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PÖLYNPOISTOLAITE

Keksinnön kohteena on pölynpoistolaite asennettavaksi paperikoneen tai 

vastaavan tai sen jälkikäsittelylaitteen yhteyteen. Erityisesti keksinnön kohteena 

5 on suojavaatimuksen 1 johdanto-osan mukainen laite.

Paperikoneissa liikkuvan rainan pinnalle syntyy ilman rajakerros, joka kuljettaa 

mukanaan Tainasta irronneita pienhiukkasia eli pölyä. Pölyäminen saattaa olla 

erityinen ongelma valmistettaessa paperilaatuja, jotka sisältävät huomattavia 

10 määriä epäorgaanisia täyteaineita, jotka saattavat irrota paperirainasta ja 

muodostaa hienoa pölyä, mutta myös muita paperi- ja kartonkilaatuja 

valmistettaessa rainan pinnassa saattaa olla esimerkiksi roskia, kuituja ja/tai 

kuitufragmentteja, jotka eivät ole kiinnittyneinä rainan rakenteeseen, vaan 

muodostavat rajakerroksen mukana kulkeutuvaa pölyä. Tissuelaatuja 

15 valmistettaessa ilmenee pölyämisongelmia erityisesti kaavarikreppauksessa, jossa 

kaavarilla irrotetaan raina jenkkisylinterin pinnasta, jolloin Tainasta irtoaa pölyä, 

jota eteenpäin liikkuva raina vetää mukaansa ja levittää ympäristöön.

Paperin/kartongin pinnassa oleva ja siitä irtoava pöly aiheuttaa ongelmia paperin 

20 ja kartongin valmistuksessa, esimerkiksi leikkurilla, sekä laitteiden likaantumista.

Irtoava pöly voi aiheuttaa ongelmia myös jatkojalostuksessa, esimerkiksi 

painatuksessa, jossa paperista irtoava pöly voi liata painokoneiden osia. 

Pahimmissa tapauksissa paperista/kartongista irtoava pöly voi olla työterveysriski.

25 Pölyhaittojen vähentämiseksi on esitetty useita ratkaisuja. Eräs tehokas ratkaisu 

on esitetty suomalaisessa patenttijulkaisussa Fl 104099.

Nyt esillä olevan keksinnön tarkoituksena on kehittää edelleen tunnetun tekniikan 

ratkaisuja, ja mahdollistaa aikaisempaa kompaktimpi ratkaisu, joka soveltuu (jälki- 

30 jäsennettäväksi myös erittäin ahtaisiin kohtiin paperi-Zkartonkikoneella.

Keksinnön eräänä toisena tarkoituksena on aikaansaada pölynpoistolaite, jolla 

voidaan tehokkaasti ja toimintavarmasti poistaa pölyä rainan pinnasta.
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Keksinnön eräänä tarkoituksena on vielä esittää ratkaisu, joka on yksinkertainen ja 

joka vähentää pölynpoistoon liittyviä ajettavuusongelmia.

5 Edellä kuvatut päämäärät ja mahdolliset myöhemmin esille tulevat päämäärät 

voidaan saavuttaa itsenäisen suojavaatimuksen tunnusmerkkiosassa määritetyllä 

keksinnöllä. Keksinnön eräitä edullisia suoritusmuotoja on kuvattu epäitsenäisissä 

suojavaatimuksissa.

10 Tyypillinen keksinnönmukainen pölynpoistolaite, joka on asennettavissa 

paperikoneen tai vastaavan tai sen jälkikäsittelylaitteen yhteyteen, käsittää

- pitkänomaisen runko-osan, joka käsittää yläpinnan ja alapinnan, sekä niitä 

yhdistävät sivupinnat,

- runko-osaan järjestetyt yhdensuuntaiset pitkänomaiset puhallus- ja imuraot, 

15 joiden välinen runko-osan pinta on järjestetty muodostamaan ohjauspinta

puhallusraosta tulevan puhalluksen ohjaamiseksi,

- runko-osaan järjestetyt läpiviennit tuloilmayhteille puhallusilman tuomiseksi 

puhallusrakoon ja poistoilmayhteille ilman poistamiseksi imuraon kautta, 

tunnettu siitä, että

20 - ohjauspinta käsittää puhallusraon ja imuraon välisen suoran osuuden, joka on

järjestetty kaareutumaan imuraon puoleisessa reunassa kohti imurakoa, jolloin 

ohjauspinta on järjestetty ohjaamaan puhallusraosta tuleva puhallus imurakoon

Nyt on yllättäen havaittu, että pölynpoistolaitteen ohjauspinta voidaan järjestää 

25 sellaiseksi, että puhallusraosta tuleva puhallus voidaan ohjata imurakoon 

mahdollisimman vapaana pyörrevirtauksista pölynpoistotehon pysyessä vähintään 

samana tai jopa parantuessa. Samalla pölynpoistolaitteen toiminta yksinkertaistuu, 

eikä se vaadi rainan toiselle puolelle sijoitettavaa tukipintaa, kuten tukitelaa, radan 

kulun tasapainottamiseksi. Keksinnön mukaisella pölynpoistolaitteella voidaan 

30 tuottaa tasainen puhallus ja mahdollistaa rainan kulun parempi hallinta ilman 

lisälaiteita tai -järjestelyjä.
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Keksinnön mukainen pölynpoistolaite voidaan asentaa paperikoneen tai vastaavan 

yhteyteen, tai se voidaan asentaa paperikoneen tai vastaavan jälkikäsittelylaitteen 

yhteyteen. Erityisen edullisesti yksi tai useampi keksinnön mukainen 

pölynpoistolaite voidaan asentaa pituusleikkurin yhteyteen, esimerkiksi 

5 pituusleikkurin terien jälkeen ennen rullainyksikköä.

Pölynpoistolaite käsittää pitkänomaisen runko-osan, joka käsittää yläpinnan ja 

alapinnan, sekä niitä yhdistävät sivupinnat. Pölynpoistolaitteen alapinta 

järjestetään kohti rainaa. Pölynpoistolaitteen runko-osa on edullisesti järjestetty 

10 ulottumaan käsiteltävän rainan ensimmäisestä reunasta sen toiseen reunaan, eli 

olennaisesti rainan koko leveydelle. Runko-osan pituus vastaa siis yleensä rainan 

leveyttä. Pölynpoistolaitteen runko-osan leveys on kohtisuora runko-osan 

pituuteen ja samansuuntainen rainan kulkusuunnan kanssa.

15 Pölynpoistolaitteen runko-osaan järjestetään pitkäomainen puhallusrako ja 

pitkänomainen imurako, jotka ulottuvat runko-osan ensimmäisestä päästä sen 

toiseen päähän. Puhallusrako ja imurako ovat yhdensuuntaiset ja ne sijaitsevat 

pölynpoistolaitteen alapinnalla etäisyyden päässä toisistaan. Puhallusraon ja 

imuraon etäisyys voi olla 30 - 100 mm, edullisesti 40 - 80 mm. Rainan 

20 kulkusuunnassa imurako on järjestetty ennen puhallusrakoa, eli imuraon voidaan 

katsoa sijaitsevan pölynpoistolaitteen alapinnan etureunan alueella.

Puhallusraon ja imuraon välinen runko-osan pinta on järjestetty muodostamaan 

ohjauspinta puhallusraosta tulevan puhalluksen ohjaamiseksi. Ohjauspinta 

25 käsittää suoran osuuden, joka edullisesti ulottuu puhallusraosta ohjauspinnan 

imuraon puoleiseen reunaan, joka on järjestetty kaareutumaan imuraon kohti 

imurakoa. Suoran osuuden pituus voi olla 20 - 70 mm, edullisesti 30 - 50 mm. 

Ohjauspinnan suora osuus on yleensä oleellisesti tasomainen, ja erityisesti 

ohjauspinta on vapaa ulkonemista tai vastaavista, jotka voisivat häiritä rainan 

30 kulkua. Suoran ohjauspinnan avulla voidaan varmistaa, että puhallusraosta tuleva 

puhallus ohjautuu imurakoon mahdollisimman tasaisena, ilman ylimääräisten 

pyörrevirtausten muodostumista. Ohjauspinnan imuraon puoleisen reunan 
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kaarevuudella voidaan varmistaa puhalluksen ohjautuminen imurakoon. Kaaren 

säde voi olla esimerkiksi 10-50 mm.

Pölynpoistolaitteessa olevalla puhallusraolla voidaan järjestää puhallus, jonka 

5 nopeus voi olla 40- 120 m/s, edullisesti 60 - 90 m/s. Puhallusraon aukeama voi 

tyypillisesti olla 0.5 - 1.5 mm, edullisesti 0.8 - 1.2 mm. Aukeamalla tarkoitetaan 

tässä puhallusraon mittaa runko-osan leveyssuunnassa. Puhallusraon kasvaessa 

puhalluksella tuotettu liikemäärä kasvaa, jolloin pölynpoistolaite voidaan järjestää 

kauemmas rainan pinnasta, jolloin pystytään paremmin välttämään riski siitä, että 

10 pölynpoistolaite vahingossa koskettaisi rainan pintaa. Tyypillisesti pölynpoistolaite 

käsittää vain yhden puhallusraon, joka on järjestetty puhaltamaan kohti imurakoa, 

eli rainan kulkusuuntaa vastaan. Tyypillisesti puhallusrako on järjestetty 

muodostamaan puhallus 35 - 55, edullisesti 40 - 50, asteen kulmassa rainan 

kulkusuuntaa vastaan.

15

Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan puhallusraon aukeama voidaan 

järjestää säädettäväksi. Puhallusraon aukeamaa rainan kulkusuunnassa voidaan 

helposti säätää esimerkiksi pölynpoistolaitteen runko-osan sivupintaan 

järjestetyillä säätöelimillä, kuten säätöruuveilla. Tämä mahdollistaa puhallusraon 

20 aukeaman portaattoman säädön, jolloin pölyn irrotuspuhalluksen voimakkuutta 

voidaan helposti ja tehokkaasti säätää ajettavan paperi-Zkartonkilaadun 

mukaisesti.

Pölynpoistolaitteen runko-osaan järjestetyn imuraon aukeama voi olla 30 - 50 mm, 

25 edullisesti 35 - 45 mm. Imuraon aukeamalla tarkoitetaan tässä imuraon mittaa 

runko-osan leveyssuunnassa. Keksinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa 

imurakoon on järjestetty virtauksen rajoitin. Virtauksen rajoitin voidaan muodostaa 

esimerkiksi reikälevystä, joka voidaan järjestää peittämään imuraon aukeama, 

jolloin reikälevy toimii tavallaan kuristuselimenä, jolloin imuraon synnyttämä imu ja 

30 radan kulku ovat huomattavasti tasaisempia. Reikälevyn pinta-alasta vähintään 30 

%, edullisesti vähintään 40 %, edullisemmin noin 50%, on voitu järjestää 

avonaiseksi. Eräässä suoritusmuodossa reikälevyn avoimuus voi olla järjestetty 

muuttuvaksi eli reikälevyn avoimuus on eri sen eri kohdissa. Reikälevy voidaan
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järjestää runko-osan sivupinnalle (etupinnalle) kaartuvaksi, jolloin sivupinnan 

alaosa muodostuu reikälevystä. Näin runko-osan etureunasta voidaan myös imeä 

ilmaa imurakoon, mikä entisestään parantaa rainan liikkeen tasaisuutta ja 

hallittavuutta. Tyypillisesti runko-osan sivupinnan alareunasta noin 10-35 mm, 20 

5 - 30 mm on muodostettu reikälevystä. Reikälevy voidaan myös järjestää imuraon

kohdalla vinoon, eli reikälevyn ensimmäinen sivu on sivupinnan alareunassa 

järjestetty lähemmäs ohjauspinnan määrittämää virtuaalista tasoa kuin reikälevyn 

toinen sivu.

10 Keksinnön eräässä suoritusmuodossa ohjauspinnan puhallusraon puoleiseen 

reunaan voidaan järjestää pitkänomainen syvennys. Syvennys on järjestetty 

puhallusraon välittömään läheisyyteen, ja se sen pituus vastaa oleellisesti 

puhallusraon pituutta, eli syvennys ulottuu edullisesti runko-osan ensimmäisestä 

päästä sen toiseen päähän. Syvennyksen syvyys voi olla 3-8 mm, ja sen 

15 tarkoituksena on tehostaa puhalluksen ohjautumista halutulla tavalla 

puhallusraosta pölynpoistolaitteen ja rainan väliselle alueelle.

Runko-osan sisään voidaan järjestää yksi tai useampi väliseinä. Edullisesti runko- 

osan sisään on järjestetty vähintään yksi väliseinä tuloilma- ja poistoilmapuolen, 

20 esimerkiksi imu- ja puhalluskanavien erottamiseksi toisistaan pölynpoistolaitteen 

runko-osan sisällä.

Pölynpoistolaitteen runko-osan ulkopinnalle voidaan järjestää tarpeelliset 

läpiviennit tuloilmayhteille puhallusilman tuomiseksi puhallusrakoon ja 

25 poistoilmayhteille ilman poistamiseksi imuraon kautta. Tyypillisesti pölynpoistolaite 

käsittää useamman tuloilmayhteen sekä useamman poistoilmayhteen, jotka on 

jaettu tasaisesti pölynpoistolaitteen runko-osan pituudelle.

Keksinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa läpiviennit tuloilmayhteille ja 

30 poistoilmayhteille on järjestetty runko-osan samalle ulkopinnalle. Tämä 

mahdollistaa pölynpoistolaitteen helpomman sovittamisen ahtaisiinkin kohtiin, 

koska yhteet tulevat ainoastaan yhdelle runko-osan pinnalle, mikä pienentää 

laitteen ympärillä olevan tilan tarvetta. Mikäli pölynpoistolaitteen tuloilmayhteiden
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ja poistoyhteiden läpiviennit on järjestetty runko-osan samalle pinnalle, runko-osan 

sisällä olevaan väliseinään on järjestetty tarvittavat läpiviennit tuloilma- tai 

poistoilmayhteille. Haluttaessa läpiviennit tuloilma- ja poistoilmayhteille voidaan 

järjestää pölynpoistolaitteen eri ulkopinnoille ja/tai pölypoistolaitteen runko-osan 

5 päihin.

Eräässä erittäin edullisessa suoritusmuodossa pölynpoistolaitteen runko-osan 

sisällä kulkeva poistoilmakanava on muotoilu siten, että kanavaan järjestetty 

virtaus on oleellisen vapaa pyörteistä. Näin rainan pinnasta imettävä pöly siirtyy 

10 kanavassa suoraviivaisesti.

Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan runko-osan imuraon puoleinen 

sivuseinä on tuettu väliseinään tukielimillä, esimerkiksi tukiholkeilla. Näin voidaan 

varmistaa puhalluslaitteen runko-osan tarvittava tukevuus ja taipumattomuus 

15 vaikeissakin prosessiolosuhteissa.

Pölynpoistolaite voidaan kiinnittää paperikoneella, kartonkikoneella tai 

jälkikäsittelylaitteella jo olemassa oleviin rakenteisiin. Pölynpoistolaite voidaan 

kiinnittää esimerkiksi pituusleikkurin poikkipalkkiin sopivilla kannatinelimillä. 

20 Edullisesti pölynpoistolaite voidaan kiinnittää 6-15 mm etäisyydelle Tainasta.

Pölynpoistolaite voidaan järjestää pieneen, korkeintaan 5 asteen kulmaan, rainan 

suoralle juoksulle, jolloin puhallusraosta tulevan puhallukseen voidaan ajatella 

puhaltavan sulkeutuvaan kitaan, joka muodostuu pölynpoistolaitteen imuraon 

puoleisen reunan ja rainan välille.

25

Eräässä edullisessa suoritusmuodossa pölynpoistolaite on järjestetty rainan 

ensimmäiselle puolelle ilman että rainan toiselle puolelle on järjestetty tukielintä, 

kuten telaa tai vastaavaa. Keksinnön mukainen pölynpoistolaite mahdollistaa 

rainan tasaisen kulun ja hyvän hallittavuuden, jolloin pölynpoistolaitteen kohdalla 

30 rainan toinen puoli voi olla vapaa tukielimistä. Näin voidaan säästää 

paperikoneella tai jälkikäsittelylaitteella tarvittavaa tilaa. Haluttaessa tukielin, kuten 

tukitela tai toinen pölynpoistolaite voidaan sijoittaa rainan toiselle puolelle 

antamaan tukea ja/tai tehostamaan pölynpoistoa.
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Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisemmin viitaten oheisten 

piirustusten kaaviollisiin kuvioihin, joihin keksintöä ei kuitenkaan ole tarkoitus 

mitenkään ahtaasti rajoittaa.

Kuvio 1 esittää erään esimerkin keksinnön mukaisesta laitteesta järjestettynä 

jälkikäsittelylaitteen yhteyteen,

Kuvio 2 esittää poikkileikkauksena erään esimerkin keksinnön mukaisesta 

pölynpoistolaitteesta laitteen pituusakselin suuntaisesti katsottuna, ja

Kuvio 3 esittää erään esimerkin keksinnön mukaisesta pölynpoistolaitteesta.

Kuviossa 1 on esitetty eräs esimerkki keksinnön mukaisesta laitteesta järjestettynä 

jälkikäsittelylaitteen yhteyteen. Kuviossa 1 paperirainaa 1 tai vastaavaa rullataan 

konerullalta 2 asiakastilalle 3. Papehraina on järjestetty kulkemaan tuki- ja 

kääntötelojen 30 ohjaamana pituusleikkuriyksikön 4 kautta, jolloin rainan leikataan 

asiakkaan toivomaan leveyteen. Papehrainan 1 matkalle on järjestetty myös 

keksinnönmukaisia pölynpoistolaitteita 5, jotka on järjestetty rainan 1 kummallekin 

puolelle, poistamaan rainan 1 pinnasta irtoavaa pölyä ja vastaavaa. On 

huomattava, että pölynpoistolaite 5 voidaan sovittaa erittäin ahtaaseen kohtaan 

lähelle pituusleikkuhyksikköä 4, ja pölynpoistolaite 5 voidaan sijoittaa vapaasti 

ilman rainan 1 toiselle puolelle tarvittavaa tukielintä, kuten telaa. Näin keksinnön 

mukaisilla pölynpoistolaitteet voidaan järjestää entistä paremmin ja vapaammin 

varsin ahtaisiinkin kohtiin jälkikäsittely-yksiköillä.

Rainan 1 kulkusuunnassa toisen pölynpoistolaitteen 5 yhteydessä on 

kaaviomaisesti esitetty pölynpoistolaitteeseen 5 tuleva ilmayhde 6 tuloilmalle tai 

poistoilmalle, joka on yhdistetty ilmanjako- tai poistoputkeen 7. On selvää, että 

yleensä pölynpoistolaitteen 5 yhteyteen tulee useita ilmayhteitä 6 sekä tuloilmalle 

että poistoilmalle. Selvyyden vuoksi kuviossa 1 esitetään ainoastaan yksi yhde.
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Kuvion 1 insertissä A esitetään yksinkertaistetusti vaihtoehto, jossa 

pölynpoistolaitteet 5 on järjestetty vastakkain rainan 1 kummallekin puolelle 

rullattaessa rainaa 1 konerullalta 2 asiakastilalle 3. Selvyyden vuoksi rainan 1 

juoksulle sijoitettuja muita laitteita, tuki- ja kääntöteloja ja muita vastaavia ei ole 

5 esitetty.

Kuvio 2 esittää erään esimerkin keksinnön mukaisesta pölynpoistolaitteesta. 

Pölynpoistolaite 15 käsittää runko-osan 11, joka on tyypillisesti valmistettu 

tarkoitukseen sopivasta metallista. Runko-osa 11 käsittää yläpinnan 11’ ja 

10 alapinnan 11”, sekä sivupinnat 1Γ”. Runko-osan 11 sisään on järjestetty väliseinä 

12 pölynpoistolaitteen 15 tuloilma-ja poistoilmapuolen erottamiseksi toisistaan.

Runko-osan 11 alaosaan, sen alapinnalle 11”, on järjestetty puhallusrako 8 ja 

imurako 9. Puhallus raon 8 ja imuraon 9 välinen runko-osan 11 alapinta 11’ on 

15 järjestetty muodostamaan ohjauspinta 10 puhallusraosta 8 tulevan puhalluksen 

ohjaamiseksi. Ohjauspinta 10 käsittää puhallusraon 8 ja imuraon 9 välisen suoran 

osuuden, joka on järjestetty kaareutumaan imuraon 9 puoleisessa reunassa kohti 

imurakoa 9. Näin ohjauspinta 10 saadaan tehokkaasti ohjaamaan puhallusraosta 

8 tuleva puhallus imurakoon 9 ilman ylimääräistä pyörrevirtausten muodostumista. 

20 Kuviossa 2 esitetyillä nuolilla kuvataan puhallusraosta 8 tulevaa puhallusta ja 

imurakoon 9 menevää ilmavirtaa, jolloin on nähtävissä, miten ohjauspinnan 10 

muoto ohjaa pölynpoistolaitteen 15 ja rainan 1 väliin tulevan puhalluksen suoraan 

kohti imurakoa 9, samalla kuitenkin tehokkaasti irrottaen pölyä rainan 1 pinnasta ja 

pinnan mukana kulkevasta ilmakerroksesta.

25

Kuviossa 2 imurakoon on järjestetty virtauksen rajoitin 13, joka on muodostettu 

reikälevystä. Virtauksen rajoittimena 13 toimiva reikälevy on järjestetty kaartumaan 

runko-osan 11 sivupinnalle 1T” (rainan kulkusuunnassa etupinnalle), jolloin se 

muodostaa runko-osan 11 sivupinnan 1T” alaosan. Näin runko-osan 11 

30 etureunasta voidaan myös imeä ilmaa imurakoon 9, mikä huomattavasti parantaa 

rainan 1 kulun tasaisuutta ja hallittavuutta. Runko-osan 11 imuraon 9 puoleinen 

sivuseinä 1Γ” voidaan tukea väliseinään 12 tukielimillä 14, esimerkiksi 

tukiholkeilla.
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Puhallusraon 8 aukeama voidaan järjestää säädettäväksi. Kuviossa 2 on esitetty, 

miten puhallusraon 8 aukeamaa voidaan säätää runko-osan 11 sivupinnan 11” ja 

väliseinän 12 välille järjestetyllä säätöelimellä 16, kuten säätöruuvilla. Säätöelintä 

5 13 kiristämällä runko-osan 11 sivupinta 11”’ järjestetään lähemmäksi väliseinää

12, jolloin puhallusraon 8 aukeama pienenee. Vastaavasti säätöelintä 16 

löysäämällä sivupinnan 11”’ ja väliseinän 12 välinen etäisyys kasvaa, samoin kuin 

puhallusraon 8 aukeama.

10 Kuviossa 2 on myös kaaviomaisesti katkoviivoin esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja 

runko-osaan 11 järjestetyille tuloilmayhteille 17, 17’, poistoilmayhteille 18, 18’ ja 

niiden läpivienneille puhallusilman tuomiseksi puhallusrakoon 8 ja 

poistoilmayhteille ilman poistamiseksi imuraon 9 kautta. Tuloilmayhteet 17, 17’ 

ovat siis keskenään toisilleen vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten myös 

15 poistoilmayhteet 18, 18’ ovat toisilleen vaihtoehtoisia. Väliseinään 12 voidaan 

järjestää tarpeelliset läpiviennit tuloilma- tai poistoilmayhteille, kuten esitetty 

esimerkiksi viitenumerolla 19. Mikäli pölynpoistolaitteen 15 runko-osan 11 sisälle 

sijoitettavia yhteitä, putkituksia ja vastaavia halutaan välttää, voidaan valita runko- 

osan 11 eri sivuille järjestetyt tuloilmayhteet ja poistoilmayhteet, esimerkiksi 

20 tuloilmayhde 17’ ja poistoilmayhde 18.

Kuviossa 3 on esitetty eräs esimerkki keksinnön mukaisesta pölynpoistolaitteesta. 

Pölynpoistolaitteen 15 tuloilmayhteet 17 ja poistoilmayhteet 18 on järjestetty 

runko-osan 11 yläpinnalle 11’. Tuloilmavirtaukset ja poistoilmavirtaukset yhteisiin 

25 17, 18 on esitetty kuviossa 3 nuolin, joissa kunkin nuolen suunta ilmaisee

virtauksen suunnan. Kuviosta 3 on helposti nähtävissä, että järjestettäessä 

tuloilmayhteet 17 ja poistolmayhteet 18 runko-osan 11 samalle ulkopinnalle, 

pölynpoistolaitteen 15 tarvitsema tila vähenee oleellisesti, mikä helpottaa laitteen 

sovitusta paperikoneen ja/tai jälkikäsittelylaitteen yhteyteen. Kuviossa 3 on myös 

30 katkoviivoin esitetty mahdollisuus järjestää tuloilmayhteet pölynpoistolaitteen 15 

ensimmäiseen ja/tai toiseen päähän.
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Keksintöä on edellä kuvattu vain eräisiin sen edullisiin sovelluksiin viitaten, joiden 

yksityiskohtiin keksintöä ei kuitenkaan ole rajattu vaan monet muunnokset ja 

muunnelmat ovat mahdollisia suojavaatim uksessa esitetyn keksinnöllisen 

ajatuksen puitteissa.
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SUOJAVAATIMUKSET

1. Pölynpoistolaite asennettavaksi paperikoneen tai vastaavan tai sen 

jälkikäsittelylaitteen yhteyteen, joka pölynpoistolaite (5, 15) käsittää

5 - pitkänomaisen runko-osan (11), joka käsittää yläpinnan (11’) ja alapinnan (11”),

sekä sivupinnat (1T”),

- runko-osaan (11) järjestetyt yhdensuuntaiset pitkänomaiset puhallus- ja imuraot 

(8, 9), joiden välinen runko-osan (11) pinta on järjestetty muodostamaan 

ohjauspinta (10) puhallusraosta (8) tulevan puhalluksen ohjaamiseksi,

10 - runko-osaan järjestetyt läpiviennit tuloilmayhteille (17) puhallusilman tuomiseksi

puhallusrakoon ja poistoilmayhteille (18) ilman poistamiseksi imuraon kautta, 

tunnettu siitä, että

- ohjauspinta (10) käsittää puhallusraon (8) ja imuraon (9) välisen suoran osuuden, 

joka on järjestetty kaareutumaan imuraon (9) puoleisessa reunassa kohti imurakoa

15 (9), jolloin ohjauspinta (10) on järjestetty ohjaamaan puhallusraosta (8) tuleva

puhallus imurakoon (9).

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen pölynpoistolaite (5, 15), tunnettu siitä, että 

imurakoon (9) on järjestetty virtauksen rajoitin (13).

20

3. Suojavaatimuksen 2 mukainen pölynpoistolaite (5, 15), tunnettu siitä, että 

virtauksen rajoitin (13) on muodostettu reikälevystä, joka on järjestetty runko-osan 

(11) sivupinnalle (11”’) kaartuvaksi.

25 4. Suojavaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen pölynpoistolaite (5, 15), tunnettu siitä,

että puhallusraon (8) aukeama on järjestetty säädettäväksi.

5. Jonkin edellä mainitun suojavaatimuksen 1 - 4 mukainen pölynpoistolaite (5, 

15), tunnettu siitä, että ohjauspinnan (10) puhallusraon (8) puoleiseen reunaan on 

30 järjestetty syvennys.
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6. Jonkin edellä mainitun suojavaatimuksen 1 - 5 mukainen pölynpoistolaite (5, 

15), tunnettu siitä, että runko-osan (11) sisään on järjestetty väliseinä (12) 

pölynpoistolaitteen (5, 15) tuloilma-ja poistoilmapuolen erottamiseksi toisistaan.

5 7. Jonkin edellä mainitun suojavaatimuksen 1 - 6 mukainen pölynpoistolaite (5,

15), tunnettu siitä, että tuloilmayhteet (17) ja poistoilmayhteet (18) on järjestetty 

runko-osan (11) samalle ulkopinnalle.

8. Suojavaatimuksen 7 mukainen pölynpoistolaite (5, 15), tunnettu siitä, että 

10 väliseinään (12) on järjestetty läpiviennit tuloilma- tai poistoilmayhteille (17, 18).

9. Jonkin edellä mainitun suojavaatimuksen 6-8 mukainen pölynpoistolaite (5, 

15), tunnettu siitä, että runko-osan (11) imuraon (9) puoleinen sivuseinä (11”’) on 

tuettu väliseinään (12) tukielimillä (14), esimerkiksi tukiholkeilla.

15

10. Jonkin edellä mainitun suojavaatimuksen 1 - 9 mukainen pölynpoistolaite (5, 

15), tunnettu siitä, että puhallusrako (8) on järjestetty muodostamaan puhallus 30 

- 55 asteen kulmassa rainan (1) kulkusuuntaa vastaan.
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SKYDDSKRAV

1. Dammavlägsningsanordning för att installeras i samband med en 

pappersmaskin eller motsvarande eller dess efterbehandlingsanordning, vilken

5 dammavlägsningsanordning (5, 15) omfattar

- en avlång stomdel (11), som omfattar en övre yta (11’) och en nedre yta (11”), 

samt sidoytor (1 T”),

- i stomdelen (11) anordnade parallella avlånga blås- och sugspalter (8, 9), mellan 

vilka stomdelens (11) yta är anordnad att utgöra en styryta (10) för att styra

10 blåsningen som kommer från blåsspalten (8),

- i stomdelen anordnade genomföringar för tilluftsanslutningar (17) för att leda 

biåsluft till blåsspalten och för frånluftsanslutningar (18) för att avlägsna luft via 

sugspalten,

kännetecknad därav, att

15 - styrytan (10) omfattar en rak sträcka mellan blåsspalten (8) och sugspalten (9),

vilken sträcka är anordnad att böjas mot sugspalten (9) i kanten mot sugspalten 

(9), varvid styrytan (10) är anordnad att styra blåsningen som kommer från 

blåsspalten (8) till sugspalten (9).

20 2. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt skyddskrav 1, kännetecknad därav,

att i sugspalten (9) har anordnats en flödesbegränsare (13).

3. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt skyddskrav 2, kännetecknad därav, 

att flödesbegränsaren (13) är utformad av en hålskiva, som är anordnad att böjas

25 till stomdelens (11) sidoyta (11 ”’).

4. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt skyddskrav 1, 2 eller 3, 

kännetecknad därav, att blåsspaltens (8) öppning är anordnad att vara reglerbar.

30 5. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt något av de föregående

skyddskraven 1 - 4, kännetecknad därav, att en fördjupning har anordnats i 

styrytans (10) kant som är mot blåsspalten (8).



14

6. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt något av de föregående 

skyddskraven 1 - 5, kännetecknad därav, att inuti stomdelen (11) har anordnats 

en mellanvägg (12) för att skilja dammavlägsningsanordningens (5, 15) tillufts- och 

från luftssida från varandra.

5

7. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt något av de föregående 

skyddskraven 1 - 6, kännetecknad därav, att tilluftsanslutningarna (17) och 

frånluftsanslutningarna (18) är anordnade på samma yttre yta av stomdelen (11).

10 8. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt skyddskrav 7, kännetecknad därav,

att i mellanväggen (12) har anordnats genomföringar för tillufts- eller 

frånluftsanslutningarna (17, 18).

9. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt något av de föregående 

15 skyddskraven 6-8, kännetecknad därav, att sidoväggen (11”’) av stomdelen

(11) som är mot sugspalten (9) är stödd mot mellanväggen (12) med stödorgan 

(14), till exempel stödhylsor.

10. Dammavlägsningsanordning (5, 15) enligt något av de föregående 

20 skyddskraven 1 - 9, kännetecknad därav, att blåsspalten (8) är anordnad att

skapa en blåsning i en 30 - 55 graders vinkel mot banans (1) löpriktning.
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Fig. 3
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