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1 JOHDANTO

Tässä energiatekniikan kandidaatintyössä tarkastellaan pieniä yhdistetyn sähkön- ja

lämmön tuotantotekniikoita ja niiden mahdollisuuksia nykypäivänä. Työssä selvitetään

millaisia laitosratkaisuja eri valmistajilla on tällä hetkellä. Lisäksi työssä tarkastellaan

voimalaitoksen rakennus- ja käyttökustannuksia, kannattavuutta, sekä verkkoon liitäntä

mahdollisuuksia, kun polttoaineena käytetään biopolttoainetta. Tässä työssä pyrittiin

helppolukuisuuteen siten, että raporttia voisi lukea myös henkilö, jolla ei ole suurempaa

energiatekniikan tuntemusta. Tämä mahdollistaisi työn käyttämisen esimerkiksi

kunnallisessa päätöksenteossa. Työssä jätettiin tarkastelematta polttokennotekniikat,

jotka ovat vielä tutkinnan ja kehityksen alla, eivätkä ne ole vielä valmiita yleiseen

käyttöön. Käsittelemättä jäi myös höyrykone, sillä niiden tekniikka on jo

vanhanaikaista, sekä hyötysuhde suhteellisen huono nykypäivän tekniikoihin verrattuna.

Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannossa tarkoitetaan voimalaitosta, joka tuottaa sekä

sähköä, että lämpöä. Tällaisia voimalaitoksia kutsutaan CHP- laitoksiksi (Combined

Heat and Power). Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ovat ensisijaisesti

tarkoitettu lämmöntuotantoon ja sähkön tuotanto tapahtuu toissijaisesti. Pienet CHP-

laitokset ovat tyypillisesti nimellisteholtaan alle 10 MW ja erityisesti lämmön kulutus

tapahtuu voimalaitoksen läheisyydessä.  Suomessa 80 % lämmön tuotannosta ja yli 30

% sähkön tuotannosta tuotetaan yhteistuotantolaitoksissa. Suomi onkin

maailmanlaajuisesti yhteistuotannon johtavia maita. Suurin osa näistä laitoksista on

kuitenkin reilusti suurempia kuin työssämme käsiteltävät yhteistuotantolaitokset.

Tämä kandidaatin työ on tehty parityönä, siten että sisällysluettelo on mietitty yhdessä,

jonka jälkeen olemme jakaneet työn kahteen osaan, josta sitten molemmat ovat

kirjoittaneet oman osansa. Juuso Ukkonen on kirjoittanut kappaleet 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5

ja 7,1 ja Jenni Aaltonen kappaleet 2, 3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1 - 5.3, 6, 7.2 ja 7.3. Yhdessä

olemme kirjoittaneet kappaleet 1 ja 8.
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2 KÄYTETTÄVÄT POLTTOAINEET

Tutkittavan yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksen on tarkoitus toimia

biopolttoaineilla. Mahdollisia biopolttoaineita ovat biomassa ja tietyt jätteet.

Biopolttoaineet katsotaan uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Tämän lisäksi biopolttoaineet

ovat ympäristöystävällisiä ja niiden käyttö vähentää öljyriippuvaisuutta. Huonona

puolena biopolttoaineissa on niiden huono lämpöarvo sekä suhteellisen kallis hinta.

Näin ollen biopolttoaineilla on suhteellisen huono kilpailukyky fossiilisiin

polttoaineisiin verrattuna. Kuivien ja märkien biopolttoaineiden tehollisia lämpöarvoja

vertaillaan taulukossa 1. Suhteellisen pienien lämpöarvojen takia ei biopolttoaineita ole

kannattavaa kuljettaa pitkiä matkoja. Tästä johtuen biopolttoaineilla toimivien CHP-

laitosten polttoaineet ovat yleensä paikallisia. (Poikkonen ja muut 2005, 9) (Saunila ja

Vauhkonen 2007, 9-10)

Taulukko 1. Biopolttoaineiden lämpöarvoja

EU on julkaissut vuonna 2001 ”Vihreän kirjan”, jossa on määritelty tavoitteet

uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytöstä. Sen mukaan bioenergian määrä on

tarkoitus kolminkertaistaa vuoteen 2010 mennessä. Bioenergian käyttöä tukee myös

Tehollinen
lämpöarvo

Tehollinen
lämpöarvo

saapumistilassa
[MJ/kg] [MJ/kg]

Metsätähdehake 18,5-20 6-9
Kokopuuhake 18,5-20 7-10
Rankahake 18,5-20 7-11
Kantohake 18,5-20 8-13
Havupuun kuori 18,5-20 5-9
Kuivun kuori 21-23 8-11
Pilke 18,5-19 13,4-14,5
Puutähdehake 18,5-20 6-15
Sahahake 18,5-20 6-10
Sahanpuru 19-19,2 6-10
Kutterinlastu ja
hiontapöly 19-19,2 16-18
Puupelletti 19-19,2 16,8
Kierrätyspolttoaine 17-37 13-35
Ruokohelpi 17,1-17,5 13,2-14,2

Tehollinen
lämpöarvo

[MJ/m3]
Biokaasu 35,6
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EU:ssa tehty Kioton sopimus, joka tähtää kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Suomen

tavoitteena on lisätä bioenergian määrää vuoden 1995 tasosta 40 TWh:n verran vuoteen

2010 mennessä sekä alentaa kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasolle. (Saunila ja

Vauhkonen 2007, 9-10)

Biomassa on uusiutuva, eloperäisen kasvikunnan raaka-aine, johon on sitoutunut osa

auringon säteilyenergiasta fotosynteesissä. Biomassaan voidaan laskea biokaasut,

hakkuutähteet, puut, erilaiset viljakasvit ja viljeltävät energiakasvit. Tällä hetkellä

suomessa eniten käytetty biopolttoaine on puupolttoaineet, jotka kattavat 20 % suomen

kokonaisenergiakulutuksesta. (Poikkonen ja muut 2005, 9-10, Saunila ja Vauhkola

2007, 11)

Biokaasu syntyy hapettomissa olosuhteissa biomassan mädätessä. Raaka-aineeksi

kelpaavat esimerkiksi lanta, puut ja elintarvikejätteen orgaaninen osuus. Biokaasua

syntyy orgaanisen materiaalin hajotessa joko suoraan kaatopaikalla tai erillisellä

reaktiolla. Biokaasu koostuu pääosin metaanista (40 – 70 %) ja hiilidioksidista (30 - 60

%), sekä hyvin pienestä määrästä rikkiä. Biokaasu on verrattavissa maakaasuun. (Metso

ja muut 2006, 11)

Suomessa puun käyttöä polttoaineena voidaan edelleen lisätä, sillä esimerkiksi vuonna

2002 hakkuun ja puun luonnollisen kuolleisuuden määrä oli 69·106 m3, kun puiden

vuotuinen kasvu samana vuonna oli noin 81·106 m3. Myös viljakasvien käyttöä

voitaisiin vielä lisätä huomattavasti, ilman että se vaarantaisi kestävää kehitystä.

Peltobiomassojen käyttöä on kokeiltu Suomessa ja ne käyvät polttoaineena joko

sellaisenaan tai sekoitettuna johonkin muuhun korkeamman lämpöarvon omaavaan

polttoaineeseen. Peltobiomassaan lasketaan ruokohelpi, järviruoko sekä öljy- ja

viljakasvit. Toistaiseksi näiden käyttö rajoittaa kuitenkin niiden korkeat tuotanto- ja

käyttökustannukset.  (Poikkonen ja muut 2005, 10)

Orgaaninen jäte lasketaan myös biopolttoaineeksi, sillä yhteiskunta tuottaa jätettä

jatkuvasti. Tätä syntyy niin maataloudessa, yhteiskunnassa kuin teollisuudessakin.

Suomessa syntyy jätettä noin 70·106 tonnia vuodessa, joista energiantuotantoon

hyödynnetään tällä hetkellä 300 000 – 400 000 tonnia vuodessa. Kun

metsäteollisuudessa sivutuotteina syntyvän jäte huomioidaan, olisi mahdollista saada
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energiantuotantoon vuosittain noin 6,5·106 tonnia energiantuotantoon hyödynnettävää

jätettä. Nykyään hyödynnettävän jätteen määrää pyritään kasvattamaan siten, että

esimerkiksi vuonna 2009 kaatopaikalle vietäisiin enää puolet vuoden 1994

biojätemäärästä. Parhaiten energiateollisuuteen käy teollisuuden ja kaupan pakkaus-,

paperi- ja muovijätteet sekä rakennusjäte. (Poikkonen ja muut 2005, 9-12)

3 PROSESSIT
Sähkön tarpeen kasvaessa on tullut tarve kehittää uusia sähköntuotantotapoja

paikallisten energiatarpeiden kattamiseksi. Tavoite on kehittää uusia tekniikoita siten,

että tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää energialähteitä jotka ovat aikaisemmin jääneet

käyttämättä. Erityinen tarve chp-laitoksille on syrjäytyneillä alueilla. (Poikkonen ja

muut 2005, 35 - 36)

3.1 Höyryprosessi
Höyryturbiiniin pääkomponentteina ovat kattila, höyryturbiini ja lauhdutin. Prosessissa

on yleensä myös syöttöveden esilämmitin sekä tulistin (kuva 1). Höyryprosessia

kutsutaan myös Rankine-Prosessiksi. Yhteistuotantolaitokset ovat käyttövarmoja, sillä

niiden luotettavuus on jopa 95 % ja käytettävyys 90 - 95 %. Paine vaihtelee muutamasta

baarista sataan baariin. Tulistetun höyryn lämpötila voi olla jopa 540 C. Tyypillinen

käyttöikä höyryprosesseilla on 25 – 35 vuotta ja pienten yksiköiden rakennus kestää

tyypillisesti 12 – 18 kuukautta. Höyryprosessin investoinnin hinta on 1500 - 3000 €/kW

ja tuotantokustannukset 3 - 4 senttiä / kWh. Höyryprosessin käyttäminen

yhteistuotantolaitoksissa on kannattavaa yleensä sähköteholtaan yli 2000 kW

laitoksissa. (Vartiainen 2002, 27) (Koskelainen 2007)
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Kuva 1. Höyryprosessin periaatekaavio ja komponentit

Kokonaishyötysuhde höyryprosesseissa on 60 - 85 % luokkaa.

Sähköntuotannonhyötysuhde on riippuvainen lämmöntarpeesta, mutta yleensä se on

matala eli vain 15 - 20 % kokonaistehosta. Tällöin rakennussuhde, eli sähköntuotannon

suhde lämmöntuotantoon, on 0,1 - 0,5. Eräs Höyryprosessin sovellutus on Wärtsilän

Biopower voimalaitos. Tästä kerrotaan kappaleessa 4.1.

Höyryturbiiniprosessissa on olemassa erilaisia turbiinivaihtoehtoja, kun suunnitellaan

lämmön ja sähkön yhteistuotantoa.  Vastapaineturbiini on yksinkertaisin näistä

vaihtoehdoista. Siinä höyry tulee turbiinista ulos ilmanpaineessa tai sitä korkeammassa

paineessa. Turbiinin jälkeisellä höyryllä voidaan lämmittää höyryä tai se voidaan laittaa

suoraan kaukolämpöhöyryksi, jolloin prosessissa ollut höyry lauhtuu. Tämän jälkeen

lauhde palaa takaisin kattilaan höyrystettäväksi.

Toinen mahdollinen höyryturbiini on lauhdutusturbiini. Siinä lämpöteho saadaan

ottamalla välipainehöyryä yhdestä tai useammasta kohdasta turbiinin keskiosasta.

Jäljelle jäänyt höyry lauhtuu lauhduttimen paineeseen asti, joten höyrynpaine saattaa

olla niinkin alhainen kuin 0,05 bar ja lämpötila 33 C. Yleensä näin matalalämpöiselle

höyrylle ei löydy enää käyttötarkoitusta, joten sen lämpö joudutaan vapauttamaan

ympäristöön. Lauhdutusturbiineissa on vastapaineturbiinia paremmat mahdollisuudet

sähkötehon säätämiseen, sen vaikuttamatta kuitenkaan tuotettavaan lämpömäärään.

Lauhdutusturbiinin pääomakustannukset ovat kuitenkin suuremmat ja hyötysuhde

heikompi kuin vastapaineturbiinilla. (Koskelainen 2007)
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3.2 Poltto ja kaasutus

Biomassan kaasutuksella tarkoitetaan prosessia, jossa kaasutettavan aineen happi reagoi

kiinteän tai nestemäisen polttoaineen kanssa. Kaasuttavana aineena toimii yleisimmin

ilma, happi tai vesihöyry. Polttoaineeksi käy esimerkiksi kiinteä palamainen polttoaine.

Korkeassa lämpötilassa ja stökiömetristä pienemmällä ilmakertoimella syntyy

tuotekaasu, jonka palavia komponentteja on metaani, hiilidioksidi ja vety.

Palamisprosessi voidaan jakaa polttoaineen kuivumiseen, haihtuvien aineiden

poistumiseen ja kaasutusreaktioon. Kiinteän polttoaineen kaasutustapa voi tapahtua

kahdella erillä tavalla, riippuen prosessin lämmöntuontitavasta. Allotermisessä

reaktiossa tarvittava energia tuodaan prosessin ulkopuolelta ja autotermisessä osa

kaasutettavasta aineesta reagoi vielä kaasutusreaktion jälkeen prosessiin tuodun hapen

kanssa, vapauttaen samalla lämpöä. Kaasutus voidaan tehdä normaali-ilmanpaineella tai

paineistettuna. Paineistetun prosessin etuna on sen pieni koko, mutta toisaalta sen

rakenne on monimutkaisempi. Käytetyin kaasutusprosessi pienissä voimalaitoksissa on

kiinteäkerroskaasutin, joka voi toimia joko vastavirta- tai myötävirtaperiaatteella (kuva

2). Vastavirtaperiaatteessa polttoaine syötetään reaktorin yläosaan ja kaasuttava aine

alaosaan. Myötävirtaperiaatteessa taas sekä kaasuttava aine, että polttoaine syötetään

reaktorin yläosaan. Vastavirtaperiaatteella toimivalla kaasutusprosessilla polttoaineeksi

soveltuu vain tasalaatuinen palamainen polttoaine, jonka palakokoko on vain muutamia

senttimetrejä. (Poikkonen ja muut 2005, 43 - 44)

Kuva 2. Vastavirta- ja myötävirtakaasuttimet
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Kaasutuksen jälkeen kaasutettava aine poltetaan. Poltto ja Kaasutus-prosessin vaiheet

ovat kuvassa 3. Kaasutuskaasua voidaan käyttää polttoaineena kaasumoottorissa,

kaasuturbiinivoimalaitoksessa tai höyrykattilassa. Tuotettaessa sähköä että lämpöä

voidaan kokonaishyötysuhteeksi saada jopa 85 %. Paras sähköntuotantohyötysuhde

saadaan syöttämällä kaasutuskaasua kaasumoottoriin, jolloin moottorin hyötysuhde

saattaa olla parhaimmillaan 46 %. Kaasutusmoottorin polttoaineiksi käyvät myös

kaatopaikkakaasut ja bioreaktorin tuottamat metaanikaasut. Kaasumoottorin

polttoaineelle asetetaan suuret puhdistusvaatimukset, sillä polttoaineen korkea lämpötila

ja suurivirtausnopeus saattavat muuten laskea moottorin käyttöikää. Kaasumoottorit

toimivat joko kipinä- tai puristussytytteisesti. Esimerkkinä kaasumoottorin toiminnasta

on Condens OY:n Novel voimalaitos, josta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 4.2.

(Poikkonen ja muut 2005, 44 – 45)

Kuva 3. Kaasutusprosessi

3.3 Biokaasutus

Biokaasu on kaasuseos, jossa on 40 – 70 % metaania, 30 – 60 % hiilidioksidia, sekä

hyvin pieniä määriä muun muassa rikkiyhdisteitä. Biokaasutus on erittäin

ympäristöystävällinen vaihtoehto sillä metaani, joka saadaan prosessista kerättyä

talteen, on huomattavasti vaarallisempi kasvihuonekaasu, kuin palamisessa syntynyt

hiilidioksidi.

Biokaasun tuottamiseen kontrolloidusti on useita eri teknisiä ratkaisuja, kuten

esimerkiksi biokaasutusta varten rakennetut biokaasureaktorit ja biokaasun keräys



8

kaatopaikoilta pumppaamalla. Biokaasua muodostuu mikrobien hajottaessa orgaanista

ainetta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasun tuotanto on monivaiheinen prosessi johon

osallistuu useat eri mikrobiryhmät. Tuotantoon voidaan käyttää lähes kaikkea orgaanista

ainetta. Maatiloilta syntyviä biokaasuun käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa

eläinten lanta, energiakasvit, sekä kasvituotannon sivutuotteet ja jätteet. Raaka-aineiksi

käyvät myös teurasjätteet, yhdyskunnan biojätteet, sakokaivo- ja puhdistamolietteet,

sekä teollisuuden biohajoavat jätteet. Biokaasureaktoreita on useita erityyppejä, jotka

eroavat toiminnaltaan ja käyttöön sopivista raaka-aineista. Biokaasu voidaan polttaa

poltinpolttona, kaasumoottorissa tai kaasuturbiinissa. (Lehtinen 2007, 15-25) (Paavola)

3.3.1 Kaasumoottori

Kaasumoottorit ovat perinteisiä polttomoottoreita (kuva 4), jotka ovat puristus- tai

kipinäsytytteisiä eli ne voidaan luokitella joko diesel- tai ottomoottoreiksi.

Puristussytytteisessä moottorissa vaaditaan pieni määrä nestemäistä polttoainetta, joka

ruiskutetaan sylinteriin tai esikammioon sytyttäen kaasuseoksen. Kipinäsytytteisessä

moottorissa kaasuseos sytytetään sytytystulpan avulla. Kaasut voidaan johtaa

kaasumoottoriin kompressorin imupuolelle tai paineistettuna imukanavaan imuventtiilin

läheisyyteen. Kolmas vaihtoehto on paineistaa kaasu korkeaan paineeseen ja syöttää se

sylinteriin puristuksen loppuvaiheessa. Tämä tapa vastaa dieselmoottorien polttoaineen

syöttötapaa. Kaasumoottoreihin soveltuvia polttoaineita ovat muun muassa maakaasu,

kaupunkikaasu ja biokaasu. Kun kaasu sekoitetaan palamisilmaan ennen sylinteriin

joutumista, on olemassa nakutusvaara.

 (Raiko ja muut 2002, 604 - 611)
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Kuva 4. Kaasumoottori

3.3.2 Kaasuturbiini

Kaasuturbiineista saatava teho vaihtelee muutamasta sadasta kilowatista useisiin

satoihin megawatteihin. Yhteistuotannon kokonaishyötysuhteeksi saadaan yleensä 60 -

80 % ja sähköntuotannonhyötysuhde on pienillä voimalaitoksilla 25 - 35 %. Tyypillinen

rakennussuhde kaasuturbiinivoimalaitoksilla on 0,5 - 0,8. Hyviä polttoaineita

käytettäessä saattaa voimalaitoksen käyttöikä olla 15 - 20 vuotta.

Kaasuturbiinit voidaan jaotella suurtehoturbiineihin, sekä kevyisiin, pienikokoisiin ja

tehokkaisiin lentokoneturbiineihin. Lentokoneturbiinin etuna on nopea kuormanmuutos

ja käynnistettävyys. Nämä molemmat kelpaavat yhteistuotantoon.

Kaasuturbiinin peruskomponentteina on kompressori, poltin sekä kaasuturbiini.

Kompressorin tehtävänä on paineistaa ulkoa otettua ilmaa. Uusimmissa

kompressoreissa painesuhde saattaa olla jopa 30:1 ja vanhemmissa 15:1. Kompressorin

jälkeen paineistettu ilma johdetaan polttokammioon, johon ruiskutetaan myös

polttoainetta. Polttoaineena polttokammiossa voi olla esimerkiksi paineistettu biokaasu.

Polttokammion avulla saadaan nostettua kaasun lämpötila jopa 1300 C:n, samalla

tapahtuu kuitenkin myös muutaman prosentin painehäviö. Polttokammion jälkeinen

lämpötila on suoraan verrannollinen saatavaan hyötysuhteeseen. Savukaasun lämpötilan

määrää lähinnä turbiinin lämpökestävyys ja jäähdytysjärjestelmä. Savukaasut saattavat

aiheuttaa vahinkoa turbiinin siivistölle, joten polttokammiossa käytettävää polttoainetta

valittaessa tulee huomioida polttoaineen korroosiota tai eroosiota aiheuttavat ainesosat,

kuten natrium-, kalium-, kalsium- tai rikkiyhdisteet sekä suurikokoiset partikkelit.

Polttokammiosta savukaasut siirtyvät turbiiniin, josta saadaan tuotettua sähköä

generaattorin avulla.

Turbiinin jälkeinen lämpötila on vielä varsin korkea (450 - 600 C), joten sitä voidaan

käyttää vielä lämmön talteenottoon. Tyypillinen lämmön talteenotto tapahtuu

lämmöntalteenottokattilan avulla, josta syntynyt höyry syötetään höyryturbiiniin.

Tällaista kaasuturbiiniprosessin ja höyryprosessin yhdistelmää kutsutaan Joule-

Rankine-kombiprosessiksi (kuva 5). Joule-Rankine-kombiprosessia kutsutaan yleisesti

myös nimellä kombiprosessi.
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Kuva 5. Joule-Rankine-kombivoimalaitoksen periaatekaavio

Prosessissa kattila toimii yleensä vastavirtalämmönsiirrinperiaatteella, jolloin

kuumimpia savukaasuja käytetään veden höyrystämiseen ja jo viilenneitä kaasuja veden

esilämmitykseen. Kattilassa saattaa olla myös useampia painetasoja (usein 2-3), joka

tehostaa lämmönsiirtoa ja parantaa hyötysuhdetta. Toisaalta tämä tekee sen rakenteesta

monimutkaisemman. Tarvittaessa ennen kattilaan syöttämistä voidaan savukaasuja

lämmittää vielä polttimien avulla. Tällöin lisäilmaa ei tarvita, sillä kaasuturbiinista ulos

tulleiden savukaasujen happipitoisuus on suhteellisen korkea, jopa 15 % luokkaa.

Lisäpolton avulla voidaan saada höyryn lämpötilaksi jopa 540  C ja paineeksi 100 bar.

Joule-Rankine-voimalaitoksen luotettavuus on 80 - 85 %, käytettävyys 77 – 83 % ja

normaalikäyttöikä 15 - 20 vuotta. Kokonaishyötysuhteeksi kombiprosessilla saadaan 70

– 88 % ja rakennussuhde 0,6 – 2. Sähköntuotannon hyötysuhde on tyypillisesti 35 – 45

% luokkaa, mutta tätä on mahdollista nostaa.  Vaikka kombiprosessit suunniteltiinkin

alun perin suurille tai keskisuurille voimalaitoksille, on nykyisin käytössä myös

pienitehoisia 4-15 MW voimalaitoksia. Kombiprosessin rakennus kestää 2 - 3 vuotta,

mutta kaasuturbiini on yleensä käyttövalmis 12 - 18 kuukaudessa. (Koskelainen 2007)
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3.4 ORC-prosessi

ORC-prosessi on Rankine höyryprosessi, jossa kiertoaineena toimii orgaaninen,

hiiliyhdisteitä sisältävä neste. Orgaanisissa kiertoaineissa höyrystymislämpö on

pienempi kuin vedellä, jolloin höyrystymiseen sitoutuu pienempi määrä energiaa, joten

orgaanisella kiertoaineella voidaan päästä lähemmäs savukaasun lämpötilaa kuin

vedellä. Kuvassa 6 on esitetty veden ja orgaanisen kiertoaineen diagrammi lämpötilan ja

kokonaisentalpian suhteen. Pienemmän höyrystymislämmön ansiosta ominaisentalpian

pudotus turbiinissa on pienempi kuin vedellä, mikä mahdollistaa hyötysuhteeltaan

hyvien yksivaiheisten turbiininen käytön pienissä CHP-laitoksissa. Orgaaninen

kiertoaine on kokoajan tulistettuna turbiinissa jolloin pisaroita ei esiinny. Tämä

mahdollistaa hyvän hyötysuhteen myös osakuormilla. (Sipilä 2005, 18-19) (Heinimö ja

Jäppinen 2005, 12-13)

Kuva 6. Veden ja orgaanisen aineen T,h-piirros

ORC-prosessilla suurnopeustekniikassa on kierrosnopeus 20000 - 30000rpm.

Syöttöpumppu ja generaattori on kiinnitetty suoraan akseliin ilman vaihteistoa (kuva 7).

Generaattorin suurtaajuuksinen sähkövirta kytketään sähköverkkoon taajuusmuuntajan

avulla. Suurnopeustekniikka on vielä tutkimusvaiheessa eikä sitä ole otettu yleisesti

käyttöön.
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Kuva 7. Suurnopeus ORC-prosessi

ORC-prosessin etuna on, että se ei sitoudu mihinkään polttotekniseen ratkaisuun, vaan

on käytettävissä monella erilaisella kattilatyypillä tai muun prosessin jätelämmöllä. On

myös mahdollista, että CHP-laitoksessa kaukolämmön tuotanto laitetaan höyrystimen

rinnalle, jolloin kaukolämmöntuotanto ei ole riippuvainen ORC-prosessista.

Sähköntuotantoyksikkö on mahdollista sijoittaa erilliseksi kontiksi lämpökeskuksen

ulkopuolelle. (Helynen ja muut 2002, 54-55)

ORC-voimalaitoksessa kiertoaineen valinta on hyvin merkittävässä asemassa. Prosessin

toiminta-alueen määrää käytettävän kiertoaineen termodynaamiset ominaisuudet, kuten

höyrystymislämpötila prosessin käyttöpaineessa.  Orgaanisilla aineilla on tapana hajota

korkeissa lämpötiloissa, joten terminen pysyvyys on tärkeää, mahdollistaen pitkän

käyttöajan. Ulkoisen aineen, kuten öljyn, veden ja hapen pääseminen järjestelmään

saattaa aiheuttaa orgaanisenkiertoaineen hajoamista ja ominaisuuksien muutoksia.

Käyttöturvallisuuden kannalta tulee kiertoaineen valinnassa ottaa huomioon orgaanisen

aineen myrkyllisyys ja paloturvallisuus. ORC- laitoksissa käytettäviä kiertoaineita ovat

klooratut ja halogenoidut hiilivedyt eli CFC-yhdisteet, kylmäaineet, sekä silikoniöljyt.

CFC-yhdisteiden kasvihuoneilmiöön vaikuttavan tekijän vuoksi niiden käyttöä pyritään

rajoittamaan. Yleisimmin käytettyjä kiertoaineita ovat n-pentaani, silikoniöljyt ja

tolueeni. N-pentaani on puhdas hiilivety. Huoneenlämpötilassa oleva n-pentaani

esiintyy nesteenä ja on erittäin vaarallista etenkin vesieliöille. Se voi aiheuttaa ihmisille

huimausta, tajuttomuutta, ihoärsytystä tai keuhkovaurioita. Silikoniöljyt ovat hiiltä,
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vetyä, happea ja piitä sisältävien aineiden ryhmä.  Suuriosa silikoniöljyistä ovat

haihtuvia ja ne hajoavat nopeasti ilmakehässä hiilidioksidiksi, piioksidiksi ja vedeksi.

Silikoniöljyt ärsyttävät silmiä ja höyryt voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Osa

silikoniöljyistä on palavaa, sekä voivat olla haitallisia vesieliöille. Tolueeni on helposti

syttyvä, väritön ja palava neste. Tolueenilla ei ole havaittu merkittäviä

ympäristövaikutuksia, mutta sen pääseminen ympäristöön tulee silti estää. Suurina

pitoisuuksina tolueeni on ihmisille huumaavasti vaikuttava aine. Suuremmissa määrissä

ja pitkällä altistumisajalla oireina voi esiintyä päänsärkyä, sekavuutta,

muistinmenetystä, tajuttomuutta tai jopa kuolema. (Heinimö ja Jäppinen 2005, 17 - 21)

Tähän mennessä toteutetuissa ORC-voimalaitoksissa (kuva 8) ei kiertoaine kulje

suoraan kattilan kautta vaan kattilan ja kiertoaineen välissä on termoöljypiiri.

Termoöljypiirin tehtävä ORC-voimalaitoksessa on siirtää lämpöteho kattilasta

orgaaniseen kiertoaineeseen. Termoöljypiiri myös suojaa kiertoainetta korkeammilta

lämpötiloilta ja tasoittaa lämpötilan vaihteluita.  Termoöljypiiri voidaan toteuttaa

paineistettuna tai paineistamattomana. Paineistetulla öljypiirillä voidaan saavuttaa yli

400 C lämpötila, paineistamattoman öljypiirin korkeimmat käyttölämpötilat jäävät noin

340 C. Paineistetussa piirissä voidaan myös käyttää hyväksi faasimuunnosta eli öljyn

höyrystymistä. Lämmönsiirtoöljy valitaan käyttölämpötilan mukaan.

Lämmönsiirtoöljyjen hinnat ovat verrannollisia käyttölämpötilaan, siten että

korkeampia lämpötiloja kestävät öljyt ovat myös kalliimpia. Kaasufaasissa toimivat

lämmönsiirtoöljyt ovat perinteisiä lämmönsiirtoöljyjä kalliimpia. Etenkin korkeammissa

lämpötiloissa öljyjen rakenne heikkenee ja menettävät ominaisuuksia. Tästä johtuen

lämmönsiirtoöljyt joudutaan vaihtamaan tietyin väliajoin. (Heinimö ja Jäppinen 2005,

21-23)
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Kuva 8. ORC-laitos yhteistuotannossa

ORC-laitoksen käyttökustannukset ovat alhaisia, sillä suljetun järjestelmän ansiosta

kiertoaineen menetystä ei tapahdu. Ilmanpaineessa toimivan kattilan ja korkean

automaatiomäärän ansiosta ORC-laitos ei vaadi jatkuvaa valvontaa, joka vähentää

kuntakustannuksia. ORC-prosessi soveltuu hyvin etenkin pieniin ja keskisuuriin,

sähköteholtaan 200kW - 2000kW, yhteistuotantolaitoksiin. (Obernberger ja Bienermann

2005, 7 26)

3.5 Stirling

Stirling-moottori on lämpövoimakone, jonka sisällä ei tapahdu palamista vaan lämpö

tuodaan ulkopuolelta. Stirling-moottoria käytettäessä ei lämmöntuotantomenetelmällä

ole merkitystä. Moottorissa käytetty työkaasu ei osallistu ollenkaan palamiseen, eikä

työkaasu poistu sylinteristä minkään työvaiheen aikana. Moottorin toiminnassa voidaan

erottaa neljä eri työvaihetta, jotka esitetty kuvassa 9. Ensimmäisessä vaiheessa

moottorin kuumaa puolta lämmitetään, jolloin siellä paine kasvaa. Työkaasu työntää

sylinterissä olevaa mäntää, jolloin kaasun paine pienenee ja moottori tekee työtä.

Seuraavassa vaiheessa ”kuuman puolen” mäntä liikkuu sylinterissä pakottaen kylmässä

sylinterissä olevan männän laajenemaan. Työkaasu siirtyy kuumasta sylinteristä

kylmälle puolelle, jossa kaasu ulkoisen jäähdytyksen ansiosta jäähtyy. Jäähdytettäessä

kaasua sen paine pienenee ja se voidaan puristaa kasaan. Kylmän puolen mäntä puristaa
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kaasua, jolloin sen paine ja lämpötila kasvavat. Kuuman puolen sylinterin lähdettyä

laajenemaan, kaasu siirtyy kuumalle puolelle ja kierto voi alkaa alusta.

Kuva 9. Stirling-moottorin toiminta

Moottorin hidas käynnistyminen ja huono säädettävyys rajoittavat mahdollisia

sovellutuskohteita. Se sopii kuitenkin hyvin stationäärisiin kohteisiin, missä tarvittava

kierrosnopeus on suhteellisen tasainen eikä sammutus- ja käynnistysajat ole ongelma.

(Poikkonen ja muut 2005, 65-67)

Kaukolämpökäytössä Stirling-laitoksesen (kuva 10) rakennussuhteeksi saadaan 0,3 -

0,4. Alustavien kustannustietojen perusteella Stirling-laitosten investoinnit nousevat

vielä kohtuuttoman suuriksi. Stirling-moottorien etuja kuitenkin ovat hiljainen käynti ja

pitkät huoltovälit. Stirling-moottorit soveltuvat etenkin hyvin pieniin alle 200kW

yhteistuotantolaitoksiin. (Helynen ja muut 2002, 56) (Obernberger ja Bienermann 2005,

26)
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Kuva 10. Stirling yhteistuotannossa

4 VALMISTAJAT

4.1 Wärtsilä Oy

Wärtsilä Oy on kehittänyt biopolttoaineilla toimivan Rankine-höyryprosessiin

perustuvan Biopower-voimalaitoskonseptin (kuva 11). Biopower-laitoksen pitkälle

viedyn automaation ansiosta sitä voidaan käyttää kaukovalvonnassa tai

miehittämättömänä. Biopower laitoksen oleellisena osana kuuluu Wärtsilän

patentoiman BioGrate arinapolttotekniikka, joka soveltuu 3 - 25 MW

polttoaineteholuokkaan. BioGrate teknologia on erityisesti kehitetty käsittelemään myös

hyvin kosteita polttoaineita, joiden kosteuspitoisuus on jopa 65 %. Wärtsilän

bioenergialaitosratkaisun suunnittelu, valmistus, rakentaminen sekä käyttö- ja

kunnossapitopalvelut ovat saatavissa samalta kokonaistoimittajalta.
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Kuva 11. Biopower voimalaitos

Biopower-voimalaitoksen toimintaan kuuluu myös oleellisena osana automatisoitu

polttoaineenkäsittelyjärjestelmä, mikä mahdollistaa myös epätasalaatuisen polttoaineen

käytön.  Samassa teholuokassa Wärtsilä tarjoaa konseptin kaukolämmön, kuuman veden

tai höyryn tuotantoon, sekä pelkästään sähkön lauhdetuotantoon (taulukko 2).

Taulukko 2. Biopower voimalaitosten teholuokat

Biopower laitokset valmistetaan standardikokoisina ja moduulirakenteisina, mitkä

laskevat suunnittelu kustannuksia, mutta toisaalta täysin optimoidun kokoisen laitoksen

saaminen hankaloituu. Laitokset ovat myös suhteellisen suuritehoisia esimerkiksi

pienen kunnan lämmöntarpeeseen. Tällä hetkellä käytössä olevia Biopower laitoksia on

12 ja suunnitteilla tai rakenteilla olevia laitoksia 10. Pienin käytössä oleva voimalaitos,

BioPower 2 CHP-laitos, on rakennettu Irlantiin vuonna 2004. Sen sähköntuotanto on
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1,9 MW ja lämmöntuotanto 3,5 MW. Polttoaineena siinä toimii puunkuori. (Wärtsilä)

(Kilpeläinen, 62-64)

Biopower-laitokset heikkoudet ja vahvuudet on listattu alla

Vahvuudet Heikkoudet

- Toimii hyvin kosteilla, jopa 65 %

kosteuspitoisuuden

biomassapolttoaineilla

- Polttoaineeksi kelpaa epätasalaatuinen

polttoaine

- Käyttökokemusta laitoksista

- Lyhyet toimitusajat ja aleneva hinta

- Valmis pakettiratkaisu

- Ei juurikaan pieniä laitosmitoituksia

- Ei nopeita kuormanvaihteluita

- Minimiteho on korkea, noin 35-40 %

maksimitehosta

4.2 Condens Oy

Condens Oy on kehittänyt sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon tarkoitetun Novel-

voimalaitoksen. Kaasuttimena siinä toimii kiinteäkerroskaasutin, joka on tarkoitettu

kiinteille polttoaineille. Sopivia polttoaineita ovat esimerkiksi jätepolttoaineet, biomassa

ja turve. Polttoaineen palakokona voi vaihdella 0 - 50 mm. Kaasutin toimii tehoalueella

0 – 10 MW, josta sähköntuotanto on 30 – 36 % ja lämpötuotanto 60 %. Loppuosa

kaasuttimen tehosta menee polttoaineen kuivaukseen sekä häviöihin. Sankey-diagrammi

tehonjakaumasta on esitetty alla, kuvassa 12. Sähkön tuotannon säätöalue on laaja,

riippuen moottorien koosta ja määrästä. (Kilpeläinen 2003, 58) (Condens Oy)
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Kuva 12. Sankey-diagrammi Novel-voimalaitoksesta

Suurin ero muihin, markkinoilla oleviin kaasutuslaitoksiin, on laitoksen hyvä

katalyyttinen tervanpoistojärjestelmä tuotekaasuista, jonka Condens Oy on kehittänyt

yhdessä VTT:n kanssa. Tervanpoistojärjestelmän avulla tuotekaasun tervapitoisuus on

noin 0,1 g/m3n Tuotekaasun tervapitoisuus verrattuna muihin käytössä oleviin

kaasutusprosesseihin on kuvassa 13. Tämän ansiosta tuotekaasu saadaan

moottorikäyttöön ja siten sähkön tuotantoon. (Condens Oy)
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Kuva 13. Erilaisten kaasutinratkaisuiden tuotekaasujen tervapitoisuuksia

Novel voimalaitoksessa pääkomponentteina on kattila, generaattori ja kaasumoottori.

Kuvassa 14 on esitetty Novel voimalaitoksen prosessikaavio. Prosessi voidaan jakaa

seuraavanlaisiin päätoimintoihin:

1) Polttoaineen syöttöjärjestelmästä tuleva polttoaine kaasutetaan Novel-

kaasuttimessa. Kaasuttimen yläosan lämpötila on 800 C.

2) Tuotekaasu johdetaan katalyyttiseen puhdistusprosessiin, jossa kaasun

tervapitoisuutta vähennetään.

3) Tuotekaasu jäähdytetään, jotta se voidaan johtaa suodattimeen ja pesuriin

4) Saadaan kaasua, jonka tervapitoisuus on noin 0,1 g/m3. Kaasu poltetaan

kattilassa kaukolämmön tuottamiseksi ja kaasumoottorissa, joka pyörittää

generaattoria.

(Kilpeläinen, 58 - 59)
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Kuva 14. Novel voimalaitoksen periaatekaavio

Alla on esitetty Novel voimalaitoksen vahvuuksia ja heikkouksia:

Vahvuudet Heikkoudet

-  Tuotekaasut sisältävät 1 g/m3n tervaa

-  Soveltuvia polttoaineita biomassan

lisäksi jäte ja turve

-  Toimii myös hienojakoisilla

polttoaineilla, kuten sahanpuru

- Polttoaineen kosteus jopa 60 % märän

polttoaineen painosta, silloin kun ei

ole sähköntuotantoa

-  Säätöalue 50 -100 %

-  Kauppa- ja teollisuusministeriöltä

investointitukea 40 %

- Tuotettaessa sähköä saa polttoaineen

kosteus olla ainoastaan 20 %

- Vain palamaista polttoainetta

- Suuret investointikustannukset

- Vähäiset käyttökokemukset
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5 KANNATTAVUUS

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset toimivat yleensä kaukolämpölaitoksina

tuottaen samalla sähköä yleiseen sähköverkkoon tai pienasutukselle tai tyydyttäen

teollisuuden sähkön- ja lämmöntarvetta. CHP-laitoksissa oleellista on tarpeeksi riittävä

ja tasainen lämmöntarve, sillä yleensä voimalaitoksissa sähkön ja lämmön välistä

tuotantosuhdetta ei voida muuttaa tai sen muuttaminen ei ole kannattavaa. Tästä on

seurauksena se, että CHP-laitosta ei kannata mitoittaa täydelle huipputehon tarpeelle.

Yksinkertaisin tapa saada peruskäsitys laitoksen kannattavuudesta on laskea tarkasti

laitoksen sähkön- ja lämmöntuotanto arvo ja vähentää siitä kaikki

voimalaitostoimintaan liittyvät kulut.  Yleisimpiä kannattavuustarkasteluissa tehtyjä

arviointivirheitä ovat huipunkäyttöaikojen ja sähköntuotannon arvioiminen liian

suureksi, sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten aliarviointi.

Kannattavuuslaskennassa myös oleellisesti lopputulokseen vaikuttaa laskennassa

käytetyn sähkön hinta. (Poikkonen ja muut 2005, 94-95)

Investoinnin takaisinmaksuajan laskeminen on hyvä menetelmä laskettaessa mahdollista

sähkön- ja lämmönyhteistuotantolaitoksen kannattavuutta, jos oletuksen on, että

kohteeseen rakennettaisiin vähintään lämmöntuotantolaitos. Menetelmää voidaan

käyttää hankkeen epävarmuuksien arviointiin. Pitkä takaisinmaksuaika on merkki

heikommasta kannattavuudesta ja suuremmasta epävarmuudesta. Takaisinmaksuaika

tarkoittaa aikaa, jossa sähköntuotannon tuomat säästöt vastaa lisäinvestointien määrä.

Kannattavuuden edellytyksenä on, että takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin

investoinnin käyttöikä. (Heinimö ja Jäppinen 2005, 44)

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa saatava hyötysuhde on huomattavasti parempi

kuin erillistuotannossa. Heikompi hyötysuhde kasvattaa polttoaineen tarvetta sekä

häviöitä. Alla on esitetty esimerkki tärkeimmistä arvoista, jossa referenssi arvona

käytetään yhteistuotannon polttoaineen tarvetta:
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Yhteistuotanto Erillistuotanto

Polttoainetarve 100 Polttoainetarve 145

Hyötysuhde 75 % Hyötysuhde 52 %

1. Tuotantohäviöt 14 1. Tuotantohäviöt 53

2. Sähkön siirtohäviöt 4 2. Sähkön siirtohäviöt 4

3. Lämmön siirtohäviöt 7 3. Rakennuskohtaiset tuotantohäviöt 13

Uusiutuvia energialähteitä käytetään tällä hetkellä suhteellisen vähän, mutta sen määrä

on kokoajan kasvava maailmanmarkkinoilla. Yleisesti voidaan sanoa, että fossiilisilla

polttoaineilla tuotettu energia on halvempaa kuin biopolttoaineilla. Tulevaisuudessa

biopolttoaineita käyttävien voimalaitoksien teknologiat tulevat kehittymään ja hinnat

laskemaan. Pitkällä tähtäimellä katsottuna biopolttoaineita käyttävä voimalaitos säästyy

erilaisilta lisäinvestointikustannuksilta, jotka aiheutuvat erilaisten ympäristökriteerien

tiukentuessa. Sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä biopolttoaineita käyttävien 1 – 10

MW CHP-laitosten teknologinen-, taloudellinen- ja markkinapotentiaali nähdään hyvin

korkeana kaikissa OECD-maissa. CHP-laitosten markkinapotentiaaliin vaikuttavat

tekijät näkyy kuvassa 15. (Vartiainen ja muut, 40-41 46)
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Kuva 15. Hajautetun energiantuotannon markkinapotentiaaliin vaikuttavat tekijät

5.1 Markkinatilanne

Hajautetun energiantuotannon vahvuutena on toiminta kuluttajan ehdoilla, sekä

energian tuotanto lähellä kuluttajaa, joka vähentää siirtohäviöitä. Lisäksi paikallisten

polttoaineiden käyttäminen on nähty positiivisena asiana. Erityisesti lämmöntuotanto

lähellä kuluttajaa on osoittautunut toimivaksi, sillä lämpöä ei ole taloudellisesti

kannattavaa siirrellä pitkiä matkoja. Toistaiseksi hajautetun energiatuotannon

teknologiat eivät ole kehittyneet niin pitkälle, että ne voisivat kilpailla keskitetyn

tuotannon kanssa. Erityisesti kehittämistä vaatisi vielä erityisesti automatisointi sekä

toiminnan valvonta ja ohjaus. Investointi kustannukset hajautetussa energiantuotannossa

ovat korkeat, jolloin toiminta harvemmin on kannattavaa ilman valtion tukea. Toisaalta

useat yritykset rahoittavat hajautetun energiantuotannon teknologian kehittämistä, joten

jo lähivuosina saattaa hajautetun energiantuotannon kannattavuus kasvaa. (Poikkonen ja

muut 2005, 108 - 109)

Puhtaasti tuotettu energia on nykypäivänä suuri imagotekijä. Nykyajan kuluttajat ovat

tietoisia ympäristöuhkista ja monet haluavat omalla toiminnoillaan vähentää päästöistä
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aiheutuvaa haittaa. Vapautuneet sähkömarkkinat mahdollistavat sen, että kuluttaja

pystyy itse valitsemaan, millä tavalla sähkö tuotetaan. (Poikkonen ja muut 2005, 109)

5.2 Kustannukset

Investointikustannukset pienissä voimalaitoksissa on luonnollisesti pienemmät kuin

suurissa voimalaitoksissa. Täten myös riskit ovat pienemmät, eikä investointi sido

valmistajaa kymmeniksi vuosiksi. Pienemmät voimalaitokset eivät myöskään sido

työntekijöitä yhtä paljoa kuin suuremmat laitokset, mutta toisaalta sen suunnitteluvaihe

ja rakennus tuo työpaikkoja ainakin paikallisella tasolla. Lämmön- ja sähkön

yhteistuotannon kustannukset voidaan jakaa kiinteisiin sekä muuttuviin käyttö- ja

kunnossapitokustannuksiin.(Poikkonen ja muut 2005, 36)

Kiinteät kustannukset voidaan jaotella seuraavasti:

- Investointikustannukset

- Kiinteät käyttökustannukset

- Henkilöstö kustannukset

- Vuotuiset huolto- ja kunnossapitokustannukset

- Vakuutukset

Investointikustannukset jaetaan yleensä tasasuuruisiksi vuotuisiksi

pääomakustannuksiksi esimerkiksi annuiteettimenetelmällä. Annuiteettimenetelmä ottaa

investoinnin lisäksi huomioon myös lainasta aiheutuneet vuosittaiset korot. CHP-

laitoksissa investointikustannuksen muodostaa muun muassa rakennuksesta, kattilasta,

voimakoneesta ja generaattorista sekä polttoaineen varastointi-, vastaanotto-, käsittely-,

kuljetus- ja syöttöjärjestelmistä. Institutional Handbook for Combined Heat and Power

Production with District Heating-käsikirjan mukaan on arvioitu Suomessa käytössä

olevien kiinteillä polttoaineilla toimivan CHP-laitosten investointikustannusten olevan

1400 - 4800 €/kW. Henkilöstökustannukset sisältävät voimalaitoksen henkilöstönpalkat,

sekä muut työvoimasta johtuvat menoerät, kuten terveydenhuollon ja sosiaalikulut.

CHP-laitokset ovat yleensä automatisoituja, jolloin myös henkilökunnan tarve on

vähäinen.  Painelaitelaki edellyttää kuitenkin, että automatisoituihin kiinteän

polttoaineen laitoksinkin on tehtävä tarkastuskäyntejä vähintään 84 tunnin välein.

Vuotuiset huolto- ja kunnossapitokustannukset kattaa laitteistojen perushuollon ja
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varaosat, kiinteistöjen huollon ja lämmittämisen. Ne ovat noin 3 % koko investoinnista.

Tämä osuus sisältää myös muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Vakuutukset

ovat hyvin pieni osa kiinteistä kustannuksista. Niiden suuruus 0,25 - 2 % annuiteetista.

(Poikkonen ja muut 2005, 97 - 98)

Muuttuvia kustannuksia ovat:

- Polttoainekustannukset

- Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset

Polttoainekustannuksiin kuuluu biopolttoaineen hankinnasta aiheutuvat kulut. Nämä

saattavat muodostaa jopa 80 % voimalaitoksen käyttöön liittyvistä kustannuksista.

Muuttuvia käyttö- ja kunnossapitokustannuksia on muun muassa vedenkäsittely-,

kemikaali-, ja tuhkankäsittelykustannukset sekä erilaiset yllättävät

kunnossapitokustannukset. (Poikkonen ja muut 2005, 100 - 101)

5.3 Verot ja tuet

Vuonna 1997 sähköntuotannon polttoaineet tulivat verottomiksi, mutta

lämmöntuotantoon käytetyt polttoaineet ovat edelleen verollisia. Tätä varten on laadittu

laskentaohjeita miten polttoaineen kulutus tulee jakaa lämmön- ja

sähköntuotantolaitoksissa. Verotuksen kannalta oleellista tässä kuitenkin on se, minkä

verran voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä vuoden aikana, eikä se, minkä tyyppisenä

sitä teknisesti pidetään. Maksettavia veroja ovat valmisteverot ja huoltovalmiusmaksut

ja niiden suuruus määräytyy päivittäisen tuotannon mukaan. Sähköveroja ei tarvitse

kuitenkaan maksaa, jos sähköä tuotetaan alle 2 MW generaattorilla, tai jos sähköä ei

siirretä yleiseen verkkoon. Sähköveron suuruus vuonna 2006 oli 4,4 € / MWh. (Metso ja

muut 2006, 16 - 17)

Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää niin sanottua energiatukea yrityksille ja

yhteisöille sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä.

Tällä pyritään ohjaamaan uusien tuotantolaitosten rakentamista

ympäristöystävällisempään suuntaan. Tukea voi saada muun muassa kehittämällä

energiataloutta tai energiahuollon varmuutta ja ottamalla uutta teknologiaa käyttöön.

Tukea tarkoitus on vähentää uuden teknologian riskejä ja edesauttaa hankkeen



27

käynnistämistä. Toistaiseksi investointituen suuruus on ollut korkeintaan 40 %

investointikustannuksista, riippuen investoinnin suuruudesta ja uuden teknologian

tasosta. Alle kahden miljoonan euron tukia voi hakea TE-keskukselta ja yli kahden

miljoonan euron tukia Kauppa- ja teollisuusministeriöltä. (Metso ja muut 2006, 17)

(Heinimö ja Jäppinen 2005, 35- 37)

Sähkökaupan polttoaineiden vapauttaminen veroista johti biopolttoaineiden aseman

heikkenemiseen. Tästä johtuen uusiutuvilla polttoaineilla tuotettuun sähköä alettiin

edistää valtion maksamalla verotuella. Tämä maksetaan voimalaitoksille joiden

sähköntuotanto on yli 100 MWh, jos energia tuotetaan tuulivoimalla tai alle 1 MW

suuruisille sähköntuotantolaitoksille, jos sähkö tuotetaan vesivoimalla, puilla tai

puuperäisillä polttoaineilla, biokaasulla, metsähakkeella, jätekaasuilla tai kemiallisten

prosessien reaktiolämmöllä. Tukea ei kuitenkaan saa, jos sähköä ei siirretä verkkoon.

Vuonna 2006 sähkön tuotannosta saatava tuki oli 4,2 € / MWh. Tästä poikkeaa

kuitenkin tuulivoimalla tai metsähakkeella tuotettu sähkö, joilla sai tukea 6,9 € / MWh

sekä kierrätyspolttoaineilla tuotettu sähkö, joiden tuki oli 2,5 € / MWh. (Metso ja muut

2006, 17)

6 VERKKOON LIITTÄMINEN
Sähköntuotanto on Suomessa kaikille vapaata toimintaa. Pienvoimala voidaan

haluttaessa liittää verkkoon, jolloin voimalaitoksella tuotettua sähköä voidaan myydä

myös muille käyttäjille sähkömarkkinoilla. Sähköverkkoon liittyminen on luvanalaista

toimintaa, johon lupia myöntää Energiamarkkinavirasto. Verkkolupaa ei kuitenkaan

tarvita, jos sähköä tuotetaan vain tietylle kiinteistöryhmälle. Pienvoimalaitokseen

haettavat viranomaisluvat vaihtelevat laitostyypin ja ominaisuuksien mukaan.

Liittäminen yleiseen sähköverkkoon vaatii erilaisia teknisiä vaatimuksia ja

ympäristövaatimuksia. Voimalaitoksen tulee hankkia muun muassa rakennuslupa, sekä

ympäristöluvan tarvitsevat polttoteholtaan yli 5 MW voimalaitokset. Lisätietoa

tarvittavista luvista saa paikallisilta rakennusviranomaisilta. (Metso ja muut 2006, 13 -

14)

Pienvoimalaitoksen liittäminen verkkoon on tapauskohtaista, eikä sille löydy

yleispäteviä ohjeita. Sähköntuotannon liittäminen verkkoon saattaa olla haasteellista,

sillä jakeluverkko on usein suunniteltu yksisuuntaiseen tehonsiirtoon sekä tiettyyn
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tehonsuuruuteen. Tämän takia ongelmia saattaa aiheutua verkon suojauksen ja hallinnan

kannalta. Jakeluverkkoon liitettävältä voimalaitokselta vaaditaankin enemmän

täsmällisiä teknisiä vaatimuksia kuin yksittäiseltä sähkönkäyttäjältä. Asianmukaisella

liitännällä voidaan estää muun muassa jakeluverkossa olevien vikojen vaikutus

pienvoimalaitokseen. Pahimmassa tapauksessa jakeluverkossa tapahtuvat viat saattavat

rikkoa voimalaitoksen komponentteja. (Metso ja muut 2006, 20)

Investointipäätöksen jälkeen tulee tehdä sekä kaupallisia, että teknisiä toimenpiteitä,

jotta pienvoimalaitos voitaisiin liittää verkkoon. Seuraavassa on listattu tarvittavat

toimenpiteet:

Kaupalliset:

- Jakeluverkonhaltijan kanssa tulee tehdä liittymissopimus.  Sähkönsiirrosta tulee

laatia sähköntuotannon verkkopalvelusopimus jakeluverkonhaltijan kanssa, sekä

tarvittaessa sopimus sähkön ostosta.

- Jos laitos on yhtä megawattia suurempi, tulee sen käyttöönotosta, muutoksista

tai purkamisesta ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle

- Myyntisopimukseen tulee kirjoittaa kenelle ja miten sähkö myydään ja miten

hankitaan lois- ja tasesähkö.

- Sähköveroa ja rekisteröitymistä varten tulee voimalaitoksesta ilmoittaa omalle

tullipiirille. Tästä lisää voi tiedustella tullihallitukselta. (Metso ja muut 2006, 18)

Tekniset:

- Sähköverkkoyhtiöön tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisin, jos

tuotantolaitos halutaan liittää paikalliseen sähköverkkoon. Näin ollen tekniset

vaatimukset verkkoon liittämiseksi saadaan selvitettyä ja jakeluverkonhaltija

pystyy aikaisessa vaiheessa tekemään tarvittavat muutokset jakeluverkossa.

- Sähköntuotantolaitoksen tulee ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle seuraavat asiat,

jotta jakeluverkonhaltija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat

muutokset

o Yleiset käyttötiedot: käyttötiedot, tehonlähde, generaattorin tiedot (kuten

tyyppi, nimellisteho ja tehokerroin)

o Verkkoon ohjaus- ja kytkemisjärjestelmä: kytkimet ja automatiikka

o Voimalaitoksen suojaukset: releet ja suojausasetukset
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o Pää- ja suojauskaaviot, jotka sisältävät maadotuskaaviot sekä

vikavirtalaskelmat

- Sähköntuottajan tulee laatia tarvittavat toimenpiteet tuotantolaitoksen verkkoon

liittämiseksi.

- Sähkölaitteiden asennuksen saa hoitaa vain henkilö, jolla on

sähköurakointioikeudet ja sähkölaitteiden tulee asettaa voimassa olevien

asetusten mukaisesti. On hyvä varmistaa myös kirjallisesti, että sähkölaitteiden

ja voimalaitoskomponenttien valmistajat ja toimittajat toimivat säädösten ja

määräysten mukaisesti.

- Säännösten edellyttämien sähköturvallisuustarkastuksen lisäksi on tärkeä

varmistaa, että laitteistot ovat verkkoyhtiön laitteistojen kanssa yhteensopivat.

- Ennen käyttöönottoa tulee tehdä vielä koestus ja liittää siitä tullut raportti

jakeluverkonhaltijalle annettavaan ilmoitukseen.

- Laitteiston haltijalla tulee olla riittävät taidot voimalaitoksen käyttöön, muussa

tapauksessa tulee laitteiston haltijan hankkia tarvittavat palvelut. Tästä lisätietoja

tarvittavista taidoista antaa Turvatekniikan keskus (TUKES). Tärkeimmät

pätevyysvaatimukset on listattu alla:

o Jos laitoksen teho on yli yhden megawatin tai voimalaitoksen suurin

sallittu käyttöpaine yli 10 bar, tulee valvojalla olla kattilalaitoksen

valvojan pätevyys.

o Sähköalan töitä saa tehdä vain henkilö tai yritys, jolla on sen alan

pätevyys.

- Tietynlaisilla voimaloilla tulee olla myös käytönjohtaja, jolla on riittävä

pätevyystodistus. Käytönjohtajaa tarvitaan, jos voimalaitoksella on:

o Yli 1000 V laitteistoja tai

o laitos on liittymisteholtaan yli 1 600 kVA ja jännitteeltään alle 1000 V.

(Metso ja muut 2006, 18 - 19)

Yleensä tuotantolaitoksen omistajalla on oikeus päättää, mille jännitetasolle voimalaitos

kytketään, tosin tietyt tekniset vaatimukset saattavat rajoittaa jännitteen valintaa.

Jännitetaso määrää muun muassa ylärajan teholle, joka siihen voidaan kytkeä.

Ylemmälle jännitetasolle kytkettäessä vältetään alempien jännitetasojen maksut, mutta

ylemmän jännitetason komponenttien kustannukset ovat suuremmat. Pienet CHP-

voimalaitokset liitetään yleensä keskijänniteverkkoon (yleensä 10 kV ja 20 kV).
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Yleisenä sääntönä on, että yli 0,5 MW voimalat kytketään oman jakelumuuntajan kautta

jänniteverkkoon ja alle 0,5 MW voimalat voidaan kytkeä jakeluverkkoon yhteisen

muuntajan kautta, jos tuotantolaitosten etäisyys on tarpeeksi pieni. (Metso ja muut

2006, 26-27)

Jakeluverkkoon liitettävän voimalaitoksen on tärkeää kiinnittää huomiota tuotetun

sähkön laatuun ja sen on täytettävä sähkönlaatua koskevat standardit, kuten esimerkiksi

SFS-50160, joka koskee yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuuksia.

Pienvoimalan aiheuttamat jakeluverkon virran tai jännitteen muutokset saattavat

muutoin aiheuttaa vahinkoa verkkoon liittyneille tai verkon komponenteille.

Vikatilanteen sattuessa voimalaitoksella, tulee voimalaitoksen pystyä irrottautumaan

verkosta siten, ettei se aiheuta turhia sähkökatkoksia tai jakeluverkon komponenttien

hajoamista. Suomessa käytetään yleensä sekä pika- että aikajälleenkytkentöjä.

Pienlaitoksen verkkoon liittäminen aiheuttaa hetkellisen jännitteen muutoksen, jota

voidaan vähentää loistehon ja taajuusmuuttajien avulla. Loistehon käyttö tulee kuitenkin

pitää mahdollisimman alhaisena. Suunnitelmallisessa sähköverkosta irtautumisessa

voimalaitoksen tuotantoteho tulisi laskea mahdollisimman alhaiseksi, jotta verkosta

irtautuminen tapahtuisi hallitusti. Sähkölaitoksen vaikutus jakeluverkkoon riippuu

voimalaitoksen tehosta ja käytetystä tekniikasta sekä jakeluverkonominaisuuksista,

kuten sähköaseman etäisyys voimalaitoksesta. Mitä kauempana voimalaitos on

sähköasemasta, sen enemmän pienvoimalaitos vaikuttaa verkoston sähkönlaatuun.

(Metso ja muut 2006, 20 - 23)

Verkkoon liittämislaitteistolla tarkoitetaan laitteistoa, joka vaaditaan, jotta voimalaitos

saataisiin kytkettyä verkkoon. Laitteisto huolehtii muun muassa sähkön laadusta ja

turvallisuudesta. Tällaisia laitteita ovat suojareleet, mittamuuntimet, generaattoriyksikön

säätölaitteet (taajuuden-, tehokertoimen-, tehon- ja loistehonsäätö), katkaisijat,

kompensointiparistot, taajuusmuuntajat, jännitteen säätimet ja nopeuden säätimet.

(Andrey Lana 2008, 60-74)
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7 NYKYISIÄ KOHTEITA SUOMESSA JA MAAILMALLA

7.1 Pienet chp-laitokset Suomessa ja Ruotsissa

Suomessa ja Ruotsissa on useita CHP-laitoksia, joista osa ennen 2005 valmistuneista

laitoksista on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Sähköteholtaan alle 6MW CHP-laitokset Suomessa

Paikkakunta Sähkö- Lämpö- Poltto- Kokonais- Rakennus- Polttoaine Valmis-
teho teho teho Hyötysuhde suhde tusvuosi

[MWe] [MW] [MW] [%]
Tervola 0,5 1,1 20,0 82,0 0,42 puu 2002
Kiuruvesi 0,9 6,0 8,1 85,0 0,15 kuori, 1999

hake,
sahanpuru

Karstula 1,0 10,0 12,9 85,0 0,10 kuori, 2000
sahanpuru

Renko 1,3 8,0 10,9 85,0 0,16 puu 2004
Vilppula 2,9 22,5 29,9 85,0 0,13 kuori 2004
Malå 3,0 10,0 16,3 85,0 0,30 puu 1991
Lomma 3,5 14,0 18,3 93,0 0,25 puu 1995

paperi
Kuhmo 4,8 12,9 20,1 88,0 0,37 hakkuujäte 1992
Kuusamo 6,1 17,6 27,6 86,0 0,35 hake, 1993

turve,
sahanpuru

Värnamo 5,5 9,0 18,5 76,0 0,67 puu 1994
Kankaanpää 6,0 17,0 26,0 89,0 0,35 puu,turve 1992

7.2 Novel voimalaitos

Ainut toistaiseksi käytössä oleva Novel voimalaitos sijaitsee Suomessa, Kokemäellä.

Polttoaineena siinä käytetään puuta. Polttoaineteho on normaalioloissa 7,2 MW, jolloin

sähköteho on 1,8 MW (25 % polttoainetehosta) ja kaukolämpöteho 4,3 MW (60 %

polttoainetehosta). Kattilan ollessa poiskytkettynä saatava polttoaineteho on 6,2 MW ja

kaukolämpöteho on 3,1 MW. Kokemäen Novel voimalaitoksella on kolme JMS 316

moottoria, joiden yksittäisteho on 0,6 MW. Ensimmäinen moottori käynnistettiin

vuodenvaihteessa 2004-2005 ja kaksi muuta moottoria seuraavana vuodenvaihteena.

Käytettävää polttoainetta kuivataan 0,4 MW teholla. Budjetti Kokemäen Novel

voimalaitokselle oli noin 4,5 milj. €. (Condens Oy)
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7.3 ORC-laitokset

ORC-laitoksia on rakennettu tuhansia kappaleita eripuolille maailmaa. Biomassalla

toimivia ORC-laitoksia oli kuitenkin vain 13 vuonna 2004. Näistä voimalaitoksista

kaikki sijaitsevat Italiassa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Laitosten sähköteho on

0,3 – 1,5 MW. Taulukossa 4 on vuoteen 2004 mennessä käyttöönotetut biomassalla

toimivat ORC-laitokset. (Heinimö ja Jäppinen 2005, 25)

Taulukko 4. Biomassalla toimivat ORC-laitokset vuonna 2004

Paikkakunta/laitos Maa Valmis- Teho Lämmön- Kierto- Toimittaja
tusvuosi [MWe] käyttö aine

1 Biere,Waffenplatz Sveitsi 1998 0,3 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
2 Admont,STIA Itävalta 1999 0,4 Sahatavaran- Piiöljy Turboden
 Holzindustrie GmbH  kuivaus

3 Friedland Saksa 2001 0,5 Kaukolämpö Piiöljy GET
4 Crissier, Cridad SA Sveitsi 2002 0,5 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
5 Lienz, Stadtwärme Lienz Itävalta 2002 1,0 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
6 Fussach, Hubert Itävalta 2002 1,0 Absorptio- Piiöljy Turboden
 Häusle GesmbH &CO  jäähdytin

7 Wurzbach Saksa 2002 0,4 - Piiöljy GET
8 Tirano,T.V.V.V.SPA Italia 2003 1,1 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
9 Dobbiaco, Fehrheizwerk Italia 2003 1,5 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
 Toblach S.C.A.R.L. Turboden

10 Neckarsulm, Stadtwerke Saksa 2003 1,1 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
 Neckasulm

11 Sauerlach Saksa 2004 0,5 Kaukolämpö Piiöljy Turboden
12 Plössberg Erdenwerk Saksa 2004 1,1 Kaukolämpö Piiöljy Turboden

 Gregor Ziegler GmbH
13 Thal Aue, Theurl Itävalta 2004 1,1 Sahatavaran- Piiöljy Turboden

 Saegewerk KG  kuivaus

Lienzissä, Itävallassa sijaitsee vuonna 2002 rakennettu ORC-vastapainevoimalaitos

(kuva 16), josta saadaan kaupungille kaukolämpöä ja jakeluverkkoon sähköä.

Sähköntuotannossa ORC-prosessi on yhdistetty kuumaöljykattilaan, johon syötetään

biomassaa ja jonka hyötysuhde on 84 %. Kuumaöljykattilan korkea hyötysuhde saadaan

termoöljyekonomaiserin ja palamisilman esilämmityksen ansiosta. Tämän lisäksi

voimalaitos koostuu biomassaa hyödyntävästä lämminvesikattilasta,

aurinkolämpökeräimistä, öljykattilasta sekä yhdistetystä lämmöntalteenotto- ja

savukaasujenpuhdistuslaitteistosta (kuva 17). ORC-prosessista saatava sähköteho on

1,05 MW ja lämpöteho 5,80 MW. Termoöljypiirissä käytetään synteettistä Marlotherm
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SH lämmönsiirtoöljyä ja prosessin kiertoaineena on oktaanimetyylitrisiloksaani-

tyyppinen silikoniöljy. Prosessin on kehittänyt Italialainen Turboden Srl. Laitoksen

käynnistys ja ajo toimii automattisesti, jolloin laitokseen tarvitaan käyttöhenkilökuntaa

vain tarkastus- ja huoltotöihin, joka vie aikaa noin 5 tuntia viikossa. Lienzin 7,7 milj. €

voimalaitoksen rakentamiseen on saatu investointitukea 30 %. (Heinimö ja Jäppinen

2005, 26-28)

Kuva 16. Lienzin ORC-vastapainevoimalaitos

.
Kuva 17. Lienzin ORC-vastapainevoimalaitoksen prosessikaavio
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8 YHTEENVETO

EU:ssa ja Suomessa on tehty merkittäviä tavoitteita bioenergian käytön lisäämisestä ja

samalla kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Tulevaisuudessa erilaiset velvoitteet ja

päästövaatimukset tulevat kovenemaan, samalla kun fossiilisten polttoaineiden hinnat

nousevat johtaen siihen, että biopolttoaineiden kannattavuus energiantuotantoon kasvaa.

Biopolttoaineet ovat uusiutuva, vakaa polttoaineenlähde toisinkuin fossiiliset

polttoaineet, joiden tulevaisuus on epävakaa. Ihmiset ovat nykypäivänä tietoisia

ympäristöasioista ja monet ovat valmiita maksamaan suuremman hinnan uusiutuvasta

energiasta. Biopolttoaineilla toimivat laitokset ovat riippuvaisia paikallisista

polttoaineista, sillä niiden suhteellisen huono lämpöarvo tilavuuteen verrattuna johtaa

suuriin kuljetuskustannuksiin, jolloin niitä ei ole taloudellisesti kannattavaa kuljettaa

pitkiä matkoja.

CHP-laitoksien hyötysuhde on huomattavasti parempi verrattuna pelkästään

kaukolämpöä tai sähköä tuottavaan laitokseen. Yhteistuotannossa tuotetun sähkön

määrä on riippuvainen asiakkaiden lämmöntarpeesta. Yhteistuotantoyksikön

investointikustannukset ovat suhteellisen suuria verrattuna pelkkään

lämmöntuotantolaitokseen. Investointitukea on kuitenkin mahdollista saada uutta

tekniikkaa käyttöönottavalle voimalaitokselle. Pienet, biopolttoaineilla toimivat CHP-

laitokset saavat tuotantotukea polttoainekohtaisesti. Nykyään sähköntuotannosta ei

tarvitse maksaa polttoaineveroa, eikä myöskään sähköveroa, jos generaattoriteho on alle

2MW. Nykypäivänä sähköntuotanto on kaikille vapaata toimintaa, sähkön tuottajan

tulee kuitenkin noudattaa sähköntuotantoon liittyviä normeja ja lakeja.

Sähköntuotannon liittäminen verkkoon on luvanvaraista toimintaa.

Sopivan tekniikan valinta riippuu monista eri tekijöistä. Tärkein tekijä valinnassa on

laitoksen teho. Sähköteholtaan hyvin pieniin, alle 100kW laitoksiin stirling-moottori on

paras vaihtoehto. Uudempaan tekniikkaan perustuva ORC-voimalaitos on toimiva

ratkaisu pieniin ja keskisuuriin CHP-laitoksiin. Etenkin suurnopeustekniikkaan

perustuvat ORC-prosessit vaikuttavat lupaavilta, mutta tekniikka ei ole vielä toistaiseksi

yleisesti käytössä. ORC-tekniikan etuja ovat muun muassa hyvä hyötysuhde

matalissakin lämpötiloissa. Haasteina ovat orgaanisten kiertoaineiden lämpötilankesto

ja prosessilaitteiden tekniikka kiertoaineita varten.  Höyryprosessin heikkouksia
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pienissä CHP-laitoksissa on heikompi hyötysuhde ja suurikokoisempi laitos verrattuna

ORC-tekniikkaan. Hyötyjä ovat suuri valmistajien määrä, joista osa valmistaa

höyryprosessiin perustuvia laitoksia moduulirakenteisina valmiina paketteina, mikä

laskee laitoksen kustannuksia ja toimitusaikaa. Wärtsilän Biopower voimalaitokset

perustuvat perinteiseen höyryprosessiin ja laitosratkaisu on todettu käyttövarmaksi, sillä

Biopower laitoksia on rakennettu useita. Novel-voimalaitosratkaisusta ei ole vielä

toteutettuna kuin yksi laitos. Ainakin toistaiseksi Novel-voimalaitoksella on melko

korkeat investointi kustannukset investointituesta huolimatta. Biokaasutuslaitokset ovat

riippuvaisia saatavasta orgaanisesta kaasutettavasta raaka-aineesta, soveltuen etenkin

jätteenpuhdistuslaitoksille ja maatiloille.

Yrityksiltä tiedusteltiin heidän CHP-laitosratkaisuja ja niistä materiaalia.

Sähköpostiviesteihin vastasi vain Wärtsilä Biopoweriin liittyen ja tästäkin saatu

materiaali löytyi myös Wärtsilän verkkosivuilta. Luvattua lisämateriaalia ei koskaan

saatu. Muihin sähköpostiviesteihin ei tullut vastausta.
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