Energy Efficiency in Heat Production
Energiatehokkuutta lämmöntuotantoon
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Caligo - Clean Efficiency

MORE POWER OUT OF FUEL
By combining green woodchips and a heat pump scrubber, you get the world’s most energy-
efficient heating plants.
Studies show that green woodchips from
winter wood make the best fuel in terms
of calorific value. When drying wood, valuable fuel is lost as flammable chemicals are
evaporated before combustion.
Green woodchips can have a moisture
content of up to 60%, so they are best
suited for heating plants equipped with
modern heat recovery technology. Green
chips combusted at 800–1,000 degrees
make a superior energy-efficient fuel which
produces significantly more energy as the
same amount of dry wood.
Green chips burn cleanly which means that
low air ratio may be used and the energy
consumed in vaporisation is recovered as
the water vapour condenses in the flue gas
condenser. The water coming into the condenser must be cold enough to allow the
water vapour in the flue gases to condense
into water. New plants use heat pumps as

condensation enhancers to cool down the
water returning from the district heating
cycle.

Unique technology
Caligo CSX HP flue gas scrubber includes a
patented and thermodynamically optimised heat pump connection that maximises heat recovery efficiency. In addition,
the materials and components used in the
scrubber, as well as its optimal thermodynamic design maximise the advantages of
the heat pump. The innovative scrubber is
particularly suitable for heating plants that
use green woodchips. The heat pump connection ensures maximum heat recovery
even when the district heating return flow
temperatures become high and the heat
recovery efficiency of a conventional flue
gas scrubber drops dramatically. At plants
that use green wood chips, the annual
fuel saving through heat recovery is up to
35–40 per cent.

The scrubber is equipped with an independent automation system that ensures
its optimum performance and adjusts its
output to match the output of the rest of
the plant. Thanks to its compact design, the
physical size of the flue gas scrubber is less
than half the size of traditional scrubbers,
which results in significant savings in heat
plant construction projects.
The water used in flue gas scrubbing process comes from the combustion process
and is purified using Caligo’s patented
technology. After the purification process
the condensate is clean enough to be conducted into the rainwater drainage system.
With innovative technology, particle
emissions from heating are reduced to less
than half, and the use of oil or natural gas
as an additional fuel can be reduced. SO2
reduction is also >95%.
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TEHO IRTI POLTTOAINEESTA
Yhdistämällä tuore hake ja lämpöpumppupesuri saadaan maailman energiatehokkaimmat lämpölaitokset.
Talvipuusta tehty tuore hake on tutkimusten mukaan lämpöarvoltaan parasta polttoainetta. Puun kuivauksessa menetetään
arvokasta polttoainetta kun puusta haihtuu
myös korkean lämpöarvon omaavia palavia
kemikaaleja.
Tuoreen hakkeen kosteusprosentti voi olla
jopa yli 60 %, joten se soveltuu parhaiten
modernia lämmön talteenottoteknologiaa
hyödyntäviin lämpölaitoksiin. 800–1 000
asteessa poltettu tuore hake on ensiluokkaisen energiatehokas polttoaine, jossa
energiaa saadaan huomattavasti pienemmällä puumäärällä kuin kuivaa puuta
polttamalla.
Tuore hake palaa puhtaasti pienellä
ilmamäärällä ja veden höyryyntymiseen
kulunut energia saadaan talteen höyryn
tiivistyessä savukaasujen lauhduttimessa. Lauhduttimeen tulevan veden täytyy
olla tarpeeksi kylmää, jotta savukaasujen
vesihöyry tiivistyy nesteeksi. Uusissa laitoksissa käytetään lämpöpumppua lauhdutuksen tehostajana viilentämään kaukolämpökierrosta palaavaa vettä.

Ainutlaatuista teknologiaa

toiminta-asteen vastaamaan muun laitoksen toiminta-astetta. Kompaktin rakenteen
ansiosta savukaasupesurin fyysinen koko
on alle puolet perinteisten pesureiden
koosta, mikä tuo selvää säästöä lämpölaitosten rakennushankkeisiin.

Caligon CSX HP -savukaasupesurissa on
patentoitu, termodynaamisesti optimoitu
lämpöpumppukytkentä, joka nostaa lämmön talteenoton huippuunsa. Lisäksi pesurin materiaali- ja komponenttiratkaisut sekä
tarkka termodynaaminen ohjaus varmistavat lämpöpumpusta saatavan hyödyn.
Innovatiivinen pesuri soveltuu erityisen hyvin tuorehaketta käyttäviin lämpölaitoksiin.
Lämpöpumppukytkentä takaa maksimaalisen lämmön talteenoton silloinkin, kun
kaukolämmön paluulämpötilat nousevat
korkeiksi ja perinteisen savukaasupesurin
lämmön talteenotto romahtaa. Tuoreen
hakkeen laitoksissa lämmön talteenotolla
saavutettava vuosittainen polttoaineen
säästö on jopa 35–40 %.

Savukaasujen pesuun käytetään polttoprosessissa syntynyttä lauhdevettä, joka
puhdistetaan patentoimallamme teknologialla. Lauhde voidaankin johtaa puhdistusprosessin jälkeen sellaisenaan sadevesiverkostoon.
Innovatiivisella teknologialla lämmityksen
hiukkaspäästöt vähenevät alle puoleen, ja
öljyn tai maakaasun käyttöä lisäpolttoaineena voidaan vähentää. Myös savukaasujen SO2-erotusaste on korkea, >95 %.

Pesuri on varustettu itsenäisellä automaatiojärjestelmällä, joka huolehtii sen
optimaalisesta toiminnasta ja sovittaa sen
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EFFECTIVE UTILISATION OF
WASTE HEAT IN SAWMILL INDUSTRY
The wood-processing industries, such as sawmills and pulp mills, often produce bark as a by-product.
Bark is not fresh and its moisture content is often about 60 per cent by mass. As a fuel for a biomass
boiler, bark usually causes problems and does not burn cleanly or evenly.
It is possible to dry the bark in a cost-efficient way if waste heat from the flue gases
of the mill’s own bioenergy plant are used
in the drying process. The waste heat is efficiently recovered through condensation and
the recovered heat energy is transferred to
be used as drying energy for the moist bark
in a low-enthalpy drying system. Valuable
energy, such as steam, is not needed, but
the bark is dried at lower temperatures so as
to obtain a suitably dry and homogeneous
fuel for bioenergy boilers. Typically, the
bark is dried down to 40–50 m% by the
waste heat of the flue gases to obtain an
economically viable fuel which can be sold
and delivered at a radius of 150–180 km
from the bark-producing plant.
The solution can be made even more
economical on an annual basis if the dryer
is connected to a district heating network
to which part of the waste heat from the
flue gases is transferred. What makes the
solution particularly economical is that
the fluctuations in the demand for dried
bark and district heat can be dynamically
changed, thus achieving a very high annual
utilisation rate for the waste heat from the
flue gases.

Caligo hybrid application for sawmills
We have introduced a specially designed
scrubber solution for sawmills, which applies Caligo’s patented heat pump scrubber
connection. In this solution, the heat pump
is replaced by a dryer in which the return
flow temperature from the glycol cycle to
the scrubber is very low. Before the condensation zone, the glycol cycle recovers
the heat of the purified condensate at the
lowest temperature level of the system.
After this, the upper condensate cycle of
the Caligo scrubber receives efficient cool-

ing to ensure complete condensation. At
the same time, the lower condensate cycle
of the scrubber transfers part of the heat
delivered by the flue gases to the district
heating network.
Economically significant is the virtually free
of charge heat energy and the flexibility of
the system’s heat distribution. The waste
heat can be dynamically directed either to
the dryer, to the district heating network
or simultaneously to both heat loads – the
ratio is thus freely selectable according to
the current load requirement.
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HUKKALÄMMÖN TEHOKAS
HYÖDYNTÄMINEN SAHATEOLLISUUDESSA
Useissa puuteollisuuden prosesseissa, kuten sahoilla ja selluteollisuudessa syntyy sivutuotteena kuorta.
Kuori ei ole tuoretta ja sen kosteus on usein 60 m-%. Biokattiloiden polttoaineena tällainen kuori
aiheuttaa useimmiten ongelmia eikä poltosta saada puhdasta ja tasaista.
Kuori on mahdollista kuivata kustannustehokkaasti, jos kuoren kuivaamiseen
esim. sahoilla käytetään sahan oman
bioenergialaitoksen savukaasujen hukkalämpöä. Hukkalämpö otetaan talteen
tehokkaasti lauhduttamalla ja talteen
otettu lämpöenergia siirretään kostean
kuoren kuivausenergiaksi ns. matalan
entalpiatason kuivainratkaisuun. Arvokasta
energiaa, kuten höyryä, ei tarvita, vaan
kuori kuivataan alemmilla lämpötilatasoilla
sopivan kuivaksi, jotta siitä saadaan tasalaatuinen polttoaine bioenergiakattiloihin.
Tyypillisesti kuori kuivataan savukaasujen
hukkalämmöllä 40–50 m-%:ksi, jolloin siitä
saadaan taloudellisesti järkevä polttoaine
ja myyntituote 150–180 km toimitussäteelle kuorta tuottavasta sahasta.

Ratkaisusta saadaan vuositasolla entistä
taloudellisempi, kun kuivaimen rinnalle
kytketään kaukolämpöverkko, johon osa
savukaasujen hukkalämmöstä siirretään.
Erittäin taloudelliseksi ratkaisun tekee se,
että kuivatun kuoren ja kaukolämmön
väliset menekkivaihtelut voidaan tasata dynaamisesti ja siten savukaasujen hukkalämmölle saadaan erittäin korkea vuositason
käyttöaste.

Caligo-hybridisovellus sahoille
Olemme tuoneet erityisesti sahoille
suunnatun pesuriratkaisun, joka soveltaa
Caligon patentoitua lämpöpumppupesurikytkentää. Ratkaisussa lämpöpumppu
korvataan kuivaimella, jonka glykoolikierron paluulämpötilataso pesurille on erittäin
alhainen. Ennen lauhtumisvyöhykettä

glykoolikierto ottaa talteen puhdistetun
lauhteen lämmön, joka on systeemin
matalimmalla lämpötilatasolla. Tämän
jälkeen Caligo-pesurin ylempi lauhdekierto
saa tehokkaan viilennyksen, mikä takaa
täydellisen lauhtumisen. Samanaikaisesti
pesurin alempi lauhdekierto siirtää osan
savukaasujen luovuttamasta lämmöstä
kaukolämpöverkkoon.
Taloudellisesti merkittävää on käytännössä
ilmainen lämpöenergia ja järjestelmän
lämmönjaon joustavuus. Hukkalämpö on
suunnattavissa dynaamisesti joko kuivaimelle, kaukolämpöverkkoon tai samanaikaisesti molempiin kohteisiin - jakosuhde
on siis vapaasti valittavissa kulloisenkin
kuormitustarpeen mukaan.

Lämmönsiirtimet - Pumput - Virtausmittarit

Sondex Tapiro Oy Ab • Sinikellontie 10 A • 01300 Vantaa
Puhelin: (09) 755 981 • Fax: (09) 755 98 700
info@sondextapiro.fi • www.sondextapiro.fi

Lisää tuotteitamme: www.sondextapiro.fi
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Vapo Oy

Vapo is a modern energy expert organisation. We provide our
energy customers with peat and wood fuels, and we produce
heat and electricity from local raw materials.
Vapo and Caligo have successfully worked together in several
power plant projects. For example, Caligo has delivered a
condensate treatment plant to the Vapo Tikkakoski heating
plant, and a complete scrubber and a heat pump to the Sotkamo
power plant.
Cooperation and customer service have been smooth. Caligo
is also able to respond swiftly and reliably to changing and
challenging situations. The design values of the Sotkamo power
plant’s equipment changed during the project, but Caligo took
note of the changes and delivered to Sotkamo a solution that
met the requirements.
All the equipment provided by Caligo has brought Vapo the
promised benefits. Both the heat recovery and flue gas cleaning
are at the promised level.
Particularly good about the cooperation has been Caligo’s
willingness and ability to solve the customer’s problems. Caligo
listens carefully to the needs of the customer and works hard to
achieve a successful solution.
Caligo is a very likely supplier candidate for Vapo’s future
projects as well.
Jari Kymäläinen
Director, Business Development
Vapo Heat and Power

”

Vapo on moderni energia-alan asiantuntijaorganisaatio. Toimitamme energia-asiakkaillemme turvetta ja puupolttoaineita sekä
tuotamme itse lämpöä ja sähköä paikallisista raaka-aineista.
Vapo ja Caligo ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo useammassa
voimalaitosprojektissa. Caligo on toimittanut muun muassa
Vapon Tikkakosken lämpökeskukseen lauhteenpuhdistuslaitoksen ja Sotkamon voimalaitokseen kokonaisen pesurin sekä
lämpöpumpun.
Yhteistyö ja asiakaspalvelu on ollut sujuvaa. Caligo pystyy vastaamaan ripeästi ja luotettavasti myös muuttuviin ja haastaviin tilanteisiin. Sotkamon voimalaitoksen laitteiston suunnitteluarvot
muuttuivat kesken projektin, mutta Caligo huomioi muutokset ja
toimitti Sotkamoon tarpeita vastaavan konseptin.
Kaikki Caligon toimittamat laitteet ovat tuoneet Vapolle luvatun
hyödyn. Sekä lämmön talteenotto että savukaasujen puhdistus
ovat luvatulla tasolla.
Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut Caligon halu ja kyky ratkaista asiakkaan ongelmia. Caligo kuuntelee huolellisesti asiakkaan
tarpeet ja työskentelee tosissaan onnistuneen kokonaisuuden
aikaansaamiseksi.
Caligo on erittäin varteenotettava toimittaja Vapon projekteissa
myös tulevaisuudessa.
Jari Kymäläinen
Director, Business Development
Vapo Heat and Power
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Paimion Lämpökeskus Oy

”

Paimion Lämpökeskus Oy is a district heating company established
in 1975. An old standard scrubber was replaced at a 9-megawatt
heating power plant. The initial impetus for the project was the fact
that the Caligo scrubber has twice the power of the old one. From
the beginning of the project, Caligo offered valuable engineering
help and advice. We felt that the supplier will go the extra mile for
customer satisfaction. The end result was excellent, and not the
slightest reason for complaint has occurred, on the contrary!
Pekka Vihervuori, CEO
Paimion Lämpökeskus Oy

”

Paimion Lämpökeskus Oy on vuonna 1975 perustettu kaukolämpö
yhtiö. 9 MW:n lämpökeskuksessa uusittiin vanha peruspesuri. Alkusysäys hankkeen aloittamiselle oli Caligon pesurin kaksinkertainen
teho vanhaan nähden. Hankkeen alusta asti Caligolta sai arvokasta
suunnitteluapua ja neuvontaa. Tuntuma oli, että toimittaja tekee
kaikkensa asiakastyytyväisyyden eteen. Lopputulos oli toivottu, eikä
pienintäkään valittamisen aihetta ole ilmaantunut, vaan päinvastoin!
Pekka Vihervuori, toimitusjohtaja
Paimion Lämpökeskus Oy

”
”

Elenia Lämpö Oy

Elenia Lämpö Oy offers environmentally friendly, easy and
competitive heating solutions. Caligo delivered a heat pump
scrubber for Elenia’s 6-megawatt heating power plant in Akaa.
As the waste heat is recovered by the scrubber, the fuel costs are
clearly reduced.
Eki Muranen, Production Manager
Elenia Lämpö Oy

Elenia Lämpö Oy tarjoaa ympäristölle ystävällisiä, vaivattomia ja
kilpailukyisiä lämmitysratkaisuja. Caligo toimitti Elenian Akaan
6MW:n lämpölaitokseen lämpöpumppupesurin. Kun hukkalämmön saa pesurin avulla talteen, polttoainekustannukset ovat
vähentyneet selvästi.
Eki Muranen, tuotantopäällikkö
Elenia Lämpö Oy

Market leader in scrubbers

Pesureiden markkinajohtaja

Caligo Industria Oy is a Finnish cleantech
company offering innovative energy
efficiency solutions for the energy and
process industries. We develop and deliver
the most efficient product and system
solutions on the market for flue gas
cleaning and recovery of waste heat from
processes.

Caligo Industria Oy on suomalainen
cleantech-yritys, joka tarjoaa innovatiivisia
energiatehokkuusteknologian ratkaisuja
energia- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin.
Kehitämme ja toimitamme markkinoiden
tehokkaimpia tuote- ja järjestelmäratkaisuja savukaasujen puhdistukseen sekä
prosessien jätelämmön hyödyntämiseen.

Our solutions combine the practical use of
thermodynamic and flow theories, as well
as extensive experience in the practical
challenges of the energy and process industries. All Caligo solutions are delivered
as fully functioning plug-and-play products that have been thoroughly tested at
the manufacturing plant.

Ratkaisuissamme yhdistyvät termodynamiikan ja virtaustekniikan teorioiden
hyödyntäminen käytännössä sekä kattava
kokemus energia- ja prosessiteollisuuden
käytännön haasteista. Toimitamme kaikki
ratkaisumme valmiina, pitkälle tuotteistettuina, toiminnallisina kokonaisuuksina,
jotka olemme testanneet ja koekäyttäneet
jo valmistustehtaalla.

Itäinen Rantakatu 72
FI-20810 Turku, Finland
tel. +358 (0)40 574 5719

caligoindustria.com

Energiatehokkaat | Luotettavat
Ympäristöystävälliset

lämpöpumppu- ja
jäähdytysratkaisut

• www.jssuomi.fi

Teollisuuden kylmälaitteet ja
lämpöpumput

Vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput

Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput

KAIKKI PALVELUT YHDELTÄ TOIMITTAJALTA:
suunnittelu, toteutus, automaatio,
käyttöönotto, huolto ja modernisoinnit.

Johnson Controls Finland Oy
Hankasuontie 10, 00390 HELSINKI
puh. +358 20 1404 551
www.johnsoncontrols.fi

