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LYHENNELUETTELO
BFB

Bubbling Fluidized Bed, kerrosleiju

C

hiili

CCS

Carbon Capture and Storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

CFB

Circulating Fluidized Bed, kiertoleiju

CHP

Combined Heat and Power, lämmön ja sähkön yhteistuotanto

CO2

hiilidioksidi

EU

Euroopan Unioni

H

vety

HCl

suolahappo

i

irto-

IGCC

Integrated Gasification Combined Cycle, kaasutuskombiprosessi

MFC

Multifuel Concept, monipolttoainekonsepti

N

typpi

NOx

typen oksidit

S

rikki

SO2

rikkidioksidi

TSME

Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy

USC

ultra-supercritical, ultraylikriittinen

VTT

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

YVA

ympäristövaikutusten arviointi
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1

JOHDANTO

EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomea nostamaan uusiutuvan energian osuuden
energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Haastavaan tavoitteeseen on
suunniteltu päästävän edistämällä erityisesti metsähakkeen ja muun puuenergian käyttöä,
tuulivoimaa, liikenteen biopolttoaineita sekä lisäämällä lämpöpumppujen käyttöä.
Puuperäisillä biomassapolttoaineilla on suuri merkitys tavoitteen saavuttamisessa, sillä
puuperäisillä

biomassapolttoaineilla

aiotaan

kattaa

yli

50

%

lisäystavoitteesta.

Suunnitelmissa on esimerkiksi nostaa metsähakkeen käyttö vuoden 2009 10 TWh:sta 25
TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.)

Ilmastollisten syiden lisäksi on muitakin tärkeitä syitä, miksi biomassan käyttöä tulisi
edistää. Biomassan käyttö lisää Suomen energiantuotannon omavaraisuutta, sillä biomassat
ovat kotimaisia polttoaineita ja niiden käyttöä lisäämällä vähennetään riippuvuutta muiden
energialähteiden, kuten fossiilisten polttoaineiden, tuonnista. (Työ- ja elinkeinoministeriö
2010.)

Biomassan käytön lisääminen vaikuttaa myös työllisyyteen ja investointeihin. Suurin
vaikutus työllisyyteen olisi metsähakkeen tuotannossa ja kuljetuksessa. Metsähakkeen
käytön runsas lisääminen edellyttää suuria investointeja korjuu- ja kuljetuskalustoon, mikä
puolestaan työllistää konepajateollisuutta. Lisäksi biomassan käytön lisäämisellä olisi suuri
vaikutus teknologian edistämiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.)

Biomassan osuuden lisääminen energiantuotannossa on ajankohtaista myös siksi, että
nykyiset hiilipolttoiset laitokset alkavat vanheta. Lähitulevaisuudessa tarvittaisiin siis uutta
kapasiteettia vanhojen laitosten tilalle ja tyydyttämään kasvavaa energiantarvetta. (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2010.)

Lisätäksemme biomassan käyttöönottoa sähkön- ja energiantuotannossa polttotekniikka on
optimoitava, jotta vaatimukset alhaisemmista kustannuksista, polttoainejoustavuudesta,
pienemmistä päästöistä ja paremmasta hyötysuhteesta toteutuvat. Myös valtiolliset
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ohjauskeinot, kuten tuet ja verotus, ovat hyvin tärkeässä asemassa biomassan käytön
edistämisessä.

Kandidaatintyössä tutustutaan ensin biomassan polttoon soveltuviin polttotekniikoihin,
niiden toimintaperiaatteisiin, ominaisuuksiin sekä etuihin ja haittoihin. Sitten käydään läpi
Suomessa käytettävät biomassapolttoaineet ja selvitetään niiden käsittelyyn, polttoon ja
päästöihin

vaikuttavia

ominaisuuksia.

Työssä

keskitytään

erityisesti

uusien

voimalaitosteknologioiden monipolttoainekonseptiin, eri polttoaineiden seospolttoon sekä
monipolttoainebiomassalaitoksiin.

Työn tavoitteena on antaa selkeä kuva biomassalaitosten polttotekniikoista ja
polttoaineista. Tavoitteena on myös pohtia monipolttoainekonseptin soveltuvuutta yhdeksi
ratkaisuksi

edellä

kuvattuihin

tulevaisuuden

energiantuotannon

haasteisiin.

Kandidaatintyön tutkimus toteutettiin perehtymällä alan kirjallisuuteen, lehtiin sekä
internetlähteisiin.
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BIOMASSALAITOSTEN POLTTOTEKNIIKAT

Kappaleessa

tutustutaan

biomassalaitosten

polttotekniikoihin

sekä

niiden

toimintaperiaatteisiin ja ominaisuuksiin. Lisäksi käydään läpi kunkin polttotekniikan etuja
ja haittoja muihin polttotekniikoihin nähden.

Biomassan polttoon käytetään leijukerrospolttoa, arinapolttoa ja kaasutuspolttoa. Suomessa
yleisimmin käytetyt polttotekniikat biomassapolttoaineille ovat leijukerrospoltto- ja
arinapolttotekniikka (Välimäki 2010, 38). Erilaiset polttotekniikat eroavat toisistaan
toimintaperiaatteeltaan, käyttöominaisuuksiltaan ja kokoluokaltaan.

2.1 Leijukerrospoltto
Leijukerroskattilan toimintaperiaate on, että polttoaine palaa hiekkaa tai hiekan kaltaista
ainetta sisältävässä kerroksessa, pedissä, jota leijutetaan tulipesän alhaalta puhallettavan
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primääri-ilman avulla (Huhtinen et al. 2008, 36). Leijukerrospolton lämpötila vaihtelee
750-950 °C välillä. Tuhkan pehmenemislämpötila säätelee lämpötilan ylärajaa, jonka on
oltava pehmenemislämpötilan alapuolella. (Raiko et al. 2002, 490.) Leijukerroskattiloita on
kahta päätyyppiä, kerrosleijukattilat (kuplapeti, engl. bubbling fluidized bed, BFB) ja
kiertoleijukattilat (kiertopeti, engl. circulating fluidized bed, CFB), joiden periaatteellinen
ero on leijutusnopeudessa (Huhtinen et al. 2008, 36).

Kerrosleijukattiloissa hiekan leijutusnopeus ei ole suuri, jolloin polttoainepartikkelit
pysyvät pedissä, eivätkä kulkeudu pois tulipesästä (Teir 2003, 38). Kerrosleijukattilan
keskiraekoko on noin 1 mm, mikä mahdollistaa enintään 1-3 m/s suuruisen
leijutusnopeuden käytön (Raiko et al. 2002, 490). Kerrosleijukattilan tyypillisiä toimintaarvoja on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Kerrosleijukattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen et al. 2000, 159)

Tilavuusrasitus
Poikkipintarasitus
Petin painehäviö
Leijutusnopeus
Petin korkeus
Primääri-ilman lämpötila
Sekundääri-ilman lämpötila
Petin lämpötila
Kaasutilan lämpötila
Sekundääri-ilman osuus
Ilmakerroin
Petin tiheys

0,1-0,5 MW/m3
0,7-3 MW/m2
6,0-12 kPa
0,7-2 m/s
0,4-0,8 m
20-400 °C
20-400 °C
700-1000 °C
700-1200 °C
30-70 %
1,1-1,4
1000-1500 kg/m3

Kun nopeus on minimileijutusnopeutta suurempi, leijukerros alkaa kuplia. Kuplinta johtuu
siitä, että minimileijutusnopeuden ylittävä ilmamäärä kulkee pedin läpi ilmakuplina. Tästä
johtuen kerrosleijukattiloita nimitetään myös kuplapetikattiloiksi. (Huhtinen et al. 2000,
155.) Kerrosleijukattilassa leijuvasta hiekasta muodostuu kattilan pohjalle 0,4-0,8 metriä
paksu kerros (Huhtinen et al. 2008, 36). Kerrosleijukattilalle on ominaista selkeä
leijukerroksen pinta ja reaktori on selvästi jaettavissa alaosan leijukerrokseen ja yläosan
kiintoaineesta vapaaseen tilaan (Raiko et al. 2002, 491-492). Kuvassa 1 on esitetty
kerrosleijukattilan poikkileikkaus.
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Kuva 1. BFB-kattila, Foster Wheeler. (European Bioenergy Networks 2003, 14)

Kiertoleijukattiloissa käytetään hienompaa hiekkaa ja suurempaa leijutusnopeutta, jolloin
partikkelit poistuvat kaasuvirran mukana tulipesästä. Leijutusnopeus on 3-10 m/s ja hiekan
raekoko 0,1-0,5 mm. Savukaasut ja kiinteät partikkelit erotetaan toisistaan syklonissa, joka
palauttaa partikkelit takaisin tulipesään. (Huhtinen et al. 2000, 159.) Taulukossa 2 on
esitetty kiertoleijukattilalle tyypillisiä toiminta-arvoja.
Taulukko 2. Kiertoleijukattilan tyypillisiä toiminta-arvoja (Huhtinen et al. 2000, 161)

Tilavuusrasitus
Poikkipintarasitus
Kokonaispainehäviö
Leijutusnopeus
Primääri-ilman lämpötila
Sekundääri-ilman lämpötila
Petin lämpötila
Loppulämpötila
Sekundääri-ilman osuus
Ilmakerroin
Petin tiheys

0,1-0,3 MW/m3
0,7-5 MW/m2
10-15 kPa
3-10 m/s
20-400 °C
20-400 °C
800-950 °C
850-950 °C
25-65 %
1,1-1,3
10-100 kg/m3
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Kosteiden polttoaineiden polttamisen lisäksi kiertoleijukattiloissa voidaan polttaa myös
hiiltä. Sen vuoksi kiertoleijukattiloita käytetään Suomessa kaukolämpövoimalaitoksissa,
joissa on haluttu varautua hiilen polttoon. (Huhtinen et al. 2008, 36.)

Kuvassa 2 on esitetty poikkileikkaus Alholmens Kraftin Pietarsaaren voimalaitoksen
kiertoleijukattilasta, joka on yksi maailman suurimmista biomassapolttoaineita käyttävistä
CFB-kattiloista (Alholmens Kraft 2004). Vuonna 2009 AK2-yksikkö tuotti 1129 GWh
sähköä, 261 GWh kaukolämpöä ja 88 GWh prosessihöyryä. Kattilassa poltettiin pääasiassa
puuta, turvetta ja hiiltä. (Alholmens Kraft Vuosiraportti 2009.)

Kuva 2. Poikkileikkaus Alholmens Kraftin Pietarsaaren voimalaitoksen CFB-kattilasta. (Teir 2003, 45)

Valinta kerrosleiju- ja kiertoleijukattilan väliltä riippuu suurilta osin käytettävästä
polttoaineesta. Kerrosleijukattilan etu on paljon suurempi joustavuus polttoaineen laadun
suhteen ja sitä käytetäänkin erityisesti alhaisen lämpöarvon ja paljon haihtuvia aineita
sisältävien biomassojen polttoon. Kerrosleijukattila on lisäksi toimintaperiaatteeltaan
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yksinkertaisempi ja investointikustannuksiltaan halvempi kuin kiertoleijukattila. (European
Bioenergy Networks 2003, 13.)

Kiertoleijukattilan edut kerrosleijukattilaan nähden ovat korkeampi palamishyötysuhde,
pienempi kalkin käyttö petimateriaalina, alhaisemmat typenoksidipäästöt (NO x) sekä
nopeampi reagointi kuorman muutoksiin. Kiertoleijukattiloiden sähköteho on yleensä 100
– 500 MW, kun taas kerrosleijukattiloiden sähköteho on tavallisesti alle 100 MW:n
luokkaa. (Teir 2003, 39.)

Leijukerrospoltto on vallitseva polttotekniikka yli 5 MW:n polttoainetehoilla (Energia
Suomessa 2004, 237). Yli 20 MW:n tehoilla leijukerrospoltto on syrjäyttänyt arinapolton
lähes kokonaan (Huhtinen et al. 2008, 36). Syinä tähän ovat huomattavat edut, jotka
leijukerrospoltto tarjoaa muihin polttotekniikoihin verrattuna.

Leijukerrospoltto mahdollistaa eri polttoaineiden, myös huonolaatuisten, polton hyvällä
hyötysuhteella (Huhtinen et al. 2000, 153). Leijukerrospoltto sallii polttoaineen nopeat ja
suuret laadunvaihtelut, eikä polttoaineen esikäsittelyä juuri tarvita (Raiko et al. 2002, 490).
Polttoaineen

esikäsittelyn

tarpeen

vähyydestä

johtuen

leijukerroslaitosten

laitteistokokonaisuus on pienempi.

Leijukerroskattiloiden polttoaineeksi soveltuu lähes kaikki kiinteät polttoaineet ja lisäksi
lisäpolttoaineena voidaan käyttää nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita. Eri
polttoaineita voidaan käyttää myös samanaikaisesti. Erityisesti puun ja turpeen seospoltto
on kannattavaa, sillä puupolttoaine sitoo turpeen rikkiä, jolloin rikkipäästö on alhaisempi
kuin pelkkää turvetta polttaessa. Turve puolestaan vähentää lämpöpintojen likaantumista ja
korroosiota. (Energia Suomessa 2004, 239.)

Leijukerrospoltossa käytetään alhaista palamislämpötilaa, jolloin typenoksidipäästöjä
muodostuu vähemmän (Huhtinen et al. 2008, 36). Alhainen yli-ilmamäärä vähentää
savukaasuvirtaa sekä parantaa hyötysuhdetta (van Loo ja Koppejan 2008, 154). Lisäksi
leijukerrospolton rikinpuhdistus voidaan toteuttaa edullisesti syöttämällä kalkkia
tulipesään, jolloin kalkki reagoi polttoaineessa olevan rikin kanssa muodostaen kipsiä
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(Huhtinen et al. 2008, 100). Myös tällöin laitteistokokonaisuus leijukerroskattiloissa tulee
pienemmäksi, kun ei tarvita erillistä rikinpoistolaitteistoa (Teir 2003, 38).

Kaikista hyvistä puolista huolimatta leijukerrostekniikassa on myös joitakin haittapuolia
verrattuna muihin polttotekniikoihin. Leijukerroskattilan investointi- ja käyttökustannukset
ovat korkeat, mikä tekee leijukerrospoltosta kannattamattoman vaihtoehdon pienemmillä
tehoilla. Korkean alkalipitoisuuden biomassapolttoaineet, kuten olki, altistaa kattilan
mahdolliselle pedin agglomeroitumiselle, eli hiukkasten yhteenliittymiselle, ja etenkin
kiertoleijukattilat

ovat

herkkiä

tuhkakuonaantumiselle.

Lisäksi

leijukerrospolton

savukaasut sisältävät paljon pölyä. (van Loo ja Koppejan 2008, 154.)

2.2 Arinapoltto
Arinapoltto on vanhin kiinteiden polttoaineiden polttotekniikka. Arinapoltto oli yleinen
polttotekniikka Suomessa alle 100 MW:n höyrykattiloissa 1970-luvulle asti, kunnes
leijukerroskattilat yleistyivät 1980-luvulla. Nykyään arinakattiloita käytetään lähinnä alle
10 MW:n tehoalueella. (Huhtinen et al. 2000, 147.) Eniten arinapolttoa käytetään
lämpöteholtaan alle 5 MW:n kokoluokassa kotimaisille kiinteille polttoaineille.
Arinakattilat säilyttänevät asemansa tässä kokoluokassa myös tulevaisuudessa (Energia
Suomessa 2004, 237).

Arinarakenteita ja niihin liittyviä tulipesiä on monia erilaisia johtuen kiinteiden
polttoaineiden erilaisista ominaisuuksista. Lisäksi valmistajia on paljon, mikä lisää
arinarakenteiden moninaisuutta. (Raiko et al. 2002, 466.)

Arinarakenteet jaetaan kiinteisiin ja liikkuviin eli mekaanisiin arinoihin. Kiinteät arinat
sopivat parhaiten pienitehoisiin kattiloihin, kun taas mekaaniset arinat sopivat suurempi
tehoisiin kattiloihin. Suuremmissa kattiloissa on käytössä automaattinen polttoaineensyöttö
sekä tuhkanpoisto. (Huhtinen et al. 2000, 147.)

Kiinteitä arinoita ovat esimerkiksi taso-, viisto- ja porrasarina. Arinarakenteista
yksinkertaisin on kiinteä tasoarina, joka tavallisesti koostuu vierekkäin kannatuspalkkien
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varaan ladotuista arinasauvoista. Tasoarinaa käytetään pienissä kattiloissa, joissa polttoaine
syötetään käsin. Viistoarinassa arina on asetettu 30-50 °:en kulmaan vaakatasosta, jolloin
polttoaine kulkee arinalla painovoiman vaikutuksesta. Viistoarina on esitetty kuvassa 3.
Viistoarinaa on käytetty teollisuudessa puun ja puujätteen polttoon. Porrasarina on
viistoarina, jossa arinaraudat on sijoitettu porrasmaisesti toistensa päälle. (Huhtinen et al.
2000, 147-148.)

Kuva 3. Kiinteä viistoarina. (Teir 2003, 90)

Mekaanisia arinoita ovat mekaaninen ketjuarina, mekaaninen viistoarina, valssiarina ja
pyörivä kekoarina. Mekaaninen ketjuarina on liikkuva tasoarina, joka soveltuu erittäin
hyvin kappalekooltaan tasalaatuisen polttoaineen, kuten kivihiilen, polttoon, mutta
menetelmää on käytetty myös muiden polttoaineiden, kuten puun ja palaturpeen, polttoon.
Mekaanisessa viistoarinassa polttoainetta liikuttaa arinasauvojen liike tai tärinä ja se
soveltuu kosteiden polttoaineiden, kuten puun tai turpeen, polttoon. Valssiarina rakentuu
sylinterinmuotoisista pyörivistä valsseista ja niiden ulkokehällä olevista rengasmaisista
arinaraudoista. Valssien avulla saadaan polttoaine sekoitettua hyvin, minkä takia arina
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soveltuu

hyvin

huonolaatuisten

ja

epähomogeenisten

polttoaineiden,

kuten

yhdyskuntajätteiden, polttoon. (Huhtinen et al. 2000, 149-151.)

Uusinta arinatekniikkaa edustaa kuvassa 4 oleva Metson ja Wärtsilän yhteisyritys MW
Power:n biomassan polttoon kehitetty BioGrateTM -arina. Arina pystyy polttamaan
korkealla hyötysuhteella ja alhaisilla NO x- ja CO2 -päästöillä biomassaa, jonka kosteus voi
olla jopa 60 % (MW Power, 4). Arina on tyypiltään pyörivä kekoarina, jossa arina jakautuu
samankeskisiin kehiin, joista joka toinen pyörii myötä- tai vastapäivään ja joka toinen on
paikallaan. Tällainen ratkaisu jakaa ruuvilla arinan keskelle syötettävän polttoaineen
tasaisesti koko arinan alueelle. Arinan ympärillä oleva tulipesä on muurattu ja
jäähdyttämätön, mistä johtuu, että kosteilla polttoaineilla päästään hyvään palamiseen
riittävään palamislämpötilaan. (Huhtinen et al. 2008, 36.) Arina voidaan suunnitella
sähköteholtaan 1 MW:sta 10 MW:iin (Teir 2003, 91).

Kuva 4. MW-Powerin BioGrateTM-kekoarina, 62 bar, 480 °C, kattilateho 18 MW. (MW-Power Biopower
Oy, 4)

Palaminen arinalla tapahtuu polttoainekerroksessa, joka on joko paikallaan pysyvä tai
hitaasti

liikkuva.

Polttoainekerros

jakautuu

kuivaus-

ja

lämmitysvyöhykkeeksi,

kaasuuntuvan polttoaineen vyöhykkeeksi ja kiinteän polttoaineen palamisvyöhykkeeksi.
(Huhtinen et al. 2000, 152.) Primääripalamisilma johdetaan usein arinarautojen läpi ja osa
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ilmasta voidaan syöttää vaiheistetusti, jotta ilmaylimäärä ja typenoksidipäästöt saataisiin
minimoitua (Energia Suomessa 2004, 237). Sekundääri- ja joskus tertiääripalamisilma
johdetaan polttoainekerroksen yläpuolelle, jotta polttoainekerroksesta vapautuneet palavat
kaasut saadaan poltetuksi (Teir 2003, 34). Arina voi olla jäähdyttämätön tai ilma- tai
vesijäähdytteinen (Vakkilainen 2009, 14).

Arinan tehoa voidaan kuvata arinarasitusluvulla, joka tarkoittaa arinapinnalta saatavaa
tehoa. Arinarasitusluku riippuu mm. käytetystä polttoaineesta ja arinan rakenteesta.
(Huhtinen et al. 2000, 153.) Taulukossa 3 on esitetty tyypillisiä arinarasituslukuja eri
polttoaineille.
Taulukko 3. Arinarasituksia eri polttoaineille (Huhtinen et al. 2000, 153 ja *Vakkilainen 2009, 22)

Polttoaine

Arinarasitus, MW/m2

kaasuliekkihiilet

1,0-1,6

kuori ja hake
(kosteus 60 %)
kuori ja hake
(kosteus 30 %)

0,4*
0,8*

turve (kosteus 60 %)

0,2-0,4

turve (kosteus 30 %)

0,6-0.8

jäte

0,7*

Arinapoltossa on joitakin ongelmia, jotka ovat tavallisia erityisesti kiinteillä arinoilla.
Kiinteillä arinoilla palamisen hallinta on vaikeaa ja lisäksi polttoaine jakautuu ja palaa
epätasaisesti, mistä aiheutuu päästöjä. Myös kattilan kuonaantuminen voi olla ongelma.
(Huhtinen et al. 2008, 36.) Näiden ongelmien ratkaisemisen ohella tärkeä kehityskohde on
investointikustannusten pienentäminen vähentämällä laitospaikalla rakentamista ja
kehittämällä moduulirakenteita, mikä parantaisi arinaratkaisun kilpailukykyä öljyn
käyttöön nähden (Energia Suomessa 2004, 237).

Arinakattiloiden etu muihin polttotekniikoihin nähden on alhainen investointikustannus
alle 20 MWth kokoluokassa sekä alhaiset käyttökustannukset. Lisäksi savukaasut sisältävät
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vähemmän pölykuormaa eivätkä arinakattilat ole niin herkkiä kuonaantumiselle kuin
leijukerroskattilat. Arinapolton haittapuolina muihin tekniikoihin verrattuna on, etteivät
polttoaineet tavallisesti sekoitu hyvin, varsinkaan kiinteissä arinoissa, eivätkä arinapolton
palamisolosuhteet ole niin homogeeniset kuin leijukerroskattiloissa. Lisäksi arinapoltossa
ilmakerroin on suurempi kuin leijukerros- tai kaasutuspoltossa, millä on hyötysuhdetta
pienentävä vaikutus. (van Loo ja Koppejan 2008, 154.)

2.3 Kaasutuspoltto
Kiinteän polttoaineen kaasutuksella tarkoitetaan prosessia, jossa kaasuttava aine, kuten
ilma tai happi, reagoi kiinteän polttoaineen kanssa korkeassa lämpötilassa muodostaen
polttokaasuseoksen. Palamiskelpoisen kaasuseoksen muodostumisen edellytys on, että
happea tuodaan prosessiin vähemmän kuin polttoaineen stoikiometrinen palaminen vaatii.
Yleensä tavoitteena on polttoaineen täydellinen kaasuuntuminen, mutta joissakin
prosesseissa kaasuuntumisastetta rajoitetaan, jolloin puhutaan osittaiskaasutusprosessista.
(Energia Suomessa 2004, 244.)

Kaasutusreaktoreja on useita erityyppisiä ja kaasutusolosuhteet voidaan valita monella eri
tavalla. Kaasutusprosessi koostuu polttoaineen kuivumisesta, rakenteen hajoamisesta
pyrolyysissä ja jäännöshiilen kaasuuntumis- ja palamisreaktioista. (Energia Suomessa
2004, 244.) Tuotetun polttokaasuseoksen pääkomponentit ovat hiilimonoksidi ja vety.
Polttokaasuseoksella on melko alhainen lämpöarvo (Kirkels ja Verbong 2010, 472).

Hiilimonoksidia ja vetyä tuottavat reaktiot ovat endotermisiä, joten prosessiin on tuotava
lämpöä. Lämpö saadaan prosessiin tavallisesti joko polttamalla jäännöshiili osittain tai
tuomalla

ulkoisen

lämmityksen

tai

lämmönsiirtoaineen

mukana.

Tavallisesti

lämmöntuontiin käytetään osittaispolttoa, jolloin puhutaan ilma- tai happikaasutuksesta
riippuen hapen lähteestä. Kaasutus voidaan toteuttaa paineistettuna tai ilmanpaineisena.
(Energia Suomessa 2004, 244.)

Eri kaasutusreaktorityypit ovat kiinteäkerrosreaktori, leijukerrosreaktori ja pölyreaktori.
Biomassapolttoaineiden

kaasutukseen

soveltuu

kiinteäkerroskaasutus

ja
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leijukerroskaasutus (Kirkels ja Verbong 2010, 476). Pölykaasutusta puolestaan käytetään
yleensä hiilen kaasutukseen, joten sitä ei tässä tarkastelussa huomioida.

Kiinteäkerrosreaktorit

jakaantuvat

vastavirta-

ja

myötävirtareaktoreihin.

Vastavirtareaktorissa polttoaine syötetään reaktorin yläosaan, josta se valuu hitaasti
kuivumis-, pyrolyysi-, kaasutus- ja polttovyöhykkeiden läpi. Tuhka poistetaan reaktorin
pohjalta. Kaasuttava aine johdetaan reaktoriin alhaalta arinan kautta. Polttoainekaasu
poistuu reaktorin yläosasta, jolloin pyrolyysi- ja kuivumisvaiheessa vapautuvat aineet
joutuvat suoraan polttoainekaasuun. Tästä johtuen vastavirtamenetelmälle on ominaista
kaasun korkea hiilivety- ja tervapitoisuus sekä alhainen kaasun lämpötila, noin 200-600
°C. Kaasun lämpötila kosteilla biomassoilla voi olla jopa alhaisempi. (Energia Suomessa
2004, 245.)

Myötävirtakaasutuksessa puolestaan polttoaine ja kaasu virtaavat samaan suuntaan. Tällöin
pyrolyysissä vapautuvat hiilivedyt ja tervat kulkevat poltto- ja kaasutusvyöhykkeen läpi ja
hajoavat yksinkertaisimmiksi yhdisteiksi, jolloin myötävirtareaktorin kaasun tervapitoisuus
on pienempi kuin vastavirtareaktorin. (Energia Suomessa 2004, 245.)

Kiinteäkerrosreaktorin polttoaineen pitää olla suhteellisen tasalaatuista ja palamaista, jotta
polttoainekerroksen hidas valuminen alaspäin ja kaasujen virtaus polttoaineen läpi
onnistuu hyvin (Energia Suomessa 2004, 245). Tästä syystä biomassa, jolle on ominaista
laadunvaihtelut, ei ole ideaali polttoaine tai sitten tarvittaisiin riittävä polttoaineen
esikäsittely.

Leijukerrosreaktorissa polttoainepartikkelien muodostamaa patjaa leijutetaan alhaalta
virtaavalla kaasuttavalla kaasulla. Tuotekaasu poistuu reaktorin yläosasta. Sekä kerrosleijuettä kiertoleijureaktoreja on rakennettu. Leijukerroskaasutukselle on ominaista hyvän
sekoittumisen

vuoksi

erinomainen

lämmön-

ja

aineensiirto,

jolloin

reaktorin

lämpötilajakauma on tasaisempi ja tuotekaasun lämpötila on korkeampi kuin
kiinteäkerroskaasutuksessa. Tällöin myös tervapitoisuus on leijukerrosmenetelmässä
pienempi. Kiertopetikaasutuksessa leijutusnopeus on suuri, jolloin kiertopetikaasutus sopii
helposti kaasuuntuville reaktiivisille biopolttoaineille ja toisaalta myös kivihiilen
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osittaiskaasutukseen.

(Energia

Suomessa

2004,

246.)

Kuvaan

5

on

koottu

kaasutusreaktorityypit ja niiden toimintaperiaatteet.

Kuva 5. Kaasutinreaktorityypit. (Energia Suomessa 2004, 246)

Keski- ja suuren kokoluokan sovelluksissa suositaan CFB-teknologiaa, sillä se soveltuu
suureen tuotantokapasiteettiin, sitä on helppo säätää ja sopii monen laatuisille polttoaineille
sekä partikkelikoon että tuhkaominaisuuksien puolesta. Myös BFB-teknologiaa käytetään.
Kiinteäkerroskaasuttimet soveltuvat puolestaan pienemmän kokoluokan sovelluksiin.
(Kirkels ja Verbong 2010, 476.)

Kaasutusreaktorin

lisäksi

kaasutuslaitos

koostuu

polttoaineen

esikäsittely-

ja

syöttölaitteistosta, kaasun puhdistuslaitteistosta sekä loppukäyttösovelluksesta (Kirkels ja
Verbong 2010, 474). Loppukäyttösovellus voi olla kaasuturbiini, kaasukattila tai
pölypolttokattila. Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva kaasutuslaitoksesta, jossa CFBkaasutusreaktori on kytketty hiilipolttoiseen kattilaan.
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Kuva 6. Kaasutuslaitoksen periaatekuva; erillinen CFB-kaasutin kytkettynä hiilipolttoiseen kattilaan, Foster
Wheeler. (European Bioenergy Networks 2003, 15)

Kaasutuksen edut muihin polttotekniikoihin nähden ovat tehokkaampi ja paremmin
hallittavissa oleva lämmitys ja korkeammat hyötysuhteet sähköntuotannossa (Kirkels ja
Verbong 2010, 475). Muuntamalla biomassa kaasumaiseen muotoon voidaan suunnitella
uudentyyppisiä energiantuotantoprosesseja, joilla on parempi tehokkuus ja matalammat
päästöt verrattuna konventionaalisiin jo käytössä oleviin ratkaisuihin (Energian Suomessa
2004, 244). Kaasutusta voi lisäksi soveltaa kemikaalien ja polttoaineiden tuotannossa
(Kirkels ja Verbong 2010, 475).

Biomassan kaasutusta on pidetty hyvin lupaavana teknologiana, sillä on suuri potentiaali ja
soveltuvuus edistyksellisiin sovelluksiin. Sitä on käytetty jo esimerkiksi IGCC-laitoksissa
(kaasutuskombiprosessi,

engl.

integrated

gasification

combined

cycle)

ja

liikennepolttoaineissa, mutta kuitenkaan teknologia ei ole vielä laajalti kaupallistunut.
Biomassan kaasutuksesta on olemassa monia eri variaatioita, eikä mikään niistä ole vielä
ollut ylitse muiden. Useimmilla markkinoilla biomassan kaasutusteknologia ei nykyisin
pysty kilpailemaan

muiden teknologioiden kanssa

ja on riippuvainen

valtion

tukitoimenpiteistä. Näin ollen biomassan kaasutusteknologia tarvitsee vielä paljon
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tutkimus- ja kehitystyötä, eikä kaupallista läpimurtoa ole lyhyellä aikavälillä luvassa.
(Kirkels ja Verbong 2010, 471.)

3

BIOMASSAPOLTTOAINEET

Biomassoiksi kutsutaan yleisesti eloperäistä alkuperää olevia uusiutuvia kasvimassoja
(Energia Suomessa 2004, 122). Suomessa laajimmin käytettävät biomassat voidaan jakaa
puuperäisiin biomassoihin ja peltobiomassoihin. Vuonna 2009 biomassan osuus Suomen
sähkön tuotannosta oli 11,8 % eli 8,1 TWh (Energiateollisuus 2010). Lisäksi
biomassalaitoksissa käytetään turvetta, joka voidaan luokitella hitaasti uusiutuvaksi
biomassaksi sen 2000-3000 vuotta kestävän uusiutumisen takia (Energia Suomessa 2004,
122). Turpeen osuus Suomen sähkön tuotannosta vuonna 2009 oli 6,3 % eli 4,3 TWh
(Energiateollisuus 2010).

Biomassapolttoaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat koko biomassan
energiakäyttöprosessiin; polttoaineen toimitukseen ja käsittelyyn, polttotekniikkaan ja
päästöihin. Biomassan ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa polttoainetta esikäsittelemällä.
Esimerkiksi kosteuspitoisuutta voidaan vähentää polttoaineen kuivauksella ja palakokoa
pienentää murskaimilla. Polttoaineen laatua voidaan siis parantaa huomattavastikin, mutta
toisaalta polttoaineen esikäsittely lisää kustannuksia.

Eri biomassapolttoaineet ja niiden ominaisuudet on tunnettava polttotekniikan suunnittelun
ja valinnan kannalta. Mitä epähomogeenisempi ja huonolaatuisempi polttoaine on, sitä
monimutkaisemman polttojärjestelmän se vaatii. Tästä johtuen on taloudellisempaa polttaa
huonolaatuista polttoainetta keski- ja suuren luokan laitoksilla. Toisin sanottuna mitä
pienempi polttolaitos on, sitä suuremmat ovat vaatimukset polttoaineen laadun ja
homogeenisuuden suhteen. (van Loo ja Koppejan 2008, 38.)

Seuraavaksi tutustutaan puuperäisten ja peltobiomassojen sekä turpeen ominaisuuksiin.
Kosteus on tärkeä biomassojen ominaisuus, sillä biomassapolttoaineilla on ominaista suuri
kosteuspitoisuus ja toisaalta kosteus vaihtelee paljon eri biomassoilla. Kosteus vaikuttaa
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myös polttoaineen lämpöarvoon, joka on myös tärkeä ominaisuus. Mitä kosteampaa
polttoaine on, sitä enemmän lämpöä kuluu veden höyrystämiseen (Huhtinen et al. 2000,
39). Kosteuden ja lämpöarvon lisäksi käydään läpi mm. polttoaineiden kemiallinen
koostumus, irtotiheys ja tuhkapitoisuus. Lopuksi vertaillaan biomassapolttoaineiden
ominaisuuksia hiilen ominaisuuksiin, mikä on oleellista seospolton kannalta.

3.1 Puuperäiset biomassat
Voimalaitoksissa käytettäviä puuperäisiä biomassoja on monia erilaisia; esimerkiksi
metsähake, kuori, kannot, sahanpuru sekä pelletit. Suurin osa puuperäisistä biomassoista
saadaan metsä- ja puunjalostusteollisuuden sivutuotteina (Motiva 2010). Kuten
aikaisemmin mainittiin erityisesti metsähakkeen (kuva 7) käyttöä kohtaan kohdistuu
mittavia lisäystavoitteita.

Kuva 7. Metsähaketta ja purua aumoissa voimalaitoksen polttoainevarastossa. (Motiva 2010)

Tuoreen puun kosteus on yleensä 40-60 %. Kosteuteen vaikuttavia tekijöitä ovat
kasvupaikka, puulaji sekä puun ikä, ja lisäksi kosteus vaihtelee puun eri osissa.
Puuaineksen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo on 18,3-20,0 MJ/kg. Puuaineksen
lämpöarvo

on

suhteellisen

pieni

verrattuna

muiden

kiinteiden

polttoaineiden

lämpöarvoihin, mikä asettaa erityisvaatimuksia puun käsittely- ja polttolaitteille.
(Alakangas 2000, 39-42.)
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Puuperäisen polttoaineen varastointi vaatii enemmän tilaa kuin muiden kiinteiden
polttoaineiden varastointi (Alakangas 2000, 42). Käsittelyn ja varastoinnin kannalta on
tärkeää tietää kunkin puupolttoaineen tiheys, joka vaihtelee oleellisesti polttoainetyypin ja
kosteuden mukaan. Esimerkiksi metsätähdehakkeen irtotiheys on 200-300 kg/i-m3,
märkäkuoritun kuoren 300-400 kg/i-m3 ja kuivakuoritun kuoren 280-350 kg/i-m3
(Huhtinen 2000, 29).

Puussa on paljon haihtuvia aineita, 80-90 %, mistä johtuen polttoaine on pitkäliekkinen ja
vaatii suuren palotilan. Puu koostuu suurimmaksi osaksi hiilestä, vedystä ja hapesta, joiden
osuus puun kuiva-aineen massasta on noin 99 %. Typpipitoisuus on alle 0,5 % ja
rikkipitoisuus alle 0,05 %. Eri puulajit ja puun osat poikkeavat alkuainekoostumukseltaan
hieman toisistaan. (Alakangas 2000, 35-36.)

Kuiva-aineen tuhkapitoisuus puulla on tavallisesti alle 3 %. Puun tuhkapitoisuus on
yleensä pienempi kuin muiden kiinteiden polttoaineiden. Tämä helpottaa tuhkan käsittelyä
ja vähentää tuhkan käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. (Alakangas 2000, 37-38.)

Palakoko on myös tärkeä muuttuja suuren luokan biomassakattiloissa. Palakoko vaikuttaa
viipymäaikaan. Suuremmat palat tarvitsevat pitemmän viipymäajan tulipesässä, kun taas
pienemmille partikkeleille riittää lyhyt viipymäaika. Myös polttoaineen homogeenisyys on
tärkeä tekijä. Polttoainepartikkelien pienentyessä homogeenisyys kasvaa, mikä helpottaa
prosessin säädettävyyttä. (van Loo ja Koppejan 2008, 20.)

Metsätähdehakkeen, rankahakkeen, havupuun kuoren, sahanpurun, kierrätyspuun sekä
pilkkeen tärkeimpiä ominaisuuksia on koottu taulukkoon 4. Kappaleen 3.4 taulukossa 5
puolestaan esitellään yleisesti puupolttoaineiden keskimääräisiä ominaisuuksia verrattuna
muiden biomassojen ja hiilen keskimääräisiin ominaisuuksiin.
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Taulukko 4. Puupolttoaineiden ominaisuuksia (Energia Suomessa 2004, 380).

Ominaisuus

Metsätäh- Rankadehake
hake

Kosteus, %
(hakkeet
50-60
kaatotuoreena)
Tehollinen
lämpöarvo kuiva- 18,5-20
aineessa, MJ/kg
Irtotiheys
saapumistilassa,
250-400
3
kg/i-m
Energiatiheys,
0,7-0,9
MWh/ i-m3
Pitoisuudet kuiva-aineessa, %
Tuhka
1-3
C
48-52
H
6-6,2
S
< 0,05
N
0,3-0,5

Havupuun Sahankuori
puru

KierrätysPilke
puu

40-55

50-65

45-60

15-30

20-25

18,5-20

18,5-20

19-19,2

18-19

18,5-19

250-350

250-350

250-350

150-250

240-320

0,7-0,9

0,5-0,7

0,45-0,7

0,6-0,8

MWh/p-m3

0,5-2
48-52
5,4-6
< 0,06
0,3-0,5

1-3
48-52
6,2-6,8
< 0,05
0,3-0,5

0,4-0,5
48-52
6,2-6,4
< 0,05
0,3-0,4

1-5
48-50
6-6,4
< 0,1
0,1-0,5

0,5-1,2
48-52
6-6,5
< 0,05
0,3-0,5

1,35-1,7

3.2 Peltobiomassat
Elintarviketuotantoon

käytettävien

kasvien

ohella

ihmis-

tai

eläinravinnoksi

soveltumattomia niin kutsuttuja non-food-kasveja voidaan viljellä energiakäyttöön
elintarviketuotannosta

poistetuilla

pelloilla,

velvoitekesannoilla

ja

entisillä

turvetuotantosoilla. Lisäksi peltobiomassoihin luetaan kuuluvaksi nopeakasvuiset puulajit,
kuten pajut. Peltobiomassasta saadaan jalostettua nestemäistä polttoainetta esimerkiksi
moottoripolttoaineeksi

tai

peltobiomassa

voidaan

polttaa

kiinteässä

muodossa

energiantuotannossa. Tässä tarkastelussa keskitytään sellaisiin polttoaineisiin, joita voidaan
polttaa biomassalaitoksissa.

Peltobiomassapolttoaineiden osuus Suomen energiantuotannossa on ollut varsin vähäinen.
Peltobiomassan merkitys on kuitenkin kasvamassa, kun tarvitaan korvaavia vaihtoehtoja
fossiilisten polttoaineiden tilalle ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi. (Motiva
2010.)
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Peltobiomassapolttoaineista kiinteässä muodossa poltettavaksi soveltuvat esimerkiksi olki,
jyvät sekä energiaheinä, kuten ruokohelpi (Alakangas 2000, 97). Suurissa päästökaupan
piiriin kuuluvissa energialaitoksissa käytetään maatalouden raaka-aineista polttoaineena
pääasiassa ruokohelpeä. Vuonna 2008 energiakäyttöön tarkoitetun ruokohelven tuotantoala
oli noin 17 500 hehtaaria. Tuotantoalan kasvu on rehu- ja leipäviljan hinnan nousun takia
ainakin väliaikaisesti hidastunut. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 38.)

Ruokohelpi on Suomessa luonnonvaraisena kasvava heinäkasvi. Kuvassa 8 on ruokohelpeä
pellolla viljeltynä. Ruokohelpeä on kokeiltu seospolttoaineena yleensä turpeen kanssa.
Ruokohelven polttoaineominaisuuksiin vaikuttavat kasvilajike sekä kasvupaikka ja -alusta,
lannoitus sekä korjuuajankohta. Keväällä korjatun ruokohelven polttoaineominaisuudet
ovat yleisesti ottaen paremmat kuin syksyllä korjatun. Ruokohelven lämpöarvo on
suhteellisen hyvä; tehollinen lämpöarvo on noin 17 MJ/kg. Keväällä korjatun ruokohelven
kosteus on 10-15 %. (Alakangas 2000, 104-105.)

Ruokohelven keskimääräinen tuhkapitoisuus on noin 6 %. Typpipitoisuus on noin 1 %
luokkaa ja rikkipitoisuus alle 0,2 %. Typpi- ja rikkipitoisuudet ovat suuremmat kuin
puulla, mutta pienemmät kuin turpeella. (Alakangas 2000, 105.)

Kuva 8. Ruokohelpipelto. (Vapo 2010)
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Ruokohelven irtotiheys on noin 90 kg/i-m3, eli irtotiheys on huomattavasti pienempi kuin
puuperäisillä biomassoilla tai turpeella. Seospoltossa ruokohelven keveys vähentää
kattilasta saatavaa tehoa, sillä polttoaineiden käsittelylaitteita ei ole suunniteltu kevyiden
polttoaineiden kuljettamiseen. Ruokohelven energiaosuus ei käytännössä ilman muutoksia
voi ylittää 10 % laitoksen käsittelylaitteistoissa. (Alakangas 2000, 107.) Seospoltto on
tarpeellista myös sen vuoksi, että kattilat on mitoitettu puun ja turpeen huomattavasti
suuremmalle kosteuspitoisuudelle (Motiva 2010). Pienen irtotiheyden vuoksi ruokohelven
varastointi vaatii enemmän tilaa. Myös kuljetuskustannukset tulevat pienen irtotiheyden
takia puuperäisten polttoaineiden kuljettamista kalliimmaksi.

Myös olki sopii kiinteänä polttoaineena käytettäväksi. Olkea on Suomessa tosin käytetty
vain pienessä kokoluokassa. Maatilojen lisäksi oljen käyttökohteita ovat olleet taajamien
lämpökeskukset ja pientalot. Polttamista varten tarvitaan erityisesti oljen polttoon
suunniteltu kattila, jonka arinan pitäisi toimia sekä sulalla että sulamattomalla tuhkalla,
sillä eri viljalajien olkien sulamislämpötilat eroavat toisistaan. (Alakangas 2000, 98.)
Oljen irtotilavuus on pieni, noin 30-40 kg/i-m3, mikä on ongelma varastoinnin ja
kuljetuksen kannalta. Oljen alkuainekoostumus on hyvin samanlainen kuin puulla. Kuivaaineen tehollinen lämpöarvo on 17,4 MJ/kg. Oljen puintikosteus on 30-60 % ja
polttokosteus yleensä alle 20 %. (Alakangas 2000, 98-99.)

Olkea on käytetty Suomen energiantuotannossa vähän, vaikka se on perinteisin ja halvin
peltobiomassa (Energia Suomessa 2004, 124). Oljen energiakäytön kehitysnäkymät ovat
silti hyvät ja oljella on tulevaisuudessa potentiaalia energianlähteenä (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2008, 38).

Käyttömahdollisuuksia kuitenkin rajoittaa oljen tekninen soveltuvuus kattiloihin. Olki on
haastava polttoaine sen alhaisen irtotiheyden ja korkeiden kloori- ja kaliumpitoisuuksien
vuoksi. Oljen poltto aiheuttaa myös nopeaa epäpuhtauksien kerrostumista ja korroosiota.
Hyvä logistiikkajärjestelmä ja oikea polttotapa ovat tärkeitä, kun halutaan polttaa olkea.
Parhaimpiin tuloksiin kuonaantumisen, likaantumisen ja korroosion suhteen ollaan päästy
pölypolttokattiloilla, kun taas kokemukset leijukerroskattilapoltossa ovat huonommat.
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Tutkimusten mukaan yli 565 °C höyryn lämpötiloilla tulistimien käyttöikä on todella lyhyt
ja ongelmat alkavat jo alhaisimmillakin höyryn lämpötiloilla. (European Bioenergy
Networks 2003, 7.)

Sekä ruokohelven että oljen keskimääräisiä ominaisuuksia on koottu kappaleen 3.4
taulukkoon 5.

3.3 Turve
Turve luokitellaan Suomessa hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi. Turve syntyy soilla
kosteissa oloissa biomassasta ja sen uusiutumisaika on tuhansia vuosia. Turvekerros
kasvaa noin 1 mm vuodessa suon pintakerroksen kasvaessa ja alempien kerrosten
maatuessa (Huhtinen 2000, 31).

Energiaturvetta tuotetaan kahdella menetelmällä, jotka ovat jyrsinturvemenetelmä ja
palaturvemenetelmä.

Suurin

jyrsinturvemenetelmällä.

osa,

noin

Jyrsinturvetta

90

%,

käytetään

energiaturpeesta

tuotetaan

kaukolämpölaitoksissa

sekä

yhdyskuntien ja teollisuuden voimalaitoksissa. Jyrsinturvetuotannon työvaiheet ovat
jyrsintä, kääntäminen, karheaminen ja kokoaminen. (Alakangas 2000, 86.) Kuvassa 9
näkyy, kuinka turvetta käännetään suolla kuivumisen edistämiseksi.

Kuva 9. Turvetta käännetään kuivumisen edistämiseksi. (VAPO 2010)
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Palaturvetta käytetään kiinteistöjen, kaukolämpökeskuksien ja suurempien voimalaitosten
polttoaineena.

Palaturvemenetelmässä

jyrsitään

turvekenttään

nostokiekolla

tai

nostoruuvilla ura, josta irrotettu turvemassa muokataan, tiivistetään ja puristetaan
suutinosan läpi palaturpeeksi. Yleisimmät palamuodot ovat sylinteripala ja lainepala.
(Alakangas 2000, 87.)

Turvetuotannon kuivausvaiheessa käytetään hyväksi aurinkoenergiaa. Tästä syystä
sääolosuhteilla on suuri merkitys kuivausvaiheen kestossa ja tuotantomäärissä.
Palaturvetuotanto on vähemmän säistä riippuvainen kuin jyrsinturvetuotanto (Alakangas
2000, 87). Myös muita kuivausmenetelmiä on tutkittu, mutta niiden kannattavuus tai
toimivuus ei ole tarpeeksi hyvä verrattuna aurinkoenergialla kuivaukseen (Huhtinen 2000,
32).

Turpeen käyttöön liittyy tulipalo- ja pölyräjähdysvaara. Turve on kemiallisesti hyvin
reaktiokykyistä. Reaktiivisuutensa takia turve syttyy helposti palamaan ja on kuivana ja
hienojakoisena herkkä räjähtämään. (Alakangas 2000, 92.)

Turpeen koostumus ja rakenne riippuvat muun muassa turpeen kasvilajikoostumuksesta ja
maatumisasteesta. Maatumisaste on yksi turpeen tärkeimmistä ominaisuuksista. Sillä on
vaikutusta kuiva-aineen teholliseen lämpöarvoon, joka paranee, kun maatumisaste nousee.
Turpeen kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo on noin 20-23 MJ/kg. Lämpöarvoon vaikuttaa
lisäksi haihtuvien aineiden osuus, joka on 65-70 %. Osuus on pienempi kuin puussa ja siksi
lämpöarvo on suurempi kuin puun. Kuiva-aineen teholliseen lämpöarvoon vaikuttaa myös
turvelaji sekä hiili- ja tuhkapitoisuus. (Alakangas 2000, 90.)

Jyrsinturpeen kosteus on noin 46 % ja palaturpeen alle 40 %. Lämpöarvo saapumistilassa
jyrsinturpeella keskimäärin 9,6 MJ/kg ja palaturpeen 11,8 MJ/kg. Jyrsinturpeen tiheys on
keskimäärin 341 kg/i-m3 ja palaturpeen 387 kg/i-m3. Tuhkapitoisuus on noin 2-10 %.
Turpeen hiilipitoisuus on suurempi kuin puu- ja peltobiomassoilla, noin 55 %. Myös
typpipitoisuus noin 1,5 % ja rikkipitoisuus noin 0,25 % ovat suuremmat turpeella.
(Alakangas 2000, 90, 105.)
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Jyrsin- ja palaturpeen keskimääräisiä ominaisuuksia on koottu kappaleen 3.4 taulukkoon 5.

3.4 Biomassapolttoaineet verrattuna hiileen
Taulukkoon 5 on vielä koottu biomassapolttoaineiden keskimääräiset ominaisuudet
yhdessä kivihiilen ominaisuuksien kanssa, jotta voidaan vertailla biomassapolttoaineiden ja
hiilen ominaisuuksien eroja. Hiilen ominaisuudet on tärkeä tuntea myös seospolton
kannalta.

Taulukko 5. Biomassapolttoaineiden ja kivihiilen keskimääräisiä ominaisuuksia (Alakangas 2000, 89, 9394, 98, 100, 105, 107 ja *Energia Suomessa 2004, 380-381)

Ominaisuus

Puu

Kosteus, %
50
Tehollinen
lämpöarvo kuiva- 19,2
aineessa, MJ/kg
Irtotiheys
saapumistilassa,
250-350*
3
kg/i-m
Energiatiheys,
0,7*
MWh/ i-m3
Pitoisuus kuiva-aineessa, %
Tuhka
1,5
C
50
H
6
N
0,3
S
0,05
Cl
0,02

Ruokohel- Viljan
pi (kevät) olki
15
25

Jyrsinturve*
48,5

17,6

17,4

90

Palaturve

Kivihiili*

40

10

20,9

21,5

27,9

35

340

-

-

-

2,41
MWh/m3

0,9
MWh/m3

1,27
MWh/m3

-

5,5
46
5,5
0,9
0,1
0,09

5
46
5,9
0,5
0,08
0,14-0,97

5,1
52-56
5,0-6,5
1-3
0,05-0,3
0,02-0,06

4
55
5,6
1,5
0,25
0,05

14
76-77
3,5-5
0,8-1,5
< 0,5
0,1

Biomassat ovat huomattavasti kosteampia polttoaineita kuin kivihiili ja myös niiden
lämpöarvo

on

pienempi.

Kivihiilen

tuhkapitoisuus

on

paljon

suurempi

kuin

biomassapolttoaineilla. Myös kivihiilen rikkipitoisuus on huomattavasti suurempi. Hiilen
typpipitoisuus puolestaan samaa luokkaa turpeen kanssa, mutta suurempi kuin
puupolttoaineilla.
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4

MONIPOLTTOAINEBIOMASSALAITOKSET

Hiiltä polttoaineena käyttävät voimalaitokset ikääntyvät vähitellen Suomessa, joten uutta
kapasiteettia tarvitaan poistuvan tilalle jo lähitulevaisuudessa. Uusien voimalaitosten
odotetaan vastaavan ilmasto- ja energiapolitiikan vaatimuksiin ja haasteisiin. Uuden
sukupolven laitoksissa toivottavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi korkea hyötysuhde,
ympäristöystävällisyys ja hyvä säädettävyys (Pohjolan Voima 2009, 5).

Yksi potentiaalinen voimalaitosratkaisu on monipolttoainekonseptin (engl. multifuel
concept, MFC) mukainen voimalaitos. Konseptissa yhdistetään uudella tavalla eri
laitteistomoduuleja samaan prosessiin ja nimensä mukaisesti voimalaitoksessa käytetään
useita eri polttoaineita.

Kattava polttoainevalikoima tuo ennen kaikkea joustavuutta energiantuotantoon.
Tunnetusti

varsinkin

suuria

määriä

biopolttoaineita

käytettäessä

voi

tulla

saatavuusongelmia, mikä rajoittaa biopolttoaineiden laajempaa käyttöä suurissa laitoksissa.
Useiden eri polttoaineiden polttaminen ratkaisee tämän ongelman, sillä useat polttoaineet
tuovat joustavuutta ja parantavat polttoaineiden saatavuutta. Biopolttoaineet taas auttavat
pääsemään

ilmasto-

kokonaispäästöjä.

ja

energiapolitiikan

tavoitteisiin

Monipolttoainevoimalaitoksella

vähentämällä

pystytään

laitoksen

vastaamaan

myös

polttoaineiden tukien ja verotuksen mahdollisista muutoksista johtuvaan epävarmuuteen.
(Pohjolan Voima 2009, 4-7.)

Yksi keskeinen vaatimus uudelle voimalaitokselle on soveltuvuus säätökapasiteetiksi,
jolloin

esimerkiksi

laitoksen

nopea

käynnistyminen

on

toivottavaa.

Monipolttoainevoimalaitos voidaan rakentaa, käyttöönottaa ja käyttää osittain. Laitosta
voitaisiin käyttää sekä erilliseen sähköntuotantoon että lämmön ja sähkön yhteistuotantoon
(engl. combined heat and power, CHP) sen hetkisen sähkön- ja lämmöntuotannon tarpeen
mukaisesti. Myöskin kaasuturbiinilaitos voisi olla käytössä vain huippukuormatilanteissa.
(Pohjolan Voima 2009, 5.)
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Tulevaisuuden ilmasto- ja energiapolitiikan tarpeet voidaan lisäksi huomioida lisäämällä
voimalaitokseen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (engl. carbon capture and storage,
CCS) -valmius, joka käsittää savukaasun puhdistuksen, paineistuksen ja kuivauksen sekä
hiilidioksidin nesteytyksen, väkevöinnin, siirron ja varastoinnin. CCS-teknologia voitaisiin
tarpeen vaatiessa jälkiasentaa laitokseen (Pohjolan Voima 2010, 26). Mitä suurempi
merkitys kivihiilellä on tulevaisuudessa polttoaineena, sitä suurempi on myös kiinnostus
CCS-teknologiaa kohtaan. Suurempi kiinnostus edesauttaa CCS-teknologian kehitystä ja
kaupallistumista,

jolloin

teknologia

tulee

edullisemmaksi

jälkiasentaa

monipolttoainevoimalaitokseen.

MFC-hankkeissa on kuitenkin vielä epävarmuutta, minkä takia voimalaitosmalli ei ole
vielä laajemmin käytössä. Varsinkin ensimmäiset demonstraatiolaitokset saattavat olla
kannattamattomia,

mutta

toisaalta

demonstraatiolaitoksia

tarvitaan

teknologian

kaupallistumisen kannalta (Kirkels ja Verbong 2010, 475). Tämän ongelman ratkaisemisen
kannalta valtion tuki on tärkeää. Voimalaitoksen investointikustannukset voivat olla suuret,
varsinkin jos voimalaitokseen lisätään happipoltto- ja CCS-teknologiat, sillä ne ovat vielä
nykyisin kehitysvaiheessa. Myös biomassan hankintaketjun kehittäminen on tärkeää,
vaikka MFC-laitos ei olekaan niin riippuvainen biomassan saatavuudesta.

Tässä kappaleessa käydään ensin läpi monipolttoainekonseptin mukaisen voimalaitoksen
periaate

sekä

kuinka

laitos

voidaan

rakentaa

ja

ottaa

käyttöön

vaiheittain.

Monipolttoainevoimalaitokseen kuuluu olennaisena osana monipolttoainekattila ja eri
polttoaineiden seospoltto, joihin myös tutustutaan. Seospoltosta käydään läpi eri
seospolttotavat sekä seospolton vaikutuksia polttoaineiden käsittelyyn, polttoon ja
päästöihin. Lopuksi esitellään Tanskassa sijaitseva Avedøre 2 MFC-voimalaitos sekä kaksi
suomalaista monipolttoainehanketta.
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4.1 Monipolttoainevoimalaitoksen periaate
Monipolttoainekonseptin mukaisessa

voimalaitoksessa käytetään siis

montaa eri

polttoainetta ja yhdistellään eri laitosmoduuleja samaan prosessiin. MFC-konseptin
mukaisen voimalaitoksen mahdolliset lähtökohdat on esitetty kuvassa 10. Kuvan
mukaisesti voimalaitos voi koostua kiinteän polttoaineen kattilalaitoksesta ja siihen
liitetystä höyryturbiinilaitoksesta. Lauhdeprosessiin on yhdistetty maakaasukäyttöinen
kombivoimalaitos.

Kuva 10. Monipolttoainevoimalaitoksen lähtökohdat. (Pohjolan Voima 2009, 6)

Laitos voidaan rakentaa vaiheittain, jolloin osa siitä saadaan jo aikaisemmin käyttöön.
Myöhemmästä vaiheessa kiinteän polttoaineen kattilalaitos voidaan muuttaa käyttämään
happipolttotekniikkaa sekä lisätä hiilidioksidin talteenotto- ja nesteytyslaitos. Myös
kombivoimalaitoksen polttoainekaasu voitaisiin maakaasun käytön sijasta tuottaa
kivihiilestä kaasuttamalla. Polttoainekaasusta erotettaisiin hiilidioksidi ennen polttamista
kaasuturbiinissa. (Pohjolan Voima 2009, 6.) Kuvassa 11 on esitetty tämän tyyppisen
voimalaitoksen kaaviomalli.

29

Kuva 11. Korkean hyötysuhteen monipolttoaine-CHP-laitos CO2:n erotuksella (Pohjolan Voima).
(VTT/Energia, 16)

4.2 Seospoltto
Seospolttoa

voidaan

soveltaa

uusien

laitosten

lisäksi

jo

käytössä

olevissa

konventionaalisissa laitoksissa. Biomassan seospoltto hiilikattilassa hyödyntää jo olemassa
olevaa laajaa infrastruktuuria ja kattilan muutos seospolttoa varten vaatii vain suhteellisen
pienen investoinnin. Biomassan seospolton hyödyntäminen hiilikattiloissa on yksi
edullisimmista tavoista vähentää CO2 –päästöjä. (van Loo ja Koppejan 2008, 203.)

Seospoltto ei sinällään ole uusi asia, vaan se on jo pitkälle kaupallistunut esimerkiksi
Suomessa (van Loo ja Koppejan 2008, 203). Suomessa on ollut tapana polttaa
puubiomassaa turpeen kanssa. Monipolttoainekattiloiden osuus Suomen sähköntuotannosta
on 20 prosenttia ja kaukolämmöntuotannosta hieman enemmän (Pihlava 2010, 18).
Seospolttoa on kokeiltu ja käytetty laajasti; tehoalueella 50-700 MWe ja myös
pienemmässä kokoluokassa 5-50 MWe sekä useilla polttotekniikoilla, kuten hiilen
pölypolttokattiloissa sekä leijukerros- ja arinakattiloissa (van Loo ja Koppejan 2008, 203).

30

Monipolttoainekattilaksi soveltuvat siis myös sellaiset kattilat, joita ei ole suunniteltu
monelle polttoaineelle. Hyvistä kokemuksista huolimatta ongelmana on kuitenkin se, että
tavallisesti laitteiden takuu on voimassa vain, jos kattilassa käytetään takuuehtojen
mukaisia polttoaineita. (Pihlava 2010, 19.)

Biomassan ja hiilen seospolttoa käytetään eniten hiilen pölypolttokattiloissa. Seuraavaksi
eniten seospolttoa on käytetty CFB- ja BFB-kattiloissa. Arinatekniikan käyttö on
vähäisempää. (van Loo ja Koppejan 2008, 204.)

Monen polttoaineen samanaikainen poltto asettaa uusia vaatimuksia kattilaprosessin
hallintaan ja säätöön, kattilan suunnitteluun, polttotekniikoihin sekä polttoaineen
käsittelyyn ja sekoittamiseen.

4.2.1 Seospolttotavat

Seospoltto voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla; suoralla seospoltolla, epäsuoralla
seospoltolla tai rinnakkaisseospoltolla. Suora poltto tarkoittaa biomassa polttoa suoraan
fossiilisen polttoaineen kanssa samassa tulipesässä. Epäsuorassa poltossa biomassa
kaasutetaan ennen fossiilisen polttoaineen kanssa polttoa. Rinnakkaispoltto puolestaan
tarkoittaa biomassan polttoa yhdessä kattilassa ja fossiilisen polttoaineen polttoa toisessa
kattilassa. (European Bioenergy Networks 2003, 13.) Seospolttotapojen periaatteet on
esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Seospolton kolme periaatetta; suora, epäsuora ja rinnakkaisseospoltto. (Eisenstat et al. 2009, 70)
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Suora poltto on suoraviivainen ja halvin polttotapa, minkä vuoksi se on yleensä
ensimmäinen vaihtoehto seospolttoon. Esimerkiksi leijukerroskattilat soveltuvat suoraan
seospolttoon. (Eisenstat et al. 2009, 70.)

Epäsuora polttovaihtoehto tarvitsee paljon uutta laitteistoa, mikä lisää kustannuksia
(Eisenstat et al. 2009, 70). Biomassapolttoaineiden kaasutus mahdollistaa epäsuoran polton
pölypolttokattiloissa, kaasukattiloissa sekä kaasuturbiineissa (European Bioenergy
Networks 2003, 15).

Rinnakkaispolton haittapuoli on muita vaihtoehtoja korkeampi pääomakustannus (van Loo
ja Koppejan 2008, 206). Tekniikka on myös hyvin suoraviivainen, mutta vaatii uuden
biomassakattilan rakentamista sekä toisen polttoaineenkäsittelylaitteiston (Eisenstat et al.
2009, 70). Toisaalta seospoltto eri kattiloissa mahdollistaa huonolaatuisemman
polttoaineen käytön erillisessä biomassakattilassa sekä erilliset biomassan ja hiilen
tuhkavirrat (van Loo ja Koppejan 2008, 207-208).

Biomassan kaasutuksella ja epäsuoralla poltolla hiilen kanssa saadaan minimoitua
biomassapolttoaineen käytön riskit kattilalle kohtuullisen korkeilla hyötysuhteilla sekä
vähäisillä kustannuksilla. Kiinnostus biomassan suurempiin osuuksiin poltossa ja
edistyksellisempiin vaihtoehtoisin on kasvussa. Kuitenkin käytännössä suositaan
biomassan suoraa seospolttoa, jolloin biomassaa ei kaasuteta. (Kirkels ja Verbong 2010,
475)

4.2.2 Seospolton vaikutuksia

Aiemmin kuvatuilla biomassan ja hiilen ominaisuuksien välisillä eroilla on vaikutus
kattilan suunnitteluun, käyttöön ja suorituskykyyn (van Loo ja Koppejan 2008, 233).
Kuvassa 13 on esitetty polttoaineiden ominaisuuksien vaikutus kattilan suunnitteluun.
Kuvasta nähdään, että oikealla oleva hiili- ja turvepolttoiset kattilat on helppo suunnitella
ja vasemmalle mentäessä polttoaineiden ominaisuuksien vuoksi kattilan suunnittelu ja
monen polttoaineen käyttö on hankalampaa.
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Kuva 13. Polttoaineiden ominaisuuksien vaikutus kattilan suunnitteluun. (European Bioenergy Networks
2003, 4)

Seospoltossa on siis myös haasteensa. Teknisiä ongelmia voi esiintyä polttoaineen
käsittelyssä, poltossa, tuhkakäyttäytymisessä sekä päästöissä. (van Loo ja Koppejan 2008,
205.)

Polttoaineen esikäsittely-, kuljetus- ja syöttöjärjestelmät tulisi suunnitella polttoaineen
ominaisuuksien mukaan. Suunnittelu on hankalaa monipolttoainevoimalaitoksen kyseessä
ollessa, sillä monien polttoaineiden johdosta suunnitteluparametrit voivat olla epäselviä.
Tapauksesta riippuen yhden linjan tulisi soveltua ominaisuuksiltaan erilaisille polttoaineille
tai vaihtoehtoisesti eri polttoaineille pitää suunnitella omat linjat. Tämä nostaa laitoksen
investointikustannuksia ja polttoainejärjestelmät tulevat monimutkaisiksi. (European
Bioenergy Networks 2003, 11.)

Suuremman haihtuvien aineiden pitoisuuden vuoksi biomassat ovat reaktiivisempia
polttoaineita kuin hiili. Sen vuoksi aina ei biomassapolttoainepartikkeleja tarvitse
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pienentää hyväksyttävän palamistehokkuuden saavuttamiseksi. (van Loo ja Koppejan
2008, 233-235.)

Biomassojen korkealla kosteuspitoisuudella voi olla negatiivinen vaikutus seospolttoon.
Tämä johtuu siitä, että biomassapartikkelien kuivuminen voi myöhästyttää syttymistä.
Biomassan kosteuspitoisuus vaikuttaa myös yhdessä biomassan osuuden kanssa
merkittävästi kattilahyötysuhteeseen. Mitä suurempia kosteuspitoisuus ja biomassan osuus
ovat, sitä huonompi on kattilahyötysuhde. (van Loo ja Koppejan 2008, 235.)

Kloori aiheuttaa korroosiota tulistinputkissa sekä virtaamalla tulistinputkien ohi että
alkuainekloorin ja tulistinputken metallin välissä reaktioissa. Kloori ajautuu tulistinputkille
pääasiassa

alkalikloridiyhdisteissä,

joita

syntyy

biomassan

poltossa

vapautuvien

alkalimetallien ja kloorin reagoidessa keskenään. Biomassan seospoltto hiilen tai turpeen
kanssa estää korroosiota, sillä hiilestä ja turpeesta vapautuu yhdisteitä, rikki- ja
alumiinisilikaatteja, jotka reagoivat alkalien kanssa ja kloori vapautuu suolahappona (HCl),
jolloin korrodoiva vaikutus pienenee ja lämpöpinta pysyy puhtaana kloorista. (Energy
Visions 2050 2009, 170.) Kuvassa 14 on verrattu korroosiota aiheuttavien yhdisteiden
syntymistä pelkän biomassan poltossa sekä biomassa ja hiilen yhteispoltossa.

Kuva 14. Seospolton vaikutus korroosioon. (European Bioenergy Networks 2003, 19)
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Biomassan

hiiltojäännöksen

palaminen

tapahtuu

nopeasti

verrattuna

hiilen

hiiltojäännöksen palamiseen, koska biomassan hiiltojäännös on huokoista ja siksi reagoi
nopeammin palamisprosessissa kuin samankokoisen hiilipartikkelit. (van Loo ja Koppejan
2008, 236.)

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seospoltto vähentää CO 2- ja rikkidioksidipäästöjä
(SO2) sekä saattaa vähentää myös NOx-päästöjä (European Bioenergy Networks 2003, 21).
Biomassapolttoaineiden alhaisen rikkipitoisuuden takia seospolton SO2-päästöt pienenevät
biomassan osuuden kasvaessa (van Loo ja Koppejan 2008, 239-243). Biomassan osuuden
kasvaessa

myös

CO2-päästöt

pienenevät,

sillä

biomassapolttoaineet

lasketaan

hiilineutraaleiksi polttoaineiksi (European Bioenergy Networks 2003, 21). Seospolton
kokonaisvaikutuksesta NOx-päästöihin on olemassa hyvin ristiriitaista tietoa (European
Bioenergy Networks 2003, 21).

Huonot polttoainevalinnat, kattilan suunnittelu sekä käyttöolosuhteet voivat pienentää tai
jopa tehdä tyhjäksi seospoltosta saatavat hyödyt sekä vahingoittaa laitteistoa. (European
Bioenergy Networks 2003, 25.)

4.3 MFC-voimalaitos Avedøre 2, Tanska
MFC-voimalaitos Avedøre 2 valmistui vuonna 2002 Kööpenhaminaan Tanskaan. Avedøre
2 on yksi maailman tehokkaimmista CHP-laitoksista tuottaen sähköä pohjoismaiseen
sähköverkkoon

ja

kaukolämpöä

Kööpenhaminan

metropolialueelle.

Laitoksen

nettosähköteho on maksimissaan 585 MW, mutta kapasiteettia voidaan säätää sähkön- ja
lämmöntarpeen mukaan. (European Bioenergy Networks 2003, 8.)

Avedøre 2 koostuu ultraylikriittisestä (engl. ultra-supercritical, USC) kattilasta,
biomassalaitoksesta ja kaasuturbiinilaitoksesta. USC-kattilan polttoaineena käytetään
maakaasua, polttoöljyä ja jauhettuja puupellettejä. Alunperin kattilan oli tarkoitus polttaa
maakaasua ja raskasta polttoöljyä, mutta jälkiasennuksen myötä pelletit otettiin
lisäpolttoaineeksi. Biomassalaitoksen polttoaineena on olki ja kaasuturbiinilaitoksen
polttoaineena maakaasu. (European Bioenergy Networks 2003, 8.)
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Laitoksen kokoonpano on esitetty kuvassa 15. Kuten kuvasta nähdään, laitoksessa
käytetään siis kahden kattilan rinnakkaisseospolttoa sekä USC-kattilassa suoraa
seospolttoa.

Kuva 15. Avedøre 2:n laitoskokoonpano. (Marin 2008, 63)

USC-kattila, biomassakattila , höyryturbiini ja kaksi kaasuturbiinia HRSG-yksiköineen on
integroitu

yhteen

prosessiin,

mistä

johtuen

laitoksessa

on

ainutlaatuiset

säätömahdollisuudet. Laitoksen rakensi tanskalainen energiayhtiö Energi E2 ja Vattenfall.
(van Loo ja Koppejan 2008, 220.)

4.4 Hankkeita Suomessa
Suuren kokoluokan (500-700 MWe) CCS-valmiita monipolttoainevoimalaitoksia on
suunnitteilla myös Suomeen. Monet suomalaiset energiayritykset ja laitevalmistajat
pyrkivät konseptin käyttöönottoon 2010-luvun loppuun mennessä. (Energy Visions 2050,
155.)

Seuraavaksi

tarkastellaan

monipolttoainevoimalaitoshankkeista.

kahta

esimerkkitapausta

suunnitteilla

olevista
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4.4.1 Helsingin Energian ja Pohjolan Voiman MFC-kehityshanke

Vuonna 2007 alkaneessa hankkeessa Pohjolan Voima ja Helsingin Energia ovat
yhteistyössä

VTT:n

ja

Foster

Wheelerin

kanssa

kehittäneet

ja

tutkineet

monipolttoainevoimalakonseptia, josta on esitetty malli kuvassa 16. Konseptin mukaiseen
voimalaitokseen käy polttoaineeksi puu- ja peltobiomassa, maakaasu, kivihiili sekä lajiteltu
jäte. Hankkeessa tutkitaan uusimpaan teknologiaan perustuvaa suurta, teholtaan 500 - 700
MW,

monipolttoainevoimaitoksen

teknistä

toteutusta,

kilpailukykyä

ja

ympäristövaikutuksia. (Helsingin Energia 2010.)

Kuva 16. Monipolttoainevoimalaitoksen malli, jossa yhdistyvät kiinteän polttoaineen laitos, maakaasulaitos,
happipoltto ja hapen tuotanto, CO2:n talteenotto sekä kiinteän polttoaineen kaasutus. (Helsingin Energia
2010)

Konseptilla

pyritään

korkeaan,

50-55

%,

hyötysuhteeseen,

pieniin

päästöihin,

polttoainejoustavuuteen ja nopeaan säädeltävyyteen. Suunnittelussa on tavoitteena
uusiutuvien

energialähteiden

maksimointi.

Lisäksi

laitoskonseptin

suunnittelussa

selvitetään valmius hiilidioksidin talteenottoon. (Pohjolan Voima 2009, 5.)

Monipolttoainevoimalaitoksen lähtökohtana on lauhde- ja kombiprosessin yhdistäminen.
Suunnitelmiin kuuluu, että tuotannon alkuvaiheessa laitos koostuisi kiinteän polttoaineen
kattilalaitoksesta ja siihen liitetystä höyryturbiinilaitoksesta sekä maakaasukäyttöisestä
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kombivoimalaitoksesta.

Myöhemmin

kiinteän

polttoaineen

poltossa

siirryttäisiin

käyttämään happipolttotekniikkaa ja sen yhteyteen lisättäisiin hiilidioksidin talteenotto- ja
nesteytyslaitos.

Kehitystyössä

tutkitaan

myös

sitä

mahdollisuutta,

että

kombivoimalaitoksessa voitaisiin käyttää maakaasun sijaan kaasutettua kivihiiltä ja että
polttoainekaasusta erotettaisiin hiilidioksidi ennen kaasuturbiinia. (Pohjolan Voima 2009,
6.)

Uudenlainen kiinteän polttoaineen kattila mahdollistaa tasaisen energian tuotannon ja
korkean hyötysuhteen, kun taas kaasuvoimalaitoksen yhdistäminen tähän parantaa
laitoksen säätöominaisuuksia. Näin ollen laitos voidaan käynnistää ja ajaa alas nopeammin,
mikä tuo voimalaitokselle kilpailuedun pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. (Pohjolan
Voima 2010, 26.)

Kehityshankkeessa tutkittiin myös hiilidioksidin erottamisprosessia happipolttokattilan
savukaasuista. Happipolttoteknologian käyttöönotto vaatii suhteellisen suuria investointeja,
jo siksi että hapen valmistukseen on voimalaitoksen yhteyteen rakennettava happitehdas.
Myös hiilidioksidin talteenotto vaatii suuria investointeja, sillä se käsittää monia
prosesseja; savukaasun puhdistuksen, paineistuksen ja kuivauksen sekä hiilidioksidin
nesteytyksen, väkevöinnin, siirron ja varastoinnin. Happipoltto- ja CCS-teknologiat ovat
vielä kehitysasteella voimalaitosmittakaavassa ja teknologioiden arvioidaan olevan
kaupallisia 2020-luvun puolivälissä. (Pohjolan Voima 2010, 27)

Konseptin kehityshanke on juuri vastikään saatu päätökseen. Hanke oli ollut onnistunut ja
hankkeeseen osallistuneet tahot saivat paljon tietoa MFC-voimalaitoksen mahdollisesta
toteuttamisesta. Selvitys selkeytti eri teknologioiden kehitystarpeita ja potentiaalia sekä
avasi

puolin

ja

toisin

yhteyksiä

voimalaitosteknologioihin edelleen on,

teknologiatoimittajiin.
sillä

Kiinnostusta

uusiin

lähivuosikymmeninä tarvitaan uutta

kapasiteettia käytöstä poistuvien vanhojen laitosten tilalle. Vielä ei kuitenkaan kyseistä
konseptia lähdetä toteuttamaan. (Pohjolan Voima 2010, 26-27.)
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4.4.2 Turku Energian monipolttoainevoimalaitoshanke

Turku Energialla on suunnitteilla Pansion satamaan Turkuun monipolttoainevoimalaitos,
joka tuottaisi sekä sähköä että lämpöä. Uuden voimalaitoksen suunnitteleminen on
ajankohtaista, sillä laitos korvaisi Naantalin kivihiilivoimalaitoksen energiantuotantoa, kun
voimalaitoksen elinkaari tullee päätökseen kuluvan vuosikymmenen lopulla. (Turku
Energia 2010.)

Turun seudun energiantuotanto perustuu nykyisin siis suurilta osin Fortumin omistaman
kivihiilikäyttöisen Naantalin voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Nykyinen
voimalaitos tuottaa vuosittain sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1000 GWh, höyryä
teollisuudelle noin 600 GWh sekä kaukolämpöä Turun seudun lämmönsiirtoverkkoon noin
1500 GWh. (Seppälä 2010.)

Epävarmuutta Länsi-Suomen tulevaisuuden sähkön- ja lämmönhankintaan aiheuttaa
suunnitteilla oleva maakaasuverkko, joka ei siis nykyisin ylety Turun seudulle asti. Myös
maakaasulla voitaisiin tulevaisuudessa korvata hiilellä tuotettua kaukolämmön ja sähkön
tuotantoa.

Turku Energian suunnitteleman monipolttoainevoimalaitoksen polttoaineiksi kaavaillaan
turvetta ja puuta. Tarvittaessa voitaisiin käyttää kivihiiltä, jos turpeen ja puun
toimituksessa tulee ongelmia. Turpeen osuudeksi kaavaillaan 30 prosenttia ja puun
osuudeksi jopa 70 prosenttia. Puun suuri osuus luo haasteita polttoaineen toimitukseen,
mistä kertoo osaltaan se, että nykyisin puuta tuodaan Turun lämpökeskukseen jo 60
kilometrin säteeltä. Vielä ei ole tiedossa kuinka suuriksi kuljetusetäisyydet venyisivät
uuden voimalaitoksen puupolttoaineen hankinnassa. Toisaalta asiaa auttaa sijainti satamaalueella, johon on hyvät laiva- ja rautatieyhteydet. (Pihlava 2010, 18)

Päätöksiä voimalaitoksen rakentamisesta ei ole tehty. Hankkeesta on juuri valmistunut
ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin kahta vaihtoehtoista laitosta, joiden
polttoainetehot ovat 250 MW ja 450 MW. Nollavaihtoehtona arvioitiin tilannetta, jossa
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voimalaitosta ei rakenneta lainkaan ja energiantuotanto jatkuu nykyisen kaltaisena. (Turku
Energia 2011.)

YVA:ssa todettiin, että kummastakaan hankevaihtoehdosta ei aiheudu niin merkittäviä
ympäristövaikutuksia,

ettei

niitä

voisi

hyväksyä.

Myös

nollavaihtoehto

on

toteuttamiskelpoinen, sillä silloin paikalliset vaikutukset jäävät toteutumatta. Hankkeen
positiivisina ympäristövaikutuksina nähtiin bioenergian käytön lisääminen ja Turun alueen
energiantuotannon

kasvihuonekaasupäästöjen

väheneminen

verrattuna

nykyiseen

energiantuotantoon Naantalin voimalaitoksella. Lisäksi voimalaitoksen rakentaminen ja
käyttö tuovat lisää työpaikkoja alueelle. (Pöyry Management Consulting Oy 2011.)

Yksinään Turku Energia olisi valmis rakentamaan 250 MW laitoksen, mutta jos Fortum
lähtee mukaan hankkeeseen, on 450 MW laitos mahdollinen (Pihlava 2010, 18). Turku
Energian tuotantopalvelujen johtaja Matti Nupponen arvioi, että voimala voisi valmistua
aikaisintaan 2018, mikäli voimalaitoshanke päätetään toteuttaa (Pihlava 2010, 18).

Toisaalta Fortum tekee parhaillaan omaa YVA:a omistamansa Naantalin voimalaitoksen
uudistamiseksi ja yhtenä hankevaihtoehtona Fortumilla on monipolttoainekattila (Pihlava
2010, 18). Toisena vaihtoehtona on maakaasua käyttävä kombivoimalaitos (Turun
Sanomat

28.4.2010).

voimalaitoshankkeeseen

Naantalin
on

voimalaitoksen

nykyisen

uudistamisen

voimalaitoksen

vieressä

etuna
oleva

Pansion
valmiiksi

voimalaitokselle kaavoitettu tontti. Toisaalta Pansion voimalaitoshanketta puoltaa se, että
voimalaitos tulisi olemaan lähempänä lämmönkulutuksen painopistettä. (Turun Sanomat
17.2.2010.)

Hiljattain Turku Energia ja Fortum ovat käynnistäneet neuvottelut yhdessä Turun seudun
maakaasu ja energiantuotannon (TSME) ja Turun seudun kaukolämmön kanssa Turun
seudun energiahuollosta ja erityisesti Naantalin hiilivoimalaitoksen tulevaisuudesta. Tämän
vaihtoehdon energiahuollon toimintamallissa alueen energiantuotanto keskitettäisiin yhteen
yhteisomistuksessa olevaan tuotantoyhtiöön, TSME:oon, jonka osakkaita ovat Turku
Energia (42,5 %), Fortum (42,5 %) sekä Raision (9 %), Kaarinan (3 %) ja Naantalin (3 %)
kunnat. Nyt neuvoteltavassa järjestelyssä Fortum aluksi vuokraisi ja mahdollisesti myisi
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Naantalin voimalaitoksen TSME:lle. Tuotettu kaukolämpö myytäisiin Turku Energialle,
höyry Fortumille ja sähkö TSME:n osakkaille. (Seppälä 2010.)

Päätökset koskien Naantalin voimalaitoksen jatkamista pitäisi tehdä pian. Jo 50 vuotta
toiminnassa ollut laitos voisi nykyisellään toimia noin vuoteen 2020 saakka. Edessä
kuitenkin olisi mittava investointi savukaasunpuhdistukseen, sillä päästörajat kiristyvät
vuonna 2016. Tällaista investointia ei todennäköisesti kannata tehdä vanhaan laitokseen.
(Turun Sanomat 28.4.2010.)

Nähtäväksi jää miten Turun seudun energiantuotantorakenne kehittyy lähitulevaisuudessa.
Päätöksiä eri hankkeiden suhteen on määrä tehdä vasta sitten, kun myös Fortumin
Naantalin voimalaitosta koskeva YVA-menettely valmistuu ja kun eri vaihtoehtoja ja
niiden toteuttamismahdollisuuksia voidaan arvioida ympäristön, energian hinnan sekä
toimitusvarmuuden näkökulmasta (Turku Energia 2011). Erittäin todennäköistä on se, että
biomassapolttoaineita

tullaan

käyttämään,

oli

sitten

kyseessä

Turku

Energian

monipolttoainekattilahanke tai Naantalin voimalaitoksen uudistamishanke. Merkittävä
vaikutus on valtion tuilla ja verotuksella, joilla voidaan esimerkiksi parantaa biomassan
kilpailukykyä maakaasuun nähden.

5

YHTEENVETO

Biomassan polttotekniikat ovat leijukerrospoltto, arinapoltto ja kaasutuspoltto. Suomessa
yleisimmin käytetyt polttotekniikat biomassapolttoaineille ovat leijukerrospoltto- ja
arinapolttotekniikka. Kaasutuspoltto edustaa uudempaa voimalaitosteknologiaa ja odottaa
vielä kaupallista läpimurtoa.

Suomessa käytettävät biomassapolttoaineet jaetaan puuperäisiin ja peltobiomassoihin.
Turve luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi. Biomassapolttoaineen fysikaaliset ja
kemialliset

ominaisuudet

on tunnettava,

sillä

ne

vaikuttavat

koko

biomassan

energiakäyttöprosessiin; polttoaineen toimitukseen ja käsittelyyn, polttotekniikkaan ja
päästöihin.
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EU on asettanut Suomelle tavoitteen nostaa uusiutuvan energian osuuden energian
loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja Suomen energiapolitiikan mukaan
puuperäisillä biomassapolttoaineilla aiotaan kattaa yli 50 % lisäystavoitteesta. Suurimmat
lisäyspaineet kohdistuvat metsähakkeeseen, jonka käyttöä on tarkoitus lisätä vuoden 2009
10 TWh:sta 25 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.

Uutta

voimalaitoskapasiteettia

tarvitaan

vanhojen

hiilivoimalaitosten

tilalle

ja

tyydyttämään kasvavaa sähkön tarvetta. Ilmastonmuutos puolestaan luo tarpeen
vähäpäästöisemmille,

uusiutuvaa

energiaa

käyttäville

voimalaitoksille.

Toisaalta

biomassapolttoaineiden saatavuusongelmat asettavat rajoituksia biomassan käytölle
voimalaitoksen polttoaineena.

Yksi

potentiaalinen

voimalaitosratkaisu

on

monipolttoainekonseptin

mukainen

voimalaitos, jossa on yhdistetty eri laitteistomoduuleja samaan prosessiin ja käytetään
useita eri polttoaineita. Kattava polttoainevalikoima tuo joustavuutta energiantuotantoon,
biomassapolttoaineet vähentävät kokonaispäästöjä ja muut polttoaineet parantavat
polttoaineiden saatavuutta. MFC-voimalaitos soveltuu erinomaisesti säätökapasiteetiksi.
Lisäksi tulevaisuuden ilmasto- ja energiapolitiikan tarpeet on huomioitu CCS-valmiudella.

Monipolttoainekonseptiin kuuluu olennaisesti polttoaineiden seospoltto. Varsinkin turpeen
ja puun seospoltolla on Suomessa jo pitkät perinteet ja monipolttoainekattiloiden osuus
Suomen

sähköntuotannosta

monipolttoainekattiloiden

on

osuus

noin

lisääntynee

20

prosenttia.

edelleen

ja

Tulevaisuudessa

suunnitelmia

uusien

monipolttoainekattiloiden rakentamisesta on, kuten Turku Energian hanke osoitti.

MFC-konseptin mukaisia voimalaitoksia on jo käytössä maailmalla, kuten Avedøre 2voimalaitos

Tanskassa.

Suomessa

konseptin

mukaisia

voimalaitoksia

ei

ole

toteuttamisvaiheessa, mutta suomalaiset energiayritykset ja laitevalmistajat pitävät MFCvoimalaitosta

potentiaalisena

voimalaitosvaihtoehtona.

Kuitenkin

tässä

vaiheessa

epävarmuustekijät, kuten investointikustannukset ja kehitysvaiheessa olevat teknologiat,
pidättävät suomalaisia energiayrityksiä tekemästä näin suuren luokan investointipäätöstä.
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