
Suorakaidealtaan 
kaavinjärjestelmä



Innovatiivinen ja kokenut

Uudenlaisia ratkaisuja 

ketjukaavinjärjestelmiin jo 

vuodesta 1984. 

Luotettava

Luotettavuus ja toimitus-

varmuus ovat toimin-

tamme avainsanoja.  

Ympäristöystävällinen

Kestävät ja pitkäaikaiset 

tuotteet ovat ympäristöystä-

vällisyyttä parhaimmillaan.

Yhteistyökumppanit

Toimiva ja tuloksellinen kumppa-

nuus muodostuu luottamuksesta ja 

sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. 

Kokonaistaloudellinen

Tuotteen pitkä käyttöikä 

sekä alhaiset käyttö- ja huolto-

kulut tekevät investoinnista 

kannattavan.

1.

Yrityksemme kehittää, valmistaa, markkinoi, asentaa ja 

huoltaa ensiluokkaisia lietekaavinjärjestelmiä veden- ja 

jätevedenpuhdistukseen.  Haluamme palvella asiak-

kaitamme tarjoamalla heille viimeisintä teknologiaa 

sekä mahdollisimman huoltovapaan ja toimintavarman 

kokonaisjärjestelmän. Tuotekehityksen merkityksestä 

Yrityksemme Ketjumyynti Oy 
ja Finnchain Oy

kertovat yritykselle myönnetyt monet kansainväliset 

patentit sekä menestys kansainvälisillä markkinoilla. 

Viennistämme vastaa samaan konserniin kuuluva Finn-

chain Oy. Järjestelmien kokonaistoimittajana pystym-

me toimimaan nopeasti ja joustavasti. Luotettavuus ja 

toimintavarmuus ovat työmme avainsanoja.

Ketjumyynti Oy:n ja Finnchain Oy:n 

toimittamat veden- ja jäteveden-

puhdistusjärjestelmät ovat niit-

täneet kansainvälistä mainetta ja 

laitteita on käytössä yli 40 maassa. 

Perheyrityksemme Ketjumyynti Oy sekä viennistä vastaava, samaan konserniin kuuluva Finnchain Oy 

edustavat vahvaa osaamista ketjujen alalla erikoistuen ympäristöteknologian sovelluksiin. 

Kansainvälistä 
tuotekehitystä

Finnchain Oy ja Ketjumyynti Oy edustavat vahvaa osaamis-

ta ympäristöteknologian saralla ja panostavat jatkuvaan 

tuotekehitykseen etsien uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. 

Vuosien kehitystyöstä onkin syntynyt useita patentteja 

veden- ja jätevedenpuhdistukseen, joita tänä päivänä 

hyödynnetään maailmanlaajuisesti. 



Finnchain-järjestelmät
Finnchain-järjestelmät soveltuvat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin tarjoten ylivoimaisia ominai-

suuksia. Suorakaidealtaan kaavinjärjestelmiä on käytössä useissa kunnallisissa veden- ja jäteveden-

puhdistamoissa sekä eri teollisuudenaloilla, kuten paperi-, metalli- ja elintarviketeollisuudessa.

Pintakaapimet | tyyppi D
Pintakaavin siirtää pintalietteen lie-

tekouruun. Jokaisessa kaavinpalkissa 

on kumilista. Katso myös FlexFlight- ja 

FinnFlow-järjestelmät.

Hiekanerottimet | tyyppi E
Tyypissä E kaavinpalkit ja pohjakiskot 

on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä. 

Pinta- ja pohjakaapimet | tyyppi A
Yleisin ketjukaavinjärjestelmä kaapii lietteen sekä altaan pohjalta 

että altaan pinnalta.  Lietetaskuun voidaan myös asentaa erillinen 

poikittaiskuljetin, joka siirtää lietteen poistokanavaan.

Pohjakaapimet | tyyppi B
Kaavinpalkit kulkevat altaassa kolmen pyöräparin kautta, 

kaapien lietteen altaan pohjalta lietetaskuun.

Pohjakaapimet | tyyppi C
Ketjukaapimet kulkevat kahden pyöräparin kautta kaapien

lietteen altaan pohjalta lietetaskuun. Kaavinten yläpuolelle

jää näin vapaata tilaa esim. lamellien asentamiselle.

KETJUKAAPIMIA VUODESTA 1984

Ketjumyynnillä on pitkä kokemus ketjukaavinten 

valmistamisesta jätevedenpuhdistamoille. Ensimmäiset 

HA-järjestelmät asennettiin vuonna 1984 Hämeenlin-

naan, Suomeen. Patentoitujen ratkaisujen toimivuudesta 

kertovat mm. useat laitokset, joissa ketjut ovat olleet 

käytössä alkuperäisillä komponenteilla jopa yli 20 vuotta.

INNOVATIIVISUUDESTA KERTOVAT 

MONET PATENTIT

Ketjumyynti on keskittynyt lietteenpoistolaitteistoihin 

ja hyvä yhteistyö suomalaisten jätevedenpuhdistamoi-

den kanssa on tuottanut Ketjumyynnin järjestelmiin 

monia erikoisominaisuuksia, jotka parantavat tuotteen 

toimintavarmuutta, käyttöikää, energiaystävällisyyttä 

ja helpottavat kunnossapitoa. Tästä tuotekehityksen 

panostuksesta kertovat monet kansainväliset patentit.

RATKAISUT MYÖS VAATIVIIN PAIKKOIHIN

Tuotekehityksensä ansiosta Finnchain pystyy tarjo-

amaan toimivat ratkaisut myös vaativiin kohteisiin, 

esimerkkeinä mm. referenssit 12 m leveistä altaista 

(Sungai Selangor, Malesia; 6 kaavinjärjestelmää), 100 m 

pitkistä altaista (Lodz, Puola; 6 + 4 kaavinjärjestelmää) 

ja kaksikerrosaltaista (Barcelona; 90 kaavinjärjestelmää).

Kaksoiskerrosallas | tyyppi G
Kaksoiskerrosaltaat ovat syviä altaita, joissa on 

kaksi kaavinjärjestelmää päällekkäin. Kaavinjärjes-

telmät ovat yleensä tyyppiä A tai B. Huollon vaikeu-

den takia toimintavarmuus on avainasemassa.



Pitkäikäisyys ja 
toimintavarmuus

Pitkäikäiset ja 
kulutusta kestävät komponentit
Tuotekehityksemme yhtenä johtoajatuksena on ollut saada tuotteistamme mahdollisimman 

pitkäikäisiä – näin vähennämme käyttökustannuksia ja osien vaihtotyötä sekä säästämme 

luontoa. Osien pitkäikäisyyden varmistavat mm. seuraavat patentoidut ominaisuudet:

PATENTOITU HAMMASAUKKOKETJU

Ketjun erikoisrakenteen ansiosta laakeripinnat on 

tehty mahdollisimman suuriksi, mikä pidentää sekä 

ketjun että vetopyörän käyttöikää. Käyttämässämme 

hammasaukkoketjussa ketjun veto tapahtuu erillisestä 

hammasaukosta eikä nivelestä, taaten ketjulle pidem-

män käyttöiän.

VETOTAPPIRAKENTEINEN VETOPYÖRÄ

Vetotappipyörä koostuu kahdesta ruostumattomasta 

teräksestä valmistetusta sivulevystä sekä niiden välissä 

olevista vetotapeista. Koska sivulevyt eivät ole koske-

tuksissa ketjuun, ne eivät myöskään kulu. Ainoa kuluva 

osa on vetotapin muovinen vetoholkki, joka voidaan 

helposti vaihtaa edes irrottamatta ketjua pyörältä.

Närpes Vatten, toimitusjohtaja Kurt Rösgren: ”HA-järjestelmä 

asennettiin kahteen selkeytysaltaaseemme vuonna 1987. 

Pieniä varaosien vaihtoja on tehty vuosina 1996, 2003 ja vii-

meisin vuonna 2009. Alkuperäiset komponentit kuljetinketjua 

myöten ovat edelleen käytössä yli 21 vuoden jatkuvan käytön 

jälkeen. Olemme olleet tyytyväisiä ketjukaapimiin.”

Vetopyörän ainoan kuluvan osan, vetoholkin, vaihto 

on suunniteltu mahdollisimman helpoksi. Ruuveilla 

kiinnitettyjen muovisten vetoholkkien poisto ja 

asennus käy nopeasti ja vaivatta. 

Hammaspyörävetoiset ketjut

Hammaspyörä vetää ketjua nive-

lestä, jolloin hammaspyörä ku-

luttaa ketjun holkkia ulkopuolel-

ta. Ketjun tappi taas kuluttaa 

holkkia sisältä, jolloin holkki ja 

ketju kuluvat nopeammin.

 

Hammasaukkoketju

Vetopyörä vetää ketjua ketjussa olevasta ham-

masaukosta. Vetävä voima ei kohdistu ketjun 

nivelen ulkopintaan vaan jakautuu hammas-

aukossa laajalle alalle. Ketjulenkin nivelkohtaa 

kuluttaa vain ketjulenkit yhdistävä niveltappi. 

Tämän ansiosta ketjun käyttöikä on pidempi.



TOIMINTAVARMUUDEN TUOVA KETJUNVARTIJA

Ketjunvartijoiden edut ovat kiistattomat. Ketjunvartija 

estää mekaanisesti ketjun ylihyppäämisen vetopyö-

rältä varmistaen siten kaapimen tasaisen ja häiriöt-

tömän toiminnan. Ketjunvartijan ansiosta ketjun ei 

tarvitse olla jatkuvasti kireänä. Lue lisää ketjunvartijan 

esitteestä.

Finnchain-järjestelmän Ketjunvartija estää 

ketjun ylihyppimisen mekaanisesti nostaen 

laitteiston toimintavarmuuden uudelle tasolle.

Patentoidut toimintaratkaisut
Tuotekehityksemme toisena pääajatuksena on tehdä systeemistämme mahdollisimman käyttö-

varma – näin vähennämme käyttökustannuksia ja helpotamme käyttöhenkilökunnan työtä sekä 

säästämme luontoa.

ENERGIAVAPAA PINTALIETEJÄRJESTELMÄ 

FINNFLOW

Kehittämämme pintalietejärjestelmä perustuu veden 

virtausten ja vedenpinnan tasojen hyväksikäyttöön 

taaten tehokkaan järjestelmän, joka ei kuluta yhtään 

energiaa. Luonnollisen veden virtauksen hyväksi-

käyttö eliminoi moottorien tarpeen ja säästää näin 

sekä taloudellisissa kustannuksissa että ympäristön 

kuormituksessa. 

Koska Finnchainin pintalietteenpoistojärjestelmässä ei 

ole liikkuvia osia, se on toimintavarma, pitkäikäinen ja 

tarvitsee vähän huoltoa.

Luotettavuus ja
käyttövarmuus

Yksi Finnchainin suurimmista asiakkaista on Ebara Engineer-

ing Service Japanissa.  Ryo Ishikawa,  E.E.S:n projektipäällikkö 

toteaa: ”Olemme myyneet yli 500 Finnchainin kaavinjärjestel-

mää Japanin markkinoille vuodesta 2000 lähtien. Finnchain-

järjestelmä on toiminnallisesti erinomainen ja sen nerokkaan 

yksinkertainen suunnittelu on vakuuttanut meidät. Toivom-

me, että Finnchain-järjestelmien markkinat jatkavat kasvuaan 

tulevaisuudessakin.”



A
B

Käyttövarmuus ja pitkäikäisyys tuovat 
investoinneille kustannussäästöä
Valmistamiemme järjestelmien toimintavarmuus ja pitkä elinkaari ovat alan ehdotonta huippu-

luokkaa. Järjestelmiemme käytettävyys, tehokkuus ja toimintavarmuus tekevät niistä kannattavia 

investointeja pitkällä aikavälillä.

PATENTOITU SÄÄDETTÄVÄJAKOINEN 

VETOPYÖRÄ

Ketjun venyessä tai kuluessa ajan myötä ketjun jako ei 

enää vastaa vetopyörän jakoa ja koko kuorma jakautuu 

vain yhdelle lenkille kerrallaan. Säädettäväjakoisessa 

vetopyörässä voidaan vetopyörän vetotappeja säätä-

mällä kasvattaa vetopyörän jakoympyrää. Näin saadaan 

pyörän ja ketjun jako kohdalleen ja useampi hammas/

vetotappi vetämään ketjua. Tämä pidentää molempien 

komponenttien käyttöikää ja lisää käyttövarmuutta. 

PATENTOITU PALKKIEN KIINNITYS

Perinteisissä kaavinpalkkiasennuksissa palkki on altis 

värinälle, mikä aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista. 

Palkin tukevalla kotelorakenteella sekä laskemalla ketjun 

kiinnityskohta palkin keskelle värinä on pystytty poista-

maan. Nämä seikat myös pidentävät ketjujen käyttöikää 

ja lisäävät ketjukaapimen toimintavarmuutta.

h

Perinteisessä kaavinpalkissa vetolinja on 

ylhäällä. Palkki on altis värinälle. Värinä 

aiheuttaa ketjun kulumista.

Laskemalla ketjun kiinnityskohta palkin 

keskelle poistetaan palkin värinästä aiheu-

tuva kuluminen ja palkki kulkee tasaisesti.

Ketjun ylä- ja alapuolella olevat momentit ku-

moavat suurelta osin toisensa, ketju kulkee 

värinättömästi ja ketjun kulumisongelma pal-

kin kiinnityskohdissa pienenee ratkaisevasti. 

Vetotappien keskinäinen etäisyys B (=jako) kasvaa siirrettäessä 

niitä kaikkia yhtä monta koloa suuntaan A.

Perushuoltojen yhteydessä tehtävällä vetotappien säädöllä piden-

netään ketjun ja pyörän käyttöikää.

hammaspyörävetoinen ketju

Ateenan jätevedenpuhdistamolle toimitettiin vuonna 

2003–2004 yhteensä 128 ketjukaavinjärjestelmää. Altaat 

ovat jälkiselkeytysaltaita, joiden mitat ovat: 64 allasta 

(pituus 25,5 m x leveys 8,7 m) ja 64 allasta (pituus 54,5 m 

x leveys 8,7 m). Finnchain-järjestelmän käyttövarmuus 

ja huoltotarpeen vähäisyys olivat ratkaisevia tekijöitä 

hankintapäätöstä tehtäessä.

Psyttalian jätevedenpuhdistamo, Ateena  

Turun jätevedenpuhdistamo rakennettiin kallion 

sisään. Finnchain toimitti vuonna 2007 puhdistamolle 

ketjukaavinjärjestelmät esi- ja jälkiselkeytysaltaisiin; 

8 esiselkeytysallasta (pituus 34 m x leveys 8,6 m) ja 16 

jälkiselkeytysallasta (pituus 53,5 m x leveys 8,8 m). 

Kahteen esiselkeytysaltaaseen asennettiin myös 

Finnchainin uusi pintalietejärjestelmä vuonna 2008.

Turun jätevedenpuhdistamo



Tekniset tiedot

Kiskot

Kisko Tyyppimerkintä Materiaali Mitat leveys x paksuus mm Paino kg/m

Pohjakisko FC-122/8 PP 100 x 14 0,8

Yläkisko FC-R100 GRP + PP 106 x 4 1,7

Yläkisko FC-Z3 AISI304 114 x 3 4,3

Ketjut

Tyyppi Jako 
mm

Murto-
kuorma kN

Sallittu 
kuorma kN

Nivelen 
laakeripinta mm2

Hammasaukon 
laakeripinta mm2

Tapin 
halk. mm

 Ketjun 
leveys mm

Ketjun 
korkeus

Paino 
kg/m

Materi-
aali

HA44 44 17 9 560 880 14 80 36 2,6 PA/POM

HA200 198 20 10 1 170 1 300 26 80 48 1,5 PA/POM

HA205 206 30 16 1 320 1 640 29 86 73 2,4 PA/POM

Vetopyörät

Tyyppi Ketjun jakohalkaisija 
mm

Ketjunpyörän sisäleveys 
mm

Sivulevyn paksuus 
mm

Vetävän holkin halkaisija 
mm 

Materiaali 
holkki/kehä

Z=11/HA200 702 105 4 20 PEUR/AISI304

Z=12/HA205 800 125 4 20 PEUR/AISI304

Z=19/HA44 269 91 4 12 POM/AISI304

Z=46/HA44 650 91 4 12 POM/AISI304

Taittopyörät

Tyyppi Kehän halkaisija 
mm

Navan reikä mm Navan pituus mm Paino kg Materiaali 
kehä/napa

Muuta

FC-76 450 76,1 125 4 Nyrim yksiosainen

FC-80 450 80 125 4 Nyrim yksiosainen

Kaavinpalkit

Tyyppi Palkin 
korkeus mm

Palkin 
leveys mm

Jäyhyysmomentti 
X-X mm4            Y-Y mm4

Vääntöjäyhyys-
momentti lv mm4

Paino 
kg/m

Materiaali Lasin 
osuus %

FC-190 190 60 3 605 000 376 100 479 313 2 GRP 60-70

FC-200 200 100 5 724 000 1 152 500 2 520 000 2,6 GRP 60-70

FC-220 220 120 10 881 245 5 083 635 7 012 345 4,1 GRP 60-70

FC-300 300 100 11 183 000 1 664 100 2 521 000 3,2 GRP 60-70

FC-310 310 120 19 917 118 5 600 130 7 013 038 5,3 GRP 60-70

Ketjumyynti Oy

 

Rekitie 1, 26510 Rauma

Puh. 02-838 738 00

Fax 02-838 738 30

www.ketjumyynti.fi 

 

Valmistaja: Finnchain Oy
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