
 
Förbränningskurs 

 

Tid:    tisdag 5 - onsdag 6.4.2011 
Plats:  JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 

Bioenergiakeskus, Tuumalantie 17,43130 Tarvaala 
(Saarijärvi) 

Övernattning: Hotell Summassari Summassaarentie 180 
43100 Saarijärvi, telefon 03 060 850 

Målsättning: Deltagarna känner till: 
• de viktigaste inställningarna vid optimering av 
förbränningen i en fastbränslepanna 

• funktionerna för automation av flispanna 
• de viktigaste säkerhetsåtgärderna vid drift av en 
fastbränslepanna 

 
Preliminärt program : 
 
Tisdag 5.4. 
08:00 Start Gamla Vasa YA! 
 
11:00 Ankomst till Saarijärvi… LUNCH 
12:00 Introduktion till förbränningslära 
 Stefan Nilsson 
14:00 Kaffe 
14.20 Labb + Diskussion 
-ca 1700  
 Incheckning vid hotell Summassaari  
  ( ev övernattning vid skolan) 
18:30 Gemensam middag 
Onsdag 6.4. 
07:00 Morgonmål och sedan utcheckning från hotellet 
07:45 Avfärd till Tarvaala 
08:00 Labb + diskussion SN 
10:00 kaffe 

Säkerhet, slutdiskussion, Anders Wikberg 
11:00 Lunch 
12.00 Avfärd till Ariterms pannfabrik 
12:15 Ankomst, Ariterm 
  Tillverkning av pannor 
 Introduktion till automation som används av Ariterm  
 Petri Liimatainen 
14:30 Kaffe och avfärd 



 
 
 11 mars 2011 
 
Bästa värmeföretagare / pannskötare 
 
 
Bifogar ett utkast till program för en förbränningskurs. Kursen har 
önskats av våra kunder och detta är ett försök att svara på behovet. 
Kursen arrangeras i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten. 
Huvudföreläsare är Stefan Nilsson som har arbetat vid Energidalen i 
Sollefteå och numera är egen företagare. 
 
Om du är intresserad av att delta, vill vi ha din bindande anmälan 
senast tisdagen den 22.3.2011 för att vi skall hinna göra nödvändiga 
arrangemang. Kontakta Anders Wikberg per telefon 050-5454371 
eller e-post anders.wikberg@skogscentralen.fi. 
 
Labbet i Saarijärvi är nytt och skräddarsytt för utbildningsändamål. 
 
Kursavgiften är 200€ (innehåller föreläsningar och material). Kostnad för 
mat + logi och eventuell transport tillkommer. Det finns möjlighet att åka 
med oss för några deltagare från Vasa.  
 
Vi behöver 10 deltagare för att kursen skall bli av. Vi förbehåller oss 
rätten till ändringar i programmet. Alla anmälda får ett slutligt program 
och reseschema före kursen. 
 
 
 
 
 


