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Kestävän kehityksen tärkeys on aina ollut Atlas Copcolle 
itsestäänselvyys. 

Eri yksiköissä panostetaan jatkuvaan tuotekehitykseen, turvallisiin 
työskentelyolosuhteisiin, ympäristövastuulliseen valmistusprosessiin 
sekä jatkuvaan koulutukseen. Taustalla löytyy aina vahva motiivi 
auttaa asiakkaitamme vuodesta toiseen entistä paremmin oman 
tuotantoprosessinsa parantamiseen. Tarpeet ovat eri asiakkailla erilaisia, 
mutta tavoite on yleensä sama: prosessia pitää parantaa. Kyse voi olla 
energiatehokkuuden parantamisesta tai talteenottoyksiköistä, jolloin 
tuotantokustannuksia voidaan alentaa suoraan, tai sitten puhtaasti 
tuotantomenetelmien muuttamisesta tuotannon tehostamiseksi. 

Tässäkin lehdessä olemme halunneet kertoa eri ratkaisuvaihtoehdoista, 
joihin asiakkaat ovat päätyneet halutessaan tehostaa omaa tuotantoaan.

Toivon kaikille mielenkiintoisia lukuhetkiä ja mukavaa joulunodotusta!

Atlas Copco rankattiin tänä vuonna 
Newsweek-lehden mukaan parhaaksi 
teollisuudessa toimivaksi yritykseksi 
sekä kokonaisuudessa 11. sijalle, kun 
huomioitiin yritysten vaikutukset 
kestävään kehitykseen ja ympäristöön. 
Samoilla linjoilla oli Dow Jones 
(DJSI), jonka listoille Atlas Copco 
myös valittiin jälleen. Dow Jonesin 
kriteereitä ovat muun muassa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
liittyvät toimet sekä yritysten käytännöt 
toimitusketjun, työvoiman, hallinnon ja 
riskienhallinnan parissa. 
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Ajankohtaista

Julkaisemme siellä ajankohtaista tietoa tuotteistamme, 
palveluistamme ja konsernistamme.

TYKKÄÄ ATLAS COPCO SUOMESTA 
FACEBOOKISSA!
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Uusi, järjestyksessä kahdeksas laitos alunperin vuonna 1970 julkaistusta        
Compressed Air Manualista on juuri julkaistu. Se on perusteos kaikille paineilma-
järjestelmistä kiinnostuneille: paineilmaa käyttäville yrityksille, jälleenmyyjille, 
opiskelijoille, insinööreille.

Uusi laitos sisältää paljon uutta tietoa paineilmateollisuuden viimeisimmistä kehi-
tyssuunnista. Runsaasti kuvitetussa kirjassa käsitellään muun muassa: 
- paineilman käsittelyä ja laatua
- kompressorityyppejä
- kuivaimia
- energian talteenottoa
- äänenvaimennusta
- käytännön neuvoja ja vinkkejä
- esimerkkilaskelmia

Jos haluat lisätietoja tai haluat saada oman painoksen Compressed Air Manualista, 
ota yhteyttä Anna-Mari Sipilään (anna-mari.sipila@fi.atlascopco.com).

HALUATKO OMAN PAINOKSEN ARVOSTETUSTA       
PAINEILMATEOLLISUUDEN PERUSTEOKSESTA?

OY ATLAS COPCO                   
KOMPRESSORIT AB                    

TOIVOTTAA ASIAKKAILLEEN JA 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN 

RAUHALLISTA JOULUN AIKAA JA 
ONNEA VUODELLE 2016!
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Lämpö on paineilmantuotannon väistämätön sivutuote. 
Atlas Copcon energian talteenottoratkaisujen 
avulla voit uudelleenkäyttää lämpöenergiaa muissa 

teollisuuden prosesseissa, joissa tarvitaan lämpöä tai 
vesihöyryä.
 
Energian talteenottoratkaisujen avulla vähennät 
tuotantolaitoksesi kokonaisenergiankulutusta, säästät rahaa ja 
pienennät samalla hiilijalanjälkeäsi.

KYSYMYKSIÄ JA 
VASTAUKSIA
Mitä menetän jos en ota paineilman tuotannossa syntyvää 
lämpöä talteen? 

Jopa 94 % kompressorin käyttämästä energiasta muuttuu 
lämmöksi. Ellei sitä oteta talteen, arvokas lämpöenergia 
katoaa ilmakehään jäähdytysjärjestelmän ja säteilyn 
myötä. Energian talteenottoratkaisujen avulla voidaan 
suuri osa lämmöstä käyttää uudelleen ja saavuttaa 
mittavia säästöjä. Tarkat säästömäärät riippuvat käytössä 
olevista kompressorilaitteista, paineilmajärjestelmästä ja 
hukkalämpösovelluksista.

Mitä kompressorin tuottaman lämmön talteenotto 
merkitsee?

Se merkitsee sitä, että boilereita tai muita lämpöä tai 
vesihöyryä teollisuuden prosesseihin tuottavia laitteita ei 
tarvita tai niitä tarvitaan vähemmän. Se merkitsee säästöjä 
laitekuluissa, energian käytössä ja hiilidioksidipäästöissä.  

Mistä tiedän sopivatko energian talteenottoratkaisut 
minun prosesseihini?

Mahdolliset säästöt voidaan laskea Atlas Copcon 
Energiansäästölaskurilla (Energy Saving Potential 
Calculator), joka perustuu kompressorien käyttöasteeseen. 
Laskuri näyttää paljonko hukkalämpöä voidaan saada talteen 
ja kuinka paljon energialasku pienenee.

Miksi minun pitäisi välittää energiatehokkuudesta?

Koska vihreisiin arvoihin kiinnitetään nyt paljon huomiota. 
Ennemmin tai myöhemmin tulee ajankohtaiseksi hiilijalanjäljen 
pienentäminen joko markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai 
kestävän kehityksen standardien saavuttamiseksi. Monissa 
maissa energiatehokkuuden investointeja myös tuetaan 
taloudellisesti. 

ENERGIAA HYÖTYKÄYTTÖÖN
Energiaa on kaikkialla. Jotta voisimme hyödyntää sitä, se on saatava 
valjastettua hyötykäyttöön - kuten liitovarjoilijat, jotka lentävän tuulen avulla 
korkealle taivaalle. Atlas Copcon energian talteenottojärjestelmä muuttaa 
kompressorien tuottaman lämmön käyttökelpoiseksi hyödykkeeksi.

TEKSTI JA KUVAT ATLAS COPCO

Olin yllättynyt 
siitä, miten pal-
jon energiaa - ja 
rahaa - kuluu 
paineilman tuotta-
miseen. Energian 
talteenottojär-
jestelmien käyt-
töönoton jälkeen 
pystymme hyö-
tykäyttämään 90 
% kompressorien 
tuottamasta läm-
möstä ja olemme 
saaneet leikattua 
kustannuksia mer-
kittävästi.

“

HELPPO ASENTAA

Energian talteenottojärjestelmät ovat itsenäisiä yksiköitä, 
jotka mahtuvat pieneen tilaan. Niiden asentaminen on 
helppoa eikä niiden käyttö vaikeuta kompressorin huoltoa.  

Laitteet voidaan tarvittaessa varustaa ruostumattomasta 
teräksestä tehdyillä jäähdyttimillä tai edullisilla 
kuparijäähdyttimillä sellaisissa käyttökohteissa, joissa niiden 
käyttö on mahdollista. Kaikkiin tarpeisiin ja budjetteihin 
löytyy oma ratkaisunsa. 

ALA ENERGIANSÄÄSTÄJÄKSI

“Ylijäämälämpöä muodostuu kaikenkokoisista 
kompressoriasemista. Ylijäämälämmön hyötykäyttö on 
kannattavinta kohteissa, joissa lämmön synty ja käyttö ovat 
samanaikaisia ja sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan.” 
kertoo energiansäästöpalvelujen tuotepäällikkö Juhani Sanna. 
“Yksinkertaisimmat ja helpoimmat säästötoimet on monissa 

yrityksissä jo tehty, joten jatkossa tuotantoprosesseja pitää 
tutkia yhä tarkemmin ja löytää uusia energiansäästökeinoja. 
Ylijäämälämmön hyödyntäminen voi olla yksi tällaisista 
tehostamiskeinoista paineilmaan liittyen.”

Kaikkiin Atlas Copco -kompressoreihin on saatavana 
energian talteenottojärjestelmä. Ja lisävarusteena saatavalla 
energialaskurilla voit laskea säästämäsi energian määrän. 
Kysy lisätietoja Atlas Copcosta, puhelin 020 718 9200.

LISÄTIETOJA: JUHANI.SANNA@FI.ATLASCOPCO.COM

Hukkalämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi prosessissa tai tehdaskiinteistön lämmityksessä. 
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Lihajaloste Korpela Oy:n alku sijoittuu Kankaanpäähän 
Venesjärven kylään ja vuoteen 1958, jolloin Arvi ja 
Vilma Korpela perustivat yrityksen nimeltä Lihansa-

vustamo A. Korpela. Yritys valmisti sianlihasta aitoa sauna-
palvia kahden henkilön voimin. 

Nykyään yritys työllistää noin 120 elintarvikelan ammatti-
laista. Tuotantolaitokset sijaitsevat Honkajoella ja Huittisissa 
ja kotimaan markkinoiden lisäksi tuotteita viedään myös 
Venäjälle. Lihajaloste Korpela Oy tunnetaan laadukkaista 
raaka-aineista ja tuotevalikoimiin kuuluvat aidot savusauna-

LIHAJALOSTE KORPELAN UUSI, KESKITETTY 
ALIPAINEJÄRJESTELMÄ

tuotteet, perinteiset 
ruoka- ja leikkele-
makkarat, erilaiset 
kokoliha- ja erikois-
valmisteet sekä val-
misruokatuotteet. 

”Herkulliset palvi-
tuotteemme saavat 
edelleenkin arominsa 
perinteisesti aidossa, 

Leikkeleitä, makkaroita, valmisruokaa ja kokolihatuotteita valmistavassa    
Lihajaloste Korpelassa ollaan varauduttu myynnin kasvuun tulevaisuudessa 
investoimalla tuotantoon. Yhtenä investointikohteena on ollut keskitetty ali-
painejärjestelmä, jolla on korvattu vanha pistekohtainen alipainejärjestelmä.

TEKSTI JANNE SILLANPÄÄ KUVAT LIHAJALOSTE KORPELA, JANNE SILLANPÄÄ

“Atlas Copcon järjestelmä 
havaittiin elinkaarikustannukset 
huomioiden kokonaisedullisim-
maksi ratkaisuksi. Lisäksi se 
koettiin energiatehokkaaksi ja 
toimivaksi.

suomalaisessa savusaunassa”, kertoo Lihajaloste Korpelan kunnossapitopäällikkö 
Tapio Heinonen. 

INVESTOINTEJA POSITIIVISTEN TULEVAISUUDENNÄKYMIEN VALOSSA

Lihajaloste Korpelalla on viime vuosina investoitu tuotantoon paljon, millä on va-
rauduttu mahdollisen myynnin kasvun tuomaan tarpeeseen. Huittisten kiinteistöön 
tehtiin hiljattain uusi pakkaamo ja lähettämö. Tässä samassa yhteydessä oli luontevaa 
muuttaa alipainejärjestelmä keskitetyksi alipainejärjestelmäksi. Samalla päästiin eroon 
vanhan, kymmenestä lamellipumpusta koostuneen pistekohtaisen alipainejärjestelmän 
haitoista. Tällöin päästiin eroon metelistä sekä lämpöä tuottaneista ja sähköä turhaan 
kuluttaneista, pistekohtaisista lamellipumpuista.

ATLAS COPCON KESKITETTY ALIPAINEJÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ RA-
HAA JA ENERGIAA

Keskitettyyn alipainejärjestelmään siirryttäessä alipainelaitteisto kilpailutettiin kolmen 
eri toimijan välillä. Miksi toimittajaksi valittiin Atlas Copco?

”Atlas Copcon järjestelmä havaittiin elinkaarikustannukset huomioiden kokonaisedul-
lisimmaksi ratkaisuksi. Atlas Copcon ratkaisu koettiin myös energiatehokkaaksi ja 
toimivaksi”, perustelee Tapio Heinonen.  

Laitteisto koostuu Atlas Copcon energiatehokkaasta, innovatiivisesta taajuusmuut-
tajaohjatusta GHS900 VSD+ -ruuvialipainepumpusta, ZRS-alipaineboostereista ja 
älykkäästä ES6v-alipainepumppukeskusohjaimesta, jonka avulla myös kahta van-
haa lamellipumppua voidaan käyttää tarvittaessa apuna keskitetyssä järjestelmässä. 
ES6v-ohjain mahdollistaa kuuden alipainepumpun samanaikaisen käytön keskitetysti 
energiaoptimaalisesti samalla tasaten järjestelmään kytkettyjen pumppujen käyttötun-
teja. Muutoksen yhteydessä laitteisto myös saatiin siirrettyä kokonaan pois tuotantoti-
loista. 

Laitteisto on vielä melko uusi, mutta toistaiseksi järjestelmä on koettu toimivaksi ja 
merkittäviä energiansäästöjä on saatu aikaiseksi uudella energiatehokkaalla GHS900 
VSD+ -pumpulla, koska se tuottaa kulutuksen mukaisen imuvirtauksen juuri oikeassa 
prosessin tarvitsemassa alipaineessa ja pysähtyy kokonaan, kun kulutusta ei ole. Uu-
den laitteiston myötä tuotantoon ei aiheudu melu-, lämpö- tai ulospuhallushaittoja.

Lihajaloste Korpelalla on harkinnassa tehdä oma keskitetty järjestelmä myös tuo-
reosastolle, jossa on vielä käytössä pistekohtaiset lamellipumput.

LISÄTIETOJA: JANNE.SILLANPAA@FI.ATLASCOPCO.COM

Lihajaloste Korpelan keskitetty alipainepumppujärjestelmä koostuu taajuusmuuttajaohjatusta GHS900 VSD+ ruuvialipainepumpusta, 
ZRS-alipaineboostereista ja ES6v-alipainepumppukeskusohjaimesta. Asiakkaan pumppu on vanhasta vakuumijärjestelmästä, mutta 
ES6v-keskusohjaimen avulla sitä voidaan hyödyntää keskusalipainejärjestelmässä.

ZRS-alipaineboosteri
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Atlas Copco käyttää 3 % liike-
vaihdostaan tuotekehitykseen ja 
tutkimukseen. Vuonna 1998 pe-

rustetun Atlas Copcon suodatinkehitys-
tiimin toimialaan kuuluu alan terävintä 
kärkeä edustavien suodatinratkaisujen 
kehittäminen. Tiimi tekee tiivistä yh-
teistyötä maailman johtaviin suodatin-
tutkimuslaitoksiin kuuluvan Karlsruhen 
yliopiston kanssa. 

Kehittyneiden testauslaitteiden ansiosta 
ISO 8573 ja ISO 12500 -standardien mu-
kaiset testit voidaan suorittaa talon sisäl-
lä. Se mahdollistaa tuotteiden hiomisen 
viimeistä yksityiskohtaa myöden ennen 
niiden lanseeraamista markkinoille. 

Suodattimien valmistuksessa käytettävät 
laadukkaat materiaalit ja alan viimeisin 
teknologia varmistavat suodattimien 
tehokkuuden ja alhaisen paineenhävikin 
niiden koko eliniän aikana. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu runko tekee 
suodattimista äärimmäisen kestäviä. 

Panostus tuotekehitykseen on johtanut 
innovaatioihin suodatinteknologiassa. 
Kehityksen kärkeä edustaa uusi Nauti-
lus-suodatinjärjestelmä. Nautilus-tekno-
logia parantaa energiatehokkuutta mer-
kittävästi, tekemällä kuitenkaan mitään 
kompromisseja suodattimien suoritusky-
vyssä ja luotettavuudessa. Ensimmäisenä 
Nautilus-teknologiaa on hyödynnetty 
Atlas Copcon uusissa UD+ -suodatti-
missa, joissa kaksi suodatinvaihetta on 
yhdistetty yhteen vaiheeseen.

MITEN PUHDASTA SINUN
PAINEILMASI ON?
Paineilman puhtaudella on suuri vaikutus teollisuuden tuotantoprosesseihin 
ja lopputuotteiden laatuun. Käsittelemätön paineilma saattaa aiheuttaa 
suurta vahinkoa ja johtaa tuotannon heikentymiseen. Teollisuusyhtiöiden 
investointien, laitteiden ja prosessien turvaamisessa ovat suodatinratkaisut 
avainasemassa.

TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ KUVAT ATLAS COPCO

40 % VÄHEMMÄN 
PAINEHÄVIKKIÄ

Suodattimissa yhdistyvät          
40 % pienempi painehävikki 
ja luokkansa parhain 
suodatustehokkuus.  

PUHDAS ILMA

Suodatettu ilma on aivan 
yhtä puhdasta kuin kaksi 
suodatusvaihetta sisältävissä 
suodattimissa.

ENERGIANSÄÄSTÖ

40 % vähemmän painehävikkiä 
merkitsee myös 40 % parempaa 
energiatehokkuutta.

KOMPAKTI KOKO

Yksivaiheisen 
suodatinjärjestelmän ansiosta 
laitteisto mahtuu paljon 
pienempään tilaan.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

UD+ -suodattimet ovat 
perinteisiin suodattimiin 
verrattuna huomattavan 
kustannustehokkaita.

MITÄ MULLISTAVAA ON UD+ -SUODATTIMISSA?

1

2

3

4

5

MITEN TÄMÄ KAIKKI ON SAATU AIKAAN?

Nautilus-suodattimissa suodatinelementit on sijoitettu väljemmin kuin perinteisissä suodattimissa, mutta sitä vastoin 
laajemmalle alueelle. Tämän johdosta suodatuskyky on parantunut, kun suodatettava öljy ei pääse suodatinelementtien ohi. 
Elementtien väljemmän sijoittelun ansiosta ilma kuitenkin läpäisee suodattimen paremmin, minkä ansiosta paineenhävikki on 
pienempi kuin perinteisissä suodattimissa ja suodatin on energiatehokkaampi. 

1

2

1

2

NAUTILUS-SUODATINTEKNOLOGIA PERINTEINEN SUODATINTEKNOLOGIA

1

2

Nautilus-teknologian suodattimissa öljyhiukkaset suodattuvat 
tehokkaasti ja paineilma on puhdasta.

Ilma läpäisee Nautilus-teknologian suodattimen hyvin 
ja painehävikki on paljon pienempi kuin perinteisissä 
suodattimissa.

”Nautilus-suodatinmenetelmä edustaa aivan uudenlaista 
ajattelutapaa ja saa meidän todellakin erottumaan 
muista markkinoilla olevista suodattimista”, sanoo 
tuotelinjapäällikkö Ollipekka Sinisalo. ”Sovelluksissa, joissa 
aikaisemmin on tarvittu kahta suodatinta, voidaan nyt käyttää 
yhtä UD+ -suodatinta. Tarvittavien suodatinyksikköjen 
pienempi määrä sekä pienempi painehävikki tekevät UD+ 
-suodattimista elinkaarikustannuksiltaan edullisimman 
ratkaisun.”  

“
Skannaa oheinen QR-koodi ja katso 
video uusista suodattimistamme!

LISÄTIETOJA: OLLIPEKKA.SINISALO@FI.ATLASCOPCO.COM
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Eurajoen Olkiluodon ydinvoimala-alueelle rakenteilla 
olevan Olkiluoto 3 -voimalaitoksen omistaa 
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja rakennustöistä 

vastaa Areva NP:n ja Siemens AG:n muodostama 
konsortio, jossa Areva toimittaa reaktorin ja Siemens vastaa 
turbiinilaitoksesta. Olkiluoto 3 on maailman ensimmäinen 
EPR-tyyppinen painevesivoimala ja sen sähköteho on noin 
1600 MW. Areva ja Siemens toimittavat laitteiston, testaavat 
sen ja aikanaan starttaavat sen, kouluttavat asiakkaan ja 
luovuttavat sen sitten asiakkaan käyttöön.

Alkuvuodesta Siemens suoritti järjestelmän toimintatestausta, 
jossa järjestelmään juoksutettiin vettä. Ruostuminen ja 
tukkiutuminen ovat aina uhkana kun järjestelmään päästetään 
vettä, ja sen vuoksi tärkeä osa testiä oli järjestelmän 
kuivattaminen. Koska nopeus on avaintekijä korroosion 
estämisessä, järjestelmä piti vedenjuoksutuksen jälkeen 
saada mahdollisimman nopeasti kuivaksi. Siemensin 
käytössä olevan kuivaimen teho ei tarkoitukseen riittänyt, 
vaan tarvittiin laite, joka tuottaa korkealla paineella kuumaa 
ja todella kuivaa ilmaa, jotta kaikki mahdollinen kosteus 
järjestelmän jokaisesta nurkasta haihtuu.

Tarkoitukseen sopiva laitteisto löytyi Atlas Copco 
Rentalilta. Laitteisto koostuu PTE 1500 -kompressorista, 
jonka ilmantuotto on 43 m3 / min, ja QAS 500 
-dieselgeneraattorista ja sen polttoainesäiliöstä, 
lämmönvaihtimesta ja adsorptiokuivaimesta sekä 
mittavasta määrästä putkia (540 metriä), jotka yhdistettiin 
vuorotellen jokaiseen turbiinilaitoksen neljääntoista 
osioon. Kuivatusprosessissa ei käytetä ulkoista 
lämmönlähdettä vaan kompressioprosessissa syntyvä lämpö 
hyötykäytetään. Käytännössä työssä edettiin osio kerrallaan: 
vettä juoksutettiin yhteen osioon, siihen yhdistettiin 
tehokuivausjärjestelmä ja se kuivatettiin mahdollisimman 

ATLAS COPCO RENTAL MUKANA TURBIINILAITOKSEN 
VIIMEISTELYSSÄ OLKILUOTO 3 -VOIMALAITOKSESSA
Olkiluoto 3 -voimalaitostyömaalla suoritettiin alkuvuodesta 
turbiinijärjestelmän toimintatestausta, jossa järjestelmän osioihin 
juoksutettiin vettä ja sen jälkeen ne kuivatettiin mahdollisimman nopeasti. 
Kuivatukseen sopiva laitteisto löytyi Atlas Copco Rentalilta, josta Siemens 
vuokrasi laitteet käyttöönsä muutamaksi kuukaudeksi.
TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ KUVAT TVO, ANNA-MARI SIPILÄ

nopeasti ja sen jälkeen siihen asennettiin Siemensin oma, 
ylläpitävä kuivatusjärjestelmä. Yhden osion huuhtelu ja 
kuivattaminen vei aina 4–5 päivää, minkä jälkeen samaa 
operaatio toistettiin seuraavassa osiossa. Atlas Copco 
Rentalin huoltoasentaja Marko Lindqvist oli koko projektin 
ajan saatavilla varmistamassa järjestelmän toimintaa.

Kosteustavoite oli vähemmän kuin 30 %. Tavoitteen 
saavuttamisen jälkeen tehokuivatusta jatkettiin vielä ja 
mittausten mukaan saavutettu kosteusprosentti oli hyvin 
alhainen, 2–3 %. Tehokuivatuksen jälkeen tällä hetkellä on 
käytössä Siemensin oma laitteisto ylläpitävään kuivatukseen.

Siemensin Olkiluoto 3:n tekninen projektipäällikkö 
Alexander Forke kuvaa projektia täydelliseksi 
onnistumiseksi. Kaikki toimi juuri suunnitelmien mukaan 
ja operaatio jopa ylitti odotukset sen sujuessa ennakoitua 
lyhyemmässä ajassa. Laitteisto oli Siemensillä vuokralla 
tammikuun puolivälistä maaliskuun 20. päivään asti.

”Lämpimän ilman kuivattava ominaisuus on tiedetty 
jo vuosisatojen ajan, mutta kokemuksesta tällaisesta 
sovelluksesta ei ollut. Siemensillä ei ole tehty tällaista 
kuivatusta tässä mittakaavassa missään muussakaan maassa”, 
kertoo Forke.

Vaikeinta projektissa oli Forken mukaan 
kokonaisorganisointi: missä järjestyksessä eri osiot 
huuhdellaan ja välittömästi sen jälkeen kuivataan. Kaikki 
sujui kuitenkin täysin ennakkolaskelmien mukaan.

LISÄTIETOJA: STEFAN.KOSKINEN@FI.ATLASCOPCO.COM

Projekti onnistui täydellisesti ja 
jopa ylitti odotuksemme, kertoo 
tekninen projektipäällikkö 
Alexander Forke
“
























































































Kuivatukseen käytetty laitteisto koostuu PTE 1500 -kompressorista, QAS 500 -generaattorista, HD 95 
-lämmönvaihtimesta, CD 780 -adsorptiokuivaimesta sekä FT 5500 -polttoainesäiliöstä. 



12 KOMPRESSORITEKNIIKKA 1/2015 1/2015 KOMPRESSORITEKNIIKKA 13

Atlas Copco on lanseerannut uuden järjestelmän typentuotantoon. 
Järjestelmä koostuu GA VSD+ -kompressorista, NGP+ -typpigeneraattorista, 
ilma- ja typpisäiliöistä, boosterista, kuivaimista ja suodattimista, kaikki 
kompaktisti asennettuina yhteen, testattuun järjestelmään. Se on heti 
käyttövalmis laitteisto, joka tarjoaa oman, itsenäisen typpilähteen sekä 
kustannussäästöjä. Kaikki laitteiston komponentit edustavat Atlas Copco-
laatua ja täyttävät korkeimmat energiatehokkuuskriteerit.  Ne on testattu 
optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi. Saatavilla 
on kaksi mallia: 40 baarin versio välittömään käyttöön ja 300 baarin versio, 
joka mahdollistaa myös pullojen esitäytön.

NGP + -typpigeneraattori

· Säännöstelee automaattisesti 
vaadittavaa typenpainetta ja 
-puhtautta

· Valvoo sisäänmenevän ilman 
lämpötilaa, painetta ja kastepistettä

· Laadukas adsorbtioaine

· Säätää automaattisesti ilman 
virtausta ja eliminoi näin 
ylivirtausriskin.

· Lepotila-asetus tarjoaa 
kustannussäästöjä.

GA VSD+ -kompressori

· VSD+ -kestomagneettimoottori vähentää 
energiankulutusta keskimäärin 50 % 

· Pystymalli pienentää kompressorin vaatimaa 
lattiatilaa  

· Vähäinen komponenttien määrä seisonta-ajan 
minimoimiseksi

TYPPEÄ TEKEMÄÄN!

TEKSTI JA KUVAT ATLAS COPCO

Typpisäiliö 
(40 baarin säiliä tai 300 baarin pullopatteri)

Typpiboosteri  
(40 tai 300 bar)

OSTATKO EDELLEEN TYPPEÄ?

Miksi ostaa typpeä, kun sitä voi tehdä ja varastoida itse? 
Atlas Copcon typentuotantolaitteet tarjoavat kestävän ja 
kustannustehokkaan vaihtoehdon esitäytetyille pulloille, 
pullopattereille tai nestemäiselle typelle. Typentuotantolaite 
tarjoaa riippumattoman ja edullisen typenlähteen eikä tilaus-, 
kuljetus- ja varastointikuluja synny.

OMA TYPENTUOTANTO

Omalla, 300 baarin Atlas Copco -typentuotantolaitteellasi 
voit täyttää alustaan asennetun typpisäiliön ja pullopatterit. 
Se voi toimia oman typpivarastonasi sekä mahdollistaa myös 

Kompakti 

• Kaikki komponentit on asennettu yhdelle alustalle.
• Kompaktia NGP+ ja VSD+ -tekniikkaa

Tehokas

• Standarditoimitus koostuu energiatehokkaimmista 
komponeneteista. VSD+ ja NGP+ -teknologia tarjoaa 
jopa yli 50 %:n kustannussäästöt verrattuna 
perinteisiin  typpigeneraattoreihin.

• Korkeapaineversio soveltuu myös typen 
varastointiin,mikä tarkoittaa sitä, että typen 
kulutuksen vaihdellessa pienempi tuotantoyksikkö 
riittää.

Helppo asentaa ja käyttää

• Saatavilla on kahdeksan mallia eri käyttötarpeisiin
• Hankkimiseen ei tarvita monimutkaisia laskelmia
• Heti käyttövalmis

Luotettava

• 100 %:sti Atlas Copcon suunnittelema ja valmistama
• Kaikki komponentit on testattu toimimaan yhtenä 

kokonaisuutena
• Yksi huoltosopimus kattaa koko 

typentuotantojärjestelmän

HYÖDYT

LISÄTIETOJA: MARTTI.RASK@FI.ATLASCOPCO.COM

pienempikokoisen laitteiston hankkimisen typentarveen 
vaihdellessa. Typenkulutuspiikkien kattaminen omilla, 
esitäytetyillä typpipulloilla isomman kapasiteetin 
typentuotantojärjestelmän sijaan tarjoaa mittavia säästöjä. 

LASERLEIKKAUS

Laserleikkaus vaatii luotettavan korkeapainetyppilähteen. 
Atlas Copcon 300 baarin typentuotantojärjestelmä on 
tehokkuudessaan, helppokäyttöisyydessään ja 
kompaktiudessaan optimijärjestelmä laserleikkauksen 
typpilähteeksi.
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•	 ENERGIATEHOKKUUS

GHS VSD+ sarjan pumppujen hyötysuhteeltaan erinomainen ruuvielementti, 
innovatiivinen moduloiva imuventtiili, taajuusmuuttajaohjaus ja elektronisen 
ohjauksen mahdollistama 1 millibaarin tarkkuudella säädettävä asetusalipaine 
ja pysäytysalipaine mahdollistavat keskimäärin 50 % energiansäästön 
öljytiivistettyihin ja öljyvapaisiin lamellipumppuihin verrattuna. Sarjan pumppujen 
taajuusmuuttaja mahdollistaa imutuoton säätöalueen välillä 10–100 % ja asetus- ja 
pysäytysalipaineiden säädön avulla pumput eivät koskaan tuota tarpeettoman syvää 
alipainetta ja pysähtyvät automaattisesti, kun prosessin alipaine saavuttaa pumppuun 
säädetyn pysäytysalipaineen. GHS VSD+ pumput tuottavat juuri kulutuksen mukaisen 
alipaineen virtauksen, juuri oikeassa prosessin tarvitsemassa alipaineessa.

•	 HILJAISUUS

GHS VSD+ sarjan pumppujen äänitasot ovat markkinoiden hiljaisinta luokkaa, 
parhaimmillaan ne ovat jopa 50 % hiljaisempia perinteisiin tekniikoihin verrattuna. 
Esimerkiksi GHS 350–900 VSD+ sarjan pumppujen äänitaso on minimi-imutuotolla 
vain 51 dB(A) ja GHS900 VSD+ mallin äänitaso maksimi-imutuotollaankin vain 76 
dB(A). Sarjan pumput on rakennettu äänieristyskuorien sisään.

INNOVATIIVINEN KEHITYSASKEL ALIPAINEPUMPPUMARKKINOILLA

Atlas Copcon GHS VSD+ sarjan öljytii-
vistetyt, taajuusmuuttajaohjatut alipai-
nepumput hyödyntävät Atlas Copcon 
maailmantunnettua ruuviosaamista. 
Pumppujen sydämenä toimii Atlas 
Copcon kehittämä ja valmistama ruu-
vielementti ja aivoina Atlas Copcon 
kompressoreistakin tunnettu Elektro-
nikon Graphic -ohjain. Sarjan pumput 
ovat markkinoiden hiljaisimpia ja ener-

giatehokkaimpia mahdollistaen keskimäärin 50 % energiansäästön perintei-
siin alipainetekniikoihin verrattuna. GHS VSD+ pumput ovat käyttövalmiita 
”plug and play” -pumppuja eli pumput toimitetaan elektronisella ohjauslo-
giikalla, imuilmansuodatuksella, takaiskuventtiilinäkin toimivalla innovatiivi-
sella moduloivalla imuventtiilillä, taajuusmuuttajaohjaukseen suunnittelulla 
sähkömoottorilla ja taajuusmuuttajalla varustettuna laitekokonaisuutena. 
GHS VSD+ pumput ovat parhaimmillaan keskusalipainejärjestelmien alipai-
nepumppuina, joilla on monia etuja. 

TEKSTI JANNE SILLANPÄÄ KUVAT ATLAS COPCO

GHS VSD+ SARJAN ALIPAINEPUMPUT

•	 PUHDAS JA VIILEÄ YMPÄRISTÖ

GHS VSD+ sarjan alipainepumppujen moduloivan imuventtiilin ja tehokkaan 
öljynerotuksen ansiosta öljypitoisuus poistetussa ilmassa on kaikissa paineissa 
äärimmäisestä alipaineesta ilmakehän paineeseen maksimissaan 3 mg/m³. GHS 
VSD+ sarjan alipainepumppujen äänieristyskuoren, kylmä/kuuma-osastoinnin ja 
lauhdutuspuhaltimen avulla laitteista poistettava kuuma jäähdytysilma saadaan 
tarvittaessa ohjattua tehokkaasti ilmanvaihtokanavaan ja otettua myös talteen 
haluttaessa.

•	 LUOTETTAVUUS

Pumppujen Elektronikon Graphic -ohjain ohjaa, valvoo ja suojaa GHS VSD+ sarjan 
laitteita. Pumppujen älykäs kylmä/kuuma-osastointi pitää kylmällä puolella osat, 
joille lämpö on haitallista ja kuumalla puolella osat, joille lämpö taas on hyödyllistä. 
Pumppujen ruuvielementtien reilun mitoituksen ansiosta ruuvielementille kohdistuvat 
rasitukset ovat minimaaliset.

•	 ALHAISET HUOLTOKUSTANNUKSET

GHS VSD+ sarjan ruuvialipainepumppujen pitkät huoltovälit ja puristuselementin 
pitkäikäisyys mahdollistavat alhaiset huoltokustannukset. Atlas Copcon maanlaajuinen 
huolto-organisaatio on koulutettu huoltamaan myös alipainepumppumme.

•	 SOVELTUU MONEEN ERI KÄYTTÖTARKOITUKSEEN

GHS VSD+ sarjan alipainepumppuja on saatavilla eri versioina käyttötarkoituksesta 
riippuen. Tavanomaisiin tasaisen ja jatkuvan alipaineen tarpeisiin oikea vaihtoehto 
on GHS VSD+ Standard. Jos prosessissa tarvitaan mahdollisimman lyhyitä 
evakuointiaikoja ja alipaineen kulutus on hyvin syklistä, GHS VSD+ Turbo versio 
on oikea vaihtoehto. Jos taas prosessista imetyssä kaasussa on paljon kosteutta, oikea 
vaihtoehto on tällöin GHS VSD+ Humid versio.

LISÄTIETOJA: JANNE.SILLANPAA@FI.ATLASCOPCO.COM

GHS VSD+ sarjan alipainepumppujen optimaalinen käyttöalipainealue on välillä 10–400 mbar(a). Sarjan pumppujen 
maksimi-imutuotot ovat jo julkaistussa GHS 350-900 VSD+ sarjassa välillä 400–870 m³/h. Lähitulevaisuudessa 
julkaistavassa isommassa GHS 1300-1900 VSD+ sarjassa maksimi-imutuotot ovat välillä 1 300–1 900 m³/h.  GHS VSD+ 
sarjan pumppuihin on saatavissa lisävarusteena Smartlink etävalvontapalvelu, sekä lisäksi GHS 1300-1900 VSD+ sarjaan 
sisäänrakennettu lämmöntalteenotto.



16 KOMPRESSORITEKNIIKKA 1/2015 1/2015 KOMPRESSORITEKNIIKKA 17

VETYUUNIN KOEPONNISTUS 
NESTEEN ÖLJYNJALOSTAMOLLA 

TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ KUVAT ATLAS COPCO

Suurseisokit ovat massiivisia, tarkkaan aikataulutettuja 
tapahtumia, jotka Nesteellä järjestetään noin viiden 
vuoden välein ja joihin kerääntyy useita tuhansia 

työntekijöitä ympäri Suomen. Nesteen TL4 käyttömestarin 
Teemu Suursalmen mukaan suurseisokkeja edeltävät pitkät 
suunnittelutyöt; kaksi vuotta ennen seisokkia valmistelut ovat 
jo pitkällä ja vuotta aikaisemmin jäädytetään työt.  

Rentalin laitteet olivat käytössä vetyuunin koeponnistuksessa.  
Vety on kriittinen osa öljynjalostusprosessia – sitä käytetään 
rikin poistoon. 

Normaalisti koeponnistuksessa käytetään vettä. Tässä 
projektissa näin ei voinut tehdä materiaaleista johtuen, vaan 
koeponnistus piti tehdä kaasulla.  

CAVERION KOEPONNISTUKSEN SUORITTAJANA

Caverion Industria tekee teollisuuden kunnossapitotöitä, 
revisioita sekä uusia voimalaitoksia. Caverion oli 
toteuttamassa myös Nesteen vetyuunin revisiota. Caverion 
tekee jatkuvasti koeponnistuksia vedellä, mutta tämä oli 
ensimmäinen vetyuunin revisio ja ensimmäinen tämän 
kokoluokan koeponnistus kaasulla. 

Vetyuunin revisiossa oli ohjelmassa putkiston ja laitteiston 
uusimista. Revisiotyöt ovat vähän kuin vanhan talon 
korjaamista: alussa ei aina tiedä, mitkä kaikki ovat 
korjauksen tarpeessa, vaan kaikki korjauskohteet selviävät 
vasta projektin edetessä. 

Vetyuunin koeponnistuksen volyymi oli noin 200 m3. 
Loppupaineen piti olla 51 baaria, painetta ylläpidettiin 
tietyn aikaa ja se piti pudottaa hallitusti. Käytännössä 
koeponnistuksen laitteet toimitettiin keskiviikkona, 

asennuksia ja testauksia suoritettiin torstaina ja perjantaina, 
itse koeponnistus tapahtui lauantaina ja laitteisto palautettiin 
maanantaina. Caverionin miesvahvuus vetyuunin revisiossa 
oli noin sata henkilöä. 

Koeponnistuksessa oli käytössä Atlas Copcon ainoastaan 
vuokrauskäyttöön suunniteltu PNS 1250 -kompressori ja   
B4-41 -boosteri.

MIKSI KOEPONNISTUKSEN LAITETOIMITTAJAKSI 
VALITTIIN JUURI ATLAS COPCO?

”Raskaan sarja laitteiston toimittajia ei ole kovin monta, 
ja koska maanteillä usein näkyy keltaisia koneita ja Atlas 
Copcon on maineeltaan hyvä”, kertaa projektipäällikkö 
Arto Yppärilä toimittajavalinnan syitä. Koeponnistuksen 
haasteena oli koeponnistusalueen iso varoetäisyys, 135 
metriä. Käytännössä turva-alue aiheutti sen, että laitteiden 
ollessa käytössä piti miesten olla kaukana. Toisena haasteena 
olivat liitännät, jotka kompressoreissa olivat omansa ja 
laitoksessa omansa; käytännössä piti yhdistää millit tuumiin, 
mikä aiheutti päänvaivaa. Atlas Copcon toiminta asiassa oli 
kuitenkin aktiivista, ja laitteet saatiin yhdistettyä toisiinsa 
mallikkaasti.

Koeponnistuksessa oli paljon pelissä: jos se olisi 
epäonnistunut, olisi koko jalostamon käynnistyminen 
viivästynyt, kertaa Caverionin projektipäällikkö Arto 
Yppärilä. Kaikki sujui kuitenkin mallikkaasti ja suurseisokki 
oli onnistuminen myös vetyuunin koeponnistuksen osalta.

Atlas Copco Rental oli mukana Nesteen Porvoon jalostamon historian 
suurimmassa seisokissa keväällä. Jalostamon vetyuunin koeponnistuksessa 
käytettiin Atlas Copcon PNS 1250 -kompressoria ja B4-41 -boosteria. 

LISÄTIETOJA: STEFAN.KOSKINEN@FI.ATLASCOPCO.COM

- Dieselkäyttöinen

- 100% öljytöntä ilmaa. Laatuluokka 
0 ISO 8573-1 -standardin 
mukaisesti

- Paine: 6–24 bar

- Maksimituotto: 34,5 m3/min

- Intergroitu jälkijäähdytin

- Mahdollisuus kuumaan ilmaan

- Automaattinen käynnistys – ”stand-
by”

- Jalostamovarustus

- Vuotamaton alusta

- Dieselkäyttöinen

- Imupaine: 15–24 bar

- Lähtöpaine: 42–69 bar

- Kapasiteetti: 16,5–39,6 m3/min

BOOSTERI B4-41/1000 CE

KOMPRESSORI PNS 1250 
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Paineilmaa käytetään elintarviketeollisuudessa 
muun muassa lajitteluun, poistamiseen sekä 
ainesosien sekoittamiseen. ISO 8573-1 standardin 

mukaista 0-luokan paineilmaa tuottavat kompressorit ja 
kuivaimet ovat tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi 
elintarviketeollisuuden kriittisimmissäkin prosesseissa. Sen 
vuoksi paineilman on oltava täysin puhdasta. Ainoastaan 
öljyttömät kompressorit voivat taata elintarviketuotannon 
vaatimukset täyttävän paineilman laadun.

Suurin osa elintarvikevalmistajista ympäri maailman kiristää 
jatkuvasti laatuvaatimuksiaan. Atlas Copcossa nähdään, että 

SERTIFIOITUA 
KOMPESSORITUOTANTOA 
ISO 22000 on kansainvälinen elintarviketurvallisuussertifikaatti, joka on ke-
hitetty elintarviketuotantoon liittyvien yhtiöiden minimivaatimusten mää-
rittämiseksi. Siinä määritellään niiden yhtiöiden menetelmät ja järjestelmä-
vaatimukset, jotka joko valmistavat elintarvikkeita tai tuottavat tuotteita tai 
palveluja, jotka tavalla tai toisella ovat osana elintarviketuotannon ketjua. 
Atlas Copco on ensimmäinen kompressorivalmistaja, jolle on myönnetty 
ISO 22000 -sertifikaatti.

TEKSTI ANNA-MARI SIPILÄ, KUVA ATLAS COPCO

laitevalmistajienkin pitäisi täyttää elintarviketeollisuuden 
tärkeänä pitämät standardit, koska koneet ovat olennainen 
osa elintarviketuotannon prosessia. 

”Olemme ylpeitä voidessamme toimia edelläkävijänä 
ja suunnannäyttäjänä asiassa paineilmateollisuuden 
osalta. ISO-standardien selkeiden vaatimusten vuoksi 
asiakas voi luottaa täysin Atlas Copcon tuotteisiin ja 
prosesseihin paineilmanvalmistajana”, linjaa Atlas Copcon 
elintarviketeollisuusosaston päällikkö Tony Beeckmans.

LISÄTIETOJA: OLLIPEKKA:SINISALO@FI.ATLASCOPCO.COM Atlas Copco Customer Financen kautta voidaan 
rahoittaa niin tuotteet, huolto kuin varaosatkin. 
Tavoitteena on tarjota hyvät ja sujuvat 

rahoituspalvelut Atlas Copco -tuotteiden oston yhteydessä. 
Asiakkaalle voidaan räätälöidä koko paketti: asiakkaan 
haluama laite, siihen sopiva huoltopalvelu ja omalle 
yritykselle parhaiten soveltuva rahoitusjärjestely.

”Atlas Copcon maailmanlaajuisesti vahvan aseman 
vuoksi voimme tarjota edistyksellisiä ja kilpailukykyisiä 
rahoitusratkaisuja. Koska olemme läheisessä yhteistyössä 
paikallisten Atlas Copco -myyntiyhtiöiden kanssa, tunnemme 
hyvin laitteet ja paikalliset markkinat, mikä antaa meille 
mahdollisuuden tarjota joustavat maksuehdot asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti”, sanoo Atlas Copco Customer 
Financen Euroopan toiminnoista vastaava Ann-Catrine 
Bertlin. 

Räätälöityjen ratkaisujen lisäksi valikoimista löytyy 
vakioratkaisuja, kuten käyttö- ja rahoitusleasing sekä 
osamaksukauppa. 

Atlas Copco Customer Financen tarjoama palveluvalikoima 
on monipuolinen ja käsittää joustavia ja yksilöityjä 
rahoitusratkaisuja sekä maksusuunnitelmia. Korot ovat 
kilpailukykyiset ja asiat pyritään käsittelemään nopeasti.

Investointia harkittaessa rahoitusratkaisut kannattaa ottaa 
mietintään jo hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin rahoitus astuu 
mukaan kuvioon, sitä parempi lopputulos yleensä on.

Jos haluat lisätietoja Atlas Copcon tarjoamista 
rahoitusvaihtoehdoista, ota asia esille myyjäsi kanssa.

RAHOITUSTA 
ATLAS COPCOLTA 

Atlas Copco -laitteen investoinnin rahoitus voidaan järjestää monin tavoin. 
Yksi tapa on Atlas Copcon Customer Finance.

RAHOITUKSEN YHTEYDESSÄ 
MIETITTÄVIÄ ASIOITA:

Onko yrityksen tuotoissa kausivaihteluita?

Miltä näyttää investoinnista saatava kassavirta?

Mikä on oman pankin korkotaso?

Mitkä talouden avainluvut ovat tärkeitä yritykselle?

Millainen on budjetti ja liikkumavara?

Mitkä ovat voimassaolevat lainat?

Kuinka kauan ostettavaa laitetta tullaan käyttämään?

Mitkä ovat yrityksen kasvuodotukset?

Atlas Copco Customer 
Financen Euroopan 
toiminnoista vastaava 
Ann-Catrine Bertlin.
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