Paineakkuja käytetään yleisesti hydraulijärjestelmissä moniin eri käyttötarkoituksiin,
esimerkiksi painevärähtelyjen vaimentamiseen tai energian varastoimiseen. Yksi
paineakkutyyppi ei ole paras kaikissa erilaisissa käyttökohteissa, joten järjestelmän
suunnitteluun ja paineakun valintaan kannattaa panostaa. Paraskaan järjestelmä ei
kuitenkaan toimi halutulla tavalla, jos paineakku on vikaantunut. Paineakun valinnalla
on väliä, mutta myös kunnolla.
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pienenee ja kun mäntä ei pystykään

tuu välillisesti myös öljyliitäntään
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helpottamiseksi paineakkuihin on

siitä virheilmoituksen.
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Paineakun toimintakunnon
varmistaminen
Hydraulijärjestelmään asennettu
paineakku vaatii säännölliset tar-
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jonka avulla on mahdollista löytää
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daan valvoa anturilla, joka havaitsee

digitaalisessa muodossa paineakun
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raosalista ja paineakkuhyväksynnät

ää olisi myös mitata esitäyttöpaine

sisälle kaasutilavuuteen. Kyseisellä

missä päin maailmaa tahansa.

vähintään kerran vuodessa. Lisäksi
esitäyttö pitää mitata asennuksen
yhteydessä, jotta varmistutaan paineakun toimintakunnosta uutena ja
että esitäyttöpaine on mitoituksen
mukainen.
Jos kyseessä ei ole rekisteröity painelaitedirektiivin alainen paineakku,
vaaditut huoltotoimenpiteet ovat
melko vähäiset riippumatta paineakun tyypistä. Vaikka huoltoa ei vaadita paljon, niin vähäisetkin
toimenpiteet saatetaan laiminlyödä kokonaan ja paineakku voi olla
vikaantunut jo huomattavasti paljon
aikaisemmin ennen kuin asia huo77

