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Suomen sellu- ja paperitehtaissa syntyy valtavia määriä jätelietteitä, joiden
hyödyntäminen on rajallista. Biopellettejä tuottamalla voidaan sellu- ja paperitehtaiden
jätelietteiden hyödyntämistä tehostaa. Biopellettejä valmistetaan sellutehtaan
jätevedenpuhdistamon jätelietteitä mädättämällä biokaasureakatorissa. Tuotteen saadaan
biokaasua ja mädätysjäännös, joka pelletöidään. Prosessilla saadaan siis tuotettua
biokaasua jalostamalla liikennepolttoainetta ja biopellettejä energiantuotantoon.
Työn tavoitteena on selvittää biopellettien poltto-ominaisuuksia ja soveltuvuutta
energiantuotantoon. Biopelleteillä tehtiin polttokokeita, joissa niitä vertailtiin puu- ja
turvepelletteihin. Polttokokeet tehtiin ensin yksittäisille näytteille lasiputkessa. Lisäksi
pellettejä poltettiin eri seossuhteilla 80 kW kattilassa. Polttokokeissa mitattiin
savukaasupäästöjä ja koostumusta FTIR analyysillä. Kattilapolttokokeessa mitattiin
myös savukaasujen ja vesikierron lämpötiloja.
Kokeissa havaittiin biopellettien olevan haastava polttoaine. Polttokokeessa kattilan
arinan päälle muodostui kiinteä tuhkakasa. Suuren tuhkamäärän ja tuhkan käyttäytymisen
takia biopellettejä ei voi polttaa pelkkänään tai suurella seososuudella pienissä kattiloissa.
Savukaasumittausten tulosten perusteella biopellettien päästöt ovat merkittävästi
suuremmat, kuin vertailtavina olleilla puu- ja turvepelleteillä. Lisäksi biopellettien
sisältämät raskasmetallit voivat mahdollisesti rajoittaa poltossa muodostuvan tuhkan
hyödyntämistä.
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In pulp and paper mills massive amounts of waste sludges are produced which have
limited utilization. By producing biopellets, can utilization of pulp and paper mill waste
sludges increase. Biopellets are produced from pulp and paper mill sewage treatment
plant sludges in a biogas reactor. The products are biogas and digestate which is
pelletized. The process produces fuel for transportation by treatment of biogas and
biopellets for energy production.
The objective of the thesis is to examine combustion properties and energy production
suitability of biopellets. Biopellets were used in combustion tests in which they were
compared with wood- and peat pellets. The tests were first conducted for single samples
in a glass tube. Additionally, pellets were combusted in different mixtures in 80 kW
boiler. FTIR-analysis was used to determine flue gas properties in the tests. In the boiler
test the flue gas- and boiler water flow temperatures were measured.
In the tests it was found that biopellets are a difficult fuel. In the boiler test a solid ash
pile was formed on the boiler grate. Due to high ash content and the properties of ash
biopellets cannot be used themselves or in large quantities in mixtures in small boilers. In
flue gas analysis it was found that the flue gas emission of biopellets are significantly
higher than compared wood- and peat pellets. In addition, the heavy metals present in
biopellets might restrict the usability of ash formed in the combustion.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset aakkoset
q

Lämpöarvo

[MJ/kg]

M

Moolimassa

[g/mol]

Lyhenteet
AOX
Adsorbable Organic Halides; orgaanisiin yhdisteisiin sitoutunut
kokonaiskloori
ar

As received; saapumistilassa

d

Kuiva-aineessa

ECF

Elementary chorine free; alkuaineklooriotn (valkaisu)

FTIR

Fourier transform infrared spectroscopy

I-TEQ

International Toxicity Equivalence; kansainväinen toksisuusekvivalenssi

PCDD/F

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans; polyklooratut
dibentso-p-dioksiinit ja furaanit

SCR

Selective catalytic reduction; selektiivinen katalyyttine reduktio

SNCR

Selectiove non-catalytic reduction; selektiivinen ei katalyyttine reduktio

TCF

Total chlorine free; klooriton (valkaisu)

TOC

Total organic carbon; orgaanisen hiilen kokonaismäärä

VOC

Volatile organic compound; haihtuvat orgaaniset yhdisteet
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1

JOHDANTO

Sellu- ja paperitehtaissa syntyy valtavia määriä jätelietteitä tehtaiden eri prosesseista.
Näiden lietteiden hyödyntäminen on usein rajallista. Yleisin lietteiden hyödyntämistapa
on polttaa ne tehtaan kuorikattilassa. Sellaisenaan liete ei ole hyvä polttoaine korkean
kosteuspitoisuuden takia. Jatkojalostamalla lietteitä biokaasureaktorissa saadaan
tuotettua biokaasua. Lisäksi biokaasun tuotannosta muodostuu mädätysjäännöstä, joka
voidaan kuivata ja pelletöidä. Tuotetuilla biopelleteillä on selvästi lietettä suurempi
lämpöarvo vähäisen kosteuden takia. Samalla energia saadaan paljon tiiviimpään
muotoon, jolloin kuljettamien ja siten hyödyntäminen muualla energiantuotannossa on
helpompaa. Tämä mahdollistaisi fossiilisten polttoaineiden korvaamisen muualla osittain
biopelleteillä.

1.1

Työn tavoite

Työn tavoitteena on selvittää biopellettien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta
energiantuotantoon. Biopelleteistä oli jo teetetty alkuaineanalyysejä ja muiden
ominaisuuksien määrityksiä Labtiumilla ennen työn aloitusta. Näiden analyysien tuloksia
hyödynnetään työssä.
Polttokokeiden

avulla

testataan

biopellettien

soveltuvuutta

energiantuotantoon.

Polttokokeissa biopellettejä vertaillaan puu- ja turvepelletteihin. Pelleteistä muodostetaan
erilaisia seossuhteita, seospolton mahdollisuuksien määrittämiseksi. Polttokokeissa
mitataan savukaasupäästöjä ja niiden koostumusta FTIR analyysillä. Polttokokeita
tehdään yksittäisille näytteille lasiputkessa, sekä 80 kW kattilassa erilaisilla seossuhteilla.
Kattilapoltossa mitataan lisäksi savukaasujen ja vesikierron lämpötiloja polttoaineseosten
todellisen lämmöntuotannon vertailuun. Polttokokeissa pyritään selvittämään eroavatko
biopelletit merkittävästi polttoaineena puu- ja turveperäisiin polttoaineisiin.

1.2

Työn Rakenne

Työn alussa käsitellään biokaasun tuotantoprosessia, jonka mädätysjäännöstä käytetään
biopellettien raaka-aineena. Käsittelyssä keskitytään prosessin raaka-aineisiin ja mitä
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niille prosessissa tapahtuu tekniikan jäädessä vähemmälle tarkastelulle. Seuraavassa
luvussa

tarkastellaan

sellu-

ja

paperitehtaiden

jäteliemiä,

joita

käytetään

biokaasuprosessin syötteenä. Jäteliemien lähteitä, ominaisuuksia ja tyypillistä käyttöä
tarkastellaan. Lisäksi selvitetään lietteissä mahdollisesti olevia haitallisia orgaanisia
aineita. Työn toteutuksen kannalta tulee tarkastella myös polttoaineiden ominaisuuksia.
Neljännessä luvussa käydään läpi polttoaineiden polton kannalta merkittävimpiä
ominaisuuksia ja biopolttoaineiden polton tyypillisiä haasteita. Tämän lisäksi
tarkastellaan savukaasupäästöjä ja päästöraja-arvoja. Biopelletit ovat pääosassa
kirjallisuusosan viimeisessä osiossa. Polttoaine analyysien tuloksia tarkastellaan ja
biopellettien ominaisuuksia vertaillaan muihin kiinteisiin polttoaineisiin. Kahdessa
viimeisessä luvussa ennen yhteenvetoa käydään läpi polttokokeita ja niiden tuloksia.
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2

BIOKAASUN TUOTANTOPROSESSI

Biopellettien tuotantoprosessin oleellinen osa on biokaasuprosessi, jossa sellutehtaan
lietteistä tuotetaan biopellettejä ja biokaasua. Prosessin molempia tuotteita voidaan
hyödyntää lämmön ja sähkön tuotannossa. Biokaasua voidaan kuitenkin käyttää myös
liikennepolttoaineena. Tässä luvussa käydään läpi tarkemmin biokaasuprosessin
yksityiskohtia.
Biokaasua tuotetaan orgaanista ainetta hajottamalla hapettomissa olosuhteissa. Kyseessä
on yleinen luonnollinen prosessi, joka tapahtuu erilaisten mikro-organismien avulla.
Tuotteena saatu kaasu koostuu pääasiassa metaanista (50-75 vol-%) ja hiilidioksidista.
Lisäksi siinä on pieniä määriä vetyä, rikkivetyä, ammoniakkia ja muita kaasuja.
Biokaasun sisältöön vaikuttaa käytetyt raaka-aineet ja prosessi. (FNR 2012, 21.)
Reaktiossa hajoamatonta ainetta kutsutaan mädätysjäännökseksi (Kymäläinen &
Pakarinen 2015, 59).

2.1

Raaka-aineet ja käsittely

Biokaasun tuotantoon voidaan käyttää monenlaisia orgaanisia aineita. Perinteisiä raakaaineita ovat eläinten ulosteet, kasviperäinen biomassa ja orgaaninen jäte. (FNR 2013, 17.)
Sopiva raaka-aine sisältää paljon hiilihydraatteja, proteiineja, ja rasvoja, mitkä ovat
helposti biohajoavaa ainesta. Puu ei ole sellaisenaan soveltuva biokaasun tuotantoon
vaikeasti hajoavien orgaanisten aineiden takia. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet
vaikuttavat lopputuotteen eli biokaasun metaanipitoisuuteen. (Kymäläinen & Pakarinen
2015, 21)

2.1.1

Biokaasuntuotannon raaka-aineiden ominaisuuksia

Biokaasuprosessi vaatii syötettävän raaka-aineelta korkeaa vesipitoisuutta. Tyypillisesti
märkäprosessissa syötteen kuiva-ainepitoisuus on 5 – 12 % ja kuivaprosessissa 30 – 40
%. Kuiva-aine koostuu biokaasua hajotessaan tuottavasta orgaanisesta aineesta ja
epäorgaanisesta tuhkasta. Orgaanisen aineen osuuden tulisi olla mahdollisimman korkea
kuiva-aineessa biokaasun tuotannon kannalta. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 23-24.)
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Mahdollisesti biokaasun tuotantoon käytettävän raaka-aineen sopivuutta rajoittaa
prosessin mädätysjäännöksen vaatimukset. Raaka-aineen sisältämät hajoamattomat ja
haitalliset aineet, kuten esimerkiksi raskasmetallit keskittyvät mädätysjäännökseen.
(Kymäläinen & Pakarinen 2015, 23.) Biopellettien tuotannossa tämä on oleellinen seikka,
sillä nämä hajoamattomat aineet päätyvät biopelletteihin.
Biokaasun

tuotannossa

hajottamiseen

osallistuvat

mikro-organismit

tarvitsevat

tietynlaisia aineita toimintaansa. Typpi on hiilen jälkeen tärkein ravinne. Hiilen ja typen
oikea suhde on tärkeä, jotta saadaan tuotettua mahdollisimman paljon kaasua. Liian
vähäisellä typen määrällä kaikkea hiiltä ei saada muunnettua kaasuksi. Liallinen määrä
typpeä taas saattaa aiheuttaa ammoniakin muodostumista, mikä heikentää mikroorganismien kasvua. Hiilen ja typen suhdelukuna on yleisesti 10- 30:1. (FNR 2012, 24.)
Sopiva suhdeluku riippuu käytetyistä raaka-aineista ja miten typpi ja hiili on niihin
sitoutunut. Ligniinissä hiili on hitaasti hajoavassa muodossa, joten hiilen suhde typpeen
tulee olla tavallista korkeampi. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 26.)
Maataloudesta saadaan biokaasun tuotantoon sopiva raaka-aineita, jotka ovat
ympäristöllisesti kestäviä. Soveltuvia maatalouden sivutuotteita ovat eläinten lanta, sekä
erilaiset kasviperäiset jätteet ja hävikki. Mahdollista on myös kasvattaa esimerkiksi
maissia energiakasviksi biokaasuntuotantoon, mutta ympäristön kannalta tämä ei
välttämättä ole järkevää. Energiakasvit vaativat peltopinta-alaa, joka on sitten pois ruuan
tuotannosta ja täten kasvattaa tarvetta raivata uutta peltopinta-alaa. (Kymäläinen &
Pakarinen 2015, 32-33.)
Lanta soveltuu hyvin biokaasun tuotantoon nestemäisessä muodossa helpon
pumpattavuuden ja säilytyksen takia. Matalan kuiva-ainepitoisuuden takia lantaa voidaan
käyttää muiden raaka-aineiden kanssa biokaasun tuotannossa. (FNR 2012, 74-75.)
Lannan metaanintuotanto ei kuitenkaan ole kovin korkea. Metaanintuotanto riippuu myös
minkä eläimen lannasta on kyse. Sian lannasta saadaan tuotettua enemmän metaania kuin
naudan lannasta, nautojen tehokkaan ruuansulatuksen takia. Lannan usein korkea
puskurointikyky auttaa pitämään biokaasuprosessin vakaana. (Kymäläinen & Pakarinen
2015, 36.)
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Kasvibiomassan metaanintuotannot ovat korkeampia kuin lannan. Niiden soveltuvuus
biokaasun tuotantoon vaihtelee kuitenkin paljon erilaisten kuiva-ainepitoisuuksien ja
orgaanisen aineiden osuuksien takia. Suomessa yleisesti hyödynnettävissä olevia
kasviperäisiä raaka-aineita ovat nurmi ja olki, jotka usein jäävät ilman käyttötarkoitusta
ja hyödyntämättä. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 37-39.)
Biojätteen koostumus vaihtelee paljon sijainnin ja kauden mukaan, mikä vaikuttaa myös
tuotantoon. Biojäte vaatii muihin raaka-aineisiin verrattuna enemmän esikäsittelyä
tarvittavan erottelun takia ja hygienisointi on pakollista. (Kymäläinen & Pakarinen 2015,
40-41.)
Jätevedenpuhdistamoiden lietteille tyypillistä on hyvin matala kuiva-aine pitoisuus.
Tämän takia kuiva-aine pitoisuutta on nostettava tiivistämällä ja sakeuttamalla. Myös
lietteiden tapauksessa on vaihtelua raaka-aineen sisällössä. Puhdistamolietteet soveltuvat
hyvin biokaasun tuotantoon yksinkertaisen käsittelyn ja hyvän metaanintuotannon takia.
Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua mädätysjäännöksen hyödynnettävyys, jos
tulevaisuudessa asetetaan uusia rajoituksia orgaanisille haitta-aineille. (Kymäläinen &
Pakarinen 2015, 42-43.)

2.1.2

Raaka-aineiden esikäsittely

Sopivalla raaka-aineiden esikäsittelyllä voidaan saavuttaa parempi biokaasun tuotanto.
Käytettävät menetelmät ja niiden määrä riippuvat pitkälti käytettävästä raaka-aineesta.
Esimerkiksi pilkkomalla käytettävä raaka-aine pienempiin osiin voidaan nopeuttaa
hajoamista tehostaen prosessia. (FNR 2012, 37.)
Kasvibiomassalle ja lannalle tyypillinen esikäsittely on murskaus tai silppuaminen.
Lietelannalle kuitenkin ainoa esikäsittely on yleensä sekoitus ennen reaktoriin syöttöä.
Kasviobiomassat ja lannat eivät tavallisesti vaadi hygienisointia. Säilöntä on oleellista
kasvibiomassoille ja lannalle, jotta osaa raaka-aineista ei menetetä kaasupäästöinä ilmaan
ennen niiden hyödyntämistä. Nopeasti pilaantuvien kasvijätteiden tapauksessa tulee
kuitenkin pyrkiä saamaan raaka-aine mahdollisimman pian biokaasureaktoriin.
(Kymäläinen & Pakarinen 2015, 48-50.)
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Biojätteen tapauksessa oleellista on poistaa tarpeettomat epäpuhtaudet ennen syöttöä
reaktoriin. Biojäte murskataan ensin käsittelyn helpottamiseksi. Metallit erotetaan
yleensä magneetilla murskauksen jälkeen. Rejekti erotetaan biojätteestä seulomalla tähti, tuuli- tai rumpuseulalla tai ruuvipuristimella. Märkätyypin laitoksissa tulee vielä lisätä
nestettä, jotta saavutetaan lietteen pumpattavuus. Biojätteen tapauksessa hygienisointi
tehdään. Nestemäisestä biojätelietteestä poistetaan vielä hiekka hiekaneroitussäiliössä.
(Kymäläinen & Pakarinen 2015, 51-53.)
Puhdistamolietteiden käsittely on helpompaa johtuen jo valmiiksi nestemäisestä
olomuodosta ja vähemmästä rejektimateriaalista. Lietteet johdetaan biokaasureaktoriin
yleensä

ruuvipuristuksen,

nauhapuristuksen

tai

linkouksen

jälkeen.

Myös

puhdistamolietteiden tapauksessa saattaa olla tarvetta hiekanerottelulle riippuen
jätevedenpuhdistamon iästä. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 53-54.)

2.2

Mädätysprosessi

Yleisimmin käytetty biokaasun tuotantoprosessi on jatkuvatoiminen märkäprosessi, jossa
raaka-aineiden kuiva-ainepitoisuus on alle 15 %. Tämä mahdollistaa syötteen
pumppaamisen reaktorin sisään ja hyvän sekoittumisen mekaanisilla lapasekoittimilla.
Syötteen viipymä reaktorissa on yleensä 20-30 vuorokautta jatkuvatoimisessa
prosessissa. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 82-84.)
Kuivaprosessissa syötteen kuiva-ainepitoisuus on yleensä 20-40 %. Suuremman
orgaanisen aineen osuuden takia reaktorien koko on pienempi. Kuivaprossin haasteena
on syötteen sekoittaminen ja siirtely. Kuivaprosessi voidaan toteuttaa myös
panostoimisena, jossa reaktori täytetään ja jätetään hajoamaan tietyksi ajaksi ennen
tyhjennystä. Panostoimiset prosessit eivät ole yleistyneet, sillä prosessin hallitseminen on
haastavaa märkäprosessiin verrattuna. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 83, 87.)
Biokaasua tuotetaan hajottamalla orgaanista ainesta mikrobien avulla kosteissa
hapettomissa olosuhteissa. Tätä hajoamista tapahtuu luonnossa muun muassa järvien
pohjissa ja soissa. Prosessia kutsutaan anaerobiseksi hajoamiseksi ja se koostuu neljästä
vaiheista, jotka tapahtuvat periaatteessa samanaikaisesti. Hydrolyysissä orgaaniset
yhdisteet hajoavat pienemmiksi yhdisteiksi. Fermentaatiossa hajoaminen jatkuu
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erilaisiksi orgaanisiksi hapoiksi. Asetogeneesissä rasvahapoista muodostuu vettä,
hiilidioksidia ja asetaattia. Viimeisessä metanogeneesi-vaiheessa edellisen vaiheen
tuotteista muodostuu metaania, hiilidioksidia ja vettä. (FNR 2013, 17.) Kuvassa 2.1 on
esitetty anaerobisen hajoamisen vaiheet.

Kuva 2.1 Anaerobinen hajoaminen (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 60)

Jokaisessa vaiheessa on omat hajottamiseen osallistuvat mikro-organismit. Nämä mikroorganismiryhmät toimivat tietynlaisessa yhteistyössä ja tarvitsevat toimintaansa toisten
ryhmien tuottamia aineita. Prosessin toiminnan kannalta tulisi näiden hajoamisvaiheiden
olla tasapainossa. Muutokset biokaasureaktorin olosuhteissa tai syötteissä voivat häiritä
siten prosessin toimintaa. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 60)
Perinteisesti kemiallisten reaktioiden nopeus kasvaa lämpötilan kasvaessa. Biokaasun
tuotannossa kuitenkin lämpötilan tulisi olla sopiva hajottamiseen osallistuville mikroorganismeille. (FNR 2012, 23.) Mikro-organismien kannalta lämpötilan tasaisuus on
kuitenkin tärkeintä (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 64).
Optimaalisen lämpötilan suhteen mikro-organismit voidaan jakaa kolmeen ryhmään.
Psykofiilien optimilämpötila on alle 25 ˚C, minkä takia prosessiin ei tarvita
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lämmönlähdettä. Tämä lämpötilataso tuottaa kuitenkin heikosti kaasua, minkä takia
tuotanto ei ole kannattavaa. Yleisesti käytetty Mesofiilinen prosessi toimii parhaiten 3742 ˚C lämpötilassa. Korkeimman optimilämpötilan omaavan Termofiilisen prosessin
etuna on mahdollisten haitallisten bakteerien tuhoutuminen. Korkea 50-60 ˚C lämpötila
tarvitsee enemmän ulkoista lämpöä prosessiin, minkä takia se soveltuu hyvin tapauksiin,
joissa käytetään korkealämpöistä raaka-ainetta. (FNR 2012, 23.)
Lämpötilan tavoin myös happamuudella/emäksisyydellä on vaikutusta mikroorganismien toimintaan. Eri hajoamisvaiheille on tietyt optimaaliset pH alueet. Kuitenkin
tyypillisesti biokaasureaktorissa pysytään lähellä neutraalia pH arvoa. Käytettävä raakaaine vaikuttaa biokaasureaktoriin muodostuvaan pH tasoon. Hiilihydraatit alentavat pHarvoa ja proteiinit taas nostavat sitä. Kuten myös lämpötilan tapauksessa, pH tason tulisi
pysyä vakaana. Hajoamisreaktioissa muodostuu happoja, joten raaka-aineilta tarvitaan
hyvää puskurikykyä. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 65-66.)
Suurin osa biokaasun tuotantoon tarvittavista mikro-organismeista kuolee pienestäkin
määrästä happea. Hapen pääsyä prosessiin on kuitenkin mahdotonta täysin estää. Osa
näistä mikro-organismeista selviytyy myös hapellisissa olosuhteissa, ja nämä käyttävät
hapen suojaten muita happipitoisuuden ollessa riittävän pieni. (FNR 2012, 22-23.)
Hapen lisäksi on muitakin biokaasun tuotantoa inhiboivia aineita. Raskasmetallit eivät
ole tyypillisesti haitallisia prosessille, koska ne sitoutuvat prosessissa muodostuvaan
rikkivetyyn. Kupari on kuitenkin haitallista jo pienissä määrissä antibakteerisuuden takia.
Rikkivety inhiboi prosessia erityisesti matalilla pH arvoilla. Rikkivedyn reaktiivisuus
metallien kanssa sitoo myös mikro-organismeille välttämättömiä hivenaineita
(Kymäläinen & Pakarinen 2015, 69). Ammoniakki inhibition vaara kasvaa
biokaasureaktorin lämpötilan ja pH arvon noustessa. (FNR 2012, 25-26.)
Hyvin rasvapitoisilla raaka-aineilla voi muodostua inhiboivia vaikutuksia rasvojen
hajotessa pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi. Rasvapitoisten raaka-aineiden syöttö reaktoriin
tulee pitää tasaisena. Korkeat suolapitoisuudet voivat inhiboida biokaasun tuotantoa.
Mikrobit kuitenkin kykenevät sopeutumaan ja valikoitumaan suolaisiin olosuhteisiin.
Erilaiset antibiootit ja desinfiointiaineet ovat haitallisia, koska ne tuhoavat prosessin
kannalta oleellisia mikrobeja. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 69-70.)
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2.3

Biokaasuprosessin tuotteet

Biokaasuprosessin tuotteen saatu raaka biokaasu ei sovellu sellaisenaan hyötykäyttöön.
Raaka biokaasu vaatii puhdistusta sen sisältämän veden ja rikkivedyn takia, jotka
yhdistyvät muodostaen syövyttävää rikkihappoa. Rikkivedyn ja veden poiston lisäksi
saattaa olla tarvetta kaasun muuhunkin käsittelyyn tai prosessointiin. (FNR 2012, 115116)
Jalostuksessa biokaasun inerttien kaasujen määriä vähennetään energiasisällön
kasvattamiseksi. Biokaasun jalostuksessa poistetaan aina hiilidioksidia ja tarvittaessa
typpeä. Metaanipitoisuudelle on asetettu alarajaksi 84 % jalostetulle biokaasulle liikenne
ja

työkonekäytössä

raskaalla

kalustolla.

Kaasulla

toimivien

henkilöautojen

metaanipitoisuuden tulee olla kuitenkin vähintään 95 %. Osa jalostusteknologioista auttaa
myös biokaasun puhdistuksessa. Vesipesu on yleisin jalostusmenetelmä ja samalla
poistaa myös rikkivetyä. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 134-135.)
Biokaasun lisäksi prosessin lopputuotteena saadaan mädätysjäännös. Perinteisesti
mädätysjäännöksestä tehdään kasviravinnetta tai lannoitetta. Biokaasureaktorissa
oikeastaan

vain

syötteen

hiiltä

muuttuu

kaasumaiseen

muotoon,

joten

mädätysjäännökseen jää raaka-aineissa mukana olevat ravinteet (FNR 2012, 190).
Mädätysjäännös voidaan hyödyntää sellaisenaan ja levittää pelloille, jolloin varmistetaan
ravinteiden kierrätys. Jos mädätysjäännöstä halutaan hyödyntää etäämpänä, on sen
kiinteän osan erottelu nesteestä tarpeellista. Erottelu voidaan tehdä ruuvipuristimella,
suotonauhakuivaimella tai lingolla. (FNR 2012, 199-200.)
Käytännössä mädätysjäännös sisältää samoja aineita, mitä biokaasureaktoriin on syötetty.
Vain orgaanisten- ja kuiva-aineiden osuudet laskevat. Käytetyt raaka-aineet siten
määrittävät myös mädätysjäännöksen ominaisuudet. Biokaasuprosessi vähentää hajua
aiheuttavia yhdisteitä yli 90 % ja tuhoaa rikkakasvien siemeniä ja taudinaiheuttajia.
Raaka-aineiden orgaanista typpeä hajoaa prosessissa ammoiniumtypeksi, joka on
liukoista typpeä. (Kymäläinen & Pakarinen 2015, 94-95.)
Orgaanisten jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden mukana saattaa mädätysjäännökseen
päätyä haitallisia metalleja tai kemikaalijäämiä. Jotkin haitallisista aineista häiritsevät
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myös prosessin toimintaa. Mädätysjäännöksen lannoitekäytön tapauksessa tulee raakaaineet analysoida, jotta voidaan varmistaa lannoitevalmistelainsäädännön täyttyminen
haitallisten metallien kannalta. Yhdyskuntien jätevesilietteet saattavat sisältää orgaanisia
haitta-aineita tai lääkeaineita, jotka päätyvät osaksi prosessissa mädätysjäännökseen.
Pysyvimpiä ja haitallisimpia yhdisteitä ovat dioksiinit, PBDE ja PCF. (Kymäläinen &
Pakarinen 2015, 97-98.)
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3

SELLUTEHTAIDEN JÄTELIETTEET

Biopellettien raaka-aineet ovat peräisin sellutehtaan sivuvirroista. Tässä luvussa
tarkastellaan jätelietteiden lähteitä sellutehtaissa ja niiden ominaisuuksia. Lisäksi
käydään läpi tyypillisiä jätelietteiden hyödyntämistapoja ja lietteissä mahdollisesti olevia
haitallisia orgaanisia aineita.
Vuosittain Suomessa syntyy 600-700 tuhatta tonnia kuiva-aineena yhdyskunta- ja
metsäteollisuuden lietteitä. Vuonna 2014 metsäteollisuus tuotti 537000 tonnia lietteitä
kuiva-aineena, joista 61,8 prosenttia hyödynnettiin energiana. Lietteitä pyritään
käyttämään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Energiakäytön lisäksi lietteitä
voidaan hyödyntää lannoitteina tai maanrakennusaineena. Lietteet voidaan hyödyntää
energiana joko polttamalla tai tuottamalla biokaasua mädättämällä. (VTT 2016, 165)

3.1

Jätelietteiden lähteet

Merkittävin osa sellutehtailla muodostuvista jätevesistä syntyy sellun pesu ja valkaisu
vaiheessa. Jätevesiä syntyy lisäksi kuorimolla puun pesussa ja sulatuksessa. (Lehtovaara
2015.) Jätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla.
Jätevedenpuhdistamossa primääriliete muodostuu lietteen esiselkeytyksessä, jossa
raskaammat partikkelit vajoavat pohjalle. Esiselkeytysaltaan pohjalle erottunut kiintoaine
pumpataan pohjalta käsiteltäväksi. Primääriliete koostuu kuitu-, kuori- täyte- ja
lisäaineista (VTT 2016, 165). Kuiva-ainepitoisuus ennen tiivistystä on yleensä 0,5 – 1,5
prosenttia. (Pekka Ojanen 2001, 10)
Biolietettä syntyy aktiivilietelaitoksella, jossa jätevettä puhdistetaan mikrobikannan
avulla. Mikrobit hajottavat jätevedestä epäpuhtauksia, jolloin jäteveden biologinen- ja
kemiallinen hapenkulutus laskevat. Liete jälkiselkeytetään laskeuttamalla, jonka jälkeen
bioliete erotetaan ja muu liete palautetaan ilmastusaltaaseen. (Ojanen 2001, 10.) Bioliete
sisältää mikrobimassan lisäksi ligniiniyhdisteitä, puun uuteaineita ja klooriorgaanisia
yhdisteitä. Klooriyhdisteiden määrään vaikuttaa kloorikemikaalien käyttö tehtaan
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prosesseissa. Metsäteollisuuden bioliete sisältää enemmän puuperäisiä aineita ja tuhkaa
kuin yhdyskuntien biolietteet. (Lohiniva et al. 2001, 24)
Tertiäärilietettä

muodostuu

jäteveden

kemiallisessa

saostuksessa.

Perinteisesti

saostuskemikaalina käytetään alumiinisulfaattia. Erotettu tertiääriliete on rakenteeltaan
haurasta, mikä vaikeuttaa vedenerotusta ja siten lietteen hyödyntämistä. (Lohiniva et al.
2001, 25.) Lisäksi saostuskemikaalin takia tertiääriliete saattaa sisältää suuria määriä
alumiinia, minkä takia se soveltuu huonosti polttoon (Moring et al. 2013, 34).
Siistauslietettä eli kuitusavea syntyy siistausprosessissa, jossa keräyspapereista ja
kierrätyskuiduista poistetaan epäpuhtauksia uusiokuidun tuottamiseksi. Poistettavia
epäpuhtauksia ovat painomuste, täyteaineet, liimat, muovit, metallit ja hiekka.
Poistettavat epäpuhtaudet sisältävät jonkin verran raskasmetalleja, jotka päätyvät
siistauslietteeseen. Siistauslietteen tuhkapitoisuus on noin 50 %, mikä on korkea muihin
lietteisiinkin verrattuna. (Lohiniva et al. 2001, 25.)

3.2

Jätelietteiden ominaisuuksia

Käytetty selluprosessi vaikuttaa paljon lietteiden tuhkan määrään ja laatuun. Esimerkiksi
Primäärilieteen tuhkapitoisuus on selvästi pienempi (5-20 %) sellutehtailla, kuin
hienopaperitehtailla (50-60 %). Yleensä metsäteollisuuden raskasmetallipitoisuudet ovat
pienempiä kuin yhdyskuntalietteillä. Sellun valkaisuprosessista syntyvät klooriyhdisteet
päätyvät jäteliemiin. Kloorittomalla valkaisulla vastaavaa haittaa ei kuitenkaan synny.
(VTT 2016, 165-167.)
Taulukossa 3.1 on eri metsäteollisuuden jätelietteiden ominaisuuksia. Taulukon arvoissa
on huomioitava, että tertiäärilietteen arvot ovat eri lähteestä kuin muut lietteet ja eivät
siten ole täysin vertailukelpoisia.
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Taulukko 3.1 Metsäteollisuuden jätelietteiden ominaisuuksia kuiva-aineessa (Lohiniva et al.
2001, 26) (VTT 2016, 167)
Yksikkö Primääriliete Bioliete Siistausliete Tertiääriliete
36
Hiili
m-%
44
47
25-45
4,9
Vety
m-%
6
5,2
4-5,5
3,7
Rikki
m-%
0,1
1,2
0,1-0,3
4,9
Typpi
m-%
0,4
1,6
0,1-0,3
Happi
m-%
25
30
22
37
Tuhka
m-%
25-60
16
30-60
1,2
Kloori
m-%
0,04-1,5
0,2-0,6
98,8
Kosteus m-%
70
85
60
Cd
mg/kg
0-2,5
0,6-0,9
0,03-0,1
Cr
mg/kg
16-22
17-116
Cu
mg/kg
3,4-31
25-43
38-253
Hg
mg/kg
0-0.2
0,6
<1,0
Pb
mg/kg
0-15,5
0,3-4,3
1,2-5,5
Ni
mg/kg
7-26,7
6-11
10-231

Taulukon arvojen perusteella parhaiten energiakäyttöön soveltuvat primääriliete ja
bioliete. Niissä on keskimäärin eniten hiiltä ja vähiten tuhkaa, sekä metalleja. Taulukon
primääri-, bio- ja siistauslietteiden koostumukset poikkeavat kuitenkin todennäköisesti
oleellisesti nykyaikaisempien sellutehtaiden lietteistä, missä on tertiäärinen jätevesien
käsittely.

3.3

Jätelietteiden käyttö perinteisesti

Jäteliemien yleisin hyötykäyttötapa on energiantuotanto polttamalla. Perinteisesti se
tapahtuu kuorikattilassa muun puuperäisen jätteen seassa. Jäteliemiä voidaan polttaa
myös soodakattilassa tai kaasuttaa. Polton etuna on erityisesti sen helppous ja nopeus
jätteiden hävityksessä. Lietteen poltolla on mahdollista tuottaa energiaa, mutta aina ei
saavuteta edes nettoenergiahyötyä. Lietteen poltto vaikeuttaa tuhkan hyötykäyttöä
raskasmetallipitoisuuksien takia. Jätelain 646/2011 kahdeksannen pykälän mukaan
ensisijaisesti jäte pitäisi pyrkiä uudelleenkäyttämään ja polttaa vain, jos uudelleenkäyttö
ei ole mahdollista. Polton ei siis pitäisi olla ensisijainen jäteliemien hyödyntämistapa.
(Ojanen 2001, 35.)
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Muita hyötykäyttövaihtoehtoja ovat käyttö lannoitteena ja maanrakennusaineena.
Metsäteollisuuden

biolietteet

sisältävät

kuitenkin

vähemmän

ravinteita

kuin

yhdyskuntalietteet. Peltokäytön kannalta lietteet tarvitsevat ainakin suurempia typpi ja
kalium pitoisuuksia. Lietteiden sisältämät raskasmetallit saattavat rajoittaa niiden
lannoituskäyttöä. (Lohiniva et al. 2001, 82.)

3.3.1

Jätelietteiden hyödyntäminen energiana

Jätelietteiden energiasisällöstä huolimatta on niiden polttaminen kustannustekijä. Niiden
polttaminen vaatii enemmän vedenerotusta, sähköautomaatiota ja nuohousta, mikä
aiheuttaa kustannuksia. Lisäksi lietteen poltto alentaa kattilahyötysuhdetta ja saattaa
aiheuttaa seisokkeja ja kattilan lämpöpintojen korroosiota. Lietteen poltolla voidaan
säästää kaatopaikka- ja kuljetuskustannuksissa. Kokeiden perusteella 25 %:n kosteuteen
kuivattu

kuituliete

vastaa

kuitenkin

hyvin

paljon

normaalia

puuta

poltto-

ominaisuuksiltaan. Lietteen korkeammat rikki ja klooripitoisuudet näkyvät suurempina
rikkidioksidin ja suolahapon pitoisuuksina. Korkeampi typpipitoisuus voi kasvattaa typen
oksidien päästöjä, jos kattilaa ei ajeta oikein. (Ojanen 2001, 41-42.)
Kuorikattilassa liete poltetaan kuoren ja hakkeen seassa. Poltettava liete voi olla
sekalietettä tai pelkkää kuitulietettä ja sen osuus poltettavasta massasta on yleensä 5 – 10
prosentin luokkaa. Lietteellä tulee olla polton kannalta riittävä kuiva-ainepitoisuus ja
lämpöarvo.

Perinteisillä

ainepitoisuusksiin.
polttomenetelmä.

vedenerotusmenetelmillä

Kuorikattiloissa

leijukerrospoltto

päästään
on

riittäviin
useimmin

kuivakäytetty

Sen etuna on soveltuvuus biomassan ja jätemateriaalin polttoon.

(Ojanen 2001, 36.)
Leijukerroskattilassa petimateriaalia leijutetaan alta puhallettavan primääri-ilman avulla.
Riittävällä puhallusnopeudella petimateriaalina käytettävä hiekkakerros alkaa leijua ja
laajentua. Sekundääri-ilmaa syötetään pedin päälle. Petimateriaali tulee lämmittää ennen
polttoaineen syöttöä öljy- tai kaasupolttimilla 500 – 600 ˚C, jotta polttoaineen syttyminen
olisi turvallista. Lietteitä poltettaessa petilämpötila on pidettävä normaalia alhaisempana
tuhkan pehmenemisen ja sulamisen estämiseksi. Kotimaisilla polttoaineilla tuhkan
pehmenemislämpötila on noin 900 ˚C ja pedin lämpötilaa pidetään yleensä noin 100 ˚C
sen alapuolella. Petiä on mahdollista jäähdyttää vesiruiskutuksella tai savukaasujen
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kierrätyksellä, jos polttoaineen lämpöarvo on odotettua korkeampi. Jos taas polttoaineella
on alhainen lämpöarvo, kattilan pedin yläpuolelle voidaan asentaa lansseja, joilla
syötetään kaasumaista polttoainetta pedin sisään. (Ojanen 2001, 36-37.)
Kiertopetikattiloissa korkeammalla leijutusnopeudella petimateriaali alkaa kulkeutua
ilmavirran mukana tulipesässä. Petimateriaali erotetaan savukaasuista syklonissa ja
palautetaan sen jälkeen tulipesään. Myös kiertopetikattila vaatii poltin lämmitystä, ennen
polttoaineen syöttöä. Kiertopetikattilan etuina ovat korkea hyötysuhde huonolaatuisilla
polttoaineilla, pienet NOx ja CO päästöt ja edullinen rikinpoisto kalkkia syöttämällä.
Kapasiteetiltaan kiertopetikattilat ovat yleensä suurempia kuin leijupetikattilat. (Ojanen
2001, 37.)
Kuorikattilan rikkipäästöt ovat alhaiset, johtuen kuoren pienestä rikkipitoisuudesta.
Polttaessa lietettä kuoren kanssa alkalinen kuorituhka sitoo osan lietteen rikistä. Lietteen
polton vaatima alhaisempi polttolämpötila laskee typenoksidien päästöjä. Lietteiden
suurempi typpipitoisuus kuitenkin nostaa hieman päästöjä verrattuna pelkkään kuoren
polttoon. NOx päästöjä voidaan vähentää laskemalla hapen syöttöä lisääntyvien CO- ja
VOC-päästöjen kustannuksella. Muita käytettyjä keinoja typen oksidien vähennykseen
ovat low-NOx polttimet monivaiheisella ilmansyötöllä ja selektiivinen ei-katalyyttinen
vähennystekniikka

(SNCR).

SNCR

menetelmässä

typpimonoksidi

pelkistetään

alkuaineeksi urean tai ammoniakin avulla. (Ojanen 2001, 38-39.)
Bioliete voidaan polttaa soodakattilassa mustalipeän joukossa, jos sen suuri osuus
sekalietteessä aiheuttaa ongelmia lietteenkäsittelyssä. Bioliete johdetaan mustalipeän
joukossa haihduttamon kautta soodakattilaan 1 – 2 % osuudella massavirrasta.
Primääriliete ei sovellu tähän menetelmään, koska sen sisältämät kuidut ovat haitaksi
haihduttamolla. Ennen syöttöä haihduttamolle bioliete puristetaan mekaanisesti, jolloin
saadaan kasvatettua kuiva-ainepitoisuutta ja vähennettyä klooriyhdisteiden määrää.
Biolietteen orgaanista ainesta hajoaa haihdutusvaiheessa veden haihtumisen lisäksi.
Yleensä biolietettä ei ajeta koko haihduttamosarjan läpi rajallisen kapasiteetin tai
tukkeutumariskin takia. Biolietteen poltolla soodakattilassa ei ole suuria vaikutuksia
mustalipeän lämpöarvoon tai alkuainepitoisuuksiin. Biolietteen lisäys saattaa kuitenkin
täyttää haihduttamokapasiteetin tai aiheuttaa tukkeumia kuitujen takia. Vaikutuksia
saattaa

olla

myös

mustalipeän

haihdutettavuuteen.

Palamisprosessin

kannalta
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pisaranmuodostus ja keon toiminta saattavat muuttua, mikä vaikuttaa soodakattilan
reduktioasteeseen. Menetelmällä voidaan vähentää kaatopaikkajätteiden määrää.
Biolietteen

suuren

typpipitoisuuden

takia sen

lisäys

kasvattaa

soodakattilan

typenoksidien päästöjä. (Ojanen 2001, 39-41.)
Lietteen kaasutus on vaihtoehtoinen tekniikkaratkaisu energiakäyttöön. Kaasutus vaatii
lietteeltä korkeaa kuiva-aineen osuutta. Kaasutus tapahtuu 800 – 1000 ˚C lämpötilassa.
Syntynyt kaasu sisältää erilaisia palavia kaasuja, vettä, hiilidioksidia, tuhkapartikkeleita
ja epäpuhtauksia polttoaineesta. Lietteestä tulisi puhdistaa raskasmetalleja ennen
kaasutusta ja tuotettu kaasu puhdistaa ennen polttoa. Kaasuttamalla voidaan välttää
jäteliemien korroosio- ja kuonaantumisvaikutukset seospoltossa. Lisäksi lento- ja
pohjatuhkan määrä vähenee. (Lohiniva et al. 2001, 75-76.)
Mädätyksellä lietteestä voidaan tuottaa biokaasua. Tuotetulla biokaasulla voidaan korvata
fossiilisia polttoaineita. Biokaasun metaanipitoisuus on yleensä 55-75 prosentin luokkaa,
mikä on selvästi vähemmän verrattuna maakaasuun. On kuitenkin havaittu, että
metsäteollisuuslaitoksilla tuotettu biokaasu sisältää tavanomaista enemmän metaania,
noin 80 %. Korkeampi metaanipitoisuus kasvattaa biokaasun lämpöarvoa. (Ojanen 2001,
45-46.)

3.3.2

Muu hyötykäyttö

Lannoitekäytössä lietteen sisältämät ravinteet saadaan kierrätettyä ja hyötykäytettyä.
Lieteperäisillä lannoitteilla on mahdollista vähentää keinotekoisten lannoitteiden käyttöä.
(Lohiniva et al. 2001, 83.) Puhdistamolietteet soveltuvat hyvin metsien lannoitukseen
mahdollisesti tuhkan kanssa. Metsälannoitukseen liittyy haittoja ravinnehuuhtoumaan ja
metsien virkistyskäyttöön liittyen. Haittoja on mahdollista vähentää pelletöimällä
lannoite. Energiapuiden viljelyssä lietelannoitteiden mahdolliset haitat voidaan
minimoida. (Ojanen 2001, 52-53.)
Lietteiden lannoituskäyttöön on kuitenkin asetettu monenlaisia rajoitteita. Lietteet pitää
käsitellä

ennen

käyttöä

taudinaiheuttajien

vähentämiseksi.

Soveltuvia

käsittelymenetelmiä ovat kompostointi, mädätys, terminen kuivaus, kemiallinen
hydrolisointi, lahotus ja kalkkistabilointi. Lannoitteena käytettävien lietteiden
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raskasmetallipitoisuuksille
raskasmetallipitoisuuksille

on
ja

asetettu

rajoja.

-kuormituksille

on

Lisäksi
asetettu

viljelymaan
enimmäisrajat

lietelannoituksessa. Sallittuja viljelykasveja ovat vilja, sokerijuurikas, öljykasvit ja muut
viljelykasvit, joita ei käytetä ihmisen ravinnoksi tai eläinten rehuksi. (Suoniitty 2017.)
Metsäteollisuuden lietteitä voidaan käyttää myös viherrakentamiseen ja maisemointiin.
Näissä käyttökohteissa lietteen tulisi olla kompostoitua ja tasalaatuista. Lietteiden
raskasmetallipitoisuuksille on ylärajat kuten lannoituskäytössäkin. Ne ovat kuitenkin
korkeammat,

jolloin

lannoituskäyttöön

sopimaton

liete

saattaa

soveltua

viherrakentamiseen ja maisemointiin. Metsäteollisuuden lietteille sopiva käyttökohde on
kaatopaikkojen maisemointi ja peittäminen. Kuitusavi soveltuu tähän käyttökohteeseen
erinomaisesti vähäisen vedenläpäisyn takia. Kokeissa lietteen ja lentotuhkan seos
sidosaineen kanssa on havaittu soveltuvan tienrakentamiseen. (Ojanen 2001, 48-49.)

3.4

Dioksiinit ja furaanit

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) ovat rasvaliukoisia haitallisia
klooriorgaanisia yhdisteitä. Niitä on 210 erilaista yhdistettä, jotka ovat kolmirenkaisia
tasomaisia yhdisteitä. Toisistaan ne eroavat renkaiden vetyatomeja korvaavien
klooriatomien sijainneilla ja määrällä. Ne ovat hitaasti hajoavia ja kertyviä yhdisteitä,
joiden puoliintumisaika maaperässä on 6250 – 100000 vuorokautta. Dioksiinit aiheuttavat
syöpää ja kehityshäiriöitä. Dioksiineja ei valmisteta, mutta niitä syntyy biomassan
epätäydellisessä palamisessa, sekä teollisuuden prosesseissa. (MTT 2014, 15-18.)
Metsäteollisuuden lietteissä kloori sitoutuu erilaisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin
yhdisteisiin. Yleensä dioksiinien ja furaanien osuus klooriyhdisteistä on erittäin pieni.
Metsäteollisuudessa vähentynyt kloorin käyttö sellun valkaisussa on laskenut lietteiden
klooripitoisuuksia. (Ojanen 2001, 12.) Vuonna 2014 orgaanisten klooriyhdisteiden määrä
(AOX) metsäteollisuuden jätevesissä oli keskimäärin 0,12 kg valkaistua sellutonnia
kohden. Määrä on laskenut lähes kymmenesosaan vuoden 1999 arvosta 1,12 kg. (VTT
2016, 167.)
Orgaanisten

kloorisyhdisteiden

määrän

vähentymiseen

on

vaikuttanut

sellun

valkaisutekniikan muutos. Kloorivalkaisusta on siirrytty alkuainekloorittomaan- (ECF) ja
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täysin kloorittomaan valkaisuun (TCF). ECF-valkaisussa käytetään klooridioksidia ja
TCF-valkaisussa happikemikaaleja. ECF-valkaisu on yleisimmin käytetty menetelmä yli
75 prosentin osuudella. Menetelmän etuja ovat pienempi energian kulutus, suurempi
saanto ja parempi tuotteen laatu. (Stora Enso 2017)
Lietteenpoltossa kuorikattilassa Polykloorattujen dioksiinien (PCDD) ja furaanien
(PCDF) määrä kasvaa lentotuhkassa klooripitoisella lietteellä. Dioksiinien ja furaanien
määrä ei kuitenkaan kasva merkittävästi savukaasuissa. (Ojanen 2001, 42.) Dioksiinien
syntyä inhiboivan korkean S/Cl-suhteen takia dioksiinit ja furaanit eivät yleensä aiheuta
ongelmia lietteen poltossa. (Lohiniva et al. 2001, 69.)
Jätteenpolttolaitoksilla savukaasujen lämpötilan edellytetään pysyvän vähintään kaksi
sekuntia yli 850 ˚C, varmistamaan riittävän pitkä aika savukaasulle kuumissa ja
hapettavissa

olosuhteissa

dioksiinien

ja

furaanien

hajoamiseen

liittyen.

Metsäteollisuuden laitoksille lietettä polttaessa tällaista vaatimusta ei ole kuin ollut kuin
mahdollisesti Kaakkois-Suomen alueella oman lupakäytännön takia. Suurempi
polttolämpötila ei kuitenkaan aina johda pienempiin pitoisuuksiin. Dioksiineille ja
furaaneille optimimuodostumislämpötila on 400 - 700 ˚C. Dioksiineja ja furaaneja voi
syntyä poltettaessa, jos niitä tai niiden esiasteita esiintyy polttoaineessa. Niitä voi lisäksi
syntyä klooripitoisella polttoaineella katalysoivan metallin (kupari) avulla yli 450 ˚C
lämpötiloissa. Epäsuotuisat palamisolosuhteet kasvattavat dioksiinien ja furaanien
syntyä, mikä voidaan epäsuorasti määrittää korkeasta CO-pitoisuudesta. (Korkein
hallinto-oikeus, 2017.)
Sellutehtaiden polttokattiloissa todennäköisin PCDD/F-yhdisteiden muodostumistapa on
de novo -synteesi, jossa PCDD/F-yhdisteitä muodostuu orgaanisen aineen poltossa
klooripitoisen aineen läsnä ollessa. Tutkimuksissa (Preto ym. 2005) on havaittu, että
polttoaineen klooripitoisuus vaikuttaa PCDD/F-päästöihin. Samassa tutkimuksessa ei
kuitenkaan havaittu korrelaatiota CO-päästöjen ja PCDD/F-päästöjen välillä, joten
epätäydellinen palaminen ei mahdollisesti aina vaikutakaan päästöihin. Tutkimuksessa
250 – 400 ˚C lämpötila-alueella muodostui eniten PCDD/F-päästöjä. Suuri osa päästöistä
muodostuu matalissa lämpötiloissa lentotuhkan pinnalle ja jää sähkösuodattimien ja
syklonien erottamiin tuhkiin. Kuitusuodatin saattaa kasvattaa muodostuvia PCDD/Fpäästöjä pitkän viipymäajan ja optimaalisen lämpötilan takia. (Ojanen 2006, 30-31.)
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Dioksiini- ja furaanipäästöjä on mahdollista vähentää tuotantoprosessiin liittyvillä
muutoksilla ja sopivilla polttokattilan parametreillä, sekä suunnittelulla.
Tuotantoprosessissa käytettäviä haitallisia aineita tulisi korvata haitattomimmilla, jotta
polttoon päätyy vähemmän päästöjä aiheuttavia aineita. Lietteiden kuivaainepitoisuuden nosto parantaa niiden palamista. Kattilassa aiheutuvia päästöjä voidaan
alentaa vähentämällä yli-ilmamäärää ja tehostamalla ilman ja kaasun sekoittumista.
Savukaasut tarvitsevat riittävän viipymäajan palamisvyöhykkeellä, mutta 180 – 500 ˚C
lämpötilassa viipymäaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Muita kattilan PCDD/Fpäästöjä alentavia seikkoja ovat pölykerrostumien ehkäisy, polton optimointi
kehittyneillä säätötekniikoilla ja kattilan tasainen käyttö. Kattilassa syntyneitä päästöjä
on mahdollista vähentää savukaasuista sekundäärisillä menetelmillä, joita ovat
esimerkiksi selektiivinen katalyyttimenetelmä (SCR), ei-katalyyttinen typenpoisto
(SNCR) ja erilaiset savukaasupesurit. (Ojanen 2005, 39-40.) Rikin lisääminen
rikkidioksidina tai apupolttoaineen muodossa on havaittu vähentävän merkittävästi
TEQ-kuormitusta. Leijupetipolton koelaitoksessa polttoaineena heikkolaatuisempi kuori
kasvatti huomattavasti päästöjä. (Ojanen 2006, 31)
Kaukaan 410 MWth kiertopetivoimalaitoksella poltettavien lietteiden klooripitoisuudet
ovat 0,3 m-% luokkaa ja vuonna 2015 mitattu dioksiini- ja furaanipitoisuus 0,0003
ng/m3n. Mittauksien aikana savukaasujen lämpötilat tulipesästä mitattaessa asettuivat
välille 770 – 893 ˚C. Myöhemmissä 2016 tehdyissä testeissä alhaisemmalla 700 – 780 ˚C
savukaasujen lämpötilalla mitatut päästöt olivat 0,0001 ng/m3n. Raja-arvo dioksiini- ja
furaanipitoisuudelle

on

0,1

ng/m3n

jätteenpolttoasetuksessa

ja

1

ng/m3n

ympäristölupamääräyksen 9 mukaan. Kaukaan voiman mittauksien perusteella
dioksiinien ja furaanien pitoisuudet puu- ja lietepolttoaineella eivät ole lähelläkään rajoja
tai yhdyskuntajätteiden polttolaitoksia. (Korkein hallinto-oikeus, 2017.)
Suomalaisen metsäteollisuus laitoksen kuorikattilan PCDD/F-ominaispäästö 0,0065 mg
I-TEQ/TJ vastaa saksalaisten kiinteiden fossiilisten polttolaitoksien arvoja (UNEP 1999).
Ominaispäästö on selvästi puun polton ilmoitettua 0,27 mg I-TEQ/TJ arvoa alhaisempi.
Lähes vastaavia päästöjä on mitattu toisellakin suomalaisella sellutehtaalla. Lietteen
polton on havaittu lisäävän kuorikattiloissa dioksiinien päästöjä, mutta ei oikeastaan
furaanipäästöjä. (Ojanen 2005, 38-39.) PCDD/F-päästöjen ei ole havaittu lisääntyvän
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sellutehtaiden puuaineen, jäteliemien ja sivutuotteiden yhteispoltossa fossiilisten
polttoaineiden kanssa (Ojanen 2006, 32).
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4

BIOPOLTTOAINEIDEN POLTTO

Biopellettien käyttötarkoitus on tuottaa energiaa polttamalla. Työn kannalta on oleellista
ymmärtää, mitä vaikutusta polttoaineen eri ominaisuuksilla on palamisprosessiin. Tässä
luvussa käydään läpi polttoaineiden polton kannalta merkittävimpiä ominaisuuksia ja
minkälaisia haasteita biopolttoaineiden poltossa tyypillisesti kohdataan. Lisäksi
tarkastellaan savukaasupäästöjä ja päästöraja-arvoja.

4.1

Polttoaineiden merkittävimmät ominaisuudet

Polttoaineiden arvoja voidaan ilmoittaa usealla tavalla. Saapumistilassa ilmoitettuja
arvoja käytetään tyypillisesti lämpöarvolle. Polttoaineen sisältämien aineiden pitoisuudet
ilmoitetaan osuutena kuiva-aineessa. Alkuaineiden määriä voidaan ilmoittaa myös
osuutena tuhkattomassa kuiva-aineessa. Kuvassa 5.2 on esitetty polttoaineiden
koostumus ja sen määritysperusteet.

Kuva 5.2 Polttoaineiden koostumuksen määritysperusteet (VTT 2016, 24)
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4.1.1

Lämpöarvo

Polttoaineen lämpöarvo riippuu hiilen vedyn ja hapen osuuksista. Hiilen ja vedyn
suurempi

osuus

kasvattaa lämpöarvoa, kun taas

happi

laskee

lämpöarvoa.

Biopolttoaineissa selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin osuudet vaikuttavat
lämpöarvoon. Näistä ligniinillä on suurin lämpöarvo ja hemiselluloosalla pienin.
(Grammelis 2011, 129.) Polttoaineen lämpöarvo vaikuttaa sen hyödynnettävyyteen
erilaisissa käyttökohteissa. Alhaisemman lämpöarvon polttoaineita voidaan polttaa arina
ja leijukerroskattiloissa. Pölypoltto vaatii yleensä korkean lämpöarvon omaavaa
polttoainetta. (Strömberg 2006, 27.)

4.1.2

Kosteus

Korkeampi kosteus laskee polttoaineen lämpöarvoa suuremman haihtumiseen tarvittavan
lämpömäärän takia. Myös polttoaineen syttyminen hidastuu kuivumiseen tarvittavan ajan
kasvaessa. Biopolttoaineiden kosteudet vaihtelevat huomattavasti tyypin ja esikäsittelyn
mukaan. Kosteus vaikuttaa biopolttoaineiden tapauksessa lisäksi polttoaineen
säilöttävyyteen. Liiallinen kosteus aiheuttaa polttoaineen mätänemistä ja tukkeutumia
polttoaineen syötössä. (Grammelis 2011, 129.) Suurempi kosteuspitoisuus polttoaineessa
kasvattaa savukaasujen tilavuutta ja voi laskea palamislämpötilaa. Savukaasujen
tilavuusvirran kasvu voi aiheuttaa kattilan tehon laskua muuttuneen lämmönsiirron takia.
(Strömberg 2006, 27.)

4.1.3

Tuhkapitoisuus

Biopolttoaineiden tuhkapitoisuus vaihtelee huomattavasti polttoainetyyppien välillä.
Tuhkan laatu on merkittävämpää kuin määrä biomassan tapauksessa. Biopolttoaineet
sisältävät alkalimetalleja ja piidioksidia, mitkä laskevat tuhkan sulamislämpötilaa.
Kalsium ja magnesium taas nostavat sulamislämpötilaa. Alkaleista suuri osuus vapautuu
kaasumuodossa. Kiinteässä muodossa alkalit muodostavat piin kanssa matalissa
lämpötiloissa sulavia yhdisteitä, jotka aiheuttavat ongelmallisia kasaumia. Joidenkin
biopolttoaineiden raskasmetallipitoisuudet saattavat vaikeuttaa tuhkan hyödyntämistä.
(Grammelis 2011, 130.)
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4.1.4

Haihtuvat aineet

Haihtuvien aineiden määrä vaikuttaa polttoaineen palamiskäyttäytymiseen. Palaminen
koostuu pääasiassa vapautuvien kaasujen palamisesta, jos polttoaineen haihtuvien
aineiden osuus on suuri. Matalalla haihtuvien aineiden osuuksilla palaminen taas tapahtuu
pääasiassa kiinteän polttoaineen pinnalla. Biopolttoaineiden haihtuvien aineiden osuudet
ovat tyypillisesti korkeita, kun taas bitumisien- ja antrasiitti hiilien matalia. Kattilan
palamisilmansyötön

suunnitteluun

vaikuttaa

kattilassa

poltettavan

polttoaineen

haihtuvien aineiden määrä. (Strömberg 2006, 27.)

4.1.5

Raskasmetallit

Raskasmetalleihin kuuluu lukuisia aineita, joista osa on hyvin haitallisia eliöille.
Kattilassa polttoaineen mukana tulleet raskasmetallit päätyvät joko lentotuhkaan,
pohjatuhkaan tai pysyvät kaasumaisena faasina. Lyijy ja sinkki aiheuttavat merkittävästi
likaantumista

ja

korroosiota.

Savukaasuista

raskasmetalleja

erotetaan

kuten

pienhiukkasia erilaisilla suodattimilla ja erottimilla. (Vakkilainen 2010.)

4.2

Biopolttoaineiden haasteita

Kiinteiden

polttoaineiden

yleinen

ongelma

on

kertymien

muodostuminen

lämmönsiirtopinnoille, mikä laskee lämmönsiirtotehoa. Muodostuneet kertymät laskevat
siis hyötysuhdetta ja aiheuttavat myös korroosiota lämmönsiirtopinnoille. Kertymiä
voidaan poistaa, joko nuohouksella tai puhdistuksilla voimalaitoksen seisokkien aikana.
Kertymien aiheuttama korroosio on kuitenkin pysyvää ja laskee lämmönsiirtimien
käyttöikää. (Grammelis 2011, 132.)
Biopolttoaineet sisältävät yleensä vaihtelevan määrän klooria, jota ei tyypillisesti ole
esimerkiksi hiilessä. Kloori höyrystyy biomassan poltossa lähes täysin muodostaen
vetykloridia ja alkali klorideja. Vetykloridilla on vaikutusta PCDD/F yhdisteiden
muodostumiseen. Alkali kloridit aiheuttavat tulistin korroosiota. (Grammelis 2011, 130.)
Merkittävimmät tekijät lämmönsiirtopintojen korroosion kannalta ovat alkali yhdisteet,
rikki ja kloori. Kloorilla on suurempi merkitys alkalien höyrystymiseen kuin itse alkalien
määrällä. Kaasumuotoiset alkalit tiivistyvät hienoon tuhkaan ja kiinteään muotoon

31
jääneet muodostavat sulfaatteja ja silikaatteja karkeaan tuhkaan. Silikaattien matalien
sulamispisteiden takia niitä tarttuu lämmönsiirtopinnoille. Klooria ja rikkiä sisältävät
yhdisteet aiheuttavat korroosiota rikkomalla suojaavan oksidikerroksen. Korrosoitunut
pinta on altis eroosiolle ja enemmälle korroosiolle. Perinteisesti matalan rikkipitoisuuden
takia biomassalla kloori aiheuttaa korroosiota kaasumuodossa tai kertymissä. Bauksiitin,
kaoliniitin tai kalkkikiven syötöllä voidaan vähentää kertymien aiheuttamaa korroosiota
sulavien yhdisteiden sulamispistettä nostamalla. (Grammelis 2011, 132-134.)
Kierto- ja leijupetikattiloissa petimateriaalin mukana kulkeutuva tuhka saattaa aiheuttaa
kasaantumia sulaessaan. Monien bioperäisten polttoaineiden tuhkien ominaisuudet ja
matalat sulamispisteet ovat syynä ongelmiin. Alkali- ja maa-alkalimetallien määrät ja
lämpötilat vaikuttavat ilmiöön. Kalium ja natrium nopeuttavat kasaantumien syntyä, kun
taas kalsium ja magnesium hidastavat sitä. Kokeiden perusteella kasaumia syntyy palavan
hiilen lähelle, missä lämpötila on korkeampi. Suurien partikkeleiden synty häiritsee
leijutusta, mikä johtaa epätasaiseen lämpötilajakaumaan. Tämä taas lisää kasaantumien
syntyä ja voi johtaa kattilan tukkeutumiseen. Kasaantumat voidaan havaita muutoksina
lämpötilajakaumassa tai painehäviön vaihteluna. (Grammelis 2011, 134-135.)

4.3
4.3.1

Savukaasupäästöt
Häkä

Palamisen

tehokkuutta

voidaan

arvioida

savukaasujen

häkäpitoisuudesta.

Jos

palamisolosuhteita ei ole oikein optimoitu käytettävälle polttoaineelle voi häkää olla
merkittäviä määriä savukaasuissa. Polttoaineen haihtuvien aineiden osuus vaikuttaa hään
muodostumiseen. Biopolttoaineiden korkean haihtuvien aineiden osuuden takia tarvitaan
pidempiä viipymisaikoja täydellisen palamisen varmistamiseksi. Hään määrään vaikuttaa
myös polttoaineen tuhkapitoisuus, palamislämpötila ja yli-ilmamäärä. (Grammelis 2011,
139.)

4.3.2

Typenoksidit

Typenoksidien (NOx) päästöjä ovat typpioksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2). Ne
aiheuttavat ilmakehässä hiukkasten muodostumista, maatason otsonia ja happosateita.
Polttoaineen typpi aiheuttaa merkittävimmän osan päästöistä leijupetikattiloissa.
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Typenoksidipäästöjä voi lisäksi syntyä hiilivetyradikaalien ja ilman typen reaktioissa,
sekä korkeissa lämpötiloissa typen hapettuessa. Biopolttoaineilla hapen saatavuudella,
polttoaineen typen osuudella ja reaktiivisuudella on suurin merkitys päästöihin.
(Grammelis 2011, 140.)
Typenoksidipäästöjä on mahdollista vähentää vaiheistamalla ilman tai polttoaineen
syöttöä. Vaiheittainen ilman tai polttoaineen syöttö vaati tarkkaa suunnittelua, jotta
jokaiseen palamisen vaiheeseen saadaan optimaalinen ilmamäärä. Ilman vaiheittaisella
syötöllä on mahdollista saavuttaa 30-50 % vähennys päästöihin. Jos näillä menetelmillä
ei saavuteta riittävän alhaisia päästöjä, voidaan käyttää tosisijaisia menetelmiä, joissa
syötetään ammoniakkia tai ureaa. Selektiivisellä katalyyttisellä reduktiolla voidaan
saavuttaa 95 % vähennys 250-450 ˚C lämpötilassa. Selektiivinen ei katalyyttinen reduktio
vaatii 850-950 ˚C lämpötilan, jossa on mahdollista saavuttaa 90 % vähennys sopivissa
olosuhteissa. Hiilipartikkeleiden on havaittu laskevan typenoksidipäästöjä erityisesti
hiilen poltossa. Biomassan tapauksessa vaikutus on pienempi johtuen suuremmasta
haihtuvien aineiden osuudesta. (Grammelis 2011, 140-142.)

4.3.3

Rikkioksidit

Rikkioksideja syntyy polttoaineen rikin hapettuessa. Suurin osa päästöistä on
rikkidioksidia, lopun ollessa rikkitrioksidia. Ne aiheuttavat happosateita ja korroosiota
lämmönsiirtimien pinnoille. Tyypillisesti biopolttoaineiden matalat rikkipitoisuudet ja
tuhkan maa-alkalioksidit pitävät rikkidioksidipäästöt matalina. Leijupetikattiloissa
päästöjä voidaan vähentää syöttämällä kalkkia tai dolomiittia petimateriaalin joukkoon.
Optimilämpötila menetelmälle päästöjen vähentämiseen on 800-850 ˚C. (Grammelis
2011, 142-143.)

4.3.4

Hiukkaspäästöt

Hiukkaspäästöjä syntyy merkittävästi biopolttoaineilla kaikilla polttotekniikoilla.
Hiukkaspäästöjä saatetaan jaotella koon mukaan PM10 ja PM2.5 päästöiksi. Kaikista
vaarallisimpia terveydelle ovat pienimmät hiukkaset, jotka pääsevät tunkeutumaan
hengityselimien kautta kehoon. (Vakkilainen 2010.) Hiukkaspäästöjä vähennetään
pääasiassa sekundäärisillä menetelmillä, joita ovat syklonierottimet, sähkösuodattimet,
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kuitusuodattimet ja märkäerottimet. Yleisimmin käytetään sähkösuodattimia kiinteille
polttoaineille pienten hiukkasten korkean erotustehokkuuden takia. (VTT 2005, 17-29.)

4.4

Lainsäädäntö

Päästöraja-arvoja keskikokoisille voimalaitoksille (Polttoaineteholtaan 1-50 MW) on
määritetty

valtioneuvoston

asetuksessa

(1065/2017)

keskisuurten

energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Nyt käsitellään
vain kiinteiden biopolttoaineiden ja turpeen päästöraja-arvoja kattilalaitoskäytössä.
Asetuksessa on määritetty omat päästöraja-arvot lisäksi moottoreille, kaasuturbiineille ja
varavoimalle muillakin polttoaineilla.
Metsälannoitteena

käytettävälle

enimmäispitoisuuksia

maa-

ja

tuhkalle

on

asetettu

metsätalousministeriön

haitallisten

aineiden

asetuksessa

(24/11)

lannoitevalmisteista. Lisäksi tuhkalle on monia muitakin laatuvaatimuksia, joita ei käydä
tarkemmin läpi.

4.4.1

Päästöraja-arvot

Vuoden 2018 alusta PIPO asetuksen korvasi MCP-asetus. Uusille voimalaitoksille asetus
astui voimaan 20.12.2018. Vanhoille voimalaitoksille käytetään siirtymäkauden
päästöraja-arvoja vuoden 2025 alkuun saakka yli 5 MW polttoainetehollisille laitoksille
ja vuoden 2030 alkuun saakka alle 5 MW laitoksille. Alle yhden megawatin
voimalaitokset eivät kuulu asetuksen piiriin. Näiden aikarajojen jälkeen voimalaitoksille
käytetään olemassa olevien laitosten arvoja. Siirtymäkauden päästöraja-arvot on vielä
jaettu ennen kesäkuuta 2010 valmistuneisiin voimalaitoksiin ja sen jälkeen
valmistuneisiin. Valmistuneiksi voimalaitoksiksi katsotaan ne, joiden toiminta on alkanut
tai ympäristölupahakemus kuulutettu. Siirtymäkauden päästöraja-arvot vastaavat vanhan
PIPO-asetuksen arvoja. (A 1065/2017 Liitteet 1-3)
Päästöraja-arvot on määritetty kuvalle 6 % happipitoisuuden omaavalle savukaasulle
273,15 K lämpötilassa ja 101,3 kPa paineessa kiinteiden polttoaineiden osalta.
Seospolttoaineille käytetään eri polttoaineilla tuotetun energian mukaan painotettua
keskiarvoa. Päästöraja-arvoihin liittyy tapauskohtaisia poikkeuksia polttoaineen,
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käyttöajan ja käyttökohteen mukaan. Taulukossa 4.1 on uusien voimalaitosten päästörajaarvot kiinteille biopolttoaineille ja turpeelle. (A 1065/2017 Liitteet 1-3)
Taulukko 4.1 MCP-direktiivin päästöraja-arvot uusille energiantuotantoyksiköille (A 1065/2017
Liitteet 1-3)
Uudet laitokset

Hiukkaset

Kattilan polttoaineteho

[mg/m3n] [mg/m3n] [mg/m3n]

Kiinteät biopolttoaineet

NOx

SO2

O2=6%

O2=6%

O2=6%

1-5 MW

50

375

200

5-20 MW

30

300

200

20-50 MW

20

300

200

1-5 MW

50

500

400

5-20 MW

30

300

400

20-50 MW

20

300

400

Turve

Puumaista kiinteää biomassaa käyttäville voimalaitoksille ei sovelleta taulukon 4.1 ja 4.2
rikkidioksidin päästörajaa. Taulukon 4.2 arvoja sovelletaan olemassa oleville laitoksille
vasta vuosista 2025 tai 2030 alkaen laitoksen koon mukaan. Taulukoissa 4.3 ja 4.4 on
niille nyt käytettävät siirtymäajan päästöraja-arvot.

Taulukko 4.2 MCP-direktiivin päästöraja-arvot olemassa oleville energiantuotantoyksiköille (A
1065/2017 Liitteet 1-3)
Olemassa olevat

Hiukkaset

Kattilan polttoaineteho

[mg/m3n] [mg/m3n] [mg/m3n]

Kiinteät biopolttoaineet

NOx

SO2

O2=6%

O2=6%

O2=6%

1-5 MW

50

450

200

5-20 MW

50

450

200

20-50 MW

30

450

200

1-5 MW

50

600

500

5-20 MW

50

600

500

20-50 MW

30

600

400

Turve
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Taulukko 4.3 MCP-direktiivin päästöraja-arvot siirtymäkauden 6.2010 jälkeen valmistuneille
energiantuotantoyksiköille (A 1065/2017 Liitteet 1-3)
Siirtymäkausi 6.2010-

Hiukkaset

Kattilan polttoaineteho

[mg/m3n] [mg/m3n] [mg/m3n]

Kiinteät biopolttoaineet

NOx

SO2

O2=6%

O2=6%

O2=6%

1-5 MW

200

375

200

5-10 MW

50

375

200

10-50 MW

40

375

200

1-5 MW

200

500

500

5-10 MW

50

500

500

10-50 MW

40

500

500

Turve

Taulukko 4.4 MCP-direktiivin päästöraja-arvot siirtymäkauden ennen 6.2010 valmistuneille
energiantuotantoyksiköille (A 1065/2017 Liitteet 1-3)
Siirtymäkausi -6.2010

Hiukkaset

Kattilan polttoaineteho

[mg/m3n] [mg/m3n] [mg/m3n]

Kiinteät biopolttoaineet

O2=6%

NOx

O2=6%

SO2

O2=6%

1-5 MW

300 (375) 450 (500)

200

5-10 MW

150 (250) 450 (500)

200

10-50 MW

50 (125)

450 (500)

200

1-5 MW

300 (375) 600 (625)

500

5-10 MW

150 (250) 600 (625)

500

10-50 MW

50 (125)

500

Turve

600 (625)

Taulukon 4.4 sulussa olevat arvot ovat vara- ja huippukuormayksiköille, joita käytetään
korkeintaan 1500 tuntia vuodessa viiden vuoden liukuvalla keskiarvolla. Taulukoiden
arvoista voidaan havaita, että päästöraja-arvot ovat kiristyneet erityisesti hiukkasten
osalta uusilla pienillä voimalaitoksilla. Olemassa olevien alle 5 MW voimalaitosten
hiukkaspäästörajat kiristyvät huomattavasti 2030 alkaen uusien päästörajojen takia.
Rikkidioksidipäästöjen osalta ei ole tapahtunut muutosta kiinteille biopolttoaineille
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MCP-asetukseen siirryttäessä. Typenoksidien päästörajat ovat laskeneet hieman kaikille
laitoskoille.

4.4.2

Lannoitteiden laatuvaatimukset

Tuhkalannoitteissa raaka-aineena voidaan käyttää turpeen, peltobiomassan, puun tai
eläinperäistä tuhkaa. Myös puuteollisuuden kuituainetta sisältävän kasviperäisen jätteen
polton tuhka lasketaan puun ja turpeen tuhkaksi. Metsälannoitukseen käytettävässä
tuhkassa tulee olla vähintään 6 massaprosenttia kalsiumia ja 2 massaprosenttia kaliumia
ja fosforia yhteensä. (MMM asetus 24/11)
Lannoitteille on asetettu haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksia kahdeksalle
raskasmetallille. Taulukossa 4.5 on näiden raskasmetallien enimmäispitoisuudet
lannoitevalmisteille ja metsätalouden tuhkalannoitteille ja niiden raaka-aineena
käytettävälle tuhkalle.
Taulukko 4.5 Lannoitteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet (MMM asetus 24/11)
Kem.
Alkuaine

merkki

Metsätalouden
Lannoitevalmisteet tuhkalannoitteet
mg/kg ka

mg/kg ka

Arseeni

As

25

40

Elohopea

Hg

1

1

Kadmium

Cd

1,5

25

Kromi

Cr

300

300

Kupari

Cu

600

700

Lyijy

Pb

100

150

Nikkeli

Ni

100

150

Sinkki

Zn

1500

4500
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5

BIOPELLETTI

Biopellettejä tuotetaan Äänekosken biotuotetehtaalla sellutehtaan jätelietteistä. Lietteet
biokaasuprosessiin tulevat pääasiassa jätevedenpuhdistamolta esikuivaamattomina.
Biopellettien tuotantoon käytettäviä lietteitä ovat kuituliete, bioliete, tertiääriliete ja
jätevedenpuhdistamon lietteet. Lisäksi prossissa käytetään muita biohajoavia jätteitä.
Prosessista saatu mädätysjäännös sisältää paljon ligniiniä, mikä kasvattaa biopellettien
lämpöarvoa.
Matalan kuiva-ainepitoisuuden takia lietteitä tiivistetään ennen niiden esikäsittelyä.
Esikäsittelyssä entsyymeillä ja kemikaaleilla pilkotaan syötettä kasvattaen kontaktipintaa
reaktorin bakteereille. Syötettä lämmitetään optimaaliseen lämpötilaan vielä ennen
biokaasureaktoriin syöttöä. Biokaasureaktorissa anaerobisessa hajoamisessa mikrobit
tuottavat biokaasua. Biokaasusta jalostetaan biometaania ja samalla saadaan tuotettua
hiilidioksidia esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. Jäljelle jäävä mädätysjäännös
välivarastoidaan

ennen

kuivausta.

Mädätysjäännöksen

kuivaus

tehdään

ensin

mekaanisesti ja lisäksi termisesti pelletöinnin yhteydessä. Tiivistyksestä ja mekaanisesta
kuivauksesta saatu rejektivesi johdetaan takaisin jätevedenpuhdistamolle. Tuotetut
biopelletit varastoidaan pelletöinnin jälkeen.
Prosessissa lähtökohtana on kiertotalousarvojen optimointi. Prosessi on energialtaan
omavarainen eli se tuottaa tarvitsemansa energiamäärän. Raaka-aineena käytettävät
jätelietteet tavallisesti poltetaan kuori- ja soodakattilassa. Tällä poltolla ei aina saavuteta
nettoenergiahyötyä. Lisäksi lietteiden poltto kuluttaa kattilaa ja voi vaikeuttaa tuhkan
hyötykäyttöä. Biopellettien tuotannolla on mahdollista korvata muualla kivihiiltä tai
muuta fossiilista polttoainetta.

5.1

Biopellettien ominaisuuksia

Biopellettien on havaittu olevan hydrofobisia eli vettä hylkiviä. Niitä käsitellessä
havaittiin selvää pölyämistä, mikä voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa tulipalovaaran.
Väriltään mustat biopelletit erottuivat polttokokeiden muista pelleteistä helposti selvän
hajun perusteella.
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Tuotetuista biopelleteistä on tehty useita analyysejä biopellettien polttoarvoista,
tuhkakäyttäytymisestä ja alkuaineista. Analyysit on tehnyt Labtium. Taulukossa 5.1 on
esitetty neljässä eri analyysissä käytettyjen näytteiden käytettyjen lietteiden osuuksia
kuiva-aineessa.
Taulukko 2.1 Biopellettien näytteiden lietteiden osuudet kuiva-aineessa
Näyte pvm
15.12.2017
29.3.2018
17.5.2018
29.5.2018

Primääriliete Bioliete Tertiääriliete Yk-liete
22,6
42,3
28,3
6,8
8,8
65
21,7
4,5
18
59
14,2
8,8
16,3
58,4
17
8,3

Taulukon arvoista voidaan havaita, että kaikkien näytteiden lietteiden koostumukset
eroavat toisistaan ainakin hieman. Merkittävimmin muista poikkeavat 15.12.2017 ja
29.3.2018 näytteet. 15.12.2017 näytteessä on selvästi pienin biolietteen osuus ja
suurimmat primääri- ja tertiäärilietteiden osuudet. 29.3.2018 näyte poikkeaa muista
pienimmällä primäärilietteen osuudella.
Taulukko 5.2 Biopellettien arvoja
Yksikkö Keskiarvot 1.6.2018 15.5.2018 29.3.2018
Tehollinen lämpöarvo
MJ/kg,d
15,63
15,92
15,67
15,81
Kosteus
%
11
17,3
18,8
Tuhkapitoisuus
%d
24,8
24,6
23,5
23,7
Kutistumisen alkaminen ˚C
917
830
820
1100
Muodonmuutoslämpötila ˚C
1273
1270
1270
1280
Puolipallolämpötila
˚C
1337
1340
1340
1330
Juoksevuuslämpötila
˚C
1360
1370
1360
1350
C
%d
40,2
40,6
40,5
40,4
H
%d
4,9
4,8
4,9
5,1
N
%d
4,55
4,38
4,81
4,88
S
%d
1,67
2,01
1,72
1,61
O
%d
23,8
23,1
24,6
23,8
Cl
%d
0,518
0,498
0,536
0,561
F
%d
0,003
0,001
Br
%d
0,0025
0,001

15.12.2017
15,11
2,6
27,3

39,2
4,8
4,13
1,33
0,477
0,005
0,004

Taulukossa 5.2 on biopellettien analyysien tulokset polttoarvoista, tuhkakäyttäytymisestä
ja alkuaineista. Taulukon arvoista voidaan havaita, että biopellettien arvot eivät poikkea
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merkittävästi näillä näytteillä. Kosteuden erot selittyvät erilaisilla pellettien käsittelyillä.
Oikeastaan vain 1.6.2018 näytteen kosteuden arvo vastaa polttokokeissa käytettyjä
pellettejä. Tuhkapitoisuuksissa on pientä vaihtelua ja suurin tuhkapitoisuus mitattiin
näytteestä, jossa tertiäärilietteen osuus oli suurin.
Taulukko 5.3 Biopellettien metallien pitoisuuksia
Ca
Mg
Na
K
P
S
Fe
Al
Si
Ti
Mn
Ba
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Ni
Zn
Hg

Yksikkö Keskiarvot 1.6.2018 15.5.2018 29.3.2018 15.12.2017
mg/kg d
16233
16600
16700
15400
mg/kg d
7100
7300
7200
6800
mg/kg d
10400
10200
10700
11100
9600
mg/kg d
1980
2100
2400
2600
2900
mg/kg d
7675
7100
7700
7600
8300
mg/kg d
17200
18700
17100
15800
mg/kg d
9633
10800
9600
8500
mg/kg d
34300
35700
35200
32000
mg/kg d
18533
18600
17900
19100
mg/kg d
170
160
170
180
mg/kg d
670
640
640
730
mg/kg d
483
450
490
510
mg/kg d
3,7
3,9
4
3,5
3,4
mg/kg d
8,125
8,9
9,1
8,1
6,4
mg/kg d
78
66
57
59
130
mg/kg d
51
56
53
49
46
mg/kg d
13
14
13
12
13
mg/kg d
54,5
46
45
43
84
mg/kg d
770
690
730
770
890
mg/kg d
0,1625
0,17
0,13
0,19
0,16

Taulukosta 5.3 voidaan havaita, että myöskään metallien pitoisuuksissa ei ole merkittäviä
eroja eri näytteiden välillä. Käytettyjen lietteiden raaka-aineet ovat oleellisempia kuin
niiden suhde, kun ne kuitenkin päätyvät kaikki lopputuotteeseen. Taulukkojen 5.2 ja 5.3
arvojen perusteella vaikuttaa, että biopelletit ovat melko tasalaatuisia koostumukseltaan
ja polttoarvoiltaan.
Taulukossa 5.4 ja 5.5 on vertailtu biopellettien keskimääräisiä ominaisuksia muihin
kiinteisiin polttoaineisiin. Vertailukohtina biopelleteille käytettiin englantilaista hiiltä
(ECN, 2018 daw mill coal (#1374)), jyrsinturvetta (VTT, 2016 122-123) ja puupellettejä
(VTT, 2016 97).
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Taulukko 5.4 Biopellettien arvojen vertailu muihin polttoaineisiin
Yksikkö Biopelletti
Tehollinen lämpöarvo
MJ/kg,d
15,63
Kosteus
%
15,7
Tuhkapitoisuus
%d
24,78
917
Kutistumisen alkaminen ˚C
1273
Muodonmuutoslämpötila ˚C
1337
Puolipallolämpötila
˚C
1360
Juoksevuuslämpötila
˚C
C
%d
40,18
H
%d
4,900
N
%d
4,550
S
%d
1,668
O
%d
23,8
Cl
%d
0,518
F
%d
0,003
Br
%d
0,0025

Hiili
27,16
3,20
12,80
0
1194
1265
1332
69,30
4,300
1,200
1,480
10,66
0,241
0,016
-

Jyrsinturve Puupelletti
20,60
18,70
45,90
9,70
6,30
0,37
1130
1150
1181
1160
1253
1180
1290
1190
53,73
5,580
1,690
0,220
32,97
0,023
0,003
0,002

49,12
6,030
0,080
0,007
0,001
-

Taulukon 5.4 arvoja tarkastelemalla voidaan havaita, että biopelleteillä on vertailtaviin
polttoaineisiin nähden muutamia heikkouksia. Niiden tuhkapitoisuus on selvästi suurin ja
hiilen osuus pienin, mikä selittää matalinta tehollista lämpöarvoa. Biopelletissä on myös
eniten ongelmallisia päästöjä aiheuttavia typpeä, rikkiä ja klooria. Biopelleteissä kosteus
on lähes vastaavalla tasolla kuin puupelleteissä. Sulamislämpötiloista erottuu
biopellettien matalin kutistumisen alkamislämpötila.
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Taulukko 5.5 Biopellettien metallien pitoisuuksien vertailu muihin polttoaineisiin
Ca
Mg
Na
K
P
Fe
Al
Si
Ti
Mn
Ba
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Ni
Zn
Hg

Yksikkö Biopelletti
16233
mg/kg d
7100
mg/kg d
10400
mg/kg d
1980
mg/kg d
7675
mg/kg d
9633
mg/kg d
34300
mg/kg d
18533
mg/kg d
170
mg/kg d
670
mg/kg d
483
mg/kg d
3,7
mg/kg d
8,1
mg/kg d
78
mg/kg d
51
mg/kg d
13
mg/kg d
55
mg/kg d
770
mg/kg d
0,16
mg/kg d

Hiili

5700
1500
810
2260
330
6900
15800
17900
450
210
290
11,0
0,6
18
17
7,4
17,0
14,0
-

Jyrsinturve Puupelletti

4600
1200
607
734
900
14500
8000
7900
2,2
0,12
5,9
6,0
4,6
3,9
9,0
-

0,64
0,12
53,4
0,46
0,03
29,8
67,2
0,06
0,31
1,1
0,3
8,0
-

Taulukon 5.5 metallien pitoisuuksien vertailusta on helppo havaita, että biopelletit
sisältävät

paljon

eri

metalleja.

Lämmönsiirtopintojen

korroosiota

aiheuttavia

alkalimetalleja natriumia ja kaliumia on biopelleteissä suuria määriä. Kaliumin määrä on
samaa luokkaa kuin vertailtavalla hiilellä, mutta natriumia on paljon muita enemmän.
Myös tuhkan hyödyntämistä haittaavia raskasmetalleja on biopelleteissä eniten arseenia
lukuun ottamatta. Näiden vertailujen perusteella biopelletit eivät vaikuta helpoimmalta
polttoaineelta.
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6

LASIPUTKI POLTTOKOE

Kokeessa poltettiin biopellettejä, sekä puupellettejä 800 asteessa. Poltto tapahtui
lasiputken sisällä, jota lämmitettiin ulkoapäin lämpövastuksilla. Kuvassa 6.1 näkyy
lämmitin eristyksineen. Kokeessa mitattiin savukaasujen koostumusta FTIR (Fouriertransform infrared spectroscopy) analyysillä. Pelletit pudotettiin yksi kerrallaan
lasiputken yläosan suljettavasta aukosta. Palaminen tapahtui lasiputken keskellä olevalla
ritilällä. Syöttöilmavirtaus oli 0,05 l/s normaali olosuhteessa.

Kuva 6.1 Polttokokeen koelaitteisto

Kokeessa käytettyjen pellettien tavoitemassa oli 0,1 grammaa optimaalisen palamisen
aikaansaamiseksi. Sallittuna poikkeamana tavoitepainosta käytettiin 0,01 grammaa.
Kokeeseen valitut puupelletit olivat huomattavasti suurempia, joten ne murskattiin ja
puristettiin hydraulisen pressin avulla pienemmiksi. Puristetut pelletit vielä leikattiin
tavoitepainon saavuttamiseksi. Biopellettien tapauksessa ei murskausta tarvinnut tehdä,
sillä oli mahdollista löytää sopivan kokoisia pellettejä. Kokeessa poltettiin viisi
biopellettiä ja puupellettiä. Taulukossa 6.1 on kokeessa käytettyjen pellettien massat
grammoina.
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Taulukko 6.1 Bio- ja puupellettien massat grammoina
Järjestys Biopelletit Puupelletit
1.

0,1010

0,1002

2.

0,0962

0,0925

3.

0,0960

0,0953

4.

0,0922

0,0962

5.

0,1058

0,1022

Pellettien massat onnistuttiin saamaan melko lähelle tavoitepainoa. Kokeessa
lasipolttoputki lämmitettiin ensin 800 asteeseen lämpövastuksien avulla. Lämpötila ei
aivan tasaantunut 800 asteeseen päästyään, vaan vaihteli aaltomaisesti sen molemmin
puolin. Vaihtelu on havaittavissa myös kuvan 6.1 tietokoneen näytöltä. Kaikki viisi
Biopellettiä poltettiin ennen puupellettejä. Suunnitelmana oli syöttää pelletit viiden
minuutin välein. Biopellettien tapauksessa käytettiin kuitenkin pidempää väliä johtuen
vetykloridin tason hitaasta laskusta savukaasuissa. Puupelleteille sen sijaan käytetty väli
oli alle viisi minuuttia, sillä savukaasun arvojen tasaantuminen oli nopeampaa. Kuvassa
6.2 on veden, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet savukaasuissa kahdelle biopelletille ja
puupelletille. Ensimmäisen puupelletin tapauksessa hiilimonoksidin määrä oli
poikkeavasti muita pellettejä korkeampi, joten se jätettiin tässä tarkkailun ulkopuolelle.
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Kuva 6.2 Biopelletien ja puupellettien veden, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet savukaasuissa

Kuvasta 6.2 voidaan havaita, että puupelletit käyttävät palaessaan enemmän happea ja
tuottavat siten myös suuremman määrän hiilidioksidia. Tämä johtuu puupellettien
suuremmasta palavien aineiden osuudesta. Veden määrä vaikuttaisi olevan hieman
pienempi biopelleteillä. Biopellettien tapauksessa hiilidioksidin pitoisuus laskee lopussa
hitaammin ja täten koko palamisprosessi näyttäisi olevan hieman hitaampi.
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1400

1200

Pitoisuus [ppm]

1000

800

CO
SO2
NO

600

N2O
HCl
400

200

0
13.12

13.19

13.26

13.33

13.40

13.48

13.55

14.02

14.09

14.16

Aika

Kuva 6.3 Biopellettien savukaasujen pitoisuuksia

Kuvassa 6.3 on kaikkien viiden biopellettien savukaasujen pitoisuudet
hiilimonoksidille, rikkidioksidille, typpioksidille, typpidioksidille ja vetykloridille.
Pitoisuuksissa on havaittavissa selviä eroja eri pellettien välillä. Hiilimonoksidia on
muodostunut kolmannessa poltossa huomattavasti pidemmän ajan aikana muihin
verrattuna. Typpioksidin pitoisuuden huippuarvo on ensimmäisessä kokeessa selvästi
muita suurempi. Vetykloridin pitoisuus kasvoi jokaisessa kokeessa edellistä
suuremmaksi. Poikkeuksellisesti sen pitoisuus ei myöskään palannut kokeita edeltävälle
tasolle polttojen välissä.
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1400
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Pitoisuus [ppm]
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800
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Kuva 6.4 Puupellettien savukaasujen pitoisuuksia

Kuvassa 6.4 on kaikkien viiden puupellettien savukaasujen pitoisuudet
hiilimonoksidille, rikkidioksidille, typpioksidille, typpidioksidille ja vetykloridille.
Kuvasta voidaan heti havaita ensimmäisen pelletin poikkeuksellisen suuri
hiilimonoksidin arvo. Mahdollisesti ensimmäinen puupelletti on hajonnut osuessaan
polttoputken ritilään. Vertailemalla kuvia 6.2 ja 6.3 on selvää, että biopelletillä
rikkidioksidin ja typenoksidin pitoisuudet ovat paljon suurempia. Puupelletillä
typpidioksidia ei vapautunut oikeastaan laisinkaan. Vetykloridin määrä laski jokaisella
puupelletillä. Palamisessa vetykloridi siis vapautuu paljon hitaammin kuin muut
savukaasujen komponentit, jonka takia biopellettien polttaminen ensin vääristää
puupellettien arvoja suuremmiksi.
Hieman tarkempaa analyysiä varten savukaasun aineiden pitoisuuksien kertymä
jokaiselle pelletille laskettiin numeerisesti integroimalla puolisuunnikassäännöllä. Tämä
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menetelmä ei ole anna täysin tarkkoja ja realistisia arvoja johtuen, siitä että pitoisuudet
ovat osuuksia ja kokonaisainevirta vaihtelee. Kuitenkin olettamalla, että
palamistapahtumat vastaavat melko läheisesti toisiaan saadaan tuloksia, joita voidaan
vertailla toisiinsa. Ajanjakso määriteltiin jokaiselle arvolle ja pelletille erikseen
palamisen alkamisesta pitoisuuden palautumiseen polttoa edeltävälle tasolle.
Vetykloridin tapauksessa kuitenkin käytettiin samaa aikajaksoa kuin rikkidioksidille,
koska sen arvo ei oikeastaan palautunut enää polttoa edeltävälle tasolle biopelleteillä.
Taulukossa 6.2 on ajansuhteen numeerisesti integroidut kertymät ja niiden keskiarvot.
Taulukko 6.2 Mittausten arvojen kertymät
H2O

CO2

O2

CO

SO2

NO

HCl

Biopelletit

vol%s

vol%s

vol%s

ppms

ppms

ppms

ppms

1.

167,2

184,0

-233,0

12889

19541

22898

513,2

2.

163,7

173,6

-208,9

19397

22031

11888

2312,3

3.

162,7

170,7

-206,9

19430

21814

11247

2792,2

4.

154,7

166,6

-201,6

16069

22725

9206,9

2894,5

5.

179,0

191,1

-228,2

20417

25032

13300

4037,2

Keskiarvo

165,5

177,2

-215,7

17640,3

22228,6

13707,9

2509,9

Puupelletit

H2O

CO2

O2

CO

SO2

NO

HCl

1.

195,3

228,1

-279,5

20208

2446,5

950,2

508,7

2.

174,3

207,9

-254,8

3573,1

1394,3

1141,6

395,6

3.

185,5

213,1

-250,1

4933,4

1212,2

1003,6

374,9

4.

182,1

215,0

-266,1

4511,0

597,7

1298,1

286,7

5.

197,2

228,9

-276,0

6504,8

493,7

1312,5

263,7

Keskiarvo

186,9

218,6

-265,3

7946,0

1228,9

1141,2

365,9

Vertailemalla taulukon 6.1 pellettien painoja ja taulukon 6.2 kertymiä veden, hapen ja
hiilidioksidin osalta voidaan havaita, että laskelmien vaihtelut vastaavat pellettien
painojen vaihtelua. Bio- ja puupellettien tapauksessa ensimmäinen ja viides pelletti
olivat keskimääräistä painavampia ja myös tuottivat eniten hiilidioksidia ja vettä.
Vastaavasti hapen kulutus oli suurin näillä pelleteillä. Keskimäärin puupellettien
hiilidioksidin ja hapen kulutuksen arvot olivat suurempia, johtuen suuremmasta palavan
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aineen määrästä. Myös veden keskimääräinen arvo on hieman suurempi puupelleteillä,
joka voi selittyä suuremmalla pelletin kosteuspitoisuudella tai vetypitoisuudella.
Muihin kertymä arvoihin painolla ei vaikuta olevan yhteyttä. Arvoissa on suuria
vaihteluita eri pellettien välillä. Hiilimonoksidin arvot vaihtelevat merkittävästi
biopelleteillä. Puupellettien arvot ovat keskimääräisesti selvästi pienempiä,
poikkeuksena ensimmäinen puupelletti. Rikkidioksidin arvot ovat keskimäärin lähes 20
kertaa suurempia biopelleteillä puupelletteihin verrattuna. Puupelleteillä arvot myös
laskivat selvästi jokaisessa kokeessa. Keskimäärin typpimonoksidin kertymät ovat noin
kymmenen kertaa suurempia biopelleteillä. Biopelleteillä ensimmäinen pelletti on
selvästi poikkeava noin kaksi kertaa suuremman kertymän takia. Vetykloridin arvot
kasvoivat jokaisella biopelletillä ja laskivat jokaisella puupelletillä. Arvot eivät
myöskään kokeen aikana palanneet missään vaiheessa pellettien syöttöä edeltävälle
tasolle. Arvot ovat pienempiä muihin päästöihin verrattuna. Puupellettien arvot ovat
tässäkin tapauksessa keskimääräisesti selvästi pienempiä.
Suuresta vaihtelusta pellettien välillä johtuen, arvojen tarkkuus CO, CO2, NO ja HCl
tapauksessa on heikkoa. Myös käytetty yksinkertaistettu laskentamenetelmä heikentää
hieman tarkkuutta. Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että tällaisessa poltossa
biopellettien haitalliset päästöt ovat selvästi puupellettejä suuremmat. Veden,
hiilidioksidin ja hapen tulokset vastaavat pellettien painoja, sekä bio- ja puupellettien
sisällöllisiä eroja. Tällöin voidaan tuloksien katsoa olevan vertailukelpoisia toisiensa
kanssa.
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7

80 KW VETO KATTILA POLTTOKOE

Kokeessa

poltettiin

biopellettejä

erilaisissa

seoksissa

80

kW

arinakattilalla.

Tarkoituksena oli määrittää poltossa muodostuvien savukaasujen pitoisuuksia, sekä
biopellettien palamista ja lämmöntuottoa. Alun perin pellettien seosten määräksi valittiin
kymmenen kiloa. Kuvassa 7.1 on kokeessa käytetty kattila ja oleellisimmat
mittauslaitteet.

Kuva 7.1 80 kW VETO kattila ja FTIR mittauslaitteisto

Kattilana kokeissa käytettiin 80 kW VETO arinakattilaa. Kattilan veden lämpötilan
yläraja on 80 astetta. Rajan ylittäessä kattila sammuu. Kattilassa vesikiertoa ylläpitää yksi
pumppu, jonka virtaama kokeissa oli noin yksi kuutio tunnissa. Kattilan tilavuus on 0,41
kuutiota, minkä takia kattila lämpenee hitaasti ja veden ulostulo lämpötilan muutos on
hidasta tehon muuttuessa. Suurin sallittu paine kattilassa on 1,5 bar. Sopivaa paine tasoa
ylläpidetään kattilassa laskemalla painetta varoventtiilistä tai laskemalla lisää vettä
paineen kasvattamiseksi. Kattilan vesikierrosta lämpö johdetaan lämmönsiirtimen avulla
toiseen

vesikiertoon.

Toisesta

vesikierrosta

lämpö

johdetaan

ulkoilmaan

lämmönsiirtimen ja puhaltimien avulla. Kattilassa on tuloilma puhallin, jonka tehoa
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säädetään säätölevyllä. Sopiva säätölevyn paikka määritettiin kokeilemalla. Kokeiden
aikana säätölevyn paikkaa ei muutettu, sillä palamisolosuhteet pyrittiin pitämään
vastaavanlaisina kaikille seoksille. Savukaasukanavassa on myös savukaasuimuri, jonka
tehoa säädeltiin kattilaa sytyttäessä.
Pellettien syöttö kattilaan tapahtuu syöttöruuvin avulla. Syöttöruuvi ottaa pellettejä
syöttösäiliön pohjalta. Kuvassa 7.2 on kattilan syöttösäiliön pohja, jossa näkyy myös
syöttöruuvi. Polttoaineena käytettiin biopellettien lisäksi puupellettejä ja turvepellettejä.
Biopellettejä poltettiin pelkkänään sekä 10-, 25- ja 50 prosentin osuuksilla seoksissa
puupellettien ja turvepellettien kanssa. Kattilan lämmitykseen käytettiin puupellettejä.

Kuva 7.2 Kattilan syöttösäiliö

Syöttösäiliö on todennäköiseesti tarkoitettu kokonaan täytettäväksi pidemmän ajan
lämmityskäyttöä ajatellen. Tähän kokeeseen syöttösäiliö ei ole täysin optimaalinen, sillä
sivuilla näkyvät pyöreät rattaat kuljettavat pellettejä syöttösäiliön reunoille. Osa
pelleteistä näytti jäävän myös jumiin näiden rattaiden väliin. Tällöin polttokokeen
polttoaine-erä ei päädy suoraan kattilaan, vaan pieni osa tulee kattilaan vasta myöhempien
erien mukana. Tämän takia polttoaineseokset pyrittiin polttamaan sellaisessa
järjestyksessä, jossa muutokset edelliseen olisivat mahdollisimman pieniä. Lisäksi
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syöttösäiliössä pellettejä pyrittiin pitämään mahdollisimman lähellä syöttöruuvia, jotta
seokset eivät sekoittuisi siellä toisiinsa.
Kattilan lämmitykseen käytettiin puupellettejä, jonka jälkeen alettiin syöttämään kattilaan
biopellettien ja puupellettien seoksia. Seossuhteissa aloitetiin 10 % biopellettien
massaosuudesta ja siirryttiin 25 % kautta 50 %:iin. Näiden seoksien jälkeen alettiin
polttaa bio- ja turvepellettien seoksia. Turvepellettien kanssa seossuhteissa mentiin
vastakkaisessa järjestyksessä aloittaen 50 % seoksesta, josta mentiin 25 % kautta 10
%:iin. Seoksien jälkeen kattilaan syötettiin pelkkiä biopellettejä. Lopuksi käytettiin
puupellettejä, joilla tavoitteena oli päästä savukaasupäästöissä biopellettien syöttöä
edeltävälle tasolle varmistamaan kokeen luotettavuutta.
Kattilan

savukaasujen

pitoisuuksia

mitattiin

FTIR

analyysillä,

kuten

lasiputkipolttokokeessa. Savukaasujen lämpötilaa mitattiin savukaasukanavasta. Kattilan
syöttövesivirtaa ja ulosvirtausta mitattiin tilavuusvirtamittareilla. Myös virtauksien
lämpötilat mitattiin ja tallennettiin. Kokeen aikana kiertovesipumpun virtaamaa ei
säädetty.
Kattilan sopivan tehon aikaansaamiseksi mitattiin ennen polttokokeita syöttöruuvin
syöttönopeus. Puupelleteillä syöttönopeus oli 7,2 kg minuutissa. Arvosta voitiin arvioida
kattilan nimellistehon avulla sopiva ruuvin syöttöväli ja aika. Lopullinen syöttöväli ja
aika kuitenkin valittiin vasta puupelleteillä tehdyissä koeajoissa.
Kokeessa syöttöruuvi syötti pellettejä 1,3 sekunnin ajan 30 sekunnin välein. Tätä
syöttönopeutta käytettiin kaikille seoksille. Voidaan olettaa, että syöttöruuvi syöttää
kattilaan aina tietyn tilavuuden polttoainetta massan sijaan, jolloin eri pellettien irtotiheys
vaikuttaa seosten massalliseen syöttönopeuteen. Tämän takia pellettien irtotiheydet
mitattiin, jotta voidaan arvioida niiden erojen mahdollista vaikutusta kattilan tehoon ja
savukaasujen arvoihin. Taulukossa 7.1 on mitatut irtotiheydet ja teoreettinen
syöttönopeus eri pellettityypeille.
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Taulukko 7.3 Pellettien irtotiheydet ja teoreettinen syöttönopeus
Yksikkö

Puu

Turve

Bio

Paino (3,5 L) kg

2,221

2,625

2,775

Irtotiheydet

kg/dm3

0,635

0,750

0,793

Syöttö

kg/h

18,72

22,13

23,39

1

1,18

1,25

Suhde

Taulukon 7.1 arvojen perusteella puupellettien irtotiheys on selvästi turve ja biopellettejä
pienempi. Ainakin teoriassa paljon bio- tai turvepellettejä sisältävät seokset palavat
kokeessa lyhyemmässä ajassa. Syöttönopeuteen saattaa myös vaikuttaa pellettien
rakenteen ja koon pienet erot. Kokeessa käytetyt puupelletit olivat kooltaan hieman bioja turvepellettejä suurempia. Puupellettien ja turvepellettien halkaisijoiksi mitattiin 8 mm.
Biopellettien halkaisija on pienempi, noin 7 mm. Kokeissa käytetyt puupelletit ovat
keskimäärin selvästi turve- ja biopellettejä pidempiä. Pellettien koolla voi olla vaikutusta
niiden sekoittumiseen ja kulkeutumiseen syöttöruuvissa ja syöttösäiliössä. Lisäksi
pellettien syötön suhteellisen pieni määrä aiheuttaa hetkellisiä poikkeamia seoksen
koostumuksessa. Tällä järjestelyllä onkin vaikeaa saada tarkkaan haluttua seossuhdetta
pellettejä kattilaan koko kokeen aikana.
Kokeet aloitettiin sytyttämällä kattilan pesä. Puupellettien syöttö kattilaan aloitettiin noin
viiden minuutin kuluttua sytytyksestä. Aluksi syöttönopeus oli alhaisempi kuin lopullinen
nopeus 1,3 sekuntia 30 sekunnin välein. Syöttönopeutta kasvatettiin hiljalleen seuraten
savukaasujen happi ja häkäpitoisuuksia. Puupelleteillä oli tarkoitus lämmittää kattila
vakiolämpötilaan, jotta jokaisella seoksella kattilassa olisi vastaavat olosuhteet
palamiselle. Hieman yli kahden tunnin lämmityksen jälkeen syötettiin ensimmäinen seos
(10 % biopellettejä ja 90 % puupellettejä) syöttöruuviin. Tätä seosta syötettiin varalta
poikkeukselliset 15 kiloa, jotta saataisiin riittävän pitkä ja tasainen jakso
savukaasumittauksille. Seoksen palaessa havaittiin pienemmänkin määrän riittävän, joten
muita seoksia poltettiin 10 kiloa. Kymmenen kilon seosten kulkeutumiseen ruuvin läpi
kattilaan valitulla syöttönopeudella kesti noin 35-40 minuuttia.
Kello 12:11 sähkökatkos sekoitti kokeiden kulkua. Silloin kattilassa oli vielä 10 %
biopelletin seosta. Sähköt palasivat muutaman minuutin kuluttua, eikä katkoksesta
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aiheutunut merkittäviä vaikutuksia kokeen kulkuun. Veden tulolämpötila nousi
hetkellisesti kiertovesipumpun pysähdyttyä.
Turve ja biopellettien seoksilla kattilan ulosmenoveden lämpötila alkoi nousta.
Turvepellettien suurempi irtotiheys saattaa vaikuttaa kasvaneeseen lämpötehoon.
Mahdollisesti myös turvepellettien lämpöarvo on puupellettejä suurempi turpeen laadun
mahdollisten vaihtelujen takia. Pelkillä biopelleteillä kattilan veden lämpötila alkoi laskea
merkittävästi. Syynä oletettiin olevan biopellettien alhaisempi lämpöarvo. Viimeisenä
kattilaan syötettiin pelkkiä puupellettejä. Puupelleteillä lämpötilat nousivat turve- ja
biopellettien seostakin korkeammalle tasolle. Todennäköisesti pelkät biopelletit eivät
palaneet kattilassa täysin ja syötetyt puupelletit mahdollistivat biopellettien lopullisen
palamisen. Puupelleteillä savukaasupäästöt eivät laskeneet lähellekään biopellettien
syöttöä edeltävää tasoa, mikä viittaa myös biopellettien palamiseen niiden syötön
loputtua.
Kattilan sammutuksessa pellettien syötön lopetuksen jälkeen avattiin kattilan luukku
ensimmäistä kertaa. Luukku oli pidetty kokeen aikana kiinni mahdollisimman tasaisten
palamisolosuhteiden aikaansaamiseksi. Kuvassa 7.3 on näkymä kattilan sisään luukusta.
Osa arinasta on kuvassa piilossa suojapellin takia. Kattilan arinan päällä oli kiinteä
hehkuva tuhkakasa.
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Kuva 7.3 Hehkuvaa tuhkaa kattilassa

Seuraavana päivänä polttokokeen jälkeen avattiin kattilan tuhkaluukku. Kuvassa 7.4 on
tuhkaluukun sisältö polttokokeiden jälkeen. Selvästi kaikki tuhka ei ole kiinteinä kasoina.
Noin puolet tuhkasta näyttäisi olevan yksittäisinä pelletteinä. Hienoa tuhkaa on vain pieni
osuus tuhkaluukun sisällöstä. Tuhkassa on havaittavissa selvästi tummempia
tuhkapellettejä suurimman osan ollessa melko vaaleaa. Biopellettien koostumus vaikuttaa
olevan vaihtelevaa tai osa pelleteistä ei ole palanut täysin. Tuhkan painoksi punnittiin 6,5
kilogrammaa, mikä vastaa hyvin biopellettien tuhkasisältöä.
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Kuva 7.4 Tuhkaluukku polttokokeen jälkeen

Kuvassa 7.5 on yksittäinen kiinteä tuhkamöykky. Siinä on havaittavissa selvästi
yksittäisiä pellettejä ja sulanutta tuhkaa. Kiinteän tuhkan määrän perusteella sitä on
todennäköisesti alkanut muodostua muillakin polttoaineseoksilla, kuin pelkällä
biopelletillä.
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Kuva 7.5 Kiinteää tuhkaa

7.1

Mittaustulokset

Taulukossa 7.2 on kokeessa käytettyjen polttoaineseosten syöttöaikataulu. Lisäksi
taulukossa on kokeen aikana FTIR mittauksen arvoista arvioidut polttoaineseosten ajat
kattilassa.
Taulukko 7.2 Polttokokeen aikataulu
Seos

Syöttö

Näkyy FTIR

Aika ruuvissa Aika kattilassa

100% puu

8:19

10% bio, puu

10:31

11:05

0:34

1:09

25% bio, puu

11:34

12:14

0:40

0:38

50% bio, puu

12:14

12:52

0:38

0:45

50% bio, turve

12:59

13:37

0:38

0:33

25% bio, turve

13:25

14:10

0:45

0:30

10% bio, turve

13:58

14:40

0:42

0:28

100% bio

14:33

15:08

0:35

0:34

100% puu

15:00

15:42

0:42
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Taulukon arvojen perusteella bio- ja turvepellettejä sisältävät seokset kulkeutuvat
nopeammin kattilan syöttöruuvin läpi, kuten eri pellettien irtotiheydestä arvioitiin. Näillä
seoksilla polttoaineen massavirta on siis hieman suurempi. Syöttönopeudet polttokokeen
aikana ovat kuitenkin olleet hieman hitaampia kuin taulukon 7.2 laskennalliset
syöttönopeuden arvot.

Kuiva, 6 % redusoitu
1600,00
1400,00

Pitoisuus [ppm]

1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
10.19.12

11.31.12

12.43.12

13.55.12

15.07.12

16.19.12

Aika
CO

SO2

NO

NO2

TOC as C

HCl

Kuva 7.6 Savukaasujen pitoisuudet [ppm] 6 % happipitoisuuteen redusoituna kuivana

Kuvassa 7.6 on FTIR mittauksen tulokset ajan suhteen. Tulokset on ensin muutettu
märistä savukaasuista kuiviksi ja sitten redusoitu kuuden prosentin happipitoisuuteen.
Mittauksen tuloksista erilaiset seokset ovat parhaiten havaittavissa rikkidioksidin
arvoista. Sen pitoisuudet savukaasuissa vaikuttavat kasvavan suhteessa biopelletin
määrään polttoaineseoksessa. Turvepelletit tuottavat ennalta arvattavasti suuremmat
rikkidioksidi päästöt kuin puupelletit johtuen suuremmasta rikin määrästä polttoaineessa.
Typpioksidin päästöt kasvoivat pienillä biopellettien osuuksilla hieman rikkidioksidia
hitaammin. Niiden päästöt kuitenkin näyttävät saavuttaneen huippunsa jo 50 %
biopellettien osuudella, eikä pelkillä biopelleteilläkään saavutettu oikeastaan suurempia
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arvoja. Typpidioksidia havaittiin vain pieniä määriä turveseoksilla ja pelkillä
biopelleteillä.
Vetykloridin pitoisuudet kasvoivat huomattavan paljon 50 % biopellettien osuudella.
Tämän jälkeen arvot eivät laskeneet enää kovin alas. Kokeen lopussa puupelletteihin
siirtyessä sen arvot laskivat hitaimmin. Kokeen aikana orgaanisten hiilivetyjen määrät
olivat suurimpia alussa puupelleteillä ja pelkillä biopelleteillä. Häkä pitoisuudet
vaihtelivat paljon kokeen aikana. Selvästi suurimmat arvot havaittiin pelkillä
biopelletillä, mikä viittaisi niiden heikkoon palamiseen. Lisäksi haitallisten savukaasujen
pitoisuudet jäivät melko korkealle tasolle pelkillä puupelleteillä, mikä selittyisi kattilaan
jääneillä hitaasti palavilla biopelleteillä.

Märkä
14
12

Pitoisuus [vol-%]

10
8
6
4
2
0
10.19.12

11.31.12

12.43.12

13.55.12

15.07.12

16.19.12

Aika
H2O

CO2

O2

Kuva 7.7 Vesihöyryn, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet [vol-%] savukaasuissa

Kuvassa 7.7 on veden hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet märkänä savukaasuissa
polttokokeen aikana. Alkuvaiheessa arvot ovat pysyneet melko tasaisina. Vesihöyryn
määrä kasvaa hieman biopellettien osuuden kasvaessa. Vasta puupellettien vaihtuessa
turpeeseen voidaan havaita hapen pitoisuuden laskevan ja vesihöyryn ja hiilidioksidin
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kasvavan. Tämä johtuu todennäköisesti turve- ja biopellettien seosten suuremmasta
massavirrasta tai suuremmasta palavien aineiden osuudesta turvepelleteissä. Pelkillä
biopelleteillä hapen ja vesihöyryn pitoisuudet palaavat aikaisemmalle tasolle
hiilidioksidin pitoisuuden laskiessa alhaisimmalle tasolle. Tämä selittyy, joko
biopellettien alhaisemmalla palavien aineiden osuudella tai heikommalla palamisella.
Lopussa puupellettien syötön jälkeen vesihöyryn ja hiilidioksidin pitoisuudet saavuttivat
korkeimmat arvot kokeen aikana ja hapen alhaisimmat. Myös kattilan kiertoveden
lämpötilaero saavutti huippunsa puupelleteillä, mikä näkyy kuvassa 7.8. Vaikuttaisi siis,
että pelkkien biopellettien palaminen oli joko selvästi hitaampaa tai heikompaa muihin
polttoaineseoksiin verrattuna. Mahdollisena syynä heikkoon palamiseen on havaittu
kiinteä tuhkakasa, joka oli muodostunut kattilaan jossakin vaiheessa polttoa.
80
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Lämpötila [C]
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Aika
Vesi in

Vesi out

Savukaasu

Lämpötilaero

Kuva 7.8 Kattilan veden lämpötilat sisään- ja ulostulossa, sekä lämpötilaero

Kuvan 7.8 perusteella kokeen aikana kattilan lämpötehossa ei ollut merkittäviä
vaihteluita. Kattilan vesisäiliön suuri koko myös auttaa pitämään lämpötilat tasaisina.
Kuvassa on kuitenkin havaittavissa sähkökatkos kello 12 jälkeen, jonka seurauksena
lämmönvaihtimelta kattilaan tuleva vesi kuumeni hetkellisesti noin 35 astetta.
Turvepelleteillä kattilan tuottama lämpötilaero on muutaman asteen puupellettejä
sisältäviä seoksia suurempi. Pelkillä biopelleteillä veden lämpötilaero lähti selvään
laskuun ja vaikuttaa siltä, että 10 kilon polttoainemäärällä ei saavutettu tasapainotilaa
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lämpötiloille ennen puupellettien saapumista kattilaan. Onkin siis vaikeaa arvioida,
kuinka

paljon

heikompaa

lämmöntuotto

pelkillä

biopelleteillä

keskiarvot

laskettiin

oli

muihin

polttoainesoksiin verrattuna.
Savukaasujen

pitoisuuksien

mittausdatasta

vertailun

helpottamiseksi. Arvoina käytettiin kuivia kuuden prosentin happipitoisuuteen
redusoituja

arvoja.

Aikaväli

keskiarvoille

pyrittiin

valitsemaan

siten,

että

polttoaineseosten välien poikkeavia arvoja ei tule mukaan. Suurimmalla osalla seoksia
tämä tarkoitti sitä, että arvoista jätettiin noin 5 minuuttia alusta ja lopusta keskiarvojen
ulkopuolelle. Taulukossa 7.3 on keskiarvot eri polttoaineseoksille yksikössä ppm.
Taulukko 7.3 Savukaasujen pitoisuuksien keskiarvot polttoaineseoksille [ppm]
Polttoaineseos

CO

SO2

NO

NO2

HCl

TOC

100% puu

678,1

0,06

61,95

0,00

0,44

18,92

10% bio, puu

571,9

103,7

217,8

0,03

3,56

11,41

25% bio, puu

507,9

264,7

334,7

0,54

25,38

7,12

50% bio, puu

593,2

578,5

493,2

4,61

89,34

6,92

50% bio, turve

656,1

759,8

524,8

1,83

129,32

6,02

25% bio, turve

604,5

440,4

431,7

7,93

97,30

5,67

10% bio, turve

465,3

324,4

387,0

5,95

72,38

5,15

100% bio

1272,0

1342,2

529,7

12,02

187,01

20,69

Keskiarvojen perusteella biopellettien määrällä ei ole selvää vaikutusta savukaasujen
häkäpitoisuudelle. Arvot ovat seoksilla samaa suuruusluokkaa lukuun ottamatta pelkkiä
biopellettejä, joiden suuremmat arvot johtuvat todennäköisesti heikosta palamisesta.
Rikkidioksidin määrä savukaasuissa kasvaa lähes lineaarisesti biopellettien osuuden
mukaan. Turvepelletit kasvattavat päästöjä huomattavasti puupellettien seoksiin
verrattuna. Osasyynä suurempiin turvepellettien päästöihin voi tosin olla kattilaan
mahdollisesti jo tässä vaiheessa muodostunut tuhkakasa. Pienikin määrä biopellettejä
nostaa typen oksidien pitoisuuksia merkittävästi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin
kokeen kattilalla nämä päästöt eivät kasva enää yli 50 % biopellettien osuudella.
Vetykloridin pitoisuudet savukaasuissa ovat pieniä 10 % biopelletin seoksessa
puupelleteillä verrattuna suurempiin biopellettien osuuksiin. Turvepelletit kasvattavat
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pitoisuuksia huomattavasti puupelleteihin verrattuna taulukon arvojen perusteella.
Vetykloridipitoisuuksien lasku on kuitenkin hidasta, mikä kasvattaa erityisesti kahden
viimeisen turve- ja biopellettiseosten arvoja.
Taulukko 7.4 Savukaasujen pitoisuuksien keskiarvot polttoaineseoksille [vol-%]
Polttoaineseos

H 2O

CO2

O2

100% puu

7,76

8,61

10,19

10% bio, puu

7,79

8,53

10,22

25% bio, puu

8,08

8,55

9,98

50% bio, puu

8,43

8,42

9,97

50% bio, turve

9,17

8,37

9,85

25% bio, turve

9,77

9,28

8,79

10% bio, turve

9,61

9,52

8,64

100% bio

8,87

7,16

10,65

Puu huippu

11,83

11,09

6,27

Taulukossa 7.4 on märkien savukaasujen vesihöyryn, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet.
Vesihöyryn osuus savukaasuissa kasvaa biopellettien ja turvepellettien osuuden
lisääntyessä, mikä johtuu suuremmasta polttoaineen kosteuspitoisuudesta. Hiilidioksidin
osuus savukaasuissa ei oikeastaan muutu puu- ja biopellettien seoksissa biopellettien
osuuden kasvaessa. Turvepelleteillä hiilidioksidin osuudet savukaasuissa ovat suurempia
kasvaneen massavirran takia. Poikkeuksena on 50 % bio- ja turvepellettien seos, jonka
keskimääräinen osuus on seosten alhaisin. Mahdollisena syynä on heikentynyt palaminen
ja tuhkakasan muodostuminen. Hapen pitoisuudet savukaasuissa muuttuvat lähes
vastakkaisesti hiilidioksidiin nähden kuten voidaan olettaa.
Pelkkien biopellettien vesihöyryn osuus savukaasuissa on hieman oletettua pienempi ja
hapen suurempi. Hiilidioksidin osuus on selvästi muita polttoaineseoksia alhaisempi.
Puupellettien syötön alettua kattilaan veden ja hiilidioksidin arvot kasvoivat
poikkeuksellisen suuriksi. Vaikuttaa siltä, että kattilaan oli jäänyt osaksi palamattomia
biopellettejä, jotka paloivat sitten loppuun puupellettien avulla.
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7.2

Toinen kattila polttokoe

Toisen polttokokeen tarkoituksen oli selvittää, millä biopellettien seossuhteella kattilaan
alkaa muodostua kiinteä tuhkakasa. Lisäksi voidaan vahvistaa mittausten tuloksien
varmuutta.
Jokaisen polttoaineseoksen jälkeen syöttöruuviin syötettiin kaksi kiloa puupellettejä, jotta
savukaasujen arvot tasautuisivat hieman. Tämä helpottaa myös eri seosten välien
havaitsemisessa FTIR savukaasumittauksista. Kattilan arinaa ajettiin nyt käsi ajolla
jokaisen polttoaineseoksen jälkeen yksi kierros edestakaisin. Arinan ajon jälkeen
tarkistettiin kattilan tila sen luukusta katsomalla. Kattilan syöttöruuvin syöttönopeus oli
ensimmäisessäkin

polttokokeessa

käytetty

1,3

sekuntia

30

sekunnin

välein.

Kiertovesipumpun ja puhaltimien arvot pidettiin myös samoina tulosten vertailtavuuden
takia.
Polttoaineseoksina käytettiin tällä kertaa pelkästään biopellettien ja puupellettien seoksia.
Ensimmäisten kokeiden jälkeen selvisi, että käytetyt turvepelletit eivät vastaa täysin
normaalia turvetta, vaan ne on valmistettu turvepölystä. Biopellettien osuutta
polttoaineseoksessa oli tarkoitus kasvattaa, kunnes kattilaan alkaa muodostua kiinteä
tuhkakasa. Seoksien määränä oli ensimmäisissä polttokokeissa käytetty kymmenen kiloa
ja kattila lämmitettiin puupelleteillä. Seoksissa aloitettiin 10 prosentin biopellettien
osuudesta, jonka jälkeen suunnitelmana oli kasvattaa osuutta 25-, 50- ja 75 % kautta
pelkkiin biopelletteihin.
Alussa kattilaa lämmittäessä puupellettien syöttönopeus oli hieman liian korkea, jonka
seurauksena savukaasujen happi laski vähäksi aikaa nollaan ja häkää muodostui paljon.
Kattilaa lämmitettiin vähän yli tunti ennen biopelletti seosten syöttöä. Tässä ajassa
savukaasujen lämpötila ei ehtinyt tasaantua. Vesien lämpötilat olivat kuitenkin hyvin
lähellä tasapainotilaa.
10 % biopellettien seoksen jälkeen kattilassa ei ollut merkittävästi tuhkaa. Jo tässä
vaiheessa havaittiin, että kaksi kiloa puupellettejä ehtii laskea savukaasujen päästöjä vain
noin puoleen edeltävästä tasosta. Todennäköisesti puupelletit sekoittuvat syöttöruuvissa
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hieman muihin polttoaineseoksiin. Lasketun syöttönopeuden perusteella kaksi kiloa
puupellettejä riittää noin kuudeksi ja puoleksi minuutiksi.
25 % polttoaineseoksen jälkeen kattilassa oli selvästi enemmän tuhkaa. Se kuitenkin
vaikutti irtonaiselta. Kiinteää tuhkaa ja selvää tuhkan kasaantumista havaittiin jo 50 %
biopellettien seoksen jälkeen. Vielä tässä vaiheessa muodostuneesta tuhkakasasta ei saatu
otettua kuvia liekkien takia. Syöttöruuvissa menossa kattilaan oli tässä vaiheessa 75 %
polttoaineseos. Pelkkien biopellettien syöttäminen kattilaan päätettiin jättää nyt tekemättä
tukkeutumisvaaran takia ja syöttöruuviin syötettiin lisää puupellettejä.

Kuva 7.9 Hehkuva tuhkakasa kattilaa sammuttaessa

Kuvassa 7.9 on näkymä kattilan sisään polttoaineen syötön pysäytyksen jälkeen.
Tuhkakasa hehkuu selvästi kattilassa kuten ensimmäisessäkin polttokokeessa. Myös
tuhkaluukun sisältö kuvassa 7.10 näyttää melko samanlaiselta. Hienoa tuhkaa on melko
vähän ja suurin osa näyttää olevan yksittäisiä tuhkapellettejä, sekä kiinteitä möykkyjä.
Kuvan 7.11 perusteella osa tuhkasta on sulanut täysin. Ongelmaksi kattilassa varmaan
muodostuu, että pellettien tuhka ei hajoa vaan pitää muotonsa. Tuhka ei päädy siten
tuhkaluukkuun, vaan jää arinan pohjalle sulamaan ja tarttumaan toisiin pelletteihin. Ei ole
täysin varmaa johtuuko kasaantuminen biopellettien seososuudesta vai yksinkertaisesti
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muodostuvan tuhkan määrästä. Pienillä biopellettien osuuksilla kattilassa ei kuitenkaan
näkynyt yksittäisiä tuhkapellettejä.

Kuva 7.10 Kattilan tuhkaluukku toisen polttokokeen jälkeen

Kuva 7.3 Sulanutta kiinteää tuhkaa
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Taulukko 7.5 Toisen polttokokeen aikataulu
Polttoaineseos

Syöttö

Näkyy FTIR

Aika ruuvissa Aika kattilassa

100% puu

8:23

10% bio, puu

8:55

9:32

0:37

0:48

100% puu 2 kg

9:40

10:20

0:40

0:07

25% bio, puu

9:52

10:27

0:35

0:45

100% puu 2 kg

10:31

11:12

0:41

0:05

50% bio, puu

10:41

11:17

0:36

0:39

100% puu 2 kg

11:15

11:56

0:41

0:04

75% bio, puu

11:24

12:00

0:36

0:38

100% puu

11:59

12:38

0:39

Taulukossa 7.5 on toisen polttokokeen polttoaineseosten aikataulu ja FTIR mittauksesta
arvioidut ajat seoksille kattilassa ja ruuvissa. Myös näistä ajoista on havaittavissa, että
enemmän biopellettejä sisältävät seokset kulkeutuvat hieman nopeammin syöttöruuvin
läpi suuremman irtotiheyden takia. Suuremmilla biopellettien seososuuksilla väliin
syötetyt puupelletit näkyvät heikommin FTIR mittausten tuloksissa, mikä on myös
havaittavissa kuvassa 7.12. Tämän takia taulukon arvojen mukaan myös puupellettien
syöttönopeus kasvaa.
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Kuiva, 6 % redusoitu
1600,00
1400,00

Pitoisuus [ppm]

1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
8.52.48

9.21.36

9.50.24 10.19.12 10.48.00 11.16.48 11.45.36 12.14.24 12.43.12

Aika
CO

SO2

NO

NO2

TOC as C

HCl

Kuva 7.12 Savukaasujen pitoisuudet [ppm] 6 % happipitoisuuteen redusoituna kuivana toisessa
polttokokeessa

Savukaasumittausten tulokset vaikuttavat olevan melko samanlaisia kuin ensimmäisessä
polttokokeessa kuvan 7.12 perusteella. Rikkidioksidin arvoissa on havaittavissa huippu
aina uuden polttoaineseoksen alussa. Mahdollisesti tämä johtuu polttoaineseoksen
heikosta sekoittumisesta, jolloin syöttöruuvin alkuun on jäänyt suurempi osuus
biopellettejä. Tässä polttokokeessa typpioksidin pitoisuus kasvaa vielä biopellettien
osuuden ylittäessä 50 %. Pitoisuuden kasvu biopellettien osuuden lisääntyessä ei ole
kuitenkaan yhtä suurta kuin rikkidioksidilla. Häkää savukaasuissa esiintyi selvästi eniten
alussa puupelleteillä. Pitoisuus on selvästi ollut silloin laskusuunnassa. Kattila ei ole tässä
vaiheessa vielä täysin lämmennyt, mikä on havaittavissa kuvan 7.14 savukaasun ja vesien
lämpötiloista.
Vetykloridin pitoisuudet käyttäytyvät vastaavasti kuten ensimmäisessä polttokokeessa,
kasvaen merkittävästi

suuremmilla biopellettien osuuksilla. Pitoisuuksissa on
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havaittavissa teräviä piikkejä. Nämä johtuvat kattilan luukun aukaisusta, mikä kasvattaa
happipitoisuutta. Vetykloridin mitatun pitoisuuden muutoksen ollessa hidasta, tulee
redusoituihin mittausarvoihin piikkejä. Kattilan luukun avaamisesta johtuvat piikit ovat
havaittavissa myös veden, hiilidioksidin ja hapen pitoisuuksista kuvasta 7.13.

Märkä
Pitoisuus [vol-%]

20
15
10
5
0
8.52.48

9.21.36

9.50.24

10.19.12 10.48.00 11.16.48 11.45.36 12.14.24 12.43.12

Aika
H2O

CO2

O2

Kuva 7.13 Vesihöyryn, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet [vol-%] savukaasuissa toisessa
polttokokeessa

Veden, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet savukaasuissa ovat pysyneet toisen
polttokokeen aikana suhteellisen tasaisina lukuun ottamatta luukun aukaisusta johtuvia
vaihteluita. Loppuvaiheessa 75 % biopellettien osuudella on havaittavissa pientä laskua
veden ja hiilidioksidin pitoisuuksissa. Nämä arvot nousevat myös hieman normaalia
korkeammalle pelkkien puupellettien saapuessa kattilaan. Kattilassa havaittiin
jonkinlaista tuhkan kasaantumista jo 50 % seoksen jälkeen. Tässä mittauksessa sillä, ei
kuitenkaan näytä olevan kovin suurta vaikutusta mittausten tuloksiin.
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250,0

Lämpötila [C]

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
8.52.48

9.21.36

9.50.24
Vesi in

10.19.12 10.48.00 11.16.48 11.45.36 12.14.24 12.43.12
Vesi out

Aika

Savukaasu

Lämpötilaero

Kuva 7.14 Kattilan veden lämpötilat ja savukaasujen lämpötila kokeen aikana

Kuvassa 7.14 on kattilan savukaasujen lämpötila, sekä vesien lämpötilat toisen
polttokokeen aikana. Kuvaajasta voidaan havaita, että savukaasujen lämpötila alkoi
saavuttaa tasapainon vasta polttokokeen loppupuolella. Myös vesien lämpötilat kasvoivat
vielä hieman ensimmäisellä biopellettiseoksella. 75 % biopellettien seoksella on
havaittavissa pieni lasku kattilasta tulevan veden lämpötilassa. Muuten vesien lämpötilat
olivat hyvin tasaiset kokeen aikana.
Taulukko 7.6 Savukaasujen pitoisuuksien keskiarvot polttoaineseoksille [ppm]
Polttoaineseos

CO

SO2

NO

NO2

HCl

TOC

100% puu

857,0

3,93

69,50

0,00

6,29

22,24

10% bio, puu

493,6

89,89

202,9

1,00

11,87

8,54

25% bio, puu

492,9

289,7

311,2

4,33

41,69

5,10

50% bio, puu

562,9

655,1

425,0

7,40

118,9

6,53

75% bio, puu

513,7

1133

608,3

7,25

221,6

6,99

Taulukossa 7.6 on kuivien 6 % happeen redusoitujen savukaasujen pitoisuuksien
keskiarvoja FTIR mittauksista. Aikavälit keskiarvoille valittiin kuten ensimmäisessä
polttokokeessa jättäen muutama minuutti seosten alusta ja lopusta pois. Vertailemalla
arvoja taulukon 7.3 arvoihin voidaan havaita, että 10-, 25- ja 50 % seosten arvot ovat
lähellä ensimmäisen polttokokeen arvoja.
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Biopellettien määrällä ei vaikuta olevan merkitystä hiilimonoksidin määrään
savukaasuissa tulosten perusteella. Tässä polttokokeessa typpioksidin pitoisuus kasvoi
vielä yli 50 % biopellettien osuudella. Rikkidioksidin ja vetykloridin pitoisuudet olivat
tässä kokeessa korkeampia 25 % ja suuremmilla biopellettien osuuksilla.
Taulukko 7.7 Savukaasujen pitoisuuksien keskiarvot polttoaineseoksille [vol-%]
Polttoaineseos

H 2O

CO2

O2

100% puu

8,47

9,24

9,40

10% bio, puu

8,17

8,94

9,88

25% bio, puu

8,52

8,97

9,74

50% bio, puu

8,95

8,70

9,68

75% bio, puu

9,00

8,14

10,08

Vesihöyryn, hiilidioksidin ja hapen pitoisuudet pysyivät kokeen aikana tasaisina, mikä
voidaan havaita taulukon 7.7 keskiarvoista. Vesihöyryn osuus savukaasuissa kasvaa
hieman biopellettien määrän kasvaessa, biopellettien suuremman kosteuden takia.
Biopellettien alhaisemman palavien aineiden osuuden takia hiilidioksidin osuus
savukaasuissa laskee biopellettien määrän kasvaessa polttoaineseoksessa. 75 %
biopellettein seoksella hiilidioksidin pitoisuus on kuitenkin poikkeuksellisen alhainen,
kuten ensimmäisessä polttokokeessa 100 % biopelleteillä. Tällä seossuhteella palaminen
vaikuttaa olevan jo heikompaa.

7.3

Muut mittaukset ja tulokset

Kokeessa käytettyjen turvepellettien ominaisuudet eivät olleet tiedossa, joten
polttokokeen kannalta oleellisimmat arvot selvitettiin mittaamalla. Toki turpeen
ominaisuuksissa on muutenkin vaihtelua tyypin ja sijainnin mukaan. Turvepellettien
valmistustapa kuitenkin poikkeaa normaalista turpeesta. Tuhkan muodostumisen
kannalta oleellista on selvittää tuhkapitoisuus. Tuhkapitoisuuden mittaukset päätettiin
tehdä myös muille pelleteille arvojen varmistamisen takia.
Tuhkapitoisuuden määritykseen tarvitaan lisäksi pellettien kosteudet, sillä tuhkapitoisuus
lasketaan kuivasta polttoaineesta. Kosteudet määritettiin kosteuden määritykseen
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tarkoitetulla mittauslaitteella. Mittauksia tehtiin kaksi jokaiselle pelletille, joista laskettiin
sitten keskiarvot.
Taulukko 7.8 Polttoaineiden kosteudet [m-%]
Puu

Turve

Bio

1. mittaus

7,3

11,6

13,2

2. mittaus

7,4

11,9

12,9

Keskiarvo

7,35

11,75

13,05

Taulukon 7.8 mitatut pellettien kosteudet ovat oletettua luokkaa ja vastaavat myös
savukaasumittauksien vesihöyryn pitoisuuksia eri seoksille. Ennen mittauksia olisi voinut
olettaa eri pellettien kosteuspitoisuuksien olevan samaa luokkaa. Turve ja biopelletit
kuitenkin sisältävät selvästi enemmän kosteutta kuin puupelletit.
Tuhkanpitoisuuden määrittämiseksi lämmitettiin noin yksi gramma jauhettua pellettiä
800 asteisessa uunissa parin tunnin ajan. Jokaisesta pelletistä otettiin kasi näytettä
tarkkuuden parantamiseksi. Näytteet laitettiin pieniin metallikippoihin. Nämä punnittiin
ilman polttoainenäytettä ja näytteen kanssa. Lopuksi punnittiin metallikipot jäljelle
jääneen tuhkan kanssa.
Punnittujen painojen ja pellettien kosteuksien avulla voidaan laskea näytteiden
tuhkapitoisuudet. Taulukossa 7.9 on mitatut astioiden painot ja lasketut tuhkapitoisuudet.
Taulukko 7.9 Tuhkamittausten painot [g] ja tuhkapitoisuudet [%]
Astia

Astia+p-a

Puu 1.

13,689

14,762

13,692

0,362

Puu 2.

12,074

13,333

12,080

0,472

Turve 1.

11,957

13,341

12,004

3,839

Turve 2.

12,300

13,358

12,337

3,983

Bio 1.

12,162

13,378

12,420

24,37

Bio 2.

12,116

13,525

12,438

26,31

Kahden

näytteen

perusteella

Astia+tuhka Tuhkapitoisuus

voidaan

taulukon

7.9

arvoista

havaita,

että

tuhkapitoisuudessa on selvää vaihtelua. Keskiarvoiksi saatiin puupelletille 0,417 %,
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turvepelletille 3,91 % ja biopelletille 25,3 %. Nämä arvot ovat samaa suuruusluokkaa
kuin kirjallisuudesta ja aikaisemmista kokeista saadut arvot. Kosteuden eroihin verrattuna
on pellettien tyyppien väliset tuhkamäärien erot paljon suurempia.
Biopellettien suuren tuhkapitoisuuden takia lähes kaikki seospoltossa muodostuneesta
tuhkasta on peräisin biopelleteistä, jos sitä poltetaan pienen tuhkapitoisuuden omaavan
polttoaineen kanssa. Taulukossa 7.10 on laskettu ensimmäisessä polttokokeessa
muodostunut tuhka polttoainelähteittäin jokaiselle seokselle ja biopelletteistä peräisin
olevan tuhkan osuus. Polttokokeen alussa ja lopussa syötetyt puupellettien määrät on
arvioitu polttoajan perusteella. Tuhkapitoisuuksina käytettiin mitattujen arvojen
keskiarvoja.
Taulukko 7.4 Ensimmäisen polttokokeen laskennalliset tuhkamäärät [g] ja osuudet
Polttoaineseos

Bio

100% puu

Puu

Turve

Yhteensä

154,5

154

Bio %

10% bio, puu

330

52,1

383

86,4

25% bio, puu

551

29,0

580

95,0

50% bio, puu

1102

19,3

1121

98,3

50% bio, turve

1102

172,6

1274

86,5

25% bio, turve

551

258,9

810

68,0

10% bio, turve

220

310,7

531

41,5

100% bio

2203

2203

100

100% puu
yhteensä

38,6
6059

294

39
742

7095

85,4

Ensimmäisessä polttokokeessa muodostuneen tuhkan painoksi punnittiin 6,5 kg.
Laskennallinen tuhkamäärä on noin 600 grammaa punnittua määrää suurempi. Suureen
painoeroon on useita syitä. Osa syötetyistä biopelleteistä ei päätynyt kattilaan asti vaan
jäi joko syöttösäiliöön tai syöttöruuviin. Heikon palamisen seurauksena pelkillä
biopelleteillä tuhkan joukkoon on mahdollisesti päätynyt palamatonta polttoainetta.
Polttoaineiden tuhkapitoisuuksissa saattaa myös olla suurta vaihtelua, jolloin kahden
näytteen keskiarvo ei ole välttämättä riittävän tarkka määritykseen. Pieni määrä tuhkasta
kulkeutuu myös savukaasujen mukana pois.
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Taulukon arvoista voidaan havaita, että pienelläkin biopellettien osuudella lähes kaikki
muodostuvasta tuhkasta on niistä peräisin. Ainoastaan 10 % biopellettien ja turpeen
seoksessa biopelleteistä muodostunut tuhkan osuus on alle puolet. Suuresta biopellettien
tuhkan osuudesta muodostuu ongelma, jos niiden tuhka sisältää paljon raskasmetalleja.
Taulukko 7.11 Toisen polttokokeen laskennalliset tuhkamäärät [g] ja osuudet
Polttoaineseos

Bio

100% puu

Puu

Yhteensä

77,2

77,2

Bio %

10% bio, puu

220

34,8

255

86,4

25% bio, puu

551

29,0

580

95,0

50% bio, puu

1102

19,3

1121

98,3

75% bio, puu

1652

9,7

1662

99,4

61,8

61,8

232

3757

100% puu
Yhteensä

3525

93,8

Toisen polttokokeen jälkeen punnittiin kiinteä tuhka ja koko tuhkamäärä erikseen.
Punnitukseen kiinteää tuhkaa tuli hieman todellisuutta vähemmän, sillä osa siitä mureni
kattilaa puhdistaessa. Kiinteän tuhkan määräksi punnittiin 1,82 kg ja kokonaismääräksi
3,47 kg. Tässäkin kokeessa tuhkan mitattu paino oli alhaisempi kuin taulukossa 7.11
olevat laskennalliset määrät. 50 % ja 75 % biopellettien seoksilla tuhkaa muodostuu
biopelleteistä laskujen mukaan 2,75 kg, mikä on huomattavasti enemmän kuin mitattu
kiinteä tuhkamäärä. Näillä seoksilla pieni osa tuhkasta päätyi todennäköisesti normaalisti
tuhkaluukkuun.
Kirjallisuudesta löytyvät turpeen lämpöarvot vaihtelevat paljon turpeen tyypin ja
tuotantopaikan mukaan, sekä turvepellettien arvo voi poiketa näistä arvoista. Onkin siis
tarpeellista määrittää turvepellettien lämpöarvo, jotta kattilan vesien lämpötilojen
vaihtelua voidaan selvittää tarkemmin.
Turvepelleteille määritettiin lämpöarvo kalorimetrillä mittaamalla. Mittauksia tehtiin
kolme kappaletta tarkkuuden parantamiseksi. Turvepelleteistä murskattua näytettä
kuivatettiin

ensin

uunissa

kosteuspitoisuuden

laskemiseksi.

Näytteen

kosteuspitoisuudeksi mitattiin kahden mittauksen keskiarvosta 6,8 %. Kalorimetriin
turvenäytettä laitettiin jokaiseen mittaukseen noin 1,3 grammaa. Laite laskee näytteen
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kalorimetrisen lämpöarvon automaattisesti. Kuvassa 7.15 on mittauksissa käytetty
kalorimetri.

Kuva 7.15 Mittauksissa käytetty kalorimetri

Mittauksien keskiarvosta tulee ensin huomioida näytteen kosteuspitoisuus, jotta saadaan
kuivan polttoaineen kalorimetrinen lämpöarvo. Saatu keskiarvo siis jaetaan näytteen
kuiva-aine pitoisuudella. Kalorimetrisesta lämpöarvosta voidaan laskea tehollinen
lämpöarvo yhtälöllä
𝑞tehollinen = 𝑞kalorimetrinen − 0,02441 ∗ 𝐻% ∗
missä

𝑀H2O

(1)

𝑀H2

𝑞tehollinen

tehollinen lämpöarvo

𝑞kalorimetrinen

kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg]

H%

polttoaineen vetypitoisuus [%]

𝑀H2O

veden moolimassa

[g/mol]

𝑀H2

vedyn moolimassa

[g/mol]

[MJ/kg]

Laskennassa turvepellettien vetypitoisuudelle käytettiin jyrsinturpeen arvoa 5,58 % (VTT
2016 122), joka on suunnilleen turpeen vetypitoisuuden vaihteluvälin keskivälillä.
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Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa voidaan nyt laskea käyttämällä mitattua
turvepellettien kosteutta taulukosta 7.8 yhtälöllä
𝑞saapumistilassa = 𝑞tehollinen ∗
missä

100−𝑀kosteus
100

− 0,02443 ∗ 𝑀kosteus

𝑞saapumistilassa

lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg]

𝑀kosteus

pellettien kosteuspitoisuus [%]

(2)

Taulukossa 7.12 on kalorimetrillä mitatut lämpöarvot ja lasketut lämpöarvot.
Taulukko 7.12 Turvepellettien mitatut ja lasketut lämpöarvot
Lämpöarvo [MJ/kg]
Mittaus 1.

18,249

Mittaus 2.

18,735

Mittaus 3.

18,413

Keskiarvo

18,466

Kalorimetrinen

19,813

Tehollinen

18,596

Saapumistilassa

16,124

Taulukon 7.12 arvojen perusteella turvepellettien kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo
ovat hieman jyrsin- ja palaturpeen keskimääräisiä arvoja alhaisempia. Tehollinen
lämpöarvo saapumistilassa on kuitenkin paljon suurempi turvepellettien pienemmän
kosteuspitoisuuden takia.
Kokeissa

käytetyille

polttoaineteho

eri

polttoaineseoksille
pellettien

voidaan

lämpöarvoista

ja

nyt

määrittää

taulukon

7.1

laskennallinen
laskennallisista

syöttönopeuksista. Laskennallisessa polttoainetehossa huomioidaan siis eri pellettien
irtotiheyksien erojen ja lämpöarvojen vaikutus tuotettuun lämpötehoon polttokokeissa
käytetyllä ruuvin syöttönopeudella. Biopelleteille lämpöarvona käytettiin Labtiumin
mittausten keskiarvoa, joka muunnettiin saapumistilan teholliseksi lämpöarvoksi
käyttämällä taulukon 7.8 mitattua kosteutta. Puupelletille käytettiin Vapon puupellettien
tyypillistä arvoa 16,9 MJ/kg (Vapo, 2013).
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Taulukko 7.13 Polttoaineseosten laskennalliset polttoainetehot
Lämpöarvo Syöttönopeus

Teho

MJ/kg

kg/h

kW

100% puu

16,9

18,72

87,88

10% bio, puu

16,54

19,19

88,16

25% bio, puu

16,00

19,89

88,39

50% bio, puu

15,10

21,06

88,33

75% bio, puu

14,20

22,23

87,67

100% bio

13,30

23,39

86,43

10% bio, turve

15,84

22,26

97,93

25% bio, turve

15,42

22,44

96,13

50% bio, turve

14,71

22,76

93,02

Tuloksissa tulee huomioida, että laskennallisen syöttönopeuden arvot eivät vaikuttaneet
vastaavan todellisia polttoaineseosten syöttönopeuksia. Taulukossa 7.13 olevat
teholukemat ovat siis hieman todellista suurempia. Arvoja vertailemalla voidaan havaita,
että turve- ja biopellettien seokset poikkeavat muista suuremmalla polttoaineteholla.
Turvepellettiseosten suurempi lämpöteho havaittiin myös savukaasujen ja vesien
lämpötilojen mittauksista. Vaikka biopellettien lämpöarvo saapumistilassa on selvästi
puupellettejä pienempi, ei laskennallisessa lämpötehossa ole merkittävää eroa
suuremman irtotiheyden takia. Pelkillä biopelleteillä havaittu lämpötilojen lasku ei siis
johdu selvästikään biopellettien alhaisemmasta lämpöarvosta.
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8

YHTEENVETO

Biopellettejä tuotetaan Äänekosken biotuotetehtaalla sellutehtaan jätelietteistä. Lietteet
biokaasuprosessiin

tulevat

pääasiassa

tehtaan

jätevedenpuhdistamolta

esikuivaamattomina. Biokaasuprosessista saatu mädätysjäännös kuivataan ja pelletöidään
tuottaen biopellettejä.
Biokaasuprosessin

mädätysjäännös

sisältää

käytännössä

samoja

aineita,

mitä

biokaasureaktoriin on syötetty. Vain orgaanisten- ja kuiva-aineiden osuudet laskevat
verrattuna syötteeseen. Prosessissa käytetyt raaka-aineet siten määrittävät myös
mädätysjäännöksen ominaisuudet. Raaka-aineen sisältämät hajoamattomat ja haitalliset
aineet, kuten esimerkiksi raskasmetallit keskittyvät mädätysjäännökseen. Sellutehtaan
jäteliemiin eri prosesseissa päätyvät aineet määrittävät siis biopellettien koostumusta.
Suurin osa metsäteollisuuden jätelietteistä hyödynnetään energiana. Jätelietteiden
ominaisuuksien perusteella primääriliete ja bioliete soveltuvat parhaiten polttokäyttöön.
Metsäteollisuuden lietteissä kloori sitoutuu erilaisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin
yhdisteisiin. PCDD/F-päästöjen ei ole havaittu olevan ongelma sellutehtaiden puuaineen,
jäteliemien ja sivutuotteiden yhteispoltossa. Näihin päästöihin kuitenkin vaikuttaa myös
käytetty kattilatekniikka.
Polttoaineiden raskasmetallit, alkali yhdisteet, rikki ja kloori aiheuttavat kattiloissa
korroosiota. Kierto- ja leijupetikattiloissa petimateriaalin mukana kulkeutuva tuhka
saattaa aiheuttaa kasaantumia sulaessaan ja pahimmillaan johtaa kattilan tukkeutumiseen.
Polttoaine

vaikuttaa

merkittävästi

poltossa

syntyviin

typenoksidi-

ja

rikkidioksidipäästöihin. Päästöjä voidaan vähentää kattilateknisillä ratkaisuilla. Olemassa
olevien alle 5 MW voimalaitosten hiukkaspäästörajat kiristyvät huomattavasti 2030
alkaen. Muissa päästörajoissa ei tapahdu kovin merkittäviä muutoksia.
Biopellettien ominaisuuksia ja alkuainepitoisuuksia vertailtiin muihin kiinteisiin
polttoaineisiin. Vertailussa havaittiin, että biopelletit sisältävät enemmän monia polton
kannalta haitallisia aineita. Tämä näkyy myös suurimpana tuhkapitoisuutena vertailluista
polttoaineista. Biopellettien tehollinen lämpöarvo ei kuitenkaan poikkea merkittävästi
muista polttoaineista.
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Ensimmäisessä

lasiputkipolttokokeessa

biopellettejä

vertailtiin

puupelletteihin.

Pelleteistä tehtiin n. 0,1 g painoisia näytteitä, jotka poltettiin 800 asteessa
lämpövastuksilla lämmitetyn lasiputken sisällä. Kokeessa mitattiin savukaasujen
koostumusta FTIR analyysillä. Kokeista havaittiin jo tiedossa ollut biopellettien pienempi
palavien aineiden osuus vähäisempänä hapen kulutuksena ja pienempänä hiilidioksidin
muodostumisena. Biopellettien mitatut typenoksidi, rikkidioksidi ja vetykloridi
pitoisuudet savukaasuissa olivat paljon puupellettejä suurempia.
Toisessa polttokokeessa bio-, puu- ja turvepellettejä poltettiin erilaisilla seossuhteilla 80
kW kattilassa. Polttokokeessa kattilan arinan päälle muodostui kiinteä tuhkakasa. Suuren
tuhkamäärän ja tuhkan käyttäytymisen takia biopellettejä ei voi polttaa pelkkänään tai
suurella seososuudella vastaavissa kattiloissa. Pelkkiä biopellettejä polttaessa havaittiin
kattilan lämpötehon laskua ja suurempaa häkäpitoisuutta, mikä viittaa heikkoon ja
epätäydelliseen palamiseen. Poikkeus pelkillä biopelleteillä havaittiin myös savukaasujen
hiilidioksidi ja happipitoisuuksista. Viitettä heikkoon palamiseen havaittiin myös 50 %
bio- ja 50 % turvepellettiseoksella, jolla hiilidioksidin määrä savukaasuissa oli muihin
turveseoksiin verrattuna pieni ja hapen suurehko. Tässä polttokokeessa mitatut
typenoksidi, rikkidioksidi ja vetykloridi pitoisuudet savukaasuissa vaikuttivat riippuvan
melko suoraan biopellettien määrästä. Havaittavissa oli myös turvepellettien
puupellettejä suuremmat päästöt.
Turvepellettien lämpöarvon ja kaikkien pellettien kosteuksien määrityksien tuloksista
laskettiin irtotiheyksiä hyödyntäen polttoaineseosten laskennalliset tehot määritetyllä
syöttönopeudella. Suuremman biopellettien irtotiheyden takia ei puu- ja biopellettien
seoksilla seossuhteella ole merkittävää vaikutusta laskennalliseen kokeen kattilassa
tuotettuun tehoon. Turve- ja biopellettiseosten laskennalliset tehot olivat suurimpia, mikä
oli osittain havaittavissa lämpötilamittaukista.
80 kW kattilapolttokoe tehtiin vielä toiseen kertaan pelkästään puu- ja biopelleteillä.
Tarkoituksena oli määrittää tarkemmin tuhkakasan muodostumista. Kattilan polttoaineen
syöttötapaa muutettiin hieman pyrkien parantamaan mittausten tarkkuutta. Kiinteää
tuhkaa ja selvää tuhkan kasaantumista havaittiin tässä polttokokeessa 50 % biopellettien
seoksen jälkeen. 75 % biopellettien seososuudella hiilidioksidin pitoisuus laski hieman
poikkeavasti, mikä viittaisi heikentyneeseen palamiseen. Typenoksidi, rikkidioksidi ja
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vetykloridi pitoisuudet savukaasuissa vastasivat suuruusluokaltaan ensimmäisessä
kattilakokeessa mitattuja arvoja.
Polttokokeissa

käytetyille

pelleteille

mitattiin

myös

tuhkapitoisuudet.

Näiden

tuhkapitoisuuksien avulla laskettiin eri seosten tuhkamääriä ja biopelleteistä olevan
tuhkan osuutta. Ainoastaan 10 % biopellettien ja turpeen seoksessa biopelleteistä peräisin
olevan tuhkan osuus on alle puolet. Biopelleteillä on siis suuri vaikutus tuhkan
ominaisuuksiin pienilläkin seossuhteilla. Biopellettien sisältämät raskasmetallit voivat
mahdollisesti rajoittaa seospoltossakin muodostuvan tuhkan hyödyntämistä. Lasketut
tuhkamäärät olivat painoltaan hieman suurempia kuin kattilaan ja tuhkaluukkuun
päätyneet tuhkat molemmissa kattilapolttokokeissa. Toisen kokeen kiinteän tuhkan
painon perusteella kiinteää tuhkaa on alkanut muodostua ainakin jo 50 % biopellettien
seossuhteella.
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