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1 JOHDANTO 

MAAKIERTO -hankkeen koeajoissa tutkittiin maa-alkaliaineksen (dolomiitti) syöttöä lämpölaitoksen 

leijupetiprosessiin. Dolomiitin syötöllä oli tarkoitus vähentää poltossa muodostuvien savukaasujen 

rikki- ja klooripitoisuuksia, jotka aiheuttavat kattilaosien kulumista/korroosiota. Tämän lisäksi tutkittiin 

poltossa muodostunutta tuhkaa, sen raskasmetallipitoisuuksia ja niiden sitoutumista dolomiittiin.  

 

Koeajolaitoksena toimi Toholammin Energia. Toholammin Energian voimalaitos on leijupetikattilalla 

ja ORC-prosessitekniikalla varustettu CHP-laitos. ORC (Organic Rankine cycle) -voimalaitos poikkeaa 

tavanomaisista laitoksista siten, että veden sijaan kattilan vaipassa kiertää kuumaöljy. Laitoksen kattila-

teho on 8,2 MW.   

 

Leijupetikattilassa kattilan pohjalla on hiekkaa, jota leijutetaan hiekan alta puhallettavalla primääri-il-

malla. Leijuva hiekkapeti sekoittaa pedille syötettävää polttoainetta kokoajan, joka takaa hyvän pala-

mistapahtuman. Tämä puhallettava hiekka korvattiin osittain dolomiitilla.  

 

Ennen koeajoja laskettiin dolomiitin syöttömäärä suhteessa polttoainevirtaan. Tämän lisäksi suunnitel-

tiin tuhkanäytteiden otto ja savukaasujen analysointi Gasmet-mittalaitteella.  
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2 DOLOMIITIN SYÖTTÖMÄÄRÄ 

Dolomiitin syöttömäärän laskemiseen tarvittiin tieto käytettävistä polttoaineista, kattilatehosta ja dolo-

miitista. Toholammin Energia arvioi kattilatehon olevan koeajon aikana n. 3 MW. Polttoaineena käytet-

tiin metsätähdehakkeen ja kokopuuhakkeen sekoitusta. Halusimme polttoaineena olevan metsätähdeha-

ketta, sillä sen tuhka sisältää lannoituskäyttöön tärkeitä ainesosia, kuten kalsiumia, fosforia ja kaliumia. 

Metsätähdehake oli sen verran kuivaa, että seokseen tarvittiin kosteampaa metsäpurua. Leijupetikattilan 

palamistapahtuman kannalta kosteahko polttoaine sopii kattilaan parhaiten. 

 

Dolomiitin syöttömäärän laskemiseen käytettiin kaavaa ( 𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑎𝑎𝑎𝑎

) * 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝐾𝐾𝐿𝐿 ∗ 𝑉𝑉𝐿𝐿, jossa Pk on katti-

lateho, Qnet,ar on polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, 𝐴𝐴d on polttoaineen tuhkapitoisuus 

kuiva-aineessa, Lk on laimennuskerroin, Kk on kalsinoitumiskerroin ja Vk on varmuuskerroin. 

 

Polttoaineiden sekoitussuhde oli noin 70 % metsätähdehaketta ja 30 % mäntypurua. Polttoaineen läm-

pöarvo, kosteus ja tuhkapitoisuus on esitetty alla olevassa taulukossa.  

TAULUKKO 1. Polttoaineet 

  Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] Kosteus [%] Tuhkapitoisuus [%] 
Metsätähdehake 7,9992 52 1,5 
Mäntypuru 6,444 58 1 

 

Koska kahta eri polttoainetta poltettiin samanaikaisesti, laskettiin näiden sekoitussuhteella tehollinen 

lämpöarvo saapumistilassa, polttoaineen kosteus ja tuhkapitoisuus.  

Polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (Qnet,ar): 

(0,7 * 7,9992 MJ/kg) + (0,3 * 6,444 MJ/kg) = 7,533 MJ/kg 

Polttoaineen kosteus (%):   

(0,7 * 52 %) + (0,3 * 58 %) = 53,8 % 

Polttoaineen tuhkapitoisuus (%):  

(0,7 * 1,5 %) + (0,3 * 1,0 %) = 1,35 % 

Tällöin dolomiitin massavirraksi saatiin:  
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 ( 3 𝑀𝑀𝑀𝑀
7,5276 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘

) * (0,0135 * 0,538) * 1,3 * 1,6 * 1,3 = 0,0078 kg/s * 60 s * 60 min ≈ 28,5 kg/h 

Dolomiitin massavirrassa huomioitiin myös koeajoissa käytetty dolomiitti. Dolomiitti ei ollut samaa, 

mitä ollaan käytetty aiemmissa koeajoissa. Edellisissä koeajossa käytettiin Juuan Dolomiittikalkki 

Oy:n dolomiittia, kun nyt oli tarkoitus käyttää SMA Mineralin dolomiittia. Edellisten tulosten perus-

teella halusimme huomioida tämän dolomiitin massavirrassa, jolloin massavirran skaalaustekijäksi li-

sättiin Ca/Mg välinen suhde, sillä kalsiumia ja magnesiumia pidettiin dolomiitin tärkeimpinä alkuai-

neina. Dolomiitin toimittajien ICP-analyyseillä saimme dolomiitin CaO ja MgO -pitoisuudet (TAU-

LUKKO 2). 

TAULUKKO 2. Dolomiitin MgO ja CaO -pitoisuudet 

  CaO [%] MgO [%] 

Juuan Dolomiittikalkki Oy 75,5 15,9 

Sma Mineral Oy 30,4 18,9 

 

Tällöin skaalaustekijäksi saadaan: 

 
(75,5+15,9)
(30,4+18,9) 

 = 1,85 

Ja dolomiitin massavirta kun huomioidaan skaalaustekijä: 1,85 * 28,5 kg/h ≈ 52 kg/h 
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3 SAVUKAASUMITTAUKSET 

Koeajojen aikana savukaasuanalyysilaitteisto Gasmet FTIR keräsi dataa savukaasuissa tapahtuvista 

muutoksista. Savukaasujen mittaus tehtiin kiertokaasulinjasta, joka kierrättää savukaasuja takaisin lei-

jupetiin (KUVA 1). 

 

 

KUVA 1. Savukaasuanalyysilaitteisto Gasmet FTIR 

 

Mittaukset tehtiin kiertokaasukanavasta, sillä savukaasukanavassa ainoa mittausyhde olisi ollut voima-

laitoksen sisätilojen ulkopuolella, mikä olisi vaatinut erityisjärjestelyjä Gasmet-laitteiston suojaa-

miseksi.  

Gasmet FTIR keräsi dataa viikon ajan, minkä perusteella merkittiin mittaustulosten keskiarvot kolmelta 

eri päivältä kuvaajaan (KUVA 2). Päivän 22.3. mittaustulos oli ennen koeajoa eli ns. referenssinäyte. 
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Päivän 25.3. mittaustulos oli koeajon puolessa välissä ja päivän 27.3. mittaustulos oli koeajon viimei-

seltä päivältä. 

 

 

KUVA 2. Savukaasuarvojen vertailu 

 

Kuvaajasta nähdään, että suurin osa savukaasupitoisuuksista on kasvanut koeajon edetessä. Meitä kiin-

nostanut rikkidioksidin pitoisuus on koeajon aikana kasvanut, kun se viime koeajojen perusteella oletet-

tiin laskevan. Kloorin pitoisuus on sen sijaan koeajon edetessä lähtenyt laskemaan. 

 

Mittaustulokset voivat johtua siitä, että savukaasuja mitattiin kiertokaasukanavasta eikä savukaasukana-

vasta. Savukaasut kulkevat tulipesästä puhdistuslaitteiden kautta haaroitukseen, jossa osa savukaasuista 

jatkaa kulkuaan ilmakehään, ja osa kulkeutuu kiertokaasukanavaan. Tämä tarkoittaa sitä, että dolomiitin 

vaikutus jo ”puhdistetuissa” savukaasuissa näkyy heikosti.  
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4 TUHKA-ANALYYSI 

Koeajon aikana kerättiin myös tuhkanäytteet. Näytteet kerättiin pohja- ja lentotuhkasta. Näytteet kerät-

tiin ennen koeajoa, koeajon puolessa välissä ja koeajon jälkeen. Pohjatuhkanäytteitä kerättiin vielä koe-

ajon päättymisen jälkeen, sillä pohjatuhkanäytteet jouduttiin ottamaan tuhkasiilosta, johon poltossa 

muodostunut tuhka ohjautuu muutaman päivän viiveellä.  

 

Kerätyt näytteet toimitettiin Centrialle ICP-MS-, AAS- ja IC-analyysia varten. Lentotuhkan muutoksista 

laadittiin kuvaajat, johon on merkitty myös haitallisten pitoisuuksien raja-arvot metsä ja peltolannoituk-

seen.  

 

 

KUVA 3. Lentotuhkan As, Cd, Ni ja Pb -pitoisuudet (Anne-Riikka Rautio 2020) 

 

Kuvaajasta nähdään, että haitallisten aineiden pitoisuudet ovat jo lähtötilanteessa raja-arvojen alapuo-

lella lukuun ottamatta arseenia. Dolomiitilla saadaan arseenin pitoisuus laskemaan raja-arvojen alapuo-

lelle, ja myös muut alkuaineet näyttävät sitoutuvan dolomiittiin.    
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KUVA 4. Lentotuhkan Cr, Cu ja Zn -pitoisuudet (Anne-Riikka Rautio 2020) 

 

Kuvassa 4 tilanne on vastaavanlainen kuin edellisessä, polttoaineen haitalliset raskasmetallipitoisuudet 

ovat olleet jo ennen koeajoa alle raja-arvojen. Dolomiitilla saadaan pitoisuuksia kuitenkin laskemaan 

entisestään. Kattavat tuhka-analyysit ovat nähtävissä liitteessä 1.  
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5 TULOKSET 

Dolomiitin lisäyksen myötä kalsiumin ja magnesiumin määrä lähti kasvuun lento- ja pohjatuhkassa, ja 

raskasmetallien määrät lentotuhkassa laskivat. Pohjatuhkassa olevan kalsiumin määrä lähti laskuun vasta 

neljä päivää koeajojen loppumisen jälkeen.  

 

Savukaasumittausten tuloksiin todennäköisesti vaikutti mittaus kiertokaasulinjasta. Ensi mittauksia var-

ten on pyrittävä tekemään mittaus ennen savukaasujen puhdistuslaitteistoja, jotta nähdään savukaasujen 

todelliset pitoisuudet ja se, että onko puhdistuslaitteistolla tarvetta dolomiitin lisäämisen jälkeen.   

 

Dolomiittia kului koeajon aikana seitsemän 500-550 kg säkkiä. Vuorokaudessa dolomiittia kului n. 1,5 

säkkiä, ja se aiheutti koeajon aikana petin hiekkapinnan nousua, joka heikensi kolmena aamuna petin 

leijuntaa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että säädetty petin leijuntapaine ei riittänyt hiekkamäärälle, 

joka lisääntyi dolomiitin syötön johdosta. Aamulla painetta lisäämällä saatiin leijunta nousemaan nor-

maalille tasolle. Pohjatuhkan vaihtoa jouduttiin siis tekemään enemmän edellä mainitusta syystä. Hie-

kanpoistomäärä oli nelinkertainen verrattuna normaaliajotilanteeseen. 
 

Muita mainittavia havaintoja oli pohjatuhkan koostumuksen muuttuminen lentotuhkattomaksi, eli tuh-

kassa ei ole ollut niin paljon pölyävää tuhkaa normaali ajotilanteeseen nähden. Pohjatuhkasiiloon mene-

vän lentotuhkan väri vaihtui vaaleammaksi koeajon kuluessa. Kolme päivää koeajon päättymisestä ha-

vaittiin hiekkapinnan pudonneen reilusti, eli dolomiittia oli jauhautunut pois lentotuhkaksi palamisen 

aikana.  
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