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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan suurten polttolaitosten (  50 MW) savukaasujen sisäl-

tämiä päästöjä. Tarkasteltavat päästöt ovat rikkidioksidi (SO2), typenoksidit (NOx) ja pien-

hiukkaset. Työn tavoitteena on esitellä yleisimmät päästöjen puhdistusmenetelmät ja niiden

toimintaperiaatteet. Lisäksi työssä tarkastellaan puhdistusmenetelmistä aiheutuvia kustan-

nuksia. Työssä tuodaan esille myös uudesta IE-direktiivistä aiheutuvat toimenpiteet nykyi-

sille Suomen suurille polttolaitoksille.

Laitosten savukaasujen päästöille on monia eri puhdistusmenetelmiä. Rikkidioksidin ja ty-

penoksidien puhdistusmenetelmät perustuvat kemiallisiin reaktioihin. Pienhiukkasten poisto

tapahtuu mekaanisten erotusprosessien kautta.

Uuden IE-direktiivin myötä polttolaitosten päästörajat ovat tiukentuneet. Tiukentuneiden

päästörajojen takia Suomen polttolaitoksiin joudutaan tekemään investointeja puhdistusme-

netelmien tehostamiseksi. Investoinnit ovat huomattavia, sillä summat liikkuvat miljardeissa

euroissa.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Roomalaiset aakkoset

P teho MW

T lämpötila °C

Kreikkalaiset aakkoset

ilmakerroin -

ominaisvastus cm

Alaindeksit

e sähkö

pa polttoaine

th lämpö

Lyhenteet

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technique)

BFB Kuplapeti (Bubbling Fluidized Bed)

BREF Parhaan käyttökelpoisen olevan tekniikan referenssiasiakirja

CCGT Kombikaasuturbiini (Combined Cycle Gas Turbine)

CFB Kiertopeti (Circulating Fluidized Bed)

ESP Sähkösuodatin (Electrostatic Precipitator)

IED Teollisuuden päästödirektiivi (Industrial Emissions

Directive)

LCP Polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitokset (Large

Combustion Plants)

LNB Low-NOx-poltin (Low NOx Burner)

LUVO Ilmanesilämmitin (Luftvorwärmer)

POK Kevyt polttoöljy

POR Raskas polttoöljy

SCR Selektiivinen katalyyttinen menetelmä (Selective Catalytic

Reduction)



SNCR Selektiivinen ei-katalyyttinen menetelmä (Selective Non-

Catalytic Reduction)

TNP Kansallinen siirtymäsuunnitelma (Transitional National Plan)

Yhdisteet

CaCO3 kalsiumkarbonaatti

CaO kalkki (kalsiumoksidi)

Ca(OH)2 kalsiumhydroksidi

CaSO4·2H2O kipsi (kalsiumsulfaattidihydraatti)

MgO magnesiumoksidi

N2 molekyylityppi

NH3 ammoniakki

NO typpimonoksidi

NO2 typpidioksidi

NOx typen oksidit

N2O typpioksiduuli eli ilokaasu

OC(NH2)2 urea

SO2 rikkidioksidi

SO3 rikkitrioksidi
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1 JOHDANTO

Voimalaitosten polttoprosesseissa syntyy savukaasuja, jotka sisältävät haitallisia yhdisteitä.

Näitä yhdisteitä ovat esimerkiksi rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Päästöjen

vähentäminen on erityisen tärkeää, sillä ne aiheuttavat ihmisille ja luonnolle haittavaikutuk-

sia. Haittavaikutuksia ovat esimerkiksi hengitystieoireet, happamat sateet ja ilmaston läm-

peneminen.

Päästöjen vähentämistä määrittelee myös lainsäädäntö. 1.1.2016 astui voimaan uusi suurten

polttolaitosten päästöjä rajoittava teollisuuden päästödirektiivi (IED) myös olemassa oleville

laitoksille. Suurella polttolaitoksella tarkoitetaan polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n

laitosta, joka voi myös koostua useasta vähintään 15 MW:n kattilasta joiden savukaasut on

johdettu yhteiseen piippuun (2010/75/EU, 34). Uusi IE-direktiivi aiheuttaa rikkidioksidi-,

typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen puhdistusmenetelmille parannustarpeen, jotta uusiin tiu-

kempiin päästörajoihin päästäisiin.

Voimalaitosten päästöjen vähentämiseen on kehitetty erilaisia puhdistusmenetelmiä. Puh-

distusmenetelmät eroavat toisistaan halutun päästökomponentin puhdistuksen, laitoksessa

poltettavan polttoaineen ja laitoksen koon suhteen.

Tämän työn tarkoituksena on esitellä yleisimmät suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, ty-

penoksidi- ja hiukkaspäästöjen vähennysmenetelmät sekä uuden IE-direktiivin päästöille

asettamat rajoitukset ja näistä aiheutuvat polttolaitosten puhdistusmenetelmien vaatimukset.

Lisäksi työssä tarkastellaan menetelmien päästövähennystehokkuuksia ja kustannuksia.

Työssä käy ilmi, miten IE-direktiivi vaikuttaa Suomen laitoskantaan ja minkälaisia toimia

voidaan käyttää.
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2 SAVUKAASUT

Savukaasu on palamisreaktion reaktiotuotteiden sekä polttoaineen ja palamisilman mukana

tulevien reagoimattomien aineiden muodostama kaasuseos. Tavallisesti polttoaine sisältää

vain viittä alkuainetta: hiiltä (C), vetyä (H2), happea (O2), typpeä (N2) ja rikkiä (S) (Raiko et

al. 2002, 34). Muiden alkuaineiden pitoisuus polttoaineessa on usein erittäin vähäinen.

Tyypillisen polttoaineen savukaasujen sisältämät yhdisteet ovat hiilen palamisessa syntyvä

hiilidioksidi (CO2) ja hiilimonoksidi (CO), vedyn palamisessa syntyvä vesihöyry (H2O),

rikin palamisessa syntyvät rikkidioksidi (SO2) ja rikkitrioksi (SO3). Lisäksi polton yhtey-

dessä muodostuu typenoksideita (NOx). (Raiko et al. 2002, 300.)

Tässä työssä tarkastellaan rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä.

2.1 Rikkidioksidi

Polttoaineen sisältämä rikki hapettuu poltossa rikkidioksidiksi, josta edelleen rikkitrioksi-

diksi hapettuu 2,5 - 1,25 % (Huhtinen et al. 2000, 92). SO2 aiheuttaa haittoja ihmisten ter-

veydelle ja luonnolle. Suuret pitoisuudet aiheuttavat hengitystiesairauksia ja hengitysvai-

keuksia. Ilmakehään päässyt SO2 aiheuttaa happosateita, jotka terveyshaittojen lisäksi ai-

heuttavat vesistöjen happamoitumista ja vahingoittavat kasveja sekä syövyttävät rakennuk-

sia. Taulukossa 1 on esitetty eri polttoaineiden rikkipitoisuuksia. (Srivastava & Jozewicz

2001, 1676.)

Taulukko 1. Polttoaineiden tyypillisiä rikkipitoisuuksia sekä rikkidioksidin ominaispäästöjä
(Raiko et al. 2002, 344).

Polttoaine Rikkipitoisuus [m-%] Rikkipäästö [mgSO2/MJ]
kivihiili 0,2 - 5 150 - 4000
puu < 0,05 < 130
turve 0,05 - 0,5 50 - 500
maakaasu 0 0
kevyt polttoöljy 0,05 - 0,5 25 - 250
raskas polttoöljy 1 - 4 500 - 2000

Taulukosta 1 nähdään, että raskas polttoöljy ja kivihiili sisältävät huomattavasti enemmän

rikkiä kuin muut polttoaineet.
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On kolme tapaa vähentää SO2-päästöjä: polttoaineen rikkipitoisuuden vähentäminen, rikin-

poisto savukaasuista ja rikinpoisto palamisreaktiossa. Hiilen rikkipitoisuutta voidaan laskea

poistamalla epäorgaanisesti sitoutunut rikki (pyriitit ja sulfaatit), tiheyserotuksella, vaahdo-

tuksella, magneettisella erotuksella tai elektrostaattisella erotuksella (Raiko et al. 2002, 349).

Hiileen orgaanisesti sitoutuneen rikin poistaminen on huomattavasti hankalampaa ja siihen

ei ole vielä kehitetty taloudellisesti kannattavaa menetelmää, joten hiilen rikkipitoisuuden

laskeminen on mahdollista vain tiettyyn rajaan saakka. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuutta

voidaan pienentää suhteellisen helposti öljynjalostusprosessissa (Huhtinen et al. 2000, 46).

Rikinpoistoa palamisreaktiossa ja savukaasuista käsitellään työssä myöhemmin kappaleessa

4.

2.2 Typenoksidit

Typenoksideita syntyy kolmella eri tavalla poltettaessa polttoaineita. Syntymekanismit ovat

terminen (thermal) NOx, polttoaine (fuel) NOx ja nopea (prompt) NOx. Poltossa muodostu-

vista NOx-päästöistä typpimonoksidi (NO) käsittää noin 95 % ja typpidioksidi (NO2) noin 5

%. Typpimonoksidi hapettuu ilmakehässä edelleen typpidioksidiksi, joka aiheuttaa happa-

maa laskeumaa sekä osallistuu saastesumun ja otsonin syntymiseen suurkaupungeissa.

(Raiko et al. 2002, 300.)

Dityppioksidia eli ilokaasua (N2O) voi syntyä leijukattiloissa käytettäessä matalia palamis-

lämpötiloja (Finnish Environment Institute 2001, 94). N2O:a ei juurikaan muodostu muissa

polttomenetelmissä vaan päästöt ovat yleensä selvästi alle 5 ppmv (volume parts per million)

verrattuna esim. hiilen leijupoltossa syntyvään 10 - 150 ppmv. Ilokaasu tuhoaa yläilmakehän

otsonikerrosta. Muut typpiyhdisteet muodostavat hyvin pienen osan syntyvistä typenoksi-

deista. (Wang et al. 2007, 271; Raiko et al. 2002, 300.)

Polttoilman sisältämästä typestä osa reagoi hapen kanssa muodostaen typpimonoksidia, tätä

reaktiota kutsutaan Zeldovichin mekanismiksi. Reaktion lähtökomponenttina tarvittavien

happiatomien määrä riippuu lämpötilasta. Tästä syystä mekanismilla syntyvää typpimonok-

sidia kutsutaan yleisesti nimellä terminen NOx.  Termisen  NOx:n muodostumisnopeus on

käytännössä merkityksetön alle 1400 °C:ssa. Lämpötilan noustessa yli 1600 °C:n muodostuu

termistä NOx:ta jo merkittäviä määriä. (Raiko et al. 2002, 305.)



10

Polttoaineiden typpipitoisuus on alle 1 %. Tästä suurin osa hapettuu palamisreaktiossa

NOx:ksi. Muodostumisreaktiota kutsutaan polttoaineen NOx:ksi. Kolmannen syntymekanis-

min nopean NOx:n osuus on usein pieni, alle 5 % syntyvistä typen oksideista. (Raiko et al.

2002, 306 - 307.)

2.3 Pienhiukkaset

Hiukkaset voidaan jakaa primääri- ja sekundäärihiukkasiin. Polttoperäisillä eli primäärihiuk-

kasilla tarkoitetaan hiukkasia, jotka ovat ilmakehässä siinä muodossa missä ne olivat pääs-

töhetkellä. Sekundäärihiukkasilla taas tarkoitetaan hiukkasia, jotka muodostuvat ilmake-

hässä kaasumaisista yhdisteistä. Hiukkaset voidaan jakaa myös niiden koon perusteella kar-

keisiin hiukkasiin PM10, jolloin niiden koko on 2,5 - 10 µm ja pienhiukkasiin PM2,5, joiden

koko on alle 2,5 µm. (De Nevers 2000, 215 - 216; Nicol 2013, 5.)

Pienhiukkasia syntyy poltossa palamattomien hiukkasten kulkeutuessa lentotuhkan mukana

ulos tulipesästä. Suurin osa syntyvistä partikkeleista on 1 - 30 µm:n kokoisia, mutta pienem-

piä hiukkasia syntyy myös palamattomien ainesten kondensoituessa mikroskooppisiksi pi-

saroiksi. (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 5-9.)

Ilmassa olevat hiukkaset aiheuttavat ihmisille erilaisia terveyshaittoja. Karkeat hiukkaset

pääsevät hengitysteitse keuhkoihin aiheuttaen hengitystiesairauksia. Pienhiukkaset pääsevät

keuhkojen limakalvojen läpi verenkiertoon. Näin ollen pienhiukkasten haitallisuus on suo-

raan suhteessa niiden kokoon. (Nicol 2013, 5.)
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3 PÄÄSTÖJÄ RAJOITTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Uusi teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi 2010/75/EU (IE-direktiivi) astui voimaan

6.1.2011. Direktiivillä uudistetaan IPPC-direktiivi ja se kattaa myös siihen asti voimassa

olleet LCP-, jätteenpoltto-, titaanioksiditeollisuuden- ja teollisuuden-VOC-direktiivit, yhdis-

täen direktiivit yhdeksi kokonaisuudeksi. Direktiivin tavoitteena on edistää ilmaston- ja

maaperänsuojelua sekä resurssien kestävää käyttöä. Lisäksi tavoitteena on ympäristönsuoje-

lun parantaminen kustannustehokkaasti ja uusien teknisten innovaatioiden syntymisen edis-

täminen. (Puheloinen et al. 2011, 18.)

Suomen lainsäädäntöön suurten laitosten päästöistä direktiivi on sisällytetty valtioneuvoston

asetuksella suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (VNa 20.11.2014/936). Suurella

polttolaitoksella (LCP) tarkoitetaan laitosta, jonka polttoaineteho on vähintään 50 MW. Ase-

tus astui voimaan 20.11.2014, josta lähtien se on koskenut uusia laitoksia. Olemassa oleville

laitoksilla asetus astui voimaan 1.1.2016. Uusille laitoksille asetuksen mukaiset päästörajat

löytyvät liitteestä I ja olemassa oleville laitoksille liitteestä II. Olemassa oleva laitos määri-

tellään seuraavasti: laitoksen toimintaan on myönnetty lupa ennen 20.2.2013 tai laitosta,

jonka ympäristönlupahakemus on kuulutettu ennen 20.2.2013 ja joka on otettu käyttöön vii-

meistään 20.2.2014. (VNa 20.11.2014/936, 2, 8.)

Uusi suurten polttolaitosten (LCP) parhaan käytettävissä olevan tekniikan vertailuasiakirja

(BREF) on vielä valmisteluasteella, joten tällä hetkellä sopivien puhdistusjärjestelmien va-

linta on haastavaa. Uudessa BREF:ssä on liitteiden I ja II päästöraja-arvoja tiukemmat pääs-

törajat, jotka otetaan lähtökohdaksi lupamääräyksiin. Viranomaisen tulee valvoa etteivät lai-

tosten päästöt ylitä parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) päästörajoja. IE-direktiivin

15 artiklan kohdan 4 perusteella voi viranomainen kuitenkin asettaa löyhemmät päästöraja-

arvot kuin BREF:ssä on määritetty. Tämä on kuitenkin mahdollista vain jos BAT-päätel-

missä kuvattuun parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvien päästötasojen saa-

vuttaminen aiheuttaisi suhteettoman suuret kustannukset ympäristöhyötyihin nähden.

(2010/75/EU, 29.)
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3.1 Määräaikaiset poikkeukset

Investointitarvetta voidaan siirtää erilaisilla joustoelementeillä tai kansallisella siirtymä-

suunnitelmalla (TNP). Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa IE-direktiivin artiklan 32 mu-

kaisen TNP:n 1.1.2016 - 30.6.2020 välisenä aikana. TNP:hen voivat osallistua polttolaitok-

set, joille myönnettiin ensimmäinen lupa ennen 27.11.2002 tai joiden toiminnanharjoittaja

oli toimittanut täydellisen lupahakemuksen ennen edellä mainittua ajankohtaa ja laitos aloitti

toimintansa 27.11.2003 mennessä. (2010/75/EU, 36.)

Siirtymäsuunnitelman ulkopuolelle voidaan jättää olemassa olevat laitokset, joihin sovelle-

taan 33 artiklan kohtaa 1. Tässä joustoelementissä laitoksen toiminnanharjoittaja on sitoutu-

nut viranomaiselle 1.1.2014 mennessä käyttämään laitosta enintään 17500 käyttötuntia

1.1.2016 - 31.12.2023 välisenä aikana. Polttolaitoksen päästöt eivät kuitenkaan saa ylittää

päästöraja-arvoja, jotka perustuvat 31.12.2015 voimassa olevaan LCP-asetukseen (VNa

1017/2002) tai ympäristölupaan. Laitoksen jatkaessa toimintaansa 1.1.2024 jälkeen eivät

päästöt saa ylittää liitteen I raja-arvoja. (2010/75/EU, 37; VNa 20.11.2014/936, 3.)

Vanhalle olemassa olevalle enintään 200 MW:n kaukolämpölaitokselle voidaan olla noudat-

tamatta liitteen II mukaisia päästöarvoja 1.1.2016 - 31.12.2022 välisenä aikana. Vanhalla

olemassa olevalla laitoksella tarkoitetaan sellaista olemassa olevaa laitosta, jolle on myön-

netty lupa ennen 27.11.2002 tai, jonka hakemus on kuulutettu ennen edellä mainittua päivää

ja käynnistynyt viimeistään 27.11.2003. Laitoksen päästöt eivät kuitenkaan saa ylittää

31.12.2015 voimassa olevia LCP-asetuksen (VNa 1017/2002) tai ympäristöluvan mukaisia

päästöarvoja. (VNa 20.11.2014/936, 2 - 4.)
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4 RIKINPOISTO

Rikinpoisto voidaan jakaa primäärisiin ja sekundäärisiin menetelmiin sen perusteella, missä

vaiheessa rikinpoistoreaktio tapahtuu. Primäärimenetelmiin luetaan ennen polttoa ja pol-

tossa tapahtuva rikinpoisto. Sekundäärimenetelmissä rikinpoisto tapahtuu palamisreaktion

jälkeen savukaasuista. Sekundäärimenetelmät on jaoteltu kuvassa 1 tyypin perusteella. (Eu-

ropean Commission 2006, 65.)

Kuva 1. Savukaasujen rikinpoistomenetelmät tyypeittäin jaoteltuna (European commission 2006,
66).

Savukaasujen rikinpoistomenetelmät voidaan jakaa karkeasti regeneroiviin ja ei-regeneroi-

viin menetelmiin ja edelleen kuiva-, puolikuiva- ja märkäprosesseihin. Regeneroivalla me-

netelmällä tarkoitetaan menetelmää, jossa sorbentti voidaan regeneroida lämmön avulla tai

kemiallisesti ja käyttää uudelleen. Sorbentti taas on poistettavan yhdisteen absorptioon tai

Savukaasujen
rikinpoistomenetelmät

Regeneroivat prosessit

Märkäprosessit

Wellman-Lord-
prosessit

DESONOX-prosessi

Kuivaprosessit Aktiivihiiliprosessi

Ei-regeneroivat
prosessit

Kuivaprosessit Sorbentin injektio

Puolikuivaprosessit Spray-kuivainprosessi

Märkäprosessit

Kalkkikiviskrubberi

Natrium(hydroksidi)-
skrubberi

Ammoniakkiskrubberi

Vetyperoksidiskrubberi

Merivesi

Tupla-alkali

Muut prosessit
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adsorptioon käytettävä aine. Yleisemmin käytetyissä ei-regeneroivissa menetelmissä sor-

bentti on kertakäyttöinen. Eri rikinpoistomenetelmien osuuksia hiilivoimaloissa on esitetty

kuvassa 2.

Kuva 2. Rikinpoistojärjestelmien osuus hiilivoimaloissa (Soud 2000, 13).

Kuvasta nähdään märkäpesureiden olevan selvästi yleisin menetelmä, puolikuiva- ja kuiva-

menetelmä kattavat noin kymmenyksen laitoksiin asennetusta tehosta ja muilla prosesseilla

on vain muutaman prosenttiyksikön markkinaosuus. Märkäpesureiden markkinaosuuden

oletetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään, tulevaisuuden odotukset esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Rikinpoistojärjestelmät tulevaisuudessa (Soud 2000, 13).

87%

8%
2% 3%

Märkäpesuri

Sumukuivauspesuri

Sorbentin injektio

Muut (CFB-pesuri,
regeneroivat ja
yhdistetty SO2- ja
NOx-poisto)

95%

2% 2% 1%

Märkäpesuri

Sumukuivauspesuri

Sorbentin injektio

Yhdistetty
SO2/NOx-
poistojärjestelmä



15

4.1 Märkäprosessit

Ei-regeneroivat märkäpesurit kattavat 87 % hiilivoimaloissa käytetystä rikinpoistoteknii-

kasta. Tämä johtuu niiden korkeasta erotustehokkuudesta ja luotettavasta tekniikasta. Kalk-

kikivi on yleisimmin käytetty sorbentti, koska sitä on helposti saatavilla ja se edullista mo-

nissa maissa. Muita märkäprosesseja ovat mm. merivesiprosessi, tupla-alkaliprosessi, mag-

nesium-, natriumkarbonaatti- ja ammoniakkipesurit. Investointikustannukset ovat märkäme-

netelmissä suuremmat kuin kuivamenetelmissä johtuen märkämenetelmän lietteenkäsittely-

järjestelmästä. Tästä syystä niitä käytetään erityisesti suurissa polttolaitoksissa (Soud 2000,

11). (Soud 1994, 29; European Commission 2006, 67.)

4.1.1 Kalkkikivipesuri

Kalkkikivipesuri on yleisimmin käytetty rikinpoistomenetelmä ja se kattaa noin 80 % kai-

kista asennetuista rikinpoistojärjestelmistä. Pesurilla päästään tyypillisesti 95 %:n erotuste-

hokkuuteen ja yli 99 %:n luotettavuuteen. Uusimmissa järjestelmissä päästään jopa 99 %:n

erotustehokkuuteen, joka edesauttaa matalampien päästörajoitusten täyttämistä. Kalkkikivi-

pesurin prosessikaavio esitetään kuvassa 4. (European Commission 2006, 68; Soud 2000,

11.)

Kuva 4. Kalkkikivipesurin yksinkertaistettu prosessikaavio (Soud 1994, 29).
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Savukaasut johdetaan tavallisesti hiukkaserottimen ja lämmönvaihtimen kautta rikkipe-

suriin, jossa SO2 poistetaan hienoksi jauhetulla kalkkikivilietteellä. Kalkkikivilietteen kal-

siumkarbonaatti (CaCO3) pitoisuuden tulisi olla yli 95 %, jotta rikinpoisto on tehokasta. (Eu-

ropean Commission 2006, 68.)

Kalkkikivipesurin käyttökustannukset ovat matalat, sillä kalkkikiveä on hyvin saatavilla ja

sen käsittely on edullista. Kalkkikivipesurit voivat käyttää pakotettua tai luonnollista hape-

tusta. Pakotetussa hapetuksessa vedenpoisto on helppoa, koska kipsikiteet ovat suurempia

kuin luonnollisessa hapetuksessa. Tekniikalla päästään 99 %:n toimintavarmuuteen ja se

tuottaa sivutuotteena myyntiin kelpaavaa kipsiä (CaSO4·2H2O). Luonnollinen hapetus tuot-

taa kalsiumsulfiittia/-sulfaattia, joka ei kelpaa myyntiin vaan sitä käytetään lähinnä täyte-

maana. Pakotettu hapetus onkin tästä syystä näistä kahdesta käytetympi menetelmä. Kalkki-

kivipesurin suuria investointikustannuksia helpottaa sivutuotteena syntyvän kipsin myynti

rappaukseen, sementin tai kipsilevyn valmistukseen. (European Commission 2006, 69; Soud

2000, 11)

4.2 Puolikuivaprosessi

Puolikuivapesuri eli sumukuivauspesuri hyödyntää monissa teollisuuden prosesseissa käy-

tössä olevaa sumukuivaustekniikkaa (spray drying). Se on toisiksi yleisin rikinpoistomene-

telmä 8 %:n markkinaosuudella ja kuivista menetelmistä se kattaa 74 % käytetyistä laitteista.

(European Commission 2006, 80)

Sumukuivauspesuria käytetään 200 MWe:n kattiloihin asti, joissa poltetaan alle 1,5 % rikkiä

sisältävää polttoainetta. Menetelmän investointikustannukset ovat pienemmät, mutta erotus-

tehokkuus on heikompi kuin märkäpesurilla. Myöskin menetelmän tilantarve on pienempi

kuin kalkkikivipesurilla. Näiden syiden takia menetelmä sopii hyvin jälkiasennukseen ja

huippukuorma käyttöön. (Soud 1994, 32)
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Sumukuivauspesurilla päästään yli 90 %:n erotustehokkuuteen ja joidenkin valmistajien mu-

kaan jopa yli 95 %:n erotustehokkuuteen. Yhdistämällä puolikuivapesuri toiseen rikinpois-

tomenetelmään, esimerkiksi sorbentti-injektioon, voidaan päästä 99 %:n erotustehokkuu-

teen. Menetelmän toimintaperiaate esitetään kuvassa 5. (European Commission 2006, 78;

Soud 2000, 35)

Kuva 5. Puolikuivapesurin yksinkertaistettu toimintaperiaate (Finnish Environment Institute 2001,
42).

Pesurissa käytetään tyypillisesti sorbenttina kalkkia (CaO) tai kalsiumhydroksidia

(Ca(OH)2). Sorbenttilietettä sumutetaan reaktoriin pieninä pisaroina, missä sen sisältämä

vesi höyrystyy savukaasujen korkean lämpötilan vaikutuksesta ja kalkki reagoi savukaasu-

jen kanssa muodostaen kalsiumsulfiittia ja -sulfaattia.

4.3 Kuivaprosessit

Kuivaprosessissa sorbenttia syötetään tulipesään tai savukaasukanavaan ennen hiukkasero-

tinta. Menetelmän etuina ovat sen yksinkertaisuus ja pienet kustannukset. Sorbentin syöttöä

tulipesään käytetään yleisesti petikattiloissa, jolloin päästään 50 %:n erotustehokkuuteen

kuplapetikattiloissa ja jopa 99 % vähennystehokkuuteen kiertopetikattiloissa (European

Commission 2006, 92; Pöyry 2009, 14). Petikattiloissa poltto tapahtuu petissä, jossa poltto-

aine muodostaa leijutusmateriaalin kanssa suspension. Petikattilat voidaan kahteen eri tyyp-

piin: kuplapetikattiloihin (BFB), joissa poltto tapahtuu kuplivassa leijukerroksessa ja kierto-

petikattiloihin (CFB), joissa kiintoaine kulkeutuu leijutuskaasun mukana pois tulipesästä ja
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kierrätetään takaisin tulipesään. (European Commission 2006, 81 - 83; Raiko et al. 2002,

490.)

Savukaasukanavainjektiolla päästään tyypillisesti 50 % tehokkuuteen, mutta uudemmilla

kierrätystekniikoilla päästään 85 %:n erotustehokkuuteen (European Commission 2006, 84).

Suurissa laitoksissa kuivaprosesseja käytetään kuitenkin harvoin lukuun ottamatta petikatti-

loiden tulipesäinjektiota.

4.4 Regeneroivat menetelmät

Regeneroivissa menetelmissä SO2 poistetaan savukaasuista adsorbentin tai absorbentin

avulla. Tämän jälkeen adsorbentti tai absorbentti regeneroidaan, jolloin saadaan lähes puh-

dasta rikkidioksia tai rikkihappoa. Regeneroinnin jälkeen sorbentti voidaan käyttää uudes-

taan rikinpoistoon. Regeneroivat menetelmät olivat laajan tutkimuksen kohteena aikaisem-

min, kun 70- ja 80-luvuilla kalkkikivipesureiden kanssa oli suuria kehitysongelmia. (De Ne-

vers 2000, 426, 418)

Regeneroivien menetelmien etuina on vähäinen rikkisorbentin tarve, koska sorbentti voidaan

aina regeneroida ja näin kierrättää, joten jätettä ei synny paljoa. Menetelmillä on kuitenkin

korkeat investointikustannukset sekä ne kuluttavat paljon energiaa sorbentin regenerointiin,

mikä vähentää regeneroivien menetelmien houkuttelevuutta. Sivutuotteen mahdolliset käyt-

tökohteet voimalaitoksen lähellä kuitenkin vähentävät kustannuksia. Tärkeimmät regeneroi-

vat menetelmät esitetään taulukossa 2, joista käytetyin on kalkkikivipesuria muistuttava

Wellman-Lord-prosessi. (Raiko et al. 2002, 351; Soud 1994, 34)

Taulukko 2. Tärkeimmät regeneroivat rikinpoistomenetelmät (Zevenhoven & Kilpinen 2004, 3-
17).

Prosessi Sorbentti/toimintaperiaate Loppu-/sivutuote
Wellman-Lord Natriumsulfiitti Konsentroitu SO2

Bergbau-Forschung Aktiivihiili Konsentroitu SO2

Linde-Solinox Fyysinen absorptio Konsentroitu SO2

Sumukuivauspesuri Natriumkarbonaatti Alkuainerikki
MgO-prosessi Magnesiumoksidi (MgO) Konsentroitu SO2
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5 TYPENOKSIDIEN VÄHENTÄMINEN

Typenoksidien (NOx) vähentämistavat voidaan jakaa kahteen luokkaan: primääri- ja sekun-

däärimenetelmiin. NOx-päästöjä kannattaa vähentää ensin primäärimenetelmillä ja sen jäl-

keen tarvittaessa sekundäärimenetelmillä, koska primäärimenetelmät ovat edullisempia ja

niillä ei ole juurikaan käyttökustannuksia (Kaikko 2015, 47). Toisin kuin rikinpoistossa, voi-

daan typpipäästöihin vaikuttaa jo itse palamisreaktiossa. Primäärimenetelmät asennetaan tu-

lipesään ja niiden tavoitteena on vähentää NOx:n syntyminen jo palamisreaktiossa eli käyte-

tään polttoteknisiä vähennyskeinoja. Sekundäärimenetelmässä NOx:t poistetaan savukaa-

suista. (Finnish Environment Institute 2001, 94; European Commission 2006, 94.)

5.1 Primäärimenetelmät

Primäärimenetelmiä käytettäessä on tärkeää, että kattilan toiminta pysyy optimaalisena ja

ettei poltossa synny muita haitallia yhdisteitä. Poltossa tulisikin ottaa huomioon seuraavia

asioita: prosessin turvallisuus ja luotettavuus, mahdollisuus eri polttoaineiden käyttöön,

täydellinen palaminen, mahdollisimman pienet päästöt ja pienet ylläpitokustannukset.

Primäärimenetelmät esitetään kuvassa 6. (European Commission 2006, 95.)

Kuva 6. Typen oksidien primääriset vähennysmenetelmät (European Commission 2006, 95).

5.1.1 Matala yli-ilma

Matalan yli-ilman käyttäminen on yksinkertainen ja helposti toteutettavissa oleva NOx-

päästöjen vähennystapa. Se vähentää termisen ja polttoaineen NOx:ien muodostumista. Me-

netelmä on käytössä erityisesti vanhoissa voimalaitoksissa, joissa uuden tekniikan asentami-

nen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Menetelmällä päästään 10 - 44 %:n NOx-päästöjen

vähennykseen. (European Commission 2006, 96, 104.)

Primääri-
menetelmät

Pieni yli-ilma
Palamisilman

vaiheistus

Low-NOx-
polttimetTulipesässä

Savukaasujen
kierrätys

Tulipesässä Low-NOx-
polttimet

Vähennetty
ilman

esilämmitys
Polttoaineen

vaiheistus

Tulipesässä
(jälkipoltto)

Low-NOx-
polttimet
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5.1.2 Ilmavaiheistus

Ilmavaiheistuksessa kattilan alaosassa vallitsee ali-ilmaolosuhteet, joka vähentää polttoai-

neen NOx:n syntymistä. Myös termisen NOx:n syntyminen vähenee mahdollisesti, sillä pa-

lamisreaktion huippulämpötila ei ole ali-ilmalla yhtä korkea kuin stökiömetrisessä palami-

sessa. Paras tehokkuus saavutetaan primäärivyöhykkeen ilmakertoimella  = 0,8…0,9 (Wu

2002, 20). Loppuilma (n. 10 - 30 %) syötetään kattilan keski- tai yläosaan polttimien ylä-

puolelle. Ilmavaiheistusta voidaan käyttää niin arina- kuin leijukattiloissa. Ilmavaiheistuk-

sella päästään 10 - 70 %:n tehokkuuteen. Ilmavaiheistuksen periaate esitetään kuvassa 7.

(Raiko et al. 2002, 311; European Commission 2006, 96, 104.)

Kuva 7. Ilmavaiheistuksen periaate tulipesässä (Raiko et al. 2002, 310).

Ilmavaiheistuksen huonoja puolia ovat palamisen epätäydellisyys, joka aiheuttaa CO-pääs-

töjä ja palamattomien osuuden kasvua. Lisäksi ilmavaiheistus saattaa aiheuttaa lämpöpinnan

korroosiota ja ylimääräistä likaantumista, mistä etenkin lämpöpinnan korroosio pienentää

huomattavasti pinnan elinaikaa. (European Commission 2006, 104; Wu 2002, 21)

5.1.3 Savukaasujen kierrätys

Savukaasujen kierrätys vähentää palamiseen osallistuvan hapen määrää ja pienentää pala-

mislämpötilaa. Täten polttoaineen ja termisen NOx:n muodostuminen vähenee. Savukaasu-

jen kierrätys on todettu toimivaksi erityisesti korkean lämpötilan kattiloissa. Savukaasujen

kierrätyksellä päästään öljy- ja kaasukattiloilla jopa 60 %:n NOx-päästöjen vähennykseen.

Hiilikattiloissa vähennystehokkuus jää alle 20 %:n. Savukaasujen kierrätystä voidaan myös
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käyttää muiden primäärimenetelmien kanssa, jolloin päästään korkeisiin päästövähennyk-

siin. (Wu 2002, 22; European Commission 2006, 104.)

Savukaasujen kierrätyksen heikkoutena on pienentynyt lämmönsiirtokapasiteetti, koska

kierrätys viilentää tulipesää. Tyypillisesti jälkiasennetun savukaasujen kierrätys -menetel-

män takia lämmöntuotto on 10 % matalampi. Liian suuri kierrätettävän savukaasun määrä

voi aiheuttaa korroosio-ongelmia lämpöpinnoille ja kasvattaa energian kulutusta savukaasu-

puhaltimien takia. (Wu 2002, 22; European Commission 2006, 97.)

5.1.4 Vähennetty ilman esilämmitys

Ilman esilämmityksen vähentäminen vähentää lähinnä öljy- ja kaasukattiloiden NOx-pääs-

töjä, koska näillä polttoaineilla pääasialliset NOx-päästöt ovat termistä NOx:ta. Ilman esi-

lämmityksen vähentäminen laskee palamislämpötilaa, mikä vähentää termisen NOx:n muo-

dostumista. Tekniikkaa ei kuitenkaan voida käyttää esimerkiksi hiilen kanssa, koska se vaatii

korkean lämpötilan kunnolliseen palamiseen. Ilman esilämmitystä ei myöskään saa vähentää

liikaa, koska se suurentaa polttoaineen kulutusta huomattavasti. (European Commission

2006, 97.)

5.1.5 Polttoainevaiheistus (jälkipoltto)

Jälkipoltto hyödyntää sekä ilmavaiheistusta että polttoainevaiheistusta. Tekniikkaa voidaan

käyttää monilla eri polttoaineilla. Sen jälkiasennus on myös helppoa, sillä se ei vaadi muu-

toksia primäärivyöhykkeeseen. Tekniikalla päästään 30 - 70 %:n NOx-päästöjen vähennys-

tehokkuuteen. (Raiko et al. 2002, 314; Wu 2002, 23.)

Tekniikan huonoja puolia ovat mahdollinen tulipesän korroosio ja suurempi likaantuminen

sekä palamattomien lisääntyminen. Laitteiston hinta on noin 2,5 milj. € 250 MWth:n katti-

lalle, joten se ei ole yhtä kustannustehokas vaihtoehto kuin esimerkiksi low-NOx-polttimen

ja tulipesän ilmavaiheistuksen yhdistelmä. Polttoainevaiheistuksen toimintaperiaate esite-

tään kuvassa 8. (Raiko et al. 20002, 314; European Commission 2006, 100.)
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Kuva 8. Polttoainevaiheistuksen periaate (Wu 2002, 23).

Polttoainevaiheistuksen toimintaperiaate on yllä olevan kuvan mukainen kolmivaiheinen pa-

lamisprosessi. Ensimmäisessä vaiheessa pääpolttoaine poltetaan yli-ilmamäärällä primääri-

vyöhykkeessä. Toisessa vaiheessa sekundääripolttoainetta, tyypillisesti maakaasua, syöte-

tään vaiheistusvyöhykkeeseen. Näin syntyy ali-ilmainen palamisolosuhde, jossa NO pelkis-

tyy molekyylitypeksi (N2). Vaiheistusvyöhyke vaatii yli 1000 °C:n lämpötilan. Polttoaine-

vaiheistuksen kolmannessa, loppupalamisvaiheessa syötetään tulipesään lisää ilmaa, jotta

sekundääripolttoaine palaa loppuun saakka. Optimaalinen lämpötila on alle 1000 °C. (Raiko

et al. 2002, 312 - 313.)

5.1.6 Low-NOx-poltin

Low-NOx-polttimet (LNB) voivat toimia ilmavaiheistuksella, polttoainevaiheistuksella, sa-

vukaasujen kierrätyksellä tai näiden yhdistelmällä. LNB:sta käytetään termiä hybridi low-

NOx-poltin, kun se käyttää useampaa vähennystekniikkaa samanaikaisesti. Oheisessa ku-

vassa 9 esitetään ilman vaiheistuksella toimiva low-NOx-poltin. (European Commission

2006, 101 - 103.)
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Kuva 9. Ilmavaiheistuksella toimiva low-NOx-poltin (Wu 2002, 10).

Oheisessa taulukossa 3 on vertailtu erityyppisten low-NOx-polttimien ominaisuuksia.

Taulukko 3. Low NOx -polttimien suorituskyky ja ongelmat (European Commission 2006, 105).
Vähennystehok-

kuus [%]
Rajoitukset

Ilmavaiheistus 25 - 35
epävakaa liekki
epätäydellinen poltto

Polttoainevaiheistus < 20 epävakaa liekki
Savukaasujen kierrä-

tys 50 - 60
epävakaa liekki
epätäydellinen poltto

Kehittyneemmillä hybridi low-NOx-polttimilla päästään tyypillisesti 20 % korkeampiin vä-

hennystehokkuuksiin kuin perinteisillä low-NOx-polttimilla. (Wu 2002, 14).

5.2 Sekundäärimenetelmät

Sekundäärimenetelmissä typenpoisto tapahtuu savukaasuista tulipesän jälkeen. Savukaasui-

hin lisätään ureaa (OC(NH2)2, ammoniakkia (NH3) tai jotain muuta kemikaalia. Savukaasu-

jen NOx reagoi näiden kanssa muodostaen molekyylityppeä tai nitraatteja. Yleisimmät me-

netelmät ovat selektiivinen katalyyttinen menetelmä (SCR) ja selektiivinen ei-katalyyttinen

menetelmä (SNCR). Vähemmän käytettyjä menetelmiä ovat hybridi SCR/SNCR ja typen ja

rikin yhteispoistojärjestelmä DESONOX. (Wu 2002, 33.)

Tavallisesti SNCR-menetelmää käytetään 200 MW:n laitoksiin saakka ja sitä suuremmissa

käytetään yleensä SCR-menetelmää (Nalbandian 2004, 20).
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5.2.1 Selektiivinen katalyyttinen menetelmä

SCR-menetelmä on tehokkain tapa poistaa NOx:t savukaasuista ja sillä päästään jopa 95 %:n

erotustehokkuuteen. Menetelmä soveltuu matalarikkisille polttoaineille (alle 2 %), koska

SO2 hapettuu katalyytin vaikutuksesta helposti SO3:ksi. SO3 vuorostaan aiheuttaa mahdolli-

sesti korroosiota myöhemmissä vaiheissa, jos se pääsee tiivistymään rikkihapoksi. Katalyytti

myös edesauttaa ammoniumsulfaattiyhdisteiden syntymistä, mikä aiheuttaa pinnoille kor-

roosiota ja likaantumista. Menetelmän toimintaperiaate esitetään kuvassa 10. (Raiko et al.

2002, 332 - 333; Wu 2002, 33.)

Kuva 10. SCR-menetelmän toimintaperiaate ”kuuma puoli, korkea tuhka”-kytkennällä (Wu 2002,
33).

Kaasumaista ammoniakkia syötetään savukaasuihin 250 - 500 °C:n lämpötilassa. Savukaa-

sut kulkeutuvat tämän jälkeen SCR-reaktoriin, jossa olevat katalyyttikerrokset jouduttavat

NOx:n pelkistymistä molekyylitypeksi ja vesihöyryksi. Reaktori koostuu hunajakenno- tai

levytyyppisistä katalysaattoripeteistä. Typen oksidien pelkistymiselle optimaalinen toimin-

talämpötila on 300 - 400 °C. Ureaa voidaan myös käyttää pelkistimenä pienemmässä, alle

50 MW:n kokoluokassa (European Commission 2006, 106). (Wu 2002, 33; Raiko et al.

2002, 332)

Ureaan pohjautuvia prosesseja on kehitetty myös suurempaan kokoluokkaan. Tällöin pro-

sesseissa kuljetetaan ja varastoidaan laitokselle ureaa, joka muunnetaan ammoniakiksi ennen

SCR-reaktoriin syöttämistä. Tekniikan etuja ovat urean turvallisuus: helppo kuljetettavuus,

käsittely sekä paloturvallisuus. Ureajärjestelmä on kuitenkin kalliimpi vaihtoehto kuin pe-

rinteinen ammoniakkijärjestelmä. (Wu 2002, 35.)
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Tyypilliset SCR-reaktorin sijoitusvaihtoehdot ovat ”kuuma puoli, korkea tuhka”- (high-

dust), ”kuuma puoli, matala tuhka”- (low-dust), ja ”kylmä puoli, matala tuhka”-kytkennät

(tail-end). Kuvassa 10 oleva ”kuuma puoli, korkea tuhka”-kytkentä on yleisin sijoitusvaih-

toehto. Siinä SCR-reaktori sijaitsee savukaasukanavassa ennen ilmanesilämmitintä (LUVO)

ja sähkösuodatinta. Kytkennässä ei tarvitse lämmittää savukaasuja ennen reaktoria, joten se

on kustannustehokas. Sijoitusvaihtoehdon huonot puolet ovat katalyytin kuluminen ja eroo-

sio lentotuhkan vaikutuksesta, mikä puolestaan vähentää NOx:n pelkistystehokkuutta. Kyt-

kennän jälkiasennuksessa tulee myös huomioida tilantarve kattilan jälkeen. (Wu 2002, 33;

European Commission 2006, 110.)

”Kuuma puoli, matala tuhka”-kytkennässä SCR-reaktori on sijoitettu hiukkassuodattimen

jälkeen, jolloin katalyytin kuluminen lentotuhkan vaikutuksesta saadaan poistettua. Näin ka-

talyytin pelkistystehokkuus pysyy hyvänä ja se säilyttää toimintakuntonsa edellistä kytken-

tää kauemmin. Menetelmä vaatii kuitenkin joko kalliin kuuman puolen ESP:n tai savukaa-

sujen uudelleen lämmityksen optimaaliseen pelkistyslämpötilaan. Tämän takia kytkentä on

erityisesti jälkiasennuksena kallis vaihtoehto. (Wu 2002, 33; European Commission 2006,

110.)

”Kylmä puoli, matala tuhka”-kytkennässä reaktori sijaitsee savukaasukanavassa LUVO:n ja

ESP:n jälkeen. Tällöin katalyytti kestää kauemmin, mutta saatu taloudellinen etu menete-

tään, kun savukaasut lämmitetään optimaaliseen pelkistyslämpötilaan. Kytkentä on erityi-

sesti käytössä jälkiasennuksissa, joissa on rajalliset tilat kattilan jälkeen. (Wu 2002, 33.)

5.2.2 Selektiivinen ei-katalyyttinen menetelmä

Typpimonoksidi voidaan pelkistää typeksi lisäämällä ammoniakkia tai ureaa savukaasuihin

jo tulipesässä. Tällöin puhutaan selektiivisestä ei-katalyyttisestä menetelmästä, joka on toi-

selta nimeltään terminen DeNOx-prosessi. Erillistä tulipesän jälkeistä reaktoria ei tässä me-

netelmässä tarvita. Vaikka pelkistysreaktio tapahtuu jo tulipesässä, ei kyseessä ole poltto-

tekninen menetelmä vaan NOx pelkistetään savukaasuista. Täten menetelmä lasketaan kuu-

luvaksi sekundäärimenetelmiin useimmissa lähteissä. Kuvassa 11 esitetään SNCR:n toimin-

taperiaate. (Raiko et al. 2002, 314 - 315; Wu 2002, 40.)
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Kuva 11. SNCR-prosessin yksinkertaistettu toimintakaavio (Wu 2002, 40).

Lämpötila-alue pelkistysreaktiolle on 850 - 1000 °C. Kapea lämpötila-alue onkin menetel-

män heikkous. Liian korkeassa lämpötilassa ammoniakki alkaa reagoimaan typpimonoksi-

diksi ja liian matalassa lämpötilassa NH3:n hajoaminen hidastuu aiheuttaen haitallisia NH3-

päästöjä. Menetelmän tyypillinen erotustehokkuus on 30 - 50 %, joten sillä ei päästä yhtä

korkeisiin erotustehokkuuksiin kuin SCR-menetelmällä (European Commission 2006, 116).

Tehokkuus on kuitenkin riippuvainen kattilatyypistä ja olosuhteista, joten esimerkiksi opti-

maalisissa kiertoleijukattila -olosuhteissa jopa 90 %:n erotustehokkuus on mahdollinen

(Mahmoudi et al. 2010, 1400). Menetelmä on halpa ja yksinkertainen, joten sitä on helppo

käyttää jonkun muun typenpoistomenetelmän lisäksi. (Raiko et al. 2002, 315.)
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6 PIENHIUKKASTEN POISTO

Hiukkasten vähennysmenetelmät voidaan jakaa neljään eri luokkaan niiden toimintaperiaat-

teen mukaan. Luokat ovat dynaamiset erottimet, kuitusuodattimet, sähkösuodattimet ja mär-

käpesurit (Ohlström et al. 2005, 17). Menetelmien variaatiot ja toimintaperiaatteet sekä hy-

vät ja huonot puolet esitellään seuraavissa kappaleissa.

6.1 Dynaamiset erottimet

Dynaamiset erottimet toimivat painovoimalla tai keskipakoisvoimalla, joiden avulla ne voi-

daan jakaa sedimentaatiokammioihin ja lamellierottimiin sekä sykloneihin. Sedimentaa-

tiokammio ja lamellierotin toimivat painovoiman avulla. Painovoimaerottimissa suurikokoi-

nen hiukkanen painuu painovoiman vaikutuksesta pohjalle muun savukaasuvirran jatkaessa

kammion läpi. Painovoimaerottimet toimivat vain suurikokoisille hiukkasille, 60 µm hiuk-

kasten erotustehokkuus 65 - 100 % hieman käytetystä erottimesta riippuen ja 10 µm tehok-

kuus on vain 3 %:n luokkaa (De Nevers 2000, 253). Painovoimaerottimet ovat edullisia ja

soveltuvat hyvin esierottimina, jotta kalliimmat laitteet eivät rikkoudu tai tukkeudu suuriko-

koisista hiukkasista. (Ohlström et al. 2005, 18.)

6.1.1 Sykloni

Syklonit toimivat keskipakovoimalla, jolla on mahdollista saada hiukkasiin painovoimaa

suurempi voima. Näin ollen erotustehokkuus on parempi pienemmille hiukkasille, 6,6 µm

hiukkasille tehokkuus on painovoimaerottimia vastaava 65 - 100 % (De Nevers 2000, 259).

Syklonit voidaan jakaa toimintaperiaatteensa mukaan vastavirta- ja läpivirtasykloneihin,

joista vastavirtasyklonit voidaan jakaa savukaasun sisäänmenovirtauksen perusteella aksiaa-

lisiin ja tangentiaalisiin sykloneihin. Aksiaalisen vastavirtasyklonin toimintaperiaate esite-

tään kuvassa 12. (Ohlström et al. 2005, 18 - 19.)
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Kuva 12. Aksiaalisella sisäänvirtauksella toimiva vastavirtasykloni (Ohlström et al. 2005, 19).

Kuvassa 12 savukaasut tulevat syklonille akselin suuntaisesti ja kiinteät ohjaussiivet synnyt-

tävät pyörivän liikkeen savukaasuille. Hiukkaset ajautuvat pyörimisliikkeen synnyttämän

keskipakoisvoiman ja hitausvoimien takia virtauksen ulkoreunaan, jossa ne osuvat syklonin

seinään ja liukuvat seinää pitkin pohjan aukosta keräyssäiliöön. Läpivirtaussykloni on vas-

taava, mutta puhdistettu kaasu poistuu vastakkaisesta päästä eikä vaihda suuntaa kuten yllä

olevassa kuvassa. Läpivirtaussyklonia käytetään yleisesti voimalaitoksissa esierottimena,

koska siinä on pienet painehäviöt ja se soveltuu suurille tilavuusvirroille. (Ohlström et al.

2005, 19.)

Sykloneita on 10 cm:n halkaisijasta usean metriin halkaisijoihin, mutta erotuskyky heikke-

nee halkaisijan kasvaessa johtuen dynamiikasta. Tästä johtuen savukaasukanavaan voidaan

asentaa useita pienempiä sykloneita rinnan, jolloin ne muodostavat ns. multisyklonin. Mul-

tisyklonilla voidaan puhdistaa suuria tilavuusvirtoja pienen syklonin erotustehokkuudella.

Multisykloneiden tukkeutumisriski on suuri, joten niiden käyttö on riskialtista suuren pöly-

tai kosteuspitoisuuden omaavilla savukaasuilla. (Ohlström et al. 2005, 19 - 20.)
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6.2 Sähkösuodattimet

Sähkösuodattimet (ESP) ovat käytetyin hiukkaserotinmenetelmä ja ne muodostavat noin 70

% käytetystä tekniikasta polttolaitoksissa. ESP:llä on pieni painehäviö, hyvä erotuskyky

myös pienille (alle 1 µm) hiukkasille ja se kykenee käsittelemään suuria tilavuusvirtoja ja

pölypitoisuuksia (Nalbandian 2004, 14). Sähkösuodattimilla päästään jopa yli 99,8 % ero-

tustehokkuuteen. Erotusasteen minimi on 0,1 - 1 µm hiukkaskoossa, joista läpi pääsee jopa

10 % hiukkasista. Pienet alle 1 µm hiukkaset ovat terveydelle kaikkein haitallisimpia. Ta-

vallisesti käytössä on kuiva ESP, mutta myös märkä ESP on mahdollinen. ESP:n toiminta-

periaate esitetään kuvassa 13. (Ohlström et al. 2005, 20; Zhu 2003, 7.)

Kuva 13. ESP:n toimintaperiaate (Soud 1995, 15).

ESP:n toiminta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: partikkelin varaaminen koronapurkauk-

sella, partikkeleiden kerääminen positiiviselle keräinelektrodille ja keräinelektrodin pinnan

puhdistaminen. ESP:ssä varauselektrodina on ohut lanka, jonka lähelle muodostuu sähkö-

kenttä. Voimakkaan sähkökentän aiheuttama koronapurkaus synnyttää ionivirran keräinle-

vyyn päin, jolloin savukaasun partikkelit varautuvat ja ajautuvat keräinelektrodiin. Keräin-

levyt puhdistetaan mekaanisesti aika ajoin, jotta niille ei muodostu liian paksua likakerrosta.

Likakerros heikentää erotustehokkuutta, koska likakerros toimii keräinelektrodin pinnassa

eristeenä. Märkä ESP toimii muutoin samalla lailla, mutta keräinelektrodi puhdistetaan pe-

semällä se nesteellä (Zhu 2003, 25). (Olhström et al. 2005, 21; Zhu 2003, 7.)
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ESP:n erotustehokkuus on paras, kun savukaasupartikkeleiden ominaisvastus eli resistiivi-

syys  on 107 - 2·1010 cm (Zhu 2004, 7). Jos partikkeleiden ominaisvastus on liian suuri,

muodostavat ne eristävän kerroksen elektrodille, mikä heikentää koronapurkausta. Liian ma-

talalla ominaisvastuksella partikkelit taas menettävät varauksensa helposti ja saattavat irrota

keräinelektrodilta takaisin savukaasuvirtaan. (European Commission 2006, 56.)

ESP:t voidaan jakaa kuuma- ja kylmäpuolisuodattimiin. Kuumapuolisuodatin sijaitsee en-

nen LUVO:a ja sen toimintalämpötila on 320 - 400 °C. Kylmäpuolisuodatin sijaitsee

LUVO:n jälkeen, jolloin toimintalämpötila on 120 - 150 °C. Kylmäpuolisuodatin on näistä

yleisemmin käytössä, koska kuumapuolisuodattimen materiaalit ovat kalliimpia (Nalban-

dian 2004, 13). (Ohlström et al. 2005, 21.)

6.3 Kuitusuodattimet

Kuitusuodattimia käytetään tyypillisesti kun vaaditaan hyvää erotustehokkuutta, tai kun

ESP:n käytöstä tulisi pölyn ominaisuuksien takia liian kallis. Esimerkiksi pölyn resistiivi-

syys voi olla liian korkea tai matala, jolloin kuitusuodattimen käyttö on taloudellisesti kan-

nattavampaa. Myös matalilla pölypitoisuuksilla kuitusuodatin on taloudellisempi erotusme-

netelmä. Kuitusuodattimen erotustehokkuus pienille hiukkasille on 99 % ja kokonaiserotus-

tehokkuus kaikille hiukkaskoille on 99,95 % (Zhu 2003, 32). Kuitusuodattimessa on kuiten-

kin korkeammat painehäviöt kuin ESP:ssä. Erilaisia kuitusuodattimia on esitettynä kuvassa

14. (Ohlström et al. 2005, 24 - 25.)

Kuva 14. Erilaisia voimalaitoksen letkutyyppisiä kuitusuodattimia: vasemmalla inside out -rakenne
ja oikealla outside in -rakenne (Ohlström et al. 2005, 26).
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Kuvasta 14 nähdään, että kuitusuodatin koostuu yhdestä tai useammasta kuitusuodatinpussi

tai -letku rivistä, joiden läpi savukaasu viedään. Kuvassa vasemmalla oleva inside out -ra-

kenteisessa suodattimessa savukaasut kulkevat suodatinelementtien sisältä ulos. Kuvassa oi-

kealla puolestaan olevassa outside in -rakenteessa savukaasut virtaavat ulkoa suodatinele-

mentteihin ja suodatinelementit ovat varustettu tukirakenteilla.  Voimalaitosten suodattimet

ovat usein ns. letkusuodatin-tyyppisiä. Kuitusuodatin on sijoitettu tyypillisesti LUVO:n jäl-

keen ja sen toimintalämpötila on 120 - 180 °C. Kun hiukkasia on kerääntynyt suodattimen

sisälle tarpeeksi, se tyhjennetään. Kuitusuodattimet voidaan jakaa tyhjennystavan mukaan

kolmeen eri luokkaan pulssi-suihku-, ravistus- ja käänteisilmatyhjennyksellä toimiviin suo-

dattimeen. (Zhu 2003, 32.)

Kuitusuodattimen käyttö- ja huoltokustannukset ovat ESP:n vastaavia korkeammat. Suoda-

tinmateriaali tulee vaihtaa 2 - 5 vuoden välein ja suodattimen vaihtohinta on vähimmillään

noin 10 % investointikustannuksesta. (European Commission 2006, 60.)

6.4 Märkäpesurit

Märkäpesurit voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden käyttötarkoituksen perusteella: rikin-

poistopesurit, lämmön talteenottopesurit ja hiukkasten poistoon tarkoitetut pesurit. Suo-

messa näistä on yleisimmin käytössä rikinpoistoon tarkoitetut pesurit, joissa partikkelit pois-

tuvat  samalla  SO2:n kanssa. Ne ovat kuitenkin toisinaan sijoitettu vasta varsinaisen hiuk-

kaserottimen jälkeen jolloin pölypitoisuus on matala. Muun tyyppiset hiukkaserottimet ovat

Suomessa harvinaisia. (Ohlström et al. 2005, 26.)

Märkäpesurit voidaan myös jaotella niiden toimintaperiaatteen mukaan venturipesureihin ja

pesutorneihin. Käytetymmässä venturipesurissa neste syötetään savukaasuihin tasaisesti.

Nesteen sekainen savukaasu virtaa suppeneva-laajenevasuuttimen läpi, jossa virtaus kiihtyy.

Kiihtyessään neste sumuuntuu muodostaen pisaroita. Partikkelit jäävät painavampien pisa-

roiden sisään, jolloin niiden erotus on helpompaa. Pesutorneissa pisarat ruiskutetaan suutti-

milla vastavirtaan nousevaan savukaasuvirtaukseen. Venturipesureilla savutetaan 99 % ero-

tustehokkuus ja muilla pesureilla 80 % erotustehokkuus. Märkäpesureiden heikkouksia ovat

kuitenkin korkeat painehäviöt, korroosio ja eroosio sekä jätevedenpuhdistuskustannukset.

(Ohlström et al. 2005, 26, 28; European Commission 2006, 62.)
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7 KUSTANNUKSET

Pöyry (2009) on selvityksessään arvioinut olemassa oleviin laitoksiin sovellettujen päästö-

vähennystekniikoiden kustannuksia. Kustannukset rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkas-

päästöjen vähentämiselle on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Päästöjen vähentämisteknologioita, niillä saavutettavia päästötasoja ja ominaiskustan-
nuksia olemassa olevissa laitoksissa (Pöyry 2009, 14).
Teknologia Päästökom-

ponentti
Tyypilliset kohteet Saavutettava

päästötaso
[mg/m3(n)]
tai alenema

[%]

Kustannukset
Invest.

[€/kWpa]
Käyttö-

kust.
[€/MWhpa]

Primäärikeinot (ilma-
järjestelyt ym.) NOx Petikattilat ~ 5 - 20 % 0,3 - 4 -

Low-Nox-polttimet NOx Kaasukattilat 100 5 - 7 -
Dry-low-Nox-polttimet NOx Kaasuturbiinit 20 15 - 20 -
Low-Nox-polttimet +
ilmajärjestelyt NOx Hiilen pölypoltto 400 5 - 6 -

Vaihto POK +
low-Nox-polttimet

SO2 / NOx /
hiukkaset POR-kattilat 200 / 200 / 20 5 - 7 22

SNCR NOx Petikattilat ~ 20 - 50 % 7 - 13 0,25 - 0,5
SCR NOx Pölypolttolaitokset ~ 70 % 35 - 70 0,45 - 1,3
Kalkinsyöttö petiin SO2 Petikattilat (turve) ~ 20 - 50 % 4 - 8 0,2 - 0,3

Pesuri SO2 /
hiukkaset Petikattilat (turve) ~ 60 % / 20 35 - 70 0,4 - 0,8

Märkä pesuri perään
(kalkkimaitopesuri)

SO2 /
hiukkaset

Hiili (nyt puolikuiva
rikinpoisto) 200 / 20 50 - 70 0,4 - 0,7

Märkä rikinpoisto
puolikuivan tilalle

SO2 /
hiukkaset

Hiili (nyt puolikuiva
rikinpoisto) 200 / 20 100 - 200 0,1 - 0,2

Kalkinlisäys tai käytet-
tävyyden parantaminen SO2

Hiili (nyt märkäme-
netelmä) 200 0,5 - 3 0,03 - 0,05

Letkusuodatin hiukkaset Kiinteä
polttoaine 20 15 - 25 0,3 - 0,4

Sähkösuodatin hiukkaset Kiinteä
polttoaine 20 15 - 25 0,1 - 0,15

Lisäkenttä sähkösuodat-
timeen hiukkaset Kiinteä

polttoaine 20 8 - 13 0,03 - 0,06

Sähkösuodattimen
parannus hiukkaset Kiinteä

polttoaine 20 3 - 5 -

Märkä sähkösuodatin hiukkaset Kiinteä
polttoaine 20 30 - 50 0,13 - 0,2

Vähentämiskustannuksissa tulee ottaa huomioon sovellettava kohde. Kustannuksiin vaikut-

tavat mm. päästöjen lähtötaso, jo sovelletut teknologiat, laitospaikan asettamat tilarajoituk-

set, kattilatyypin asettamat rajoitukset, laitoksen koko jne. Ylläolevan taulukon kustannuk-

sille pätee, että kustannushaarukan alarajat soveltuvat suurten ja ylärajat pienten laitosten

kustannusten arviointiin. Investointikustannukset uusien laitosten puhdistusjärjestelmiin
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ovat tyypillisesti hieman matalammat, koska silloin ne voidaan ottaa laitoksen suunnittelussa

huomioon eikä mahdollisesti kalliita muutostöitä tarvitse tehdä. (Pöyry 2009, 14 - 15.)

Lisäksi liitteessä III on esitetty Pöyryn (2009) Case-tarkasteluihin perustuvat kustannuste-

hokkuudet. Kustannustehokkuuksista käy ilmi menetelmien laaja kustannushaarukka, joka

johtuu suurista kustannuseroista eri laitosten välillä.
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8 TEOLLISUUSPÄÄSTÖDIREKTIIVIN VAIKUTUKSET SUO-

MESSA

Suomessa vuonna 2016 on yhteensä n. 300 energiantuotantoyksikköä, jotka lasketaan suo-

raan tai piipputulkinnan kautta  50 MW:n laitoksena teollisuuspäästödirektiiviin. Suuret

polttolaitokset muodostavat 65 % hiukkas-, 85 % rikkidioksidi- ja 88 % typenoksidipääs-

töistä, mitkä syntyvät Suomen energiantuotantoyksiköistä. (Makkonen 2013, 14.)

Vaikutusten arviointia hankaloittaa uuden BREF-asiakirjan oleminen vasta luonnosvai-

heessa. Pöyryn (2009) tutkimuksen mukaan investointikustannukset ovat 637 M€. Tässä on

kuitenkin huomioituna ainoastaan ilman piipputulkintaa olevat laitokset, joita on 137 kap-

paletta. Investointikustannusarvion ulkopuolelle jää siten noin 160 kattilaa, jotka piipputul-

kinnan myötä kuuluvat IE-direktiiviin. Pöyry on arvioinut kustannusvaikutuksiksi kokonai-

suudessaan Suomessa 0,7 - 3,5 miljardia euroa (Energiateollisuus ry 2012, 1). (Pöyry 2009,

2, 8, 19.)

Olemassa oleville laitoksille uudet päästörajat astuivat voimaan 1.1.2016 ja osa voimalai-

toksista on jo tehnyt tarpeelliset investoinnit puhdistusjärjestelmien parannukseen. Suomen

laitoksista 63 kuuluu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, jossa laitosten päästöjen on vä-

hennyttävä taulukon 5 mukaisesti (YMp 2016, 3).

Taulukko 5. Kansallisen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten yhteenlasketut rikkidioksidin,
typenoksidien ja hiukkasten päästöjen enimmäismäärät tonneina vuodessa (YMp 2016, 4).

2016 2017 2018 2019 2020 (1.1. -
30.6.2020)

SO2 [t/a] 31273 26016 20760 15503 7752
NOx [t/a] 32500 28056 23612 19168 9584
PM [t/a] 3764 2984 2204 1424 712
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Savukaasujen päästöjen vähentämismenetelmiä on useita. Vähentämismenetelmät jaotellaan

poistettavan yhdisteen mukaan. Jaottelu tehdään rikkidioksidin-, typenoksidien ja pienhiuk-

kaspäästöjen vähentämismenetelmiin.

Polttolaitoksissa syntyvistä päästöistä vaikeimmin poistettava yhdiste on typenoksidit, koska

typenoksidien syntymekanismeja poltossa ei tunneta aivan tarkasti. Tämän takia primääri-

menetelmien optimointi tulipesässä on haastavaa eikä syntyvien typenoksidien määrää voida

tarkasti laskea eri tulipesille ilman mittauksia. Kuitenkin typenoksidien poistossa käytetään

yleisesti useampaa menetelmää kuin rikin ja pienhiukkasten poistossa. Typenoksidien vä-

hentämisessä esille nousee myös useiden poistomenetelmien käyttäminen samanaikaisesti.

Olemassa olevien polttolaitosten päästöjen vähentämismenetelmille pystytään arvioimaan

tehokkain vaihtoehto kustannustehokkuuden kautta. Typenoksidien poistossa kyseeseen tu-

lisivat tällöin primäärimenetelmät lukuun ottamatta low-NOx-polttimia. Primäärimenetelmät

ovat yleisestikin käytetyin menetelmä typenoksidien poistossa prosessin yksinkertaisuuden

takia. Jotta päästörajat alitetaan, tulee yleisesti käyttää kattilan koon ja tyypin perusteella

lisänä joko SCR- tai SNCR-menetelmää. Rikinpoistossa kustannustehokkain menetelmä

suurissa laitoksissa on märkäpesuri. Tätä menetelmää käytetään rikinpoistossa myös eniten.

Pienhiukkasten poistossa yleisin menetelmä on ESP, koska se on menetelmistä kustannus-

tehokkain.

Uuden direktiivin myötä polttolaitosten päästörajat ovat tiukentuneet, jolloin Suomen polt-

tolaitoksiin joudutaan tekemään investointeja. Investoinnit ovat huomattavia, sillä kyseiset

summat ovat arvioiden mukaan 0,7 - 3,5 miljardia €.
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10 YHTEENVETO

Suuri polttolaitos on polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n laitos, joka voi myös koostua

useasta vähintään 15 MW:n kattilasta joiden savukaasut on johdettu yhteiseen piippuun.

Suomessa suuria polttolaitoksia on noin 300 kappaletta.

Polttolaitoksissa palamisprosessien seurauksena syntyy savukaasuja. Savukaasut koostuvat

palamisreaktion reaktiotuotteiden sekä polttoaineen ja palamisilman mukana tulevista rea-

goimattomista yhdisteistä. Savukaasut sisältävät päästöiksi luettavia yhdisteitä, kuten rikki-

dioksidia, typenoksideja ja pienhiukkasia.

Suurten polttolaitosten päästöjä rajoittaa lainsäädäntö. IE-direktiivi on sisällytetty Suomen

lainsäädännön ympäristönsuojelulakiin (VNa 936/2014). Suomessa lainsäädäntö astui voi-

maan uusille laitoksille 20.11.2014 ja olemassa oleville laitoksille sitä on sovellettu 1.1.2016

lähtien.

Polttolaitoksissa on savukaasujen sisältämien päästöjen poistoon erilaisia menetelmiä. Ri-

kinpoistossa yleisin poistomenetelmä on kalkkikivipesuri, jossa rikkidioksidi reagoi kalkin

kanssa muodostaen kipsiä (CaSO4·2H2O). Toinen käytetty menetelmä rikinpoistoon on

puolikuivaprosessi.

Typenoksideja vähennetään primääri- ja sekundäärimenetelmillä. Primäärimenetelmiä ovat

ilmavaiheistus, savukaasujen kierrätys, polttoainevaiheistus ja low-NOx-polttimet.

Sekundäärimenetelmiä ovat SCR- ja SNCR-prosessit.

Pienhiukkasten poistoon polttolaitoksissa käytetään ESP:tä ja kuitusuodatinta. Syklonia ja

muita dynaamisia erottimia käytetään lähinnä esisuodattimina.

Jatkoselvitystarve polttolaitoksille syntyy, kun uudet BAT-päätelmät julkaistaan BREF:n

muodossa. Tällöin selviää BAT-päätelmien mukaiset IE-direktiiviä tiukemmat päästörajoi-

tukset, joita tulisi noudattaa jos se on taloudellisesta näkökulmasta katsottuna mahdollista

saavutettuihin ympäristöhyötyihin nähden.
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LIITE I: UUSIEN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN, JOIDEN
POLTTOAINETEHO ON  50 MW, PÄÄSTÖRAJA-ARVOT
Taulukko 1. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta, rikki-
dioksipäästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936,
10)

Päästöraja-arvo [mg SO2/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Biomassa Turve Kivihiili ja muut
kiinteät polttoaineet

Nestemäiset
polttoaineet

50 Ppa  100 200 300 400 350

100 Ppa  300 200 300
2501 200 200

Ppa > 300 150 150
2001

150
2002 150

1 päästöraja-arvo leijupoltolle
2 päästöraja-arvo kiertoleijupoltolle ja paineistetulle leijupoltolle

Taulukko 2. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, rikkidioksidi-
päästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 10)
Polttoaine Päästöraja-arvo mg

SO2/m3(n), 3 % O2
Kaasumaiset yleensä 35
Nestekaasu 5
Koksiuunissa tuotetut kaasut, joiden lämpöarvo
on pieni

400

Masuunissa tuotetut kaasut, joiden lämpöarvo
on pieni

200

Taulukko 3. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta, ty-
penoksidien päästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa
20.11.2014/936, 11)

Päästöraja-arvo mg NO2/m3(n),
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Biomassa ja turve Kivihiili ja muut
kiinteät polttoaineet

Nestemäiset polttoaineet

50 Ppa  100 250 300 300
100 Ppa  300 200 200 150
Ppa > 300 150 150 100
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Taulukko 4. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, typenoksidien
päästöraja-arvot. (VNa 20.11.2014/936, 11)

Päästöraja-arvo mg NO2/m3(n), 15 % O2 (kaasu-
turbiinit ja -moottorit) ja 3 % O2 (muut)

Kaasuturbiinit (myös CCGT) 501

Kaasumoottorit 75
Muut polttolaitokset 100

1 Yhden kierron kaasuturbiineissa, joiden hyötysuhde on yli 35 % ISO-olosuhteissa, ty-
penoksidienpäästöraja-arvo on 50· /35, jossa  on kaasuturbiinin hyötysuhde prosentteina
(ISO-olosuhteissa).

Taulukko 5. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta, hiuk-
kaspäästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 12)
Polttoaineteho Ppa
[MW]

Päästöraja-arvo mg/m3(n),
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

50 Ppa  300 20
Ppa > 300 10

201

1 biomassan ja turpeen päästöraja-arvo

Taulukko 6. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, hiukkaspäästö-
raja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 12)
Polttoaine Päästöraja-arvo mg/m3(n),

3 % O2
Kaasumaiset yleensä 5
Masuunikaasu 10
Terästeollisuuden kaasut, joita
voidaan käyttää muualla

30
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LIITE II: OLEMASSA OLEVIEN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖI-
DEN, JOIDEN POLTTOAINETEHO ON  50 MW, PÄÄSTÖRAJA-AR-
VOT 1.1.2016 ALKAEN
Taulukko 1. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta rikki-
dioksidipäästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936,
13)

Päästöraja-arvo [mg SO2/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Biomassa Turve Kivihiili ja muut
kiinteät polttoaineet

Nestemäiset
polttoaineet

50 Ppa  100 200 300 400 350
100 Ppa  300 200 300 250 250
Ppa > 300 200 200 200 200

Taulukko 2. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta rikki-
dioksidipäästöraja-arvot vuotuisen käyntiajan mukaan (enintään 1500 h/a viiden vuoden liukuvana
keskiarvona), lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 13)

Päästöraja-arvo [mg SO2/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Polttoaine

Ppa  50 kiinteä 800
50 Ppa  300 nestemäinen 850
Ppa > 300 nestemäinen 400

Taulukko 3. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, rikkidioksidi-
päästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 14)

Polttoaine Päästöraja-arvo [mg SO2/m3(n)],
3 % O2

Kaasumaiset yleensä 35
Nestekaasu 5
Koksiuunissa tuotetut kaasut, joiden
lämpöarvo on pieni 400

Masuunissa tuotetut kaasut, joiden
lämpöarvo on pieni 200

Vanhan olemassa olevaan energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan jalostamojakeiden ka-
asutuksesta saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä kaasuja, rikkidioksidin päästöraja-arvo on 800
mg/m3(n).
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Taulukko 4. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta, ty-
penoksidien päästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa
20.11.2014/936, 14)

Päästöraja-arvo [mg NO2/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Biomassa j turve Kivihiili ja muut
kiinteät polttoaineet

Nestemäiset
polttoaineet

50 Ppa  100 300 300 450
100 Ppa  300 250 200 2001

Ppa > 300 200 200 1501

1 Vanhan olemassa olevassa polttoaineteholtaan enintään 500 MW:n energiantuotantoyksi-
kön, jossa poltetaan omaan kulutukseen raakaöljyn jalostamisesta saatuja tislaus- ja konver-
siojäännöksiä, päästöraja-arvo on 450 mg/m3(n) typpidioksidiksi (NO2) laskettuna.

Vanhan olemassa olevan kemianteollisuudessa toimivan energiantuotantoyksikön, jonka
polttoaineteho on enintään 500 MW ja jossa poltetaan omaan kulutukseen nestemäisiä tuo-
tantojäännöksiä ei-kaupallisena polttoaineena, typenoksidien päästöraja-arvo on 450
mg/m3(n), typpidioksidiksi (NO2) laskettuna.

Taulukko 5. Vanhan energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta
typenoksidien päästöraja-arvot vuotuisen käyntiajan mukaan (enintään 1500 h/a viiden vuoden liu-
kuvana keskiarvona), lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 15)

Päästöraja-arvo [mg NO2/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Polttoaine Päästöraja-arvo
[mg NO2/m3(n)]

Huomautus

50 Ppa  500 kiinteä tai neste-
mäinen 450

Ppa > 500 nestemäinen 400

Ppa > 500 kiinteä 450
Lupa myön-
netty ennen
1.7.1987

Taulukko 6. Vanhan olemassa olevan kaasuturbiinin (mukaan luettuna kombikaasuturbiini,
CCGT) typenoksidien päästöraja-arvot vuotuisen käyntiajan mukaan (enintään 1500 h/a viiden
vuoden liukuvana keskiarvona). (VNa 20.11.2014/936, 15)
Polttoaine Päästöraja-arvo mg NO2/m3(n),

15 % O2
maakaasu 150
muut kaasut tai nestemäiset 200
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Taulukko 7. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, typenoksidien
päästöraja-arvot. (VNa 20.11.2014/936, 16)

Polttoaine

Päästöraja-arvo [mg NO2/m3

(n)], 3 % O2 (kaasumaiset) ja
15 % O2 (kaasuturbiinit ja -
moottorit)

Maakaasu, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja -moot-
toria 100

Maasuunikaasu, koksaamokaasu tai jalostamojaokkei-
den kaasutuksesta saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä
kaasuja, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja -moottoria

200

Muut kuin edellä mainitut kaasut, lukuun ottamatta
kaasuturbiinia ja -moottoria 200

Kaasuturbiini (myös kombilaitos CCGT), jossa polte-
taan maakaasua 50

Kaasuturbiini (myös kombilaitos CCGT), jossa muita
kaasumaisia polttoaineita 120

Kaasumoottori 100

Taulukko 8. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä polttoainetta, hiuk-
kaspäästöraja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 17)

Päästöraja-arvo [mg/m3(n)],
6 % O2 (kiinteät) ja 3 % O2 (nestemäiset)

Polttoaineteho Ppa
[MW]

Biomassa j turve Kivihiili ja muut
kiinteät polttoaineet

Nestemäiset
polttoaineet1

50 Ppa  100 30 30 30
100 Ppa  300 20 25 25
Ppa > 300 20 20 20

1 Vanhan olemassa olevan energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan omaan kulutukseen raa-
kaöljynjalostamisesta saatuja tislaus- ja konversiojäännöksiä, hiukkaspäästöjen raja-arvo on
50 mg/m3(n).

Taulukko 9. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, hiukkaspäästö-
raja-arvot, lukuun ottamatta kaasuturbiinia ja kaasumoottoria. (VNa 20.11.2014/936, 17)
Polttoaine Päästöraja-arvo mg/m3 (n),

3 % O2
Kaasumaiset yleensä 5
Masuunikaasu 10
Terästeollisuuden kaasut, joita
voidaan käyttää muualla

30



Liite III, 1(2)

LIITE III: PÖYRYN TARKASTELTUIHIN LAITOKSIIN SOVELLE-
TUT PUHDISTUSMENETELMÄT JA NIIDEN KUSTANNUSTEHOK-
KUUDET
Taulukko 1. Typenoksidipäästöjen vähentämiseksi sovellettujen teknologioiden kustannustehok-
kuudet (Pöyry 2009, 46).

Luku-
määrä

Päästövä-
henemä

Kustannustehokkuus
Keskiarvo Vaihteluväli

kpl t/a €/tNOx €/tNOx

Hiili
Primäärimenetelmät 1 47 600
Low-Nox-polttimet 1 34 8600
SNCR 1 18 9700
SCR 12 10375 4500 3500 - 15000
Kaasu
DLN-polttimet 6 797 3100 1800 - 25000
Low-Nox-polttimet 13 404 3200 500 - 50000
Turve
Primäärimenetelmät 5 210 900 500 - 2500
SNCR 12 1682 2400 2000 - 4200
SCR 1 2060 2300
Puu
Primäärimenetelmät 7 207 1300 700 - 2400
SNCR 11 1256 2800 2000 - 4200
POR
Vaihto POK:in 26 57 16400 6000 - 50000
Yhteensä 96 17100 3800
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Taulukko 2. Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi sovellettujen teknologioiden kustannustehok-
kuudet (Pöyry 2009, 48).

Luku-
määrä

Päästövä-
henemä

Kustannustehokkuus
Keskiarvo Vaihteluväli

kpl t/a €/tSO2 €/tSO2

Hiili
Puolikuivan parantaminen 6 2189 8000 4400 - 11000
Märkämenet. parantaminen 4 732 900 700 - 2000
Low S hiili 1 6 2400
Uusi märkämenetelmä 1 1708 2400
Turve
Kalkinsyöttö 10 739 5300 2500 - 14000
Pesuri 8 3214 4200 2900 - 6500
Puu
Kalkinsyöttö 5 239 6500 3600 - 25000
POR
Vaihto POK:in 26 441 12600 10000 - 30000
Yhteensä 61 9300 5100

Taulukko 3. Hiukkaspäästöjen vähentämiseksi sovellettujen teknologioiden kustannustehokkuudet
(Pöyry 2009, 49).

Luku-
määrä

Päästö
vähenemä

Kustannustehokkuus
Keskiarvo Vaihteluväli

kpl t/a €/tPM €/tPM
Hiili
ESP:n kunnostus 1 2 19700
Lisäkenttä 6 191 13100 7500 - 300000
Pesuri rikin takia 3 112 34200 19000 - 39000
Turve
ESP:n kunnostus 5 55 8300 4200 - 24000
Lisäkenttä 4 73 8700 7000 - 11000
Uusi suodatin 1 136 2700
Pesuri rikin takia 5 323 10000 2500 - 60000
Puu
ESP:n kunnostus 3 39 6100 3400 - 13500
Lisäkenttä 6 83 11900 5000 - 15000
Lisäkenttä kalkinsyötön ta-
kia 1 11 4800
Uusi suodatin 2 261 2500 2100 - 3800
POR
Vaihto POK:in 23 23 98400 30000 - 300000
Yhteensä 60 1300 11700
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