Sellun keitto, pesu ja lajittelu
28.- 29.3.2017

Kurssin tavoitteena on kertoa
osallistujille teoreettiset ja
käytännön perustiedot sellun
keitosta, pesusta ja lajittelusta.
Osallistuja tietää kurssin
käytyään keitto- ja pesu- ja
lajitteluprosessin kemialliset
perusteet, laitteet, automaation
ja niiden toiminnan
lopputuotteen kannalta.
Lajittelu

Koulutuksesta hyötyvät
sellutehtaan käytöstä ja
kunnossapidosta vastaavat
esimiehet, tuotanto henkilöstö,
kunnossapitäjät, laitetoimittajat
ja palveluliiketoimintaa
harjoittavat yritykset.

Sellun keitto, pesu ja lajittelu
28.- 29.3.2017

Aika

Tiistai 28.3.

9.00 – 09.15

Tilaisuuden avaus
Aamukahvi+ suolainen

9.15 – 11.30

Sulfaattikeiton kemialliset perusteet

11.30 – 12.30

Lounas

12.30 – 14.30

Ruskean massan pesun perusteet ja merkitys selluprosessissa

14.30 – 14.50

Kahvi

14.50 – 16.00

Kemiallisen massan lajittelu

Aika

Keskiviikko 29.3.
Aamukahvi+ suolainen

8.30 – 9.00

Kertaus edellisestä päivästä

9.00 – 11.15

UPM Pietarsaari
Sellun keitto, pesu ja lajittelu laitteet
- eräkeitto ja jatkuvatoiminen
- aine ja energiatase
- rakenteet ja laitteet
- ajotavat

11.15 – 12.15

Lounas

12.15 – 15.00

Sellun keitto ja ruskean massan pesu hallinta –
Prosessiautomaatio

14.00 – 14.20

Kahvit

15.00 – 15.15

Tilaisuuden arviointi

Koulutukset sellutehtaalle keväällä 2017

Metsäteollisuuden koulutuskalenteri
kevät 2017
AIKA

KOULUTUS

PAIKKA

Maaliskuu

Sellun keitto, pesu ja lajittelu 28.- 29.3.

POHTO Oulu

Huhtikuu

Soodakattilat 2017 25.- 27.4.

Lappeenranta

Toukokuu

Kemiallisesti puhdistetun veden valmistus 10.-11.5

POHTO Oulu

Ohjelmat löytyvät valmistumisen jälkeen www.pohto.fi Metsäteollisuus

POHTO
Oikeaa osaamista.

Koulutuspaikka

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.

POHTO, Vellamontie 12

Osallistumismaksu
Hinta 1100 € sisältää opetuksen,
materiaalin ja ohjelmassa mainitut ruokailut.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Vesa Timonen
puh. 050 543 8440
Kehittämisassistentti Pia Viitanen
puh. 050 365 0583
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi
Ilmoittautuminen
15.3.2017 mennessä,
s-posti:asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi, puh. 010 8434 600

1 hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 92 e / vrk / huone, sis. aamiaisen ja
alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa
vastaanottoomme
viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

