
KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA –SEMINAARI 28.10.2015 

 

KIERTOTALOUS 

 

 
CLEAN TECH 



”Kansainvälisen ilmastopaneelin puheenjohtaja Rajendra Pachauri korosti ”halpoja keinoja, joita 

ei tarvitse katua” ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.  

Ensimmäinen on energiatehokkuuden lisääminen. 

 

”Suurimmat mahdollisuudet ovat rakennusteollisuudessa, ehdottomasti, ja maailmanlaajuisesti. 

Esimerkiksi Intiassa havaitsimme, että voimme vähentää uusien rakennusten energiankulutusta 

yli 40 prosenttia”  -Pachauri painottaa. 

 

Hän viittasi rakennusmateriaalien valintaan ja koko raaka-aineketjuun. Yksi merkittävistä 

hiilidioksidipäästöjen lähteestä on esimerkiksi sementtiteollisuus, joka Niels Bohr-instituutin 

tuoreen tutkimuksen mukaan aiheuttaa viisi prosenttia hiilidioksidipäätösistä.  

 

Vaihtamalla sementtilaatua tai lisäämällä sementtiin esimerkiksi tietynlaista tuhkaa päästöt 

vähenisivät.” 

 

 

HS 28.09.2013 

Kansainvälisen ilmastopaneelin johtaja Rajendra 

Pachauri suosittelee varautumaan katastrofeihin 



Teolliset tuhkapoisteet 
Micropulva Ltd Oy on hienojauhatus, luokitus –ja rikastusteknologioita kehittävä ja 
markkinoiva yritys.  
Olemme kehittäneet kierrätystalous ja Clean tech- teknologia ratkaisuja seuraaviin 
tuhkapoisteiden jalostamiseen liittyviin sovellutuksiin: 

 
• Kivihiilen poltossa syntyvästä hiilipitoisesta lentotuhkasta erotetun 

silikaattituotteen jalostaminen sementti –ja betonituoteteollisuuden käyttöön 
sekä jalostusprosessissa syntyvän antrasiittirikasteen jalostaminen 
uusioenergiaksi. 

• Turpeen energiakäytössä syntyvän lentotuhkan jalostaminen 
kaivosteollisuuteen sideaineeksi kovettuvaan kaivostäyttöön  tai 
kalliorakentamisen tukirappaukseen sekä raskasmetalliköyhän karkeanfraktion 
hyödyntäminen lannoitesovellutuksissa. 

• REF tuhkien sisältämän hiilen erottaminen uusioenergiakäyttöön. 
 

Micropulva saanut kehitetyille teknologioille 3 menetelmäpatenttia.  
 
Kivihiilen –ja turpeen poltossa syntyvien lentotuhkien jalostusprosessit ovat 
valmiita otettavaksi tuotantokäyttöön.   
 



Micropulva on 2007 alkaen tehnyt tiivistä lentotuhkan 

tuotteistamisen tutkimusta yhteistyössä Betoniyhdistyksen, 

Tekesin, GTK:n, VTT:n, OAMK:n ja Vaasan yliopiston kanssa.  

 

Tutkimuksissa on selvitetty hiilen ja `palamattoman` 

silikaattifraktion erottamista sekä silikaattifraktion 

tuotteistamista sementti –ja betoniteollisuuden käyttöön.  

 

Tutkimustulokset ovat erittäin lupaavia ja kehitetyn 

teknologian kaupallinen käyttö voidaan aloittaa. 

         

Kivihiilen pölypoltosta syntyvä lentotuhka 



Pölypolttotekniikalla toimivassa kattilassa syntyvä ja sähkösuodattimella 

erotettu lentotuhka syntyy energisessä prosessissa.  

Lentotuhka on energiantuotannon sivutuotetta ei jätettä. 
 

• Lentotuhkalla on positiivinen kaupallinen arvo raaka-aineena  

• Lentotuhkan jalostaminen pienentää CO2  päästöjä ja vähentää 

kivihiilen käyttöä. 

• Lentotuhkan jalostaminen on kannattavaa liiketoimintaa. 

• Lentotuhkan käyttö  –määrät sekä laatu on määritelty yksityiskohtaisesti 

betoninormeissa. 

• Puhdistetun tuhkan käytölle sementti –tai betonituotteissa ei ole 

teknillisiä esteitä. Esteet ovat enimmäkseen kaupallisia ja markkinat 

eivät toimi kunnolla. 
 

Lentotuhka sisältää tyypillisesti 5-15 % hiiltä – antrasiittia, jolla on korkea   

energiasisältö, sekä 85-95 % lasittunutta ´palamatonta´ silikaattifraktiota. 

        

Lentotuhka on erinomainen ja monipuolinen 

raaka-aine 



Käsittelemätön  

lentotuhka 



Lentotuhka puhdistetaan 

tehokkaasti vaahdottamalla 



Käsitelty  
lentotuhka 



Lentotuhkan ja erityisesti hiilestä 
puhdistetun lentotuhkan hyödyt betonin 

valmistajalle 
 



Lentotuhkan käytön edut betonin 
valmistuksessa  

• Edullista lujuutta betonille - sementin säästö. 

• Reaktiivinen filleri, korvaa luonnon filleriä. 

• Massiivisten rakenteiden lämpötilan nousun 
rajoittaminen. 

• Betonin säilyvyyden parantaminen, kuten 
kloridin tunkeutumisen ja kemiallisen 
korroosion hidastaminen. 

 



Puhdistamattoman lentotuhkan 
ongelmat  

• Saatavuuden ja tarpeen epäsuhta: talvella tuhkan 
tuotanto suurta, tarve pieni ja kesällä päinvastoin. 
Ympärivuotinen käyttö edellyttää tuhkan 
varastoimista kuivana. 

• Hiilipitoisuuden vaihtelun vaikutus betonin 
ominaisuuksiin: pakkasenkestävän betonin 
huokostus, betonin värivaihtelut. 

• Kaikkien voimalaitosten tuhkat eivät ole 
hyödynnettävissä, mikä johtaa pitkiin 
kuljetusmatkoihin tai ”tuhkapulaan”. 

 



Hiilestä puhdistetun lentotuhkan 
hyödyt 

• Pakkasenkestävän betonin valmistaminen 
helpottuu, kun käsittelemättömässä 
lentotuhkassa olevan palamattoman hiilen 
määrän vaihtelua ei tarvitse  huokostin-
annostuksessa ottaa huomioon.   

• Betonin värivaihtelu vähenee. 

• Saatavuus varmistetaan ympärivuotisesti, koska 
raaka-aine on varastoitavissa taivasalla. 

• Saatavuus lisääntyy, kun nykyisin 
hyödyntämättömät (hiilipitoisuus > 5%)  tuhkat 
saadaan hyödynnettyä. 

 



Lentotuhkan jalostamisen vaikutus betoniteollisuuteen  
 

Käsiteltävä tuhkamäärä 300.000 t/vuosi 

        ASIA 

1. Klinkkerin tarve   - supistuu 

2. Kivihiili tai sitä korvaavat 
polttoaineet    - käyttö vähenee 

3. Kalkkikiven käyttö   - laskee 

4. CO2  päästöt  - laskevat 

 

5. Betonituotteiden 
hintakilpailukyky 

6. Teknologiavienti 

 VAIKUTUS 

1. noin 250.000 t/vuosi 

2. noin   50.000 t/vuosi   

 

3. noin 370.000 t/vuosi 

4. laskevat  

        0,5+0,3 = 0,8 t/klinkkeritonni 
 

5. Paranee 

6. Iso uusi mahdollisuus 





 



Luottamuksellinen 




