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1 JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintyö tehtiin UPM-Kymmene Oyj Kaukaan tehtailla marraskuun 2008 ja 

tammikuun 2009 välillä. Työssä käsiteltiin Kaukaan sellutehtaan hajukaasukattilan 

savukaasulaitteiston ennakkohuoltoja. Työn tavoitteeksi asetettiin löytää ehdotus 

määräaikaistöiden tehostamiseksi ja sitä kautta parantaa laitteiston toimintavarmuutta. Työ 

oli osa Kaukaan sellutehtaan S-IMPLE-strategiaa ja siihen sisältyvää ympäristöpäästöjen 

vähentämissuunnitelmaa. Koko projekti kattoi kaikkien sellutehtaan polttolaitosten, eli 

meesauunin, soodakattilan sekä hajukaasukattilan, savukaasulaitteistot. 

 

1.1 Työn taustat ja rajaus 

 

Hajukaasukattilan laitteistosta valittiin tarkasteltaviksi nimenomaan savukaasuihin ja 

niiden puhdistukseen liittyvät prosessin kannalta kriittiset laitteet.  Nämä laitteet on esitetty 

taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Hajukaasukattilan savukaasulaitteisto. 

PAIKKANO NIMI 
23 5960 0000 HAJUKAASUJEN POLTTOLAITTEISTO 
23 5960 5202 NESTEKYTKIN, SAVUKAASUPUHALLIN 
23 5960 6111 BISULFIITTISÄILIÖ 
23 5960 6401 KIERTOLIUOSPUMPPU, RIKKIDIOKSIDIPESURI 
23 5960 6403 PUMPPU, HAPETETTU VALKOLIPEÄ (LIUOTTAJALLE) 
23 5960 6411 PUMPPU, BISULFIITTI VALKAISIMOILLE 
23 5960 6502 SAVUKAASUPUHALLIN (+JÄÄHDYTYSILMAPUHALLIN) 
23 5960 7201 RIKKIDIOKSIDIPESURI 
23 5960 7601 BISULFIITTISUODIN 
23 5962 6700 SAVUKANAVAT 
23 5967 0000 HAJUKAASUJEN POLTON VARALAITTEISTO 
23 5967 6502 SAVUKAASUPUHALLIN (+JÄÄHDYTYSILMAPUHALLIN) 

 

Työn eräänä tarkastelukohteena oli tutkia hajukaasukattilan savukaasulaitteiston 

huoltohistoriaa ja vikaantumistaajuutta Kaukaan tehtaan oman tiedonhallintajärjestelmän 

kautta ja sitä kautta perehdyttiin vikaantumissyihin. Työssä vertailtiin myös toteutettuja 

ennakkohuoltoja valmistajien antamiin huoltosuosituksiin. Lisäksi tarkasteltiin 

ennakkohuoltoja kunnonvalvonnan kannalta sekä pohdittiin keinoja, joilla 

kunnonvalvonnan kehittämisellä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään laiterikkoja. 

Laitosmieshaastattelut olivat tärkeässä osassa ennakkohuoltojen tehokkuuden ja 
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toimivuuden tarkastelussa. Tärkeänä pidettiin saada kentältä tietoja ja kokemuksia yleisistä 

vikaantumismekanismeista ja laitteiston kunnosta. Varsinaista ennakkohuoltojen päivitystä 

varten määritettiin vielä kullekin tarkasteltavalle laitteelle kriittisyysluokka. 

Kriittisyysluokkamäärittely on osa koko UPM-konsernin siirtymistä SAP-järjestelmään. 

Siirtymisprosessissa vaaditaan jokaiselle laitteelle kriittisyysluokka, jonka perusteella 

kunnossapitoa suoritetaan. Kriittisyysluokkamäärittely tehtiin yhdessä alueen 

työsuunnittelijoiden ja insinöörien kanssa.   

 

Asiakastyytyväisyys ja yrityksen imago ovat suorassa yhteydessä siihen, kuinka hyvin 

kukin laitos tehtaalla toimii. Hajukaasukattila on siinä mielessä ratkaisevassa osassa, että 

jos kyseinen laitos toimii huonosti tai sitä huolletaan vajavaisesti, se vaikuttaa laajasti 

myös tehdasalueen ulkopuolella. Hajuhaitat vaikuttavat enemmänkin yrityksen imagoon, 

mutta myös työturvallisuuteen. Kunnossapitotöiden tekeminen hajukaasukattilalla on 

työturvallisuusriski, mikäli asianmukaisia suojavarusteita ei ole käytössä. Tehokkaasti 

toteutetut määräaikaistyöt vähentävät suunnittelemattomien seisokkien määrää ja näin 

ollen minimoivat myös hallitsemattomien päästöjen määrää. Joka kerta, kun jokin laite 

hajukaasukattilalla pysähtyy tai siinä esiintyy jokin muu vakava toimintahäiriö, aiheutuu 

siitä eritasoisia ongelmia laitoksen ajoon. Esimerkiksi polttimen sammuttua, joudutaan 

hajukaasut polttamaan varapolttimella, jonka kapasiteetti on pienempi, eivätkä sen 

savukaasut kulje puhdistuslaitteiston läpi. Näin ollen joudutaan piippuun ajamaan 

puhdistamattomia savukaasuja, jotka aiheuttavat ympäristöpäästöjä ja tätä kautta 

kustannuksia mahdollisista päästörajojen ylityksistä. 

 

 

1.2 UPM Kaukas HKK-prosessi ja laitteisto 

 

Kaukaan tehtailla hajukaasujen keräily ja poltto on toteutettu erillisillä hajukaasukattilalla 

(HKK). Toinen mahdollisuus olisi hyödyntää soodakattilaa ja meesauunia. Hajukaasuiksi 

kutsutaan sellun valmistusprosessissa ja jäteliemissä syntyviä rikkiyhdisteitä. Hajukaasut 

muodostavat ilman kanssa syttyvän seoksen. Tämän takia niitä käsitellään joko ylemmän 

syttymisrajan yläpuolella tai alemman syttymisrajan alapuolella. Tähän perustuu 

hajukaasujen jaottelu väkeviin ja laimeisiin hajukaasuihin. (Tampella Power 1991) 
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Väkevät hajukaasut johdetaan vesilukon ja pisaranerottimen kautta polttimeen ja kattilaan. 

Jos pääpoltin on poissa käytöstä, käytetään varapoltinta, jolloin hajukaasut pestään 

rikkivetypesurissa ennen pisaranerotinta, jotta polttoprosessi olisi puhtaampi. Molemmissa 

polttimissa käytetään lisäpolttoaineina metanolia ja maakaasua sekä palamisilmana ilmaa 

ja laimeita hajukaasuja. Loput laimeat hajukaasut poltetaan soodakattilassa. Kuvassa 1 on 

esitetty Kaukaan HKK-prosessi pääpiirteittäin. (Tampella Power 1991) 

 

 

Kuva 1. UPM-Kymmene Kaukas HKK-prosessi. (Tampella Power 1991) 

 

Varapolttimen savukaasut puhalletaan suoraan piippuun, jonka täytyy olla riittävän korkea, 

jotta savukaasut ehtisivät laimeta tarpeeksi ennen maanpinnalle laskeutumista. Mikäli 

molemmat polttimet ovat poissa käytöstä, puhalletaan hajukaasut suoraan piippuun. 

Pääpolttimen yhteydessä olevan kattilan kahdessa lieriössä tuotetaan höyryä (35 bar, 

250˚C) sellun tuotantoprosessin tarpeisiin. Pääpolttimen savukaasut puhalletaan 

bisulfiittipesuriin (SO2-pesuri/rikkidioksidipesuri), jossa savukaasut pestään lipeällä. 

Pesurissa saadaan noin 95 % SO2:sta liuotettua lipeään. Bisulfiittipesurin jälkeen 

savukaasut johdetaan piipun kautta ilmakehään. (Tampella Power 1991) 
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Sekä pää- että varapolttimella on oma savukaasupuhallin. Savukaasupuhaltimet ovat 

radiaalipuhaltimia ja niiden voimansiirto on suoritettu suoraan kytkimellä 

sähkömoottorilta. Varapolttimella käytetään joustokytkintä ja pääpolttimella nestekytkintä. 

Lisäksi molemmissa savukaasupuhaltimissa on jäähdytysilmapuhallin. 

Rikkidioksidipesurilla rikkidioksidin liuottamiseen käytettävä lipeä pumpataan pesurille 

keskipakopumpulla. Lisäksi pesurin yhteydessä on kiertoliuospumppu, sekin 

keskipakopumppu, jolla kierrätetään pesulipeää pesurissa. Savukaasusta pesurissa erotettu 

bisulfiitti johdetaan bisulfiittisuodattimen kautta bisulfiittisäiliöön, joka toimii 

varastointisäiliönä. Tästä säiliöstä pumpataan keskipakopumpulla bisulfiittia tarvittaessa 

valkaisimoille tai muualle sellun tuotantoprosessiin. (Tampella Power 1991) 

                             

 

2 EHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO 

 

Kunnossapito käsitteenä on hyvin laaja, ja eri standardeissa sen määritelmät eroavat 

toisistaan hieman. Samoin kunnossapidon osat ja jakautuminen on jonkin verran lähteestä 

riippuva, mutta karkeana jakona voidaan kuitenkin pitää jakoa ehkäisevään ja korjaavaan 

kunnossapitoon. Erottavana tekijänä näillä on vian syntymisajankohta suhteessa 

kunnossapitotyöhön. Korjaavassa kunnossapidossa vika on jo syntynyt, kun taas 

ehkäisevässä kunnossapidossa pyritään huoltotoimet ja niihin liittyvät toimenpiteet 

suorittamaan ennen vian syntymistä ja ennaltaehkäistä vian syntymistä sekä ennustaa 

laitteen kestoikää. Molempia kunnossapidon osa-alueita suoritetaan tuotantolaitoksissa, 

mutta viime vuosien suuntaus on ollut selkeästi painottunut ehkäisevän kunnossapidon 

puoleen. Tähän on vaikuttaneet monetkin asiat, mutta pääasiallisena syynä ehkäisevään 

kunnossapitoon siirryttäessä ovat olleet taloudelliset syyt. Korjaavassa kunnossapidossa 

syntynyt vika voi olla niin suuri, että se aiheuttaa tuotantokatkoksen pitkäksikin aikaa. 

Tämä puolestaan aiheuttaa suuria kustannuksia. Ehkäisevän kunnossapidon keinoin 

pyritään myös havaitsemaan vika mahdollisimman ajoissa ja estää sen kehittyminen tai 

viivyttää sitä niin, että korjaus pystytään suorittamaan suunnitellusti esimerkiksi 

vuosihuollossa. Tällöin minimoidaan vian aiheuttamat kustannukset. Ehkäisevän 

kunnossapidon valintakriteeri pitää kuitenkin täyttyä siten, että vian aiheuttamat 

kustannukset pitää olla suuremmat, kuin ehkäisevien toimien kustannukset(Järviö 2008; 

Järviö 2006, s. 44-45) 
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2.1 Ehkäisevän kunnossapidon osa-alueet 

 

Päämääränä ehkäisevässä kunnossapidossa on saavuttaa parempi toimintavarmuus ja 

pienentää vikaantumisen todennäköisyyttä. Tyypillistä ehkäisevässä kunnossapidossa on 

aikataulutus sekä kunnossapidon jatkuvuus. Nämä ovat edellytyksiä luotettavuudelle. 

Laajempana kokonaisuutena ehkäisevään kunnossapitoon kuuluu myös pienempiä osa-

alueita, joita ovat kunnon- ja käynninvalvonta, toimintakunnon testaaminen ja ylläpito sekä 

vikatietojen ja –historian analysointi. Kunnonvalvontaan kuuluvat erilaiset toimenpiteet 

käynnin aikana. Näitä ovat esimerkiksi tärinänmittaukset ja virtausmittaukset. Näistä 

tiedoista pyritään löytämään mahdollisia vaurion alkuja ajoissa ennen vian syntymistä ja 

kehittymistä. Käynninvalvonnalla puolestaan tarkoitetaan laitteen ja prosessin toiminnan 

seurantaa. Toimintakunnon testaamisella tarkoitetaan tarkastuksia, joita suoritetaan 

silmämääräisesti koneen ollessa käynnissä. Siisteys, äänet sekä lämpötilat liittyvät tähän 

osa-alueeseen. Ylläpito puolestaan käsittää erilaiset toiminnot, joilla varmistetaan laitteen 

oikea ja luotettava toiminta. Näitä ovat muiden muassa voiteluhuollot, laippojen 

kiristykset, siivoukset sekä kytkinten linjaukset. Vikahistorian läpikäyminen ja analysointi 

on erittäin tärkeää ehkäisevän kunnossapidon kannalta. Vikatiedoista etsitään tyypillisiä 

toimintahäiriöitä ja niihin vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. (Järviö 2008; Järviö 

2006, s. 44-45) 

 

 

2.2 Työkaluja ehkäisevään kunnossapitoon 

 

Ehkäisevään kunnossapitoon on kehitetty monia toimintamalleja, joista yleisimmät ovat 

• Laatujohtamisen strategiat 

• TPM (Total Productive Maintenance) 

• RCM (Reliability Centered Maintenance) 

• SRCM (Streamlined Reliability Centered Maintenance) 

• Asset Management (käyttöomaisuuden hallinta) 

• Six Sigma (Järviö 2008). 

 

Näistä jokainen keskittyy kunnossapitoon eri tavoilla. Six Sigma sekä laatujohtamisen 

strategiat nimensä mukaisesti liittyvät työtehtävien suorittamisen tehostamiseen. TPM eli 
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kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito keskittyy koneen huoltoon ja prosessin sekä 

yrityksen muihin osapuoliin. RCM, eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito, SRCM, eli 

virtaviivaistettu RCM, sekä Asset Management puolestaan ovat selvästi enemmän 

keskittyneet tehokkaaseen kunnossapitostrategian luomiseen ja valintaan. RCM on työkalu, 

jolla luodaan kunnossapitostrategia tarkasteltavalle laitteelle. Tässä prosessissa keskitytään 

laitteen luotettavuuteen. RCM on usein havaittu raskaaksi käyttää, jonka takia on kehitetty 

virtaviivaistettu versio, SRCM. Tämä sovellus on kevyempi, nopeampi ja helpompi käyttää 

kuin RCM. Keveydestä huolimatta SRCM:llä päästään riittävään luotettavuuteen, pois 

lukien poikkeustapaukset erityisen luotettavuusvaatimuksen takia, kuten ydinvoimala, 

lentokone, jne. Yleensä menestyvä kunnossapitostrategia luodaankin käyttämällä useita 

työkaluja. RCM tai SRCM ovat hyödyllisiä prosessin kriittisimmille laitteille. Kaikille 

laitteille ei kuitenkaan kannata taloudellisista syistä laatia ehkäisevän kunnossapidon 

strategiaa, vaan niiden osalta olisikin järkevämpää keskittyä korjaavaan kunnossapitoon ja 

sen ohjeistukseen. (Järviö 2008; Järviö 2006, s. 44-45) 

 

 

3 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

 

3.1 Tiedonhallintajärjestelmät 

 

UPM:n Kaukaan tehtailla on käytössä useita sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä. Tässä 

työssä keskeisimpiä järjestelmiä olivat Immpower sekä ProjectWise. Ensin mainittua 

käytetään pääasiassa työtilausten tekemiseen ja kunnossapidon ohjausta varten. 

Immpoweriin syötetään myös kaikki korjatuksi halutut häiriöilmoitukset sekä 

määräaikaistyöt. ProjectWise on puolestaan sähköisten dokumenttien hallintaan käytetty 

ohjelma. Molemmat ohjelmat ovat käytössä UPM Kaukaan intranetissä. 

 

3.1.1 Immpower 

 

Järjestelmään on syötetty jokaisen paikkanumeron ja laitteen tiedot mahdollisimman 

monipuolisesti. Määräaikaistyöt, niiden tekijät ja työn luonne sekä määräaikaistöihin 

olennaisesti liittyvä jakso löytyvät kunkin laitteen tiedoista. Samoin löytyvät myös 

huoltohistoria ja häiriöilmoitukset. Immpoweria käytetään myös varaosatilausten 
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tekemiseen. Järjestelmään on syötetty tehtaan oman varaston nimikkeet sekä varaosat, 

jotka löytyvät muualta, esimerkiksi pumppujen varaosia löytyy paljon Sulzerin tehtailta 

Karhulasta. Kaukaan tehtailla on tehty sopimus myös Karjalan Tekniikan (KarTek) kanssa 

tiettyjen varaosien toimittamisesta. Varaosalistalta näkyy kunkin varaosan sijainti ja 

suositeltu varastossa pidettävä määrä. Tehtaan omasta varastosta tilattu varaosa saapuu 

normaalisti viimeistään seuraavana työpäivänä, mutta muille varaosatoimittajille on 

asetettu viive. Karjalan Tekniikka lupaa toimittaa tilatun tuotteen yleensä kahdessa 

tunnissa, Sulzerilla tilauksen toimittaminen kestää yhdestä kahteen viikkoa. Liitteessä I 

kohdassa "Varaosat" on ilmoitettu kappalemäärä tai varastosijainti, kun kyseessä on ollut 

Sulzer tai Karjalan Tekniikka. Kuvassa 2 on esitetty näkymä Immpowerin varaosalistasta 

pääpolttimen savukaasupuhaltimelle. 

 

 

Kuva 2. Savukaasupuhaltimen varaosalista Immpowerissa.  

 

Aluksi työssä kartoitettiin nykyistä laitteiston kunnossapidettävyyttä ja yleistä kuntoa. 

Tähän kuului myös vikahistorian ja kunnossapitotyöhistorian keruu. Osa 

kunnossapitotöistä ja häiriöilmoituksista oli kirjattu toisen, vanhemman tai laajemman, 

joskus myös virheellisen, nimikkeen alle. Tämä johtui inhimillisestä virheestä tai 

aiemmasta laitteistosta. Työssä pyrittiin kuitenkin kartoittamaan kullekin laitteelle siihen 

nimenomaan liittyvän historian niin kp-töiden kuin määräaikaistöidenkin osalta.  
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3.2.2 ProjectWise 

 

UPM:n Kaukaan tehtailla arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen järjestelmään. 

Dokumenttien hallinnassa käytetään "ProjectWise" -nimistä ohjelmaa. Sähköiseen 

muotoon on muutettu laitteiden piirustukset, piirikaaviot ja muut tekniset dokumentit. 

Myös käyttö- ja huolto-ohjeet on osin syötetty järjestelmään. Iso osa laitteiden 

manuaaleista löytyy kuitenkin laitevalmistajien manuaaleista ja projektikansioista 

työsuunnittelijoiden ja konemestareiden työhuoneista. Erityisesti pumput ja suuremmat 

laitteet ovat tällaisia laitteita, joiden tietoja ei löydy riittävästi sähköisessä muodossa. Tämä 

on ongelma, sillä eri projekteihin tarvittavien tietojen etsimiseen voi tuhrautua todella 

paljon aikaa, kun ei tiedetä, mistä etsitty informaatio voisi löytyä. Kuvassa 3 on esitetty 

näkymä ProjectWisesta haettaessa rikkidioksidipesurin dokumentteja paikkanumeron 

mukaan.  

 

 

Kuva 3. Näkymä ProjectWisesta. 
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Suurin osa tässä työssä etsityistä valmistajien ennakkohuoltosuosituksista on haettu 

ProjectWisesta. Toisaalta nimenomaan pumppujen tiedot on löydetty laitevalmistajien 

kansioista. Rikkidioksidipesurin tietoja ei myöskään löytynyt ProjectWisesta. Pesurista ei 

löytynyt ensinkään huolto-ohjeita, mutta muita tietoja, kuten pelkistettyjä toimintakaavioita 

ja piirustuksia, löytyi Tampella Powerin kansioista. 

 

 

3.3 Huoltohistoria 

 

Huoltohistoria kerättiin Immpowerin kunnossapitotöistä. Sinne on tallennettu häiriöksi ja 

kunnossapitotyötilaukseksi mahdollinen vika tai häiriö laitteen toiminnassa. Laitteiden 

kunnossapitotöiden määrät erosivat huomattavasti toisistaan, sillä laitteiden käyttö ja 

toiminta prosessissa olivat luonnollisesti hyvin paljon toisistaan poikkeavia.  

 

3.3.1 Pumput 

 

Pumppujen osalta huoltohistoriasta havaittiin, ettei niillä ole ollut paljon häiriöitä. Suurin 

osa häiriöistä on ollut tiivistysten korjausta ja tiivisteiden vaihtoja. Pumput ovat usein niin 

vahvoja, että vaikka juoksupyörä jostain syystä jumittuisi, ei pumpulle välttämättä tapahdu 

vauriota, vaan sähkömoottori rikkoutuu. Huoltohistoriasta onkin löydettävissä joitakin 

sähkömoottorien vaihtoja. Sen sijaan eniten huoltoja on aiheutunut erilaisista vuodoista, 

joita on huollettu tiivistystä korjaamalla. Tällaiset huollot eivät vaadi pitkää seisokkia. 

Lisäksi tässä työssä käsiteltävät pumput ovat sellaisissa asemissa prosessissa, että ne 

voidaan pysäyttää lyhyeksi ajaksi ilman, että koko prosessia tai muuta osaprosessia 

tarvitsisi pysäyttää.  

 

3.3.2 Puhaltimet 

 

Puhaltimien osalta huoltotöitä oli huomattavasti enemmän kuin pumpuilla. Tämä johtuu 

pääosin puhaltimien epätasaisesta ajosta. Huoltohistoriasta voidaan huomata, että usein 

suurempien seisokkien jälkeen puhaltimet rikkoutuvat, koska selluntuotantoprosessissa ja 

tuotantomäärässä tapahtuu tällöin piikki, joka aiheuttaa suuren ja äkillisen kuormituksen 

hajukaasukattilan polttolaitteistolle. Tällöin pääpoltin helposti tukkeutuu ja sammuu. Kun 
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varapoltin lähtee hetkeä myöhemmin käyntiin, tulee sille hyvin korkeapitoinen 

hajukaasumäärä, jolloin on taas vaarana varapolttimen ja sen savukaasupuhaltimen 

tukkeutuminen. Seisokissa saattaa myös savukanaviin ja puhaltimen juoksupyörään 

tiivistyä kosteutta, joka joutuu puhaltimen sisään. Puhallinta käyttäessä tulee sen olla 

täysin kuiva, koska puhallin on tarkoitettu kaasun puhaltamiseen. Nestemäinen tai kiinteä 

aine tietyissä määrin voi aiheuttaa juoksupyörään tärinää ja pahimmillaan puhaltimen 

hajoamisen. Myös muulloin, kuin seisokin jälkeen on vaarana varapolttimen 

savukaasupuhaltimen rikkoutuminen. Aina, kun pääpoltin sammuu, yleensä 

selluprosessiperäisistä syistä, ja varapoltin käynnistyy, on vaarana varapolttimen 

savukaasupuhaltimen rikkoutuminen. Puhaltimen epätasainen käyttö ei ole eduksi 

puhaltimen kestoiälle. Välillä puhallin ei pyöri ollenkaan ja aika ajoin sitä kuormitetaan 

hyvin paljon. Tällaisia tilanteita näkyy myös huoltohistoriasta. 

 

Hyvin yleinen korjauskohde savukaasupuhaltimissa on ollut varsinaisen 

savukaasupuhaltimen rinnalla toimiva jäähdytysilmapuhallin (kuva 4), joka nimensä 

mukaisesti puhaltaa jäähdytysilmaa savukaasun sekaan. Tämä puhallin on huomattavasti 

pienempi, kuin savukaasupuhallin, kuitenkin sillä on ollut huomattava määrä huoltoja, 

nimenomaan sähkömoottorin vaihtoja. Tässä puhaltimessa on juoksupyörä suoraan 

moottorin akselissa kiinni, joten välissä ei ole laakeria eikä kytkintä, joka tasoittaisi 

puhaltimen tärinät. Puhaltimessa onkin huomattava määrä tärinää, ja se jopa kuuluu 

räminänä hajukaasukattilan alakerrassa. Tämä on varmasti vaikuttanut suhteellisen tiheään 

moottorinvaihtoväliin. 

 

 

Kuva 4. Jäähdytysilmapuhallin (pääpoltin). 
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3.3.3 Muut laitteet 

 

Erittäin huoltovapaita laitteita ovat olleet bisulfiittisäiliö, bisulfiittisuodin sekä 

savukaasupuhaltimen nestekytkin. Bisulfiittisäiliössä on ollut joitakin vuotoja, jotka on 

paikattu. Myös eristystöitä on jouduttu tekemään silloin, kun vuoto on ollut eristysten alla. 

Usein vuotoa ei ole hitsattu vaan halkeama on paikattu ensin lovaamalla, eli tukkimalla 

vuoto tilapäisellä ratkaisulla, ja hitsattu myöhemmin seisokissa, kun säiliö tai putket ovat 

olleet tyhjillään. Myös joitakin venttiilivuotoja on korjattu. 

 

Rikkidioksidipesurissa on ollut huomattavasti enemmän korjauksia kuin edellisissä. Suurin 

osa häiriöistä on ollut laippavuotoja tai hitsivuotoja. Erityistä ongelmaa on aiheuttanut 

pesurin tyhjennysventtiili, joka on kunnostettu ja vaihdettu viimeksi keväällä 2008. Pesurin 

sisällä on suuttimia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta ja vaihtoja. Näitä suuttimia on 

välillä tukkeutunut, ja tästä on seurannut rikkidioksidipesurin toimintahäiriö.  

 

Putkistoissa ja venttiileissä on ollut selluteollisuudelle tyypillisiä korjaustöitä. Venttiilien 

vuotoja on ollut aika ajoin, mutta merkittäviltä venttiilivaurioilta on säästytty. Usein häiriö 

venttiilissä on aiheutunut esim. käsiventtiilin juuren hitsaussauman vuodosta. 

Savukanavissa on ollut myös jonkin verran vuotoja. Erityisesti joustoliittimet eli palkeet 

(kuva 5) ovat aiheuttaneet kunnossapitotöitä. Palkeiden kovetuttua savukaasujen 

vaikutuksesta, ne eivät enää jousta samalla tavoin, kuin niiden pitäisi joustaa, vaan 

murtuvat helposti.  

 

 

Kuva 5. Joustoliitin eli palje pääpolttimen savukaasupuhaltimen painepuolella. 

 



 

 12 

3.4 Määräaikaistyöt 

 

Hajukaasukattilalla on laitemäärään nähden suhteellisen vähän määräaikaistöitä. Tämä 

johtuu siitä, että suurin osa laitteista on keskusvoitelujärjestelmän piirissä. Voitelutöitä on 

silti savukanavien säätöpelleissä. Molempien poltinten yhteydessä on säätöpellit, joissa on 

rasvanipat. Samanlaiset säätöpellit ovat varapolttimen savukaasupuhaltimen imukanavassa. 

Näiden voitelujaksot on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Savukaasulaitteiston voitelukohteet. 

Paikkanumero Laite Voitelujakso Voitelumäärä 
23 5960 7301 Poltin 180 vrk 5 g / nippa 
23 5967 7301 Varapoltin 180 vrk 5 g / nippa 
23 5967 6502 Varapolttimen savukaasupuhallin 90 vrk 5 g / nippa 

 

 

Nestekytkimen ainut määräaikaistyö on öljymäärän tarkistus 90 vrk välein. 

Bisulfiittisäiliölle on määrätty säiliön sisäpuolinen tarkastus 2 vuoden välein. Vaativampi 

määräaikaistyö on asetettu rikkidioksidipesurille. Puolivuosittain on määrätty 

tarkastettavaksi pisaranerottimet ja ruiskutussuuttimet. Bisulfiittisuotimen massat 

huuhdellaan 30 vrk välein, jotta suodatus olisi tehokasta, eikä tapahtuisi tukoksia.  

 

Pumppujen määräaikaistöitä ei ole järjestelmään asetettu, koska ne ovat keskusvoitelun 

piirissä samoin, kuin puhaltimien laakerit. Kaukaan tehtaiden keskusvoitelujärjestelmät on 

ostettu Safematicilta ja niiden toiminnan tarkastukset on myös Safematicin vastuulla. 

Kaikki muut keskusvoitelujärjestelmään liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet ovat 

Kaukaan omien laitosmiesten vastuulla.  Taulukossa 3 on esitetty savukaasulaitteiston 

keskusvoitelujärjestelmässä olevat kohteet ja niiden voitelumäärät. Kahden pumpun 

(hapetettu valkolipeä liuottajalle sekä bisulfiitti valkaisimoille) moottorit ovat niin pienet, 

ettei niitä jälkivoidella lainkaan. Voitelujaksona keskusvoitelussa on 48 tuntia (2x 

pumppaus) ja voiteluaineena Nesteen Templex NLGI 1,5. (Kivistö haastattelu 13.11.2008) 
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Taulukko 3. Keskusvoitelun laitteiden voitelumäärät. (Kivistö haastattelu 13.11.2008) 

Paikkanumero Laite Laakerit Moottori 
23 5960 6401 Kiertoliuospumppu, rikkidioksidipesurille 7 g 0,2 g 
23 5960 6403 Pumppu, hapetettu valkolipeä (liottajalle) 0,5 g  
23 5960 6411 Pumppu, bisulfiitti valkaisimoille 0,4 g  
23 5960 6502 Savukaasupuhallin 9 g 0,5 g 
23 5967 6502 Savukaasupuhallin (varapoltin) 8,2 g 0,5 g 

 

3.5 Kunnonvalvonta 

 

Soodakattilaosastolla toimii kunnonvalvontaryhmä, joka tekee mittauksia 

kunnonvalvontasuunnitelman mukaisesti. Mittauksia tehdään riippuen laitteen 

kriittisyydestä, joka on märitetty kunnonvalvontainsinöörin toimesta. Kunnonvalvonnassa 

käytetään Kaukaalla kolmiportaista kriittisyysluokittelua kuvan 6 mukaisesti. 1-luokassa 

olevalle laitteelle tehdään mittauksia lähtökohtaisesti kuukausittain. Kuitenkin on laitteita, 

joissa on jatkuva mittaus käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi soodakattilan 

savukaasupuhaltimet. Säännölliset mittaukset ovat tärinämittauksia. 2-luokkaan kuuluville 

laitteille tehdään kunnonvalvontamittauksia kolmen kuukauden välein ja 3- luokassa olevia 

laitteita ei mitata säännöllisesti, vaan silloin kuin tarve mittauksille ilmenee. (Miettinen 

2004; Miettinen haastattelu 13.11.2008) 

 

Kuva 6. Kunnonvalvontamittausten ajankohdat. (Miettinen. 2004) 



 

 14 

 

Kun kyseessä on pumppu tai puhallin, mittauksia tehdään ainakin moottorin laakereista. 

Jos laitteessa on muita laakereita, kuten nestekytkimen laakerit tai ohjauslaakerit, mitataan 

niistäkin tärinät. Tärinöitä mitataan säteissuunnassa ja aksiaalisuunnassa.  Mittauksissa 

käytetään kuvan 7 periaatteen mukaista kiihtyvyysanturia. Anturissa on pietsosähköinen 

kide, joka kuormituksen alaisena kasvattaa resistanssia, josta havaitaan tärinä. (Sensodec 

6S Onilne Help 2008; Tiihonen haastattelu 14.11.2008)  

 

 

Kuva 7. Kiihtyvyysanturin periaate. (Sensodec 6S Onilne Help 2008) 

 

 

Hajukaasukattilan savukaasulaitteistossa ei ole laitteita, jotka olisivat jatkuvan 

kunnonvalvonnan piirissä. 1-luokan laitteisiin kuuluvat silti molemmat 

savukaasupuhaltimet sekä kiertoliuospumppu.  Taulukossa 4 on esitetty hajukaasukattilan 

savukaasulaitteet, joista mitataan säännöllisesti tärinöitä. (Tiihonen haastattelu 14.11.2008)  

 

Taulukko 4. Kunnonvalvonnan luokittelu savukaasulaitteistolle. (Miettinen 2004) 

23 5960 6401 KIERTOLIUOSPUMPPU, RIKKIDIOKSIDIPESURI 1 

23 5960 6403 
PUMPPU, HAPETETTU VALKOLIPEÄ 
(LIUOTTAJALLE) 2 

23 5960 6411 PUMPPU, BISULFIITTI VALKAISIMOILLE 2 

23 5960 6502 
SAVUKAASUPUHALLIN 
(+JÄÄHDYTYSILMAPUHALLIN) 1 

23 5967 6502 
SAVUKAASUPUHALLIN 
(+JÄÄHDYTYSILMAPUHALLIN) 1 
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Tärinämittauksilla pyritään havaitsemaan alkavia vikoja ja ennakoimaan laitteen kestoikää 

ja näin ennalta ehkäisemään turhia tuotantokatkoksia. Eri laitteilla on 

käyttötarkoituksistaan riippuvia tärinöitä. Pumppujen tärinämittauksissa ei huomattu 

erityisiä vaurion alkuja, tai häiritsevän suurta amplitudia, mutta prosessin kriittisyyden ja 

aiemman huoltohistorian vuoksi pääpolttimen savukaasupuhaltimen mittauksiin 

kiinnitettiin enemmän huomiota. Kuvassa 8 esitetty savukaasupuhaltimen kytkimen 

puoleisen laakerin tärinänmittaus näyttää suhteellisen tasaiselta, eikä anna ilmi suurempia 

vikoja. Muutamat piikit spektrissä ovat todennäköisesti juoksupyörän siivessä olevaa likaa 

tai jokin muu vika juoksupyörässä, koska suurimmat piikit sattuvat pyörimistaajuudelle tai 

sen monikerralle. Spektristä voidaan päätellä, että puhallin on hyvässä kunnossa. (Tiihonen 

haastattelu 14.11.2008) 

 

 

Kuva 8. Pääpolttimen savukaasupuhaltimen kytkimen puoleisen laakerin tärinämittaus 

säteissuunnassa 18.9.2008. (Tiihonen haastattelu 14.11.2008)   

 

 

Toisaalta jäähdytysilmapuhaltimen tärinät ovat huomattavasti suuremmat, kuin 

savukaasupuhaltimen. Kuvan 9 käyrät on mitattu moottorin taaemmasta laakerista 

säteissuunnasta. Tähän laakeriin kohdistuu yleensä suurempi rasitus, kuin juoksupyörän 

puoleiseen, koska juoksupyörän laakeri toimii ikään kuin vipupisteenä, jolloin suurin osa 
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juoksupyörän tärinöistä kohdistuu takimmaiselle laakerille. (Tiihonen haastattelu 

14.11.2008) 

 

 

Kuva 9. Jäähdytysilmapuhaltimen takimmaisen laakerin tärinämittaus 18.9.2008. 

(Tiihonen haastattelu 14.11.2008) 

 

Kuten kuvasta 10 huomataan, jäähdytysilmapuhaltimessa on suhteellisen paljon tärinää, 

joka havaittiin myös huoltohistoriasta. Yleisimpiä huoltotoimenpiteitä 

savukaasupuhaltimilla oli nimenomaan jäähdytysilmapuhaltimen moottorinvaihdot. 

Tällainen tärinä voi helposti aiheuttaa laakerivaurion moottorissa. (Tiihonen haastattelu 

14.11.2008) 

 

 

4 ENNAKOIVAN KUNNOSSAPIDON PÄIVITYS 

 

4.1 Valmistajan suositukset 

 

Kuten aiemmin on todettu, suurin osa valmistajien huolto-ohjeista on löydetty 

ProjectWise:sta. Valmistajien ennakkohuoltosuosituksia kartoitettiin osin jo elokuun 
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puolella, mutta suurin työ tehtiin lokakuun ja marraskuun vaihteessa. 

Ennakkohuoltosuositukset kohdistuivat yleisimmin pyörivillä koneilla laakereiden 

voiteluun. Muiden laitteiden, kuten bisulfiittisuodattimen, ennakkohuoltosuosituksia tai 

ylipäänsä valmistajan laitemanuaaleja oli hieman haastavampi löytää. Usein valmistajan 

kirjallisissa manuaaleissa annettiin hyvin yleispätevät ohjeet, joissa oli paljon tulkinnan 

varaa. Näin ollen osa suosituksista selvitettiin puhelimitse. Usein tällaiset laitteet ovat 

tarkoitettu monenlaisiin prosesseihin, joista osassa laitetta kuormitetaan paljon enemmän 

kuin joissain toisissa prosesseissa, jolloin laite myös vaatii tarkemman ja tiheämmän 

ennakkohuollon.  

 

Erityisesti pumppujen ennakkohuolloista on annettu hyvinkin selkeät ohjeet Ahlströmin ja 

myöhemmin Sulzerin manuaaleissa. Työn rajauksen sisälle kuului kolme pumppua, joista 

kaikki on keskusvoitelujärjestelmän piirissä. Valmistajan suosituksia käytettiin kuitenkin 

vertailukohtana nyt käytössä olevaan voitelumäärään ja jaksoon. Puppujen moottorit olivat 

niin ikään keskusvoitelussa, pois lukien pumppu (bisulfiitti valkaisimoille), jonka 

paikkanumero on 23 5960 6411. Taulukossa 5 on esitetty Sulzerin/Ahlströmin suositukset 

työn alueen pumppujen voiteluista. (Ahlström Oy 1995) 

 

Taulukko 5. Pumppujen laakeroinnin voiteluohje (Ahlström Oy 1995) 

Paikkanumero Pumppu 

Juoksupyörän 

puolen  

laakeri 

Kytkimen 

puolen  

laakeri Voiteluväli 

23 5960 6401 Kiertoliuospumppu, rikkidioksidipesuri 20 g 30 g 6000 h 

23 5960 6403 Pumppu, hapetettu valkolipeä (liuottajalle) 15 g 25 g 2500 h 

23 5960 6411 Pumppu bisulfiitti valkaisimoille 10 g 15 g 3000 h 

 

 

Molemmat puhaltimet (pääpolttimen sekä varapolttimen savukaasupuhaltimet) olivat jo 

edesmenneen yrityksen (Rauma Repola) valmistamia. Näistä löytyi myös selkeät ohjeet 

ennakkohuolloille, jotka ovat esitetty taulukossa 6. Puhaltimien juoksupyörää suositeltiin 

puhdistettavaksi säännöllisesti ja tasapainotettavaksi tarvittaessa. Pääpolttimen 

savukaasupuhallin on varustettu nestekytkimellä, jonka valmistajan manuaalia ei ollut 

järjestelmässä. Sen sijaan laitteen toimittajan, Masinon, ohjeistus kytkimen käyttöön löytyi 

järjestelmästä. Tässäkään manuaalissa ei kytkimelle ennakkohuoltoja määrätty. Kytkimen 

öljynvaihdoista on kuitenkin asetettu määräaikaistyö Kaukaalla. Nestekytkimeen kuuluu 
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myös öljypumppu ja jäähdytin. Vaikka kytkimen valmistaja Voith ei ole asettanut näille 

mitään määräaikaistyötä, kytkimen öljypumpun valmistaja suosittaa pumpun 

voiteluöljynvaihtoa kaksi kertaa vuodessa. Muuten laitteiden kuuluisi toimia normaaleissa 

käyttöympäristöissä ja olosuhteissa ilman ennakkohuoltoja. (Sunds Defibrator (1). 2007) 

(Sunds Defibrator (2) 2007; Masino Oy 1991) 

 

 

Taulukko 6. Puhaltimen voiteluohjeet. (Sunds Defibrator (1) 2007; Sunds Defibrator (2) 

2007) 

Paikkanumero Puhallin Voitelu Voiteluväli 

23 5960 6502 

Savukaasupuhallin  

(+jäähdytysilmapuhallin) 85g/laakeri 800 h 

23 5967 6502 

Savukaasupuhallin  

(varapoltin) 85g/laakeri 1200 h 

 

 

Rikkidioksidipesuri on hajukaasukattilan savukaasun puhdistuslaitteiston merkittävin laite. 

Se pesee savukaasuista rikkidioksidin, joka varastoidaan ja käytetään myöhemmin mm. 

valkaisimolla. Tämän laitteen kriittisyydestä huolimatta, valmistajan huolto-ohjeita ei 

löydetty. Laite on entisen Tampella Powerin (nykyinen Metso) valmistama. Metson 

ympäristöteknologiasta saatiin informaatiota ennakkohuoltoihin liittyen. Kaukaalla 

määräaikaistyöksi määrätyt suuttimien kunnon ja kiinnitysten tarkastusten lisäksi mainittiin 

myös täytekappaleiden tarkistukset sekä pesurin alapäässä sijaitsevan savukaasukanavan 

tuloyhteen ja sen ympärillä olevan pesurin vaipan seinämänpaksuusmittaukset. Samoin 

venttiilipohjien säännöllisiä tarkastuksia suositeltiin, koska niissä on havaittu selvää 

syöpymää. Savukaasujen rikkipitoisuus syövyttää savukanavan ja pesurin seinämien 

materiaalia. (Syrjäläinen 2008) 

 

Rikkidioksidipesurin jälkeen ennen bisulfiittipumppua on prosessissa bisulfiittisuodin. 

Kyseessä on hiekkasuodatin, jonka ainoat ennakkohuoltotoimenpiteet ovat säännöllinen 

hiekkojenvaihto sekä suodattimen huuhtelu. Koska tällaisia hiekkasuodattimia 

valmistetaan monenlaisiin prosesseihin, ei sen käyttöohjeissa kerrota määrättyä 

huoltoväliä, vaan suositus huoltojen säännöllisyydestä suhteessa suodattimen 

käyttöolosuhteisiin. Tarkempaa tietoa haettiin laitteen valmistajalta, KAIKO:lta, josta 
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saatiin selville, että sopiva hiekkojenvaihtoväli olisi 5-10 vuotta. (Peltola 

puhelinhaastattelu 7.11.2008; KAIKO Oy 1991) 

 

Työn rajaukseen kuului myös laitteita, joilla ei ole varsinaisia huolto-ohjeistuksia 

valmistajan eikä UPM:n toimesta. Tällaisia oli bisulfiittisäiliö sekä savukanavat. Koska 

laitteissa ei ole liikkuvia osia, ei näihin periaatteessa tarvitse määräaikaishuoltoja. 

Ongelmana ovatkin savukaasukanavat, jotka syöpyvät kaasuista. Savukanaviin kuuluu 

joustoliittimiä eli ns. palkeita, jotka on vaihdettava aika ajoin. Savukaasut kovettavat 

palkeet, jonka jälkeen ne eivät enää jousta, vaan repeävät. Nämä joustoliittimet on 

Immpowerissa yhdistetty kuitenkin siihen laitteeseen, jonka yhteydessä ne ovat, esim. 

savukaasupuhaltimeen tai rikkidioksidipesuriin.  

 

 

4.2 Laitosmieskyselyt 

 

Työn johdannossa todetaan, että mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi laitoksen 

nykykunnosta, ongelmakohdista ja niiden korjaamisesta, tarvittiin myös laitosmiehiltä 

informaatiota. Erityisesti laitosmieskyselyissä keskityttiin selvittämään mahdollisia 

muutoksia ennakoivaan kunnossapitoon. Kyselyssä noudatettiin kysymyslistaa, joka on 

esitetty liitteessä II. Laitosmieskyselyihin valittiin haastateltavat henkilöt kokemuksen, 

laitetuntemuksen sekä työtehtävien perusteella. Ensimmäisenä haastateltiin laitosmiestä, 

jonka työtehtäviin kuului hajukaasukattilan voiteluhuolto. Tässä haastattelussa kävi ilmi, 

ettei hajukaasukattilalla ole kovinkaan paljon voitelukohteita, sillä suuri osa laitteista on 

keskusvoitelun piirissä. Voitelutehtäviä oli varapolttimen ja sen savukaasupuhaltimen 

jälkeiset säätöpeltien ohjauslaakerien voitelut (kuvat 10 ja 11) sekä nestekytkimen 

öljynvaihdot, joita suoritetaan kytkimen kunnostuksen yhteydessä. Myös yleisen kunnon 

(tärinät, äänet) tarkastelut kuuluivat työtehtäviin. Yleensä ottaen voitelijan näkökulmasta 

hajukaasukattilaa pidettiin hyvinkin huoltovapaana. Ainoana varsinaisena ongelmana 

mainittiin savukaasukanavan säätöpeltien ohjauslaakereiden voitelun hankaluus, sillä 

varsinkin varapolttimen yläpuolella olevat säätöpellit ovat huomattavan vaikeassa 

paikassa. (Kurkaa haastattelu 4.11.2008) 
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Kuva 10. Varapolttimen savukaasukanavan säätöpelti. 

 

 

Kuva 11. Varapolttimen savukaasupuhaltimen säätöpelti. 

 

Laitosmiesten haastatteluista kävi ilmi, että hajukaasukattilaa on huollettu liian 

huolimattomasti. Nimensä mukaisesti hajukaasukattilalla käsitellään hajukaasuja, jolloin 

voi olettaa, että vuodot putkistoissa ja säiliöissä aiheuttavat huomattavia hajuhaittoja. 

Hajukaasukattilan kunnossapidettävyyteen vaikuttaa se, miten siellä on huollettu muutkin, 

kuin pumppujen ja laakereiden voitelut. Myös yrityksen imagoon kiinnitettiin huomiota 

hajuhaittoihin liittyen. Mikäli hajukaasukattilan annetaan haista, se huomataan myös 

tehtaan aitojen ulkopuolella. Erityisesti joustoliitinten vaihtovälissä havaittiin parantamista. 

Nykyinen käytäntö on, että joustoliittimet vaihdetaan mennessään rikki, jolloin ne vuotavat 

seisokkiin asti. Suosituksena annettiin, että joustoliittimet vaihdettaisiin säännöllisesti 

esim. joka seisokissa, jolloin säästyttäisiin ennenaikaisilta rikkoutumisilta ja vuodoilta. 

Laitosmieskyselyissä varaosatilanne todettiin hyväksi. Työt eivät ole seisoneet 

varaosapulan takia. (Semi haastattelu 5.11.2008; Stadig haastattelu 13.11.2008) 
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Savukaasupuhaltimien kunnossapitoon kiinnitettiin myös huomiota. Nestekytkin todettiin 

olevan hyvässä kunnossa ja huoltovapaa. Puhaltimen huolto on kuitenkin ollut heikohkoa. 

Puhaltimiin on mahdollistettu tyhjennys, mutta juoksupyöriä ei ole pesty. Juoksupyörän 

likaisuus aiheuttaa tärinää, koska siipiin tarttunut ylimääräinen materiaali aiheuttaa 

juoksupyörässä epäkeskeisyyttä. Juoksupyörien pesua ja tasapainottamista suositeltiin 

tehtäväksi seisokeissa. Joidenkin seisokkien jälkeen oli puhallinta käynnistetty ilman, että 

oli tyhjennetty putkistosta tiivistynyt vesi puhaltimesta. Tästä oli seurannut rikkoutuminen, 

joka olisi voitu helposti ehkäistä. (Stadig haastattelu 13.11.2008) 

 

Pumppujen kunnosta ja huollosta, ei laitosmieshaastattelujen perusteella löytynyt 

korjattavaa. Joitakin sähkömoottoreiden vaihtoja oli tehty, sekä muita luonnollisia 

pumppuhuoltoja. Laippavuotoja oli korjattu vaihtamalla tiivisteet. Uusilla tiivisteillä ja 

vielä silikonilla varmistamalla on saatu vähennettyä huomattavasti laippavuotoja. (Semi 

haastattelu 5.11.2008; Stadig haastattelu 13.11.2008) 

 

Suurimmaksi ongelmaksi todettiin nimenomaan putkistojen ja kanavistojen huono kunto. 

Laitoksessa haisee rikki, joka on palamistuote hajukaasujen paloprosessista. Toisin sanoen 

haju tulee savukanavista. Suurin osa näistä kanavista on eristetty, joten vuotoja on vaikea 

paikallistaa. Putkien huonoa kuntoa perusteltiin sillä, että rikki on syövyttänyt aikaisemmin 

kattilan sisällä olevia putkistoja, joten on todennäköistä, että myös savukanavistossa on 

tapahtunut syöpymiä. Tilanteen korjaamiseksi ehdotettiinkin vuotokohtien paikallistamista, 

mikä edellyttäisi eristyksen purkua. Vuotokohtien selvitys voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 

lämpökameralla, jonka jälkeen vuodot olisi mahdollista korjata seuraavassa seisokissa. 

Lisäksi savukanavien seinämänvahvuusmittaukset todettiin tarpeellisiksi. (Semi haastattelu 

5.11.2008; Stadig haastattelu 13.11.2008) 

 

 

4.3 Kriittisyysluokkamäärittely 

 

UPM:n konserni on siirtymässä SAP-järjestelmään kaikessa kunnossapidon ja laitetietojen 

hallinnassa. Tähän siirtymisvaiheeseen liittyy olennaisesti kullekin laitteelle 

kriittisyysluokkamäärittelyt. Hajukaasukattilan savukaasulaitteiston kriittisyysluokat 

määriteltiin 27.11.2008 palaverissa, jossa olivat läsnä alueen konemestari, työsuunnittelija 
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sekä sähköinsinööri, sekä lisäksi kehitysinsinööri ja kunnonvalvonnan insinööri. Konserni 

on luonut 5-portaisen luokittelun laitteiden kriittisyydelle, mikä on esitetty kuvassa 12. 

(Keltanen. 2008) 

 

 

Kuva 12. Konsernin kriittisyysluokkamäärittely. (Keltanen 2008) 

 

Lähtökohtana luokittelulle on asetettu, että merkittäviä taloudellisia vahinkoja ei saa 

syntyä, ympäristöpäästörajoja ei saa ylittää, tapaturmia ei saa syntyä ja koko tuotantolinja 

ei saa pysähtyä. Laitteelle, joka hajotessaan aiheuttaa jonkin em. ehdoista, asetettiin 

kriittisyysluokka A, eli kriittinen. Tällaisia laitteita hajukaasukattilan savukaasulaitteistossa 

oli kaikki savukaasupuhaltimiin ja rikkidioksidipesuriin liittyvät laitteet sekä savukanavat. 

Rikkidioksidipesuria ei voida kiertää mahdollisen toimintahäiriön sattuessa. Pesuri ei 

toimi, jos jokin sen oheislaitteista ei toimi. Pesuri on kriittinen koko pääpolttolaitteistolle. 

Mikäli pesuri on alhaalla, pysähtyy pääpoltin, josta seuraa varapolttimen käynnistyminen. 

Varapolttimen käynnistymisessä on kuitenkin pieni viive, eikä varapolttimen savukaasut 

kulje enää minkään puhdistuslaitteiston läpi, vaan menevät suoraan piippuun, joten 

rikkipäästöt kasvavat merkittävästi. Savukaasupuhaltimen osalta puolestaan todettiin, että 

jos puhallin sammuu, tulee seisokki koko kattilalle ja ympäristöpäästöjen riski nousee 

korkeaksi.  (Keltanen 2008) 
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Bisulfiittisäiliö luokiteltiin tärkeäksi (B) konsernin luokittelusysteemin mukaisesti, sillä 

pitkäaikaisempi seisokki aiheuttaa osittaisen tuotantoprosessin katkoksen, mutta bisulfiitti 

voidaan myös ajaa kanaaliin. Bisulfiittisuodin sekä pumppu, bisulfiitti valkolipeä 

valkaisimoille, määriteltiin luokkaan C, korvattavissa, koska bisulfiitti voidaan ajaa 

suodattimen ohi säiliöön. Valkaisimoilla ei myöskään välttämättä tarvita bisulfiittia, vaan 

pumppu voidaan korjata rikkoutuessaan ilman tuotannon keskeytymistä. (Keltanen 2008) 

 

Kriittisyysluokkamäärittelyssä otettiin huomioon myös sähkö- ja automaatiopuolen laitteet 

ja anturit. Ne noudattivat sen päälaitteen tai paikkanumeron kriittisyysluokka, minkä alla 

ne olivat. Esimerkiksi sähkömoottorit saivat samat kriittisyysluokat kuin pumput ja 

puhaltimet ja rikkidioksidipesuriin olennaisesti liittyvät anturit, kuten virtaus-, paine- ja 

lämpötila-anturit, saivat saman kriittisyysluokan kuin rikkidioksidipesuri. Mekaanisten 

laitteiden kriittisyysluokat on esitetty taulukossa 7 Sähkö- ja automaatiolaitteiden 

kriittisyysluokat ovat paikkanumeroittain samat, kuin mekaanisilla laitteilla. (Keltanen 

2008) 

 

Taulukko 7. Mekaanisten laitteiden kriittisyysluokat. (Keltanen 2008) 

Paikkanumero Laite Kriittisyysluokka 
23 5960 0000 Hajukaasujen polttolaitteisto E 
23 5960 5202 Nestekytkin, savukaasupuhallin A 
23 5960 6111 Bisulfiittisäiliö B 
23 5960 6401 Kiertliuospumppu, rikkidioksidipesuri A 
23 5960 6403 Hapetettu valkolipeä (liuottajalle) A 
23 5960 6411 Pumppu, bisulfiitti valkaisimoille C 
23 5960 6502 Savukaasupuhallin (+jäähdytysilmapuhallin) A 
23 5960 7201 Rikkidioksidipesuri A 
23 5960 7601 Bisulfiittisuodin C 
23 5962 6700 Savukanavat A 
23 5967 0000 Hajukaasujen polton varalaitteisto E 
23 5967 6502 Savukaasupuhallin (+jäähdytysilmapuhallin) A 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

5 LAITTEISTON KUNNON JA KUNNOSSAPIDON 

ANALYSOINTI 

 

Kuten huoltohistoriasta huomattiin, pumppujen kunto on hyvä ja toiminta varmaa. 

Määräaikaistöitä ei ollut, koska laite oli keskusvoitelujärjestelmän piirissä. Tätä on turha 

muuttaa, koska keskusvoitelujärjestelmä tuo varmuutta ja luotettavuutta voiteluun. Näin 

voidaan myös varmistaa laakereiden maksimaalinen kestoikä. Kuitenkin pumppujen, 

varsinkin hapetetun valkolipeän pumpun sekä kiertoliuospumpun, kriittisyysluokat vaativat 

erityistä huomiota pumppujen luotettavuuteen. Siksi pitäisikin muistaa myös moottoreiden 

kunnossapito. Hajukaasukattilalla varsinkin alakerran laitteiden päällä on pölyä, joka voi 

haitata moottorin ilmanottoa. Tämä saattaisi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja 

rikkoutumisen. Tämän estämiseksi olisikin huolehdittava hajukaasukattilan siisteydestä ja 

ilmanlaadusta. 

 

Huoltohistorian ja laitosmieskyselyiden perusteella suurin osa savukaasupuhaltimissa 

tapahtuvat huoltotyöt ovat seurausta seisokin jälkeisistä tuotantopiikeistä. Puhaltimien 

juoksupyöriä ei pestä, eikä aina muisteta tyhjentää puhallinta vedestä, jota on tiivistynyt 

seisokin aikana. Puhaltimien laakeroinnin voitelu on sen sijaan hyvin hoidettu. 

Keskusvoitelujärjestelmä tuo luotettavuutta, jotteivät puhaltimet rikkoutuisi ainakaan 

laakerivian takia. Puhaltimen kaavussa on havaittavissa ainevahvuuden ohenevuutta. 

Lämpökamerakuva (kuva 13) osoittaa, että kohdassa, josta maalipintakin on jo tuhoutunut, 

on lämpötila huomattavasti korkeampi kuin muualla kaavussa. Lämpökamerakuvan alla 

digitaalikameralla otettu kuva 14 samasta kohtaa, mutta hieman kauempaa. 

 

 

Kuva 13. Lämpökamerakuva pääpolttimen savukaasupuhaltimen kaavusta. 
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Kuva 14. Pääpolttimen savukaasupuhaltimen kaapu. 

 

Jäähdytysilmapuhaltimien kunto on huonompi, kuin savukaasupuhaltimien. Tämän näkee 

jo kuvassa 9 esitetystä kunnonvalvonnan tärinämittaustuloksesta. Puhaltimiin ei ole 

asennettu ylimääräistä laakerointia, joka todennäköisesti pidentäisi sähkömoottorin 

käyttöikää. Pääpolttimen savukaasupuhaltimen jäähdytysilmapuhaltimen moottori on 

viimeksi vaihdettu vuonna 2007, sitä ennen vuonna 2006 ja sitä ennen vuonna 2004. 

Tärinöitä voisi myös pienentää puhaltimen rakenteen muutoksilla ja painepuolen kanavien 

liitoksia parantamalla. Laite on kuitenkin hyvin tärkeä osa prosessia, sillä 

savukaasupuhallin tarvitsee jäähdytysilmapuhaltimen toimiakseen.  

 

Nestekytkimen öljypumpulle valmistaja suosittaa öljynvaihtoa puolivuosittain. Vaikka 

Kaukaalla tehdään kytkinöljynvaihto vain kytkimen huollon yhteydessä, on kytkin silti 

toiminut moitteettomasti, eikä erityistä tarvetta öljynvaihdolle ole esiintynyt. Siis 

voidaankin olettaa, että nykyinen öljynvaihtoväli, kun otetaan huomioon jo määrätty 

määräaikaistyö öljynmäärän tarkistuksesta, on riittävä. Varapolttimen 

savukaasupuhaltimen välityksenä on joustokytkin Fenaflex F160 NBR. Tällaisen 

joustokytkimen jousto-osa tulisi tarkastaa säännöllisesti. Tätä tarkistusta ei ole tehty ilman, 

että puhallin olisi huollettu kokonaan.  

 

Savukanavien kunto huomattiin sekä huoltohistoriassa että laitosmieskyselyissä heikoiksi. 

Hajukaasukattilalla haisee jatkuvasti rikki, joka on palamistuote hajukaasujen 

palamisprosessista. Myös lämpökamerakuvat osoittivat, että savukanavien ainevahvuudet 

eivät ole paksuimmillaan. Rikin haju voi myös olla peräisin kattilan vuodoista. Ongelmana 

vuotojen havaitsemisessa on savukanavien eristykset, jotka estävät suoran näkyvyyden 

varsinaiseen kanavan seinämään. Joustoliitinten kunnossapidon tila havaittiin myös 
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heikoksi. Usein palkeen vaihto tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun se menee rikki, 

jolloin se ymmärrettävästi on jo myöhäistä. Lämpökamerakuva 15 osoittaa, miten 

kuumissa olosuhteissa tällaiset joustoliittimet ovat. Kameran maksimilämpötila on 150 

astetta.  

 

 

Kuva 15. Lämpökamerakuva joustoliittimestä pääpolttimen savukaasupuhaltimen jälkeen. 

 

Laippavuodoilta on viime aikoina pääosin vältytty hajukaasukattilalla. 

Laitosmieskyselyissä esiin tulleet uusitut tiivistykset ja silikonivarmistukset ovat pitäneet 

hyvin. Pää- ja varapolttimen valmistaja Oilon huoltaa molempia polttimia. Polttimet 

ovatkin olleet hyvässä kunnossa, eikä niiden takia ole aiheutunut turhia tuotantoseisokkeja. 

Pääpolttimen häiriöt ovat useimmiten johtuneet muun sellutehtaan tuotannollisista syistä, 

eikä niinkään polttimen huonosta kunnosta. Laitosmiesten ei ole tarvinnut puuttua 

poltinten huoltoihin muuten kuin aika ajoin metanolisihdin puhdistukseen. 

 

Rikkidioksidipesurin huoltotyöt ovat olleet pääosin venttiilikorjauksia sekä sisällä olevien 

suuttimien korjausoperaatioita. Valmistajan suosituksista ennakkohuoltoihin on otettu 

käytäntöön vain suutinten kunnon ja kiinnityksen tarkastukset. Kuitenkin 

seinämänvahvuuksien mittaukset savukanavista olisi myös hyödyllistä tehdä. 

Rikkidioksidipesuri on toiminut hyvin viime vuodet, eikä se ole aiheuttanut turhia 

seisokkeja. Laitteelle asetettu kriittisyysluokka kuitenkin vaatii erityistä tarkkuutta 

ennakkohuoltoihin. Siispä olisikin hyvä ottaa ennakkohuoltosuunnitelmaan myös 

seinämänpaksuusmittaukset.  
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Säännöllisen kunnonvalvonnan piirissä on hajukaasukattilalla vain pyörivien laitteiden 

laakereiden tärinät. Toki tälläkin menetelmällä saadaan hyvä kuva laitteiden kunnosta ja 

vikojen kehittymisistä. Kuitenkin laakereiden lämpötilatarkkailulla saataisiin ehkä 

parempaa tietoa varsinkin voitelusta ja sen onnistumisesta. Erittäin kriittisiin laitteisiin on 

järjestetty jatkuva kunnonvalvonta. Kuitenkaan hajukaasukattilan pääpolttimen 

savukaasupuhaltimessa ei tätä ole. Savukaasupuhallin on kuitenkin konsernin 

kriittisyysluokkamäärittelyn perusteella luokassa A, eli kriittinen, koska laitteen 

rikkoutuessa ympäristöpäästöjen riski nousee voimakkaasti. Jatkuvalla kunnonvalvonnalla 

päästäisiin lisäksi selville, minkälaisia tärinöitä aiheutuu savukaasupuhaltimeen 

pääpolttimen sammumisen yhteydessä. Kunnonvalvonnan piiriin ei kuulu muuta kuin 

tärinämittauksia, mutta esimerkiksi vuotojen ja vauriokohteiden etsiminen lämpökameralla 

olisi helppo lisätä kunnonvalvonnan tehtäviin. Kunnonvalvonta toimii muuten hyvin ja 

mittaukset laakereiden kunnosta ovat hyvin kattavia.  

 

 

5.1 Varaosatilanne 

 

Varaosalistat saatiin Immpowerista kunkin laitteen paikkanumeron alta. Varaosalistat 

näyttivät kattavilta varsinkin pumppujen osalta. Kuitenkin vaikka pumppujen varayksiköt 

löytyvät Karhulasta Sulzerin tehtailta, saattaa varsinaisen pumpun rikkouduttua korvaavan 

yksikön saapuminen kestää tuotannon kannalta liian kauan. Kaukaalla on kuitenkin 

käytännössä mahdotonta säilyttää kaikkien kriittisten laitteiden varaosia. Siksi 

säilyttäminen Karhulassa onkin hyvä ratkaisu, mutta saatavuus tulisi varmistaa.  

 

Puhaltimien varaosatilanne oli myös hyvä. Varajuoksupyörää ei varaosalistasta löytynyt, 

joka oli suhteellisen iso puute. Uusi juoksupyörä on tavallisesti tilattu vanhan rikkouduttua. 

Pääpolttimen savukaasupuhaltimen juoksupyörän rikkouduttua, tulisi varajuoksupyörä 

löytyä mahdollisimman nopeasti, sillä pääpolttimen seistessä ympäristöpäästöt nousevat ja 

tuotantoseisokin todennäköisyys kasvaa. Joustoliittimiä olisi myös hyvä löytyä varastosta 

jokaiseen liitokseen. Tällä hetkellä kaikkia ei löydy. 
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6 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Savukanavissa on vuotoja, jonka vaikutuksesta ilmaan leviää rikkiä. Tämä vaikeuttaa 

hengitystä ja aiheuttaa hajuhaittoja. Siksi olisikin syytä suorittaa perusteellinen 

savukanavien tarkastus vuotojen varalta. Tämä voitaisiin toteuttaa ennen seisokkia 

poistamalla eristykset ja käymällä kanavat läpi esimerkiksi lämpökameralla ja 

paikkaamalla mahdolliset vuodot seuraavassa seisokissa. Samanlainen perusteellinen 

tarkastus olisi syytä suorittaa myös putkistoille. 

 

Savukanavien osana olevien joustoliitinten vaihto on ollut suhteellisen harvaa, ja 

tapahtunut vasta kun palkeet ovat jo rikki. Syytä olisikin suorittaa palkeiden vaihto 

ennakoivasti ja säännöllisesti. Esimerkiksi kerran kahdessa vuodessa vaihdettaessa 

palkeiden kunto pysyisi aina hyvänä ja säästyttäisiin vuodoilta. Vaihto olisi järkevää 

suorittaa kiertävästi, siten, että yhdessä seisokissa vaihdettaisiin jokin joustoliitin ja 

seuraavassa seisokissa jokin toinen. Tämä pätee nimenomaan pääpolttimen savukanavissa 

oleville palkeille. Varapolttimen savukanavien palkeet tulisi vaihtaa myös ennakoivasti, 

mutta määräaikaisuus laitteelle, jota käytetään varajärjestelmässä, on hieman liioiteltua. 

Siksi palkeiden vaihdot tulisikin suorittaa tarvittaessa, eli mittausten ja havaintojen 

perusteella, kuitenkin ennen lopullista rikkoutumista. 

 

Rikkidioksidipesurilla toteutettavia määräaikaistöitä ovat vain suuttimien tarkistukset. 

Syytä olisi kuitenkin ottaa mukaan myös valmistajan muut suositukset. Näillä keinoin 

pystyttäisiin ennakoimaan huoltoseisokkeja ja estämään laiterikkoja ja vuotoja. 

Valmistajan tietojen ja kokemuksien mukaan venttiilipohjissa on tapahtunut syöpymisiä, 

samoin kuin savukanavan tuloyhteen ympärilläkin. Näiden kohteiden 

seinämänvahvuusmittausten tulisi olla yhtä tärkeitä, kuin suuttimien tarkistuksienkin.  

 

Juoksupyörän kuntoa ei oltu otettu ollenkaan huomioon nykyisessä ennakoivassa 

kunnossapidossa. Juoksupyörän pesua ei ole suoritettu koskaan, vaikka juoksupyörän 

puhtaus onkin ensiarvoisen tärkeää. Siksi juoksupyörä tulisikin pestä joka seisokissa. 

Samoin seisokkitöiden huolellisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Erityisesti puhaltimen 

käynnistämistä ennen tulisi varmistua siitä, ettei puhaltimessa ole vettä tai muuta roskaa, 

joka saattaisi vaikeuttaa puhaltimen toimintaa.  
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Jäähdytysilmapuhaltimen tiheä moottorinvaihtoväli kertoo puhaltimen kunnosta paljon, 

kuin myös kunnonvalvonnan tärinämittaus moottorin takimmaisesta laakerista. Puhaltimen 

rakenteellisella muutoksella saataisiin varmasti paljon aikaisiksi. Puhallin tärisee 

silminnähtävästi ja siitä kuuluu rämisevä ääni. Voimakas tärinä saataisiin poistettua 

asentamalla ylimääräinen laakerointi puhaltimen akselille ennen juoksupyörää. Rakenteen 

lujittaminen ja tukeminen tuottaisi myös tulosta.  

 

Kunnonvalvonta toimii hyvin Kaukaan tehtaalla. Tärinämittauksia tehdään säännöllisesti 

kriittisyysmäärittelyn perusteella. Hajukaasukattilalla savukaasupuhaltimet ja niihin 

liittyvät jäähdytysilmapuhaltimet sekä pumput ovat säännöllisen kunnonvalvonnan piirissä.  

Pumpuille ja jäähdytysilmapuhaltimille tämä riittää, mutta pääpolttimen savukaasupuhallin 

on niin kriittinen laite, että siinä olisi syytä siirtyä jatkuvaan valvontaan. PSK-5705-

standardin jatkuvan kunnonvalvonnan kriteerit täyttyvät savukaasupuhaltimessa. (PSK 

5705. 2004) 

 

Edellä mainituista tiivistettynä ehdotukset ennakoivaan kunnossapitoon on esitetty 

taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Ehdotukset ennakoivaan kunnossapitoon. 

Alue Laite/komponentti Nykyinen Ehdotus 

Savukanavat Joustoliittimet 
vaihdetaan  

rikkoutuessa 
Määräaikainen;  

kerran kahdessa vuodessa 

Savukanavat  
ja putkisto 

  vuotoja 
Perusteellinen vuotojen  

etsintä ja paikkaus 

Rikkidioksidipesuri 
Savukaasujen  

tuloyhteen ympäristö 
ei tarkistusta seisokeissa 

Rikkidioksidipesuri täytekappaleet ei tarkistusta seisokeissa 
Rikkidioksidipesuri Venttiilipohjat ei tarkistusta seisokeissa 

Pääpolttimen  
savukaasupuhallin 

Jäähdytysilmapuhallin 
tärisee ja paljon  
moottorivaihtoja 

Rakenteelliset muutokset 

Pääpolttimen  
savukaasupuhallin 

Savukaasupuhallin 
Määräaikainen   
kunnonvalvonta 

Jatkuva kunnonvalvonta 

Savukaasupuhaltimet 
  

Ei juoksupyörän pesua 
Juoksupyörän pesu  

seisokeissa 

 

 

Nykyinen dokumentointi havaittiin sekavaksi ja epäloogiseksi. Laitteiden manuaaleja oli 

tehtaalla vajavaisesti, jonka takia tätä tutkimusta tehtäessä jouduttiin suhteellisen paljon 

ottamaan valmistajiin yhteyttä. Manuaaleja oli joskus väärien paikkanumeroiden tai 
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suuremman hierarkkisen kokonaisuuden alla, joka vaikeutti etsintää. Hajukaasukattila on 

kuitenkin rakennettu 90-luvun alussa, joten silloiset laitevalmistajat ovat saattaneet jo 

lopettaa toimintansa, tai sulautua osaksi suurempaa yhtiötä, jolloin lisätiedon hankkiminen 

voi olla hyvinkin haastavaa. Kaukaalla ollaankin siirtymässä SAP-järjestelmään, joka 

toivottavasti tuo lisää selkeyttä dokumentointiin. 

 

Suurin yksittäinen tekijä, jolla hajukaasukattilan savukaasulaitteiston kunnossapitotöitä 

saataisiin vähennettyä, olisi hajukaasumäärien parempi kontrolloiminen. Tuotannon 

piikkien aiheuttamat pääpolttimen sammumiset aiheuttavat aina ongelmia joko 

laitepuolella tai päästöpuolella. Jos hajukaasujen määrää pystyttäisiin redusoimaan 

esimerkiksi venttiileillä tai kaasuakuilla tai –säiliöillä, säästyttäisiin pääpolttimen 

sammumisilta todennäköisemmin. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa toteuttaa hajukaasujen 

keräilyn vaikeuden vuoksi. 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteeksi asetettu määräaikaistöiden tehostaminen ja suoritettujen 

kunnossapitotöiden tarkastelu tuotti yllättäviäkin tuloksia. Tutkimuksessa löydettiin 

selkeitä parannusehdotuksia ennakoivaan kunnossapitoon, joita mahdollisuuksien mukaan 

tullaan ottamaan myös käytäntöön. Vaikka hajukaasukattilaa on pidetty helppohoitoisena 

ja vähän ennakkohuoltoja vaativana laitoksena, löydettiin laitteistosta kuitenkin useita 

aikaisemmin huoltamattomia tai heikosti huollettuja kohteita. Keskusvoitelujärjestelmällä 

suoritettu voitelu vähentää manuaalisesti tehtäviä määräaikaistöitä, mutta pelkästään sen 

varaan ei laitosta voi jättää.  

 

Hajukaasukattilalla on paljon laitteita, jotka altistuvat voimakkaille rasituksille 

mekaanisten kuormitusten, korkeiden lämpötilojen sekä syövyttävien aineiden 

vaikutuksista. Siksi kunnonvalvonnan ja mekaanisen kunnossapidon tulisi tukea toisiaan 

niin hyvin kuin mahdollista. Tämä puolestaan vaatii tehokasta kunnonvalvontaa, josta 

saadaan tietoja alkavista vioista kunnossapitoon, jotta ne pystytään korjaamaan ajoissa. 

Hajukaasukattilan kunnossapidolla ei ole ainoastaan taloudellista tai ympäristöllistä 

vaikutusta vaan myös työolosuhteet vaikeutuvat heikosti huolletussa työympäristössä. 
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Haastatteluiden perusteella laitosmiesten työskentelyä on haitannut erityisesti laitoksen 

huono ilmanlaatu. Hajukaasukattilan hajuhaittojen poisto pitäisi olla ensiarvoisen tärkeää. 

Kun laitteet toimivat oikein ja luotettavasti, eikä järjestelmässä ole vuotoja, ei myöskään 

tule ympäristöpäästöjä tai hajuhaittoja. Sellutehtaan imagoon liitetään usein paha haju. Jos 

tämä pystytään poistamaan, saadaan tehtaan imagoa ja kuluttajien arvostusta nostettua. 
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Liite A. Tiedonkeruulomakkeet 

 

1-10 

Paikkanumero 23 5960 0000 

Laitteen nimi Hajukaasujen polttolaitteisto 

Valmistaja Oilon 

Tyyppi  

 
 

Huoltohistoria 31.10.2008 Hajukaasukattilan laskutyöt 
10.10.2008 Hajukaasupolttimen pääpolttimen irrotus ja asennus + vuosihuolto 
11.04.2008 Hajukaasupolttimen pääpolttimen sähkö/instotyöt 
11.04.2008 Hajukaasupolttimen pääpolttimen muuraus- ja eristystyöt 
11.04.2008 Hajukaasupolttimen pääpolttimen irrotus ja asennus + vuosihuolto 
25.02.2008 Ilmapellin niveltapin valmistus mallin mukaan 
29.06.2007 Virtausmittauksen kunnostus 
28.02.2007 Jäähdytyspuhaltimen huolto 
12.10.2004 Pääpolttimen lämpötila-anturi 5960T10 rikki 
31.12.2003 Jäähdyttimen kierukan kunnostus, tehdään uusi kierukka 
01.08.2003 Hajukaasukattihuoneessa metanoliputken 1. käsiventtiili vuotaa. Pääpolttimon laipassa lauhdevuoto. 
27.08.2002 venttiili raollaan, jousi sulkee, ei mene kiinni auttamatta. Toimilaite ruostunut poksin vuodon takia. 
Vaihdettava uusi toimilaite. 
02.05.2001 Pääpolttimen "rintalaippa" vuotaa -> laippa tiukattu, seisokissa uusi tiiviste 
19.10.2000 Eristeiden korjausta 
14.01.2000 Mutataskun ja metanolipolttimen suuttimen puhdistus 
30.12.1998 Väkevien hajukaasujen piippuun menevässä linja 2:ssa vuoto vesitysputkessa 

Varaosat Varaosatilanne 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii, Oilon huoltaa. 

MA-työt 
Positio 235151Q05-QE1 28 vrk 
Ph-antureiden tarkistus ja puhdistus 90 
vrk 
 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Positio 235151Q05-QE1 28 vrk 
Ph-antureiden tarkistus ja puhdistus 90 vrk 
 

Valmistajan suositukset 
Tarkista poltinletkujen kunto joka 
työvuorossa, jotta mahdolliset 
vuodot havaitaan 

Laitosmiessuositukset 
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Paikkanumero 23 5960 5202 

Laitteen nimi Nestekytkin, savukaasupuhallin 

Valmistaja VOITH 

Tyyppi NESTEKYTKIN VOITH 487 SVN 

 
 

Huoltohistoria 12.05.2008 Hajukaasupolton savukaasupuhaltimen nestekytkimen huolto 
29.06.1998 Nestekytkimen korjaus vuotaa öljyt ulos 
 

Varaosatilanne kpl Varaosat 

Jousisokka 5 x 50 Fe DIN 1481 
Tiivisterengas VOITH 100/010 A10 x 16 
Suojapalje v6-328 SIMRIT 
Pallom. rullalaakeri 55 x 120 x 43 SKF 22311 E 
Lämpösulake VOITH 160* M 10x10 
Jousilaatta M12 DIN 7980 Musta, kapea 
Lukkoaluslaatta VOITH 120/010 D 8,5 / 15,0 x 0,8 
Tiiviste VOITH 400/065 A42 x 49 AL 
Laippatiiviste VOITH 260/010 (75/46x2) JT OE G1 
Tiiviste VOITH 250/010 A22 x 29 AL 
Säteistiiviste 30 x 38 x 8 NBR DIN 3760 Muoto A 
Jousilaatta VOITH 130/010 D 8,5 Jousiteräs 
Välirengas VOITH 150/010 (75/68x3) SS 
Hammaspyöräpumppu VOITH ZP-30 

• Liukulaakeri D VOITH 01/010/060/130 Hammasp. ZP-30 
• Liukulaakeri D VOITH 01/010/060/010 Käyttö ZP-30 
• Liukulaakeri D VOITH 01/010/060/030 Hammasp. ZP-30 
• Liukulaakeri D VOITH 01/010/060/120 Käyttö ZP-30 
• Lukkoaluslaatta VOITH 101/010/050 D 10,5 / 16,5 x 0,8 

Pidätinrengas VOITH 160/010 
Tiivisterengas VOITH 240/010 A12 x 18 
O-rengas 20,0 x 2,0 NBR 70 IRH 
O-rengas 33,0 x 5,0 NBR 70 IRH 
Säteistiiviste 30 x 48 x 10 NBR DIN 3760 Muoto BA 
Lukkoaluslaatta VOITH 120/010 D 6,4 / 10,0 x 0,5 
Jousialuslaatta VOITH 300/010 D 10,5 Jousiteräs 
Varmistinrengas reik. 120 x 4 DIN 472 
Varmistinrengas reik. 120 x 4 DIN 472 
Ura-aluslevy VOITH 170/010 D 21  
Holkki VOITH 487 SVN Osa 020/080 
Sieppoputki VOITH 487 SVN Osa 120/000 
Lukkolevy VOITH 110/010 VGN3028 8,4 UST13 

KarTek 
2 
2 
KarTek 
1 
148 
12 
5 
2 
4 
KarTek 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
1 
3 
6 
1 
10 
20 
1 
KarTek 
1 
1 
1 
10 

Nykytilanne Nykykunto 
Hyvä 

MA-työt 
Öljymäärän tarkistus ja tarv. lisäys 90 vrk 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Öljymäärän tarkistus ja tarv. lisäys 90 vrk 

Valmistajan suositukset 
Öljynvaihto 180 vrk. 

Laitosmiessuositukset 
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Paikkanumero 23 5960 6111 

Laitteen nimi Bisulfiittisäiliö 

Valmistaja  

Tyyppi  

 
 

Huoltohistoria 03.03.2008 Vuodon etsintä 
13.01.2007 Bisulfiittiputken korjaus 
15.03.2006 Bisulfiittiputken korjaus, eristetyöt 
22.03.2004 Säiliöön sisään tuleva putki lovattu, hitsattava seisokissa 
03.01.2003 Bisulfiittiputkessa vuoto putkisillalla massatehtaan liittymässä 

Varaosat Varaosatilanne 

Nykytilanne Nykykunto 
Hyvä 

MA-työt 
Säiliön sisäpuolinen tarkastus 720 vrk 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Säiliön sisäpuolinen tarkastus 
720 vrk 

Valmistajan suositukset Laitosmiessuositukset 
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Paikkanumero 23 5960 6401 

Laitteen nimi Kiertoliuospumppu, rikkidioksidipesurille 

Valmistaja Ahlström 

Tyyppi KESKIPAKOPUMPPU AHLST APP 33-100 

 
 

Huoltohistoria 20.11.2002 AL-yksikön kunnostus ja lähetys varastoon 
23.09.2002 Juoksupyörän kunnostus ja lähetys varastoon, kierteessä vikaa 
31.10.2002 Poksin, ALT-yksikön vaihto & juoksupyörän puhdistus 
30.11.2001 Liukurengastiiviste vuotaa 
09.11.2001 Liukurengastiivisteen vaihto 
19.07.2001 HA2-laakerointiyksikön kunnostus ja lähetys varastoon 
30.04.2000 Korjausmaalaus 
22.02.2000 HA2-laakerointiyksikön kunnostus ja lähetys varastoon 

Varaosatilanne kpl Varaosat 

Juoksupyörä Ahlst. 283917  41  D=370 
Liukurengastiiv. 50 SAFEM SE2-AP-QRMG-305123 
Juoksupyörä + tiiv. rengas Ahlst. 283917/484309 

• Juoksupyörä Ahlst. 283917.. 41 D=400 
• Juoksupyörä Ahlst. 283917.. 41 D=345 
• Juoksupyörä Ahlst. 283917 41 D=400 

• Juoksupyörä Ahlst. 283917.. 41 D=345 
• Juoksupyörä Ahlst. 283917.. 41 D=345 

• Tiiv. rengas Ahlst. 484309 33 
Kytkin FENAF F RX-25  No 80 täydellinen 

• Kytkinlaippa FENAF F 80 F (napa TL 2517) 
• Kytkinlaippa FENAF RX-25 No 70 Käyttävä 
• Välilaippa FENAF F 80-RX25-180 L180 mm aks. väli 
• Jousto-osa FENAF F 80 CR lämp. -15+70/C 

Kytkinlaippa FENAF RX-25 No 70 Käyttävä 
Kytkin FENAF F RX-25 No70 Täydellinen 

• Kytkinlaippa FENAF F 70 F (napa TL 2012) 
• Kytkinlaippa FENAF RX-25 No 70 Käyttävä 
• Välipala FENAF F 70-RX25-140 L140 mm aks. väli 
• Välipala FENAF F 70-RX25-100 L100 mm aks. väli 
• Välipala FENAF F 70-RX-25 L180 mm aks. väli 
• Jousto-osa FENAF F 70 CR Lämp. -15+70/C 

AL  -yks. Ahlst. (P3) 384695 RVOI. (382378) KNE 4L37197 
• Akseli Ahlst. 283788 S324 KNE 3L93008 
• Lieriörullalaakeri 55 x 120 x 29 SKF NUP 311 ECJ 
• Yksiriv. viistokuulalaakeri 60 x 130 x 31 SKF 7312 BECBM (BG) 
• O-rengas 124,5 x 3,0 NBR 70 IRH 
• O-rengas 39,2 x 3,0 PTFE SMS1586 
• O-rengas 16,1 x 1,6 PTFE SMS1586 
• Gammarengas 55,0 x 75,0 x 5,5 RB ISO 1382-1972 
• Voidenippa H1 R 1/8 in TES 326-18 (suora)(TECALEMIT 509 F) 
• Akselimutteri M 60 x 2 SKF KM 12 
• Varmistuslaatta D 60 SKF MB 12 
• Juoksup. ruuvi Ahlst. 384275 0333 M16 33 3.laak. (A611103039) 

• O-rengas 16,1 x 1,6 PTFE SMS1586 
• Kuusiokoloruuvi M 16 x 50 SS 2343 SFS 2219 

• O-rengas 16,1 x 1,6 PTFE SMS1586 
Pesä Ahlst. 142158  41 
Pesä Ahlst. 142158  41 
Pesän kansi Ahlst. 142047  41  Pumpp. APP33 
Pesän kansi Ahlst. 142047  41  Pumpp. APP33 
Väliosa Ahlst. 142015/33  52… Pumpp. AAP33 
Väliosa Ahlst. 142015/33  52… Pumpp. AAP33 
Akseliholkki Ahlst. 382203 33 

1 
2 
0 
Sulzer 
1 
Sulzer 
1 
Sulzer 
0 
0 
2 
4 
1 
5 
4 
0 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
3+Sulzer 
2 
KarTek 
KarTek 
1 
2 
4 
KarTek 
KarTek 
KarTek 
KarTek 
Sulzer 
4 
0 
4 
0 
1 
Sulzer 
0 
Sulzer 
0 
Sulzer 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii. 

MA-työt 
Keskusvoitelu 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Keskusvoitelu: 
2,0 g x 2 / 2880 min 

Valmistajan suositukset 
Juoksupyörän puoli: 20 g, kytkimen 
puoli: 30 g. Voiteluväli 6000 h 

Laitosmiessuos
itukset 
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Paikkanumero 23 5960 6403 

Laitteen nimi Pumppu, hapetettu valkolipeä (liuottajalle) 

Valmistaja Ahlström 

Tyyppi KESKIPAKOPUMPPU AHLST APP 22- 32 

 
Huoltohistoria 11.04.2008 Pumpun sähkömoottorissa laakerointivika, alumiinirunko-> jälkivoitelu mahdotonta. 

Sähkömoottorin vaihto seuraavassa seisokissa. 
16.10.2007 Pumppu jumissa; juoksupyörä irti ja sähkömoottori palanut 
16.11.2006 Jumissa 
15.11.2006 Näytteenottoventtiileiden vaihto 
15.02.2006 Poksi vuotaa 
11.12.2003 Juoksupyörän suurennus 255-266 mm:sksi 
09.11.2000 Pumppausteho heikko, pinta pysyy korkealla (pumppu tukossa) 

Varaosatilanne kpl Varaosat 

O-rengas 79,2 x 3,0 NBR 70 IRH 
Sivulevy Ahlst. 288450 APP22-32 Pumppuun materiaali (41) A890 3A osa nro 135 
Kytkin FENAF F RX-16 No 50 Täydellinen 

• Kytkinlaippa FENAF F 50 F (napa TL 1210) 
• Kytkinlaippa FENAF RX-16 No 50 Käyttävä 
• Välipala FENAF SM13 L140 mm 
• Jousto-osa FENAF F 50 NR Lämp. -50+50/C 
• Jousto-osa FENAF F 50 NR Lämp. -50+50/C 

Liukurengastiiviste 40 SAFEM SE2-AP-40-QRMG-305066 
Juoksupyörä + Ohjain Ahlst. 288449/288450 

• Juoksupyörä Ahlst. 288449 41 D=250 
• Ohjain Ahlst. 288450 41 
• Ohjain Ahlst. 288450 41 
• Juoksupyörä Ahlst. 288449 41 D=266 

O-rengas 249,3 x 5,7 NBR 70 IRH 
AL  -yks. Ahlst. (P2) 384695 RVOI. (382378) KNE 4L37196 

• O-rengas 29,3 x 3,0 PTFE SMS1586 
• Akseli Ahlst. 283787 33 KNE 3L92647 
• Yksiriv. viistokuulalaakeri 50 x 110 x 27 SKF 7310 BECBM (BG) 
• Lieriörullalaakeri 45 x 100 x 25 SKF NUP 309 ECJ 
• O-rengas 104,5 x 3,0 NBR 70 IRH 
• O-rengas 12,1 x 1,6 PTFE SMS1586 
• Gammarengas 45,0 x 62,0 x 4,5 RB ISO 1382-1972 
• Akselimutteri M 50 x 1,5 SKF KM 10 
• Varmistuslaatta D 50 SKF MB 10 
• Varmistuslaatta D 50 SKF MB 10 
• Juoksup. ruuvi Ahlst. 384275 M12 33 2. Laak. (A611102039) 

• O-rengas 12,1 x 1,6 PTFE SMS1586 
Pesä Ahlst. 144324  41 
Pesän kansi Ahlst. 142044 41 
Pesän kansi Ahlst. 142044 41 
Väliosa Ahlst. 142012/22 52 
Väliosa Ahlst. 142012/22 52 

5 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
Sulzer 
Sulzer 
3 
0+Sulzer 
5 
1 
KarTek 
KarTek 
15 
0 
7 
KarTek 
3 
KarTek 
Sulzer 
0 
1 
0 
Sulzer 
1 
Sulzer 

Nykytilanne Nykykunto 
Hyvä 

MA-työt 
Keskusvoitelu 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Keskusvoitelu: 
0,5 g x 2 / 2880 min 

Valmistajan suositukset 
Juoksupyörän puoli: 15 g, 
kytkimen puoli: 25g. Voiteluväli 
2500 h. 

Laitosmiessuositukset 



Liite A. Tiedonkeruulomakkeet 

 

6-10 

Paikkanumero 23 5960 6411 

Laitteen nimi Pumppu, bisulfiitti valkaisimoille 

Valmistaja Ahlström 

Tyyppi KESKIPAKOPUMPPU AHLST APP 11- 40   N10488     KNE 4L29666 

 
 

Huoltohistoria 11.12.2003 Poksivuoto 
07.06.2002 HA2 AL-yksikön kunnostus 
22.05.2002 Sulfaattipumpun poksi vuotaa 
23.08.2000 Liukurengastiivisteen kunnostus 
08.08.2000 Poksivuodon korjaus 
15.02.1999 Bisulfiittiputkessa vuoto 

Varaosatilanne kpl Varaosat 

Al   -yks. Ahlst (P1) 384695 RVOI. (382378) KNE 4l37195 
• Akseli Ahlst 283786 35 KNE 3l92648 
• Kuusiokoloruuvi M 10 x 25 8.8 SFS 2219 ZN8PAS 
• O-rengas 10,1 X 1,6 PTFE SMS1586 
• Lieriörullalaakeri 35 X 80 X 21 SKF NUP 307 ECP 
• Yksiriv. viistokuulalaak.  40 X 90 X 23 SKF 7308 BECBM (BG) 
• O-rengas 22,2 X 3,0 PTFE SMS1586 
• O-rengas 84,5 X 3,0 NBR 90 IRH 
• Gammarengas 35,0 X 52,0 X  4,5 RB ISO 1382-1972 
• Akseliholkki Ahlst 382201 33 
• Akseliholkki Ahlst 382201 33 
• Voidenippa H1 R 1/8 IN TES 326-18 (suora)(TECALEMIT 509 

F) 
• Akselimutteri M 40 X 1,5 SKF KM 8 
• Akselimutteri M 40 X 1,5 SKF KM 8 
• Varmistuslaatta D 40 SKF MB 8 
• Varmistuslaatta D 40 SKF MB 8 
• Juoksup. ruuvi Ahlst 384275 0133 M10 33 1. Laak. 

(A611101039) 
• O-rengas 10,1 X 1,6 PTFE SMS1586 

• Kuusiokoloruuvi M 10 X 25 SS 2343 SFS 2219 
• O-rengas 10,1 X 1,6 PTFE SMS1586 

Pesä Ahlst 142130 41 
Pesän kansi Ahlst 142042 41 
Pesän kansi Ahlst 142042 41 
Juoksupyörä Ahlst 283903 41 D=210 
Väliosa Ahlst 142010/11 52 
Väliosa Ahlst 142010/11 52 
Tiiv. rengas Ahlst 484305 41 (33) 
Tiiv. rengas Ahlst 484305 41 (33) 
Jousto-osa FENAF F 50 CR LÄMP.-15+70/C 

0+Sulzer 
0 
KarTek 
5 
KarTek 
KarTek 
2 
3 
2 
1 
Sulzer 
KarTek 
10 
KarTek 
1 
KarTek 
Sulzer 
5 
0 
5 
0 
0 
Sulzer 
0 
2 
Sulzer 
2 
Sulzer 
2 

Nykytilanne Nykykunto 
Hyvä 

MA-työt 
Keskusvoitelu 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Keskusvoitelu: 
0,4 g x 2 / 2880 min 

Valmistajan suositukset 
Juoksupyörän puoli: 10g, kytkimen 
puoli: 15 g. Voiteluväli 3000 h. 

Laitosmiessuositukset 
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Paikkanumero 23 5960 6502 

Laitteen nimi Savukaasupuhallin (+jäähdytysilmapuhallin) 

Valmistaja Rauma-Repola 

Tyyppi RADIAALIPUHALLIN R-R   3-242-M1-071 SPEC 

Huoltohistoria 12.05.2008 Hajukaasupolton pääsavukaasupuhaltimen linjaus 
14.11.2007 Jäähdytysilmapuhaltimen moottorin vaihto 
22.05.2007 Hajukaasukattilan savukaasupuhaltimen palje vuotaa 
26.11.2006 Puhaltimen korjaus; jäähdytysilmapuhaltimen sähkömoottorin vaihto 
24.03.2006 Sokkelorenkaan tiivistyksen korjaus 
15.02.2006 Puhaltimen laakeroinnin vaihto 
28.10.2004 Jäähdytyspuhaltimen moottorin vaihto 
12.10.2004 Jäähdytyspuhaltimen metalliletku poikki 
05.07.2004 Puhallin vatkaa ja tärisee, juoksupyörässä likaa 
03.01.2003 Tyhjennysyhteen tekeminen savukaasupuhaltimeen ja hk-kattilaan 
13.08.2002 Palkeen vaihto puhaltimen jälkeen 
14.11.2001 Kattilasta lähtevän savukanavan ja savupuhaltimen imupalkeen vaihto 
18.04.2001 Eristeiden korjaus 
16.02.2001 Puhaltimen kaavun korjaus 
21.03.2000 Savuk. puhaltimen painepuolen putken eristys 
21.12.1999 Savuk. puhaltimen painepuolen putken eristys 
24.09.1999 Savukaasupuhaltimen juoksupyörän tilaus ja mahdollinen vaihto 
04.02.1999 Painepuolen palkeen raamirautojen syöpymän korjaus 
10.08.1998 Painepuolen palkeen vaihto 
Varaosatilanne kpl Varaosat 

Akseli SUNDD 321385000 
Molekyyli-metalli BELZO SUPER-SYNT (1111) T-NR.85321 (1kg/prk) 
Nauhatiiv. 10 mm pakk. 10 M PTFE Paisutettu Gore-Tex DF 
Pallom. rullalaak. 140 X 250 X 68 SKF 22228 CCK C3 W33 
Puhallinpyörä SUNDS 210949000 OX 812 
Joustoliitin KE-BU FLUAFLEX 25-X-T D 710 X 400 
Joustoliitin KE-BU FLUAFLEX 25-X-T 710 X 450 X 400 
Joustoliitin KE-BU FLUAFLEX 55-X 710 X 450 X 400 Laipparaameineen 

0 
KarTek 
KarTek 
KarTek 
1 
1 
0 
1 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii 

MA-työt 
Voitelutyö 730 vrk 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Voitelutyö 730 vrk 

Valmistajan suositukset 
Laakeripesään painetaan 
rasvanipan kautta 85g/laakeri 
voitelurasvaa. Voiteluväli 800 
käyttötuntia. 

Laitosmiessuositukset 
Juoksupyörän pesu 
säännöllisesti. 
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Paikkanumero 23 5960 7201 

Laitteen nimi Rikkidioksidipesuri 

Valmistaja Tampella Power 

Tyyppi  

 
 

 
 
 

Huoltohistoria 28.11.2007 Painemittareiden asennus 
21.11.2007 Bisulfiittisuotimen suodatushiekkojen vaihto 
15.02.2006 Bisulfiittisuodin kiertoputkessa vuoto krs.2 tyhjennyksen juuri 
12.10.2004 Suotimeen liittyvä tyhjennysventtiili vuotaa 
28.07.1998 Tarkistus ja puhdistus 

Varaosat Varaosatilanne 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii onglemitta 

MA-työt 
Bisulfiittisuodattimen huuhtelu 30 vrk  

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Bisulfiittisuodattimen huuhtelu 30 
vrk 

Valmistajan suositukset 
Massojen vaihto 5-10 vuoden välein. 
Huuhtelun toimivuuden tarkastus. 

Laitosmiessuositukset 

 
 

Huoltohistoria 10.10.2008 Bisulfiittipesurin kunnostus 
29.04.2008 Bisulfiittipesurin kunnostus  
11.04.2008 Bisulfiittipesurin tyhjennysyhteen asennus ja tarkastus 
11.04.2008 Paineenmittausyhteen asennus bisulfiittipesuriin 
22.01.2007 SO2-pesurin tyhjennysventtiilin vaihto (läppäventtiili DN 100) 
22.01.2007 SO2-pesurin alakierron venttiilin kunnostus 
22.01.2007 SO2-pesurin alakierron venttiililaippa vuotaa hitsistä 
08.07.2005 SO2-pesurin syöpyneiden kaapeleiden uusinta 
27.10.2004 HK-kattilan tyhjennysventtiilin vaihto 
12.10.2004 Yläkiertoputken T-haarassa vuoto; 2-kerros ja 1-kerros laippavuotoja 
10.05.2004 Bisulfiittipesurin suuttimien ja putkiston tarkistus/puhdistus/korjaus 
01.08.2003 Laippatiiviste vuotaa, palovesi rikkidioksidipesurille 
31.07.2003 Rikkidioksidipesurin tulokanavan uusinta (putki kauluksella kylkilevy pesuriin) 
03.01.2003 Savukanavassa reikä 
31.10.2002 SO2-pesuri hajukaasukattilalla ei toimi -> suuttimia vaihdettu 
21.01.2002 Pesurin yläpään palje vuotaa, palkeen vaihto 
30.12.1998 Yläkiertoputkessa vuoto bisulfiittisuotimen vieressä 
30.07.1998 Huoltotyö pisaranerottimen ja ruiskutussuuttimien tarkastus 
Varaosatilanne kpl Varaosat 

Joustoliitin LBH A.A.B-2 D 1110 X 220 X 60 
Suutin SCHLI 556/3 AISI 316 R 1/2 
Suutin SCHLI 556/5 AISI 316 R 1 
 

1 
10 
10 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii 

MA-työt 
Pisaranerottimien ja ruiskutussuuttimien kunnon 
ja kiinnitysten tarkastus 180 vrk       

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Pisaranerottimien ja ruiskutussuuttimien 
kunnon ja kiinnitysten tarkastus 180 vrk 

Valmistajan suositukset 
- 

Laitosmiessuositukset 

Paikkanumero 23 5960 7601 

Laitteen nimi Bisulfiittisuodin 

Valmistaja KAIKO 

Tyyppi KAIKO-DEM(A) Monikerrossuodin (hiekkasuodatin) 
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Paikkanumero 23 5962 6700 

Laitteen nimi Savukanavat 

Valmistaja Tampella 

Tyyppi  

 
 

Huoltohistoria - 

Varaosat Varaosatilanne 

Nykytilanne Nykykunto 
Vuotokohtia, joita lovattu, mutta ei hitsattu. Hajuhaitat. 

MA-työt 

MA-työt Nykyiset MA-työt Valmistajan suositukset Laitosmiessuositukset 
Eristeiden poisto, jotta löydetään 
vuotokohdat. Vuotojen 
kunnollinen korjaus. 
Joustoliitinten säännöllinen 
vaihtaminen, ei vasta kun rikki. 

 
 

Paikkanumero 23 5967 0000 

Laitteen nimi Hajukaasujen polton varalaitteisto 

Valmistaja Oilon 

Tyyppi  

 
 

Huoltohistoria 10.10.2008 Hajukaasukattilan varapolttolaitteiston vuosihuolto 
29.04.2008 Hajukaasun varapolttimen vuosihuolto 
11.04.2008 Hajukaasun varapolttimen sähkö-/instotyöt 
11.04.2008 Hajukaasun varapolttimen muuraus- ja eristystyöt 
21.11.2007 Hajukaasun varapolttimen savukaasupuhaltimen pesuluukun valmistus/asennus 
22.01.2007 Jäähdytyspuhaltimen huolto 
08.03.2006 Hajukaasukattilan lämmityspatterin korjaus 
08.05.2003 Hajukaasuvirtausmittauksen kunnostus 
03.01.2003 Metanolin tuloputki mutataskusihtikammio laippavuoto 
04.02.1999 Venttiilin yläpuolella höyryää (vuoto) 

Varaosat Varaosatilanne 

Nykytilanne Nykykunto MA-työt 

MA-työt Nykyiset MA-työt Valmistajan suositukset Laitosmiessuositukset 
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Paikkanumero 23 5967 6502 

Laitteen nimi Savukaasupuhallin (+ jäähdytysilmapuhallin) 

Valmistaja Rauma-Repola 

Tyyppi RADIAALIPUHALLIN R-R   3-212S-M4-125 SPEC 

 
 

Huoltohistoria 17.10.2008 Puhaltimen korjaus, juoksupyörä hajonnut 
10.10.2008 Hajukaasun savukaasupuhaltimen linjaus / tasapainotus 
11.02.2007 Jäähdytysilmapuhallin tärisee, moottorin vaihto 
08.01.2004 Jäähdytyspuhallin jumissa, moottorin vaihto 
28.08.2003 Hajukaasujen varapolttimen savukaasupuhaltimen pelti jumissa, oiotaan säätökehä ja hitsataan irronnut 
kannake 
31.10.2002 Imupuolen palje vuotaa 
03.05.2001 Savukaasupuhaltimen korjaus, reikien poraus ja kierteytys 
31.05.2000 Puhallinkaavun tyhjennysputken jatkaminen läpi petipalkin + tyhjennysventtiili 
14.01.2000 Savukaasupuhaltimen korjaus 
07.09.1999 Savukaasupuhaltimen korjaus, pyörien valmistus 
12.08.1999 Johtosiivistön kunnostus sekä uusien siipien valmistus, mekanismin tarkastus/korjaus 
10.08.1999 Puhaltimen imutorven (juoksupyörän puoleisen) korjaus 
04.08.1999 Imupuolen palkeen renkaiden hiekkapuhallus 
28.07.1999 Puhallinpyörän tasapainotus ja huolto 
21.07.1999 Moottorin huolto 
30.06.1999 Savukaasupuhaltimen korjaus, moottorin huolto 
 
Varaosatilanne kpl Varaosat 

Akseli SUNDD 321385000 
Joustoliitin LBH R 350-4 D1320X320+2X70 Polt. jälk. kanavaan 
Pallom. rullalaak. 140 X 250 X 68 SKF 22228 CCK C3 W33 
Puhallinpyörä SUNDS 210950000 OX 812 
Jousto-osa FENAF F 160 CR Lämp.-15+70/C 
Joustoliitin KE-BU FLUAFLEX 25-X-T 1250 X 1000 X 550 
Joustoliitin KE-BU FLUAFLEX 25-X-T D 1120 X 400  

0 
1 
KarTek 
0 
2 
2 
1 

Nykytilanne Nykykunto 
Toimii, mutta aika ajoin ongelmia, koska käytetään silloin, kun 
pääpoltin alhaalla. 

MA-työt 
Voitelutyö 90 vrk 

MA-työt Nykyiset MA-työt 
Voitelutyö 90 vrk 

Valmistajan suositukset 
Laakeripesään painetaan rasvanipan 
kautta 85g/laakeri voitelurasvaa. 
Voiteluväli 1200 käyttötuntia. 

Laitosmiessuositukset 
Juoksupyörän pesu 
säännöllisesti.  

 

 



Liite B. Laitosmieskyselylomake 

 

Laitosmieskyselyt 

 

Laitteiston yleinen kunto? 

 

 

 

 

Miten ennakkohuolletaan? 

 

 

 

 

Eniten rikki menevät laitteet? 

 

 

 

 

Vikaantumistaajuus? 

 

 

 

 

Tyypilliset viat? 

 

 

 

 

Kunnossapidettävyys? 

 

 

 

 

 

 

 

 


