
Prosessikaasujen  
puhdistuslaitteistot 

Provetek kaasunpuhdistusyksiköt ovat tehokas ja luotet-

tava ratkaisu epäpuhtauksien ja hajun poistoon prosessi

– ja poistokaasuista. Tyypillisiä sovelluskohteita puhdis-

tuslaitteistoillemme ovat esim. biokaasu– ja kompostoin-

tilaitokset, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittelylaitok-

set sekä teollisuuslaitokset. 

Puhdistuslaitteistomme säiliöosat valmistetaan korroo-

siota ja kemikaaleja erinomaisesti kestävästä lujitemuo-

vista. Laitteistot suunnitellaan, mitoitetaan ja räätälöi-

dään kulloiseenkin kohteeseen perustuen ko. prosessin 

kaasuvirtauksiin, kaasujen koostumukseen sekä vaadit-

tuihin päästöpitoisuuksiin.  Tyypillinen puhdistusyksikkö 

muodostuu yhdestä tai useammasta liuospesurista, aktii-

vihiilisuodatinyksiköstä ja otsonointilaitteistosta.   

KOKONAISRATKAISU KAASUJEN PUHDISTUKSEEN  

Prosessi– ja poistokaasuissa olevat epäpuhtaudet, kuten 

ammoniakki, rikkivety, siloksaanit, merkaptaanit ym. voi-

daan poistaa kaasusta kemiallisen hapettamisen avulla. 

Kemiallinen hapettaminen tapahtuu  liuospesureilla. Ha-

jukaasut johdetaan kemikaaliliuoksen läpi, jolloin hajuyh-

disteet sitoutuvat nesteeseen.   

Provetek prosessikaasupesureissa on tyypillisesti yhdis-

tetty happo– ja  emäspesurit, jolloin kaasussa oleva am-

LIUOSPESURIT  

moniakki saadaan poistettua happopesulla ja vastaa-

vasti rikkivety emäspesulla. Pesureilla päästään yli 98 

%:n erotusasteeseen. 

Prosessikaasupesuri on tyypiltään ns. täytekappalepe-

suri, johon prosessikaasut johdetaan täytekappaleker-

roksen alapuolelle. Prosessikaasut virtaavat täytekappa-

lekerroksen läpi ja samalla reagoivat täytekappaleker-

rokseen sen yläpuolelta johdettavan pesuliuoksen 

kanssa. Pesuliuos valuu pesurin alaosan pumppusäiliö-

tilaan, josta se taas pumpataan takaisin pesurin ylä-

osaan. Täytekappalekerroksen yläpuolella on erillinen 

pisaranerotusosa, jossa kaasuvirrasta erotetaan vir-

tauksen mukana kulkeutuvat nestepisarat. Puhdistettu 

kaasuvirtaus poistuu pesurin yläosasta poistokanavaa 

pitkin.  

Epäpuhtauksien ja hajun poistoon 



Liuospesureista poistokaasut johdetaan akktiivihiilisuoda-

tinyksiköihin. Kaasuvirrasssa vielä olevat haisevat yhdis-

teet adsorboituvat aktiivihiileen. Aktiivihiilisuodatinyksikkö 

voi koostua useasta lujitemuovisesta säiliöstä, joiden 

sisällä olevan aktiivihiilipatjan läpi käsiteltävä kaasu johde-

taan. Käytettävä aktiivihiilimateriaali valitaan yhdessä ma-

teriaalitoimittajiemme kanssa sovelluskohteen mukaises-

ti .   

Aktiivihiili poistaa tehokkaasti poistoilman hajua-

aiheuttavia epäpuhtauksia - VOC-yhdisteitä, rikkivetyä ja 

muita haitallisia yhdisteitä. Epäpuhtauksien poisto myös 

lisää laitteistojen käyttöikää. Aktiivihiilisuodatinyksikkö 

poistaa pesurien jälkeen jäljellejääneistä epäpuhtauksista 

n. 95-99  %.  

Aktiivihiilisuodatin voidaan toteuttaa myös erillisenä yk-

sikkönä. Suosittelemme kuitenkin prosessikaasuille liuos-

pesurikäsittelyä ennen aktiivihiilisuodatusta, sillä yhdistel-

mäprosessi on kustannustehokkain menetelmä epäpuh-

tauksien poistoon. Liuospesu poistaa pääosan epäpuh-

tauksista ja näin ollen lisää aktiivihiilen käyttöikää huo-

mattavasti.  

Käyttökohteeseen räätälöity 

AKTIIVIHIILISUODATTIMET  

Täydellisen puhdistusasteen saavuttamiseksi poistokaa-

sut voidaan vielä käsitellä otsonointiyksikössä.. 

Otsoni on erittäin voimakas hapetin, joka pystyy reagoi-

maan lähes kaikkien aineiden kanssa. 

Kaasunpuhdistusyksikkömme varustetaan sovelluskoh-

teeseen parhaiten optimoidulla otsonointilaitteella, jonka 

toiminta perustuu otsonin tuotantoon sähköpurkauksel-

la.  Käyttämämme otsonaattorilaitteisto on turvallinen, 

helppokäyttöinen ja luotettava teollisuuskäyttöön tarkoi-

tettu laitteisto. 

Otsonointikäsittelyn jälkeen poistokaasut täyttävät tiu-

kimmatkin  päästörajat.  

OTSONOINTI 

PUHDISTUSYKSIKÖN TYYPILLISET PÄÄSTÖARVOT  

MITATTAVA YH-

DISTE / SUURE  

ARVO YKSIKKÖ 

Hajun voimakkuus < 2000 HY / m3 

NH3 < 5 ppm 

H2S < 0,1 ppm 

Metyylimerkaptaani < 0,1 ppm 

TOIMITUSOPTIOT  

Kaasunpuhdistuslaitteistot toimitetaan avaimetkäteen 

toimituksina. Toimituskokonaisuus voi käsittää 

 Suunnittelu ja mitoitus 

 Laitevalmistus ja –asennukset 

 Pesurit, aktiivihiilisuodattimet, otsonaattori 

 Lisätoimituksena myös lämmöntalteenottolaitteis-

tot, -putkistot ja -instrumentit  
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