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• Testattu Laitaatsillan lämpölaitoksella ja 
Pääskylahden CHP-voimalaitoksella

• Käyttöä yhteensä 6 kk.

• Siirto kesti vain 6 h

• Automatiikka myös etäkäyttönä

• Molempia laitoksia ajettiin hakkeella

• Voimalaitoksen teknisen vian vuoksi 
käyttö myös varapolttoaineella (öljy)

• Koelaitos mitoitettiin 12 – 14% CO2:lle. 
Osoittautui, että 9 % olisi ollut parempi 
mitoitus.

Kokemuksia demo/pilotlaitoksesta
voimalaitoksella
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Kokemuksia.
Positiivisia kokemuksia voimalaitosten testeistä:
• Voimalaitosten henkilöstö on suhtautunut todella positiivisesti 

hankkeisiin. Tämä koskee sekä työntekijöitä, että toimihenkilöitä.
• Potentiaaliset asiakkaat ovat pitäneet demo-/pilotlaitoksen prosessia 

mielenkiintoisena.
• Kaikki talteenottotesteihin tarvittavat resurssit, esim. sähkö, vesi ja 

kiinteistöpalvelut, on toimitettu meille nopeasti ja mutkattomasti.
• Testit on koettu hyvin kiinnostaviksi ja laitteiston toimintaa on selostettu 

useille hankkeeseen liittymättömillekin henkilöille.
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Prosessin toiminnasta

48.9.2017

• Talteenottoprosessilla on tuotettu jo yli 
95 % CO2 tuotekaasua ilman kemikaaleja 
ja alhaisillakin savukaasun CO2-
pitoisuuksilla (Henryn lain mukaan 
haastavaa). 

• Käyttöönoton jälkeen prosessiin ei 
tarvitse lisätä vettä normaalikäytössä.

• Prosessin toiminta on kehitetty hyvin 
tasaiseksi normaaliajossa. 
Normaalikäytössä prosessi ei vaadi 
käyttäjältä toimenpiteitä.

• Prosessin etäohjaus ja –hallinta toimii 
hyvin ja antaa paljon mahdollisuuksia 
prosessin kehitykselle.

• Prosessin asennus ja käyttöönotto on 
nopeaa ja sillä ei ole vaikutusta itse 
voimalaitoksen toimintaan. 



HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO TULEVAISUUDESSA
• Uusi tehokas CRUF hiilidioksidin 

talteenottoprosessi
- Perustuu MAMK Oy:n ja 

Carbonreuse Finland Oy:n 
kehitystyön tuloksena 
syntyneeseen patentoituun 
talteenottoprosessiin

- Tarveohjattu prosessi, 
hiilidioksidia tuotetaan 
hyötykäyttöön

• Kilpailuedut:
- Edulliset investointi- ja 

käyttökustannukset
- Ympäristöystävällinen 

vesiprosessi – ei haitallisia 
kemikaaleja

- Helposti skaalattava 
talteenottokapasiteetti, soveltuu 
myös pieniin kokoluokkiin

- Retrofit asennettava
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• Tuotetaan korkealaatuista ja helposti hyödynnettävää 
hiilidioksidia suoraan asiakkaan tarpeisiin

• Esimerkkejä:
– Sähköenergian varastointi
– Biopolttoaineiden raaka-aine
– Kaivosteollisuuden prosessit
– Muut bioprosessit
– Lannoitekäyttö
– Paperi- ja kartonkiprosessit
– Muovien raaka-aine

HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO JA HYÖTYKÄYTTÖ 
TULEVAISUUDESSA
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Kiitos mielenkiinnosta!

Timo Juutilainen
Toimitusjohtaja
+358(0)10 424 4810
timo.juutilainen@carbonreuse.fi

Ville Laitinen
Projektipäällikkö
+358(0)45 600 4640
ville.laitinen@carbonreuse.fi

www.carbonreuse.fi
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