Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
12.9.2019, Oulu

Koulutuksen tavoitteet
- perehdyttää osallistuja metsäteollisuuden eri kattilatyyppeihin
ja niiden käyttöön
- selvitetään miten kiinteää polttoainetta käsitellään
- miten poltto vaikuttaa kattilaan ja päästöihin
- lisäksi opitaan keräilykaasujen käsittely ja poltto.
Koulutus on tarkoitettu eri metsäteollisuuden kattilatyyppien käytöstä ja kunnossapidosta
vastaaville henkilöille, vuoroesimiehille ja muille talteenotto-osastojen käyttö- ja
kunnossapitohenkilöstölle, sekä selluteollisuuden laitetoimittajille.

Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö 12.9.2019

Asiantuntijana Martin Wikström, LMW Consulting Oy

Aika

Torstai 12.9.

09.00

Aamukahvi ja suolainen

09.00-09.15

Tilaisuuden avaus
Jarmo Kauppi, POHTO Oy

09.15-10.00

Kattilatyypit
- Arinakattilat
- Leijupetikattilat
- Kiertopetikattilat
- Öljykattilat
- Maakaasukattilat
- Hajukaasukattilat

10.15

Kiinteiden polttoaineiden käsittely
- Hankinta
- Varastointi
- Käsittely
- Polton haasteet

11.45-12.30

Lounas

12.30

Polton vaikutus kattilaan ja päästöihin
- Polttoaineen laadun tasaisuus ja epäsuhteet

13.15

Soodakattila

14.00-14.15

Kahvi

14.15-15.00

Keräilykaasujen käsittely ja poltto

15.10

Savukaasujen käsittely

16.00-16.15

Koulutuspäivän päätös

Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
www.pohto.fi

Yöpyminen POHTOssa

Osallistumismaksu
Hinta 590 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi
puh. 040 707 8209
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 570 9702
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi
Ilmoittautuminen
29.8.2019 mennessä,
s-posti:asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi, puh. 010 8434 600
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
● 2 hh 98 € / vrk (sis. alv:n)
● 1 hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli,
Vellamontie 12, 90510 Oulu (Hietasaari).
Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumistasi klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1-hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi
sivuiltamme ja ajo-ohjeen
www.pohto.fi/Toimipisteet.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

www.pohto.fi - asiakaspalvelu@pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

