
 

Renew
Puhtaamman 
ympäristön puolesta
 

Bag filter 
Savukaasujen 
puhdistus



Se, miten me tuotamme energiaa joka päivä, vaikuttaa meidän 
ja planeettamme terveyteen. Tästä syystä haastamme energian- 
tuottajat entistä puhtaampiin ja vastuullisempiin energiantu-
otantoratkaisuihin. Yhdessä vähennämme haitallisia päästöjä, 
suojelemme luonnonvaroja ja parannamme hyvinvointia. 
Puhdas energia on hyvää energiaa. Ja me teemme kaikkemme 
sen eteen.

Haluamme varmistaa 
puhtaan ympäristön

Renew

Me olemme KPA Unicon ja uskomme puhtaaseen energiantuotantoon.
Siksi teemme osamme sen puolesta.

Luomme ja toteutamme puhtaan energian ratkaisuja.

Uudistamme olemassa olevia energiantuotantojärjestelmiä puhtaammalla teknologialla.

Vuorovaikutamme tarjoamalla energiantuottajien työtä uudistavia digitaalisia työkaluja.

Johdamme keskustelua puhtaan energian puolesta ja teemme aloitteita, jotka tuottavat 
arvoa kumppaneillemme.

Miksi Teemme
Mitä Teemme

Innostamme, johdamme ja nopeutamme maailmanlaajuista, paikallisesti tuotetun 
puhtaan energian hyväksymistä ja hyödyntämistä 

Minne olemme menossa

Parannamme maailmaa ja muutamme elinympäristöämme hyödyntämällä puhtaan 
energian ratkaisuja.



Pienhiukkaset vaaraksi 
terveydelle

Energiantuotannon pienhiukkaspäästöt 
aiheuttavat merkittäviä haittoja ympäristölle 
ja terveydelle. KPA Unicon Bag filter -ratkaisun 
avulla pienhiukkaspäästöjä saadaan pienennettyä 
merkittävästi, jolloin alueellinen ilmanlaatu 
paranee.

On arvioitu, että Euroopassa pienhiukkaset 
aiheuttavat 350 000 ennenaikaista kuolemaa 
vuosittain. Vastaava luku Suomessa on 1300. 
Tästä syystä EU on asettanut MCP-direktiivin, 
joka velvoittaa jäsenmaat muuttamaan omaa 
lainsäädäntöään niin, että pienhiukkas- ,NOx-, 
sekä SOx-päästöt alentuisivat kaikissa EU:n 
jäsenmaissa.

Uudet päästörajat 

Tiukemmat päästörajat uusille energiantuotantoyksiköille astuivat voimaan 20.12.2018.

Polttoaine Laitoksen Uusi päästöraja  Vanha päästöraja
 polttoaineteho pienhiukkasille  pienhiukkasille
  (mg/Nm3)   (mg/Nm3)

Kiinteä biomassa 1-5 MW 50   200
 5-20 MW 30   50
 Yli 20 MW 20   40

Muut kiinteät polttoaineet 
(esim. turve) 1-5 MW 50   200
 5-20 MW 30   50
 Yli 20 MW 20   40

Nestemäiset polttoaineet Yli 5 MW 20   50

Mikäli laitokset sijaitsevat samalla energiantuotantoalueella, niiden polttoainetehot lasketaan 
yhteen ja ne ovat yhteenlasketun polttoainetehon päästörajojen piirissä.



KPA Uniconilla on aikaisemmin ollut tarjonnassaan 
multisykloni hiukkaspäästöjen vähentämistekniikkana, 
mutta tiukentuvien vaatimusten myötä multisykloni 
poistuu valikoimasta. Mikäli multisyklonilla varustettua 
laitosta on tarkoitus operoida siirtymäajan päättymisen 
jälkeenkin, tulee laitokseen investoida uusi pienhiuk-
kasten suodatusjärjestelmä, jonka avulla tiukentuneisiin 
päästörajoihin päästään. 

KPA Unicon Bag filter -ratkaisun avulla päästään 
kaikkiin nykyisiin ja todennäköisesti myös lähitule-
vaisuudessa tiukentuviin pölypäästörajoihin. 

Vanhat, jo olemassaolevat laitokset ovat tällä hetkellä siirtymäkaudella, mutta niidenkin 
päästörajat tiukentuvat merkittävästi vuosina 2025 ja 2030.

Polttoaine Laitoksen Uusien päästörajojen  Uusi päästöraja Päästöraja 
 polttoaineteho voimaantulokuukausi  pienhiukkasille siirtymäkaudella
   (mg/Nm3) pienhiukkasille 
    (mg/Nm3)
   
Kiinteä biomassa 1-5 MW 1/2030  50 300
 5-20 MW 1/2025  30 150
 Yli 20 MW 1/2025 20 50

Muut kiinteät  1-5 MW 1/2030  50 300
polttoaineet  5-20 MW 1/2025  30 150
(esim. turve) Yli 20 MW 1/2025  20 50

Nestemäiset 1-5 MW  1/2030 50 140
polttoaineet Yli 5 MW 1/2030 30 50

KPA Unicon Bag filter -ratkaisun avulla täytetään vaativimmatkin savukaasujen hiukkaspäästörajat.

KPA Unicon Bag filter -ratkaisun avulla 
hiukkaspäästöt saadaan selkeästi alhaisemmiksi

Muut suodatintyypit, kuten sedimenttikammiot, lamellierottimet ja syklonit eivät pääse hiuk-
kaspäästöissään päästörajoihin. Sähkösuodatin pääsee tiukentuvien päästörajojen alle, mutta sähkö-
suodatin ei pysty suodattamaan pienimpiä, terveydelle hyvin haitallisia hiukkasia pois savukaasuista. 
Tiukentuvien hiukkaspäästörajojen ohella myös SOx- ja NOx-päästörajat kiristyvät. 

Tarjoamme päästöjenvähennystekniikoita liitettynä letkusuodatinratkaisuumme. SOx -päästöjä voidaan 
alentaa suotimen jälkeen asennettavalla savukaasupesurilla. NOx -päästöjen vähentämiseen 
tarjoamme erilaisia ratkaisuja jo palamisreaktion aikana.



KPA Unicon Bag filter

KPA Unicon Bag filter -letkusuodatin koostuu monosyklonista 
ja letkusuodatusvaiheesta. Syklonivaihe poistaa tehokkaasti 
erityisesti suuren partikkelikoon hiukkaset. Letkusuodatusvaihe 
täydentää syklonivaihetta tarjoten korkean erotusasteen 
nimenomaan pienille, terveydelle erityisen haitallisten hiuk-
kasten suodatukselle. Monosyklonin ansiosta savukaasujen 
hiilipitoisuutta saadaan pienennettyä merkittävästi, mikä 
pienentää huomattavasti paloriskiä letkusuodattimien 
kangassuodattimissa. Toisin kuin useimmissa markkinoilla 
tarjolla olevista ratkaisuista, syklonivaihe on integroitu 
letkusuodattimen vaippaan, jolloin syklonia ei tarvitse 
asentaa erikseen ennen letkusuodatinta ja voimalaitoksen 
tilantarve sekä asennuskustannukset pienenevät. KPA Unicon 
Bag filter on pitkä ja ontto sylinterimäinen putkilo, jonka 
sisään savukaasu ohjataan. Tällöin saadaan aikaan suuri 
suodatinpinta-ala tilavuusvirtausta kohti. Suodatinkokonai-
suudessa letkujen määrä mitoitetaan asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Letkujen halkaisija on 125 mm ja pituus 4 metriä. 

KPA Unicon Bag filteriin kuuluu myös letkusuodattimen 
puhdistusratkaisu. Puhdistus tapahtuu paineilmapulssilla, 
joka poistaa suodatinmateriaaliin tarttuneet hiukkaset. 
Irronneet hiukkaset putoavat suodattimen pohjalle, josta 
tuhkakaapija kaapii ne ruuvikuljettimelle. Tarjoamme myös 
laadukkaat huolto- ja varaosapalvelut tuotteillemme, mikä 
yhdessä oikeaoppisen käytön lisäksi turvaa laitteen toiminnan 
vuosikymmeniksi eteenpäin. KPA Unicon Bag filter on 
suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Tämän lisäksi käytet-
tävissänne on paikalliset huolto-organisaatiomme 
kautta maan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin 
tarpeen vaatiessa.

Ohituspelti

Suodatin-
letku

Tuhkanpoisto

Paineilmapuhdistus-
järjestelmä



www.kpaunicon.com

Avaimet käteen -toimitus
KPA Unicon Bag filter -letkusuodattimen investointi on yleisesti avaimet 
käteen -periaatteen toimitus. Letkusuodattimen käytön ja kustannusten 
optimointi voidaan tämän jälkeenkin varmistaa jatkuvalla huoltosopimuksella. 
Samoin voimme tarjota asiakkaillemme rahoitusratkaisuja vaihtoehtona 
suoralle investoinnille. 

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja, kuten hiukkaspäästöjen 
mittausratkaisuilla varustettuja kokonaisuuksia.

Letkujen suodatinsukkien vaihtoväli on noin 5-8 vuotta ja muut komponentit 
huolto-ohjelman mukaan. Huoltosuunnitelman mukaisesti käytetyn ja 
kunnossapidetyn letkusuodattimen odotettu elinikä on jopa 30 vuotta.
Lähtökohtaisesti suosittelemme KPA Unicon Bag filter -ratkaisua hiukkaspäästöjen 
vähennystekniikaksi uusille energiantuotantolaitoksille seuraavista syistä:

• 30 % alhaisemmat investointikustannukset kuin sähkösuodattimessa
• Kilpailukykyinen hinta
• 60 % alhaisempi omakäyttöteho verrattuna sähkösuodattimeen
• 60 % alhaisemmat pienhiukkaspäästöt verrattuna sähkösuodattimeen
• Terveydelle vaarallisten hiukkasten tehokkaampi suodatus 
• Puhtaampi ilma laitoksen lähialueella

Valittuja toimituksia

Luvian Saha

• Kattilalaitoksen modernisointi
• Bag filter
• PlantSys

Westas Raunion Saha Oy

• Kattilalaitoksen modernisointi
• Bag filter
• PlantSys


