
KUUMAÖLJYKURSSI
Tampereella 2. – 3.11.2017

Solo Sokos Hotel Torni

www.kilyhtiot.com

  

JATKOKURSSI

1. PÄIVÄ

 

 

Kimmo Leola, KiL-Yhtiöt Oy
Viktor Laitinen, KiL-Yhtiöt Oy
Mikko Oksanen, KiL-Yhtiöt Oy
Esko Niiranen, Pamas Oy

2. PÄIVÄ

LUENNOITSIJAT KURSSILLA:

  Toivomme, että tuotte mukananne noin
 1 dl. öljynäytteen. Teemme harjoitustyönä
 puhtausanalyysit. Tarkastelemme tulosta
 ja teemme siitä raportin.

Jatkokurssilla perehdymme tarkemmin voitelu
öljyn ennakkohuoltoon ja suunnitteluun.
Kurssin aiheet soveltuvat hyvin niille, joilla on jo 
voiteluhuollon perustiedot hallinnassa. Keskitym-
me kurssilla mm. öljyn diagnostiikkaan ja tarkas-
telemme tehtyjen analyysien tuloksia. Tuloksien 
pohjalta laadimme ohjeita jatkotoimenpiteitä 
silmälläpitäen. Lisäksi laadimme yrityskohtaisia 
standardeja, joiden avulla pystytään kehittämään 
olemassaolevia käytäntöjä.

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot, siitä 
miten voiteluohjeistusta voidaan selkeyttää ja 
standardisoida yrityskohtaisesti.

Ennakoiva voiteluhuolto

JATKOKURSSI 02.02.2017

2.–3.2.2017

JATKOKURSSI 03.02.2017

9:00-9:15 Kokoontuminen

9.15-10.00 Voiteluaineen valinta
• Turbiini- ja kiertovoiteluöljyt
• Hydrauliikka- ja säätö-öljyt
• Vaiheet

10.15-12.00 Ennakoivan voiteluhuollon standardisointi 
• Mitä standardisoinnilla saavutetaan ?
• Mitä standardisoissa on otettava huomioon ?
• Tarvittavat tekniset tiedot
• Järjestelmän toiminnan vaatimukset

12.00 – 13.00 Ruokailu

13.00 – 13.45 Öljyn epäpuhtaudet ja niiden vaikutukset
• Pehmeät epäpuhtaudet
• Kovat epäpuhtaudet
• Vesi

14.00 – 14.45 Öljyn käyttöikä, miksi öljy vaihdetaan
• Aikaan perustuva öljynvaihto
• Suositusten mukainen öljynvaihto
• Kuntoon perustuva öljynvaihto

15.00 – 15.45 Järjestelmän öljynvaihto ja huuhtelun merkitys
• Uudet järjestelmät
• Vanhat järjestelmät

15.45 – 16.00 Ensimmäisen kurssipäivän yhteenveto

8.15-9.00 Öljyn analysointi
• mitä analysoidaan
• mistä analysoidaan
• kuinka usein analyysit tehdään
• näytteenotto ja toimitus

9.15 – 10.00 Analyysitulosten tarkastelu
• mitä puhtausanalyysit kertovat
• kuntoanalyysien tulkinta

10.15 – 10.45 Ennakoivan voiteluhuollon suunnittelu 
analyysituloksien perusteella
• öljyn puhdistaminen
• järjestelmän puhdistaminen

 • AO:n lisääminen
• kosteudenpoisto

11.45 – 12.00 Yhteenveto kurssinaiheista 
 ja kurssin päättäminen

12.00 Ruokailu

www.kilyhtiot.com
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TERVETULOA!

Kurssin järjestävät:
Jarmo Hellstedt AX-Suunnittelu

Seppo Lähteenmäki AX-Suunnittelu
Juha Kyllönen KiL-Yhtiöt
Kimmo Leola KiL-Yhtiöt



Kuumaöljykurssi on suunnattu kuumaöljyn 
käytöstä vastaaville ja käyttöhenkilöille.

Kurssin aiheet ovat suunniteltu käytännön-
läheisiin tehtäviin, käynnistyksiin ja pysäytyk-
siin sekä ennakoiviin toimenpiteisiin joilla voi-
daan varmistaa hyvä käyttövarmuus.

Kurssilla käydään läpi kuumaöljyjärjestelmissä 
esiintyviä useita erityyppisiä ongelmia, sekä 
miten ongelmat ovat ratkaistu. 

Torstai 2.11.2017

9.00 - 9.15 Kokoontuminen

9.15 - 10.00 Kuumaöljyjärjestelmä
 - yleisimmät käyttökohteet
 - toimintaperiaatteet
 - järjestelmien yhtäläisyydet

10.15 - 12.00 Tyypilliset ongelmat  
käynnistyksessä

 - järjestelmästä johtuvat
 - käynnistysohjeista johtuvat
 - kuumaöljystä johtuvat
 - puutteellisesta suunnittelusta
 - kaasujen poisto

12.00 - 13.00 Ruokailu

13.00 - 13.45 Kuumaöljy
 - kuumaöljyn valinta
 - käyttöikä ja siihen vaikuttavat 

  tekijät

14.00 - 14.45 Kuumaöljyn kunnon seuranta
 - näytteenoton järjestelyt
 - mitä analysoidaan
 - mitä analyysitulokset kertovat 

  öljystä ja järjestelmästä

15.00 - 15.45 Järjestelmästä öljyyn 
kohdistuvia rasituksia

 - kattila ja kattilan liekin merkitys
 - paisuntasäiliön vaatimuksia
 - varastosäiliön vaatimuksia

15.45 - 16.00 Ensimmäisen kurssipäivän 
päättäminen

19.00 Illallinen



Perjantai 3.11.2017

8.15 - 9.00 Kuumaöljystä aiheutuvia häiriöitä
 - öljyssä olevat ja syntyvät 

  epäpuhtaudet

9.00 - 12.00 Kokemuksia 
kuumaöljyjärjestelmästä

 - ongelmia ja niiden ratkaisut
 - koulutus, turvallisuus, tulevaisuus
 - vastuut
 - työkaluja kuumaöljyjärjestelmän 

  käytölle kuten kaaviokuvat, huolto-  
  ja käyttöohjeet, varaosat jne.

12.00 Kurssin päättäminen ja  
diplomien jako

12.15 Ruokailu

Asiantuntijoina mm.

Jarmo Hellstedt AX-Suunnittelu
Seppo Lähteenmäki AX-Suunnittelu
Kimmo Leola KiL-Yhtiöt
Juha Kyllönen KiL-Yhtiöt, CLS
Heikki Kuokka Kastep Ky
Juha Karihtala Neste Oyj

Kurssin aikana tutustutaan kollegoihin joiden 
kanssa vaihdetaan kokemuksia ja luodaan  
kontakteja.

Luennot ja luentoaineisto perustuvat suurelta 
osin käytännön kokemuksiin.

Jokainen järjestelmä on erilainen. Niitä on suun-
nitellut ja toteuttanut eri toimittajat. Järjestelmis-
sä on kuitenkin yhtäläisyyksiä joita kuumaöljyn 
käytössä ja ongelmien ratkaisuissa voidaan 
hyödyntää.



KUUMAÖLJYKURSSI
Tampereella 2. – 3.11.2017

Solo Sokos Hotel Torni
ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN

19.10.2017

sähköpostilla osoitteeseen:
kil@kilyhtiot.fi

tai
minna.jaakkola@ax.fi

Kurssin hinta 1180 e / henkilö,
HotOil R.y. jäsenille -10%

Hinta alv. 0%

Hintaan sisältyy jaettava materiaali
ja ohjelmaan merkityt ruokailut.

Viimeisen ilmoituspäivän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitamme  

50% kurssin hinnasta.
Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan,  

veloitamme koko summan.

LISÄTIETOJA KURSSISTA:
Kimmo Leola 044 353 0907
Juha Kyllönen 040 521 3880

Seppo Lähteenmäki 0400 625 920

HUONEVARAUKSET:
Solo Sokos Hotel Torni Tampere

Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
puh. 020 123 4634

torni.tampere@sokoshotels.fi

Kurssin yhteydessä on muutaman huoneen 
kiintiö joka purkautuu 30 päivää ennen kurssia.

Mainitse osallistuminen kuumaöljykurssille 
varauksen yhteydessä, saat huoneen 

alennettuun hintaan.

www.kilyhtiot.com
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