
Teräspumppuja ja sekoittimia valmis-
tava Sulzer Pumps Finland Oy käyttää 
tuotannossaan uuneja valukappaleiden 
lämpökäsittelyyn. Kotkan Karhulan  
valimolla on käytössä useita uuneja,  
jotka haukkaavat ison osan tehtaan 
energiankulutuksesta. Kulutusmittaus-
ten ja säätöjen avulla uunien vuosittai-
nen polttoaineenkulutus on vähentynyt 
noin 500 megawattitunnilla.

CASE/ 
MITTAUKSISTA 
APUA UUNIEN  
ENERGIA- 
TRIMMAUKSEEN

Sulzerin Kotkan Karhulassa valimolla on käytössä useita yli tuhanteen 
asteeseen lämmitettäviä lämpökäsittelyuuneja, joiden energiankulutusta 
on vähennetty palamisolosuhteita parantamalla. Hallittu polttoprosessi ja 
uunissa tasaisesti jakautuva lämpö lisäävät energia- ja kustannustehok-
kuuden lisäksi myös tuotteiden laatua ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä.



Sulzerilla uunien energiatehokkuutta on viilattu jo usean 
vuoden ajan. ”Oikotietä ei ole. Ensin on mitattava, analysoita-
va, säädettävä, huollettava ja taas mitattava”, kuvaa Karhulan 
Valimon Chief inspector Tuomo Hurri uunien parissa tehtyä 
tehostamistyötä. 

Savotta alkoi vuoden 2011 alussa, kun yritys päätti 
laittaa kuntoon uunikohtaiset energiankulutusmit-
taukset. ”Aiemmin olimme seuranneet lähinnä uunien 
lämpötiloja”, Hurri kertoo. Tällä hetkellä jokaisen 
uunin energiankulutus on tarkassa seurannassa.

OSAT KÄYVÄT UUNISSA VÄHINTÄÄN KERRAN

Valimolla on käytössä kaikkiaan kuusi maakaasulla ja kolme 
sähköllä toimivaa uunia. Valtaosaa uuneista käytetään yli 
tuhannen asteen lämpötiloissa. Vain kahdessa sähköuunissa 
valukappaleita käsitellään matalimmissa, 300–600 asteen, 
lämpötiloissa. Uunit ovat pääosin käytössä ympäri vuorokau-
den, viitenä päivänä viikossa.

Kaikki valukappaleet käyvät uunissa vähintään kerran, 
osa materiaaleista vaatii useampia lämpökäsittelyvaiheita. 
Materiaalista ja valukappaleen paksuudesta riippuen käsit-
tely kestää 12 tunnista aina kolmesta kuuteen vuorokautta. 
Lämpökäsittely on välttämätön ja tärkeä prosessin vaihe, 
jossa materiaali saavuttaa toivotut ominaisuudet. Sillä on 
suora yhteys tuotteen laatuun ja tätä kautta myös asia-
kastyytyväisyyteen. Tämän vuoksi kaikki lämpökäsittelyyn 
vaikuttavat prosessimuutokset on tehtävä tarkkaan harkiten.

UUNIT RUOTUUN YKSITELLEN

Työ on edennyt Karhulan valimolla suunnitelmallisesti uuni 
uunilta. Jokaisen uunin kohdalla työ on aloitettu energian-

kulutuksen mittauksella ja tulosten analysoinnilla. Tämän 
jälkeen uunia on säädetty ja huollettu. Lukuisten uunikohtais-
ten mittaus-, analysointi-, säätö- ja huoltokierrosten jälkeen 
valimon uunit on Hurrin mukaan saatu toimimaan niin kuin 
ne on alun perin suunniteltu. Tehtyjen toimien ansiosta 
uunien polttoaineenkulutus on pienentynyt kuudenneksella.

Useamman vuoden ponnistus on auttanut ymmärtämään 
millaisista tekijöistä uunien energiatehokkuus koostuu. Hyvät 
palamisolosuhteet ovat edellytys energiatehokkuudelle 
ja tästä syystä säädöt ovat kohdistuneet palamisolosuh-
teiden parantamiseen. Käytännössä tämä on tarkoittanut 
jäännöshapen määrän ja uunin paineen säätämistä sekä 
vuotavien luukkujen korjaamista ja rakenteiden eristämistä. 

PAINE KOHDALLEEN JA UUNIN LUUKUT TIIVIIKSI

Oikealla uuninpaineella on Hurrin mukaan ratkaiseva mer-
kitys palamisen energiatehokkuuteen. ”Uunin paineen pitää 
olla hieman ylipaineinen. Jos painetta on liikaa, lämpö puskee 
uuniin luukun rakosista ulospäin. Alipaineinen uuni taas imee 
kylmää ilmaa luukun raoista sisään”, hän opastaa. Sulzerilla 
kaikki luukut on tarkastettu ja löydetyt vuodot korjattu. 

Kertaluonteinen tarkastus- ja korjauskierros ei kui-
tenkaan riitä. Hurri on työssään todennut, että uunin 
luukkujen kanssa kannattaa olla tarkkana ja seurata niitä 
jatkuvasti, sillä vuotavat uunin luukut vaikeuttavat uu-
nin paineen säätöä. Pelkästään uunin luukkujen jatkuva 
avaaminen ja sulkeminen sekä suuret lämpötilavaihtelut 
rasittavat luukkuja ja heikentävät niiden tiiviyttä. 

Parempia palamisolosuhteita on haettu myös uu-
nien sisäosien pinnoituksilla.  Pinnoitus parantaa uunin 
lämpösäteilyä ja lisää uunin eristeiden kestävyyttä, mikä 
alentaa kunnossapitokustannuksia.  ”Olemme havain-

neet, että pinnoite toimii myös katalyyttina palamispro-
sessissa. Sen ansiosta voimme pudottaa jäännöshapen 
alhaisemmalle tasolle – ilman häkävaara”, sanoo Hurri.  

KALIBROINNILLA TASAISEMPAA LÄMPÖÄ

Uunien energiatehokkuutta on viety eteenpäin yrityksessä 
pienen tiimin voimin. Mukana ovat olleet tehtaan työnjohto, 
kunnossapitohenkilöstö ja aliurakoitsijat. Seuraavaksi tiimi 
käy lämpötilojen tasaisuuden kimppuun, mikä tuo mukanaan 
uunien lämpötilojen säännölliset kalibroinnit ja lämpötilan 
tasaisuuden mittaukset.  Suunnitelmissa on myös selvittää 
miten uunien savukaasujen lämpöä voisi hyödyntää. 
Haastavaksi sen tekee prosessin eri vaiheiden suuret 
lämpötilamuutokset. 

SULZER PUMPS FINLAND OY

valmistaa pumppuja ja sekoittimia prosessiteolli-
suudelle, voimalaitoksiin sekä veden ja jäteveden 
käsittelyyn. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti  
8500 henkeä, joista 600 työskentelee Suomessa 
Kotkan Karhulassa. Yritys on liittynyt elinkeino- 
elämän energiatehokkuussopimukseen.



Oikotietä ei ole. 
Ensin on mitattava, analysoitava, 
säädettävä, huollettava 
ja taas mitattava. 
– Tuomo Hurri, Sulzer Pumps Finland Oy

Karhulan valimon uunikapasiteetti: 
3 isoa ja 4 pientä maakaasukäyttöistä uunia, 
3 sähköuunia
Käyttölämpötilat: 
kaasu-uunit: n. 1100 °C, sähköuunit: 300-600 °C
Lämpökäsittelyn kesto: 
12 tunnista aina kolmesta kuuteen vuorokautta
Uunien käyttö: 
uunit käytössä ympäri vuorokauden, 
viitenä päivänä viikossa

Näin sulzer tehostaa  
uuniensa energiankäyttöä:

• Säätämällä uuneja hyvien palamisolosuhteiden luomiseksi
• Tarkkailemalla jäännöshapen määrää ja uunin paineetta
• Korjaamalla vuotavat uunin luukut ja tarkkailemalla säännöllisesti  
 niiden tiiviyttä 
• Eristämällä uunit 
• Pinnoittamalla uunien sisäosat, mikä paransi lämpösäteilyä ja lisäsi  
 eristeiden kestävyyttä
• Mittaamalla ja analysoimalla uunien energiatehokkuutta



Motiva on tuottanut tämän aineiston osana vuosina 2013-2015 toteutettua yhteistyö-
hanketta, jossa tarkasteltiin teollisuusuunien energiatehokasta käyttöä ja kunnossapitoa.

 
Hankkeeseen osallistuivat

 
HKScan Oyj, Fiskars Oyj Abp, J.M. Huber Finland Oy, Kuusakoski Oy, Metso Minerals Oy 

ja Sulzer Pumps Finland Oy sekä laitevalmistajista Aga Oy Ab ja Sarlin Oy Ab.  
Lisäksi hankkeeseen osallistuvat myös Rodbay Oy ja Motiva Services Oy. Hanketta 
rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö, energiavirasto sekä mukana olleet yritykset.

Hanketta koordinoi Motiva.
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