi työn tekeminen opetti paljon paineilmaan liittyvistä laitteista ja järjestelmistä.
Kaikki opinnäytetyön tulokset käytiin läpi ja hyväksytettiin Turun seudun puhdistamo
Oy:n henkilökunnalla ennen etenemistä opinnäytetyössä, jolloin henkilökunta pysyi
mukana projektin etenemisessä sekä tekemisen laadun seurannassa. Opinnäytetyön
tuloksia Turun seudun puhdistamo Oy saa käyttää vapaasti niin halutessaan.
Jatkokehitysehdotuksena

antaisin

paineilmakeskuksen

ohjauskeskuksen

tietojen

liittämisen yleiseen käytössä olevaan prosessin ohjausjärjestelmään. Tämän kokoluokan
ja jätevedenpuhdistusprosessin toiminnalle elintärkeän paineilmajärjestelmän tietojen
tarkkailu jätevedenpuhdistamon valvomosta käsin olisi suositeltavaa. Tämä ei onnistu
suoraan nykyisen ohjauskeskuksen avulla, vaan suositeltavaa on hankkia uudempi,
enemmän älyä sisältävä ohjauskeskus. Tämä kehitysehdotus otettiin Turun seudun
puhdistamo Oy:ssä huomioon opinnäytetyön valmistumisen aikaan.
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Toisena

jatkokehitysehdotuksena

antaisin

paineilmaverkon

vuotokartoituksen

suunnittelun ja suorittamisen mikäli mahdollista. Vuotokartoituksen tekeminen kävi
mielessä opinnäytetyöprojektin aikana, mutta se jätettiin tekemättä projektin rajaamisen
vuoksi. Kyseessä on todella laaja ja jo lähes kymmenen vuotta käytössä ollut
paineilmaverkko. Vuotoja saattaa verkossa olla pahimmassa tapauksessa odotettua
enemmän.

Mahdollisten

paineilmavuotojen

paikkaamisella

voidaan

saavuttaa

huomattaviakin energiasäästöjä jo vuoden aikajaksolla.
Kolmantena jatkokehitysehdotuksena ehdottaisin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
kaikkien

putkimerkintöjen

tarkistamista.

Putkimerkintöjen

puutteeseen

törmäsi

jätevedenpuhdistamolla opinnäytetyön tekemisen aikana. Putkimerkintöjä lisättiin
opinnäytetyön tekemisen aikana muutamiin kriittisiin kohteisiin, mutta monia kohteita jäi
kuitenkin vielä tarkastamatta ja merkitsemättä. Selkeät putkimerkinnät kentällä
helpottavat ja nopeuttavat luolassa työskentelyä huomattavasti. Tämä koskee varsinkin
urakoitsijoita, joille Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo ei ole työympäristönä tuttu.
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