
Lämmön hyötykäyttö, huolellinen 
kunnossapito ja automatisoidut 
mittaukset auttavat J.M. Huber Finland 
Oy:n Taavetin tehdasta sulatusuunin 
energiankäytön hallinnassa. Myös 
uuniin ja lämmön talteenottoyksikköön 
tehtyjen parannusten ja osaavan 
henkilöstön ansiosta uuni kuluttaa 
aiempaa vähemmän energiaa. Uunin 
ovat yli kolmannes Suomen toimintojen 
kokonaisenergiansäästöstä.

CASE/ 
LASIUUNIN  
ENERGIATASE 
HALTUUN



Vesilasin valmistus kuluttaa paljon energiaa. Koko tehtaan 
energiankäytöstä uuni haukkaa jopa 95 prosenttia. Tästä 
syystä jokainen uunin energiankulutusta leikkaava toimi 
on tervetullut. ”Pienetkin parannukset tuovat meille hyvät 
säästöt vuositasolla”, sanoo J.M. Huberin Global Productivity 
Manager Ville Tolvanen.

Tehtaalla on käytössä yksi maakaasukäyttöinen 
sulatusuuni, joka toimii yötä päivää 1000–1400 asteen 
lämpötilassa.  Uunissa on lämmön talteenottoyksikkö, 
regeneraattori, joka hyödyntää palamisessa syntyviä 
kuumia savukaasuja. Regeneraattorin tehtävä on esi-
lämmittää uuniin syötettävää palamisilmaa. Palami-
silma kattaa 5-10 % koko uunin energiataseesta. 

KUNNOSSAPITO LISÄÄ ENERGIATEHOKKUUTTA

Uuni kylmenee vain joka seitsemäs vuosi kunnossapitoa 
varten. Seisokin aikana uuni huolletaan perusteellisesti tiiliä 
myöten. Jokaisen uuniremontin tarkoitus on parantaa uunin 
toimivuutta ja kestävyyttä. 

”Huoltoseisokin aikana korjaamme uunin sisäisiä 
rakenteita, sillä uunissa liikkuva kuuma sula massa kuluttaa 
sisäosia. Myös korkea käyttölämpötila ja lämpötilan vaihtelut 
saattavat aiheuttaa uunin rakenteeseen halkeamia, joita 
pitää paikata. Samalla myös regeneraattori huolletaan ja 
sen puhdistettavuuteen ja lämmönkestävyyteen kiinni-
tetään erityistä huomiota”, Tolvanen kertoo. Jos regene-
raattorin pinnoille kiinnittyy savukaasujen epäpuhtauksia, 
lämmönsiirto heikkenee ja energiaa kuluu hukkaan.

”Isompi muutos uuniin tehtiin vuonna 2006, kun 
uunin kokoa kasvatettiin. Samalla raaka-aineen syöttöä 
muutettiin tasaisemmaksi, mikä helpotti sulatusprosessin 
hallintaa ja vähensi sulamattoman materiaalin määrää.” 

Myös polttoprosessi hallinta on tärkeä osa kaasukäyttöi-
sen uunin energiatehokkuutta. Tolvanen kertoo, että Taave-
tissa polton energiatehokkuutta on parannettu kaasun, pala-
misilman ja jäännöshapen säätelyllä sekä kaasuliekin oikealla 
suuntaamisella. ”Teemme säännöllisiä jäännöshappi- ja hä-
kämittauksia noin neljännesvuosittain. Muutosten yhteydes-
sä ja huoltoseisokin jälkeen teemme mittauksia tiuhempaan.”

APUNA AUTOMAATTINEN MITTAUSTIETO

Taavetin tehdas on automatisoinut uunin energiankulutus-
mittaukset. Ennen tiedot kerättiin yksitellen eri mittareiden 
lukemista excel-taulukkoon jatkotyöstöä varten. Automa-
tisointi on nopeuttanut ja helpottanut tiedon analysointia. 
”Kriittiset prosessitiedot päivittyvät järjestelmään reaa-
liaikaisesti 15 sekunnin sykleissä. Seurattavia mittareita 
ovat raaka-aineiden kulutuksen, lämpötilan ja kosteuden 
lisäksi kaasun ja sähkön käyttö sekä uunin lämpötila. Myös 
regeneraattorin toiminta, kuten virtaukset, ovat jatkuvassa 
seurannassa. Pystymme tarkastelemaan uunin energiataset-
ta tarvittaessa vaikka tunnin välein. Tieto palvelee päivittäis-
tä päätöksentekoa, sitä hyödyntävät niin vuoropäällikkö kuin 
tehtaanjohtaja.”

UUNISTA LÄMPÖÄ YLI OMAN TARPEEN

Kun kyseessä on jatkuvasti yli tuhannessa asteessa toimiva 
uuni, luovuttaa se väistämättä lämpöä ympäristöönsä. Itse 
sulatusprosessin lisäksi hyödyntämiskelpoista lämpöä syntyy 
myös tuotannon muissa vaiheissa. ”Kun lasimassa puretaan 
uunista ja siirretään kuljettimia pitkin tehtaan sisällä, 
vapautuu lämpöä, joka ilman talteenottoa menee hukkaan”, 
toteaa Tolvanen.

Kaikkea lämpöä ei voida hyödyntää tehtaan omassa 
käytössä. Tästä syystä yhtiö ja Luumäen kunta neuvottelevat 
mahdollisuudesta hyötykäyttää tuotannon ylijäämälämpöä 
paikallisessa kaukolämpöverkossa. Luumäki käyttää tällä het-
kellä maakaasua kaukolämmön tuotantoon. Uunin ylijäämä-
lämpö voisi Tolvasen mukaan korvata jopa 75–85 prosenttia 
kunnan kaukolämmöstä lämmityskaudella ja kattaa kaiken 
muun kaukolämpötarpeen lämmityskauden ulkopuolella. 

 

J.M. HUBER FINLAND OY 

Monikansallinen kemianalan yritys, joka valmistaa raa-
ka-aineita ja kemikaaleja mm. paperi-, kumi-, maali-, 
hammastahna-, elintarvike ja lääketeollisuudelle.  
Yritys on liittynyt elinkeinoelämän vapaaehtoiseen 
energiatehokkuussopimukseen ja sitoutunut tehos-
tamaan energiankäyttöään yhdeksällä prosentilla 
vuoteen 2016 mennessä.

J.M. Huber Finland Oy:n Taavetin tehdas 
valmistaa korkealämpötilaisessa uunissa vesi-
lasia, jota jatkojalostetaan kemianteollisuuden 
tarpeisiin.  Yritys valmistaa Haminan tehtaallaan 
vesilasista silikaattia, josta saostamalla valmiste-
taan raaka-ainetta hammastahnateollisuudelle.



Taavetin tehtaan uunikapasiteetti: 
Yksi yhdistelmäkäyttöinen (maakaasu/sähkö)  
lasin sulatusuuni
Käyttölämpötilat: 
noin 1000–1400 °C
Uunin käyttö: 
uunit käytössä ympäri vuorokauden, 
365 päivää vuodessa

Näin J.M. Huber tehostaa
uuninsa energiakäyttöä:
• Hyötykäyttämällä uunin hukkalämpöä
• Huolellisella kunnossapidolla kuten uunin sisäisien rakenteiden korjauksilla
• Kiinnittämällä erityistä huomiota regeneraattorin puhdistettavuuteen ja   
 lämmönkestävyyteen
• Kaasun, palamisilman ja jäännöshapen säätelyllä 
• Kaasuliekin oikealla suuntaamisella
• Automatisoimalla mittaukset
• Säännöllisillä jäännöshappi- ja häkämittauksilla

Pienetkin parannukset tuovat  
meille hyvät säästöt vuositasolla.

– Ville Tolvanen, J.M. Huber Finland Oy.



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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