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The objective of this thesis was to create an automatic optimization system for a small-
scale combined heat and power (CHP) plant in order to meet the needs of an energy
company. The energy company's need for optimization was derived from the company's
purchases of electricity from the electricity stock market, the gas price, the electrical
and thermal load generated by individual consumers and other factors that have an
impact on the economy of the plant. In the future, this optimization system will be used
for the centralized control of several distributed small-scale CHP plants.

This study resulted in the design of an optimization algorithm that optimizes the
economy of the plant using various models that regulate the plant’s electrical output as
well as direct control instructions. The expected gains to be obtained from the use of
this algorithm were evaluated using the measurement data history from a plant located
in the facilities of the Harju Agricultural College in Ravijoki. 

A system based on centralized computation and distributed control was created for the
optimization of CHP plants. The system controls CHP plants in real time and is able to
predict the future utilization of a plant using a time series model based on data history.

The operation of the optimization system and the gain obtained from its use were
assessed at the CHP plant of the Harju Agricultural College by comparing the calculated
gain, based on actual measured data, with the gain forecast calculated by the
optimization system. 
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KÄYTETYT SUUREET JA LYHENTEET 

fysikaaliset suureet:

Cf on kaasun mitatun määrän korjauskerroin

n on mittausjaksojen lukumäärä 

Pel  on aggregaatin tuottama hetkellinen sähköteho 

Pth on aggregaatin tuottama hetkellinen lämpöteho 

Psp on paikallinen sähköteho sisältäen asiakkaalle myydyn sähkön ja

omakäyttösähkön 

Plp on paikallisen kulutuskohteen lämpöteho 

Ps_CHP  on aggregaatin tuottama sähköteho 

Pl_CHP  on aggregaatin tuottama lämpöteho

Ps_CHP_NIM on aggregaatin tuottama nimellinen sähköteho

Pthl on lauhteeksi ajettu lämpöteho

pm on mitattu paine 

pr on referenssipaine 

q on kaasun mitattu tilavuusvirtaus  

qNTP on kaasun mitattu tilavuusvirtaus NTP olosuhteissa  

Q on kaasun mitattu tilavuus  

QNTP on kaasun mitattu tilavuus NTP olosuhteissa  

Tm on mitattu lämpötila  

Tr on referenssilämpötila  

Zn on referenssikokoonpuristuvuuskerroin  

taloudelliset suureet:

G on optimoinnin kohdefunktio

GOpt on CHP-tuotannon optimipiste

Gpav_CHP on verollisen polttoaineen osuus CHP-laitoksessa  kulutetusta

polttoaineesta

GVOS  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty paikallinen sähkönostokustannus

GVSS  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkön siirtokustannus

GVSV  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkövero
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GVLT  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty lämmöntuotantokustannus

GVSSH  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkön siirtohäviö 

GSYT  on CHP-laitoksen sähkön myyntitulo yhtiön taseeseen

GSTK  on CHP-laitoksen muuttuvat kustannukset

KK on kiinteät kustannukset

KLT on kattiloilla tuotettu lämmön tuotantokustannus

KM on muuttuvat kustannukset

Ks  on sähkön ostohinta ilman siirtoa ja veroja 

KSO on paikallisesti myydyn sähkön ostokustannus

KST on sähkön tuotantokustannus CHP-laitoksella

Ksos on sähkön siirtokustannus CHP-kohteeseen 

Ksms on sähkön siirtokustannus yhtiön taseeseen 

Ksv  on sähkövero

Kpa on polttoaineen veroton hinta

Kpav on polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu

Khk  on kattilalaitoksen keskimääräinen huoltokustannus 

TLM on lämmön myyntitulo

TPSM on paikallinen sähkön myyntitulo

TUSM on taseeseen siirretyn sähkön myyntitulo

TVLT on sähköntuotannolla säästetty lämmöntuotantokustannus

TVRT on CHP-käytön vertailutuotto 

kreikkalaiset suureet:

� on kaasun energiasisällön korjauskerroin

� on paikallisen sähköntuotannon osuus sähköntuotantokustannuksista

�  on taseeseen siirretyn sähkön osuus tuotantokustannuksista

�ssh on sähkönjakeluverkon siirtohäviötä kuvaava termi

�k on kattilalaitoksen keskimääräinen lämmöntuotannon hyötysuhde

�S_CHP on CHP-laitoksen sähköntuotantohyötysuhde 
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lyhenteet:

ADSL on asymmetric digital subscriber loop, kiinteä tiedonsiirtoyhteys

puhelinverkossa

BMEP on break mean effective pressure, sylinterin tehollinen keskipaine

CHP on combined heat and power, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto

DDE on dynamic data exchange, eräs muoto välittää tietoa prosessien

kesken Windows-ohjelmissa

DENNIS on Distributed energy neural network integration system

DSN on data source name, DSN avulla voit määritellä tietokantasi asp-

sovelluksessa 

FTP on file transfer protocol, tiedostojen siirtämismenetelmä internetissä

HE on Haminan Energia Oy

I/O on input/output, tulo ja syöttötiedot

KLV on kaukolämpöverkko

KSOY on Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö

LS on lämmönsiirrin 

NTP on normaaliolosuhteet kaasun määrän korjauksessa (1,01325 bar),

(293,15 K)

OLE on object linking and embedding, Microsoftin kehittämä

olioarkkitehtuuri

OV on Haminan energian oma sähköverkko

PEM on polymeerimembraanipolttokenno

SQL on standard query language, standardoitu relaatiotietokantojen

kyselykieli

UPS on uninterruptible power supply, keskeytymättömän virran

syöttöjärjestelmä

VV on vieraan verkkoyhtiön sähköverkko

Talviarkipäivä on 1.11.-31.3. klo 7.00 ja 22.00 välinen aika maanantaista lauantaihin.
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1 JOHDANTO

Pienten yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimalaitosten (CHP-laitos)

kannattavuus on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Sähkön pörssikaupan

aiheuttama sähkön hinnan ennustettavuuden vaikeutuminen pitkällä tähtäimellä on

vähentänyt tai ainakin siirtänyt suuria voimalaitosinvestointeja.  Sähköä ja lämpöä

tuottavat pienvoimalaitokset mahdollistavat investointien jakamisen pienempiin osiin,

joka lisää hajautetun energiantuotannon kiinnostavuutta [1 s. 9].  Pienilläkin yksiköillä

voidaan tuottaa kilpailukykyisesti sähköä, koska tekniikan kehittyminen on nostanut

hyötysuhteita ja sarjatuotanto on laskenut samalla hintoja. 

CHP-laitosten käytön ohjaus ja mitoitus on perustunut paikallisen lämpö- ja

sähkökuorman hyväksikäyttöön, lämmön varastointiin  ja päiväajan korkeampaan

sähkön hintaan, jolloin CHP-yksiköllä on voitu tuottaa sähköä kilpailukykyisellä

hinnalla. Sähkömarkkinoiden vapautuminen ja energiayhtiöiden sähkönhankinta

suoraan sähköpörssistä tekee perinteisen CHP-laitosten ohjausstrategian

taloudellisuuden epävarmaksi, mikäli energiayhtiö on CHP-laitoksen käyttäjä. CHP-

laitoksen käytön sijaan saattaa olla kannattavaa ostaa halvan sähkön aikaan sähkö

markkinoilta tai ajaa laitosta osateholla. Toisaalta sähköntuotanto saattaa korkean

sähköhinnan aikaan olla kannattavaa, vaikka kohteessa ei olisikaan lämpökuormaa.

Uudet CHP-tekniikat kuten polttokenno, mikroturbiini ja stirlingmoottori ovat jo laajalti

koekäytössä ja lähellä kaupallista läpimurtoa. Yleistyessään nämä tekniikat voivat

mullistaa perinteisen sähköntuotannon. Omakotitalokokoluokan CHP-yksiköiden

keskitetty tuotannonohjaus avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia energiayhtiöiden

sähkönhankintaan ja riskienhallintaan. Parhaimmat mahdollisuudet mikroluokan CHP -

laitosten hyödyntämiseen on energiayhtiöillä, joilla on kattava maakaasun jakeluverkko.
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1.1 Työn tavoitteet

Diplomityö tehdään osana hajautettuun yhteistuotantoon perustuvaa

virtuaalivoimalaitosratkaisuprojektia. Projektin tavoitteena on selvittää ns.

virtuaalivoimalaitosratkaisun soveltuvuutta Haminan Energia Oy:n

toimintaympäristöön. Virtuaalivoimalaitoksella tarkoitetaan useiden pienten CHP-

laitosten keskitettyä ohjausta. Projektin päätavoitteet ovat:

1. kaasumoottorilaitoksen testaus ja analysointi

2. informaatioteknologia vaihtoehtojen arviointi

3. virtuaalivoimalaitosratkaisun suunnittelu

4. virtuaalivoimalaitosratkaisun pilotointi

Työ liittyy pääosin kohtiin 1, 3 ja 4. Työn ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja

pilotoida yksittäisen CHP-laitoksen optimointijärjestelmä. Työssä selvitetään CHP-

laitoksen talouteen vaikuttavat tekijät ja CHP-laitoksella tuotetun sähkön vaikutus

yhtiön kokonaissähkönhankinnan hallintaan. Tämän perusteella kehitetään

optimointialgoritmi, jonka tuottamia hyötyjä verrataan nykyisin käytössä oleviin

ohjaustapoihin. Harjun oppimiskeskuksen voimalaitoksen sähkö- ja lämpöhyötysuhteet

mitataan optimointijärjestelmän vaatimalla tarkkuudella. Kehitetyn ohjausjärjestelmän

toiminta, tarkkuus ja puutteet selvitetään mittauksin.

1.2 Tehtävän rajaus

Voimalaitoksen  kokonaistalouden optimointi on monitahoinen ongelma.  Tämän

johdosta tässä työssä rajataan ulkopuolelle prosessit, joissa sähköä tuotetaan höyryllä.

Työssä keskitytään energiayhtiön omistaman sähkön- ja lämmön yhteistuotantoyksikön

käytön optimointiin. Oletuksena on, että CHP-laitos toimii sähköverkon kanssa rinnan

ja on kykenevä kahdensuuntaiseen verkkosiirtoon. Työssä keskitytään valmiin

voimalaitoksen kannattavuuden optimointiin. Työssä ei oteta kantaa voimalaitoksen

kokonaiskannattavuuteen.



9

2 HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO

Sähkön käyttöhistorian ensimmäisessä vaiheessa sähköntuotanto oli ainoastaan

hajautettua tuotantoa. Paikallisilla sähköntuotantolaitteilla tuotettiin alueen kuluttama

sähköenergia ennen siirtoverkkojen ja suurten voimaloiden rakentamista. Esimerkiksi

Haminan Sähkölaitos tuotti kaiken alueella kulutetun sähkön ensin höyrykoneella ja

myöhemmin dieselaggregaatilla ennen sähkön siirtoyhteyksien rakentamista [2].

Hajautetulla energiatuotannolla tarkoitetaan nykyään sähköntuotantoa lähellä

käyttökohdetta, modulaarisilla, miehittämättömillä kohteen tarpeen mukaan valituilla

laitteilla, jotka toimivat vuorovaikutuksessa sähkön jakeluverkon kanssa (Kuva 1).

Hajautetulla energiantuotannolla tarkoitetaan laajemmassa merkityksessä myös

sähkönvarastointia ja kulutuksen pienentämistä energiaa tehokkaammin hyödyntävän

tekniikan avulla. Sähköä voidaan varastoida akuilla ja pienikitkaisilla vauhtipyörillä.

Tuotanto voi olla jakeluverkkoon kytkettyä  tai toimia saarekkeessa. Oleellista on, että

paikallisen tuotannon arvo on riittävä kannattavaan toimintaan  [3 s. 1]. 

Modulaaristen sähköntuotantolaitteiden paikallisella hyväksikäytöllä pyritään

kustannussäästöön  viivästyttämällä, vähentämällä tai poistamalla tarvetta muualla

tuotettuun sähköön, sähkön siirtoon tai sähkön jakeluverkon parantamiseen. Lisäksi

parannetaan paikallisen sähkön laatua ja luotettavuutta. [3 s. 2]. CHP-voimalaitoksilla

voidaan myös välttää investointeja lämmöntuotantoon.
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Keskitetty
sähköntuotanto

Hajautettu
Sähköntuotanto

Voimalaitos

Asiakkaat

Aggregaatti

Polttokenno

Energiansäästö Varastointi

Verkon
ulkopuoliset

Tuuli-
sähkö

Aurinkosähkö

Voimalaitos

Kuva 1. Perinteinen & hajautettu sähköntuotanto [3 s. 2].

Hajautettua energiantuotantoa ei missään tapauksessa pidä nähdä korvaavana

vaihtoehtona nykyisenkaltaiselle voimantuotannolle, vaan uutena täydentävänä

mahdollisuutena tuottaa sähköä paikallisesti silloin, kun se on paras vaihtoehto

verrattuna muihin tarjolla oleviin ratkaisuihin. Hajautettu energiantuotanto soveltuu

kohteisiin, joissa

� ei ole mahdollisuutta liittyä jakeluverkkoon.

� sähköverkon rajoitteiden vuoksi joudutaan rajoittamaan sähkönkulutusta tai

investoimaan jakeluverkon vahvistamiseen.

� jakeluverkon sähkön laatu ei ole riittävän hyvä toiminnan vaatimuksiin nähden.

Sähkönjakelussa voi olla liikaa katkoja tai sähkön laatu ei täytä vaatimuksia.

� on saatavilla polttoainetta kilpailukykyiseen hintaan tai prosessikaasujen ym.

haittakaasujen hävittäminen tulee muilla tavoilla kalliimmaksi. Tällaisia kohteita

voivat olla esim. kaatopaikat, metsäteollisuus- ja kemianteollisuuden laitokset.

� on riittävä vakaa lämpö- ja/tai sähkökuorma yhdistettyyn sähkön- ja

lämmöntuotantoon.
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� laskelmien perusteella on mahdollista muuten leikata energianhankinnan

kustannuksia.

2.1 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa, jossa prosessissa

syntyvä lämpö käytetään jossain muodossa hyödyksi.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokasta verrattuna erillistuotantoon. Polttoaineen

energiasta hyödynnetään 80…90 prosenttia, jonka johdosta ympäristöpäästöt ovat noin

30 % pienemmät kuin tuotettaessa energia vastaavissa erillisissä sähkön ja lämmön

tuotantolaitoksissa. Suomen sähköntuotannosta noin kolmasosa tuotettiin

yhteistuotantona vuonna 1999. Tuotannosta vajaat puolet tuotettiin teollisuuden

voimalaitoksissa ja loput yhdyskuntien kaukolämpölaitoksissa, joista lähes 80 % on

tällä hetkellä yhteistuotannossa. [4  s. 33]

 

2.2 Hajautetun tuotannon käytön optimointi

Hajautetun tuotannon optimoinnilla on perinteisesti tarkoitettu tuotantotavan ja

laitekoon mitoitusta siten, että kohteessa staattisia sähkönhintoja vastaan ajettaessa

saavutetaan maksimaalinen hyöty. 

Huipunleikkaus on paljon käytetty ajotapa tariffipohjaisesti hinnoitelluissa kohteissa,

joissa kohteen sähkön kulutus vaihtelee voimakkaasti ja huipun käyttöaika on lyhyt.

Tällöin maksetaan korkeita perusmaksuja muutaman kovan kulutustunnin takia. Huipun

leikkaus on ollut tapa leikata perusmaksuja ja energianhankinnan kokonaiskustannuksia.

Huipunleikkauksessa sähköntuotantoyksikkö käy muutamista kymmenistä muutamiin

satoihin tunteihin  vuodessa [5, 11]. Huipunleikkaukseen soveltuvat parhaiten

jakeluverkon kanssa rinnankäytössä toimivat dieselgeneraattorit. [5 s. 27].

Huipunleikkauskäyttö on generaattorin kannalta erittäin vaativa ajotapa. Generaattorin

on kyettävä kantamaan verkon kapasiteetin ja huippukuormituksen välinen erotus

(mikäli on rajoitteita) ja käynnistyttävä nopeasti käymään verkon kanssa rinnan, koska

kuormitus voi vaihdella nopeasti [6 s. 14]. Käytössä on huomioitava myös koneen

huollot ja epäkäytettävyys, jolloin sähkökuormaa on kyettävä rajoittamaan tai saatetaan
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menettää tariffista riippuen jopa koko vuoden hyöty. Huipunleikkauskäytössä

aggregaatin tuottamaa lämpöä ei yleensä käytetä hyödyksi. 

Perusvoiman tuotannossa aggregaattia käytetään vakiokuormituksella. Kohteen

sähkötehon ylittäessä generaattorin tuotantotehon ylimenevä sähkö hankitaan

jakeluverkosta [6 s. 15]. Perusvoimantuotantona voidaan pitää myös CHP-tuotantoa,

jossa seurataan paikallista kohteen lämpökuormaa. Perusvoimantuotannossa CHP-

yksiköt on pyritty mitoittamaan  n. 50 % kohteen maksimilämmöntarpeesta [11 s. 57].

Lähteessä esitettyjen esimerkkikohteiden kokemusten perusteella CHP-yksikön

vuotuisten käyttötuntien on oltava yli 4500 h, jotta perusvoimantuotanto on yleensä

kannattavaa [11 s. 58].

2.3 CHP-tuotantotavat

Pieniin yksiköihin perustuvaan CHP-tuotantoon soveltuvat lähinnä mäntäkoneet,

kaasuturbiinit, polttokennot ja stirlingmoottorit. Höyryprosesseihin perustuvat laitokset

eivät sovellu pienlaitoksiin.

Otto- ja dieselprosesseihin perustuvat aggregaatit ovat eniten käytetty tuotantotapa

pienissä sähkötehoväliltä 30 kW…1000 kW CHP-yksiköissä [11 s. 17]. Pienimmät

koneet perustuvat tavallisesti autojen dieselmoottoreihin, joihin on lisätty kipinäsytytys.

Aivan pienimpiä koneita lukuun ottamatta koneet ovat yleensä turboahdettuja, mikä

nostaa tehoa noin 40 % ja mahdollistaa laihaseoskäytön [1 s. 12]. Lämpö saadaan

talteen kolmelta eri lämpötilatasolta; pakokaasuista, vaippavedestä ja mahdollisesta

pakokaasun kondensoinnista [11 s. 55].  Yleisin käytetty polttoaine on maakaasu, mutta

mäntäkoneita  käytetään myös dieselillä, raskaalla polttoöljyllä, bitumivesiemulsiolla,

propaanilla, kenttäkaasulla, biokaasuilla kuten kaatopaikkakaasu ja puukaasu sekä

erilaisilla prosessien tuotekaasuilla. Laajan polttoaineskaalan mahdollistaa kaksi eri

polttotekniikkaa ja nykyisten koneiden laihaseostekniikka, joka säätää palotapahtumaa

jatkuvasti. Mäntäkoneisiin perustuvien CHP-laitosten etuina on halpa hinta (500 $/kW –

1500 $/kW), hyvä sähköhyötysuhde (30 % … 45 %) laajalla tehoalueella ja koeteltu

tekniikka [1 s. 12…13]. Mäntäkoneiden heikkous on niiden meluisuus ja suhteellisen

korkeat päästöt verrattuna kilpaileviin tekniikoihin.
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Kaasuturbiini vastaa tekniikaltaan lähinnä auton turboahdinta. Pienimpiä

kaasuturbiineita (sähköteho alle 250 kW) nimitetään mikroturbiineiksi ja niiden

akseleiden pyörimisnopeudet ovat jopa 120000 1/min. Tavallisesti pyörimisnopeudet

liikkuvat välillä 60000…10000 1/min [1 s. 15]. Mikroturbiinin kompressorissa ja

turbiinissa kaasuvirtaukset ovat säteittäiset, kun taas lentokoneiden ja teollisuuden

kaasuturbiineissa virtaukset ovat aksiaaliset. Generaattori tuottaa vaihtovirtaa, jonka

taajuus on korkea suuresta pyörimisnopeudesta johtuen. Tämän vuoksi tarvitaan

elektroniikkaa, jolla sähkö ensin tasasuunnataan ja  jälleen muunnetaan vaihtovirraksi.

Mikroturbiineissa voidaan käyttää polttoaineena maakaasua ja useita nestemäisiä

polttoaineita. Pienten alle 1 MW kaasuturbiinien sähköhyötysuhde on melko

vaatimaton, alle 25 % ilman rekuperaattoria [1 s. 15]. Kaasuturbiinin sähkötehoa

voidaan säätää, mutta hyötysuhde laskee nopeasti osatehoilla. Kaasuturbiinit soveltuvat

hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan höyryä, koska lähes kaikki hyödynnettävissä oleva

lämpö on pakokaasuissa, joiden lämpötila on 400 °C … 600 °C. Kaasuturbiinien etuna

verrattuna mäntämoottoreihin on alhaisempi melutaso ja pienemmät päästöt.

Mikroturbiineihin perustuvien CHP-laitosten investointikustannukset ovat luokkaa 900

$/kW – 1500 $/kW alle 250 kW:n kokoluokassa.

Polttokenno on tekniikka, jolta odotetaan tulevaisuuden CHP-tuotannossa eniten.

Polttokennoja on tällä hetkellä kahta perustyyppiä. PEM-polttokenno ja

kiinteäoksidipolttokenno. PEM-polttokenno soveltuu alhaisen käyntilämpötilan (60 °C

…80 °C) johdosta hyvin ajoneuvo ja kotitalouskäyttöön, kun taas

kiinteäoksidipolttokenno (käyntilämpötila 500 °C …900 °C) soveltuu paremmin suurten

voimalaitosten käyttöön. Kiinteäoksidipolttokennon etuna on, että se ei vaadi erillistä

reformeria, jonka kustannus on noin kolmannes koko polttokennoinvestoinnista.

Polttokennossa sähkökemiallisen reaktion vapaa energia muuntuu sähköksi ja

lämmöksi. Polttokenno koostuu anodista, katodista ja niiden välissä olevasta

elektrolyytistä. Polttoaineena käytetään vetyä. PEM-polttokennojen käyttämä vety

valmistetaan tavallisesti polttokennon yhteydessä olevalla reformerilla, yleensä

maakaasusta tai metanolista, mutta muitakin polttoaineita käytetään.

Vedyntuottoreaktioita on kaksi; höyryreformointi ja epätäydellinen hapetus.

Kummassakin reaktiossa maakaasu tai metanoli muuntuu pääasiassa vedyksi ja

hiilidioksidiksi. Polttokennojen etuna on äänetön toiminta, hyvä tehonsäätökyky, pienet
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päästöt ja hyvä sähköhyötysuhde 38…43 % [1 s. 18]. Polttokennojen sähköhyötysuhde

poikkeaa muista käytössä olevista tekniikoista siinä, että niiden sähköhyötysuhde

huononee kuormituksen kasvaessa. Kokonaishyötysuhde pysyy kuitenkin lähes vakiona,

koska lämpöhyötysuhde paranee kuorman kasvaessa. PEM-polttokennoilla on jo useita

valmistajia, joilla on tarjota valmiita sovelluksia kotitalouskokoluokkaan. Tekniikan

yleistymistä rajoittaa vielä tällä hetkellä korkea hinta 2500-3500 $/kW [1 s. 19], jonka

kuitenkin odotetaan  laskevan nopeasti sarjatuotannon käynnistyessä.

Stirlingmoottori on vanha keksintö, jonka yleistyminen aikanaan kariutui teknisiin

ongelmiin. Se eroaa otto- ja dieselmoottorista siten, että sen sylinteritila on suljettu ja

polttoaineen palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella. Mäntä liikkuu sylinterissä

työkaasun paineen vaihtelusta, kun sylinteriä lämmitetään ja jäähdytetään. Ulkoinen

palamisreaktio mahdollistaa lähes kaikkien polttoaineiden käytön. Stirlingmoottori on

CHP-tuotannossa kilpailija lähinnä pienille otto- ja dieselmoottorille. Sen etuina näihin

nähden on hiljaisempi käyntiääni ja pienemmät päästöt. Stirlingmoottorin

huoltokustannukset  ovat myös alhaisemmat ja huoltovälit pidemmät suljetusta

palotilasta johtuen. Stirlingmoottori häviää otto- ja dieselmoottorille hyötysuhteessa ja

tehon säädettävyydessä. Ensimmäisten maakaasukäyttöisten sovellusten

sähköhyötysuhteet ovat olleet välillä 25 %… 30 % [1 s. 16]. Stirlingmoottoreihin

perustuvat ensimmäiset kaupalliset CHP-sovellukset ovat tulleet vasta markkinoille ja

niiden hinta on vielä suhteellisen korkea (1300 $/kW…2000 $/kW) [1 s. 17].      

2.4 Muut optimointiohjelmat

Suurempien laitosten käytön optimointiin löytyy sovelluksia runsaasti, mutta juuri

vastaavanlaista kaupallista ohjelmaa pienten CHP-laitosten käytön optimointiin ei

löytynyt. Vastaavien optimointijärjestelmien etsinnässä käytettiin internet-hakuja,

kirjaston tietokantoja ja yhteistyökumppanin Gaia Group Oy:n kanavia sekä CHP-

yksiköiden valmistajien Caterpillarin ja Jenbacherin tietoja. Työssä kehitettyä sovellusta

vastaavia hankkeita on kuitenkin vireillä.

DENNIS on Orion Engineering yhtiön kehityshanke, jossa kehitetään

kotitalouskokoluokan sähköntuotantoyksiköihin soveltuvaa ohjainmoduulia, jota

ohjattaisiin älykkäällä ”lähiötason” optimoinnilla. Tavoitteena on kehittää älykäs,
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teknisesti hienostunut, mutta yksinkertainen järjestelmä, jolla yhdistetään ryhmä pieniä

hajautettuja tuotantoyksikköjä virtuaaliseksi yhdeksi suureksi generaattoriksi, joka on

kykenevä myymään sähköä jakeluverkkoon ja esim. huipunleikkaus ja sähkönjakelun

laatua parantavia palveluja verkkoyhtiöille [7]. DENNIS perustuu neuroverkkoon, joka

monitoroi ja oppii käsittelemistään tietovirroista, joita ovat kuormitukset, sää,

sähkönhinta ja saatavissa oleva teho. Tulevia signaaleja verrataan  neuroverkon

tietokantaan, jonka jälkeen optimointialgoritmi päättää tuotantostrategian sähkön

varastoinnin, oston, myynnin ja tuotannon lopettamisen välillä. [8 s. 4]. Projekti on vielä

kesken ja sen tavoitteena on saada tuote markkinoille vuosina 2002…2003 [8 s. 3]

Virtual Power Plant™ on ENCORP Inc:n tekemä ohjelman ja toiminnallisten

moduulien järjestelmä useiden generaattoreiden hajautettuun ohjaukseen. Se koostuu

tahdistinyksiköstä, kommunikaatiomoduulista ja keskusyksiköstä. Tahdistusyksikkö

sisältää tahdistukseen, generaattorin ohjauksen, toiminnan monitoroinnin, suojaustoimet

ja energian mittauksen. Kommunikaatiomoduuli välittää tahdistinyksikön tiedot

keskusyksikköön. Keskusyksiköllä  hallitaan ja monitoroidaan järjestelmään liitettyjä

generaattoreita [9]. Ohjelma ei varsinaisesti optimoi laitosten käyttöä, mutta se antaa

mahdollisuuden ulkopuolisen optimoinnin käyttöön tarjoamalla valmiin sovelluksen

generaattoreiden hajautetun käytön ohjaukseen. Järjestelmää käyttävät Yhdysvalloissa

lähinnä paikalliset energiayhtiöt, jotka leikkaavat sillä verkon huippukuormituksia

asiakkaiden varavoimayksiköillä [9]. 
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3 ONGELMAN KUVAUS

Sähkömarkkinoiden vapautuminen 1995 on vähentänyt energiayhtiöiden kiinteillä

sähkönhinnoilla tapahtuvaa sähkön hankintaa. Kiinteähintaisesta pitkiin sopimuksiin

perustuvasta sähkökaupasta on siirrytty yhä enemmän suoraan sähkön pörssikauppaan.

Vuonna 2000 suomalaisten toimijoiden bruttovaihto sähköpörssissä kasvoi n. 30 %.

Suomalaisten sähköpörssiosapuolien sähkökaupan volyymi oli noin 13,4 TWh, mikä

vastaa n. 18 % koko maan sähköntarpeesta [10 s. 37]. 

Mikäli sähkön jakeluyhtiö hankki sähkönsä tai osan siitä sähköpörssistä, tekevät

markkinahinnan voimakkaat vaihtelut yhteistuotantolaitoksen ohjauksen staattisiin

sähkönhintoihin ja tariffirakenteeseen perustuvalla ohjausjärjestelmällä

epätaloudelliseksi,  vaikka sähkönhankinta olisikin suojattu, koska fyysinen

sähkönhankinta tehdään aina tunnittaisella markkinahinnalla. 

Kun otetaan huomioon lisäksi CHP-laitoksen talouteen vaikuttavat paikalliset kohteen

sähkö- ja lämpökuormitukset, sähkön siirtotariffit, verot ja tehdyt sopimukset, ollaan

tilanteessa, jossa kokonaistalouden arvioiminen vaatii jatkuvaa laskentaa.

 

Sähkö- ja kaasupörssin kurssien seuraaminen, ajo-optimin laskeminen ja ajo-ohjeiden

kirjaaminen koneen ohjausjärjestelmään ovat esimerkkejä toimista, jotka vaaditaan

taloudellisen optimituloksen saavuttamiseksi. Näistä automatisoitavissa olevista

käyttötoimenpiteistä aiheutuu ylimääräistä ja turhaa työtä, joka ylittää äkkiä saavutetut

hyödyt. Ongelma korostuu pienissä laitoksissa, jotka ovat joustavasti säädettävissä ja

joiden käytön kustannus ei saa olla suuri pienten volyymien johdosta.

 

3.1 Sähkön hinnanmuodostus

Sähkön hankintahinta muodostaa tärkeimmän parametrin yhteistuotantolaitoksen

taloudessa.  Luvussa käsitellään markkinahinnan muodostumista, suojausmekanismeja

sähkön hinnan vaihteluilta vastaan ja oman hajautetun tuotannon vaikutusta suojauksiin.
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3.1.1 Elspot-markkina

Sähkön pörssikaupasta pohjoismaissa vastaa Norjalainen pörssiyhtiö Nord Pool ASA.

Se on Norjan Statnett SF:in ja Ruotsin Svenska Kraftnät:in puoliksi omistama.

Suomessa Nord Poolia edustaa suomalainen sähköpörssiyhtiö El-Ex [12]. 

Elspot markkinalla käydään kauppaa fyysisestä sähköntoimituksesta seuraavalle

päivälle markkina-alueella, johon kuuluu tällä hetkellä Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Kaupankäynnin perusyksikkö on 0,1 MWh kiinteä sähköntoimitus. Sähkön toimitus

tapahtuu aina kantaverkossa. Kantaverkkoon liittymättömän osapuolen tulee maksaa

paikallisen sähköyhtiön siirtotariffi. Kauppa on jaksottaista siten, että seuraavan

vuorokauden hintojen muodostuttua ne ovat lopulliset. Kauppaa käydään CET-ajassa

kesäaikasiirrolla, joten Suomen alueella kaupankäynnin kohteena ovat seuraavan päivän

tuntihinnat  klo 01-24. [13 s. 2]

Sähkön pörssihinta muodostuu asiakkaiden jättämien osto- ja myyntitarjousten

perusteella (Kuva 2). Asiakkaat jättävät osto- ja myyntitarjouksensa seuraavan päivän

jokaiselle tunnille viimeistään klo 13.00 Suomen aikaa. Kaikki osto- ja myyntitarjoukset

yhdistetään tunneittain osto- ja myyntikäyräksi. Kaupankäyntijärjestelmä laskee joka

tunnille osto- ja myyntikäyrän leikkauspisteen. Tämä kysynnän ja tarjonnan

tasapainopiste muodostaa nk. systeemihinnan, joka on sama kaikille kauppaa käyville

osapuolille. Systeemihinnan laskemisen yhteydessä järjestelmä laskee kaupankäynnin

aiheuttaman siirtotarpeen eri ilmoitusalueiden välillä. Mikäli siirtotarve on alueiden

välillä suurempi kuin käytettävissä  oleva siirtokapasiteetti, poikkeutetaan

markkinahintaa alueilla muuttamalla systeemihintaa niin, että käytössä oleva

siirtokapasiteetti ei ylity. Alueella, jossa kulutusta on enemmän kuin tuotantoa,

nostetaan aluehintaa ja päinvastoin. Lopullinen aluehinta muodostuu siis

systeemihinnasta ± mahdollisesta aluehintalisästä. [13 s. 3…4]



18

Teho

Hinta

Systeemi-
hinta

Vaihto

Kuva 2. Systeemihinnan muodostuminen [13 s. 4]

 

3.1.2 Termiinit

Eltermin on Nord Poolin nimitys sähköjohdannaisten markkinalle, joiden

referenssihintana on Elspotin systeemihinta [14 s. 17]. Johdannaissopimukseksi

kutsutaan sopimusta, jonka sopimusehdot sovitaan sopimuksen tekohetkellä, mutta

jonka toimitus tapahtuu vasta tulevaisuudessa [13 s. 8]. Kaikki Nord Poolin välittämät

termiinit ovat nk. finanssisopimuksia, eivätkä ne johda fyysiseen sähköntoimitukseen.

Sopimuksen arvo määräytyy markkinahinnan perusteella toimitushetkellä ns. nettoarvon

tilityksenä [15 s. 30].  Termiinejä käytetään sähkökaupassa [14 s. 16]

� riskitason muokkaamiseen.

� tuotannon myyntihinnan varmistamiseen.

� ostohinnan varmistamiseen.

� raaka-aineiden ostohinnan varmistamiseen.

� vakuutuksen ottamiseen epäsuotuisan hintakehityksen varalta.

� riskien ottamiseen.

� tuottojen tavoitteluun.

� vakuutusten myyntiin.

Lisäksi termiinit antavat tärkeää informaatiota markkinoiden odotuksista tulevasta

hintatasosta.

Futuurimarkkinoilla käydään kauppaa päivä-, viikko-, blokki- ja sesonkisopimuksilla.

Päivätuotteiden kaupankäynti seuraavalle viikolle avataan edellisen viikon viimeisenä

kaupankäyntipäivänä perjantaina. Viikkotuotteet kattavat 4-7 tulevaa viikkoa.

Blokkituotteet kattavat näistä seuraavat 45-48 viikkoa ja ne noteerataan neljän viikon
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yhdistelminä. Tästä aina kolme vuotta eteenpäin noteerataan tunnit kolmena sesonkina

vuodessa seuraavasti: 

1. sesonki alkaa viikko 1 maanantai …viikko 16 sunnuntai 

2. sesonki alkaa viikko 17 maanantai … viikko 44 sunnuntai ja 

3. sesonki toisen sesongin päättymisestä ensimmäisen sesongin alkuun. 

Tuoterakenteen jonomaisuudesta johtuen osapuolten positiot pilkkoutuvat ajallisesti

lyhyemmiksi tuotteiksi toteutumishetkeä lähestyttäessä. [13 s. 8]

Futuurimarkkinoiden rinnalla noteerataan forward-sopimuksia. Forwardeina noteerataan

sesonkituotteita ja vuosisopimuksia. Sesonkeja on vuodessa kolme futuurituotteiden

tapaan ja niitä noteerataan kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Sesonkijako poikkeaa hieman

futuurituotteista. Ensimmäinen sesonki talvi  alkaa 1.1.YY ja päättyy 30.4.YY, toinen

sesonki kesä alkaa 1.5.YY ja päättyy 30.9.YY ja kolmas sesonki toisen sesongin

päättymisestä ensimmäisen sesongin alkuun. Vuosisopimuksia noteerataan myös

kolmelle seuraavalle vuodelle. Forward-sesonkisopimukset poikkeavat futuureiden

vastaavista siten, etteivät ne pilkkoudu ajallisesti pienempiin yksiköihin ennen

toteutusta. Vuosisopimukset pilkkoutuvat sesonkisopimuksiksi juuri ennen toimituksen

alkua.  [13 s.9] 

Sopimukset toteutetaan ns. nettoarvon tilityksenä. Sopimuksen nettoarvo lasketaan

sopimuksen toteutushinnan ja sopimuksen senhetkisen markkinahinnan erotuksena. Eli

sopimuksen ostajalle nettoarvo on MARKKINAHINTA MIINUS SOPIMUSHINTA,

sopimuksen myyjälle nettoarvo muodostuu päinvastoin. Markkinahinta on vuorokauden

spot-hintojen keskiarvo. [13 s. 9]

Futuureilla nettoarvon tilitys jakaantuu kahteen osaan: ennen toteutusajankohtaa

tapahtuvaan ja toteutusajankohtana tapahtuvaan päivittäiseen nettoarvon tilitykseen.

Ensimmäinen nettoarvon tilitys suoritetaan sinä pörssipäivänä, jona sopimus on tehty,

jolloin verrataan kauppahintaa kyseisen päivän päätöskurssiin kohteena olleella

tuotteella. [13 s. 9].  Tästä eteenpäin aina sopimusajankohdan alkuun nettoarvon tilitys

tehdään vertaamalla kahden peräkkäisen pörssipäivän päätöskursseja.

Toimitusajankohdan aikana nettoarvon tilitys suoritetaan päätöskurssin sijasta päivän

Elspot-systeemihinnan keskiarvon ja ns. netotushinnan välillä. Netotushintana käytetään

aina viimeisenä toteutusviikkoa edeltävänä pörssipäivänä kyseiselle viikolle tehtyjen
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kauppojen volyymipainotettua keskiarvohintaa. Tämä hinta pysyy samana koko viikon

ajan. [13 s. 10]

Forward-tuotteilla nettoarvon tilitystä ei suoriteta ennen toimitusajankohdan alkua. Sen

sijaan mahdollisista hinnanmuutoksista aiheutuvat sopimusten nettoarvon muutokset

kumuloituvat osapuolen realisoimaksi tappioksi tai voitoksi. Toimitusajankohtana

forwardien nettoarvon tilitys vastaa futuurien nettoarvon tilitystä. Sopimukset

netotetaan päivittäin elspot-keskihintaa vastaan toimitusviikko kerrallaan.

Futuurisopimuksista poiketen nettoarvon tilityksessä tilitetään tai veloitetaan siihen asti

kumuloitunut voitto tai tappio, joka syntyy kauppahinnan ja tuotteen päätöshinnan

erotuksesta [14 s. 22]. Tämä kumuloitunut voitto tai tappio jaetaan tasaisesti

toimitusviikon jokaiselle päivälle [13 s. 11].

3.1.3 Riskit sähkönhankinnassa

Suojauspolitiikan lähtökohtana tulee olla yhtiön liiketoiminnan aiheuttama peruspositio

[15 s.  56]. Sähkön jälleenmyyjän peruspositio on lyhyt, koska liiketoiminnan

tarkoituksena on myydä sähköä asiakkaille. Myyntisopimuksen jälkeen jälleenmyyjä

pyrkii hankkimaan myyntiään vastaavan erän tukkusähkömarkkinoilta mahdollisimman

edullisesti. Sähkömarkkinoilla tuotannon ja kulutuksen tulee olla jatkuvasti

tasapainossa, minkä johdosta jokaisen markkinaosapuolen fyysisen hankinnan tulee

jatkuvasti vastata fyysistä myyntiä tai omaa kulutusta [15 s. 51]. 

Tulevaisuudessa saatava tai maksettava erä, jonka arvo riippuu jonkin ulkoisen tekijän

kehityksestä, muodostaa osapuolelle avoimen position. Fyysinen avoin positio

muodostuu, kun yhtiön sähkön myynti on suurempaa kuin suojattu hankinta.

Ulkoisten riskinhallintainstrumenttien käyttö (termiinit) lähtöposition suojaamisessa

perustuu niillä muodostettavaan avoimeen positioon, jonka arvo markkinahinnan

muuttuessa muuttuu päinvastaisesti lähtöposition arvonmuutoksiin nähden [15 s.  56]. 

Markkinariski on epävarmuutta riskialttiin arvon tulevasta kehityksestä ja

liiketoiminnan tuloksesta [15 s.  61].
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Määräriskillä tarkoitetaan oman myyntivolyymin poikkeamaa suojauksien hankinnan

perustana olleesta oletetusta myyntivolyymistä. Tällöin tehty sähkön ostohinnan suojaus

voi muuttua myyntivolyymin laskun johdosta spekulatiiviseksi [15 s.  59…60]. 

Profiiliriskillä tarkoitetaan sähkön vuorokautisen hintavaihtelun ja energiayhtiön sähkön

myyntitehon vaihtelun aiheuttamaa riskiä. Mikäli kalleimpina tunteina käytetään sähköä

enemmän kuin halpoina, nousee sähkönhankinnan keskihinta finanssisuojauksesta

huolimatta.

3.1.4 Hajautetun tuotannon merkitys riskien hallinnassa 

Sähkön jälleenmyyjä pyrkii saamaan myymänsä sähkön mahdollisimman halvalla, kun

taas sähkön tuottaja pyrkii saamaan tuottamastaan sähköstä mahdollisimman hyvän

hinnan. Jälleenmyyjän, jolla on omaa hajautettua tuotantoa, kannattaa optimoida omien

laitosten tuotanto siten, että hyöty omasta tuotannosta ja halvan pörssisähkön

hyödyntämisestä on maksimaalinen.

Koska sähkön finanssikauppa ei ole missään kytköksessä sähkön fyysiseen kauppaan, ei

finanssisuojauksia tarvitse huomioida voimalaitosten käytön optimoinnissa. Oma

sähköntuotanto on kuitenkin huomioitava sähkönoston suojauksessa. Oman

myyntiposition alittava sähköntuotantokapasiteetti pienentää sähkön jälleenmyyjän

peruspositiota ja omalta teholtaan suojauksen tarvetta. Volyymiriski pienenee, jos

suojaustasoa lasketaan oman sähköntuotannon johdosta. Sähkönhankinnan profiiliriski

pienenee, koska optimointi leikkaa fyysistä hankintaa vuorokauden kalleimpien sähkön

tuntihintojen aikana. Suojaustasoa muutettaessa on kuitenkin huomioitava CHP-

tuotannon kustannus suhteutettuna markkinoilta saatavaan suojauksen hintaan. CHP-

tuotanto ei suojaa sähkönhankintaa, mikäli sillä tuotetun sähkön arvo muuttuu

epäedulliseksi markkinoilta saatavaan suojaukseen. Kääntäen sähkön suojausta ei

myöskään kannata tehdä yli oman muuttuvan tuotantokustannuksen oman tuotannon

tehon osalta. 
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3.2  Muut kohteen talouteen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät

Kohteen paikallinen lämpökuorma on tuotettava joko kattiloilla tai CHP-yksiköllä ja

sähkökuorma on  joko ostettava siirtoverkosta tai tuotettava CHP-yksiköllä. Paikallisesti

kulutetun ja tuotetun ja yhtiön taseeseen siirretyn sähkön erilainen verokohtelu ja tariffit

muodostavat tärkeän tekijän laskettaessa sähköntuotannon kannattavuutta CHP-

yksiköllä.

Ostosähköllä tarkoitetaan CHP-kohteeseen paikalliseen käyttöön verkosta siirrettyä

sähköä. Ostohintana pidetään tunneittaista pörssihintaa (Luku 3), jonka päälle lisätään

siitä riippuen onko CHP-laitos omassa vai vieraassa sähköverkossa seuraavat

kustannukset. 

1. Kohde vieraassa verkossa: Vieraan verkkoyhtiön mukaan määräytyvät siirtomaksut,

sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja tasevastaavan siirrettyyn tehoon perustuva

palkkio. Siirtomaksut Harjun kohteessa on esitetty liitteessä 1. Sähköveroja on kaksi

luokkaa.  Teollisuus ja kasvihuonekuluttajat kuuluvat luokkaan  II, jossa vero on 4,2

€/MWh ja muut asiakkaat kuuluvat luokkaan I, jossa vero on 6,9 €/MWh.

Kummassakin luokassa on maksettava lisäksi 0,13 €/MWh huoltovarmuusmaksua

[16].

2. Kohde omassa verkossa: Omassa verkossa toimivan sähkönostohinnan päälle

lasketaan kantaverkkomaksut tai/ja  mahdollinen tuotannon siirtotariffi ja

tasevastaavan palkkio. Kantaverkkomaksut on esitetty liitteessä 2.

Paikallisesti tuotetulla ja kulutetulla sähköllä tarkoitetaan sähköä, jota ei siirretä

jakeluverkon kautta kohteeseen ts. CHP-yksiköllä tuotettua sähköä. Paikallisesti

tuotetusta ja kulutetusta sähköstä, joka on tuotettu alle 2 MVA generaattorilla ei

makseta sähköveroa eikä huoltovarmuusmaksua [17 § 5].

Myyntisähköllä tarkoitetaan CHP-laitoksen tuottamaa kohteen paikallisen kulutuksen

ylittävää yhtiön taseeseen siirrettävää sähköä. Sähkön myyntihintana pidetään

tunneittaista pörssihintaa (Luku 3). Vieraassa verkossa siirtokustannuksen määrittää

verkkopalvelusopimus. Sähkön taseeseen siirto tapahtuu vähentämällä pörssihinnasta
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sähkön siirrosta taseeseen  aiheutuvat  siirtokustannukset ja lisäämällä salkunhallintaan

liittyvät ulkopuolisesta hankinnasta aiheutuvat muuttuvat kustannukset. Omassa

verkossa verkon kulutuksen alittava sähkö pienentää fyysistä sähkönostoa,

kantaverkkomaksuja ja tasevastaavalle maksettavaa palkkiota. Oman verkon fyysisen

kulutuksen alittava sähköntuotanto pienentää käyttömaksuja. Tämän lisäksi tuotanto alle

1 MVA generaattoreilla on vapaata markkinapaikkamaksusta  (Liite 2).

Parhaiten edellä esitettyjen seikkojen vaikutukset nähdään kuvassa 3, jossa on esitetty

alle 1 MVA sähköntuotantoyksikön sähkönosto- ja –myyntihinnan muodostuminen

sähköyhtiön omassa ja ulkopuolisessa sähköverkossa (Harjun kohde). Havaitaan, että

vieraan verkkoyhtiön tariffi suosii paikallista sähköntuotantoa, koska kohteesta

poismyydystä sähköstä ei saada edes pörssihintaa. Omassa verkossa ostohinnan ja

myyntihinnan välinen ero on huomattavan paljon pienempi, mikä vähentää paikallisesti

kulutetun sähkön määrän vaikutusta kohteen kannattavuuteen.

Sähkön hinnanmuodostus 14.1-20.1.2002 
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Kuva 3. Sähkön hinnanmuodostus CHP-kohteen osto- ja myyntisähkölle sähköyhtiön
omassa- ja esimerkkikohteen verkossa
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Yhteistuotantolaitoksen polttoaine on sähköntuotannon ja hukkalämmön osalta vapaata

energiaverosta ja huoltovarmuusmaksusta niiltä kuukausilta, jolloin laitos on tuottanut

sähköä. Tämä tapahtuu muuttamalla lämmön myyntimittauksesta mitattu energia 100

%:n hyötysuhteella maakaasuksi, josta summasta maksetaan polttoainevero ja

huoltovarmuusmaksu [17,18 § 10]. Maakaasun polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu

on kirjoitushetkellä 1,814 snt/nm3  [16]. 
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4 HARJUN YHTEISTUOTANTOLAITOS

Tässä luvussa annetaan lyhyt kuvaus Harjun oppimiskeskuksen CHP-laitoksesta, johon

työssä kehitettiin optimointijärjestelmän voimalaitosohjauksen prototyyppi ja jossa

kokonaisjärjestelmän toimivuus testattiin. 

Harjun Oppimiskeskus Oy:n solmi vuonna 1999 Haminan Energia Oy:n kanssa sähkön-

ja lämmöntoimitussopimuksen. Haminan Energia huolehtii kohteen lämmön, sähkön ja

varavoiman tuotannosta sopimusjaksolla. Kohteen vanha kevyttä polttoöljyä käyttänyt

kaukolämpölaitos siirtyi sopimusjaksoksi HE:n hallintaan. Kaukolämpölaitos muutettiin

maakaasukäyttöiseksi ja rinnalle rakennettiin maakaasuaggregaatti sähkön ja lämmön

yhteistuotantoon sekä varavoimakoneeksi. Varavoiman arvo on kohteelle suuri.

Paikallinen sähkön jakeluverkko on melko häiriöaltis, eivätkä useankaan tunnin

sähkökatkot ole harvinaisia. Kohteessa sijaitsevat kasvihuoneet jäähtyvät ilman

varavoiman käyttöä talviaikana nopeasti, jolloin sadonmenetykset voivat nousta

kymmeniin tuhansiin euroihin.

4.1 Kaukolämpölaitos, lämpöverkko ja sen käyttäytyminen

Harjun oppimiskeskuksen kaukolämpölaitoksen tekniikka on pitkän ajan kuluessa

rakennettua ja parannettua. Laitoksessa on kaksi n. 1 MW:n nimellistehoista

lämminvesikattilaa, joista toinen on 1960-luvulta ja toinen 1990-luvulta.  

Kohteessa on kaksi erillistä kaukolämpöverkkoa (Kuva 4); asuinrakennuksia ja muita

kiinteistöjä lämmittävä verkko KLV1 ja kasvihuoneita lämmittävä verkko KLV2.

Kaukolämpöverkko KLV1 on kytketty suoralla kytkennällä laitokseen. Kasvihuoneiden

kaukolämpöverkko KLV2 on kytketty putkilämmönsiirtimen välityksellä. Kattilat on

kytketty rinnan. 

Kohteen kaukolämpöverkko on erittäin haastava kuorma suoralla kytkennällä olevalle

CHP-laitokselle. Verkko on vesitilavuudeltaan pieni ja kasvihuoneiden lämmönsiirtimet

ovat tehokkaat, jonka johdosta esim. auringon valotehon vaihtelut heijastuvat erittäin

nopeasti lämpökuormaan. Nopeita muutoksia lämpökuormaan tuovat myös
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kasvihuoneilla käytettävä energiansäästöverhot, jotka vedetään automaattisesti

kasvihuoneiden lasien alle iltaisin. Kukkien ja kurkun kasvamista tehostetaan

voimakkaalla valaistuksella pilvisellä säällä ja iltaisin. Lamppujen tuottama lämpö

heijastuu kaukolämpöverkkoon lämpökuorman pienenemisenä. Kasvihuoneita pidetään

kylmillään lajikkeiden vaihdon yhteydessä kasvituholaisten torjumiseksi, mikä

heikentää lämpökuorman ennustettavuutta. 

Kuva 4. Harjun CHP-laitoksen yksinkertaistettu lämpökytkentä

Lämmitettävä rakennustilavuus on noin 80 000 m3. Lämpöverkon mitattu huipputeho on

noin 1,6 MW. Verkon lämmönkulutus vuonna 2001 oli n. 4,5 GWh.

Lämmitysenergiasta noin puolet kuluu kasvihuoneilla, joiden pinta-ala on noin 3800 m2

[19 s. 10]. Kohteen sähkön- ja lämmön kulutuksen pysyvyyskäyrät on esitetty kuvassa

5. 
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Lämmön- ja sähkönkulutuksen pysyvyyskäyrät 1.5.2000-30.4.2001
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Kuva 5. Sähkön- ja lämmönkulutusten pysyvyyskäyrät Harjun oppimiskeskuksessa

4.2 CHP-laitos ja muutostyöt vanhalla lämpölaitoksella

Uuden moottorivoimalaitoksen rakennustyöt ja vanhan kaukolämpölaitoksen

muutostyöt aloitettiin syksyllä 1999. Maakaasu otettiin käyttöön kattilalaitoksen

puolella joulukuussa 1999 ja moottorin koekäytöt aloitettiin helmikuussa 2000. CHP-

laitoksen suunnittelun lähtökohtana oli sähköntuotanto kohteeseen ja yhtiön taseeseen

käyttäen hukkalämpö mahdollisimman tarkasti  hyödyksi. Maakaasuaggregaatin

hankintaa tehtäessä vertailussa oli erikokoisia moottoreita ja teknisiä ratkaisuja, myös

lämpöakun käyttömahdollisuutta selviteltiin.

Kattiloiden K1 ja K2 polttimet korvattiin uusilla 2-teho kaasupolttimilla (Kuva 4),

samalla uusittiin poltinohjaukset. Vanhat polttimet huollettiin ja niille tehtiin tarvittavat

muutokset varapolttoainekäyttöä varten. Varapolttoaineena on kevyt polttoöljy.

Olemassaolevaan putkistoon tehtiin liittymät CHP-laitoksen lämmöntalteenottopiirille

sekä lisättiin moottoroidut 2-tieventtiilit kattiloille. CHP-laitoksen

lämmöntalteenottopiiri liitettiin vanhan voimalaitoksen kattilapiirin kanssa sarjaan.

Kaukolämpöverkon paluuvesi kiertää ennen kattiloita moottorin

jäähdytysvesilämmönsiirtimen LS1 ja pakokaasukattilan LS2 läpi (Kuva 4).



28

4.2.1 CHP-laitos

Voimalaitoksen kaasumoottori on Caterpillar G3512 LE, joka on nopeakäyntinen (1500

1/min) turboahdettu laihaseos V12 ottomoottori. Aggregaatin nimellinen sähköteho on

770 kW ja kohteen laskennallinen nimellinen lämpöteho ilman putkistohäviöitä on 959

kW. Moottorin iskutilavuus on 51,8 dm3. Sylinterin halkaisija on 170 mm ja iskun

pituus 190 mm. Puristussuhde on 12:1. NOx päästötaso on pienempi kuin 500 mg/nm3

ilman katalysaattoria [20]. Moottori on modifioitu kaasukäyttöön dieselmoottorista ja

sen komponenteista n. 80 % on samoja dieselmoottorin kanssa. Kaasukoneessa on

dieseliin verrattuna muutettu polttoainejärjestelmä, lisätty sytytysjärjestelmä ja

modifioitu palotiloja [21].    Kaasukäytössä moottorista otetaan vain noin 60 % saman

dieselmoottorin tehosta, joten moottorin voidaan odottaa olevan pitkäikäinen [21].

Generaattori on myös Caterpillarin  valmistama. Maakaasuaggregaatin

lämmönvaihtimineen on toimittanut Wihuri Powerproducts. Maakaasuaggregaatin

hyötysuhdetiedot on esitetty taulukossa 1.

 

Taulukko 1. Caterpillar maakaasuaggregaatin teoreettiset suoritusarvot  [20] 

Kuorma Polttoaineteho [kW] Sähköhyötysuhde Lämpöhyötysuhde
100 % 2069 37,2 % 46,3 %
75 % 1614 35,8 % 47,7 %
50 % 1160 33,2 % 50,5 %

Kaasumoottorin tuottama lämpö otetaan talteen vaippavedestä ja pakokaasuista. Lämpö

siirretään kaukolämpöveteen vaippaveden lämmönsiirtimellä LS1 ja pakokaasukattilalla

LS2 (Kuva 4). Vaippavesipiirissä kiertävään jäähdytysnesteeseen lämpö siirtyy

moottorin jäähdytyksestä, voiteluöljystä ja turbon välijäähdyttimen ensimmäisestä

vaiheesta.   Vaippaveden lämmönsiirrin on mitoitusteholtaan 416 kW (70/77,8 �C).

Pakokaasukattilan LS2 mitoitusteho on 542 kW (77,8/87,8 �C). Pakokaasujen

laskennallinen loppulämpötila lämmönsiirtimen jälkeen on 120 �C. Välijäähdyttimen

toisen vaiheen lämpö 66 kW lauhdutetaan, koska sen hyödyntäminen on nykyisessä

kaukolämpökäytössä vaikeaa matalan lämpötilan ja  pienen lämpötila-alueen johdosta

(36/32 �C). Vaippavesipiirin lämpö voidaan ajaa myös kokonaan lauhteeksi.

Pakokaasukattila ohitetaan tarvittaessa avaamalla kattilan ohitus. 
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4.2.2 Ohjausjärjestelmä

Koko laitosta ohjaa moottorin valvomosta ohjelmoitava logiikka Omron Sysmac CS1.

Logiikka on liitetty valvomotietokoneeseen, joka toimii laitoksen

ohjauskäyttöliittymänä paikallisesti. Tilatiedot siirretään ethernet liikenteenä valokuitua

pitkin Haminan Energia Oy:n valvomoon, josta laitosta voidaan myös seurata ja ohjata.

Välimatka paikallis- ja etävalvomoiden välillä on noin 25 km. Keskitetty tiedonkeruu

voimalaitoksilta hoidetaan HE:n keskusvalvomosta InSQL-palvelimella. Harjun

voimalaitoksen analogiamittaukset mitataan 1 Hz taajuudella ja seurattavat I/O:t

muutospohjaisesti. HE:n valvomo ei ole miehitetty. Hälytykset välitetään omalla

radiolinkillä HE:n valvomosta päivystäjälle. Lisähälytysjärjestelmänä voimalaitoksilla

on GSM-modeemi, jonka välityksellä päivystäjä saa tiedon hälytyksistä myös

puhelimeen. 

4.2.3 Sähköverkko

Harjun CHP-laitoksen periaatepiirustus on esitetty kuvassa 6. Generaattori liittyy

generaattorikatkaisijan Q1 välityksellä 400 V sähköpääkeskukseen, johon on liitetty

myös laitoksen omakäyttösähkö ja Harjun oppimiskeskuksen sähkösyöttö katkaisimen

Q4 välityksellä. Tahdistus valtakunnanverkkoon tapahtuu normaalitilanteessa

katkaisijalla Q1 tai varavoimakäytön lopetuksessa katkaisijalla Q2. Laitos liittyy

yleiseen sähkönjakeluverkkoon 20 kV katkaisijalla BQ0
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Kuva 6. Harjun sähkökytkentä

Laitos pystyy aggregaatin käydessä keskeytyksettömään varavoimantuotantoon

syöttävän verkon vikatilanteessa. 20 kV katkaisija BQ0 laukeaa taajuusvahdista 20 kV

vikatilanteesta ja katkaisija Q2 aukeaa 400 V sähköverkon puolelta samanaikaisesti.

Generaattori jää saarekkeessa syöttämään omakäyttöä ja Harjun kuormaa. Mikäli

maakaasuaggregaatti ei käy em. vikatilanteessa, katkaisija Q2 aukeaa ja aggregaatti

käynnistyy syöttämään Harjun kuormaa saarekkeessa. 

4.3 CHP-laitoksen käytön ohjaus

CHP-laitoksen mahdollisimman tehokkaan käyttötavan selvittämiseksi on Harjun

laitoksen ohjauslogiikkaan on tehty seuraavat käyttötavat; 1. Teho-ohjekäyttö ja 2.

Ajomallikäyttö. 

1. Teho-ohje käyttö: CHP-yksikköä käytetään lasketulla optimiteholla, joka annetaan

järjestelmään reaalilukuna 0…1. Luku kuvaa generaattorin sähkötehoa 0…100 %.

Voimalaitoksen logiikka säätää lähtevän veden lämpötilaa tavoitearvoon ohjaamalla

vaippavesipiirin 3-tieventtiiliä ja pakokaasuläppiä tai käyttämällä tarvittaessa kattiloita,

mikäli aggregaatin tuottama lämpö ei riitä (Kuva 26). Paikallisen sähkönkulutuksen

ylittävä sähköteho siirretään yhtiön taseeseen, alittava ostetaan jakeluverkosta.

20 kV KSOY

400V

G

770 kW, 963 kVA

Omakäyttö
Q1

Q2

Q4

Harjun
oppimiskesku

800 kVA,

BQ0
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2. Ajomalli käyttö:

2.1 Ulkopuolista lämmönlähdettä käyttävä ajomalli: Paikallinen lämmönkulutus

tuotetaan kattiloilla. Kaikki kohteen käyttämä sähkö ostetaan.

2.2 Sähkönkönkulutusta seuraava ajomalli: Kohteen paikallinen sähkönkulutus

tuotetaan kaasumoottorilla, mahdollinen aggregaatin tehon ylittävä sähkö ostetaan.

Moottorin hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon, lisälämpö tuotetaan kattiloilla

ja ylilämpö ajetaan lauhteeksi. Aggregaatin sähkötehoa säädetään logiikasta PID-

säätäjällä, joka käyttää takaisinkytkentätietona kohteen  mitattua sähkötehoa (Kuva 6),

jonka päälle lisätään laitoksen omakäytön oletusteho (Kuva 27). 

2.3 Paikallista lämmönkulutusta seuraava ajomalli: Kohteen lämmönkulutus

tuotetaan kaasumoottorilla, jonka lämpötehon ylittävä lämmönkulutus tuotetaan

kattiloilla. Sähköntuotannon alijäämä ostetaan ja ylijäämä siirretään yhtiön taseeseen.

Aggregaatin sähkötehoa säädetään logiikasta PID-säätäjällä kaukolämpöverkon

lämpötilan perusteella. Takaisinkytkentänä on kaukolämpöverkon aggregaatin

lämpöpiirin jälkeinen lämpötilan mittaus (Kuva 29).

2.4 Aggregaatin täysi teho ajomalli: Aggregaattia käytetään täydellä teholla

riippumatta kohteen lämpö- tai sähkökuormista, alijäävä lämpö tuotetaan kattiloilla,

ylimäärä ajetaan lauhduttimille. Kohteen sähkönkulutuksesta alijäävä sähkö ostetaan,

ylijäämä siirretään yhtiön taseeseen. Aggregaatin sähkötehoa säädetään vakioteho-

ohjeella samalla PID-säätäjällä, kuin sähkönkulutusta seuraavassa ajomallissa.

Mahdollista lauhdutettavaa lämmön osuutta säädetään ensisijaisesti vaippavesipiirin

kolmitieventtiilillä lauhduttimelle LS3 lähtevän veden tavoitearvon perusteella. Mikäli

lähtevän kaukolämpöveden lämpötila ylittää lämpötilan tavoitearvon, vaikka kaikki

vaippavesipiirin lämpö lauhdutetaan, ohitetaan pakokaasukattila, jonka jälkeen

vaippavesipiirin lämmöllä säädetään lähtevän veden lämpötila tavoitearvoon (Kuva 28).

Käyttötavat poikkeavat ohjausfilosofialtaan hieman toisistaan. Ajomallikäytön ajomallit

ovat perinteisiä CHP-tuotannon ohjausmalleja. Ne sisältävät itsessään säädön

aggregaatin sähkötehonohjaukseen, jolloin niitä voidaan käyttää hyvin ilman

optimointiakin varsin lähellä taloudellista optimia ’käsikäytöllä’. Teho-ohjekäyttö antaa
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ainoastaan tavoitesähkötehon järjestelmälle, jonka johdosta se ei ilman automaattista

ohjausta sovellu yhteistuotantokäyttöön. Teknisenä ratkaisuna teho-ohjekäyttö on

huomattavasti yksinkertaisempi toteuttaa, kuin ajomallikäyttö, joka vaatii huomattavasti

enemmän logiikkaohjelmointia ja lisää yhden säätöpiirin järjestelmään.

Ajotapojen vaatimat eri säätöpiirit viritettiin työssä, ja niiden toiminta on kuvattu

tarkemmin luvussa 8.5.
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5 OPTIMOINTIALGORITMIN JOHTAMINEN

Tässä luvussa johdetaan voimalaitoksen kokonaistalouteen perustuva

optimointialgoritmi kuvassa 7 esitetyn kaltaiselle alle 1 MVA:n yhteistuotantoyksikölle.

Optimointialgoritmi soveltuu myös tätä suuremmille yksiköille, kun laitosten erilainen

verokohtelu huomioidaan laskennassa. Optimointialgoritmi vaatii toimiakseen

lauhdekäytön mahdollisuuden.  Luvussa esitetyssä algoritmin kehittämisessä on käytetty

Harjun voimalaitoksen tietoja, mutta itse algoritmi on yleispätevä.

Käsittelyssä oletetaan, että yhteistuotantolaitosta käyttää energiayhtiö. Asiakkaalla

tarkoitetaan paikallista kuluttajaa tai kuluttajia, jotka ostavat laitoksella tuotettua lämpöä

ja sähköä. Algoritmi soveltuu pienin muutoksin myös asiakkaan omaan käyttöön, mikäli

asiakas on pörssihinnoitellun tariffin piirissä (Kuva 8).

Optimointialgoritmin perusajatus on vertailla laitoksen katetta sähköntuotannon eri

käyttöasteilla. Laskennassa käydään CHP-laitoksen koko tehoalue läpi ja valitaan

sähköntuotantoaste, jolla on paras kate rajoitteet huomioiden.  Tavoitteena on hyödyntää

CHP-tuotantoa silloin, kun se on kannattavaa.

HE:n kokonaisenergia-
laitos

Huippukattilat
CHP – yksikkö
katkaisijat ja pj syötöt
Tarvittaessa:
20kV muuntaja

Polttoaine 1. HE

Sähkö HE

Lämpö asiakkaalle

Sähkö asiakkaalle

Sähkö HE:n
taseeseen

Polttoaine 2. HE

Kuva 7. Verkkoyhtiön kokonaisenergialaitoksen toimintakaavio

Asiakkaan
kokonaisenergia-laitos

Huippukattilat
CHP – yksikkö
katkaisijat ja pj syötöt
Tarvittaessa:
20kV muuntaja

Polttoaine 1.

Sähkö
verkkoyhtiöltä

Lämpö omakäyttö

Sähkö omakäyttö

Sähkö
verkkoyhtiölle

Polttoaine 2.

Kuva 8. Asiakkaan kokonaisenergialaitoksen toimintakaavio
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5.1 Yhteistuotantovoimalaitoksen talous

Yhteistuotantolaitoksen kassavirta muodostuu sähköverkon kanssa rinnan käyvässä

laitoksessa seuraavasti: tulot koostuvat lämmön ja sähkön paikallisesta myynnistä

asiakkaalle ja sähkön myynnistä yhtiön taseeseen. Menot koostuvat muuttuvista

kustannuksista, joihin luetaan polttoainekustannukset ja huoltokustannukset, sekä

kiinteistä kustannuksista, pääomakustannuksista ja kiinteistä käyttökuluista; valaistus

vartiointi, tietoliikenneyhteydet ym.. Voimalaitoksen kassavirta on

� � � �� �����
mMKkLMjUSMiPSMKV KKTTTT

l
(5.1)

missä TPSM on paikallinen sähkön myyntitulo

TUSM on ulosmyydyn sähkön myyntitulo

TLM on lämmön myyntitulo

KK on kiinteät kustannukset

KM on muuttuvat kustannukset

Kaikki parametrit kiinteitä kustannuksia lukuun ottamatta käsitellään sähkön- ja

lämmöntuotannon funktioina. Kiinteiden kustannusten oletetaan olevan vakio ja

riippumaton  CHP-laitoksen käytöstä.

Tarkastellaan komponenttien tuottamia katteita ja muuttuvia kustannuksia paloittain.

Paikallisen sähkön myynnin kate saadaan hetkittäin lausekkeesta

),(),,()( lpSTspSOPSMPSMK PxKPxtKtTT ���� � (5.2)

missä KSO on paikallisesti myydyn sähkön ostokustannus €/MWh joka on

ajan t funktio tunneittain pörssihinnasta ja ostotariffista

(kantaverkkomaksuista) ja funktio CHP-laitoksen suhteellisesta

sähkötehosta x ja paikallisesta sähkötehosta Psp

� on paikallisen sähköntuotannon osuus tuotantokustannuksista
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KST on sähkön tuotantokustannus €/MWh CHP-laitoksella, joka on

funktio CHP-yksikön suhteellisesta sähkötehosta x ja paikallisesta

kaukolämpötehosta Plp

Yhtiön taseeseen siirretyn sähkön kate saadaan lausekkeesta

),(),,( lpSTspUSMUSMK PxKPxtTT ��� � (5.3)

missä � on taseeseen siirretyn sähkön osuus tuotantokustannuksista

Lämmön myyntikate saadaan lausekkeesta

LTLMLMK KTT �� (5.4)

missä KLT on kattiloilla tuotettu lämmön tuotantokustannus €/MWh

Lämmöntuotannon on oltava hetkittäin tasapainossa, mistä johtuen CHP-

lämmöntuotanto pienentää kattiloilla tuotetun lämmön tarvetta. CHP-laitosten

kustannusten jakamisessa sähkön- ja lämmöntuotannolle käytetään useita erilaisia

malleja, näillä subventoidaan yleensä sähköntuotantoa. Nyt paikallinen kattilalaitos

muodostaa selkeän vertailukohdan CHP-laitoksen lämmöntuotantokustannuksille.

Pitämällä lämmöntuotannon kate yhtä suurena  lämmönlähteestä riippumatta saadaan

CHP-laitoksen lämmön arvoksi kattilalaitoksen muuttuvat lämmöntuotanto-

kustannukset. CHP-lämmöntuotanto pienentää nyt tuotetulta paikallisen lämpökuorman

alittavalta osalta sähköntuotantokustannuksia.

Jos oletetaan, että vaihtoehto tuotannolle on ostaa sähkö verkosta ja tuotettu lämpö

paikalliseen lämmönkulutukseen saakka hyvitetään vaihtoehtoisilla tuotanto-

kustannuksilla, saadaan sähköntuotannon muuttuvat kustannukset nyt lausekkeesta

)(),,(),( xTtPxKPxKK VLTspSOlpSTMS ��� (5.5)

missä TVLT(x) on sähköntuotannolla säästetty lämmöntuotantokustannus €/MWh

Vertailtaessa vaihtoehtoja CHP-tuotanto ja kattilakäyttö tuotetun katteen perusteella,

supistuvat pois termit, jotka eivät sisällä lämmön tai sähköntuotantoa CHP-laitoksella,
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tai sähkön ostoa tai hankintaa. Huomioitaviksi termeiksi jäävät em. perusteella

muuttuvat kustannukset ja ulosmyytävä sähkö ja siitä saatava hinta. Kaava 5.6 on

optimointialgoritmin perusta, sen käsittely on esitetty luvussa 5.2.

),(),()(),,(),,0( lpSTspUSMVLTspSOspSOVRT PxKpxTxTtPxKtPKT ����� (5.6)

Sijoittamalla  kaavaan (5.6) x=0 saadaan tulokseksi 0, joka on lähtötaso CHP-tuotannon

arvolle.

 

5.1.1 CHP-laitoksen  muuttuvat kustannukset

Tässä luvussa käsitellään HE:n Harjun oppimiskeskuksessa sijaitsevan CHP-laitoksen

muuttuvien kustannusten muodostuminen.

Harjun oppimiskeskuksen CHP-laitoksella käytettävä kaasu on peräisin HE:n

jakeluverkosta. HE:n hankkiman kaasun hinta muodostuu kaasuntoimittajan Gasum

Oy:n myyntitariffin  M2001 perusteella. Uusi tariffi M2002 on jo julkaistu, mutta tämän

työn kaasun kustannusten käsittely perustuu vanhaan tariffiin. Kaasun hinta muodostuu

tehomaksuista, energian siirrosta, energian hinnasta ja verosta, joista energian siirto ja

energian hinta ovat muuttuvia. Kaasun energianhinta muuttuu kuukausittain hinnan

määräävien indeksien perusteella. Kohde maksaa maakaasusta muuttuvan

energiamaksun HE:n oston keskihinnalla ja jyvitetyn osuuden energian siirrosta kohteen

tehon perusteella. Kaasun muuttuvana arvonlisä- ja energiaverottomana hankintahintana

on alustavissa laskelmissa käytetty 13,44 €/MWh kaasua. Polttoaineen energiaveron

määräytyminen on esitetty luvussa 3.2.

CHP-laitoksen huoltokustannukset jakaantuvat käytöstä johtuvaan muuttuvaan osaan,

johon lasketaan materiaalit ja työ koneen huolto-ohjelman mukaisista huolloista ja

kiinteään osaan, joka tulee laitoksen viikoittaisista tarkastuskäynneistä.

Kirjallisuudessa CHP-laitosten muuttuvat huoltokustannukset ilmoitetaan lähes aina

tuotettua sähköenergiaa kohti €/MWh [11, 22]. Luku sisältää koneen huolto-ohjelman

mukaiset huollot, työt ja tarvikkeet, mutta ei käyttökuluja.   Muoto tuotettua

energiayksikköä kohti sopii, mikäli konetta ajetaan jatkuvasti nimellisteholla tai
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laskettaessa pitkän aikavälin toteutuneita kustannuksia. Tällöin se antaa varsin selkeän

kuvan laitoksen huoltokustannuksista.  

Optimoinnissa generaattorin tehoa säädetään. Tällöin muuttuvien huoltokustannuksien

huomioimiselle €/h on realistisempi tapa, koska  moottorin huolto ja käyttöikäarviot

perustuvat käyttötunteihin eivätkä tuotettuun energiamäärään. Huoltokustannusten

sitominen käyttötunteihin huomioi osatehoilla ajettaessa kasvaneet huoltokustannukset

tuotettuun sähköön nähden.

Harjun kohteen maakaasuaggregaatilla on tähän mennessä ajettu n. 1500 h. Näin lyhyen

ajon perusteella ei pystytä arvioimaan kovin tarkasti tulevia huoltokustannuksia. Tähän

asti  kone on toiminut moitteetta lukuun ottamatta yhtä jäähdytysnestevuotoa. Tulevia

huoltokustannuksia voidaan kuitenkin arvioida kirjallisuudesta löytyvien toteutuneiden

huoltokustannusten ja valmistajan huoltosuunnitelman perusteella. 

Maahantuoja Wihuri ilmoittaa kokonaishuollon kustannusarvioksi kyseisessä kohteessa

60000 käyttötunnin huoltosopimuksella n. 8,4 €/MWh sähköä, joka on 100 %:n

kuormituskertoimella n. 6,5  €/h. Huoltosopimus sisältää aggregaatin huolto-ohjelman

mukaiset huollot töineen ja tarvikkeineen kohteessa. Hinta-arvio sisältää myös

aggregaatin peruskorjauksen n. 60000 käyttötunnin kohdalla. Peruskorjauksessa

vaihdetaan kaikki kuluvat osat ja sen kustannus on n. 1/3 uuden aggregaatin

hankintahinnasta.  Mikäli jätetään peruskorjaus huomiotta ja ajatellaan peruskorjauksen

olevan uusi investointi, saadaan huoltokustannusarvioksi n. 5,4 €/h, kun uuden

vastaavan aggregaatin hankintahintana pidetään 200000 € ja jaetaan investointi

yksinkertaisesti jokaiselle käyttötunnille.  Kaasuaggregaatin huoltokustannuksina on

laskennassa kuitenkin käytetty alun perin arvioitua 6,56 €/MWh sähköä eli n. 5,05 €/h

(30 mk/h), joka on hyvin linjassa kirjallisuudesta löytyviin tietoihin (Taulukko 2).

Taulukko 2. Maakaasuaggregaattien huoltokustannukset tuotettua sähköenergiaa
kohden

Aggregaatti Sähköteho Huoltokustannus

MAN E2842LE 273 kW 5 €/MWhe, [22] 
Kaasu tai diesel 200 kW…2000 kW 6…15 $/MWhe, [1]
Useita erilaisia 32-1000 kW 5-13 $/MWhe,  [11]
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Kaasun hankintahinnan ja huoltokustannusten perusteella, kun tunnetaan koneen sähkö-

ja lämpöhyötysuhde (Kuva 14), saadaan generaattorilla tuotetun sähkön muuttuviksi

kustannuksiksi tehoalueella 40 % … 100 % kuvan 9 mukainen esitys. Muuttuvat

kustannukset riippuvat kuvassa nähtävällä tavalla  hyödyksi saadun lämmön määrästä.  

Sähkön muuttuva tuotantokustannus CAT G3512LE €/MWh

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% nimellistä sähkötehosta

€/
M

W
h

Sähköntuotannon muuttuvat kustannukset, kun kaikki tuotettu lämpö hyvitetään vaihtoehtoisella
lämmöntuotantokustannuksella
Sähköntuotannon muuttuvat kustannukset, kun kaikki lämpö ajetaan lauhteeksi

Oletukset:
- hyötysuhteet kappaleen 6.  polynomisovittein
- CHP-huolto 5,05 €/käyntitunti
- kaasu muuttuvat ilman polttoaineveroja 13,44 €/MWh alv. 
0%           
- kattilalaitoksen hyötysuhde 0,92
- kattilalaitoksen huolto 1.68 €/MWh

Kuva 9. Sähköntuotannon muuttuva kustannus sähkötehon funktiona
esimerkkikohteessa 

Kohteen maakaasuaggregaatti on jatkuvassa varavoimavalmiudessa. Jotta generaattori

voidaan käynnistää varavoimakäytölle, on maakaasuaggregaattia pidettävä koko ajan

lämpimänä (50 °C). Tämä hoidetaan kahdella koneen vaippavettä lämmittävällä  3

kW:n lohkolämmittimellä. Käynnistyskustannuksia ei huomioida, mutta niitä on

käsitelty testiajojen tulosten perusteella luvussa 8.6.  

5.1.2 Kattiloilla tuotetun lämmön muuttuvat kustannukset

Kohteen vaihtoehtoiset lämmöntuotantokustannukset on arvioitava tapauksittain. Harjun

kohteessa olemassaolevan vanhan kattilalaitoksen muuttuvat tuotantokustannukset

arvioitiin seuraavasti. 

Harjun kohteessa sekä CHP-laitos että vanha kattilalaitos käyttävät polttoaineena

maakaasua. CHP-kohteen polttoaineen veroetu (Luku 3.2) huomioidaan laskennassa
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myös kattiloilla tuotetulle lämmölle, koska lämmöntuotantoa ei eritellä CHP-tuotannon

ja kattilatuotannon kesken. Kohteen kattiloilla  lämmöntuotannon hyötysuhde on pitkän

aikavälin mittauksissa 92 %, jolloin tuotettua lämpöenergiaa kohti veroetu on noin 0,15

€/MWh. 

Vanhan kattilalaitoksen huoltokustannuksiksi arvioitiin toteutuneen perusteella

keskimäärin n. 1,8 €/MWh.  Maakaasun arvonlisä- ja polttoaineverottomien muuttuvien

kustannusten ollessa 13,44 €/MWh, muodostuu voimalaitoksella tuotetun lämmön

muuttuviksi kustannuksiksi n. 17,95 €/MWh.

5.2 Optimoinnin kohdefunktio

Luvun 5.1 perusteella optimoidaan CHP-yksikön tuomaa hyötyä pitäen referenssitasona

tilannetta, jossa lämpö tuotetaan kattilalaitoksella ja sähkö ostetaan markkinoilta. GOpt

on tällöin piste

GOpt =MAKS(G(x)) (5.7)

missä G(x) on CHP-yksikön tuottama hyöty sähköntuotannon toiminta-asteella

x.Toiminta-aste on aggregaatin suhteellinen sähköteho 0…100 %.

Teho-ohje optimoinnissa  x on sähköteho 0…100 %.

 Ajomalli-optimoinnissa x käytetään seuraavasti: 

1. kattilakäytössä ajomallissa x=0 CHP-laitosta ei käytetä

2. sähkönkulutuksen seurannassa ajomallissa x=paikallinen

sähköteho / CHP-laitoksennimellinensähköteho % 

3. lämmönkulutuksen seurannassa ajomallissa x=sähköteho

lämpötehon funktiona (Plp)  (Kuva 16) 

4. huipputeho ajomallissa x=100 %.

Sähköntuotanto CHP-laitoksella on kannattavaa, kun GOpt(x<>0)>0.

kohdefunktio G(x) [€] voidaan kirjoittaa muodossa:

G(x)=GVOS + GVSS  + GVSV  + GVLT + GSYT + GVSSH - GSYT - GSTK     (5.8)
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missä GVOS  on CHP laitoksen käytöllä säästetty paikallinen sähkön-

ostokustannus

GVOS=MIN(Psp;Ps_CHP(x))*Ks (5.9)

missä Psp on paikallinen sähköteho sisältäen asiakkaalle myydyn sähkön ja

omakäyttösähkön

Ps_CHP on generaattorin sähköteho 

Ks  on sähkön hinta ilman siirtoa ja veroja  eli pörssihinta

missä GVSS  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkön siirtokustannus

GVSS=MIN(Psp; Ps_CHP (x))*Ksos-MAKS(Ps_CHP (x)- Psp;0)* Ksms (5.10)

missä Ksos on Sähkön siirtokustannus kohteeseen

1. vieraassa verkossa verkkopalvelusopimus 

2. omassa verkossa kantaverkkomaksut

Ksms on Sähkön siirtokustannus taseeseen 

1. vieraassa verkossa verkkopalvelusopimus 

2. omassa verkossa 0 tai oman tuotannon verkkopalvelusopimus

missä GVSV  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkövero

GVSV = MIN(Psp; Ps_CHP(x))*Ksv (5.11)

missä Ksv  on sähkövero

 

missä GVLT  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty lämmöntuotantokustannus

GVLT=MIN(Plt; Pl_CHP (x))*(Kpa/�k +Kpav*�Kattila+Khk) (5.12)

missä CHPlt(x) on CHP-lämpöteho sähkötehon funktiona (Kuva 16)

Kpa  on polttoaineen veroton ostokustannus €/MWh

�k on kattilalaitoksen keskimääräinen lämmöntuotannon hyötysuhde

0,92

Kpav on polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu, tällä hetkellä

maakaasulla 1,18643 €/MWh  

Khk on kattilalaitoksen keskimääräinen huoltokustannus €/MWh. 

missä GVSSH  on CHP-laitoksen käytöllä säästetty sähkön siirtohäviö (Gaia

Group Oy)
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GVSSH=MIN(Psp;Ps_CHP(x))*( Kso+Ksos)*�ssh (5.13)

missä  �ssh on sähkönjakeluverkon siirtohäviötä kuvaava termi 

1. vieraassa verkossa 0, jos mittauspiste on pienjännitepuolella

2. HE:n verkossa riippuen kohteesta luokkaa 1,5 %…3,5 %

[Suunnittelupäällikkö Markku Kylmälä Haminan Energia Oy

21.1.2002]

missä GSYT  on CHP-laitoksen sähkön myyntitulo yhtiön taseeseen 

GSYT=MAKS(0; Ps_CHP (x)- Psp)* Ks (5.14)

missäGSTK  on CHP-laitoksen muuttuvat kustannukset

GSTK= Gpa_CHP(x)* Kpa+Gpav_CHP(x)* Kpav +Kh_CHP (5.15)

missä   Gpa_CHP(x) on CHP-yksikön kuluttaman polttoaineen lämpöarvo [MWh] 

Gpa_CHP(x) =(Ps_CHP_NIM*x)/�S_CHP(x) (5.16)

missä  Ps_CHP_NIM on CHP-yksikön nimellinen sähköteho 

�S_CHP(x) on CHP-laitoksen sähköntuotantohyötysuhde sähkötehon

funktiona (Kuva 13).

missä Gpav_CHP(x)  on verollisen kaasun osuus CHP-laitoksessa  kulutetusta 

Gpav_CHP(x)=( Ps_CHP(x)+( Gpa_CHP(x)- Ps_CHP(x)- MIN(Pl;Pl_CHP(x)))/ Gpa_CHP(x)

(5.17)

missä Kh_CHP on CHP-yksikön huoltokustannus  €/h 

5.2.1 Kohdefunktion  reunaehdot, yksinkertaistukset ja oletukset

Algoritmissä tehdään seuraavat yksinkertaistukset ja oletukset:

� CHP-yksikkö pystyy tuottamaan tehoalueellaan olevat lämpö- ja sähkötehot

viiveettä ohjauksen mukaisesti laskennallisella hyötysuhteella.

� Ennusteajomallin laskennassa käytetään kohteen sähkö- ja lämpötehon

keskituntitehoja.

Koska voimalaitoslogiikka  huolehtii kohteen sähkön- ja lämmöntoimituksen

reunaehtojen täyttymisestä itsenäisesti, täytyy optimoinnissa huomioida ainoastaan
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aggregaatin käytölle asetetut rajoitukset. Caterpillar kaasumoottorit, kuten

kaasumoottorit yleensäkin, on suunniteltu käymään pitkiä jaksoja täydellä teholla.

Osatehoilla ajettaessa paine sylinterissä on alhaisempi, mistä johtuen männänrenkaat

eivät tiivisty yhtä hyvin sylinteriin. Osat voivat tällöin tulla ylivoidelluiksi, mistä saattaa

seurata öljyn lisääntynyttä kulutusta ja karstoittumista. Valmistajan raja-arvot osateholla

ajettaville ajanjaksoille (Taulukko 3).

Taulukko 3. Osatehon käyntiaikarajoitukset [6 s. 10]

Osatehon aikarajat jatkuvassa käytössä Caterpillar kaasukoneissa
% Täydestä tehosta G3300,G3400,G3500 Turboahdetut

enimmäistuntirajat
Hidas tyhjäkäynti 1
Nopea tyhjäkäynti 4
10 8
20 24
30 100
40 750
50-100 Ei aikarajoitusta

Rajoitusaikojen ylittyessä on koneella ajettava vähintään 2 kertaa rajoitusaika 50 % tai

suuremmalla teholla. Optimointitestiajojen perusteella voidaan todeta, ettei ajettavalle

teholle tarvitse Harjun kohteessa asettaa aikarajoja, koska alle 40 % osateholla ajamiset

ovat erittäin harvinaisia.

5.2.2 Laskenta

Luvussa 5.2 esitetyt funktiot ovat helposti ohjelmoitavissa ylemmän tason

ohjelmointikielillä tai muodostettavissa taulukkolaskentaohjelmaan. Kohdefunktion

maksimin määritys tehdään tyhjentävällä haulla. Ajomallioptimointi palauttaa ajo-

ohjeena lukuarvon 1-4, jonka perusteella CHP-laitos  säätää generaattorin tehoa

itsenäisesti. Suora teho-ohje optimoinnissa palautetaan reaaliluku väliltä 0…1, jonka

perusteella säädetään suoraan sähkötehoa 0…100 %.
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5.2.3 Sähkö- ja lämpökuorman ennustaminen

Optimoinnissa lasketaan ajo-ohjetta seuraavalle minuutille, tunnille ja vuorokaudelle.

Seuraavan minuutin optimoinnissa käytetään laskennassa sähkö- ja lämpökuorman

kymmenen minuutin liukuvaa keskiarvoa. Tähän päädyttiin, koska hetkelliset lämpö- ja

sähkötehon nopeat vaihtelut haluttiin suodattaa pois. Tunti- ja vuorokausioptimoinnissa

lämpö- ja sähkökuorman arvoina laskennassa käytetään  tunnin ennustettuja keskitehoja,

joiden tarkkuus on keskeisessä roolissa optimoinnin tuloksen kannalta. 

Työssä sähkö- ja lämpökuormien ennustamisessa käytetään aikasarjamalleja.

Aikasarjamallit perustuvat olettamukselle, että suuri osa kohteen kuormituksista on

riippumatonta peruskuormaa tai riippuu säästä ja jaksottaisista tapahtumista, kuten

viikonpäivästä. Edellä mainitut komponentit voidaan ennustaa kohtalaisella

tarkkuudella aikasarjamalleilla. [23 s. 74].  

Aikasarjamallit on tehnyt Markku Hagström (Gaia Group Oy).  Erilaisten

aikasarjamallien lisäksi Hagström tutki sääennusteen käyttöä aikasarjan tukena. Tällä

saavutettiin paras tarkkuus lämpökuorman ennustamisessa (Liite 3.). Sääkorjatun

ennustemallin käyttö lisää kuitenkin ohjelman monimutkaisuutta ja

epävarmuustekijöiden määrää kohtuuttomasti mallista saatavaan hyötyyn verrattuna.

Sähkökuorman ennustamiseen käytetään pienimmän virheen antavaa aikasarjamallia.

Mallien tekemiseen on käytetty voimalaitoksen mittausjärjestelmästä kerättyä

tuntikeskiarvoistettuja sähkö- ja lämpökuorman arvoja aikaväliltä tammikuu

2000…huhtikuu 2001.  

Aikasarjamallien keskimääräiset ennustusvirheet vaihtelevat välillä 5 %...20 % (Liite

3...Liite 6) Suurin virhe tehdään kesäaikana, jolloin laitoksen ajaminen on

epätodennäköistä pienestä lämpökuormasta johtuen. 

5.2.4 Algoritmin yksinkertaistuksista johtuvat epävarmuustekijät 

Ajomallioptimoinnissa ei tiedetä etukäteen generaattorin todellista tehoa CHPs. Sähkön

ja lämmönkulutuksen seuranta-ajomalleissa tehoa CHPs säätää paikallisen laitoslogiikan

PID-säädin. Sähkö- ja lämpöhyötysuhteet muodostetaan kuitenkin laskennassa
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oletettujen tehojen perusteella, joka on reaaliaikaoptimoinnissa edellisen kymmenen

minuutin liukuvat keskiarvot ja tunti- ja vuorokausioptimoinnissa kyseisten tuntien

ennustetut keskitehot. 

Teho-ohje-ajomallissa tiedetään hetkittäinen tuotettu sähköteho CHPs lähes tarkasti.

Hyötysuhteen mittaus- ja polynomisovitteen tarkkuudesta riippuen joko jäädään

lasketusta lämpötehosta, jolloin kattilat joutuvat tuottamaan lisälämmön tai tuotetaan

liikaa lämpöä, jolloin lämpöä ajetaan lauhteeksi laskentaolettamuksesta poiketen.  

Kummallakin ajomallilla säätöpiirien epäideaalisuus, sähkön- ja lämmöntuotannon

viiveet  ja ennustettujen kuormien epätarkkuudet heikentävät laskentatarkkuutta. 

5.3 Algoritmin edelleen kehittäminen

Algoritmiin ei tässä työssä tehty lämpöakun huomiointia. Lämpöakku voitaisiin

huomioida algoritmissa esim. seuraavasti. Seuraavan vuorokauden lämpökuorman

ennustamishetkellä lasketaan lämpöakun sisältämä energia. Lämmönkulutusennusteen

perusteella lasketaan lämpöakun purkaminen ja lataaminen tunneittain optimaalisesti.

Pienellä lämpöakulla olisi mahdollista ajaa esim. osa tunneista osateholla paikallista

lämpö- tai sähkökuormaa seuraten ja vain kalleimmat tunnit lämpöakkua ladaten. Tunti-

ja reaaliaikaoptimoinnilla voitaisiin järjestelmään siirtää lämpöakun varaustila, jota ei

saa ylittää kyseisellä tunnilla, jotta kalleimmat tunnit voidaan ajaa täydellä teholla.

Algoritmi voidaan pienin muutoksin muokata myös asiakkaan huipunleikkaukseen ja

energiayhtiön sähkönhinnanleikkaukseen soveltuvaksi. Algoritmi huomioisi asiakkaan

ja energiayhtiön yhteisen edun.  Asiakas hyötyisi sähkönhankintahinnan kiinteiden

maksujen laskusta ja energiayhtiö leikkaisi fyysistä sähkönhankintaa huippukalliiden

tuntien osalta.  

Algoritmi soveltuu esitetyn kaltaisena useiden CHP-yksiköiden ohjaukseen, mutta vaatii

muutaman seikan huomioon ottamisen. Jos kaikkia laitoksia ohjataan yhdellä teho-

ohjeella 0…100 % yhteenlasketusta nimellistehosta tai ajomalleilla, tulee sähkö- ja

lämpöhyötysuhteesta paloittain jatkuva. Lisäksi laskentaan tulee muitakin pieniä

muutoksia. Yksiköt käynnistetään yksitellen ja ajetaan täyteen tehoon ennen seuraavan
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yksikön käynnistämistä lukuun ottamatta täyden tehon ajoa, jolloin yksiköt  voidaan

käynnistää samanaikaisesti ja tahdistaa vuorotellen verkkoon. Toinen mahdollisuus on

ohjata yksiköitä itsenäisesti ja jakaa  paikallinen sähkö- ja lämpöteho yksiköiden

kesken. Tämä johtaa kaikkien yksiköiden ajamiseen samalla teholla, mikä ei ole

taloudellisin vaihtoehto, koska kokonaishyötysuhde on parhaimmillaan täydellä teholla.

Yksiköiden pitäminen päällä vajaalla teholla voi olla kuitenkin järkevää kohteissa,

joissa tarvitaan nopeaa reagointia sähkö- tai lämpökuorman muutoksiin.  

5.4 Algoritmin testaus kohteen mittaushistoriatiedoilla

Optimointimallin testaamiseksi tehtiin Exel-taulukkolaskentaohjelmaan luvussa 5.2

johdettu laskentamalli. Optimointimallia verifioitiin käyttämällä mittaustietohistoriaa

kohteesta. Algoritmin toimivuutta testattiin vuoden mittaisella jaksolla kohteesta

vuosilta 2000 ja 2001   mitatuilla tuntitehoilla (Kuva 10) ja vuoden 2001 toteutuneilla

spot-hinnoilla (Kuva 11).  Loppuvuoden spot-hinta kopioitiin keväältä 2001. Sähkö- ja

lämpöhyötysuhteille käytettiin luvussa 6 mitattuja sähkö- ja lämpöhyötysuhteita.

Käynnistyskustannukset oletettiin niin pieniksi, ettei niitä tarvitse huomioida.

Laskennassa käytetyt muut lähtötiedot on esitetty taulukossa 4.    

Taulukko 4. Hyötyvertailun lähtötiedot

Kaasun hinta kohteessa 13,44 €/MWh
Kaasun polttoainevero ja huoltovarmuusmaksu 1,81643 €/MWh
Sähkön siirto kohteeseen ja taseeseen Liite 1
Sähkövero luokka I 7.021846 €/MWh
Vaihtoehtoisen lämmön kustannus 17,98 €/MWh
CHP-huolto 5,05 €/h
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Laskennassa käytetyt keskituntitehot
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Kuva 10. Algoritmin testauksessa käytetyt vuoden mitatut sähkö- ja lämpötuntitehot
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Kuva 11. Laskennassa käytetyt Spot-hinnat

CHP-laitoksissa käytetään erilaisia ajofilosofioita taloudellisen ajon varmistamiseksi.
Optimointialgoritmin tuottaman hyödyn selvittämiseksi sitä verrattiin vapailla
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energiamarkkinoilla staattisilla käytön ohjausmalleilla saatuun hyötyyn. Kaikkien
vertailtavien mallien oletuksena oli, että sähkö ostetaan markkinahinnalla ja paikallisen
kulutuksen ylittävä sähköntuotanto myydään markkinahinnalla.  Vertailtavat ajotavat
olivat seuraavat:

1. Laitoksella ajetaan talviarkipäivät lämpöakkua ladaten. CHP-laitos seisoo öisin ja
viikonloppuisin, jolloin lämpöakkua puretaan. Tarvittaessa lämpöä tuotetaan
kattiloilla. Lämpöakun kooksi valittiin 5 MWh (25°C lämpötilaerolla n. 170 m3),
jolloin CHP-lämpö saadaan lähes kokonaan hyödyksi ajojaksolla. Lämpöakun
hyötysuhteeksi oletettiin 95 %. Lämpöakun investointia ja muita käyttökuluja ei ole
huomioitu.

2. Laitoksella ajetaan aina, kun lämpökuorma on riittävän suuri. Ajattavan
lämpökuormaksi asetettiin 500 kW, joka vastaa Harjun kohteessa olevan
aggregaatin noin puolta tehoa. 

3. Laitoksella ajetaan lämpökuormaa seuraten talviarkipäivinä.

Näillä ajotavoilla saatua hyötyä verrataan työssä tutkittaviin optimointialgoritmeihin,
jotka olivat:

4. Työssä kehitetty ajomallioptimointi
5. Gaia Group Oy:n kehittämä teho-ohje optimointi

Tuloksena saadaan vuoden kumulatiivinen katekertymän lisäys (Kuva 12), jossa 0-tason
muodostaa pelkkä kattilalaitos kohteessa. Katekertymän lisäyksessä ei huomioida
mahdollista sähkön kiinteiden maksujen pienenemistä eikä CHP-laitoksen
mahdollistaman sähkön hankinnan suojauksen tekemättä jättämisen tuomia hyötyjä.

Optimointi ei käytä CHP-laitosta tuotannon ollessa kannattamatonta. Kolmella muulla
ajotavalla ajetaan kaikilla jonkin verran kannattamattomia tunteja. Optimoinnilla
saavutetaan n. 30 % suurempi hyöty kuin seuraavaksi parhaalla lämmönkulutuksen
seuranta talviarkipäivä ajotavalla ja n. 95 % suurempi hyöty kuin huonoimmalla
lämmönkulutuksen seuranta-ajotavalla. Lämpöakun käyttö talviarkipäivinä tuo
vertailluista ajotavoista suurimman hyödyn, kun lämpöakusta aiheutuvia kuluja ei
huomioitu. Ero optimointiajomalliin on kuitenkin ainoastaan n. 1200 €, josta seuraa, että
lämpöakkuun ei nykytilanteessa kannata investoida Harjun kohteessa. 
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Hyötykertymä kumulatiivinen 0-taso pelkkä kattilakäyttö

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1
32

8
65

5
98

2
13

09
16

36
19

63
22

90
26

17
29

44
32

71
35

98
39

25
42

52
45

79
49

06
52

33
55

60
58

87
62

14
65

41
68

68
71

95
75

22
78

49
81

76
85

03

aika h

hy
öd

yn
 li

sä
ys

 €

Ajomallioptimointi Teho-ohjeoptimointi
Lämpöakku talviarkipäivä Lämmönkulutuksen seuranta talviarkipäivä
Lämmönkulutuksen seuranta

Kuva 12. Kumulatiivinen hyödyn lisäys erilaisilla ajotavoilla verrattuna kattilakäyttöön
vuoden jaksolta

5.4.1 Herkkyystarkastelut

Herkkyystarkasteluissa selvitettiin spot-hinnan, maakaasun, sähkö- ja lämpökuorman
muutosten vaikutusta katekertymän lisäykseen. Lähtöarvoja skaalattiin 50 %…150 %
välillä yksitellen pitämällä muut lähtöarvot vakioina. 

Herkkyystarkasteluista havaitaan, että ajomallioptimointi ja teho-ohjeoptimointi antavat
laskennallisesti  lähes saman katteen kaikissa tilanteissa.  Optimointiohjaukset antavat
kaikissa vaihtoehdoissa positiivisen katteen, kun samanaikaisesti lämmönkulutuksen
seurantaan ajomalli tuottaa pahimmillaan yli 18000 € tappion. Sähkön pörssihinta ja
kaasun hinnan muutokset vaikuttavat exponentiaalisesti optimointiajomallien
tuottamaan hyötyyn, kun taas perinteisillä ohjausmalleilla hyödyn muutos on
lineaarinen, koska malleissa ei ole älyä lauhdeajoon. Sähkö- ja lämpökuorman
muutoksissa tilanne muuttuu toisinpäin. Optimointiajomallien tuottama hyöty kasvaa
lähes lineaarisesti, kun taas perinteisten ajomallien (lukuun ottamatta
lämmönkulutuksen seuranta ajomallia) tuoman hyödyn  kasvu pysähtyy, koska ajomallit
eivät reagoi korjaamatta muuttuviin olosuhteisiin. (Liite 7…Liite 10).
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6 HYÖTYSUHDEMITTAUKSET

Optimointialgoritmi käyttää laitoksen hyötysuhdetietoja laskennassa.  Jotta

optimointitulos olisi laadukas, vaatii optimointijärjestelmä muutaman prosentin

tarkkuudella tiedot CHP-laitoksen sähkö- ja lämpöhyötysuhteesta ajettavalla

tehoalueella. CHP-laitetoimittajat eivät ilmoita hyötysuhdetietoja yleensä kuin

takuuarvopisteissä 50 %, 75 %, 100 % nimellistehosta. Sähköteho ilmoitetaan

mäntäkoneilla ISO-3046-1 standardin mukaisesti mitattuna, joka sallii suuret

poikkeamat ilmoitettuihin arvoihin, esimerkiksi polttoaineen kulutuksessa sallitaan 5 %

ylitys ilmoitettuun [24 s. 8].  Lisäksi lämpöhyötysuhde riippuu voimakkaasti

lämpökytkennästä. Harjun voimalaitokselle tehtiin em. johdosta hyötysuhdemittaukset

koko tehoalueelle.

6.1 Kaasun kulutuksen mittaus

Maakaasuaggregaatin kuluttama kaasu mitataan Dresser Roots G160 HF

kaasumittarilla. Kaasumittari on kiertomäntämittari, jossa on Namur-tyyppinen

korkeataajuuspulssiulostulo  n. 1803 pulssia/m3. Pulssien määrä mitattua tilavuutta

kohden määrää kuinka usein kaasun kaasumäärämuunnin päivittää tilavuusvirran arvoa.

Kiertomäntämittarin etuna verrattuna vaihtoehtona olleeseen turbiinimittariin on laaja

mittausalue 1…100 % ja erittäin hyvä tarkkuus koko mitta-alueella. 

Kaasun tilavuusvirta q mitataan käyttöputkiston korkeapainepuolella, jossa on

ylipainetta n. 4 bar. Kaasun mitattu tilavuus on korjattava normikuutioiksi

standardiolosuhteisiin (1,01325 bar, 293,15 K) energiasisällön laskentaa varten. Kaasun

tilavuuskorjauksen tekee kaasumäärämuunnin GVC 2010-11 kaasun mitatun tilavuuden,

paineen ja lämpötilan avulla. Kaasumäärämuunnin muuttaa korjatun kaasutilavuuden

standarditilavuusvirraksi qNTP [m3/h]. Tätä arvoa on myöhemmin käytetty laskennassa.

 

Muunnettu kaasumäärä saadaan kaavasta [25 s. 4]

fNTP CQQ �� (6.1)

missä Q on mitattu tilavuus [m3] 
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Cf on korjauskerroin 

korjauskerroin  lasketaan kaavalla [25 s. 4]
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missä pm on mitattu paine [bar] 

pr on referenssipaine (1,01325 bar)

Tm on mitattu lämpötila [K]

Tr on referenssilämpötila (293,15 K)

Zn on referenssikokoonpuristuvuuskerroin (0,9974)

Zm on kaasun kokoonpuristuvuuskerroin mitatuissa olosuhteissa AGA

NX-19 mukaisesti

Kokonaisdifferentiaalilla saadaan korjauskertoimen absoluuttinen virhe
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jakamalla edellinen kaavalla (6.2)  saadaan suhteellinen virhe
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(6.4)

Painelähetin on tyypiltään Wika tronic line 891.13.500. Sen mittausalue on 0…4 bar

ylipainetta. Painelähettimen virhe on valmistajan mukaan pienempi kuin 0,25 % [26].

Lämpötila mitataan Mikor W-67 PT100 anturilla, jonka standardin sallima mittausvirhe

on mittausalueella maksimissaan (0.3 %+0.005Tm K) [27 s. 20]. Suurimmillaan virhe

voi olla täten 0,15 %  mittausalueella. 

Kaasun kokoonpuristuvuus Zm lasketaan kaasumäärämuuntimessa standardin AGA NX-

19 perusteella.  Kertoimen arvo vaihtelee maakaasulla välillä 1…0,8741 kaasun paineen

vaihdellessa välillä 0…40 bar ja lämpötilan vaihdellessa välillä –20…50 �C [25 s.4].

Oletetaan, että Zm kertoimen vaikutus virheeseen on häviävän pieni verrattuna kahteen

ensimmäiseen termiin, koska toimitaan lähes vakiopaineessa ja -lämpötilassa.
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Nyt saadaan Cf  kertoimen suhteelliseksi virheeksi 
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(6.5)

Kaasun tilavuusmittauksen absoluuttinen kokonaisvirhe lasketaan kaavan (6.1)

kokonaisdifferentiaalista

ffNTP CQCQQ ������� (6.6)

Suhteellinen virhe saadaan jakamalla kaavalla (6.1)
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Valmistaja on mitannut kaasumittarin virheen 3 pisteessä tehtaalla ja ilmoittaa virheen

olevan nyt käytettävällä mittausalueella  0…62,5 m3/h n. 4 bar paineessa (-0,22 %…-

0,15 %) [28]. Käytetään virhearviona koko alueelle 0,20 %, jolloin saadaan

kaasunmittaukselle laskennallisen suhteellisen virheen.
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Virheen yläraja-arvoksi saadaan edellisen perusteella

%6,0%14,0%25,0%2,0 ����
�

NTP

NTP

Q
Q

Muiden mittaukseen vaikuttavien epätarkkuuksien johdosta, kuten ympäristön

lämpötilan vaikutus lämpötilan mittaukseen ja laskimen sisäisen virheen ym. vuoksi

oletetaan, että mittaustarkkuus on parempi kuin �1 %. QNTP:n perusteella

kaasumäärämuunnin laskee jaksoittain tilavuusvirtauksen qNTP.
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6.2 Aggregaatin sähkötehon mittaus

Aggregaatin sähköteho mitattiin generaattorikatkaisijalta Q1 (Kuva 6). Sähkötehon

tehomuuntimet ovat tyypiltään Tillqvist Q1 P400-114, jonka tarkkuusluokka on 0,5,

jolloin virhe on pienempi kuin 0,5 %.

6.3 Aggregaatin tuottaman lämpöenergian mittaus

Aggregaatin tuottama kokonaislämpöenergia mitataan Danfoss Sonocal

energiamittarilla. Virtausmittari on ultraääniperiaatteella toimiva Danfoss Sonoflo 2500.

Energiamittari antaa yhden pulssin kilowattitunnista. Pulssit luetaan logiikkaan

minuutin jaksoissa, josta saadaan kulloisenkin minuutin keskituntiteho 60 kW:n

resoluutiolla.  

Valmistajan ilmoittama mittaustarkkuus koko mittausketjulle sisältäen

lämpötilanmittauksen, virtausmittauksen ja laskimen sisäisen virheen on �(0,5+3/�t) %

[29]. Mittauksissa �t vaihteli 10…30 K, joten mittaustarkkuus on vaihdellut �(0,6…0,8)

%:n välillä ollen parhaimmillaan suurilla tehoilla.

6.4 Sähköhyötysuhteen laskenta

Sekä kaasunmäärämuuntimen muodostama tilavuusvirta qNTP, että generaattorin

mittattu sähköteto Pel siirtyvät 4…20 mA:n viestinä logiikkaan. Logiikka lukee arvon

jokaisella kierroksella eli n. 20 ms:n välein. Tiedonkeruulaitteistona käytetty InSQL-

tietokanta lukee logiikasta tehotiedot kerran sekunnissa.

Moottorin sähkönkulutuksen hyötysuhde laskettiin em. perusteella tunneittain kaavasta

�

�
� n

NTP

n

el

n
q

P

1

1

�

�  (6.9)

missä Pel  on generaattorin tuottama hetkellinen sähköteho [kW]
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qNTP on hetkellinen kaasunvirtaus [m3/h] NTP olosuhteissa

n on mittausjaksojen lukumäärä tunnissa eli 3600 s

� on korjauskerroin, jolla muutetaan kaasun mitattu kaasumäärä

jouleiksi kertomalla se kaasun tehollisella lämpöarvolla. Tehollinen

lämpöarvo normikuutiossa kaasua on 1.10-31.10.2001 31,157 MJ

[30]   

Kaasun tehollinen lämpöarvo vaihtelee kaasun kulloisenkin koostumuksen mukaisesti.

Lämpöarvon maksimivirheeksi arvioin 0,5 %. Tämä arvio perustuu pieniin

kuukausittaisiin vaihteluihin kuukausittaisessa arvossa ja ilmoitustarkkuuteen 5

merkitsevää numeroa. Mitatut arvot siirtyvät järjestelmässä kaksoistarkkuuden

liukulukuina, oletetaan ettei pyöristysvirhe vaikuta mittaustarkkuuteen.

Sähköhyötysuhteen mittausketjun suhteelliselle kokonaisvirheelle saadaan nyt

yläestimaatti
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6.4.1 Mittaukset

Sähköhyötysuhteen mittaukset tehtiin 8-12.10.2001. Mittauksissa ajettiin

pakokaasukattila ohitettuna, jolloin vertailumittauksilla nähdään pakokaasukattilan

vaikutus moottorin sähköhyötysuhteeseen. Sähköhyötysuhde mitattiin 10 %:n portaissa

koneen tehoalueella 10…100 %. Ennen jokaista mittausta ajettiin koneella puoli tuntia

prosessiparametrien tasaantumiseksi.  Varsinainen mittausjakso oli 1…1 ½ tuntia, sen

tuloksista laskettiin hyötysuhde kaavasta (6.9). Kaikki tehoportaat pienimpiä tehoja

lukuun ottamatta ajettiin vähintään 2 kertaa toistettavuuden varmistamiseksi. Tuloksena

saatiin sähköhyötysuhdekäyrä (Kuva 13). 
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Sähköhyötysuhde CAT3512 LE pakokaasukattila ohitettu mittaukset 8-12.10.2001

y = -107x6 + 416.22x5 - 678.25x4 + 615.67x3 - 353.95x2 + 140.88x + 3.6893
R2 = 0.9999
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Kuva 13.  Sähköhyötysuhde ilman pakokaasukattilaa ja alustavissa simuloinneissa
käytetty sähköhyötysuhdekäyrä

6.5 Kokonaishyötysuhteen mittaus

Laitoksen kokonaishyötysuhde mitattiin pakokaasukattila kytkettynä. Mittaukset tehtiin

aikavälillä 19.10-11.11.2001. Mittaukset tehtiin 10 %:n portaissa koneen

sähkötehoalueella 10…100 %. Ennen jokaista mittausta ajettiin koneella mittausteholla

vähintään 1 tunti prosessiparametrien vakioimiseksi. Mittaustulokset on esitetty

liitteessä 13.

Koneen kaasunkulutus ja sähköteho mitattiin luvun 6.1 mukaisesti. 

Lauhteeksi ajettu lämpöenergia mitattiin lauhdepiiristä luvussa 6.3 esitetyn kaltaisella

mittarilla. Väliaineena piirissä on 50…60 %:n vahvuinen etyleeniglykolivesiseos.

Mitattu lämpöenergia on korjattava tiheys/ominaislämpökapasiteettisuhteella oikean

arvon saamiseksi. Valmistaja ilmoittaa seoksen tiheyden ja ominaislämpökapasiteetin

suhteeksi 0,85 [31 s. 13]. Lauhteeksi ajettu lämpöenergia huonontaa mittaustarkkuutta

kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on korjauskertoimen tuoma virhe. Toinen syy on se,

että venttiilin kiinni mennessä lauhdutinpiirissä jäähtyvä energia jää mittaamatta.

Kolmas syy on energiamittarin mittauskynnys ja 60 kW:n mittausresoluutio (Luku 7.3),
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joka kasvattaa mittaustuntien välistä hajontaa. Lauhdepiiriin ajettu energia on tämän

johdosta huomioitu hyötysuhdelaskennassa vakiokertoimella 0,9. Lauhde-energia on

mittauksissa pyritty pitämään mahdollisimman pienenä ajoittamalla suuremmat ajotehot

kylmempiin jaksoihin, jotteivät em. seikat vaikuttaisi mittaustarkkuuteen.

Moottorin lämmöntuotannon hyötysuhde laskettiin em. perusteella kaavasta

�
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� n
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Q
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11

�

�  (6.10)

missä Pth on generaattorin tuottama hetkellinen lämpöteho [MW]

Pthl on lauhteeksi ajetun energian hetkellinen lämpöteho [MW]

qNTP on hetkellinen kaasunvirtaus [m3/h] NTP olosuhteissa

n on mittausjaksojen lukumäärä tunnissa eli 3600 s

� on korjauskerroin, jolla muutetaan kaasun mitattu kaasumäärä

jouleiksi kertomalla se kaasun tehollisella lämpöarvolla. Tehollinen

lämpöarvo normikuutiossa kaasua on 1.10-31.10.2001 31,157 MJ

[30]

Lämpöhyötysuhteen suhteelliselle kokonaisvirheelle mittausketjussa saadaan

yläestimaatti

%1,3%5,0%1%6,1
2

�����
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

NTP

NTPth

Q
Q

Pt
P

Pakokaasukattilan jälkeinen pakokaasujen loppulämpötila riippuu kaukolämpöverkon

veden ja pakokaasujen lämpötilasta ja virtauksesta. Kaukolämpöverkon veden virtaus ja

lämpötila riippuvat voimakkaasti lämpöverkon toiminnasta. Tästä seuraa, että

pakokaasukattilan hyötysuhde ei ole vakio, vaan veden ja pakokaasujen virtauksen ja

tulevan veden ja savukaasujen lämpötilan funktio. Lämpötehon mittauksessa on tästä

syystä voimakasta hajontaa. Sähkö- ja lämpöhyötysuhteet ovat polynomisovitteineen

kuvassa 14. Mittausten perusteella laskettiin lämmönseuranta-ajomallin laskentaa varten

polynomisovite lämpötehosta sähkötehon funktiona (Kuva 16).
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CAT 3512 LE sähkö- ja lämpöhyötysuhteet 19.10-10.11.2001 pakokaasukattila 
kytkettynä

y = 18,382x2 - 35,244x + 60,625
R2 = 0,8059

y = -159,31x6 + 598,17x5 - 925,93x4 + 782,74x3 - 412,34x2 + 150,83x + 3,0559
R2 = 0,9997
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Kuva 14.  Sähkö- ja lämpöhyötysuhteet polynomisovitteineen
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Kuva 15. Kokonaishyötysuhde suhteellisen sähkötehon funktiona
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Lämpöteho suhteellisen sähkötehon funktiona 19.10-10.11.2001

y = 0.6467x + 0.2516
R2 = 0.974
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Kuva 16. Lämpöteho sähkötehon funktiona

6.6 Äänenvaimentajan vaihdon vaikutus hyötysuhteisiin

Voimalaitoksen valvomoympäristön käyttöönotossa havaittiin pakokaasujen

lämpötilojen olevan huomattavan korkealla (520…525 °C)  valmistajan ilmoittamiin

arvoihin nähden. Pakokaasukattilan ollessa kytkettynä oli välillä (matalapaine, lämmin

ilma) vaikeuksia saavuttaa nimellistehoa. Tutkin asiaa Caterpillarin voimalaitoksen

suunnitteluoppaasta ja havaitsin asennetun äänenvaimentimen olevan liian pieni. Teho-

ongelmien syyn varmistamiseksi koneen pakovastapaineet mitattiin 1000 h huollossa

13.11.2001. Valmistaja ilmoittaa pakoputken sallituksi vastapaineeksi 6,7 kPa.

Huollossa mitattiin 75 % teholla yli 10 kPa vastapaine. 100 % teholla vastapainetta ei

päästy mittaamaan mittalaitteiden vikaannuttua.  Äänenvaimennin vaihdettiin sopivan

kokoiseksi 29.11.2001, jonka jälkeen kone säädettiin uudelleen. Vastapainesäädön

jälkeen 100 % teholla pakokaasukattila kytkettynä vastapaineeksi mitattiin 5,25 kPa.

Näin suurella erolla on vaikutusta myös hyötysuhteeseen. Alustavien mittausten

perusteella sähköhyötysuhde on joka tapauksessa parempi kuin kuvassa 13 on esitetty.

Lisäksi lämpöhyötysuhde näyttää paranevan prosenttiyksikön yli 50 %:n tehoilla

johtuen laskeneesta pakokaasun lähtölämpötilasta (505…510 °C) ja pienentyneestä

tilavuusvirrasta, jolloin kattila toimii paremmalla hyötysuhteella.
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6.7 Lämpöhyötysuhteen huononeminen kovilla pakkasilla

Testattaessa optimointiohjelmaa laiteympäristössä joulukuussa 2001 havaittiin, ettei

kaikkea vaippaveden hukkalämpöä pystytä siirtämään kaukolämpöveteen, vaan osa

energiasta menee lauhteeksi. Lämmönvaihtimen liian pieni koko vaikuttaa

hyötysuhteeseen myös välijäähdyttäjän ensimmäisen vaiheen lämmöntalteenoton

hyötysuhteen huononemisena. Tämä tapahtuu, koska vaippaveden paluulämpötilan

noustessa siirtyy osa välijäähdyttimen ensimmäisestä vaiheesta hyödynnettävissä

olevasta lämmöstä välijäähdyttimen toiselle vaiheelle, joka lauhdutetaan

kokonaisuudessaan. Ongelmaa ei havaittu hyötysuhdemittausten aikana, koska

ulkolämpötila ja vastaavasti palaavan kaukolämpöveden lämpötila oli tällöin

huomattavasti alhaisempi. Syiksi epäiltiin lämmönvaihtimen likaantumisesta johtuvaa

tehon laskua, liian väkevää jäähdytysnesteseosta, liian korkeaa paluuveden lämpötilaa

tai näiden yhdistelmää. Vaippaveden lämmönvaihdin tarkastettiin ja todettiin puhtaaksi.

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden mittaus 4.1.2002 paljasti osasyyksi liian väkevän

seoksen. Seos laimennettiin  vedellä samana päivänä niin, että lopullinen

pakkasnestepitoisuus oli  n. 50 %. Ongelma ei poistunut kokonaan tämän jälkeenkään,

mutta pieneni huomattavasti. Ongelma ratkesi 28.1.2002 käydyssä puhelinkeskustelussa

(Wihuri, Ilkka Leinonen), jossa käytiin läpi lämmönvaihtajan mitoitus. Selvisi, että

lämmönvaihtajan ensiöpuolen mitoitusvirtaamana oli käytetty kohteen todellisen n. 8 l/s

sijaan 28 l/s. Tästä johtuen lämmönvaihtaja on mitoitukseltaan liian pieni ja se tullaan

vaihtamaan suurempaan kesällä 2002. 

6.8 Mitattujen hyötysuhteiden vertailu valmistajan takuuarvoihin

Valmistajan ilmoittamat takuuarvot sähkö- ja lämpöhyötysuhteille on esitetty 100 %:n,

75 %:n ja 50 %:n suhteellisilla sähkötehoilla taulukossa 1. Koneen sähköhyötysuhde

tehoilla 50 % ja 75 % perustuu olettamukseen, että generaattorihäviöt ovat yhtä suuret

näillä tehoilla kuin 100 %:n teholla, koska valmistaja ilmoittaa osatehoilta ainoastaan

akselihyötysuhteen [20]. Sähköhyötysuhteen hyväksytyn hyötysuhteen alaraja tulee

polttoaineenkulutuksen sallitusta 5 %:n ylityksestä. Valmistajan ilmoittamat

lämpöhyötysuhteen arvot vaippavesipiirissä ja välijäähdyttimen ensimmäisessä

vaiheessa perustuvat käsitellyllä vedellä täytettyihin piireihin. Jäähdytysnesteseoksella
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täytetyissä piireissä on käytettävä korjauskerrointa. Lämpöhyötysuhteen toleranssi on ±

6,5 % täyden tehon tiedoista [20].  Vertailuissa käytettiin luvussa 6.5 mitattuja sähkö- ja

lämpöhyötysuhteita, joten äänenvaimentajan vaihdon ja sen jälkeen suoritetun säädön

vaikutus ei näy tuloksissa (Kappale 6.6). Vertailun tulokset on esitetty taulukossa 5.

Sähköhyötysuhde 100 %:n kuormalla ylittää valmistajan takuuarvon, mutta kaikissa

muissa hyötysuhteissa jäädään takuuarvoista. Sähköhyötysuhteen kohdalla selitys voi

olla hieman pielessä olevissa säädöissä tai pienessä äänenvaimentajassa.

Lämpöhyötysuhteen osalta takuuarvoista jäämisen on useita syitä;

� vaippavesipiirin ja välijäähdytinpiirin seosta ei huomioitu em. korjauskertoimella

� pakokaasukattilan ohitus vuotaa jonkin verran 

� vaippavesipiirin lämmönvaihdin on pieni mitoitukseltaan.

� eristämättömät putkiosuudet lisäävät hukkaa vaippavesipiirissä

Aggregaatti täyttää kuitenkin takuuehdot, kun huomioidaan arvoille sallitut toleranssit. 

Taulukko 5. Hyötysuhdevertailu valmistajan ilmoittamiin takuuarvoihin

Hyötysuhde Paras mitattu [%] Takuuarvo [%] Huonoin
hyväksyttävä

Mitatun
poikkeama
takuuarvoon [%]

Sähkö 100 % 37,3 37,2 35,4 +0,2
Sähkö 75 % 35,2 35,8 34,1 -1,5
Sähkö 50 % 31,7 33,2 31,6 -4,8
Lämpö 100 % 45,3 46,3 43.3 -2,2
Lämpö 75 % 46,0 47,7 43.8 -3,8
Lämpö 50 % 49,0 50,5 45.1 -3,1

6.9 Tulokset

Harjun voimalaitoksen maakaasuaggregaatti täyttää sähkö- ja lämpötehon osalta

takuuarvot. Korkein mitattu tunnin sähköhyötysuhde oli 37,31 % (Liite 12), joka ylittää

takuuarvon 0,2 %:lla. Korkein mitattu tunnin kokonaishyötysuhde oli 82,59 %, joka jää

takuuarvosta 1,1 %:lla. Mitattu kokonaishyötysuhde  laitoksella oli keskimäärin välillä

78 %…81 %  tehoalueella 30…100 % (Kuva 15). Mittausten jälkeen vaihdettiin

aggregaatin äänenvaimennin ja kone säädettiin uudestaan, jonka johdosta hyötysuhteet

paranivat jonkin verran mitatuista. Vaihtamalla väärin mitoitettu vaippavesipiirin

lämmönvaihdin ja laskemalla kaukolämpöverkon paluuvedenlämpötilaa  voidaan

lämpöhyötysuhdetta vielä parantaa.
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7 OPTIMOINTIYMPÄRISTÖ

Optimointiympäristöllä tarkoitetaan työssä kehitetyn optimointiohjelman, tiedonkeruun,

tiedonkäsittelyn ja laitoksen ohjaukseen liittyvän tiedon lukuosan ja logiikan

muodostamaa laitosoptimointia suorittavaa kokonaisuutta. Laitetasolla kokonaisuus on

esitetty kuvassa 17 ja tehtävätasolla kuvassa 18. Järjestelmän toiminnan kannalta

välttämättömiä komponentteja kuvassa 17  ovat kaikki muut paitsi CHP-kohteen

paikallisvalvomo, mikäli etävalvomo huolehtii ohjaustietojen luvusta.

Optimointiohjelma voidaan sijoittaa myös valvomokoneelle tai InSQL-serverille. Koko

järjestelmän sähkönsyöttö on varmennettu UPS-laitteilla, joten sähkökatkot eivät

vaikuta järjestelmään. Uusien kohteiden lisääminen järjestelmään tapahtuu luvussa 7.6

esitetyllä tavalla. Kohteen käytön optimoinnin kannalta ei ole olennaista, missä kukin

kuvassa 17 esitetyistä komponenteista sijaitsee, vaan olennaista on, että

tiedonsiirtoyhteys on kiinteä. Tiedonsiirtoyhteytenä prototyypissä oli 10 Mb:n ethernet,

mutta testikäytössä kokeiltiin parikaapeliverkossa toimivaa ADSL-yhteyttä. Kummatkin

tiedonsiirtotavat toimivat moitteetta.  

Laitoslogiikka
(Omron CS1)

Paikallisvalvomo, Harju

Etävalvomo, Hamina Tiedonkeruu ja
käsittely InSQL Server

Valokaapeli

Kytkin

Kytkin

Optimointi

Kytkin

Fyysisesti samassa
paikassa

Kuva 17. Optimoinnin laiteympäristö
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CHP-optimoija

� Laskentamalli
� Muuttumattomat

tiedot
� Käsin syötettävät

tiedot

Säämalli
� Ennuste sähkö- ja

lämpökuormasta

Ajo-ennuste
Tuntiajo-ohje
Reaaliaikaohje
Tilastot

Huolto-ajoitus

Hälytykset

Seuranta

InSQL tietokanta

PLC:
Tiedonkeruu

Ajo-ohje tietokanta

Valvomo-ohjelma tiedon luku

PLC laitoksen ohjaus

WWW-
tietolähteet

Kuva 18.Optimointiympäristön  periaatteellinen toimintakaavio

7.1 Optimointiympäristön kehitystyön tavoitteet

Optimointiympäristön kanssa toimittaessa voimalaitoksen käytön tulee olla vähintään

yhtä luotettavaa kuin se olisi ilman sitä. Tämän lisäksi optimointiympäristölle asetettiin

seuraavat toiminnalliset tavoitteet. Järjestelmän on oltava

� täysin automaattinen: Optimointijärjestelmän toimintaan tarvitsee puuttua

ainoastaan, jos järjestelmä ei toivu vikatilanteesta. Käyttäjän on  saatava tieto tästä.

� modulaarinen: Optimointijärjestelmässä oltava selkeät tehtäväkohtaiset moduulit eri

osatehtävien suorittamiseen.

� mahdollisimman yleiskäyttöinen: Optimointijärjestelmän on sovelluttava erilaisten

CHP-laitosten ohjaukseen.

� valmistajariippumaton: Optimointijärjestelmä ei saa olla riippuvainen CHP-laitosten

laitekannasta.
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� helposti ja nopeasti lisättävissä uuteen voimalaitokseen: Logiikan ja valvomon

osuuden  järjestelämstä on oltava mahdollisimman pieni 

� skaalautuva: Optimointijärjestelmän on kyettävä useiden laitosten samanaikaiseen

optimointiin. 

� luotettava: Optimointijärjestelmän on oltava vakaa ja voimalaitosten on toimittava

turvallisesti optimointiohjauksessa.

� annettava käytön tarvitsemat raportit: Optimoinnin ja laitosten toiminnasta on

saatava tarvittavat raportit automaattisesti.

7.2 Kehitystyö

Optimointiympäristön kehittämistyön lähtökohtana oli luvussa 5 johdettu

optimointialgoritmi. Harjun oppimiskeskuksen CHP-laitosta käytettiin prototyypin

testiympäristönä. 

Kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa johdettiin yhteistuotantolaitoksen

optimointifunktio. Optimointifunktio verifioitiin vertaamalla sitä yhteistyökumppanin

Gaia Group Oy:n kehittämään vastaavaan algoritmiin. Gaia Group Oy:n algoritmi on

tässä työssä nimellä  teho-ohje. Algoritmin verifioinnin yhteydessä tehty

taulukkolaskentapohja soveltuu mainiosti uusien kohteiden kannattavuuden laskentaan,

kun taulukkoon lisätään sähkön ja lämmön myyntihinnat. Taulukolla on tähän mennessä

laskettu kahden uuden kohteen kannattavuuden reunaehdot. 

Kehitystyön toisessa vaiheessa päivitettiin Harjun voimalaitoksen toimintaselostus

optimointijärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Samalla päätettiin uudelleenohjelmoida

laitoslogiikka ja uusia valvomo-ohjelmisto järjestelmässä ilmenneiden puutteiden

johdosta.  Voimalaitoksen kaasunkulutuksen ja lämmöntuotannon mittausjärjestelmää

kehitettiin uusimalla CHP-laitoksen kaasumittari ja lisäämällä energiamittarit CHP-

laitoksen kokonaisenergian, lauhde-energian ja lämmönvaihtimien LS1 ja LS2

tuottamien energioiden mittaamiseksi.

Työn kolmannessa vaiheessa hankittiin InSQL-server voimalaitoksen tiedonkeruuseen

ja optimointiohjeen käsittelyyn. Optimointiohjelman kehitys ja järjestelmän laitepuolen

testaus aloitettiin tämän jälkeen välittömästi hyväksikäyttäen Ruissalon
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kaukolämpölaitosta, jossa oli Harjun uusittavan valvomojärjestelmän mukainen

laitekanta. Tämä nopeutti merkittävästi järjestelmän kehitystyötä, kun ohjelman ja

tiedonsiirron ongelmia pystyttiin ratkomaan jo ennen Harjun kohteen muutostöiden

valmistumista.  Yhteistyökumppani Visi Oy aloitti valvomo- ja logiikkaohjelmoinnin

Harjun kohteeseen laaditun toimintaselostuksen pohjalta. 

Työn kolmannessa vaiheessa uusittiin voimalaitoksen valvomo-ohjelmisto ja

logiikkaohjelma ja tehtiin uusi käyttöönotto. Voimalaitos liitettiin aiemmin hankittuun

InSQL-serveriin. Optimointiohjelman käyttötestaus aloitettiin Harjun kohteessa.  

7.3 Optimointiohjelma

Optimointiohjelma on tehty työn yhteydessä. Ohjelman kehityksessä on käytetty Visual

Basic 6.0 Professional-ohjelmaa. Ohjelman valintaan vaikutti ohjelmointikokemus

basic- ympäristössä ja ohjelman tarjoamat laajat mahdollisuudet tietokantasovellusten

tekoon. Ohjelman ongelmakohtiin on hankittu osia Visi Oy:ltä määrittämällä ongelma,

jonka jälkeen toiminnallinen osa liitettiin lähdekoodiin. Ohjelman pituus on noin 50 A4-

sivua. Ohjelmakoodia ei haluttu liittää diplomityön liitteeksi, koska ohjelmasta ollaan

tekemässä kaupallista sovellusta.  Ohjelma toimii optimointiympäristön sydämenä

muodostaen varsinaisen ajo-ohjeen. Optimointiohjelman käyttöliittymä on  esitetty

kuvassa 19 ja toiminta lohkokaaviona liitteessä 11.

7.3.1 Optimointiohjelman käyttö

Optimointiohjelman käyttö on asetusten ollessa kunnossa varsin yksinkertaista.

Ohjelman käynnistyksen jälkeen määrätään moodijärjestys, jolla tarkoitetaan eri

ajomallien käyttöjärjestystä, mikäli ensisijainen ajo-ohje jää jostain syystä saamatta.

Tämän jälkeen asetetaan ajastettu toiminta päälle, jonka jälkeen ohjelma tuottaa ajo-

ohjetta. 

Käytössä olevan ajo-ohjeen voi vaihtaa moodijärjestys-ikkunasta ruudun vasemmasta

yläreunasta (Kuva 19). Ruutuun voi syöttää yhden ajo-ohjeen sijaan myös järjestyksen,

jossa ohjeita luetaan, mikäli ensisijainen ajo-ohje jää saamatta.  Viimeiseksi luodut ajo-

ohjeet näkyvät ruudun vasemmassa  yläreunassa olevista ikkunoista moodi1…moodi5.
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Näiden alapuolella näkyy kohteen paikallisien sähkö- ja lämpökuormien kymmenen

minuutin liukuvat keskiarvot, jotka päivitetään minuutin välein reaaliaikaoptimoinnin

yhteydessä. Vihreä ruutu, ’kone ei käy’ ilmoittaa CHP-laitoksen tilan. Esitettävät tilat

ovat (kone käy, kone ei käy, huolto, varavoima). Teksti-ikkuna tämän alla kertoo

kulloinkin ajossa olevan tehoportaan 1…4 Harjun voimalaitoksessa.

Optimointikehyksessä oleva vihreä ruutu kertoo optimointiohjelman päälläolosta.

Ruudussa lukee ’luo dataa’ kun optimointidataa luodaan ajastettuna. 

Optimointikehyksessä olevista painonapeista voidaan luoda painamalla tekstissä kuvattu

ajo-ohje manuaalisesti. Tällä ominaisuudella on käyttöä lähinnä ohjelman testauksessa.

Nappien alapuolella olevalla ’ajastimella kaikki’ valintaruudulla voidaan asettaa kaikki

ajo-ohjeet ajastettuna päälle. Painonappien vieressä olevista valintaruuduista voidaan

yksittäin asettaa jokin optimointi päälle tai pois päältä.

Alimmaisena vasemmalla ennen lopetusnappia on tietolähteiden salasanojen anto.

Ruudussa olevia kuvaajia ohjataan niiden alapuolella olevista painonapeista.

Ylemmässä ruudussa näkyy oletuksena kulloisenkin päivän sähkön pörssihinta. Ruudun

alapuolella on painonapit ’Spot tämä päivä’ ja ’optimointi’. ’Spot tämä päivä’-nappi

päivittää kuvaajan näyttämään nykyisen hetken viivalta. Mennyt aika näkyy valkoisella

ja tuleva aika punaisella. Päivän optimointia voidaan tarkastella painamalla

’optimointi’-näppäintä, jolloin vuorokautinen ajo-ohje ja tehty reaaliaikainen teho-ohje

piirretään alempaan ruutuun. Vastaavasti alemmalla ruudulla on samanlaiset

toimintanäppäimet. spot-hinta piirretään alempaan ruutuun ja ajo-ohje-ennuste

ylempään ruutuun. Alimmaisena näiden ruutujen alapuolella on viimeisin

voimalaitokselta tullut GSM-hälytys ja aika ja tämän alapuolella voimalaitoksen

logiikan toteuttaman ajo-ohjeen numero ja aloitusajankohta.    
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Kuva 19. Optimointiohjelman käyttöliittymä

7.3.2 Tietolähteet

Ohjelma käyttää Windowsin DSN-tietolähdeominaisuutta. Ohjelman lähtötiedoista

sähkön hinta ja kohteen lämpö- ja sähkökuorman lähtötiedot haetaan SQL-serveriltä

(Kuva 17). Lisäksi palvelimelle tallennetaan optimointitiedot ja tarkistustiedot

verifiointia varten. Staattiset, harvoin muuttuvat tiedot on tällä hetkellä tallennettu

optimointikoneella sijaitsevaan ACCESS-tietokantaan (Luku 7.3.3). Voimalaitoksen

käyttöä ohjaavat ajo-ohjeet kirjoitetaan SQL-serverillä sijaitsevaan ACCESS-

tietokantaan, jota valvomon lukuosa käyttää voimalaitoksen ohjauksessa. 

7.3.3 Lähtötiedot

Ohjelman käyttämät staattiset lähtötiedot syötetään lähtötiedot-ikkunan kautta (Kuva

20). Ikkunasta valitaan voimalaitos, jonka lähtötiedoista on kysymys ja  päivämäärä,

jolloin lähtötiedot tulevat voimaan. Vanhoja lähtötietoja voidaan poistaa

voimalaitoksittain. Muut lähtötietojen kohdat on käsitelty aikaisemmin, mutta kaksi

kohtaa kannattaa huomioida. 
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1. Voimalaitokselle voidaan syöttää halutessa myös kiinteä sähkön ostohinta, jolloin

optimointi ei käytä sähkön pörssihinnan hakua. 

2. Voimalaitoksen polttoainetehoa voidaan muuttaa. Tällä parametrillä voidaan

huomioida esim. voimalaitoksen kulumisesta johtuva sähköhyötysuhteen

heikkeneminen. 

Kuva 20. Perustietojen syöttöruutu

7.3.4 Skaalautuvuus

Optimointirutiinin kesto on merkittävä parametri arvioitaessa järjestelmän

skaalautuvuutta. Visual Basic kehitysympäristössä pystytään mittaamaan tehtävien

kestoajat. Optimointiohjelman eri optimointimoodien kestoajat laskennan aloituksesta

valmiin ajo-ohjeen kirjoitukseen ajo-ohjetietokantaan on esitetty taulukossa 6.
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Taulukko 6. Optimointiohjeiden muodostamisen kestoajat 

Ajo-ohje Optimointikoodit Kertaa Kesto s
reaaliaika 2 1 1
tunti 2 1 1
vuorokausi 1 24 28

Optimoinnin tarkkuuden kannalta on parempi, mitä lähempänä käyttöönottohetkeä

optimointiohje muodostetaan. Reaaliaika- ja tuntiajo-ohjeen muodostaminen kestää

yleensä reilusti alle sekunnin.  Jos sallitaan minuuttiajo-ohjeen antaminen millä tahansa

hetkellä edeltävällä minuutilla, saadaan optimointikapasiteetiksi n. 60 erillistä laitosta.

Minuutti on reaaliaikaistakin optimointia ajatellen lyhyt ajanjakso, joten aikaväliä

voidaan tulevaisuudessa jatkaa esim. 5 minuuttiin, jolloin kapasiteettia voidaan vielä

kasvattaa, jos hyväksytään pidempi aikaväli optimointiohjeen luonnista sen

käyttöönottoon. Vuorokausiohjeen muodostaminen kestää keskimäärin 28 sekuntia.

Ajo-ohjeen luonti on ajoitettava siten, ettei se häiritse minuuttioptimointia.

Vuorokausioptimointi voidaan suorittaa huomattavasti pitemmällä aikavälillä ennen

vuorokauden vaihtumista tarkkuuden suuremmin kärsimättä. Jos oletetaan, että

vuorokausiohje on muodostettava 1 h ennen vuorokauden vaihtumista, saadaan

optimoitavien laitosten määräksi 60 tai 120 riippuen suoritetaanko

vuorokausioptimointeja 1 vai 2 minuutissa. 

7.4 Sähkön hinnan lukija

Ohjelma lukee sähkön hinnan vuorokausittain internetistä sähköpörssi Nord Poolin

kotisivuilta ja tallentaa sen SQL-serverille optimointiohjelman käyttöön. Ohjelman on

tehnyt Kimmo Koho Visi Oy:stä. Ohjelma on tehty Visual Basicin versiolla 6.0

käyttäen WebZinc laajennusta internet-haussa. Lisätietoja kiinnostuneille tarjoilee sivu

www.webzinc.net.

Sähkön hinnan luku eriytettiin varsinaisesta optimointiohjelmasta kahdesta syystä:

1.  Optimointiohjelma ei ole riippuvainen sähkön hinnan hakutavasta. 

2. Erillinen ohjelma lisää järjestelmän luotettavuutta, koska 

� sähkön hinnan haku ei kuluta optimointiohjelman resursseja
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� sähkön hinnan haussa tai ohjelmassa tapahtuneet virheet eivät kaada koko

optimointiohjelmaa. 

Kuva 21. Sähkön hinnanlukijan käyttöliittymä

7.4.1 Ohjelman käyttö

Ohjelmalle annetaan ensimmäisellä käyttökerralla internet osoite, mistä sähkön hinta

luetaan, tietolähteen nimi ja salasanat sekä hakuaika, jolloin seuraavan päivän tietoja

yritetään ensimmäisen kerran hakea sekä uudelleen yritysten määrä ja aikaväli.

7.4.2 Muut mahdollisuudet sähkön markkinahinnan automaattiseen lukemiseen

Sähkön markkinahinnan automaattiseen hakuun tutkittiin useita vaihtoehtoja.

Seuraavilla vaihtoehdoilla voidaan toteuttaa sähkönhinnanlukijaa vastaava toiminta.

� FTP-haku: Nord Pool tarjoaa maksullista palvelua sähkön markkinahinnan ja

tilastotietoihin FTP-tietopalveluna. Tällaisen palvelun hinta  1.11.2001 oli 7800 mk

vuodessa [12].  Haku on automatisoitavissa ainakin Microsoft Exel-ohjelmalla.
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Palvelun melko korkea hinta ja siitä saatava epävarma hyöty ohjelman järjestelmän

toiminnan kannalta nähtiin syyksi hakea muita vaihtoehtoja.

� Exel-tietolähde: Exel-taulukkolaskentaohjelmassa on mahdollisuus luoda ulkoinen

tietolähde internetsivun lukemiseen. Optimointiohjelman ensimmäisessä versiossa

käytettiin juuri Exel-hakua. Tietoja voidaan käyttää laskentaan suoraan Exel-

ohjelmassa, mutta tiedon tallentaminen tietokantaan vaatii ohjelmointia. Exel-hakua

ei haluttu käyttää, koska ohjelmaympäristön haluttiin olevan mahdollisimman

riippumaton valmiista toimisto-ohjelmista, joiden huono vakaus heikentää

optimointiohjelman luotettavuutta.

7.4.3 Luotettavuus

Ohjelma on ollut käytössä 13.7.2001 lähtien. Ohjelma on toiminut virheittä koko  tämän

ajan. Ongelmia saattaa kuitenkin tulla, jos haettavan internet-sivun rakenne muuttuu.

Ohjelman lähdekoodi on HE:n omaisuutta ja siihen on helppo tehdä tarvittavat

muutokset. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita luvussa 7.4.2 esiteltyjä hakutapoja

tai kirjoittaa tiedot käsin luettavaan tietokantaan.

7.5 Valvomo ohjelman lukuosa

Pilottilaitoksen valvomo on toteutettu Wonderware Intouch 7.1 ohjelmalla. Ohjelma on

yksi käytetyimmistä valvomosovelluksista; yli 120000 sovellusta on käytössä

maailmanlaajuisesti. Avoimet ohjelmointirajapinnat DDE ja OLE mahdollistavat

yksinkertaiset liitynnät ylemmän tason ohjelmointikielillä. (Intouch 7.1 esite Klinkman

Oy)

Tiedonlukuosa valvomo-ohjelmassa käyttää ohjelman scripti-kieltä, joka vastaa

syntaksiltaan lähinnä Basicia.

Tiedonlukuosa on kopioitavissa suoraan vastaavassa laiteympäristössä toimiviin

laitoksiin ja se on sovellettavissa helposti muihinkin valvomoympäristöihin, jotka

tukevat DDE rajapintaa ja SQL-kyselyitä.
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Kuva 22. Valvomo-ohjelman ohjauksen lukuosan käyttöliittymä

Valvomo-ohjelma lukee kerran minuutissa optimointikannasta  moodijärjestyksen ja
reaaliaika-ajo-ohjeet. Tunti- ja vuorokausiajo-ohjeet valvomo-ohjelma lukee kerran
tunnissa. Vuorokausiajo-ohje luetaan ja kirjoitetaan kerran vuorokaudessa klo 00:00:30
laitosta ohjaavan logiikan muistiin ongelmatilantilanteiden varalta. Voimalaitosta
ohjaava logiikka käyttää tätä reseptiä luvussa 7.5.1 selitettävissä ongelmatilanteissa.

  
Moodijärjestys määrää, millä ajo-ohjeella voimalaitosta ajetaan. Ominaisuus on luotu
kannattavuus- ja luotettavuustarkasteluja ajatellen ja jää luultavasti pois tulevissa
kohteissa. Tiedon lukuosan tiedonlukumahdollisuudet ovat nykyisessä järjestelmässä
seuraavat

1. Etävalvomo Haminassa ohjaa CHP-laitosta
� ACCESS-tietokanta valvomokoneella oli kokeilussa nopea lukea ja se

kuormittaa vähiten valvomo-ohjelmistoa, koska tiedonsiirtoa ei tarvita tiedon
hakuun.
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� ACCESS-tietokanta SQL-serverillä on vakain perusta, koska tietokone on
palvelin.

� ACCESS-tietokanta optimointikoneella on nopein optimointiohjelman kannalta,
koska ei tarvita tiedonsiirtoa verkon yli. Vaihtoehtoa kannattaa harkita, mikäli
laitosmassa kasvaa suureksi. 

� SQL-tietokanta SQL-serverillä. On huomattavasti vakaampi ja nopeampi, kuin
ACCESS-tietokanta.

� ACCESS-tietokanta Harjun valvomokoneessa on kokeilluista
tiedonlukumahdollisuuksista hitain, mikä johtuu varmasti välissä olevista
ylimääräisistä hubista ja kytkimestä.

2. Paikallisvalvomo voimalaitoksella lukee kantaa ja ohjaa konetta, vaihtoehdot
ovat samat kuin kohdassa 1.

Esitellyistä tiedonlukumahdollisuuksista käytetään tällä hetkellä ACCESS-tietokantaa
SQL-palvelimella. Vuorokausioptimointi tyhjentää ohjaustietokannan päivittäin
vanhoista ohjaustiedoista, jolloin tietokannan koko ei kasva tiedon lisääntyessä. Kaikki
ajo-ohjeet ja tarkistustiedot kirjoitetaan aina myös SQL-tietokantaan, jota olisi yhtä
hyvin voitu käyttää laitosten ohjaustiedon lähteenä. Päädyin nykyiseen järjestelyyn,
koska tarkistustietojen käsittely olisi saattanut häiritä voimalaitoksen ohjausta. Jatkossa
järkevin ratkaisu on siirtää myös ohjaustietokanta SQL-tietokannan puolelle, vaikka
nykyinenkin järjestely on toiminut moitteetta.

7.5.1 Lukuosan käyttö

Optimointi otetaan käyttöön asettamalla ’kannanluku’-valitsin auto-asentoon ja
generaattorin ’käyttö’-valitsin auto-asentoon, minkä jälkeen optimointiohjelma huolehtii
CHP-laitoksen tehon ohjauksesta. CHP-laitoksen ajo-ohjeen lukuruutu nähdään
päivitettynä siinä valvomossa, joka lukee ajo-ohjetta. 

Normaalin moodijärjestyksen mukaisen optimoinnin ohittavat käyttötilanteet ovat:

� Käsikäyttö: Käyttäjä päättää kuinka laitosta ajetaan.
� Varavoima: Logiikka siirtää aggregaatin varavoimakäyttöön verkkohäiriötilanteessa.

Varavoimaa jatketaan kunnes ulkopuolinen verkko on ollut jännitteinen
yhtäjaksoisesti määrätyn ajan, jonka jälkeen logiikka tahdistaa aggregaatin
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verkkoon. Tämän jälkeen riippuen aggregaatin käymästä varavoimajakson
pituudesta siirrytään joko optimointiajo-ohjeen käyttöön tai karstanpoistoajolle,
mikäli optimointi ehdottaa kattilakäyttöä, jonka jälkeen optimointi joko pysäyttää
koneen tai, jos ajomalli on muuttunut karstanpoistoajon aikana, jatkaa saadulla
ajomallilla. Valvomo-ohjelman generaattorikytkimen ollessa ’käsi’-asennossa
logiikka pysäyttää koneen karstanpoistoajon jälkeen.

� Yhteyskatko valvomoiden tai logiikan välillä: Laitosta ohjaava logiikka siirtyy
käyttämään sinne tallennettua 24 tunnin ajo-ohjetta. Yhteyden palattua järjestelmä
siirtyy normaaliin optimointiajoon seuraavalta tasatunnilta.

� Optimointiohjelma kaatunut tai optimointidataa ei muusta syystä löydy kannasta:
Mikäli tiedonluku ohjaavasta kannasta epäonnistuu 61 kertaa (61 min.) siirtyy
järjestelmä logiikasta löytyvän vuorokausiohjeen käyttöön. Tämän ajan laitos toimii
viimeisellä saadulla optimointiohjeella.  Normaaliin ajo-ohjeen käyttöön siirrytään
seuraavalta tasatunnilta kelvollisen optimointiajo-ohjeen löydyttyä.

Jos joudutaan kytkemään jokin optimointijärjestelmän tietokoneista pois päältä,
järjestelmä käyttäytyy seuraavasti:

� Optimointikone: Ajo-ohjeen tuotto lakkaa, jolloin valvomotietokone ei saa tuoretta
ajo-ohjetta. Järjestelmä toimii kuten edellä yhteyskatkotilanteessa.

� Etävalvomo Haminassa: Tietokoneen sammuttaminen aiheuttaa yhteyskatkon,
jolloin voimalaitos käyttää vuorokauden ajo-ohjetta logiikasta, mikäli ennen
sammutusta ei ole valittu paikallisvalvomoa tiedon lukijaksi, jolloin toiminta jatkuu
normaalisti.

� Paikallisvalvomo Harjussa: Harjun paikallisvalvomo huolehtii myös Haminan
paikallisvalvomon I/O-rajapinnasta voimalaitokselle, joten yhteys logiikkaan
katkeaa myös Haminan paikallisvalvomosta. Tästä seuraa yhteyskatko, jolloin
ohjaukseen käytetään vuorokauden ajo-ohjetta logiikasta.

� SQL-serveri: Optimointiohjelma ei saa tarvitsemiaan lähtötietoja InSQL-ohjelman
sammuttua. Se ei pysty myöskään kirjoittamaan ajo-ohjetaulua. Valvomon luku-
osaohjelma tulkitsee tilanteen tietokannanlukuvirheeksi, jolloin voimalaitos siirtyy
logiikassa olevan ajo-ohjeen käyttöön.
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7.6 Uuden voimalaitoksen lisääminen järjestelmään

Uuden voimalaitoksen lisääminen optimointijärjestelmään vaatii seuraavat toimenpiteet.

Optimointiohjelma:
� Varmistetaan optimointialgoritmin soveltuvuus kyseisen kohteen ajon optimointiin.

Mikäli algoritmi vaatii muutoksia, tehdään uusi ohjelmamoduuli kohteen vaatimin
korjauksin.

� Ohjelman sisäiseen tehtävälistaan lisätään uuden laitoksen optimointiajankohdat.
� Lähtötiedot-tauluun luodaan uudelle voimalaitokselle lähtötiedot ensimmäisellä

kerralla SQL-komentorivillä.
� Uuden voimalaitoksen hyötysuhteen polynomisovitteiden moduulit lisätään

pääohjelmaan (sähköhyötysuhde, (Kuva 13), lämpöteho (Kuva 14) ja lämpöteho
suhteellisen sähkötehon funktiona (Kuva 16)).

� Muodostetaan tarvittaessa sähkö- ja lämpötehon aikasarjat ja lisätään ne ohjelmaan.

Tiedonkeruu:
� Luodaan voimalaitoksen ohjaustietokanta.
� Luodaan linkit liitettävän voimalaitoksen valvomo-tietokoneen ja/tai ohjauslogiikan

välille.

CHP-laitoksen ohjausjärjestelmä:
� Varmistetaan, että paikallinen sähkö- ja lämpöteho luetaan laitoslogiikkaan.
� Optimointiohjeen lukurutiinin lisääminen ohjattavan voimalaitoksen valvomoon

(Luku 7.5). 
� Tehdään tarvittavat muutokset logiikkaohjelmaan.
� Tietolähdeyhteyksien luominen uuden voimalaitoksen valvomon ja

optimointikannan välille.
� Tehdään järjestelmälle käyttöönotto ja varmistetaan toiminta mittauksin.

Reaaliaikaoptimointi voidaan aloittaa välittömästi uuden voimalaitoksen järjestelmään
liittämisen jälkeen. Sähkö- ja lämpötehon aikasarjojen luontia varten tarvitaan vähintään
parin kuukauden ja mieluimmin vuoden historiatiedot toteutuneista kuormista. Edellä
mainitut toimet aikasarjojen luomista ja käyttötestausta lukuun ottamatta vievät arviolta
n. 8 h, mikäli sähkö- ja lämpöhyötysuhde on selvillä.
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7.7 Kellojen synkronointi

Optimointijärjestelmä käyttää ja tuottaa ajasta riippuvaa tietoa. Tämän vuoksi on
ensiarvoisen tärkeää, että järjestelmän kaikki tietokoneet ja laitoslogiikat ovat samassa
ajassa sekä keskenään että maailman ajan kanssa. Tietokoneiden ja laitoslogiikoiden
kellot ovat melko epätarkkoja. Järjestelmien kelloihin alkaa tulla aikahajontaa melko
nopeasti, mikäli kelloja ei synkronoida. Ongelmaa yritettiin ensin ratkaista Windowsin
net-time komennolla, jolla tietokoneen kellon voi asettaa aikaan halutusta lähteestä.
Net-time komennossa on kuitenkin puutteita, jotka estivät sen hyödyntämisen
ajastukseen. 

 
Järjestelmän kellojen synkronointiin päätettiin käyttää Windows 2000
käyttöjärjestelmän w32time palvelua. Optimointitietokone toimii järjestelmää
ajastavana palvelimena, josta muut järjestelmän tietokoneet hakevat aikansa.
Optimointitietokone hakee ajan internetistä valituilta aikapalvelimilta (esim.
swisstime.etzh.ch, choronos.cru.fr, ntp0.fau.de) ajastettuna vähintään 8 tunnin välein.
Mikäli aikaa ei saada ensisijaiselta aikapalvelimelta, käyttää ohjelma vaihtoehtoisia
aikapalvelimia, joita voi listata ohjelman asetuksiin. Järjestelmän muut tietokoneet
asettavat vastaavasti kellonsa optimointitietokoneen aikaan. Voimalaitoksen logiikka
ajastetaan kerran vuorokaudessa klo 13:00 lähimmästä järjestelmän piirissä olevasta
koneesta Harjun paikallisvalvomosta.  

7.7.1 Kesä-  ja  talviajan vaihto

Optimointijärjestelmän sähkönhinnan määräävä Nord Pool sähköpörssi käyttää ajan
kesä-talviaikasiirtoa. Optimointitietokoneessa sekä InSQL-serverillä voidaan käyttää
automaattista kellonajan siirtoa, jolloin koneet käyvät automaattisesti oikeaa aikaa
kesällä GMT +3h ja talvella GMT +2h. Valvomoympäristö Wonderware intouchissa on
ohjelmavirhe, jonka johdosta automaattista kesä-talviaika siirtoa ei voida käyttää näillä
koneilla Windows-asetuksissa. Mikäli automaattinen kellon asetus on päällä, eivät
valvomon historiatrendit toimi oikein. Tämän lisäksi ohjelma käyttää suoraan
Windowsin aikavyöhykkeen mukaista aikaa ilman kesä-talviaikasiirtoa. Tämän johdosta
on valvomokoneiden kellot siirrettävä kesäajan ajaksi aikavyöhykkeelle GMT +3h ja
talviaikaan siirryttäessä takaisin GMT +2h. Ongelmasta on oltu yhteydessä ohjelman
maahantuojaan, joka on ilmoittanut, että ratkaisu saadaan seuraavaan ohjelmaversioon.
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7.8 Optimointiympäristön kehitystyön tavoitteiden toteutuminen

Ohjelmointiympäristön kehitystyötä aloitettaessa asetetut tavoitteet on listattu luvussa
7.1.

Käyttökokemusten perusteella voidaan todeta seuraavaa:
Optimointiympäristö ei vähennä kohteen sähkön- ja lämmöntoimituksen luotettavuutta.
Optimoinnin epäonnistuminen johtaa vuorokausiajo-ohjeen käyttöön. Mikäli
vuorokausiajo-ohjeen kirjoittaminen on epäonnistunut, käyttää laitoslogiikka
vuorokauden vanhaa ajo-ohjetta. Varavoimatilanteet ohittavat aina optimoinnin ja
optimointiin palataan automaattisesti vasta, kun sähköverkko on ollut määrätyn ajan
kunnossa. Optimointiohjelma ei myöskään pakota laitosta käymään silloin, kun se ei
teknisesti ole käyttökunnossa. Eli optimointiohjelma ilmoittaa ainoastaan CHP-
laitokselle   taloudellisimman ajoasteen, jonka laitoslogiikka toteuttaa, mikäli muut
reunaehdot ovat kunnossa.

Tavoitteena oli täysin automaattinen järjestelmä. Optimointiohjelma tarvitsee alustuksen
jälkeen käyttäjältä tiedon vain peruslähtötietojen muuttumisesta (Luku 7.3.3). Muut
laskennan käyttämät tiedot ohjelma hakee automaattisesti. Laitoksen käytön ohjaus on
täysin automaattinen. Järjestelmä antaa laitokselle käynnistymiskäskyn, jolloin
laitoslogiikka käynnistää CHP-laitoksen, tahdistaa sen verkkoon ja säätää sen tehoa
optimoinnilta saadun ohjeen perusteella. Laitoksen pysäytys toimii samalla tavalla.
Laitoslogiikka huolehtii itsenäisesti kohteen lämmöntarpeen ja säätöpiirien toiminnasta
ajomallien määräämällä tavalla (Luku 4.3). Varavoimakäyttö ja vikatilanteet eivät
vaikuta optimointiin ja vian korjauduttua laitos jatkaa automaattista toimintaa
välittömästi tai tietyissä häiriötilanteissa käyttäjän hyväksyttyä sen. Laitoksen
ohjaustiedon puuttuessa optimointijärjestelmän tai sen jonkin osan vian tai esim.
ohjelmistopäivityksen johdosta, järjestelmä osaa siirtyä käyttämään laitoslogiikkaan
tallennettua vuorokausitason ajo-ohjetta. Päivystäjä saa tiedon reaaliaikaisen
optimointidatan puuttumisesta tunnin viiveellä GSM-tekstiviestinä.

Optimointiympäristö on selkeästi modulaarinen. Eri osakokonaisuudet eivät ole
riippuvaisia toistensa toiminnasta ja muutoksista, kunhan osien välillä siirrettävä tieto
pysyy samanmuotoisena. Eri ohjelmien virheet eivät kaada toisiaan esim.
sähkönhinnanluvussa tapahtunut virhe ei vaikuta millään tavalla tiedonkeruuseen ja
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optimointiohjelmaan. Virheen korjaus voidaan tehdä hajautetusti muun toiminnan
häiriintymättä.

InSQL-serveri hoitaa tiedonkeruun, käsittelyn ja varastoinnin laitoksista ja muista
tietolähteistä. Tietolähteenä voidaan käyttää yhtä hyvin muitakin reaaliaikaiseen
tiedonkäsittelyyn soveltuvia tietokantoja. 

Sähkön hinnanlukuun voidaan käyttää mitä tahansa luvussa 7.4.2 esitettyjä
mahdollisuuksia. Olennaista on, että tieto on oikeassa paikassa oikeassa muodossa, eikä
se miten tieto on sinne siirretty.

Optimointiohjelma hoitaa itsenäisesti tehtäväänsä. Mikäli lähtötietoja jää saamatta
ohjelma palauttaa virhekoodina –1, joka kertoo optimoinnin epäonnistuneen, ohjelman
toiminta ei kuitenkaan keskeydy. Tässä tilanteessa siirrytään käyttämään
vuorokausireseptiä. Lähtötietojen palauduttua kuntoon jatkuu optimointi normaalisti.
Optimointiohjelma on sisäiseltä rakenteeltaan modulaarinen, mikä on tärkeä
yksityiskohta, kun sama optimointiohjelma ohjaa useita CHP-laitoksia. Ominaisuuden
vuoksi uusien voimalaitosten lisääminen ja vanhojen voimalaitosten tietojen
muuttaminen  järjestelmään on nopeaa, koska kaikkia ohjelman moduuleita ei tarvitse
muuttaa.

Optimointiohjelma soveltuu kokemusten perusteella varmasti mäntäkoneisiin
perustuvien yhteistuotantolaitosten käytön optimointiin. Järjestelmä soveltuu myös
muiden CHP-tekniikoiden optimointiin, joiden vasteajat lämmön ja sähkön tuotannossa
ovat riittävän lyhyet. Nykyinen tiedon lukuosa on kuitenkin liian raskas mikroluokan
CHP-laitoksiin (sähköteho < 200 kW), johon on kehitettävä jokin valvomosovellusta
kevyempi ratkaisu (Luku 7.10).

Optimointiympäristössä ei ole käytetty CHP-laitevalmistajien komponentteja. Kaikki
tarvittavat osaongelman ratkaisut ovat on kehitetty tässä työssä tai ne ovat  laajasti
käytössä ohjauksessa.

Valvomo-ohjelma ei osallistu optimointiin muuten kuin ajo-ohjetietojen siirtäjänä
voimalaitoksen logiikkaan. Tiedon lukuosan prototyyppi on ollut Harjun CHP-
laitoksessa koekäytössä ja on siirrettävissä suoraan saman laitekannan järjestelmiin ja
pienin muutoksin muihinkin kehittyneisiin valvomojärjestelmiin.  Optimointiin
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tarvittavat  lähtötiedot logiikasta ovat kohteen lämpö- ja sähköteho, jotka löytyvät
useista kohteista jo valmiina tai ne on halpa ja helppo lisätä. 

Tämänhetkinen järjestelmä kykenee ohjaamaan useita voimalaitoksia samanaikaisesti.
Järjestelmä on luotu siten, että lyhyet alle tunnin  katkot optimointiohjeen
muodostamisessa eivät muuta voimalaitoksen viimeistä ajo-ohjetta, joka mahdollistaa
suunniteltujen päivitysten ja muutosten tekemisen voimalaitoksen ajon häiriintymättä.

Optimointijärjestelmä ei lisää CHP-laitosten käytön vaarallisuutta, mikäli CHP-
laitoksissa on selkeät merkinnät automaattikäynnistymisestä ja ohjeet laitoksen
automaattioptimoinnin estämisestä esim. huoltojen aikana.

Automaattinen raportointi asetettiin yhdeksi tavoitteeksi. Tällä hetkellä
optimointiohjelma kerää seurantaa varten kaikki optimointiin vaikuttavat lähtötiedot,
ohjelman laskemat tulostiedot ja ohjelman käyttämät lähtötiedot. Tietoja ei kuitenkaan
vielä ole käytetty automaattisten raporttien pohjana. Kerättyä tietoa tullaan
tulevaisuudessa hyödyntämään ainakin laitoksen hyötysuhteen seurantaan ja
optimointituloksen paikkansapitävyyden varmistamiseen.

7.9 Kustannukset

Järjestelmän kallein osa on reaaliaikatietokanta palvelimineen, jonka hankintahinta
vuoden 2001 syksyllä oli n. 16500 €. Muut järjestelmän vaatimat osat, kuten
tietoliikenneyhteydet, voimalaitoksen ohjausjärjestelmä ja optimointitietokone olivat
aiemmin hankittuja tai kuuluivat olemassa olevaan järjestelmään. Pilottikohteen
järjestelmä voimalaitosohjauksen uudelleenohjelmoinnista optimointiohjelmaan luotiin
tyhjästä, josta johtuen  kustannukset eivät ole  vertailukelpoisia tulevia kohteita
ajatellen.

Uuden voimalaitoksen lisääminen luotuun järjestelmään aiheuttaa kustannuksia
seuraavasti. Optimointiohjelman vaatimien muutosten on arvioitu kestävän n. 8 h.
Mikäli järjestelmään liitettävän uuden voimalaitoksen hyötysuhdetietojen
mittaustuloksia ei ole saatavissa, vievät mittaukset hyvin järjestettyinä noin viikon. Jos
optimointiohjelma ja tiedonkeruu on liitetty tässä vaiheessa kohteeseen, voidaan
hyötysuhdemittauksissa käyttää hyödyksi järjestelmän tehon säätöä, jolloin mittaukset
voidaan suorittaa miehittämättöminä.   Voimalaitoslogiikka vaatii tiedon lukuosan
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lisäämisen, joka vanhoissa kohteissa saattaa muodostua ongelmaksi, jonka ratkaisu
vaatii varmasti hieman jatkokehittelyä. Uusien voimalaitosten kohdalla tiedonlukuosan
lisäämisen kustannukset ovat varsin pienet. Jos laitekanta on työssä esitetyn mukainen,
voidaan tiedonlukuosa kopioida suoraan uuteen kohteeseen. Kiinteät
tietoliikenneyhteydet ovat nykyisin halpoja ja monissa kohteissa jo valmiina.
Energiayhtiöt voivat lisäksi käyttää toimialueellaan valmiita ohjauskaapeliyhteyksiä,
jollaista testattiin myös työn aikana. HE:n tilanteessa uuden laitoksen lisääminen
järjestelmään sisältää ainoastaan työkustannuksia. Edellä mainitun perusteella voidaan
arvioida uuden järjestelmän liittämisen kokonaistyömääräksi n. 160 h, jolloin
liitäntäkustannus olisi 40 €/h hinnalla 6400 €. 

7.10 Puutteet ja kehittämiskohteet

Sähkö- ja lämpökuorman ennustaminen perustuu aikasarjoihin. Vuorokausi- ja
tuntiohjeen tarkkuus riippuu ratkaisevasti lämpö- ja sähkökuorman
ennustustarkkuudesta. Aikasarjamallit voivat parhaimmillaan toimia erittäin hyvin,
mutta kohteissa, joissa satunnaisilmiöt vaikuttavat suureen osaan kuormista, eivät
aikasarjat anna riittävän tarkkaa tulosta. Lisäksi aikasarjat eivät huomioi kohteessa
tapahtuvien muutosten kuormaprofiiliin aiheuttamia muutoksia, jolloin aikasarjoja olisi
vastaavasti päivitettävä.

Optimointiohjelma on prototyyppiasteella ja se vaatii vielä pieniä lähinnä visuaaliseen
puoleen liittyviä muutoksia, kun useampia laitoksia liitetään ohjattavaksi.

Pienten mikroluokan CHP-laitosten ohjaukseen liittyen tehtiin diplomityön
loppuvaiheessa keksintö, jota ei haluta paljastaa tässä työssä mahdollisen patentoinnin
vuoksi.
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8 VERIFIOINTIMITTAUKSET

Vertailumittauksilla pyrittiin ensisijaisesti selvittämään riittääkö kehitetyn

optimointialgoritmin tarkkuus ohjauksen perustaksi. Työssä johdettua algoritmiä

testattiin historiatiedoilla luvussa 5.4. Algoritmissä ei huomioida systeemin dynaamista

käyttäytymistä, joten algoritmin todellinen arvo paljastuu vasta vertailevien mittausten

kautta. Optimointiohjelma luo ajo-ohjetta minuutti-, tunti- ja vuorokausijaksoille.

Mittauksilla selvitetään kuinka usein ajo-ohjetta on annettava, jotta tarkkuus säilyy.

Tarkoitus on selvittää myös työssä kehitetyn  ajo-ohjeoptimoinnin ja teho-

ohjeoptimoinnin erot laitoksen ohjauksessa. 

Optimointiympäristö on ollut käytössä lokakuun alusta asti, mutta todellisia

vertailumittauksia päästiin ajamaan vasta 10.12.2001 ja silloinkin vain teho-ohje

ajomalleilla, koska vaippavesipiirin 3-tieventtiilin säätö ei toiminut

ajomallioptimoinneilla. Tästä syystä suunniteltua mittausjaksoa, jossa

ajomallioptimointia ja teho-ohje optimointia olisi ajettu eri aikavariaatioilla yhtä pitkät

jaksot ei päästy toteuttamaan.

Ajomallioptimoinnin tuottama hyöty oli mittausjaksoilla epäilyttävän paljon parempi

kuin laskettu hyöty. Syyksi paljastui laitoksen omakäyttösähkön ja tasevastaavan

palkkion huomioiminen optimointiohjelmassa. Paikallinen sähköteho on mitattu

optimoinnille katkaisijalta Q4 (Kuva 6), jossa ei ole mukana laitoksella käytettyä

sähköä. Omakäyttösähkön keskiteho mittausjaksolla oli n. 14,7 kW. Tämä sähköteho

pitää jatkossa vähentää omaan taseeseen siirretystä sähköstä ja lisätä paikallisesti

kulutettuun sähköön optimoinnissa. Tasevastaavan tehoon perustuva palkkio oli jäänyt

huomiotta taseeseen siirretyn sähkön osalta optimoinnissa. Näistä kahdesta syystä

optimoinnin laskemat katteet ovat tilanteesta riippuen n. 0,2…0,4 € liian pieniä, joka on

huomioitava, kun tarkastellaan saatuja tuloksia
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8.1 Suoritusperiaatteet

Harjun CHP-laitosta ajettiin optimointiohjelmalla eri ajomoodeilla aikavälillä

10.12.2001-18.1.2002. Ajojaksoilta tallennettiin kaikki optimointilaskennan lähtö- ja

tulostiedot. Tuloksia tarkasteltiin tuntitasolla. Tämä riittää, koska useimmin vaihtuva

ulkoinen parametri, sähkön hinta, muuttuu tunneittain. Sähkö- ja lämpötehon,

kaasunkulutuksen, kohteessa kulutetun sähkön ja kohteesta taseeseen siirretyn sähkön 1

Hz:n taajuudella mitatuista arvoista muodostettiin tuntikeskiarvot InSQL-serverillä.

Saatu todellinen hyöty laskettiin muodostettujen tuntikeskiarvojen perusteella luvussa

5.2 esitetyillä kaavoilla. Saatua hyötyä verrataan optimointiohjelman samoilla kaavoilla

laskemaan hyötyennusteeseen. Toteutuneen hyödyn laskennassa on oletuksena edelleen

kattilahyötysuhde, kattilahuolto ja CHP-huolto, joiden todellisten arvojen mittaaminen

on vaikeaa. Näiden lähtötietojen tarkkuus paranee kuitenkin käyttökokemusten myötä,

jolloin optimoinnin kokonaistarkkuus paranee vastaavasti. Mittausjaksolta kirjattiin

poikkeavat tilanteet kuten varavoiman käyttö, huollot ja optimoinnissa tapahtuneet

virheet.

Mittausjakson tunneista poistettiin ne, jolloin kone ei ole ollut optimointiohjelman

ajettavissa käyttämällä CHP-laitoksen tapahtumalokia. Tarkoituksena oli poistaa

sellaiset jaksot, joiden mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia.  Tarkastelujakson

poikkeavat tilanteet on esitetty luvussa 8.2. 

Taulukossa 7 on esitetty kootusti testijaksojen keskiarvoistettuja tunnuslukuja.

Sähköteho on teho-ohje reaaliaika ja ajomalli tuntioptimoinnissa selvästi kahta muuta

suurempi. Tämä johtuu jaksoilla vallinneista sääolosuhteista, joista johtuen laitoksen ajo

on ollut pääasiassa täydellä teholla ajamista. Ajomalli-reaaliaikaoptimoinnin jakson

keskiteho on taas suhteellisen alhainen. Mitä alhaisempi keskiteho on mittausjaksolla

ollut, sitä paremmin järjestelmän toimivuus tulee esiin, koska aggregaattia on säädetty

laajalla teho-alueella. Kokonaishyötysuhteesta havaitaan, että jokaisella vertaillulla

optimointitavalla on ajettu jonkin verran lauhdekäyttöä korkean sähkönhinnan vuoksi.
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Taulukko 7. Testiajojaksojen tunnuslukuja

Keskiarvot mittausjaksolla Teho-ohje
reaaliaika

Teho-ohje
tunti

Ajomalli-
reaaliaika

Ajomalli-
tunti

Sähkönteho [kW] 719,85 627,26 477,56 704,49
Taseeseen siirretty [kW] 416,48 276,08 127,22 369,05
Paikallinen käyttö [kW] 287,91 337,89 338,43 320,64
Kaasuteho [kW] 1956,5 1748,9 1414,9 1916,7
Lämmöstä hyödyksi [kW] 810 680 639 740
Sähköhyötysuhde 36,79 35,87 33,75 36,76
Lämpöhyötysuhde 41,21 39,14 44,49 38,41
Kokonaishyötysuhde 78,00 75,00 78,24 75,16

8.2 Tarkastelujakso ja poikkeavat käytöt ja tilanteet

Seuraavat esitetyt ajanjaksot on jätetty huomioimatta arvioitaessa optimoinnin

toimivuutta ja tarkkuutta ajanjaksolla 10.12.2001-18.1.2002

13.12.2001 klo 08:00-12:00. Kaukolämpöverkon pumppu vaihdettiin. Aggregaatti

pysäytettiin.

14.12.2001 klo 08:00-13:00. Kaukolämpöverkon paikkaustyön johdosta

lämmöntuotanto pois päältä. 

14.12.2001 klo 14:00. Tuntioptimointi pysäyttää aggregaatin kaukolämpöverkon

korjauksesta johtuen, koska aikasarjamalli ennustaa lämpökuorman edellisten tuntien

suuren painon perusteella liian pieneksi. Johtopäätös: kaukolämpöverkon korjausten

jälkeen on ajettava joko reaaliaikaohjeella tai vuorokausiohjeella, koska tuntioptimointi

ei toimi oikein.

15.12.2001 klo 17:00-21:00. Toteutunut hyöty on optimoinnin antamiin vertailuarvoihin

nähden poikkeuksellisen hyvä, syyksi epäillään optimoinnin lähtötiedoissa olleen

virheelliset.

17.12.2001 klo 13:00-18.12.2001 klo 21:00.  Aggregaatti pois käytöstä vesivuodon

takia: Turbon laakerin jäähdytysputken nippa oli murtunut poikki

(väsyminen/valmistusvirhe). 
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19.12.2001 14:00-16:00. Kaukolämpöverkon huoltotyön vuoksi aggregaatti ei ollut

käytettävissä.

20.12.2001 8:00-10:00. Pakokaasukattilan läppä jäätyi kiinniasentoon, jonka johdosta

aggregaatti  ei käynnistynyt. Laitettu pakokaasuläpän karamoottorin lämmitys päälle,

jonka jälkeen aggregaatti käynnistyi ja oli normaalisti tuotannossa klo 10:00.

2.1.2002 klo 07:00-15:00. Logiikkaohjelmaan tehtiin muutoksia: vaippavesipiirin

säätöventtiilin säätöpiiriin korjaus ym.

3.1.2002 klo 08:00-12:00. Jäätyneen pakokaasuläpän sulattelua (havaittu 1.1.2002):

pakokaasuläpän kotelo oli täyttynyt tiivistyneestä vedestä muodostuneesta jäästä

lämmityksestä huolimatta. Viikkohuolto tehtiin samalla. Aggregaatti ei ollut

käytettävissä.

4.1.2002 klo 12:00-15:00. Välijäähdytinpiirin seoksen laimennus: pyritty pienentämään

lauhteeksi menevän lämmön määrää laimentamalla liian vahvaa vesi-

etyleeniglykoliseosta. 

7.1.2002 klo 18:00-23:00. Glykolinlaimennuksen yhteydessä generaattorisäädin jäänyt

käsiasentoon: optimointi ei toiminut lämmönkulutuksen seuranta ajomallilla oikein,

jonka johdosta jätetty huomiotta lämmönkulutuksen seurannalla olleet jaksot.

8.3 Aikasarjamallit

Aikasarjamallien tarkkuus mitattiin testijaksolla vertaamalla toteutunutta sähkö- ja

lämpökeskitehoa luvussa 5.2.3 esitettyjen aikasarjamallien antamiin tuloksiin (Taulukko

8). Aikasarjamalleilla lasketut tuntitehot ovat peräisin optimointiohjelman

tarkistustietokannasta. 
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Taulukko 8. Laskennassa käytettyjen keskituntitehojen virheet

Lämpö-
keskiteho

Sähkö-
keskiteho 

seuraava tunti seuraavat 24h seuraava tunti seuraavat 24h
Keskihajonta [%] 20,8 15,3 9,9 7,5
Keskivirhe [%] 14,8 11,0 6,3 5,7

Havaitaan, että seuraavan tunnin ennusteet antavat selvästi huonomman tuloksen kuin

vuorokausiennuste, vaikka tulosten pitäisi olla toisinpäin. Vuorokauden

ennustemalleihin voidaan tällä hetkellä olla suhteellisen tyytyväisiä, mutta tuntimallit on

laskettava uudelleen, mikäli tuntitason optimointia halutaan käyttää.

8.4 Vastaavuus laskettuun optimitulokseen

Seuraavissa vertailuissa on jätetty huomiotta luvun 8.2 lisäksi tunnit, jolloin aggregaatti

on ollut pysäytettynä optimoinnilla ja käynnistymistunti, joka on käsitelty erikseen

luvussa 8.6. Mittaustunnit on järjestetty katteen perusteella suuruusjärjestykseen

lasketun ja toteutuneen katteen erojen havaitsemisen helpottamiseksi. 

8.4.1 Teho-ohjeoptimointi 

Teho-ohjereaaliaikaoptimoinnin vertailukelpoinen mittausjakso oli 289 tuntia. Lasketun

lisähyödyn poikkeama toteutuneesta lisähyödystä on esitetty kuvassa 23. Saatuja

tuloksia on arvioitu seuraavilla suureilla:

- Vertailukeskihyödyllä tarkoitetaan vertailukelpoisen mittausjakson tuntien

mitatuista arvoista lasketun hyödyn keskiarvoa.

- Keskihyötyerolla tarkoitetaan tunneittain mitatuista arvoista lasketun

toteutuneen hyödyn ja optimointiohjelman ennustaman

hyödyn erotuksen keskiarvoa.

- Hyödyn keskihajonnalla tarkoitetaan keskihyötyeron keskipoikkeamaa 

Taulukko 9. Reaaliaika teho-ohjeoptimoinnin tarkkuus

Vertailukeskihyöty 6.455 €/h
Keskihyötyero -0,543 €
Hyödyn keskihajonta 0,733 €
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Keskihyöty jää lasketusta noin 8,5 % koko mittausjaksolla ja hyödyn keskihajonta on

yli 10 % hyödyn keskiarvosta. Tähän syyksi paljastui vaippaveden lämmönsiirtimen

LS1 (Kuva 4) riittämätön teho, kaikkea hyödynnettävissä olevaa lämpöä ei saada

talteen. Kuvassa 23 on esitetty aggregaatin palaavan vaippaveden lämpötila sekä

toteutunut ja laskettu hyöty mittausjaksolla. Vaippavesipiirin säädössä on lukitus

palaavan veden lämpötilalle. Mikäli lämpötila ylittää LS1:n jälkeen 86 �C säätää

vaippavesipiirin 3-tieventtiili lämpötilan 86 �C:seen ajamalla osan generaattorilta

lähtevästä vedestä lauhduttimelle LS3 (Kuva 4). Tätä hukattua lämpöä ei oltu huomioitu

optimointilaskennassa, koska nyt hukattu lämpö olisi saatu talteen, mikäli

lämmönsiirtimen LS1 teho olisi riittänyt.   Kun jätetään huomioimatta tunnit, jolloin

lämpöä on ajettu lauhteeksi saadaan vertailuarvoiksi taulukon 10 mukaisesti.

Taulukko 10. Reaaliaika teho-ohjeoptimoinnin tarkkuus ilman tunteja, jolloin ollaan
ajettu lauhteeksi oletuksesta poiketen

Vertailukeskihyöty 7,465 €/h
Keskihyötyero 0,125 €
Hyödyn keskihajonta 0,512 €
 

Nyt toteutunut hyöty ylittää lasketun hyödyn keskimäärin noin 1,7 %:lla ja keskihajonta

on n. 7 % vertailukeskihyödystä. Luvun 3 alussa optimointilaskennassa tapahtunut virhe

huomioiden jäädään lasketusta hyödystä 1…4 %. Keskihajonta johtuu laskennassa

tehdystä oletuksesta, että generaattori antaa teho-ohjeen antamishetkellä lasketun sähkö-

ja lämpötehon, jolloin tehoa jatkuvasti säädettäessä osalla tunneista saadaan laskettua

enemmän lämpöä ja toisilla laskettua vähemmän. Tämän lisäksi teho-ohjeoptimoinnilla

tulosten hajontaa lisää lauhdekäyttö, mikäli lämpöä tuotetaan laskettua enemmän ja

lisälämmön tarve, mikäli jäädään lasketusta lämmöntuotantoennusteesta.   
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Kuva 23. Lasketun hyödyn ero toteutuneeseen; teho-ohjeoptimointi reaaliaikainen

Teho-ohje-tuntioptimoinnin vertailukelpoinen mittausjakso oli ainoastaan 25 tuntia.

Jakson lyhyydestä johtuen vertailuun ei otettu mittaustulosta, vaan verrattiin

vastaavuutta reaaliaikaiseen teho-optimointiin koko aikajaksolla. Mittausjaksolla

tuntioptimointi olisi käyttänyt laitosta 96,6 %:n todennäköisyydellä samoina tunteina

kuin reaaliaikaoptimointi. Ajettu keskiteho olisi poikennut keskimäärin 28,6 %

reaaliaikaisen teho-optimoinnin keskitehosta. Tunti on liian pitkä aikaväli teho-

ohjeoptimoinnille kahdesta syystä. Vakiotehonsäädöllä tehdään suuri virhe

lämmönseurannassa osatehoilla. Aikasarjamallin epätarkkuudet heikentävät tulosta

entisestään.

8.4.2 Ajomallioptimointi

Reaaliaikaisen ajomallioptimoinnin vertailukelpoinen mittausjakso oli 64 tuntia.

Lasketun katteen poikkeama toteutuneesta katteesta on esitetty kuvassa 24. 

Taulukko 11. Reaaliaika ajomallioptimoinnin tulosten tarkkuus

Vertailukeskihyöty 3,83 €/h
Keskihyötyero 0,40 €
Hyödyn keskihajonta 0,18 €
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Ajomallioptimointi reaaliaikaisena toi mittausjaksolla keskimäärin 10,4 % korkeamman

hyödyn verrattuna laskettuun. Todellisuudessa hyöty on välillä 0…5 % parempi kuin

laskettu, kun huomioidaan luvun alussa havaittu virhe laskennassa. Keskihajonta oli

myös teho-ohjeen keskihajontaa pienempi ollen n. 4,6 %. Teho-optimointiin verrattuna

parempi tulos selittyy lämpötehon tarkemmalla seurannalla. Ajomallioptimointi ei aja

lämpöä myöskään lauhteeksi lämmönseurannassa, joka on nykyisillä sähkönhinnoilla

yleisimmin käytetty ajomalli. Teho-ohjeoptimoinnilla esiintynyttä palavan vaippaveden

lämpötilan nousua ei esiintynyt, koska ulkolämpötila ja tästä syystä palaavan

kaukolämpöveden lämpötila oli huomattavasti alhaisempi kuin reaaliaikaisen teho-ohje

optimoinnin testausajanjaksolla. 

Ajomallioptimointi reaaliaika
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Kuva 24 . Taloudellisen  hyödyn ero toteutuneeseen; reaaliaikainen ajomallioptimointi 

Ajomalli tuntioptimoinnin vertailukelpoinen mittausjakso oli 63 tuntia. Lasketun

reaaliaikaisen ja tuntiajomallioptimoinnin hyödyn poikkeama toteutuneesta hyödystä on

esitetty kuvassa 25. Lisäksi kuvassa on esitetty palaavan vaippaveden lämpötila.

Tuntioptimoinnin lasketut arvot poikkeavat toteutuneesta huomattavasti. Toteutunut

hyöty jää lasketusta yli 7 % ja hyödyn keskihajonta on yli 12 % (Taulukko 12). Tähän

on syynä sähkön- ja lämmön tuntiaikasarjamallien huono tarkkuus (Luku 8.3). Vertailu
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on tästä syystä tehty vertaamalla minuuttioptimoinnin tuloksia toteutuneeseen

(Taulukko 13, Taulukko 14).

Taulukko 12.  Tunti ajomallioptimoinnin tarkkuus verrattuna ennustettuun tunnin
hyötyyn

Vertailukeskihyöty 14,11 €/h
Keskihyötyero -1,05 €
Hyödyn keskihajonta 1,74 €

Verrattaessa minuuttioptimoinnin antamaa hyötyennustetta tuntioptimoinnin

toteutuneeseen hyötyyn, havaitaan, että tarkkuus on jo huomattavasti parempi

(Taulukko 12). 

Taulukko 13.  Tunti ajomallioptimoinnin tarkkuus verrattuna reaaliaikaoptimoinnin
hyötyyn

Vertailukeskihyöty 14,11 €/h
Keskihyötyero 0,08 €
Hyödyn keskihajonta 1,11 €

Kun jätetään huomiotta tunnit, jolloin palaava vaippavesi on ollut keskimäärin 86 �C,

saadaan vertailukelpoiset arvot toiminnan tarkkuudelle. Laskettu hyöty ylittää

saavutetun n. 5,8 %:lla ja keskihajonta on n. 7,5 %. Tulosten minuuttioptimointia

suurempi keskihajonta selittyy sillä, että minuuttioptimointi olisi ajanut joinakin

tunteina laitosta eri ajomallilla kuin tuntioptimointi ajoi. Laskettua parempi hyöty

selittyy osaksi optimointilaskennassa tehdyllä virheellä. Kun tämä huomioidaan,

todellinen hyöty on laskettua n. 2 % … 4 % parempi.

Taulukko 14. Tunti ajomallioptimoinnin tarkkuus verrattuna reaaliaikaoptimoinnin
hyötyyn, kun jätetään huomiotta tunnit, jolloin palaava vaippavesi on ollut yli 86 �C

Vertailukeskihyöty 9,68 €/h
Keskihyötyero 0,57 €
Hyödyn keskihajonta 0,73 €
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Kuva 25. Taloudellisen  hyödyn ero toteutuneeseen; ajomallioptimointi tuntiohje

Ajomallivuorokausioptimoinnin onnistumista tutkittiin vertaamalla sitä reaaliaikaiseen

ajomallioptimointiin. Vertailujaksolla vuorokausioptimointi oli 80 %:n

todennäköisyydellä sama kuin reaaliaikaoptimointi ja 92 %:n todennäköisyydellä

käynnissä, kun reaaliaikaoptimointi antoi käynnistävän ajomallin. Eli 80 % tunneista

vuorokausioptimointi antaa lähes saman katteen kuin reaaliaikaoptimointi, koska

ajomallioptimointi toimii kohteen säätäjien perusteella ja 92 % tunneista lähes saman

katteen, koska ajomallien väliset kate-erot eivät ole kovin suuria.  Ajomallien erot

esiintyivät lähinnä käynnistys- ja pysäytyskohdissa. Vuorokausioptimointi saattoi antaa

käynnistävän tai pysäyttävän ajomallin tunnin erolla reaaliaika-ajomallioptimointiin.

Käynnistymis- ja pysäyttämistunnit antavat yleensä huonoimman hyödyn eikä näillä ole

suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta. 

Vuorokausioptimointi antaa Harjun kohteessa hyväksyttävän tarkan tuloksen, jotta sitä

voidaan käyttää vara-ajo-ohjeena, mikäli reaaliaikaista ajo-ohjetta ei saada. Ajo-ohje

ennustetta voidaan käyttää hyödyksi esim. huoltojen ajoituksessa. 



89

8.4.3 Yhteenveto mittauksista

Vaikka ajomallioptimointi ja teho-ohjeoptimointi tuovat laskennallisesti saman hyödyn,

osoittavat tehdyt mittaukset, että ajomallioptimointi toimii Harjun CHP-laitoksen

ohjauksessa hieman paremmin. Tämä johtuu tulosten perusteella siitä, että teho-

ohjeoptimointi ohjauksessa ajetaan lämpöä lauhteeksi tai sitä tuotetaan vähemmän kuin

on laskettu.

Kehitetty optimointijärjestelmä soveltuu hyvin kohteen käytön optimointiin.

Testijaksojen yhteenlasketun hyödyn keskiarvo poikkesi ajomalli- ja teho-

ohjeoptimoinneilla keskimäärin  alle 5 % toteutuneen hyödyn keskiarvosta. Eri tuntien

väliset erot olivat tätä suurempia, mutta ei niin paljon, että se vähentäisi järjestelmän

käyttöarvoa.

Tarkkuus paranee entisestään, kun aggregaatille suoritetaan uudet sähkö- ja

lämpöhyötysuhdemittaukset. Optimoinnissa käytetyt hyötysuhteen arvot perustuivat

mittauksiin ennen aggregaatin äänenvaihtajan vaihtoa (Luku 6.6).

8.5 Ajotapojen ja ajomallien toiminta 

Harjun oppimiskeskuksen laitoslogiikka ohjelmoitiin uudelleen ja valvomo-ohjelmisto

vaihdettiin työn yhteydessä.  Ajomallien säätöpiirien viritys oli perusedellytys käytön

optimoinnin kannalta. Laitoslogiikka ohjaa aggregaatin sähkötehoa ja lauhdekäyttöä

erilaisilla PID-säätimillä riippuen käytetystä ajotavasta. Säädetyt säätöpiirit olivat

� Sähkötehon säädin, jota käytetään sähkönkulutusta seuraavassa ajomallissa,

täysiteho ajomallissa ja teho-ohje ajotavassa. 

� Sähkötehon säädin kohteen lämmönkulutuksen perusteella, jota käytetään kohteen

lämmönkulutusta seuraavassa ajomallissa. 

� Lauhdepiirin säädin, jota käytetään lämmönkulutusta seuraavaa ajomallia lukuun

ottamatta kaikissa ajotavoissa. 

Sähkötehon säätimen toiminta nähdään kuvissa 26…28. Säädön peruslähtökohtana oli

annetun sähkötehon mahdollisimman tarkka seuranta. Säädössä käytetään PI-säätöä,
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jossa P ja I termit ovat yhtä suuret. Säädin toimii hyvin. Kuvissa nähtävä sähkötehon

värähtely ei johdu sähkötehon säätimestä, koska saatava sähköteho värähtelee samalla

tavalla myös vakiolähdöllä. 

Lämmönkulutuksen seurantasäätimen toiminta on esitetty kuvassa 29. Säätöpiirin

virittämisen tavoitteena oli lähtevän veden lämpötilan ohjearvon mahdollisimman

tarkka seuranta aggregaatilla tuotettavalla lämmöllä. Säädön toimintaan vaikuttavat

tehonmuutoksen pitkät aikavakiot, tulevan veden lämpötila ja virtaus ja aggregaatin

epälineaarinen lämpövaste. Säätöpiirin virittäminen oli hankalaa, koska säädön vaikutus

prosessiin näkyy hitaasti. Säätimen hitailla parametreillä jäädään liikaa lämpötilan

tavoitearvosta, jolloin kattilat välillä käyvät ja välillä ylitetään tavoitearvo liian paljon.

Säätimen nopeilla parametreillä aggregaatin sähköteho seilaa koko tehoalueella, mikä ei

ole varmasti taloudellista. Säädön virityksessä kokeiltiin erilaisia variaatioita P, PI ja

PID säädöistä. Parhaiten toimii PI säätö, jossa on melko suuri vahvistus mutta erittäin

hidas integrointi (Kuva 29). Säätöpiiri toimii nyt tyydyttävästi. Parempaa tulosta

haettaessa on varmasti vaihdettava säätöpiiri johonkin eksoottisempaan esimerkiksi

adaptiiviseen. 

Lauhdepiirin säätäjän toiminta nähdään kuvassa 28. Virittämisen tavoitteena oli

mahdollisimman tarkka lähtevän veden lämpötilan ohjearvon seuranta säätämällä

vaippavesipiirin 3-tieventtiilin asennolla lauhteeksi ajettavan lämmön määrää.

Säätämisen ongelmat olivat samantyyppisiä kuin lämmönkulutuksenseuranta säätimellä.

Vaippavesipiirin lämpötehon pienentäminen ajamalla lämpöä lauhteeksi parantaa

pakokaasukattilan hyötysuhdetta tulevan veden lämpötilan laskiessa. Lisäksi

pakokaasukattila varaa massallaan melko paljon lämpöä, mikä näkyy säädön hitautena.

Kokeilluista P, PI, PID säädöistä päädyttiin PI-säätöön jossa on suuri vahvistus ja hidas

integrointi. Säädin toimii melko hyvin, lähtevän veden lämpötila ei poikkea paljon

tavoitearvosta, jolloin lauhteeksi ajettu lämpö on lähellä optimia.
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Kuva 26. Suoran teho-ohjeen ajomallin toiminta, tunnin jakso 10.12.2001
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Kuva 28. Täyden tehon ajomallin toiminta, tunnin jakso 8.01.2002
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Kuva 29. Lämmönkulutuksen seuranta ajomallin toiminta, tunnin jakso 8.01.2002

8.6 Käynnistys- ja pysäytyskustannukset

Testiajoissa havaittiin, että kylmäkäynnistystunti antoi keskimäärin 1,3 €/h (19

käynnistystä) laskettua huonomman hyödyn. Kylmäkäynnistymisenä pidettiin
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käynnistymistä, mikäli aggregaatti oli seisonut vähintään neljä edellistä tuntia.

Huonompi hyöty johtuu kahdesta syystä

1. Hyötysuhdemittaukset on tehty tilassa, jossa parametrit (sähköteho ja lämpöteho)

olivat ehtineet jo tasoittua. Kone antaa lämpöä viiveellä, täysi lämpö saadaan vasta

n. 20 minuutin päästä käynnistymisestä. Lämmöntuotannon teho nousee

kylmäkäynnistyksessä kaksiportaisesti. Ensimmäinen porras tulee pakokaasukattilan

alkaessa tuottaa lämpöä. Toinen porras tulee vaippaveden termostaatin aukeamisesta

(Kuva 30). 

2. Laskenta ei huomioi generaattorin käynnistymisviivettä, eikä tavoitetehon

saavuttamiseen kuluvaa aikaa. Testijaksolla käynnistyskäskystä verkon kanssa

rinnan käyntiin kului keskimäärin 51 s (13 käynnistyksen otos). Tästä kuluu vielä

noin kaksi minuuttia asetetun sähkötehon saavuttamiseen.

Optimoinnin toimintaa voisi tarkentaa edellä mainitun perusteella käynnistämällä

aggregaatti 1…3 minuuttia ennen tasatuntia, jolloin käynnistys tapahtuisi normaalisti.

Menettelyllä saavutettaisiin laskettu sähköteho heti ensimmäiseltä tunnilta ja

lämmöntuotannon laskentavirhe optimoinnissa pienenisi.

Lämmön ja sähköntuotannon viiveet käynnistyksessä
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Kuva 30. Sähkön ja lämmöntuotannon viiveet käynnistyksessä
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Aggregaatin pysäytyksessä ajetaan 5 min. tyhjäkäynnillä turbojen jäähdyttämiseksi.

Tällä ajalla aggregaatti ei tuota sähköä. Tyhjäkännillä aggregaatti kuluttaa kaasua

normikuutioina n. 35 m3 /h, josta saadaan lämpönä talteen n. 60 %. Jäähdytysajon

jälkeen aggregaatti luovuttaa aggregaatti vielä muutaman minuutin siihen

varastoitunutta lämpöä. Jos huomioidaan sammutuksen aikana aggregaatin kuluina sen

kuluttama kaasu ja  huoltokustannukset ja tuloina aggregaatin luovuttama lämpö

kaukolämpöverkkoon saadaan pysäytyskustannuksiksi n. 0,2 €. Käynnistysmistunnin

huonompi hyöty ei kuvaa käynnistymiskustannuksia yhtäläisesti, mutta on oikean

suuntainen käynnistymiskustannuksia arvioitaessa, koska se antaa selkeän

vertailukohdan hyötyyn, joka olisi saavutettu jatkuvuustilassa. Aggregaatin sammutus ja

käynnistymiskustannus on siis karkeasti 1.5 €, mikäli ei huomioida koneen

käynnistämisen aiheuttamaa koneen kulumista. 

Lämmön- ja sähköntuotannon viiveet sammutuksessa
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Kuva 31. Sähkön ja lämmöntuotannon viiveet sammutuksessa

 

8.7 Testijaksolla tehdyt havainnot ja muutokset ohjelmassa 

Algoritmi ei huomioi koneen käynnistämiskustannuksia laskennassa. Reaaliaika

ajomalleilla ajettaessa koneen käynnistämis- ja pysäytyskohdan läheisyydessä oli

testijaksolla ongelmia, kun optimointi saattoi antaa minuutin välein käynnistäviä ja

sammuttavia tehoja tai ajomalleja. Aluksi ongelmaan haettiin ratkaisua valvomo-
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ohjelman lukuosaan tehdyllä ohjelmamuutoksella, jolla estettiin aggregaatin

käynnistyminen uudelleen ennen seuraavaa tasatuntia, mikäli optimointi oli

sammuttanut sen. Tämä ratkaisu ei osoittautunut käytännössä hyväksi, koska aggregaatti

saattoi sammua lopputunnista ja lähteä taas alkavalta tunnilta käyntiin.

Optimointiohjelmaan tehtiin tämän jälkeen hysteresis seuraavasti. Aggregaatin

käynnistyminen vaatii 6 €/h  hyötylisän. Aggregaatti pysäytetään, kun saatu hyöty

laskee alle 2 €/h. Menettely on osoittautunut onnistuneeksi, turhat käynnistymiset ja

sammumiset vältetään hyväksymällä välillä heikompi hyöty tuotannosta. Reaaliaika

ajomallioptimoinnin ajamiseksi oli hyötyrajoja laskettava, koska sähkönhinta laski

lämpimästä säästä johtuen. Hyötynä käytettiin tällöin käynnistymiselle 3 €/h ja

pysäytykselle 1 €/h. 

Valuutan vaihto on aiheuttanut oman lisämausteen työn tekoon, kun laskennat, kuvaajat

ja taulukot jouduttiin vuodenvaihteessa päivittämään euroiksi. Optimointiympäristön

europäivitys oli kuitenkin helppo. Sähkön hinnanlukijaan vaihdettiin markkamääräisen

hintasivun tilalle eurohintainen ja lähtötiedot päivitettiin 1.1.2002 alkaen euroiksi.   

8.8 Järjestelmän  luotettavuus

Optimointijärjestelmä toimi testijaksolla moitteitta. Ajo-ohjeita jäi saamatta ainoastaan

niiltä ajoilta, jolloin ohjelmaan tehtiin muutoksia. Mittausjaksolla pidettiin päällä kaikki

5 optimointirutiinia. Järjestelmä loi tänä aikana 109440 reaaliaikaista ajo-ohjetta, 1824

tuntiajo-ohjetta ja 38 vuorokausiajo-ohjetta 24:lle tunnille.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tarkoituksena oli kehittää CHP-laitoksen käyttöä optimoiva järjestelmä ja selvittää

sen soveltuvuus tehtäväänsä esimerkkikohteessa tapahtuvin mittauksin. Työn

lähtökohtana oli Haminan Energia Oy:n Harjun oppimiskeskukseen rakentama CHP-

laitos. Laitoksen tietojen perusteella johdettiin algoritmi laitoksen käytön optimointiin

ajomalleilla ja teho-ohjeella. Ajomallioptimointi perustuu aggregaatin sähkötehon

ohjaukseen ajomalleilla, jotka ovat vaihtoehtoisen lämmönlähteen käyttö, kohteen

paikallisen sähkön- tai lämmönkulutuksen seuranta ja aggregaatin täysi teho. Teho-

ohjeoptimointi perustuu aggregaatin suoraan sähkötehon  ohjaukseen. Algoritmi

perustuu CHP-laitoksen sähkö- ja lämpöhyötysuhteeseen, CHP-laitoksen muuttuviin

kustannuksiin, vaihtoehtoisen lämmönlähteen muuttuviin kustannuksiin, paikalliseen

sähkö- ja lämpökuormaan, polttoaineiden ja sähkön verotukseen, markkinahintaiseen

sähkön- ja kaasunhankintaan ja sähkön muuttuviin siirtokustannuksiin.

Ajomallioptimoinnin ja teho-ohjeoptimoinnin laskennalliset vuosittaiset hyödyt

nykytilanteessa selvitettiin vertaamalla optimoinnin tuomaa hyötyä (Luku 5.2) erilaisten

perinteisten ohjaukseen käytettyjen ohjaustapojen tuottamaan hyötyyn. Laskennassa

käytettiin kohteen mittaushistoriatietoja, toteutuneita pörssihintoja vuoden pituisella

jaksolta sekä työssä mitattuja Harjun CHP-laitoksen sähkö- ja lämpöhyötysuhteita.

Saaduissa tuloksissa  ajomallioptimointi ja teho-ohjeoptimointi antavat  saman hyödyn.

Laskennallinen hyödyn lisäys optimoidulle CHP-käytölle oli Harjun kohteessa 30 %

…95 % riippuen verrattuun perinteiseen CHP-ohjaustapaan. Herkkyystarkastelut

osoittivat lisäksi perinteisten ajotapojen heikkouden reagoida muuttuviin olosuhteisiin

ja markkinatilanteeseen, jotka optimointialgoritmi huomioi automaattisesti.

Harjun kohteen CHP-laitoksen sähkö- ja lämpöhyötysuhteet mitattiin

optimointijärjestelmän käyttöön. Lisäksi varmistettiin, että kohteen maakaasu-

aggregaatti täyttää valmistajan takuuarvot. Aggregaatin sähköhyötysuhde oli

parhaimmillaan nimellisteholla 37,31 %. Kokonaishyötysuhde oli parhaimmillaan 82,59

% ja se vaihteli keskimäärin 79 %:n …81 %:n välillä generaattorin sähkötehoalueella 40

% … 100 % nimellistehosta. Maakaasuaggregaatti täytti suoritetuissa mittauksissa
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valmistajan takuuarvot. Niistä tosin jäätiin sekä sähkö että lämpöhyötysuhteen osalta

lukuun ottamatta 100 % kuormituksen sähköhyötysuhdetta. Mittauksissa havaittujen

epäkohtien perusteella aggregaatin äänenvaimennin on vaihdettu ja vaippavesipiirin

lämmönvaihdin tullaan vaihtamaan kesällä 2002. Edellä mainittujen toimien

vaikutuksesta aggregaatin sähkö- ja lämpöhyötysuhteet paranevat mitatuista arvoista

merkittävästi.

Harjun CHP-laitoksen ohjausjärjestelmään tehtiin täysautomaattisen optimointikäytön

vaatimat muutokset. Erityistä huomiota kiinnitettiin luotettavuuteen ja häiriötilanteista

toipumiseen. Muutokset eivät heikennä laitoksen luotettavuutta. Laitosta voidaan

muutoksista huolimatta käyttää myös ilman optimointiajo-ohjetta.

Optimointijärjestelmän vikatilanteissa voimalaitos siirtyy käyttämään laitoslogiikkaan

tallennettua vuorokausiajo-ohjetta.  

  

Työssä luotiin optimointiympäristö, joka kykenee keskitetysti ohjaamaan vähintään

kymmeniä pieniä CHP-laitoksia. Optimointiympäristö koostuu tiedonkeruuyksiköstä,

optimointiyksiköstä ja jokaisella voimalaitoksella sijaitsevasta  tiedonlukuyksiköstä.

Kehitetty järjestelmä luo reaaliaikaista laitoskohtaista ajo-ohjetta jatkuvan tiedonkeruun

perusteella sekä tunti- ja vuorokausiajo-ohjetta aikasarjoihin perustuvalla kohteen

sähkö- ja lämpökuormien ennustamisella (Luku 5.2). Optimointiympäristö osoittautui

testeissä luotettavaksi ja se täyttää sille asetetut toiminnalliset tavoitteet (Luku 7.8).

Ensimmäinen CHP-laitos on ollut optimointi-ohjelman ohjauksessa joulukuusta 2001

lähtien.

Työssä kehitetyn optimointijärjestelmän soveltuvuus ja tarkkuus CHP-laitosten

ohjaukseen selvitettiin mittauksin Harjun oppimiskeskuksessa sijaitsevassa

yhteistuotantolaitoksessa. Tulokset osoittivat, että järjestelmä soveltuu hyvin CHP-

laitosten käytön optimointiin. Optimointiohjelman laskema ja toteutunut hyöty

korreloivat toisiaan erittäin hyvin. Keskimääräinen ennustetun ja  toteutuneen hyödyn

ero reaaliaikaisella optimoinnilla oli alle 5 %. Ajomallivuorokausioptimointi antaa

riittävän tarkan tuloksen, jotta sitä voidaan käyttää häiriötilanteissa laitoksen

ohjaukseen.
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CHP-laitosten automaattisella optimoinnilla on havaittu saavutettavan mm. seuraavat

hyödyt:

� Automaattinen ohjaus vapauttaa henkilöresursseja vaativimpiin tehtäviin, kun

laitos reagoi muuttuviin tilanteisiin automaattisesti.

� Voimalaitosta käytetään ainoastaan silloin, kun se on varmasti kannattavaa.

� Tunnetaan oman tuotannon muuttuvat kustannukset ja niistä jää dokumentti.

� Voidaan helposti säätää aggregaatilta haluttua tuottoa käyntihintarajoilla.  

� Viikonloppujen ja pyhien muilla ohjaustavoilla kannattamattomat lyhyet sähkön

hintahuiput ajetaan varmasti.

� Uusien kohteiden käyttöönotto nopeutuu yhden kohteen perusteellisen

tutkimuksen seurauksena ja suuri osa työstä on kopioitavissa suoraan tuleviin

kohteisiin.

� Uusien kohteiden tarjoaminen, mitoittaminen  ja taloudellinen tulos on

varmemmalla pohjalla.  

� Vuorokauden ajo-ohje ennuste mahdollistaa huollon ajoittaminen  pienimmän

hyödyn tunteihin. 

� Sähkön oston suojaus voidaan jättää tekemättä nimellistehon osalta pienellä

riskillä, jolloin saadaan hyötyä halvemmasta sähkön ostohinnasta myös koneen

ollessa pois tuotannosta. 

Mahdollistaa energiayhtiölle uuden myyntituotteen; optimoidun ajopalvelun. Siinä

optimoidaan asiakkaan CHP-laitoksen käyttöä asiakkaan ja energiayhtiön edun

mukaisesti.

9.1 Jatkotoimenpiteet

Kehitystyötä jatketaan tämän työn perusteella. Useiden yksiköiden ohjaus vaatii

lisäinformaatiota optimointiin mm. yhtiön sähkön- ja kaasun hankinnasta. Algoritmiä on

myös edelleenkehitettävä uusien kohteiden tarpeita vastaavaksi. Työssä kesken jäänyt

automaattinen raportointi tullaan tekemään lähitulevaisuudessa valmiiksi. Järjestelmään

tullaan lisäämään kevään 2002 aikana vähintään yksi oma laitos.  
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Liite 1. Sähkön muuttuvat siirtokustannukset Harjun kohteessa 

Sähkön siirto Harjun kohteeseen KSOY Suurjännitetariffi 2. [€/MWh]
Talviarkipäivä 8.19668 €/MWh
Muuaika 3.2787  €/MWh
Sähkön siirto HE:n taseeseen KSOY Verkkopalvelusopimus [33]
Talviarkipäivä 0,403651 €/MWh
Muuaika 1,076403 €/MWh

Liite 2. Kantavekkomaksut, yksikköhinnat 1.1.2002 alkaen  [32.]
€/MWh

Markkinapaikkamaksu / kulutus 1,30

Käyttömaksu / kantaverkosta otto
Talviarkipäivä, klo 7-22 3,75
Muu aika 0,75

Käyttömaksu / kantaverkkoon anto 0,24

Markkinarajamaksu / tuonti tai vienti 0,80
Verot eivät sisälly yksikköhintoihin.

Liite 3. Seuraavan tunnin Sähkökuorman ennustemallien virheet Harjun kohteessa

A TIME SERIES MODEL vs. SIMPLE PREDICTION MODELS
(Harju electricity loads Jan 2000 - Apr 2001)
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Liite 4. Seuraavan vuorokauden sähkökuorman ennustemallien virheet Harjun
kohteessa

TIME SERIES MODELS vs. SIMPLE PREDICTION MODELS
(Harju electricity loads Jan 2000 - Apr 2001)
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Liite 5. Seuraavan tunnin lämpökuorman ennustemallien virheet Harjun kohteessa

TIME SERIES MODELS vs. SIMPLE PREDICTION MODELS
(Harju thermal load May 2000 - April 2001)
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Liite 6. Seuraavan vuorokauden lämpökuorman ennustemallien virheet Harjun
kohteessa

TIME SERIES MODELS vs. A SIMPLE PREDICTION MODEL
(Harju thermal load May 2000 - April 2001)
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Liite 7. Vuoden hyötyodotusarvon herkkyys kohteen lämmönkulutuksen vaihtelulle

Herkkyys paikallisen lämmönkulutuksen vaihteluille
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Liite 8. Vuoden hyötyodotusarvon herkkyys paikallisen sähkönkulutuksen vaihtelulle

Herkkyys paikallisen sähkönkulutuksen vaihtelulle
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Liite 9. Vuoden hyötyodotuksen herkkyys maakaasun hinnan vaihtelulle

Herkkyys kaasun hinnan vaihtelulle
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Liite 10. Vuoden hyötyodotusarvon herkkyys spot-hinnan vaihtelulle

Herkkyys Spot-hinnan vaihteluille
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Liite 11. Optimointiohjelman lohkokaavio

Ajastettuna

Vuorokausi optim. Tunti optim. Reaaliaika optim.

Laskuri 0 � 24

Vanhojen ajo-
ohjeiden poisto

Sähkönhinnan haku

Tarkistustiedot
kantaan

Sähkön
kulutusennuste

Lämmön
kulutusennuste

Ajomallin laskenta

Ajomallin tallennus

Lähtötietojen haku

Parametrien laskenta

Sähkön
kulutusennuste

Lämmön
kulutusennuste

Ajomallien tallennus

10 min.  keskiarvo
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10 min keskiarvo
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Liite 12. Sähköhyötysuhteen mittaustulokset
Sähköhyötysuhteen mittauspöytäkirja:
Sähköhyötysuhteen mittaustulokset pakokaasukattila ohitettuna  
Kaasun tehollinen lämpöarvo 36.157 MJ/m^3n 1.10-31.10.2001 Lähde Gasum  
Kaasua MWh  
100 nm^3 1.00436111    

     
Teho Gas Gas El. Avg.

Päivä kellonaika %el nm^3 MWh kW Sähkö hyötys %
08.10.01 15:30-18:30 100% 205.474 2.064 770.037 37.31
09.10.01 01:00-04:00 100% 205.839 2.067 770.156 37.25  
09.10.01 05:00-08:00 100% 205.945 2.068 770.065 37.23
09.10.01 11:30-12:30 90% 188.719 1.895 692.602 36.54  
10.10.01 19:30-21:00 90% 189.260 1.901 693.095 36.46
09.10.01 16:00-19:00 80% 172.208 1.730 615.704 35.60  
10.10.01 09:30-11:00 80% 171.829 1.726 616.026 35.70
10.10.01 15:30-17:00 70% 155.225 1.559 539.246 34.59
10.10.01 23:30-01:00 70% 155.475 1.562 538.829 34.51  
11.10.01 03:30-05:00 60% 138.549 1.392 461.942 33.20
12.10.01 14:30:16:00 60% 138.436 1.390 462.510 33.26  
08.10.01 11.30-14.30 50% 120.950 1.215 384.717 31.67
08.10.01 20:00-23:00 50% 121.601 1.221 385.241 31.54
11.10.01 01:30-03:00 40% 104.933 1.054 307.971 29.22
11.10.01 05:30-07:00 40% 104.957 1.054 308.315 29.25
10.10.01 17:30-19:00 30% 87.811 0.882 230.956 26.19
09.10.01 13:30-14:30 20% 70.782 0.711 153.564 21.60
10.10.01 21:30-23:00 20% 70.585 0.709 153.908 21.71
09.10.01 09:00-10:30 10% 51.806 0.520 76.881 14.78
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Liite 13. Kokonaishyötysuhteen mittaustulokset
Kokonaishyötysuhde mittauspöytäkirja:
Pakokaasukattila mukana, lauhdepiiriin mennyt energia huomioitu kertoimella 0.9 oikeamman 0.85 sijaan koska lauhdepiiriin jäävä lämpöenergia ei tule mitattua
Kaasun tehollinen lämpöarvo 36.157 MJ/m^3n 1.10-31.10.2001 Lähde Gasum
Kaasua MWh  
100 nm^3 1.004361111    

Teho Gas Gas El. Avg.
Päivä kellonaika %el nm^3 MWh kW Sähkö hyötys % Lämpö avg. loss avg. Lämpö hyöt % Kokonais hyöt%

19.10.01 21:00-22:00 100% 202.042 2.029 750.222 36.97 0.6930 0.1913 42.64 79.61
19.10.01 03:00-04:00 90% 189.629 1.905 693.213 36.40 0.6379 0.2023 43.06 79.45
19.10.01 04:00-05:00 90% 189.619 1.904 692.224 36.35 0.6450 0.1771 42.23 78.58
19.10.01 22:59-23:59 80% 172.279 1.730 616.314 35.62 0.7380 0.0761 46.61 82.23
20.10.01 00:00-00:59 80% 172.120 1.729 616.367 35.65 0.7231 0.0891 46.47 82.12
21.10.01 06:00-07:00 80% 172.453 1.732 616.167 35.57 0.6920 0.1118 45.76 81.34
21.10.01 07:00:08:00 80% 172.361 1.731 615.544 35.56 0.6530 0.1636 46.23 81.78
19.10.01 22:59-23:25 80% 172.3181294 1.731 616.4356182 35.62 0.8100 0.0023 46.92 82.54
23.10.01 06:00-07:00 75% 163.7517634 1.645 576.7317412 35.07 0.7230 0.0080 44.40 79.47
21.10.01 03:00-04:00 70% 155.551 1.562 539.127 34.51 0.6860 0.0010 43.97 78.48
21.10.01 04:00-05:00 70% 155.742 1.564 539.244 34.47 0.6380 0.0600 44.24 78.71
19.10.01 08:00-09:00 70% 155.823 1.565 539.599 34.48 0.5590 0.1293 43.15 77.63
19.10.01 09:00-10:00 70% 155.660 1.563 539.221 34.49 0.5420 0.1402 42.74 77.23
23.10.01 03:00-04:00 70% 155.5455984 1.562 539.5673424 34.54 0.6870 0.0050 44.26 78.80
23.10.01 04:00-05:00 70% 155.5153846 1.562 539.2266037 34.52 0.6870 0.0050 44.27 78.79
20.10.01 02:00-03:00 60% 138.275 1.389 462.163 33.28 0.5961 0.0680 47.32 80.60
20.10.01 03:00-04:00 60% 138.354 1.390 461.749 33.23 0.5920 0.0840 48.04 81.27
21.10.01 00:00-01:00 60% 138.462 1.391 461.859 33.21 0.6220 0.0040 44.99 78.20
21.10.01 01:00-02:00 60% 138.455 1.391 462.094 33.23 0.6110 0.0041 44.20 77.43
22.10.01 11:00-14:00 60% 138.2590964 1.389 462.0283307 33.27 0.4468 0.2226 46.61 79.88
23.10.01 01:00-02:00 60% 138.5514024 1.392 462.3418495 33.22 0.6290 0.0030 45.40 78.62
20.10.01 05:00-06:00 50% 121.106 1.216 384.834 31.64 0.5960 0.0000 49.00 80.64
20.10.01 06:00-07:00 50% 121.225 1.218 385.066 31.63 0.5930 0.0010 48.78 80.41
20.10.01 22:00-23:00 50% 121.327 1.219 384.632 31.56 0.5910 0.0010 48.57 80.14
22.10.01 23:00-00:00 40% 104.7989447 1.053 308.2660372 29.29 0.4960 0.0000 47.12 76.41
19.10.01 01:00-02:00 30% 88.214 0.886 231.137 26.09 0.4450 0.0000 50.23 76.31
19.10.01 06:00-07:00 20% 70.523 0.708 153.960 21.74 0.3840 0.0000 54.22 75.95
19.10.01 11:00-12:00 10% 51.995 0.522 76.782 14.70 0.3060 0.0000 58.60 73.30
24.10.01 07:00-08:00 99.0% 203.598917 2.045 762.3562899 37.28 0.9128 0.0151 45.31 82.59
24.10.01 06:00-08:00 97.8% 201.2200667 2.021 753.0113873 37.26 0.8404 0.0130 42.16 79.42
24.10.01 09:33-10:33 68.8% 152.4039433 1.531 529.5823382 34.60 0.6551 0.0091 43.33 77.93
24.10.01 18:00-19:00 100.0% 205.5274924 2.064 769.7670092 37.29 0.8569 0.0399 43.25 80.54
24.10.01 20:00-21:00 75.3% 163.7995417 1.645 579.6933759 35.24 0.7518 0.0049 45.96 81.20

9.11-10.11 22:00-09:30 95.4% 198.1794643 1.990 734.5795271 36.91 0.8507 1.32E-02 43.34 80.24


