
CHIMNEY INSPECTOR on
uusi voimalaitospiippujen sisä-
puolen videotarkastusmene-
telmä ja tietokoneohjelmisto.

Useiden innovaatioiden päälle
kehitimme ja rakensimme laitteis-
tot ja ohjelmistot, jotka tekevät
piipputarkastuksesta aukotto-
man, ylivoimaisen nopean ja
konkreettisen hyödyllisen.

TIEDOTE POLTTO-
VOIMALAITOKSILLE!

www.databooks.com/ci

Heti kun asiakas käynnistää ohjelman, “hän kulkee piipun läpi”
alhaalta ylös, ja näkee aukottomasti 360° piipun seinämästä yhdek-
sän kameran yhteensynkronoidusta videokuvasta.
        Kuva voidaan pysäyttää, sitä voidaan peruuttaa ja suurentaa.
Korkeus jota halutaan tarkastella voidaan syöttää, ja paljon muuta.

Korkeus piipun
valokuvan ja
mittapiirroksen
poikkiviivana

Korkeus jossa
piipussa ollaan
metreinä

9. kuva
ylöspäin
paljastaa
kohoumat

8 kuvaa
näyttävät 360°
piipun seinä-
mästä

ULTIMATE HITEC SOLUTIONS

Kauko-ohjatun gyro-kuvausrobottimme
erikoiskamerajärjestelmässä on vaakatasossa
kahdeksan videokameraa, jotka taltioivat
aukottoman 360° kuvan piipun seinämästä
koko piipun korkeudelta.
      Yhdeksäs ylöspäin kuvaava videokamera
taltio kohoumat piipun rakenteissa ja myös
aivan piipun yläpään. Videokuva siirtyy
langattomasti kannettavaan tietokoneeseen.
       Kehittämillämme jälkiprosessointiohjel-
milla parannamme videoiden erotuskykyä ja
synkronoimme ne asiakkaan toimittamaan
piipun mittapiirrokseen ja sen rinnalle liittä-
määmme piipun valokuvaan

Testasimme uuden menetelmän ja
kuvausrobotin eri voimalaitoksissa.
Kuvat vasemmalta: Rauhalahti Jyväskylässä,
Toppila Oulussa ja UPM Biofore Raumalla.

Piipun tarkastuskuvaukseen
kehitimme CI-ROBOCAM
kuvausrobotin, joka kulkee
piipun alapäästä yläpäähän
noin kymmenessä minuutissa.

Asiakkaille tehokkaaksi työkaluksi kehitimme
CHIMNEY INSPECTOR PRO tietokoneohjelman,
jonka he saavat tarkastuskuvauksen video-
tiedostojen kanssa muistitikulla. Ohjelmalla
asiakas “kulkee vapaasti piipussa”.



Tarkastuskuvaus kehittämällämme CI-ROBOCAM
kuvausrobotilla taltioi piipun sisäpuolesta aukottoman 360 -asteen
monikamerakuvan alhaalta ylös piipun päähän saakka. Videokuva ylös

paljastaa lisäksi kohoumia. Ainutlaatuisella menetelmällä ja laitteistolla työ voidaan
tehdä alhaalta piipun miesluukusta ylöspäin, jolloin aikaa piipussa työn suoritukseen
kuluu vain kolmisen tuntia. Työ voidaan tehdä myös ylhäältä alas.

CI -tarkastusmenetelmä soveltuu parhaiden piipuille joiden halkaisija on 2-8 m ja
korkeus alle 200 m. Menetelmä soveltuu hyvin korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.
Jos tehdään tarkastuskuvaukset sekä korjausta ennen, että sen jälkeen, kuvia voidaan
katsoa rinnakkain. Myös eri vuosina tehtyjä videotarkastuksia voidaan verrata
rinnakkain. Uusi piippu kannattaa kuvata referenssiksi ja dokumentiksi tulevia
vuosikymmeniä varten.

CI- tarkastuskuvauksen jälkeen esiprosessoimme ja synkronoimme videotiedostot
kehittämillämme erikoisohjelmilla videoiden erotuskyvyn parantamiseksi. Tämä työ
vie aikaa noin päivän.

Asiakas saa CHIMNEY INSPECTOR PRO tietokoneohjelman
ja tarkastusprojektin videotiedostot muistitikulla . Ojelmalla  hän “kulkee
piipussa”, tallentaa muistilistaan huomioita eri korkeuksista ja lisää niihin kom-

mentteja. Haluttuun korkeuteen – tai muistilistaan tallennettuun korkeuteen – hypätään
yhdellä klikkauksella.

Piippukuva ja asiakkaan toimittama mittapiirros näkyvät näytöllä (katso kuva oikealla).
Kuvan läpi kulkeva vaakaviiva kertoo senhetkisen videokuvan esittämän korkeuden.

Kun halutaan nähdä yksityskohtia kuvista, ne saadaan suurennetua omaan ikkunaansa
pieniä kuvia klikkaamalla..

P iipun kunnon arvionti ja dokumentointi  toteutetaan kierrättämällä tarkastus-
projektin muistitikkua kuntoarvioijilla (tai kopioimalla kansio tikulta heidän
tietokoneisiinsa). He tutkivat piipun läpikotaisin CI-ohjelmalla ja kirjaavat

havaintojensa korkeudet ja lisäävät niihin kommenttinsa. Ohjelman muistilistaomi-
naisuudella syötetyt tiedot tallettuvat tikulle/levylle tekstitiedostona, joka on helppo
jakaa muille vaikka sähköpostilla.

Yhteenkoottu muistilista havainnoista käydään kunnossapitopalaverissa nopeasti läpi
CI-ohjelmalla. Muistilistan riviä klikkaamalla hypätään sen alkuun kirjoitettuun korke-
uteen ja nähdään kohde. Korkeus piipun valokuvassa ja mittapiirroksessa nähdään niiden läpikulkevana vaakaviivana.
Näin kaikki asianosaiset yksityiskohtaisesti ja dokumentoidusti hahmottavat kohteet toimenpiteistä päätettäessä.
Muistilistaan voidaan kirjatata myös korjaussuunnitelma tai korjauksen tarjouspyyntö.

T arkastusprojektia ja CI-ohjelmaa voidaan jakaa vapaasti. Asiakas kopioi 8 gigatavun muistitikulla
saamaansa tarkastusprojekti- ja ohjalmakansiota eri tietokoneiden kiintolevyille. Hän kopioi vapaasti myös
muistitikkua ja jakaa kopioita esim. kunnossapitoalihankkijoille korjauskohteeseen tutustumista tai tarjous-

pyyntöä varten. Chimney Inspector Pro ohjelmistolisenssi on tarkastusprojektikohtainen.

Koko projekti on yhdessä ainoassa kansiossa, jossa ChimneyI.exe on ainoa ohjelmatiedosto. CI -OHJELMA
TOIMII ITSENÄISESTI ILMAN ASENNUSTA MUISTITIKULTAKIN KÄYNNISTETTYNÄ. Se on
testattu Windows XP, Vista, 7 ja 8 tietokoneissa. PC tukihenkilöä ei tarvita ohjelman käyttämiseksi.

OHJELMA EI TEE MITÄÄN ASETUKSIA TAI MUUTOKSIA TIETOKONEEN TIEDOSTOIHIN
EIKÄ REKISTEREIHIN! Ohjelma häviää koneesta tikku irroittamalla tai kansio levyltä poistamalla.
Keveytensä, nopeutensa ja optimoidulla koodilla aikaansaadun pienen kokonsa puolesta ohjelma edustaa
tämän päivän huippuohjelmointia.

CHIMNEY INSPECTOR
www.databooks.com/ci

Näytön piippukuva ja mittapiirros
testikohteena toimineesta Rauha-
lahden voimalaitoksesta (korkeus

130 m, sisähalkaisija 3,5 m).



PAUSE / PLAY
pysäyttää / jatkaa
videoita. Nuolet
siirtävät video-
kuvia askeleen
alas tai ylös.

Reaaliaikainen
korkeusnäyttö.
Asetus syöt-
tämällä haluttu
korkeus.

Korkeuden
asetus myös
klikkaamalla
piippukuvaa tai
mittapiirrosta.

Korkeus näkyy
myös kuvan läpi
kulkevana
vaakaviivana

Kahdeksan peräkkäistä videokuvaa näyttävät
360° alueen  piipun sisältä. Yhdeksäs ylöspäin kuvaava
video paljastaa kohoumat ja piipun pään kunnon.

Tarkastuskohteen perustiedot
näkyvät ohjelmaikkunan
yläreunassa: kohteen nimi,
kuvauspäivämäärä sekä kuvauksen
alin ja ylin korkeus. Alapuolella on
piipun valokuva ja mittapiirros
yhteisessä skaalassa.

Klikkaamalla yksittäistä kuvaa aukeaa video  suurena
omaan ikkunaansa, jonka yläreunassa on korkeusnäyttö,
pysäytä/jatka- ja nuolipainikkeet sekä puolinopeusvalinta.

Voimalaitospiippujen uusi videotarkastusmene-
telmä sekä tarkastus- ja dokumentointiohjelmisto

Näkyvä korkeus kopioituu listaan
uuden rivin alkuun panikkeella:
Korkeus muistilistaan

Muistilistaan kirjoitetaan korkeus ja sen perään kommentti huomiosta.
Listan riviä kaksoisklikkaamalla hypätään rivin alkuun kirjoitettuun korkeuteen.

Tekstin muutokset
tallennetaan painikkeella:
Tallenna muistilistalista

Teemme myös korjaustoimenpiteiden jälkeisiä
uusintakuvauksia. Toistuvan kuvauksen (myös
vuosittaisen kuvauksen) pakettihinta on suhteessa
halpa, koska esityö on jo tehty.

CI on ainoa 100% aukottomasti dokumentoiva
piipun tarkastusmenetelmä.

Soita ja kysy! Pyydä tarjous.

Timo Jalkanen
puh. 044 3450257

timo.jalkanen@databooks.com
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Muistilista ennen tarkastuskuvausta:
Veto minimiin ja anturit pois. Myös anturireiät
aiheuttavat vetoa, joten ne on syytä tukkia.

Chimney Inspector
piipuntarkastus



Ota CHIMNEY INSPECTOR palvelukseesi.
Se antaa konkreettista tietoa voimalaitoksesi

tärkeän osan – piipun – kunnosta.
Tulokset näet nopeasti ja 100% aukottomasti.

MIKSI CI-TARKASTUS KANNATTAA
CI-tarkastetun ja -dokumentoidun piipun korjauskustannukset

pysyvät hallinnassa, koska havaittuihin seikkoihin voidaan suunnitel-
mallisesti valmistautua eikä kalliita ja aikaavieviä yllätyksiä tule.

CI-tarkastus kannattaa tehdä myös takuuajan päättyessä. Uudet piiput
on järkevää dokumentoida tällä menetelmällä tulevia vuosikymmeniä varten.

Pelkät piirustukset eivät anna yhtä konkreettista kuvaa piipun rakenteesta

Chimney Inspector on uusinta moni-innovatiivista teknologiaa.
Soita ja kysy! Pyydä tarjous.

Tämä dokumentti pdf-muodossa ja lisätietoa osoitteessa:

www.databooks.com/c i
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Timo Jalkanen
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Chimney
Inspector
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