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Tuhkan hyötykäyttö ja kiertotalous WP2
- Tunnistettu yritykset joiden tuhkia voitaisiin käsitellä niin, että niistä saadaan arvokkaita 
Lopputuotteita.

Näitä ovat mm. 
-metallien talteenotto (mm. Zn, Bi, Sb…)
- katalyytit
- betonin seosaineet ja sementti

- UEF aloittanut yhteistyö Oulun yliopiston katalyyttiryhmän kanssa tuhkasta jalostettavien 
katalyyttien valmistukseen.

Tuhkan käsittelyuuni (toimittaja Laboline Oy)
- kapasiteetti 0,5 –3 kg/h
- T = 900 –1000 C
- kallistuskulma 1-10 astetta
- pyörimisnopeus 1-10 rpm

Uuni on käyttöönotettu,
mutta koetoiminta jää
jatkohankkeelle
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Kattila-metallien
korroosio WP3
Oksidaatiolaitteisto:
- testiympäristö käyttöönotettu, 
- ensimmäiset pitkäkestoiset koeajot tehty

 1. koeajo kestoltaan 100h (3.2021 - 4.2021) suoritettu
 2. koeajo kestoltaan 500h (6.2021 - 6.2021) suoritettu

 Lämpötilat 500C, 600C ja 650C
 14 näytettä
 Laboratorioanalyysit 

Kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen
KL-TKI-Tiimi WP4

TKI-tiimissä keskitytään pitkälti muuhun kuin polttoon perustuvien tekniikoiden
edistämiseen Pohjois-Savossa alueellisena yhteistyönä.
Seuraavat tekniikat ovat keskusteluissa mukana:
-Lämpöpumput
-CHC, kaukokylmä,
-Hukkalämmön talteenotto
-Lämmön/energian varastointi
-Digitalisaatio
-Kysyntäjousto
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Kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen
KL-TKI-Tiimi WP4

KL-putkistokomponenttien testausasema
-otetaan käyttöön Savonian AMK:n tutkimuskeskuksen testauslaitteisto

- PI-kaavio muutoksista piirretty
- laitteiston putkilinjat lähes valmiit (viimeistely)
- käynnistetty sähköautomaatio suunnittelu ja toteutus

(HögforsGST:n Savonian opiskelijat)
- testaustoiminnan käynnistys (08/2022)

Kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen
KL-TKI-Tiimi WP4

Digitalisaation edistäminen/Smart Campus

Tavoitteena päivittää Savonian Varkauden Kampus esimerkkinä kiinteistöstä,
joka on kytketty Kysyntäjoustoksi sekä älykkääseen kl- että sähköverkkoon
ja aktiivisena kuluttajana

KL-järjestelmä ratkaisu ("Älykäs lämmönjakokeskus") :
- sisältää mm. älykkyyden, digitalisoinnin ja liittyminen nykyaikaiseen
kaukolämmön osalta teho- ja/tai kysyntäjouston piiriin
- hankinta tehty
- arvioitu asennus ja käyttöönotto 03/2022

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa
KL-TKI-Tiimin aloitteiden pohjalta tehty jatkohanke (1.8.2021-31.7.2023)
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Energiatekniikan mittauspalveluiden 
kehittäminen ja akkreditointi WP5
Mittalaitteisto
• FTIR-analysaattori (2 kpl) 18 kaasumaista komponenttia
• NDIR – analysaattori (O2, CO,CO2,NOx,SO2), uusi
• Kiintoainepäästön mittalaitteisto, uusi
Auditointikäynnit
• 1.12.2021 laatujärjestelmä
• 10.12.2021 mittauksien suoritus (Kenttäauditointi)
• -> 4 poikkeamaa
• -> korjaavat toimenpiteet 29.4.2022 ->akkreditointi ?
Muuta tähän liittyvää
• Blogitekstejä
• Hyötysuhdemittausten kehittäminen osana savukaasumittauksia.
• Useita mittaustoimeksiantoja liiketoiminnan puolelle

Tulipesäkäyttäytyminen ja 
polton päästöt WP6

• Hankesuunnitelmasta:
• Tässä tutkimushankkeessa on tarkoitus erityisesti
tutkia:
• rikinpoistoa savukaasuista eri kalkkilaatuja
käyttämällä
• typenoksidien muodostumisen
estämistä (savukaasuja kierrättämällä)
• palamisessa muodostuneiden typenoksidien
poistamista savukaasuista ammoniakkiruiskutuksella
(erityisesti lämpötilan vaikutusta reduktioon ja toisaalta
mahdolliseen ammoniakkislippiin)
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Tulipesäkäyttäytyminen ja polton
päästöt WP6

• NOx vähennykseen liittyvät kokeet (ammoniakki-, urea- ja kiertokaasukokeet) Näistä vain kiertokaasukokeet 
tehty. Kokeet jatkuu palveluliiketoiminnan puolella ja erityisesti petimateriaalikokeina. Vuoden 2022 lopussa 
tulossa Voimalaitoskattilat Osana Kiertotalouden ja Uusiutuvan energian ratkaisuja (VOKUs) -hanke

• Kerrostumanäytteiden kerääminen depositiosondilla (vaikeammat polttoaineet ja myös osallistujien 
ympäristössä) Käytössä, valetaan koeholkit epoksiin tai valuhartsiin. Uusia sondeja ei hankkeen aikana hankittu, 
vaikka suunniteltiin

• Puhdistinkokeet, savukaasujen puhdistinratkaisut Letkusuotimen pussit uusittu ja paineilmapulssitusta muutettu. 
Kokeiden lentotuhkat kerätty sieltä. Sähkösuodin näissä hankala käyttää pitkän lämmitysajan ja 
puhdistettavuuden vuoksi. Uutta mittalaitteistoa sekä savukaasujen että hiukkasten mittaamiseen.

• Hiilidioksidin määrän vähentäminen polton parametreja muuttamalla tai CO2 sitominen CarbonReUsen
laitteistoa mitattu kaksi kertaa. Tälle jatkoa tulossa ja Varkaus-Savonlinna akselilla valmistelussa suurempi hanke 
(PowerToX). https://yle.fi/uutiset/3-12265099 ja ESE:n laitos(suunnittelu) Pursialaan Mikkeliin. Vetytalouteen 
liittyvä hanke valmistelussa myös Savonian omana hankkeena –> sisällytetty Energiaklusterin jatkohankkeeseen 
(huom. 17.6 tilaisuus)

• Muut hankkeessa mukana olevien sidosryhmien esittämät tarpeet
• Testaaminen ei enää jatkohankkeessa mukana. Valmistelussa hanke "Leijukerroskattilat osana 

uusiutuvan energian ja kiertalouden ratkaisuja" Tässä tavoitteena olla mukana myös investointi 
alkalikloridien monitorointiin.

• Tehty polttoaineen syöttöön muutoksia (ruuvin vaihto) ja lisätty pudotusputkeen saatto paineilmalla
• Rikinsyöttöön laitteisto käytössä. Testattu myös runsasrikkistä polttoainetta kattilan suojauksessa
• FTIR laitteistot päivitetty. MRU ja hiukkaspitoisuus mittauksiin laitteisto https://ekonia.fi/files/VARIOluxx.pdf

https://www.metlab.se/stl-combi-dust-sampler/

• Näillä näkymin mittalaitteet (2* FTIR) “kiinni” asiakkaan koeajoissa heinä-syyskuussa

Akkuteknologia ja sähkön varastointi WP7
- On hankittu kalsinointiuuni ja se on otettu käyttöön UEFssa.
- Kehitystyö tapahtuu jatkossa pääasiassa BFn BatCrcle2 co-innovation projektissa 

UEFn toimesta (1.5.2021-30.4.2024).

Hankkeessa kehitetään Li-ioni akkujen anodi- ja katodielektrodien synteesiä yhdessä
Yritysten kanssa (Fortum, Umicore, Grafintec).

Hankittua kalsinointiuunia käytetään nyt mm. elektrodimateriaalien loppukäsittelyssä ja
Hiilipäällystyksen kehittämisessä.


