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a

vuosi, 365 päivää

B

moolinen virtaus systeemiin

cp,f

syötteen lämpökapasiteetti

d

päivä

di

eristekerroksen paksuus

𝐸600

mekaanisen hienontimen 600 mm syöttöaukolla vuosittainen sähköenergiankulu
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pumpun vuosittainen sähköenergiankulu
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lämmityksen vuosittainen lämpöenergiankulu

𝐸𝑚𝑖𝑥

sekoittimen vuosittainen sähköenergiankulu

g

maanvetovoima

H

nostokorkeus

hin

konvektiivinen lämmönsiirtokerroin reaktorin sisällä

hout

konvektiivinen lämmönsiirtokerroin reaktorin seinämällä ulkona

h

tunti

J

joule, Newton metri

K

kelvin

ki

konduktion lämmönsiirtokerroin eristemateriaalille

kWh

kilowattitunti,

Mi

osakaasun moolimassa

m

massa

mf

syötteen massa

m3

kuutio

MWh megawattitunti
N

normaalitila, ilmanpaine 100kPa = 0,1 MPa = 1 baari ja lämpötila 293 K

p

paine

Paks

akseliteho

Pe

sähköteho

PK

kompressorinteho

Pp

syöttöpumpun tehontarve
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PT

turbiininteho

qv

tilavuusvirta

qh

lämpövirta reaktorista pois

qm

massavirta

qm,f

syötteen massavirta

r

puristussuhde

Rg

yleinen kaasuvakio

s

sekunti

t

aika

t

tonni, 1000 kg = Mg

T

lämpötila

T∞

ulkolämpötila

Td

mädätyslämpötila

Tf

syötteen lämpötila

Tfeed

syöttökaasun lämpötila

TWh terawattitunti
U

lämmönjohtumiskerroin

W

watti [J/s]

Vd

reaktorin tilavuus

Kreikkalaiset
γ

lämpökapasiteettien suhde

ηe

sähköntuotannon hyötysuhde

ηmek

mekaaninen hyötysuhde

ηmg

generaattorinhyötysuhde

ηp

pumpun hyötysuhde

ρ

tiheys

ϕf

polttoaineen lämpöarvo

Alaindeksit
par

parasiittinen, loisenergia

th

lämpö

prod

produced, tuotettu

el

sähkö

v/v

tilavuusprosentti
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LYHENNELUETTELO

AMB

active magnetic bearing, aktiivimagneettilaakeri

CHP

combined heat and power lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos

CMS

carbon molecular sieves

PSA

Pressurised swing adsorption, paineen vaihteluun perustuva fysikaalinen ad-

sorptio
TS

Total solids, kokonaiskiintoaine

VS

Volatile solids, se määrä [kg] ainetta, joka häviää vedestä palamisen jälkeen.
Voidaan myös puhua orgaanisen aineen määrästä.
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1 JOHDANTO
Tämä tutkimus on tehty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kandidaatin tutkinnon
opinnäytetyönä pääosin syksyllä 2015. Tutkimus on kohdistettu biokaasulaitoksen laitteisiin
ja niiden energiankulutukseen. Tutkimuksella tavoitellaan ympäristötekniikan alan ihmisiä
sekä muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Hajautettu tuotanto on energian tuottamista pienissä yksiköissä haja-asutusalueilla paikallista tai alueellista tarvetta varten, myös suoraan jakeluverkon kautta, jolloin liittymää kantaverkkoon ei välttämättä ole ollenkaan. Lyhyistä sähkönsiirtoetäisyyksistä seuraa pienemmät häviöt. Se on riippumaton energiantuotanto ja mahdollistaa saarekekäytön. (Ranta.
2014)

Biokaasulaitos on paikka ja kokonaisuus, jossa biojätteet, yhdyskuntajätevesien lietteet tai
lantalietteet käsitellään ja näin vähennetään ympäristöä pilaavia riskejä. Biojäte on kotitalouksista tullut ruuan valmistamisvaiheessa ja muusta syystä pois heitetty biologinen jäte.
Yhdyskuntajätevesiliete on viemärivesistä alun perin muodostunut ja puhdistamossa prosessoitu aines. Yhdyskuntajätevesiliete on käynyt läpi vesihuoltoprosessin. Lantaliete on sikaloilla, kanaloilla, maito-, hevos- ja muilta eläintiloilta peräisin oleva jäte. Käytännössä se on
eläinten jätöksiä, joka on yleensä märkää, ellei puhuta kuivikelannasta. Lantaliete on eläintilojen pesuvaiheessa mahdollisesti kastunut, jolloin siitä on tullut märkää. Biokaasulaitos
on jätteenkäsittelylaitos, joka voi käydessään olla sähköä, lämpöä ja lannoitteita tuottava.
Lannoite on ravinnepitoinen tuote, jota voidaan käyttää viherrakentamisessa ja ruuantuotannossa kasvualustan parantajana. Prosessi on anaerobinen biokaasulaitoksessa. Anaerobinen
tarkoittaa hapetonta olosuhdetta. Kompostointi on eri asia kuin anaerobinen käsittely. Kompostointi on aerobinen eli hapellinen (Dahl. 2015 2).

Historiallisesti voidaan katsoa biokaasun tuotannon olevan vanhaa tekniikkaa. Ensimmäinen
tunnistettu reaktori on vuodelta 1891 Ranskasta (Murphy & Thamsiriroj. 2013 105). Kiinassa tunnetut arkeologiset löydöt ovat satoja vuosia vanhoja (Biokaasuyhdistys. 2015).
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Motiva kertoo internetsivuillaan, että biokaasulaitoksia pitää tulevaisuudessa löytyä Suomesta vuonna 2020 1,2 TWh:n verran. Vuonna 2011 tuotanto oli noin 0,6 TWh:a. Joten pitää
valmistaa lisää biokaasutuslaitoksia, jotta tavoitteisiin päästään.

Kaikessa energiantuotannossa on tärkeää määrittää suuruusluokkia. Olisi hyvä tietää energiankulukohteiden summaa, jotta voidaan arvioida taloudellisia, ekologisia sekä käytännöllisiä tavoitteita. Jos laitteisto vie suuren osan tuotetun biokaasun työstä, on mahdollista, ettei
laitoksen toiminnankuluja voida kattaa. Jos suuren ostetun laitekomponentin käyttötunnit
jäävät liian matalaksi, sen valmistamisessa ja ostamisessa vähenneitä resursseja ei saada korvattua. Suunniteltaessa ja käyttäessä laitosta sen energiaomavaraisuus on tavoiteltava päämäärä. Edelleen useissa länsimaiden jätevesilietteen käsittelylaitoksilla ei päästä energiaomavaraisuuteen (Abbasi ym. 2012 18). Energiaomavaraisuus on tilanne, jossa laitos pyörii
omalla lämmön ja sähkön tuotannollaan.

Biokaasulaitoksen sisällä energiaa kuluttavia laitteita tai prosesseja ovat esikäsittely, reaktorin toimintalaitteet, kaasun erotustekniikka kaasukomponentteihinsa ja moottori- ja turbiinitekniikka. Tarkemmin näistä esitellyistä neljästä osa-alueesta löytyy seuraavia kohteita
pumput, vasaramylly, murskaaja, silppuri, tärylevyt, ultrasooninen tekniikka, sekoitin, lämmitin, fysikaalinen adsorptio, märkäerotin kaasunjalostamisessa ja moottorin hyötysuhde.
Tässä työssä esitellään myös kemiallisia tekniikoita, joilla voidaan mahdollisesti vähentää
mekaanisten tai termisten prosessivaiheiden energiankulutusta. Tässä työssä rajaan aiheen
ulkopuolelle syötemateriaalin kuljetuksen, mekaaninen kuivauksen jälkeen tapahtuvat toimenpiteet sekä biokaasulaitokselta peräisin olevan rejektiveden käsittelyn.

Tämä tutkimus keskittyy neljään vaiheeseen biokaasulaitoksella esikäsittely luku 3, reaktori
luku 4, kaasun erotustekniikka luku 5 ja moottori- ja turbiinitekniikka luku 6. Lisäksi esittelen aidon laitoksen lyhyesti luvussa 7. Laskentaa pitää sisällään luku 8. Luvussa 9 esitetään
yhteenveto ja johtopäätökset.
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2 MÄDÄTYS
Mädätys on tapahtuma, jossa eloperäinen aines hajoaa ja syntyy metaania (Uusitalo. 2014
30). Mädätysprosessissa mikrobit käyttävät syötettä ravintonaan ja muuttavat syötteen sisältämää hiiltä metaaniksi (Uusitalo. 2014 31). Mädäte (eng digestate) on luonnon kiertoon
palautettava materiaali, joka yleensä auringon säteilyenergian avulla palautuu jälleen hiilen
kiertoon kasvikunnan kautta. Mädätys on biologinen, kemiallinen ja fyysinen. Fyysinen
puoli hyvin hallittuna vaatii laitteistoa. Systeemirajana tässä työssä on laitoksen sisällä tapahtuvat toimet. Lietteen laatu vaihtelee riippuen siitä mitä orgaanista materiaalia käsitellään. Lietteen tasalaatuisuus takaa paremmat mädätysolosuhteet ja virtausominaisuudet putkistoissa. Mädätys on prosessi, joka on biokaasulaitoksen päätapahtuma. Biokaasulaitoksen
kolmesta päätyypistä maatalous-, vesihuolto-, ja biojäte käyttöön tarkoitetusta laitoksista on
kuvassa 1 toimintaperiaate esittely. Nykypäivänä voidaan käyttää näiden yhdistelmää.

Kuva 1 Esimerkkinä toiminnan rakenteita biokaasulaitoksista (Uusitalo. 2014 32)
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Anaerobinen hajoaminen koostuu neljästä biokemiallisesta reaktiovaiheesta. Luvuissa 2.1 –
2.3 esitellään lyhyesti nämä reaktiovaiheet hydrolyysi, asidogeneesi, asetogeneesi ja metanogeneesi. Kuva 2 esittää kootusti reaktiovaiheet ja raaka-aineet.

2.1 Hydrolyysin ominaisuuksia
Hydrolyysi on tapahtuma, jossa liukenevista tai liukenemattomista pitempiketjuisista polymeereistä (hiilihydraatit, proteiinit, rasvat) tulee sokereita, aminohappoja ja pitkäketjuisia
rasvahappoja. Hydrolyysin nopeus on yleensä rajoittava tekijä metaanin muodostumiselle
(Kennes ym. 2013 323). Hydrolyysi käytännössä tarkoittaa veden hajoamista. Tässä reaktiossa syntyy monomeerejä. Lignoselluloosa hajoaa hitaasti ja ei-täydellisesti
(Deublein&Steinhauser. 2008 94).

2.2 Asidogeneesi ja asetogeneesi
Asidogeneesi ja asetogeneesi ovat välivaiheita ennen varsinaista metaanin muodostumista.
Asidovaihe tuottaa karbonaatteja, rasvahappoja, aminohappoja. (Deublein&Steinhauser.
2008 95)

Aseto-vaihe on reaktiona yleensä endoterminen eli lämpöä ympäristöstä sitova, esimerkiksi
propionihapon hajoaminen. Asetogeeniset bakteerit tuottavat vetykaasua, H2 ennen varsinaista metaania (Ruggeri. 2015 11).

2.3 Metanogeneesi
Metanogeneesi viittaa nimensä mukaisesti metaaniin CH4. Metaania syntyy tässä vaiheessa.
Jos raaka-aineita ja bakteereja on tarpeeksi ja lisäksi ympäristöolot, kuten lämpötila ja pH,
takaavat jatkuvan tuotannon, ei ole rajoittava reaktiovaihe. Metanogeneesi on lämpöä vapauttava reaktio. Reaktioyhtälöissä 1 ja 2 esitetään metanogeneesin esimerkkireaktiot.. Yhtälöiden 3 ja 4 ∆𝐺𝑓 ′ kuvaa Gibbsin energian muutosta moolia kohden reaktiossa 1 ja 2.
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Esimerkkireaktiot:
4H2+ HCO3-+ H+ → CH4 + 3H2O

(1)

4HCOO- + H2O + H+ → CH4 + 3 H2O

(2)

𝑘𝑗
𝑚𝑜𝑙

(3)

∆𝐺𝑓 ′1 = −135,4

∆𝐺𝑓 ′ 2 = −131

𝑘𝑗
𝑚𝑜𝑙

(Deublein & Steinhauser. 2008 98)

(4)
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Proteiinit, Rasvat, Hiilihydraatit

Hydrolyysi

Aminohapot, pitkäketjuiset rasvahapot, yksinkertaiset sokerit

Asidogeneesi

Rasvahapot

Asetogeneesi

VFA (volatile fatty acid) eli haih-

tuvat rasvahapot, H2
Metanogeneesi

Hiilidioksidi CO2, Metaani CH4

Kuva 2 Anaerobinen toiminta. Reaktioaineet punaisella ja reaktion nimi sinisellä. (Ruggeri
ym. 2015 11)
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3 ESIKÄSITTELY
Orgaanisenjätteen energiankäyttö ja käsittely ovat osana olennaisia ratkaisuja ympäristölliseen kestävän kehitykseen. Ympäristöllinen kestävä kehitys tarkoittaa ympäristöllisten haittavaikutusten minimointia eli pienentämistä suhteessa muuhun tuotettuun raaka-aineeseen
tai tuotteeseen. Orgaanisenjätteen käsittely biokaasulaitoksessa on mahdollista anaerobisella
prosessilla.
Biohajoavanjätteen biokaasun metaanipitoisuus on hyvä 50 – 60 % (Taulukko 1). Erityisesti
banaaninhedelmän kuoret ja -varsi tuottaa biokaasua runsaasti 940 L / kg, kuivapaino. Esikäsittely on tarpeen. Esikäsittely voi olla energiaintensiivistä. Mikrobiologisesti hoidettuna etuna
on automaattisuus mikrobien puolesta. (Abbasi. ym.2012 106)

Hygienisointi voi olla tarpeen esikäsittelyssä tai mädätyksen jälkeen. Hygienisointi yleensä
tarkoittaa syötteen kuumentamista niin että patogeenit kuolevat. Patogeeni on taudin aiheuttaja eli bakteerit, virukset, parasiitit ja prionit. On syytä muistaa, että anaerobinen teknologia
alun perin kehitettiin terveydensuojelun vuoksi. Terveydensuojelemista varten tehdyt tekniikat ovat todella hyödyllisiä edelleen nykymaailmassa ja tulevaisuudessa. Anaerobinen käsittely tappaa taudinaiheuttajat pääosin, virukset eivät pärjää isäntäsolusta erotettuna kovinkaan kauan.

3.1 Mekaaninen hienontaminen
Mekaanisten laitteiden energiankulutus voi kasvaa suureksi, jos raaka-aine vaatii paljon hienontamista ja myllyn läpi ajamista. Mekaanisen hienontamisen, jauhamisen tai repimisen
tarkoitus on tehdä syötettävästä massasta pienempää palakooltaan. Tämä auttaa biokaasun
muodostumista ja ohjattavuutta. Kuvan 4 laite on hienonnin Series F Muncher:


Leikkurit ja akselit toimii pienellä välillä, jota tarvitaan tehokkaaseen palakoon pienemiseen. Leikkurit on esitetty tarkemmin kuvassa 3.



Kone on rakennettu raskaan kaluston sovelluksiin.



Vaihteisto ja leikkuri ovat itsenäisesti asennettuja, joten osiin on helpompi tehdä
huoltoja.
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Suurempi yksikkö omana yksikkönään tuottaa voiman Muncher-akseliin.

Kuva 3 Series F Muncher periaate kuva. Moottorit ovat 7.5 kW ja 5.5 kW. (Monopumps
2003)

Kuva 4 Series F Muncher murskain. (Monopumps 2003)
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3.2 Biologinen vaikuttaminen esikäsittelyssä ja myöhemmin reaktorissa
Erä tarkoittaa biokaasulaitoksella sellaista systeemiä, jossa lietettä syötetään kerralla reaktori
täyteen ja tyhjennetään kerralla kokonaan (Haverinen. 2014 17). Jos ajatellaan syötettä eränä
(eng batch), huomataan kuvassa 5 ja 6 varsinaisen biokaasuntuoton voimistuvan vasta joidenkin päivien kuluttua myöhemmin.

Mekaaninen hienontaminen vaatii aina enemmän energiaa, mitä vähemmän huokoisempaa
materiaali on. Varsinaiset mädätysajat voivat olla pitkiä 140 päivää ja tällaisen tilan rakentaminen voi kustannuslaskennassa tulla vastaan (Peng ym. 2015).

Kuva 5 Biokaasun tuotanto(ml biokaasua / ml reaktori).päiviä kohden. RSN: recycle of soluble nutrients (suomeksi kierrätetään liukenevia ravinteita, RNM: recycle of nutrients and
microbes(suomeksi kierrätetään ravinteita ja mikrobeja), NR: No recycle (suomeksi ei kierrätystä). (Peng.ym. 2015 )

13

Kuva 6 Biokaasun tuotanto (ml biokaasua/g VS).päiviä kohden. RSNI: recycle of soluble
nutrients plus macronutrients, suomeksi kierrätetty liukenevat ravinteet ja makroravinteet,
RSNS: recycle of soluble nutrients plus sewage sludge suomeksi kierrätetty liukenevat ravinteet ja viemäriliete, RNMI: recycle of nutrients and microbes plus macronutrients suomeksi kierrätetään ravinteet, mikroeliöt ja makroravinteet, RNMS: recycle of nutrients and
microbes plus sewage sludge suomeksi kierrätetään ravinteet mikroeliöt ja viemäriliete,
NRI: No recycle plus macronutrients suomeksi ei kierrätystä ja makroravinteet NRS: No
recycle plus sewage sludge ei kierrätetä ja viemäriliete. ( Peng.ym. 2015 )

Vehnän olkien ravinnepitoisuus on liian matala metaanin käymiselle. Yleisestikin mikro- ja
makroravinteiden (N, P) pitoisuus on liian pieni ligniinisessä raaka-aineessa, kuten puukarike ja maatalouskasvijäte. Tutkimuksessa Ruotsissa 288 – 296 ml CH4/g VS on saatu tulokseksi vehnänoljen ja kierrätetyn viemäriveden käytöstä yhdessä. Typpi ja fosfori tehostavat liuenneena metaanin käymistä. Suurin metaanintuotto saatiin sekoittamalla vehnän olkea
jätevesilietteeseen ja kierrättämällä ravinteita ja bakteereita rejektivedestä takaisin reaktoriin. (Peng ym. 2015. 18).

Eläinperäisen lietteen käyttö biojätteen kanssa parantaa lietteenkin biohajoavuutta (Kennes
ym. 2013. 328). Jos uusia ravinteita, kuten NH4HCO3:ta ei lisätä tankkiin, monen nestekierron jälkeen tankin ravinnepitoisuus alenee ja reaktiivisuus inhiboituu (Peng ym. 2015 17).

14

Ravinnesisältö viemärilietteessä on hyvä ligniiniä sisältävän syötteen esikäsittelyyn. Tutkimuksen Peng ym. (2015) koe oli suoritettu helpotetuissa oloissa ja pienemmässä suuruusluokassa – voidaan puhua laboratorio-olosuhteista ei niinkään teollisesta kokoluokasta.

Yleiseksi ongelmaksi yhdyskuntajätteen käytössä biokaasuntuotannossa on heikommat virtausominaisuudet massalle. Verrattuna eläinperäiseen- tai jätevesilietteeseen yhdyskuntajätteen virtausominaisuudet ovat heikommat. Jatkuvat putkitukokset vähentävät energiatehokkuutta, koska laitos ei pääse käymään normaalisti. (Abbasi ym. 2012 116–117)

3.3 Ligniiniin suuntautuneita esikäsittelymenetelmiä
Hydrolyysi on se vaihe, jossa kasviperäisen massan hajoaminen hidastuu. Ligniinipitoisuus
hidastaa hydrolyysia. Hydrolyysia voimistavia keinoja on jauhaminen, säteilytys (gamma),
mikroaallotus, höyrytys, ammonium kuitu räjähdys (eng ammonia fiber explosion), superkriittinen CO2 erotus, alkaliininen hydrolyysi, kuumavesikäsittely, orgaaniset liuottimet,
märkä hapetus, otsonointi ja biologiset keinot. Biologinen keino oli esitelty esimerkkinä sekoittamalla lietettä ja ravinteita vehnänolkiin. (luku 3.2). (Ruggeri ym. 2015. 113)
Hienontaminen (luku 3.1) on tärkeää hydrolyysin voimistamiselle. Partikkeliko 1 – 2 mm on
suositeltu tehokkaalle hydrolyysille (Bochmann & Montgomery. 2013 91).

Mekaanisten energiaa kuluttavien keinojen tarkoitus on tehostaa hydrolyysi-bakteerien toimintaa lisäämällä selluloosista ominaispinta-alaa (eng specifiq area). Alkalikäsittely on kaupallisena olemassa, mutta kemikaalien käyttö huolestuttaa lopputuotteen käyttöä maanviljelyssä. Käsittelyjäännöksen eli käsitellyn kuivatun lietteen laatua halutaan paremmaksi, jotta
maanviljelijät tai muut vastaavat asiakkaat olisivat valmiita ottamaan sitä käyttöönsä maanviljelyssä tai esimerkiksi viherrakentamisessa.
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4 REAKTORI
Anaerobinen reaktori ja fermentoija näyttäisivät tarkoittavat samaa. Kaikissa voidaan puhua
joko kemiallisesta-, mikrobitoiminnallisista-, biologisista- tai reaktiivisista tapahtumista suljetun säiliön sisällä. Reaktio vapauttaa metaania ja hiilidioksidia. Anaerobinen reaktori prosessiyksikkönä on eristetty tankki. (Abbasi ym. 2012 35)

Massan lämmittäminen ja lämpöhäviöt reaktorista aiheuttavat lämmön kulutusta biokaasun
tuotannossa. Tankin eristäminen mahdollisimman hyvin olisi suotavaa. Eristämisellä estetään ylenmääräinen lämmön karkaaminen reaktorista. Lämmönsiirto tapahtuu konvektiolla
eli kuljettumalla, konduktiona eli siirtymisellä ja säteilynä eli emissio. Kaikissa voidaan puhua sisäenergian vähenemisestä, jos lämmönsiirto suunta on ulospäin tankista. Mädätyslämpötilana termofiilinen alue on 54 – 57 celsiusta ja mesofiilinen alue on 35 – 38 celsiusta.

Tankkiin tuodaan tankin ulkopuolelta lämpöä. Lämmitys voidaan toteuttaa erillisellä kaasuneste lämmönsiirtimellä tai lämminvesikierrolla. Lämmityksellä saadaan hygienisoitua ja
nopeutettua mädätysprosessia. Thermofiilinen prosessi vaatii prosessilämpöä enemmän kuin
mesofiilinen, johtuen korkeammasta käsittelylämpötilasta tankissa. Energiansäästämisen
vuoksi prosessilämpöä usein johdetaan pakokaasuista tai polttamalla erikseen lämpökattilassa tai soihdussa biokaasua. Lämpökattila ohjaa vesikiertoon tankista kuumaa vettä tai
muuta kiertoainetta reaktoriin sisälle ja reaktorin lämpötila pysyy halutulla tasolla. Kuuman
veden sisältämä korkeampi lämpöenergia siirtyy reaktorilietteeseen lämmittäen sitä. (Inclopera ym. 2011)

Sekoitin tai kaasukompressori sekoittavat massaa. Kaasukompressori on sekoittaja, joka sekoittaa lietettä paineen avulla käyttäen kaasua, puhutaan pneumaattisesta sekoittimesta.

Kokonaisainepitoisuudella (TS, total solids) on vaikutusta reaktoriprosessin nimeämiseen.
On olemassa märkämädätys, joka on perinteisempi jätevesihuoltopuolella, sen TS on 6 – 13
% ja kuivamädätyksestä voidaan puhua, kun TS on 20 – 40 % (Uusitalo. 2014 31). Kuivamädätys voidaan tehdä erissä, jatkuvasyötteisenä tai puolijatkuvasyötteisenä. Etuina on reaktorikoon pieneneminen, suuremmat metaanituotot syötekiloa kohti ja veden käytön vä-

16

hentäminen. Vesi ei tuota metaania, mutta vesi aloittaa käymisen. Haasteina kuivamädätyksessä ovat reaktorin pidemmät mädätysajat, reaktiivinen inhibointi ja matalampi metaanin
tuottoprosentti hajoavaa ainesta kohti.

4.1 Syöttöpumppu
Syöttöpumpun tehtävä on kuljettaa liete reaktoriin. Pumppu on laite, joka nostaa fluidin painetta. Paine-ero ∆p on nostokorkeutta pumpussa (Larjola ym. 2015 56). Syöttöpumput ovat
keskipakoispumppuja, jos kuiva-ainepitoisuus < 8 %. Mikäli mukana on kuituista tavaraa,
voidaan ennen pumpun suuta laittaa leikkuri. Leikkuri estää pumpun tukkeutumisen (Bachmann. 2013 206).

Syrjäytyspumpussa syrjäytyselin syrjäyttää pesässä olevan nesteen paineenalaisen poistoputkeen (Larjola ym. 2015 73). Syrjäytyspumput (eng displacement pump tai progressive
cavity pump) ovat osittain itseimeviä, jolloin nesteen imeminen voidaan aloittaa, vaikka
pumpun pesä on tyhjä nesteestä ja niitä voidaan käyttää korkeaviskositeettisille nesteille
(Larjola ym. 2015 50). Ainetta voidaan liikuttaa syrjäytyspumpuilla matalilla massavirtauksilla, mutta suuria paine-eroja voidaan synnyttää (Bachmann. 2013 206).

4.2 Sekoitus eli mekaaninen upposekoitin
Jatkuvasekoitteisessa reaktorissa käytetään sekoitinta. Sekoitin voi olla mekaaninen, hydraulinen tai pneumaattinen. Suurimmissa reaktoreissa käytetään tyypillisesti pneumaattista
(Abbasi ym. 2012 67). Mekaanisen sekoittimen tehon näyttää olevan 10 – 20 kW (KSB.
2015). Reaktoriin riittäisi normaalissa noin yhden reaktorin 2000 – 3000 m3 kokoluokassa
yksi sekoitin. Sekoitin pyörii valmistajan sivun mukaan puolet ajasta, jolloin sekoittimen
energiankulutus saadaan kertomalla teho puolella reaktorin käyttöajasta. Sekoitin toimii mesofiilisellä sekä termofiilisellä alueella. (WORLD PUMPS. 2013)
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Liete on ei-newtonilainen fluidi (Hurtado ym. 2014). Lietteen virtaus muodostaa turbulenttisia pyörteitä reaktorissa. Lietteen sekoittamiselle esitetään 0,05 – 0,1 kWh/(m3·d) (Deublein&Steinhauser. 2008 277). Sekoittimen pyörivä liike suosii yleensä virtausominaisuuksien takia sylinterimäistä rakennetta reaktorille.

Kuva 7 ja Kuva 8 Mekaaninen sekoitin. (KSB. 2013) (KSB. 2015)

4.3 Lämmitys ja eristystekniikka
Lämpövirta reaktorista tapahtuu siirtymällä reaktorin seinämistä ympäristöön. Hyvä eriste
tai eristeet vähentävät lämmönsiirtymistä systeemistä pois. Lämpövirta on siirtyneen lämmön määrä aikayksikössä (Hyppönen. 2015). Reaktorissa liete viettää suurimman osan ajastaan ja sen jälkeen poistuu jatkokäsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi (Deublein&Steinhauser. 2008). Reaktorin kylmempää lämpöä on esitetty käytettäväksi biokaasulaitoksen
kompressoreiden jäähdytyksessä (Scholwin. 2013 221). Todellinen lämmönkulutus voidaan

18

selvittää yksittäiselle laitokselle, kun tiedetään lietteen tiheys, lämpökapasiteetti, ulkolämpötila ja prosessin toimintalämpötila. Lämmönjohtumista tapahtuu enemmän silloin, kun
pinta-alaa on enemmän(Hyppönen. 2015).

Koska yleensä ulkolämpötila T∞ on kylmempi kuin mädätyslämpötila Td, tarvitaan eristystä,
jottei lämmönsiirtimellä siirretty lämpöenergia karkaa pois reaktorista. Jos siirretty lämpövirta q moottorista lämmönsiirtimen kautta riittää pitämään mädätyslämpötilassa, eristystä
ei silloin aina tarvita tai sitä ei ole rakennettu. Helposti syttyviä eristemateriaaleja ei suositella johtuen kaasun räjähdysvaarasta. Märkään alaosaan käytetään polyuretaania tai polystyreeniä. Kivivillaa, mineraalikuitua tai vaahtomuoveja käytetään ylempään osaan, jossa
esiintyy kaasua ja on palovaara. (Deublein&Steinhauser. 2008 254)

Markkinoille on tullut aerogeeliä sisältävää eristekangasta, jonka U-arvo on 0.014 W/(m·K)
(Inclopera ym. 2011 121). Aerogel on materiaalina kevyttä, koska siinä on 95 % ilmaa tilavuudellisesti (Incropera ym. 2011 77). Myös materiaalin neliöhinta on matalampi kuin ennen
(Aspen Aerogel. 2015). Reaktorit ovat ulkoilman ja sääolosuhteiden armoilla, joten materiaaleilta vaaditaan yllättävän paljon kestävyyttä (Kennes ym. 2013 325).

4.4 Kaksiosainen reaktori
Kaksivaiheisen reaktorin toiminnassa pyritään optimoimaan jokaiseen reaktiovaiheeseen sopivat olot. Kaksivaiheisessa reaktorissa syntyy myös hytaania, joka on metaanin ja vedyn
muodostama palokaasu. Yleisesti kaksiosaisessa reaktorissa erotetaan asedogeneesi, asitogeneesi ja hydrolyysi metanogeneesistä. On myös esitetty jokaiselle reaktiovaiheella tehtävän oma vaihe, jolloin vaiheita olisi neljä. (Ruggeri ym. 2015 162)

Vaiheistetun reaktorin säätöparametrejä on pH, lämpötila ja viipymä (Bachmann. 2013 196).
Viipymä on se aika, joka on varattu lietteelle olla reaktorissa. pH ilmoittaa happamuuden tai
emäksisyyden.

Hydrolyysivaiheessa syntyy happoja, jotka yksireaktorisessa systeemissä inhiboi metaanin
muodostumista metanogeneesissä. Inhibointi tarkoittaa estymistä; kemiallisen reaktion hidastumista. Näin ollen vaiheistettu reaktori vähentää inhibitiota.
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5 KAASUN EROTUSTEKNIIKKA
Biokaasu tyypillisesti viittaa kaasuun, joka tulee hajottuaan biohajoavassa jätteessä, pääosin
koostuen metaanista ja hiilidioksidista. Yksi biokaasun ominaisuus on se, että riippuu missä
se on tuotettu ja mitä materiaalia käytetään hajottamisprosessissa. (Jung ym. 2015, 186.)
Ei ole täysin suoraviivaista käyttää saman toiminta-alueen moottoreissa biokaasua polttoaineena, koska on merkittävä ero kaasun yhdistelmäsisällöllä, verrattuna normaaliin maakaasun käyttöön, kuten näkyy taulukossa 1 (Jung ym.2015 186). Polttomoottorissa voidaan nestemäisten polttoaineiden ohella käyttää kaasua, kuten maakaasua (Larjola&Jaatinen 2013
54). Jakeluun tai paineistukseen menevän biokaasun jalostaminen kannattaa tehdä, näin voidaan esimerkiksi kaasuauton käyttämää maakaasua korvata biometaanilla (Havukainen 2014
55). Biometaani lisää CHP-laitoksen elinikää verrattuna raakabiokaasun käyttöön (Abbasi
2008 117). Biometaanilla tarkoitetaan jalostettua biokaasua, joka käytännössä vastaa ominaisuuksiltaan kaasuverkon maakaasua. Toisaalta biokaasun sisältämä hiilidioksidi näyttäisi
korottavan biokaasun oktaaniluvun yli 140, mikä taas johtaa biokaasumoottorin korkeampaan puristussuhteeseen ja parempaan moottorin hyötysuhteeseen (Liikennebiokaasu.fi)

Biokaasu
(CH4 n. 50 - 70 %)

Vedenerotus

Metaanin puhdistus
vesipesulla
CH4 n. 95 %

Rikinpoisto
Vedenerotus
Siloksaanien poisto
Kaasun paineistus
n. 200 bar
Lämmöntuotanto

Sähkön- lämmöntuotanto

Soihtupoltto

Liikennekäyttö

Kuva 9 Biokaasun yleisimmät käsittelytavat ja käyttötavat (Latvala 2009 42)
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Syntyneen biokaasun yhdisteitä ovat metaani, hiilidioksidi, typpi, hiilimonoksidi, siloksaanit
vesi, ammoniakki ja rikkivety (Jung ym. 2015 187) (Latvala. 2009 41). Palavan kaasun energiasisältö on suurempi, jos kaasu sisältää enemmän metaania suhteessa hiilidioksidiin. Biokaasun jalostaminen (eng biogas upgrading) biometaaniksi on yleistynyt Suomessa (Havukainen. 2014 15). Kuvassa 9 esitetään Suomen ympäristön (2009) esittämät yleisimmät käsittelytavat ja käyttötavat biokaasulle Suomessa (Latvala 2009 42).

Esitellään kaasunerotuslaitteistoa aliluvuissa 5.1, 5.2 ja 5.3. Kaasunpuhdistusprosesseja on
useampia olemassa (Beil&Beyrich 2014). Märkäerotin (eng pressurized water scrubbing)
käyttää vettä ja painetta poistaakseen hiilidioksidin ja rikkivedyn biokaasusta ja näin syntyy
puhdasta biometaania. Vesi on tunnetusti liuotin, johon hiilidioksidi ja rikkioksidi liukenevat. Vettä tulisi säästää sellaisilla alueilla, joissa sen hinta on korkea ja saatavuus heikkoa.
(Abbasi 2008). Paineen vaihteluun perustuva fysikaalinen adsorptio (eng pressure swing adsorption, PSA) on energiaystävällisempi vaihtoehto hiilidioksidin poistoon (Beil&Beyrich.
2014). Näyttää siltä, että myös membraanitekniikka käy tekniikkana kaasukomponenttien
erottamisen ja näin ollen biokaasun puhdistamiseen (Wu ym. 2015). Sähkön ja lämmön yhteistuotanto käytössä hiilidioksidi ei ole ongelma ja voidaan polttaa metaanin mukana
yleensä huoletta.

Lasketaan ominaiskaasuvakion arvo hiilidioksidille ja metaanille.
𝑅𝑔

𝑅𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 = 𝑀

missä

(5)

𝑖

Rominais on ominaiskaasuvakio

[Pa]

Rg on universaali kaasuvakio 8,314 (Pa m3) / (mol K) [J/(K*mol)]
Mi on kyseisen kaasun moolimassa

[kg/mol]

Yhtälön 12 lasketun ominaiskaasuvakion avulla voidaan laskea kaasuntiheys 𝜌 lämpötilassa
T ja paineessa p. Nyt T on 20 °C ja p 1 bar.

𝜌=

𝑅𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑇
𝑝

(6)
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Taulukko 1 Biokaasutyyppien ominaisuustaulukko. (Jung 2015 186)

Biokaasun ominaisuuksia kootusti tietolähteistä.

SISÄLTÖ: Jätevesi kaasu a)
Maatalouskaasu a) Kaatopaikkakaasu a)
min
max
min
max
min
max
typpikaasu, N2
V%
3,4
3,4
0,01
5
10
25
Hiilimonoksidi, CO V %
< 0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
Muut
V%
vähän
vähän
vähän
vähän
vähän
vähän
Metaanisisältö
V%
65
75
45
75
45
55
Hiilidioksidisisältö V %
20
35
25
55
25
30
SISÄLTÖ: Biokaasu 65% CH4 a) Biokaasu 45% a)
Hiilidioksidi, CO2 Maakaasu, CH4
MJ/kg
20,2
12,3
ei ole
48
J/(kgK)
188,9
518,3
kg/m3
1,94
0,659
kg/mol
0,04401
0,016
Alempi lämpöarvo
R ominais
Kaasun tiheys
moolimassa

a) (Jung 2015 187)
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5.1 PSA- tekniikka
Pressurized swing adsorption, suomeksi fysikaalinen adsorptio aktiivihiileen on tarkoitettu
tehokkaaseen hiilidioksidin poistoon biokaasusta (Biokaasuauto. 2015). Aktiivi, adsorptiossa viittaa lisääntyneeseen ulkoiseen tai sisäiseen pinta-alaan, joka on saatu aikaan adsorptorin erityiskäsittelyllä (Soukka 2015). Ihanteellisessa raaka-aineessa on huokoinen rakenne,
jossa huokosaukot ovat tasaisesti jakautuneet (Soukka 2015).

Hiilidioksidin poistoon menevän kaasun sisältö on metaani ja hiilidioksidi. PSA alkaa raakakaasun paineistamisella, jonka jälkeen se syötetään adsorptiotilaan ja erotus tapahtuu.
Energiankulukohteita on siis kompressori ja tyhjiöpumppu, jolla ohjataan hiilidioksidi pois
erotuskolonnista. Paineistetun adsorption etuna on matala energiankäyttö. Yhtälö 7 on laskennallinen malli energiankulutukselle PSA-kaasunjalostamisreaktorissa

𝐸=(

missä

𝛾

) ∗ 𝑅𝑔

𝛾−1

∗ 𝑇𝑓𝑒𝑒𝑑

∗ [(

𝑃ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑃𝑙𝑜𝑤

E on energiankulu

𝛾
)
𝛾−1

(

)

− 1]

𝐵

(7)

𝜂

[kWh]

 on lämpökapasiteettien suhde Cp/Cv
Rg kaasuvakio 8,314 J K-1 mol-1
Tfeed on syöttökaasun lämpötila

[K]

Phigh on korkeampi paine

[Pa]

Plow on matalampi paine

[Pa]

B on moolinen virtaus kompressoitavaksi

[mol/s]

 pumpun mekaaninen hyötysuhde 0,8
Taulukko 2 esittelee Wu ym. (2015) tutkimuksen laskennallisia tuloksia eri adsorptiomateriaaleille. Adsorptiossa käytetään aktiivihiiltä, zeoliitti-molekyyliseulaa tai hiilimolekyyliseulaa (CMS). Jos biokaasun lämpöarvo on 6 kWh/m3 N, hiilidioksidin poiston osuus biokaasun kokonaisenergiasisällöstä on 2,6 – 5,8 % (Beil&Beyrich. 2013 349).
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Adsorptorit ovat kestäviä materiaaleja. Tyypillinen laitosajo tapahtuu seuraavasti (Deublein&Steinhauser 2008. 350–351):
1. Biokaasu paineistetaan öljyvapaassa-kompressorissa 10 – 12 baariin näin ollen kaasu
lämpiää ja tarvitaan jäähdytystä. Jäähdytys riippuu kompressorimallista. Kompressorin jälkeen syöttö ensimmäiselle adsorptiokolonniin.

2. Adsorptio puhdistaa kaasua, latausvaiheessa molekyylisiivilät ovat CO2 peitossa.
Tämä tilanne leijumisesta tarkoittaa adsorptiota. Adsorptiossa kaasu muodostaa
ohuen kalvon kiinteän aineen pintaan. Hiilidioksidi ei jää lopullisesti adsorptiotilaan,
vaan se poistetaan. Hiilidioksidi poistuu kaasun paineen pienentyessä.

3.

Raaka biokaasu virtaa toiselle adsorptiokolonniin. Jäännösbiokaasu ohjataan kolmannelle adsorptiotilaan, joka on tyhjiötilassa.

4. Jäänyt kaasu pääosin sisällöltään hiilidioksidia ohjataan ympäristöön. Ensimmäisessä adsorptiotilassa tapahtuu tyhjennys sekä tyhjiössä käyttö, ettei ilmaa pääse sisälle.

5. Adsorptiotilat, joita on useita, eivät aina täyty samalla tavalla, joten neljäs adsorptiokolonni on varalla.

Adsorptiotiloja kaasulle on yleensä useampia vierekkäin. Kuvassa 10 on esitetty näitä kolonneja kaksi vierekkäin.
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Kuva 10 PSA:n PI-kaavio (Wu ym. 2015)

Taulukko 2 Energiankuluja eri adsorptiomateriaaleilla (Wu ym. 2015 )
Adsorptiomateriaali
qv =500 m3/d

Energiakulutus
(kWh/m3 N CH4)

T = 323 K
p = 1 kPa (normaali ilmanpaine)
Zeolite 13X

0,422

CMS-3K

0,214

MOF-508b

0,185

Oletukset:
-

prosessissa ideaalikaasu

-

adiabaattinen
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5.2 Rikkivedyn vähentäminen ja biokaasun kuivaaminen
Rikkivety aiheuttaa ongelmia moottoreissa ja turbiinien siivekkeissä, joten sen poistoa suositellaan reaktorissa tai heti sen jälkeen. Rikinpoisto (eng desulfurization) on tärkeää, koska
mikroturbiinin rekuperaattori sekä turbiininsiivet syöpyvät sen vaikutuksesta.

Hapen lisääminen reaktoriin poistaa kaasusta rikkivetyä. Rikkivety reagoi herkästi metallien
kanssa. Käytetään raudanioneja, Fe2+ ja Fe3+. Näitä ioneja sisältävää ainetta laitetaan tankkiin
ja tapahtuu rikkivedyn absorptio (Petersson. 2013 338). Rikkivety sitoutuu kemiallisen reaktion avulla rautaan. Myös PSA-tekniikka poistaa rikkivetyä, koska rikkivety sitoutuu aktiivihiileen (Petersson. 2013 336). Aktiivihiilisuodatus on mahdollista käyttää rikkivedyn
lisäksi muillekin hajukaasuille ja epäpuhtauksille biokaasussa.

Raakakaasu voi sisältää vettä höyrynä. Veden poisto voidaan suorittaa viilennystekniikalla.
Viilennyksessä vesihöyry kondensoituu pois. Viilennys ei syö energiaa, kun esimerkiksi
kaasuputki kulkee maanalta, jossa lämpötila viilenee kaasuputkessa. Vesi saadaan kondensoitumaan myös nostamalla painetta. Tämä käy huurteenpoistajalla tai syklonilla. Ainoa
energiakulu voi olla lievä painehäviö vedenpoistossa. (Petersson. 2013 331)

5.3 Märkäerotin
Märkäerottimessa hiilidioksidi ja muut liukenevat kaasut siirtyvät veteen. Vesi syötetään
kaasun virtauksesta läpi kanavassa. Kondensoinnin jälkeen kaasu siirtyy paineistettavaksi 4
– 8 bar:iin. Jokaisen paineistuksen jälkeen on mukana jäähdytys. Märkäerottimen työjärjestys vaihtelee valmistajien mukaan jäähdytyksissä ja paineistuksissa.
Sähkön tarve on 0,2 – 0,3 kWh/m3 N biokaasua kohti. Lämpöä ei tarvita märkäerottimessa.
Vettä kuluu riippuen laitoskoosta 1 – 3 m3 /päivä. Märkäerotinta ei tarvita, jos käytössä on
muu puhdistintekniikka. (Beil & Beyrich. 2013. 350)
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6 MOOTTORI- JA TURBIINITEKNIIKAT
Metaanin käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa varten on olemassa useita turbiineja ja
polttomoottoreita (eng internal combustion engine). Ominaisuuksia ovat sähkönsyöttö, palokaasun laatu ja jälkilämmön hyödyntäminen. Anaerobiset laitokset hyödyntävät yleensä
tuotettua lämpöä itse omaan käyttöön.

Maailmassa uutta voimalaitoskapasiteettia rakennettiin noin 150 000 MW vuodessa 2000luvun alussa. Siitä oli noin 7,5 % polttomoottorivoimaloita, eli enemmän kuin ydin- tai vesivoimaloita. Polttomoottorivoimalat ovat huonojen sähköverkkojen vuoksi yleisiä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suurin osa moottorivoimaloista toimi kevyellä polttoöljyllä, noin kahdeksannesosa raskaalla polttoöljyllä ja noin kahdeksasosa maakaasulla.
(Larjola. 2013 55)

Hajautettu tuotanto on potentiaalisia tapoja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Verrattuna tavanomaisiin keskitettyyn tuotantoon, hajautettu tuotanto sisältää sähköntuotantoa
paikallisesti käyttäen pienempiä tuotantoyksikköjä. Kaasua käyttövoimana polttomoottori,
lähtöteho <2 MW voidaan käyttää osana hajautettua sähköntuotantoa. Biokaasu on houkutteleva uusiutuvan energian lähde, ja voidaan käyttää sellaisille tuotantoyksiköille, erityisesti harvaanasutuilla alueilla. (Jung ym. 2015 186).
CHP-laitos pystyy hyödyntämään palokaasun energiasisällöstä 85 – 90% eli noin 10 % energiasta jää saavuttamatta hyötykäyttöön. Tämä on hyvä, mutta edelleen arvokkaamman energiamuodon sähkön sähköntuotantohyötysuhde on parhaimmillaan 40 % Tämä tarkoittaa
käytännössä että 1 m3 N biokaasua vain 2,4 kWh sähkövoimaa voidaan tuottaa. (Deublein &
Steinhauser. 2008 367)

Kaatopaikkalaitokset ovat yleensä polttomoottori käyttöisiä. Orgaanisen materiaalin käyttö
lisää kaasun määrää verrattuna lietelannan kapasiteettiin kolme-, neljänkertaisena. Yhdysvalloissa on yleistä käyttää mikroturbiineja (30 kW ja 200kW) rinnakkain näin voidaan lisätä
säätövaraa suhteessa hetkelliseen kaasuntuottoon (Timmerman. 2013).
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6.1 Turboahdettu biokaasukäyttöinen polttomoottori
Voimalaitosmittakaavan kaasumoottorit toimivat yleensä jollakin kolmesta seuraavasta kaasudiesel, kaksipolttoainemoottori ja kipinäsytytteinen kaasumoottori (Larjola. 2013 55).

Biokaasu siis poltetaan, josta syntyy moottorin suljetussa tilassa lämpöä, jolla on kyky tehdä
työtä moottorinkampeen. Moottorikampi pyörittää akselia, joka pyörittää generaattoria tai
linkoa. Linko on laite vedenpuhdistamoilla, joka pyörii aksiaalisesti ja erottaa vettä kuivaaineista. Moottoritekniikassa korkeammalla puristussuhteella voidaan saavuttaa parempia
hyötysuhteita, korkeammat palolämpötilat kuitenkin synnyttävät typenoksidipäästöjä (Jung
ym. 2015).
1

𝜂 = 1 − 𝑟 𝑘−1

(8)

 on ottomoottorikierron hyötysuhde, r on puristussuhde, k on 1,4 ilmalle riippuen koetilanteesta. Puristussuhteella tarkoitetaan moottorin kahden eri tilan välisen tilavuuden suhdetta.
Yli-ilmaa on 40 % enemmän teoreettisesta polttokemiallisesta tarpeesta, näin saavutetaan
parempi palamisprosentti metaanille.

6.2 Mikroturbiini CHP-laitoksessa
Puhuttaessa mikroturbiini-luokan CHP-laitoksesta voidaan puhua kokonaisteholuokasta 100
kW. Ulkoilmalla on vaikutusta turbiinin tehoon. Jos ulkoilma on liian kuuma T∞ >25C,
tippuu saatava teho pienemmäksi. Nousu ulkolämpötilassa johtaa matalampaan massavirtaan turbiinin läpi ja kompressorin lämpötila nousee. Matalampi ulkolämpötila johtaa korkeaan tehoon ja hyötysuhteeseen. T∞ < -10C on hyvä lämpötila alue ajaa mikroturbiini tehokkaasti. Myös ulkoisella paineella on vaikutusta. Noustessa 1000 metrin korkeuteen paineen muutos alentaa sähkötehoa 11 %:ia. (Backmann&Kaikko. 2013 169)

Palamisprosessi on jatkuva polttimossa mikroturbiineissa ja pidetään tasaisena. Turbiiniin
menevälle palokaasulle tavoitellaan korkeampaa lämpötilaa paremman hyötysuhteen takia.
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Ilma sekoittuu paineistettuun kaasuun polttimossa näin saavuttaen sopivan suhteen, joka voidaan ohjata turbiinille. (Backmann&Kaikko. 2013 165) Mikroturbiineissa suuret akselinopeudet sekä pitkät käyttöajat vaativat laakeroinnilta paljon. Laakerit aiheuttavat kitkahäviöitä, jotka aiheuttavat hyötysuhteen alenemista.

6.2.1 Kompressori
Kompressorilla ja hyötysuhteella on seuraava yhteys:
𝑃𝑎𝑘𝑠 = 𝑃𝑇 −𝑃𝐾

(9)

Paks akseliteho, PT turbiinin teho, PK kompressorin teho.
𝑃𝑒 = 𝑃𝑎𝑘𝑠 𝜂𝑚𝑒𝑘 𝜂𝑚𝑔

(10)

Pe sähköntuotantoteho, ηmek mekaaninen hyötysuhde, ηmg generaattorin hyötysuhde.
𝑃𝑒 = 𝜙𝑓 𝜂𝑒

(11)

e sähköntuotannon hyötysuhde, f polttoaineen sisään lämpöarvo.
Φ𝑓 = 𝑞𝑚𝑓 (𝐿𝐻𝑉 + ℎ𝑓 )

(12)

qmf on polttoaineen massavirta, LHV alempi lämpöarvo, hf on polttoaineen tuntuva entalpia.
Polttoaineen lämpöentalpian hf merkitys on pienempi. Turbec-mikroturbiinin e= 33,3%
(Backmann&Kaikko. 2013)

Kompressorissa muutetaan rotaatiotyötä paineeksi staattoreilla (paikallaan pysyvillä) sekä
roottoreilla (liikkuvilla, kääntyvillä) paineeksi. Kompressoreissa absoluuttiset nopeudet ovat
useita satoja metrejä sekunneissa. Kompressorin diffuusori on tasaisesti levenevä kanava.
Korkeat hyötysuhteet saavutetaan laskemalla kehittyneillä CFD-laskennalla. Ensimmäinen
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tietokoneohjelma aksiaalisille kompressorille kirjoitettiin 1960-luvulla. Pienemmillä turbiiniluokilla 10 kW isentrooppinen hyötysuhde on luokkaa 70 %, kun taas 100 kW laitteilla
saavutetaan 85 %. Aksiaalisia kompressoreita suositellaan, koska virtauksen ulossuunta on
aksiaalisesti. (Backman&Kaikko. 2011 147)

6.2.2 Turbiini ja siivekkeet
Korkean tehon suhteessa sisään laitettuun voimaan tuottavalla turbiininrakenteella on taloudellinen vaikutus. Aksiaaliset- ja radiaaliset turbiinit eroavat virtauksen sisätulosuunnillaan,
kuten kompressoreilla. (kpl 6.2.1)

6.2.3 Lämmönsiirrin mikroturbiinissa
Turbiinin matalaenergisen ulosvirtaavan lämmön uudelleenkäyttö on suotavaa. Kerron voimalaitoskierron sisäisen energiakäytön tavoista ja rekuperaattoreista. Rekuperaattori on
kaasu-kaasu lämmönvaihdin, jossa erittäin kuuma 650 C pakokaasun lämpö siirtyy paineistettuun kaasuun. Paineistettu kompressorilta tuleva kaasu siirtyy polttimolle rekuperaattorin
jälkeen. Tärkein laskennallinen tekijä rekuperaattorissa on sen lämmön määrä, joka todellisuudessa siirtyy verrattuna teoreettiseen maksimiin. Akseliin kohdistuva voima kasvaa rekuperaattorin käytöllä. Rekuperaattori on myös investointi ja paine-häviöt voimalaitoskierrossa kasvaa. Kaasu-kaasu lämmön siirtäminen järjestetään pienemmällä lämpökapasiteetti
arvolla, mutta laajemmalla lämmön siirtymispinta-alalla A. Seurauksena tästä rekuperaattori
on väitetty kalleimmaksi yksittäiseksi komponentiksi mikroturbiineissa.

Rekuperaattorin suunnittelu on haasteellista. Korkea paine ja lämpötilaerot tekevät haasteita.
Suurin lämmönsiirto pinta-ala ja pienin painehäviö suosivat levymuotoa. Öljyvapaat laakeroinnit mikroturbiineissa ovat suotavia, jolloin rekuperaattoriin ei pääse epäpuhtauksia kuumanpuolen levylle. Öljy palaisi kiinni ja aiheuttaisi levylle huonomman siirtymäpinnan ja
näin ollen lämpöenergiaa ei voida hyödyntää tässä termodynaamisessa kiertoprosessissa.
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7 BIOTEHDAS OY KUOPIO
Biotehdas Oy on biokaasulaitoksia omistava ja ylläpitävä yritys. Yrityksellä on käytössä uusintaa tekniikkaa biokaasunsa tuottamiseen. Oma sähkönkulutus mitataan muuntamossa,
joka on laitoksen kyljessä.

Laitteistosta Kuopiossa haastattelun 10.9.15 perusteella:

Löytyy pumppuja, sekoittimia ja lämmönvaihtimia. Lämmönvaihdin oli eriteltynä hallitiloissa. Lämmönvaihdin siirtää lämpöä vesikiertoiseen järjestelmään Kuopiossa Biotehtaalla.
Reaktorin pystysekoittimet vievät sähköä. Pystysekoitin on ylhäältä kiinnittyvä pitkänmallinen propellisekoitin. Aktiivihiilisuodatus poistaa haitalliset kaasut reaktorissa muodostuneesta biokaasusta. Prosessia ohjataan tietokoneilla. Moottoreita on 5,5 kW ja 12 kW kokoluokassa.
Käyttöönotto vuonna 2014 Maaliskuussa. Ensimmäisenä talvena saatiin käyttökokemusta ja sen jälkeen tehtiin uudistuksia Biotehtaalla. Talviolojen takia oli tarpeellista lisätä lämmitystä linjoihin ja kenttäinstrumentteihin. Kuopion Energia on asiakkaana Biotehtaalle. Metaanipitoinen kaasu kuljetetaan putkea pitkin asutusalue Pitkälahden lämpökeskukselle. Kaasuputkeen syötettävälle kaasulle täytyy suorittaa kaasun paineenkorotus ennen
siirtoverkkoon vapauttamista.

Eristämiseen on käytetty aikaa, johtuen talvioloista. Sähkönkulutusta laitteissa ei ole varaa
pudottaa. Useimmista laitteissa on pakko olla tämä sähkönkäyttö toimivuuden takia. Putkilinjat on eristetty ja saattolämmitetty. Saattolämmitys on putken ulkopuolella kulkeva lämmitysjohto. Kaatopaikkakaasulla ja biokaasulla on vesikierto osassa putkistoissa. Oma lämmöntuotantoyksikkö sijaitsee lähellä, jolla tuotetaan lämpöä laitoksen ja tilojen käyttöön.
Biotehdas Oy käyttää enimmäkseen erilliskerättyä orgaanista yhdyskuntajätettä
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Kuva 11 Kuopion Biotehdas ulkokuva 10.9.15

Kuva 12 Laitoksen sisäpihalta 10.9.15
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8 LASKENTA JA TULOKSET
Tässä luvussa 8 lasketaan Kymen Bioenergia Oy:n (KB) biokaasulaitoksen biokaasuntuotantolaitoksen energiankulua. Käytetään lähtötietoja hyväksi – pyritään laskelmien vastaavan KB kokoluokkaa. KB on jatkuvatoiminen reaktori. KB biokaasulaitos käyttää viemärilietettä, ruohoa läheisiltä maatiloilta ja biojätettä teollisuudesta, ruokateollisuudesta sekä kotitalouksista (Havukainen 2013 236). KB on yksivaiheinen reaktori, jossa sijaitsee hydrolyysisäiliö ennen varsinaista reaktoria. Hydrolyysisäiliön tehtävänä on ilmeisesti toimia esikäsittelynä laitoksella. Hygienisointi tapahtuu reaktorin jälkeen. Hygienisoinnin jälkeen suoritetaan linkous, jossa erotetaan nestefraktio kiinteästä aineksesta. Kuvassa 13 esitetään prosessikulku KB:llä. Tuloksissa ilmenee näkökulmia sekä aikaisempien tutkimusten arvioita
biokaasulaitoksen energiankuluista.

Biojätteen
vastaanotto

Jätevesilietteen
Tasaussäiliö

vastaanotto

Kuivaliettteen

Hydrolyysisäiliö

Mädätysreaktori

vastaanotto

rejekti
biokaasu
Kaasunjalostus

Hygienisointi

Linko

Energiakäyttö

Lannoitekäyttö

Kuva 13 KB prosessinkulku. (Kymen Bioenergia. 2013)

Vedenkäsittely
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8.1 Massavirta, lietteen tiheys ja reaktorin koko
KB:n laitoksen kapasiteetti on 19 000 t/a ja biokaasun energiasisältö on 14 000MWha-1 (Havukainen 2013 236). Käytetään tätä kapasiteettiarvoa massalle. Mädätyslämpötila Td on keskimäärin 55 ºC. Laitokselta saadaan vuodessa lingottua jäännöstä yhteensä 8415 t (Havukainen 2013 236).

Lasketaan Kymen Biokaasulaitoksen massavirta laitoksen läpi vuoden aikana keskimäärin.

𝑞𝑚̇ =

missä 𝑞𝑚̇

𝑚
𝑡

19∗106 𝑘𝑔

= 365∗24∗60∗60 𝑠 = 0,602

𝑘𝑔

(13)

𝑠

keskimääräinen massavirta systeemin läpi vuodessa [

𝑘𝑔
𝑠

m

massa

[kg]

t

aika

[s]

]

Lietteen syöttötiheydeksi arvioidaan 0.75 t/m3 (Bachmann. 2013 199). Arvioiden vuodessa
keskimäärin systeemiin menevän lietteen tilavuusvirta on qv = 0,803 dm3/s. Mädätysaika on
noin 17 päivää (Havukainen 2013 236).

Reaktorin koko on tiedossa.
𝑉𝑑 = 2000 𝑚3
Tähän reaktoritilavuus on nestetilavuus lietteelle. Kaasun säilytystila sijaitsee lietteen yläpuolella (Bachmann. 2013 198). Kaasun säilytystilaa voi olla myös reaktorin ulkopuolella –
ainakin osan kaasusta täytyy joka tapauksessa olla reaktorin yläpuolella. Biokaasun tiheys
on pienempi kuin lietteen, joten se pyrkii ylöspäin lietteen yläpuolelle reaktorissa. Oletetaan,
ettei syntyneelle biokaasulle synny lämpöhukkia pois systeemistä.

34

8.2 Mekaanisen hienontamisen energiankulu
Lasketaan energiankulutus sopivimmalle hienontajalle. Axflow mono f sarjan Muncher repijät on tarkoitettu biojätteen ja muun vastaavanlaisen biologisen jätteen hienontamiseen.
Hienontaminen on partikkelikoon pienentämistä mekaanisella voimalla. Kalan perkausjäte,
teurastamojäte sekä ruohon käyttö soveltuvat tähän laitteeseen. (Mono Pumps. 2009)

Oletukset:


Repijään ruoho syötetään biojätteen mukana ja vastaa ominaisuuksiltaan biojätettä



Repijä toimii kapasiteetin arvoilla



Repijän esitteen arvot ovat aitoja

(Monopumps. 2009)

Kapasiteetti 600 millimetrin syöttöaukolla on 1200 kg/h biojätettä

600 mm versiossa yksi 7,5 kW moottori.
𝑡600 =

7595 𝑡
𝑡 ≈ 6329ℎ
1,2 ℎ

Päivää kohden käyttötunteja kertyy 600 mm koneelle 6329h /365päivää = 17,34 h/päivä.

Kapasiteetti 1000 millimetrin syöttöaukolla on 4500 kg/h biojätettä

1000 mm versiossa moottoreita on kaksi 7,5 kW ja 5,5 kW.

𝑡1000 =

7595 𝑡
𝑡 ~ 1688ℎ
4,5 ℎ

Päivää kohden käyttötunteja kertyy 1000 mm koneelle 1688h /365päivää = 4,62 h/päivä.
Energiakulut vuodessa:
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𝐸600 = 6329ℎ ∗ 7,5𝑘𝑊 ≈ 47467,5 𝑘𝑊ℎ ≈ 47,5 MWh
𝐸1000 = 1688ℎ ∗ (7,5𝑘𝑊 + 5,5𝑘𝑊) ≈ 21944 𝑘𝑊ℎ ≈ 21,9 𝑀𝑊ℎ
Axflow repijäkoneissa kannattaa investoida isompaan versioon 1000 mm syöttöaukolla. Kymen bioenergian biokaasulaitos vuonna 2013 tuotti biokaasua 12 000 MWh ja kapasiteetti
on 14 000 MWh biokaasuntuotannolle (Havukainen. 2013 236). Repijän osuus biokaasun
sisältämästä kokonaisenergiasta on isommalla koneella pieni. Biokaasulaitoksen suunnittelijan on syytä huomioida tulevaisuutta ja näin ollen miettiä suurempaa käsittelymäärää.

Valitaan suurempi repijä. Sähkönkulutus on 21,9 MWh.

8.3 Syöttöpumpun energiankulutus
Lasketaan syöttöpumpun energiankulutus. Reaktorin korkeus on 17,90 m (luku 8.6).

𝑃𝑃 =

𝜌 𝑔 𝐻 𝑞𝑣

missä

(15)

𝜂𝑃

𝑃𝑃 on pumpun tarvitsema teho

[W]

𝜌 on fluidin tiheys

[kg/m3]

𝑔 on maanvetovoimakiihtyvyys 9,81 m/s
[m3/s]

𝑞𝑣 on tilavuusvirta
𝜂𝑃 on pumpun hyötysuhde, arvioidaan 0,80

𝑃𝑃 =

𝑘𝑔
𝑚3

750

∙

9,81m
0,803
∙17,90𝑚∙ 1000 m3 /s
s

0,80

= 132 W

Pumpun teho on 0,132 kW. Vuoden aikana syntyvä sähköenergian kulutus on pumpun
käydessä jatkuvasti.
𝐸𝑃 = 0,132 𝑘𝑊 ∙ (365 ∙ 24)ℎ = 1158 𝑘𝑊ℎ
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Syöttöpumppu vie sähköenergiaa vuodessa 1,158 MWh. Pumppujen kokonaismäärää ei ollut tiedossa laitoksella.

8.4 Sekoittimen energiankulutus
Lasketaan optimaalisesti 10 kW moottorilla toimivan sekoittimen energiankulu vuodessa.

𝐸𝑚𝑖𝑥,1 =

0,01MW ∗ 8760h
= 43,8 𝑀𝑊ℎ
2

Sekoittimen moottori 10 kW sähkönenergiankulutus vuodessa on 43,8 MWh.

Tarvittaessa 20 kW moottorilla toimivaa sekoitinta energiankulu vuodessa on

𝐸𝑚𝑖𝑥,2 =

0,02MW ∗ 8760h
= 87,6 𝑀𝑊ℎ
2

Sekoittimen moottori 20 kW sähkönenergiankulutus vuodessa on 87,6 MWh.
Luvussa 4.2 Deublein&Steinhauser esittämän 0,05 – 0,1 kWh/(m3·d) mukaan lasketaan energiankulutuksi sekoittamiselle vuodessa.
𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑚𝑖𝑥,3 = 0,05 − 0,1 𝑚3 ∙𝑑 ∙ 1179 𝑚3 ∙ 365 𝑑 = 21517 − 43033 𝑘𝑊ℎ
Sekoittamisen energiankulu on Deublein&Steinhauser mukaan näin 22 MWh:sta 43
MWh:iin sähköenergiaa vuodessa.

Valitaan realistisimpina vaihtoehtona 20 kilowatin sekoitin.
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8.5 Lämmityksen energiankulu
Lämpöä syntyy biokaasun (14 000 MWh) palaessa vuodessa 43,5 % lämmöntuotannon hyötysuhteella 6090 MWh (Havukainen. 2014 236). Tästä saadaan keskimääräinen lämpöteho
vuodessa laitokselta 695 kW. (Larjola. 2013 58)
Lasketaan tarvittava lämmityksen lämpövirta 𝑞ℎ . Käyttötunteja vuodessa 8760 h.
𝑞ℎ = 𝑚𝑓 𝑐𝑝,𝑓 (𝑇𝑑 − 𝑇𝑓 ) + 𝑚𝑑𝑤 𝑐𝑝,𝑑𝑤 (𝑇𝑑 − 𝑇𝑑𝑤 )

missä

(16)

𝑐𝑝,𝑓 on syötteen lämpökapasiteetti 4,2 kJ/(kg∙K), kun syöte on 323 K lämpötilassa (Deublein&Steinhouser. 2008 411)
𝑇𝑓 on syötteen lämpötila 283 K
𝑚𝑑𝑤 on laimennusveden massa
𝑐𝑝,𝑑𝑤 on veden ominaislämpökapasiteetti
𝑇𝑑𝑤 on laimennusveden lämpötila
𝑚𝑓 on raaka-aineen massa

Koska laimennusvettä ei tule, toinen termi häviää yhtälöstä 16.

𝑞ℎ = 𝑚𝑓 𝑐𝑝,𝑓 (𝑇𝑑 − 𝑇𝑓 ) = 0,602

𝑘𝑔
𝑘𝐽
(328 𝐾 − 283 𝐾 ) = 113,778 𝑘𝑊
∙ 4,2
𝑠
𝑘𝑔𝐾

Lämpövirta keskimäärin vuodessa on 114 kW reaktoriin ilman lämpöhäviöitä lämmönsiirtimissä. Yhtälö 16 ei ota huomioon lämmönsiirtimen häviöitä. Lämmönsiirtimen hyötysuhteeksi voidaan arvioida ηexc = 0,6 (Ruggeri ym. 2015 93).

Lasketaan vuodessa tuodun lämpöenergian määrä:

𝐸ℎ = 𝑞ℎ ∙

(365 ∙ 24)ℎ
1
1
∗
= 113,778 𝑘𝑊 ∙ (365 ∙ 24)ℎ ∗
= 1661159 𝑘𝑊ℎ/𝑎
𝑎
𝜂𝑒𝑥𝑐
0,6
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Lämmitykseen kuluu tällä arvolla 1661,2 MWh vuodessa lämpöenergiaa. Tällöin vuodessa
lämpövirta lämmönsiirtimen häviöt huomioon ottaen 190 kW. Näyttäisi KB:n olevan itseriittoisa reaktoriin tuomansa lämmön suhteen verrattuna tuotettuun 589 kW lämpöenergiaa.
Yhtälö 16 vastaa lähdeaineistosta löydettyjä yhtälöitä lämmityksen energiankululle (Bachmann. 2013 200)(Deublein&Steinhauser. 2009 412)(Ruggeri ym. 2015 93).

8.6 Lämpövirta reaktorista
Kun korkeuden ja halkaisija suhde on 1,5 ja reaktori sylinterimäinen ja Vd = 2000 m3, saadaan
reaktorin halkaisijaksi 11,93 metriä ja korkeudeksi 17,90 metriä (Havukainen. 2015 41).
Tällöin vaipanpinta-ala lietekerroksessa on A = πdh = 670,7 m2. Koska yksittäisen reaktorinkoko voi kasvaa suureksi, voidaan reaktoreita rakentaa kaksi tai enemmän vierekkäin,
tällöin puhutaan vaiheistetusta reaktorista (luku 4.4).

Käytetään Spaceloft® aerogeeli eristekangasta. Tämän materiaalin paksuus di on 10 mm ja
kag 16,5 mW/(m∙K) (Aspen Aerogel. 2016). Käytetään polystyreeniä eristemateriaalina aerogeelin lisäksi. Polystyreenin kps on 0,029 W/(m·K) 310 K lämpötilassa. Paksuutta polystyreeni eristeellä on 50 millimetriä. Biokaasutilan lämmönjohtavuutta ei oteta huomioon laskennassa. Se on matala, koska kaasut johtavat lämpöenergiaa vähemmän (Incropera ym.
2011 8). Vuoden keskimääräinen ulkolämpötila Kouvolassa arvioidaan olevan 5,7 celsiusta
(Ilmatieteen laitos. 2014).

Yhtälö 17 esittää lämmönjohtumiskerroin U.

𝑈=

1

(17)

𝑑𝑖
1
1
+ ∑𝑛
𝑖 𝑘 + ℎ𝑜𝑢𝑡
ℎ𝑖𝑛
𝑖

missä

hin on konvektiokerroin reaktorissa

[W/(m2*K)]

di on reaktori seinän paksuus

[m]

ki on konduktion lämmönsiirtokerroin eristemateriaalille [W/(m*K)
hout on konvektiolämmönsiirtokerroin ulkoilmalle

[W/(m2*K)]
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Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin riippuu aineen ominaisuuksista, onko kyseessä kaasu
vai neste – virtausominaisuuksista, kuten virtausnopeus, viskositeetti, ja muista nopeudesta
tai lämpötilasta riippuvista aineen ominaisuuksista. Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin on
kokeellisesti todettu arvo. Kun eristys on polystyreeniä tai muuten hyvin lämpöä eristävää
materiaalia, voidaan yhtälöä 17 yksinkertaistaa ja jättää konvektiiviset lämmönsiirtokertoimet pois (Ruggeri ym. 2015 95). Nyrkkisääntönä voidaan pitää: mesofiilisille tankeille U =
0,3 W/m2 K, termofiilisille tankeille U = 0,2 W/m2 K (Bachmann. 2013 200).

Lasketaan U-arvo, jotta voidaan laskea lämpövirta reaktorista.

𝑈=

1
𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑝𝑠 𝑑𝑎𝑔
𝑘𝑎𝑔 + 𝑘𝑝𝑠 + 𝑘𝑎𝑔

=

1
= 0,34
0,01
0,05
0,01
0,016 + 0,029 + 0,016

Lasketaan lämpövirta qh reaktorista läpi
𝑞ℎ = 𝑈𝐴(𝑇𝑑 − 𝑇∞ )
missä

(17)
[m2]

A on reaktorin lämmönsiirron pinta-ala
T∞ on ulkoilmalämpötila

𝑞ℎ𝑙 = 0,34

[K]

W
∙ 670,7 m2 ∙ (328 𝐾 − 278,7 𝐾) = 11242𝑊
m2 ∙ K

Vuodessa tämän lämpövirran lämpöenergian kulu on 98,5 MWh.
Hydrolyysisäiliön ja tasaussäiliön yhteenlaskettu tilavuus on 740 m3. Samoilla menetelmillä
laskettuna, kun säiliöiden lämpötila on 35 ºC lämpöhäviö vuodessa on 30,3 MWh.

8.7 Käsittelyjäännöksen linkoamisen energiankulu
Käsittelyjäännöksen osuus energiankulusta voi nostaa energiankulutusta. Reaktorista poistuvalle lietteelle tehdään neste erottelu ja kuivaaminen. Neste/kiinteä erottelulle on esitetty
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sähköntarvetta 1,2 kWh/kg märkää jäännöstä. Kuivaaminen kuluttaa lämpöenergiana 1,6
kWh/kg jäännös. Pelletointi vastaavasti käyttää lämpöenergiaa 0,75 kWh/kg kuivattua jäännöstä kohden. (Scholwin. 2013 218)

KB:llä tehdään käsittelyjäännökselle pelkästään linkoaminen. Termisiä menetelmiä ei käytetä, vaan sen ajatellaan tapahtuvan haihtumalla käsittelyjäännöksen säilytystilassa. Haverinen 2013 esittää diplomityössään lietteen linkoamiselle käytettäväksi dekantterilinkoa (eng
decanter centrifuge). Valitaan kuitenkin nyt ruuvipuristinerotin linkoamiseen (eng screw
press separator) (Al Seadi. 2013 286). Ruuvipuristinerottimen energiankulu on 0,4 – 0,5
kWh/m3liete.

Lasketaan energiankulu neste/kiinteä fraktioiden erottelulle tuoreessa lietteessä. Lingottua
käsittelyjäännöstä poistuu KB:ltä 6076 tonnia vuodessa (Havukainen. 2014). Vettä on siis
ollut aiemmassa tilassa 89 % ja sen osuutta on pienennetty 75 %:iin, kun taas kiinteiden
aineiden määrä on pysynyt vakiona 1519 tonnia/vuosi. Jos arvioidaan kiinteiden aineiden
pitoisuuden olleen ennen linkousta 11 %, lietettä ennen linkoamista on ollut 1519 t / 0,11 =
13809 t. Tilavuutena 13809 t / 0,75 t∙m-3 = 18412 m3, joten sähköenergiankulu 36,8 MWh
vuodessa.

8.8 Kaasunjalostamisen energiankulu
Luvun 5.1 taulukossa 2 on esitetty MOF-508b materiaalille energiankulutusta 0,185 kWh/m3
N CH4. Lasketaan adsorptioon perustuvan biokaasunjalostamisen energian kulu vuosittain.

Metaanin energian sisältö on 48 MJ/kg = 13,3 kWh/kg on biokaasulaitokselta syntyvän 14
000 MWh energiaa sisältävän biokaasun metaanin massa 1 050 000 kg ja kun metaanin tiheys on 0,659 kg/m3. Metaanin tilavuudeksi vuodessa muodostuu noin 1 593 323 m3.

Sähköenergiaa kuluu biokaasun jalostamisessa biometaaniksi vuodessa 294,8 MWh.
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8.9 Biokaasulaitoksen yleisenergiakulutuksesta, kirjallisuuden perusteella
ja asukasta kohden
Tässä luvussa ensin esitellään lukujen 8.2 – 8.8 tulokset kootusti. Kuvassa 14 on esitelty
sähköä käyttävien laitteiden energian kulusta. Kuvassa 15 on esitelty lämpöä tarvitsevien
kohteiden lämmönkulutusta.

Käsittelyjäännöksen linkoaminen
Kaasunjalostaminen
Mekaaninen sekoitin

Syöttöpumppu
Mekaaninen hienontaminen
0

50

100

150

200

250

300

350

MWhel/a
Kuva 14 Sähkönkulutukset

Sähkönkulutuksen yhteenlaskettu kulutus on 442,2 MWhel/a. Sähköenergiaa kuluu tuotettua
biokaasun energiasisältö kohti 0,0316 MWhel/MWhbiokaasu. Sähköenergian kulutus, kun biokaasulaitoksen kapasiteetti on 19 000 t, 23,27 kWh/t = 83,8 MJ/t.
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Lämpövirta reaktorista
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Kuva 15 Lämmönkulutukset

Lämpöä kuluu yhteensä 1790 MWhth/a. Lämpöenergiaa kuluu tuotettua biokaasu energiasisältöä kohti 0,128 MWhth/MWhbiokaasu. Massaa kohti lämpöenergiankulutus on 94,21 kWh/t
= 339 MJ/t.

Todellisuudessa energiankulu on suurempi. Esittelen seuraavia syitä energiankulun kasvamiselle/vähenemiselle luvuissa 8.2 – 8.8 lasketusta tuloksesta:


Esimerkiksi hienontajaa joudutaan joillekin raaka-aineille käyttämään useammin
kuin yhden kerran, jolloin sähköenergiankulutus kasvaa.



Pumpun hyötysuhde on pienempi johtuen fluidin laadusta. ηP = 0,8 on vedelle yleensä
ilmoitettu. Pumpun hyötysuhteen pienentyessä energiankulutus kasvaa.



Toisaalta, jos biokaasunjalostamista biometaaniksi ei tarvitse tehdä täydellisesti eli
hiilidioksidia ei poisteta, tällöin energiankulutus pienenee.

Scholwin (2013) esittelee artikkelissaan Energy flows in biogasplants: analysis and implications for plant design kuinka paljon voidaan arvioida kunkin prosessivaiheen biokaasulaitoksella vievän energiaa toimiakseen. Taulukko 3 kertoo tämän artikkelin kokoavasti. Tulokset voivat vaihdella verrattain eri tutkimusten ja julkaisujen välillä, koska biokaasulaitosten tekniset ominaisuudet ja kokoluokat vaihtelevat merkittävästi (Scholwin. 2013 212-227).
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Taulukko 3 Biokaasun energiankulukohteita ja niiden osuus tuotetusta biokaasusta

Energiankulu

taloudellisesti merkittävä, fossii- –

Huomioitavia asioita

KB:lle laskennallinen arvio

Kohde

varsinaisen pieni, ei huomioida

–

Kuljetus

liset polttoaineet autoissa uusiutumattomia
hyvin pieni energiankulu tonnia Tässä tarkoitetaan tasaussäiliötä
kohden

merkittävä, mutta myös esi-kä- 2800 MWhbiokaasu/a

sun tuotantoa osaltaan

tarpeellisia

mukaan, lämmöntarve muuttuva

2) 700 – 2100 MWhbiokaasu/a

1) CHP-laitoksen tuotannon läm- ulkoilma vaihtelee vuodenajan 1) 1218 – 2436 MWhbiokaasu /a

MWhel/MWhbiokaasu

Lantalietteelle 0,015 – 0,023 pumput ja sekoittimet toisaalta 210 – 322 MWhel /a

giasta koostuvaa)

energiasta (pääosin sähkö-ener- sittely menetelmät lisäävät kaa-

kokonaisuudes- 20% biokaasun sisältämästä

Varastointi ennen käsittelyä

Esikäsittely
saan

Mädätys, sähkö

Mädätys, lämpö

möstä tyypillisesti 20 - 40 %
2) prosessilämmöntarve 5 – 15%
biokaasun energian sisällöstä
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Kohde

Energiankulu

tarvitsee jäähdytysvettä myös

Huomioitavia asioita

105 – 210 MWhel/a

KB:lle laskennallinen arvio

2) 980 MWhth/a

1) 490 – 613 MWhel/a

0,0075 - 0,015
MWhel/MWhbiokaasu

1) Märkäerotin, PSA ja mem- arvioidaan

metaanisisällöksi

CHP, sähkö

Biokaasunjalostaminen

kg/m3, ja vuodessa biometaa-

braanimenetelmä: 0,2 – 0,25 65%, jolloin ρbiokaasu = 1,30
kWhel/m3 biokaasua

1593323 m3
2) kemiallinen absorptio: läm- nia
pöä 0,4 kWhth/m3 biokaasu
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Taulukon 3 arvoilla arvioidaan lähdemateriaalin kokonaissähkön- tai lämmönkulutusta. Eri
energiankulutuksen arvot on merkitty lähteeseen eri energiamuotoja ajatellen. Kolmessa arvoissa tarkoitetaan tarvittavaa biokaasun sisältämää energiaa, lämpöenergiaa tai sähköenergiaa. Tässä arvioinnissa ei käytetä märkäerotinta. Taulukossa 4 on esitetty yhteenvedollisesti
biokaasulaitoksen mahdollista sähkön– ja primäärienergiankulutusta taulukon 3 perusteella.
Taulukon 4 energiamäärät ovat megawattitunteja vuodessa. Omiin tuloksiini luvut 8.2 – 8.8
verrattuna esikäsittelyn energiankulutus on korkeampi. Noin 43 – 57 % biokaasulaitoksen
primäärienergiasta taulukko 4 esittää menevän laitteisiin ja prosesseihin. Massaa kohti
Scholwin 2013 esittämien tulosten perusteella 317,40 – 426,24 kWhbiokaasu/t.

Esitetään toisista lähteistä saatuja tietoja energiankulutukselle. Webaineistosta löytyy ehkä
parhain biokaasulaitoksien mittauksellisia arvoja esittävä lähdeaineisto. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2009) esittää hyvän palvelun, missä voidaan löytää mittaustietoja
(saks. Messdaten). erityyppisille saksalaisille biokaasulaitoksille

web-osoite:[http://www.fnr-server.de/cms62/fileadmin/biz/pdf/biogas/Messprogramm_II/index.htm] viitattu 20.5.16

Biokaasulaitos 25 (saks. biogasanlage) esimerkkinä on kokoluokaltaan KB:tä vastaava ja
thermofiilinen biokaasulaitos. Omaksi sähköenergiankulutukseksi tuotetusta sähköstä on ilmoitettu (sak. Eigenstrombedarf) biokaasulaitos (mädätys) 9,1 % , sekoittajat 3,27%, pumput 0,04% ja kiinteiden aineiden syötölle 0,77%. Yhteensä 13,18%. Lämpöenergian omaa
kulutusta ei ollut ilmoitettu.

Biokaasulaitos 49 esittää omasähköenergiankulutukseksi biokaasulaitos (mädätys) 8,9 %,
sekoittimet 0,72%, pumput 2,53%, kiinteiden aineiden syöttö 0,67% CHP 3,15 % ja raakaaineiden muokkaus 1,29%. Yhteensä 17,26% tai 30,4 kWhel/tsubs = 109.4 MJel/ tsubs. Laitos
49 esittää omaksi lämmöntarpeeksi 5275 kWh/viikko = 275 MWh/a. Yhteiskäsiteltävä syötteen paino on ilmoitettu 11363 tonnia. Tällöin 87,1 MJ/t.
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Taulukko 4 Lähteen Scholwin (2009) ja taulukon 3 avulla tehty biokaasulaitoksen ene.kulut.

Sähköenergiantarve, min Sähköenergian tarve, max Biokaasun sisältämän energian tarve, min Biokaasun sisältämän energian tarve max
Esikäsittely
2800
2800
Mädätys
210
322
1218
2436
Jalostaminen
490
613
CHP
105
210
yhteensä:
805
1145
4018
5236
(MWh tai MWh
)/Mwh
:
0,0575
0,0818
0,2870
0,3740
el
biokaasu
biokaasu
%-primäärienergiasta
5,75 %
8,18 %
28,70 %
37,40 %
Kokoenergian tarve 40%-sähköntuotannon hyötysuhteella muutettuna primäärienergiaksi sekä sähköenergiankulutukseksi.
Sähköenergiantarve, tot min Sähköenergian tarve, tot max Biokaasun sisältämän energian tarve, tot min Biokaasun sisältämn energian tarve, tot max
2412
3239
6031
8099
0,1723
0,2314
0,4308
0,5785
17,23 %
23,14 %
43,08 %
57,85 %
9,23 %
15,14 %
23,08 %
37,85 %
yhteensä:
(MWhel tai MWhbiokaasu)/Mwhbiokaasu:
%-primäärienergiasta
Ilman esikäsittelyä%-primääri.:
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Isoimmilla biokaasulaitoksilla päästään käytön aikana pienempiin energiakuluihin. Taulukko 5 kertoo yhdyskuntavesilietteellä käyvän biokaasulaitoksen kokonaisenergiankulun
sähkötehona. Arvot ovat keskimääräisiä ja vaihtelua tapahtuu eri kohteiden välillä.
Taulukko 5 Mukaillen (Deublein & Steinhauser. 2008. s. 277)
Laitoksen koko henkilöinä

Keskimääräinen tehontarve

Keskimääräinen ominaisteho

asukkaita x

kW

kW/1000 asukasta

x < 50 000

255

7,0

50 000 < x < 100 000

460

6,1

100 000 < x < 200 000

745

5,3

200 000 < x < 400 000

1480

5,4

x>400 000

2655

3,0

KB:n alueella asukkaita arvioidaan olevan 50 000 – 100 000. KB asettuu 460 kW kohtaan.
Taulukko 5 ei kerro tarkemmin energiankulutuksesta biokaasulaitoksessa.

Jos TS on 20% ja VS on 80% TS:sta, orgaanisen aineenmäärä on 3040 t vs/a. Taulukossa 6
mahdollisia metaanin ja biokaasun tuottoja orgaanista ainetta (VS) kohden.

Taulukko 6 Metaanin ja biokaasun (BG) tuotto KB:lla.
m3 CH4/tVS

524

kg CH4/tVS

345

BG tilavuus m3 65 V%

2451266

BG tiheys kg/m3 65 V%

1,107

BG 65 V% m3/tVS

806

BG kg/tVS

893
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Käytiin läpi biokaasulaitoksen laitteita ja energiankulutusta. Tämän kirjallisuusselvitystyön
taustalla oli pitkälti väitöskirja Havukainen (2014). Käytettiin paljon muutakin aineistoa,
jota oli tuotettu ympäri maailmaa. Toimivimpia aineistoja olivat julkaisukokoelma The
biogas handbook – Science, production and applications (2013) sekä Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe: Messdaten des Biogas-Messprogramms II 61 Biogasanlagen im Vergleich. (2009).

Energiaa kuluttavia laitteita ja osaprosesseja biokaasulaitoksessa on pumput, hienontimet,
mädätysreaktorin lämmitys, linkous, sekoittaminen ja materiaalin muokkaus. Eniten energiaa kuluttavia laitteita on biokaasulaitoksessa mädätysreaktorin lämmittäminen sekä esikäsittelyn energiankulu. Nämä kaksi ovat merkittävämpiä energiaa kuluttavia kohteita. Mädätyslämpötilalla, reaktorinkoolla, sekä syötteenlaadulla on merkitystä energiankulutukseen.

Mädätysprosessi Kymen biokaasulaitoksella kuluttaa kokonaisuudessaan energiaa allekirjoittaneen omien laskelmien mukaan noin 20,7 % biokaasun energiasta. Scholwin (2013)
mukaan 43 – 57 % biokaasun energiasta kuluu KB:llä omaan toiminnan ylläpitoon. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2009) kokoamien tietojen perusteella 13 – 17 % omasta
sähköntuotannosta kuluu oman laitokseen KB:tä vastaavien kokoluokassa. Esimerkkilaskujen (luvut 8.2 – 8.8) osittain suhteutuivat kirjallisuuden tietoihin. Esikäsittelylle ei saatu
suurta energiankulutusta esimerkkilaskussa. Voidaan katsoa, että 20,7 % biokaasun sisältämästä energiasta omassa kulutuksessa on optimaalisin arvo KB:lle.

Suomessa vuonna 2007 maatalouden kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 7% Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä. Maatalouden päästöistä kaikkea ei voida vähentää biokaasuntuotannolla, koska osa maatalouden tuotannosta liittyy maankäyttöön, kalkitukseen ja
typpioksiduulin muodostumisesta maanviljelysmaasta (Soukka 2015).
Biokaasulaitoksen oma energiankulutus voi olla merkittävä ja näin ollen prosessien energiatehokkuutta pitää optimoida. Pumppujen säätämisellä, lämmönsiirtimien oikealla mitoituksella, energiatehokkaiden moottoreiden hankinta laitokselle lisäävät laitoksen ympäristöllistä sekä taloudellista arvoa.
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Kuopion Biotehtaan tuotantoinsinööri Harri Manu kertoi biokaasulaitoksen seuraavan omaa
kokonaissähkönkulutusta enemmän kuin sähkökulujen haarautumista eri laitteisiin ja yksiköihin. Aikaisempien tutkimusten perusteella on ilmennyt, ettei biokaasulaitoksen oman
energian kulutuksen arvoihin ole yleisiä arvoja saatavilla. Biokaasun tuotannon voisi myös
sanoa olevan kehittyvää tekniikkaa, esimerkiksi eräässä tilaisuudessa Shell-yhtiön vaihtoehtoisten polttoaineiden johtaja esitti biokaasun olevan osana ˶Advanced alternative fuels”
haaraa. Biokaasu mahdollisena polttoaineena liikennevälineissä on myös yksi ekotehokkaimmista vaihtoehdoista liikennekäyttöön.

Autoilun kannalta polttoaineen ilmastovaikutuksia mitattaessa tulisi ottaa huomioon niin
kutsuttu ˶Well-to-tank”-ajattelu tai kokonaispäästön laskentaa varten ˶Well-to-wheel”.
˶Well-to-tank” ottaa huomioon polttoaineen valmistamisen ilmastovaikutuksen. Todellisuudessa monikaan vetyauto tai sähköauto ei ole päästötön muuten kuin paikallisesti, koska
sähkön tai vedyn valmistamisessa on muutettu energiaa sähköiseen tai kemialliseen muotoon, jolloin fossiilisia polttoaineita poltattaessa on syntynyt hiilidioksidia tai muita ilmastoa
lämmittäviä kaasuja ilmakehään. Uusiutuvasta tuotannosta peräisin olevan sähkö tai vety
voidaan ajatella vähemmän päästöintensiiviseksi. Hiilidioksidiekvivalentin, CO2 eq laskemista energiaketjulle polttoaineen valmistamisesta tankkiin asti voidaan käyttää yksikköä
CO2 eq/MJ ja kokoenergiaketjun WTW yksikkönä CO2 eq/km, jossa km viittaa kuljettuun
matkaan. Yhdyskuntajäte peräiselle biokaasulle aina valmistamisesta tankkiin asti (eng.
Well-to-tank) arvo on matalin kaikista polttoaineista 16,8 g CO2e/MJ (Berger. 2016 89).
Yhdyskuntajätebiokaasun Well-to-wheel arvo on myös matala noin 20-25 g CO2eq/km, kun
taas vastaavasti bensiinille ja dieselille arvo on >100 g CO2eq/km (Euroopan komissio.
2014). Lantalabiokaasun arvo on jopa negatiivinen
WTW < 0 g CO2eq/km (Euroopan komissio. 2014). Voidaan siis päätellä yhteiskäyttölaitoksen biokaasun olevan liikennekäytössä päästötöntä tai hiiltä sitovaa (hiilinielu). Näihin
perustuen voidaan katsoa biokaasun olevan tutkimuksen arvoinen kohde liikennepolttoaine
puolella ja toivottavasti onnistuneesti tulevaisuudessa aktiivisesti käytössä yhteiskunnassa.
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