HAIHDUTTAMO 2020
23. – 24.4.2020, Oulu

Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännönläheinen tieto haihdutuksesta,
hajukaasujen käsittelystä ja mäntyöljyn valmistuksesta, jotka ovat
edellytyksenä sulfaattisellun tuotantoprosessin tehokkaalle ja häiriöttömälle
käynnille. Lisäksi opitaan haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset.
Kurssin käytyään osallistuja tuntee mustalipeän ominaisuudet
haihdutuksen kannalta, monivaihehaihdutuksen periaatteet, haihduttamon
materiaali- valinnat ja tarkastukset.
Koulutuksesta hyötyvät haihduttamon, mäntyöljyn ja hajukaasujen
käsittelystä vastaavat esimiehet ja työntekijät, sellutehtaan esimiehet ja
työntekijät, - kunnossapitäjät, -laitetoimittajat ja palveluliiketoimintaa
harjoittavat yritykset.

HAIHDUTTAMO 2020
23. – 24.4.2020, Oulu

Asiantuntijana Juha Latva-Koivisto, Andritz Oy

Torstai 23.4.
8.45 – 9.00

Aamukahvi & suolainen tarjolla ravintola Ruffissa

9.00 – 9.15

Tilaisuuden avaus

9.15 – 11.00

Haihdutusprosessi
- Haihduttamon tehtävät
- Haihdutus yleistä
- Mustalipeän ominaisuudet

11.00 – 12.00

Lounas ravintola Ruffissa

12.00 – 14.00

Haihdutinlaitteet
- Rakenne, tyypit
- Toiminta
- Haihduttamon muut laitteet ja niiden toiminta

14.00 – 14.20

Iltapäivän kahvitori ravintola Ruffissa

14.20 – 16.00

Haihduttamon käyttö
- Käytön aikainen tarkkailu: valvomo / kenttä
- Haihduttamon säädöt

Perjantai 24.4.
8.15 – 8.30

Aamukahvi & suolainen tarjolla ravintola Ruffissa

8.30 – 10.30

Haihduttamon käyttö
- Likaantuminen ja pesut
- Häirötilanteet

10.30 – 12.00

Haihduttamon materiaalivalinnat ja tarkastukset

12.00 – 13.00

Lounas ravintola Ruffissa

13.00 – 14.00

Suovan erotus / Mäntyöljyn keitto

14.00 – 14.20

Iltapäivän kahvitori ravintola Ruffissa

14.20 – 15.15

Hajukaasujen käsittely

15.15 – 15.30

Yhteenveto ja tilaisuuden arviointi

Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12,
Oulu (Hietasaari) - www.pohto.fi
Osallistumismaksu
Hinta 1100 € sisältää opetuksen,
materiaalin ja ohjelmassa mainitut
ruokailut. Hintaan lisätään voimassa
oleva alv. Osallistumismaksu
laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Jarmo Kauppi,
puh. 040 689 6920
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski,
puh. 050 570 9702
etunimi.sukunimi@pohto.fi
Ilmoittautuminen mielellään
9.4.2020 mennessä
puh. 010 8434 600,
asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään
viikkoa ennen kurssiaikaa, palautetaan
hinnasta 50%. Tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista ei maksua palauteta.
Paikan voi tarvittaessa luovuttaa toiselle
henkilölle.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet
Majoitus
Break Sokos Hotel Eden palvelee aivan
POHTOn läheisyydessä - Break Sokos
Hotel Eden sijaitsee POHTOsta alle
kymmenen minuutin kävelymatkan
päässä. POHTOn asiakkaana voitte
varata huoneen suoraan sähköpostitse
myyntipalvelusta
myynti.eden@sokoshotels.fi Varauksen
yhteydessä lisätään maininta ”POHTO”
- Break Sokos Hotel Edenin
majoitushinnat ovat hotellin voimassa
olevan hinnaston mukaiset.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

