
Organic Rancine Cycle - ORC-tekniikka
Turbogeneraattori ORC (Organic Rancine Cycle) muistuttaa 
normaalia höyryturbiinia. Erona on vain se, että konseptissa 
käytettävä välittäjäaine on orgaanista nestettä (vettä monimolekyyli-
sempää ainetta). ORC-yksiköiden koko on yleensä 500 –1500 kWe, 
ja uusia, pienempiä noin 300 kWe :n yksiköitä on tulossa.  
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Pienet biomassa lämpövoimalaitokset
Pieniä CHP-voimalaitoksia (CHP - Combined Heat and Power - yhdistetty 
sähkön ja lämmön tuotanto) koskeva teknologia on juuri nyt nopeasti 
kehittymässä. Nykyisin on jo täysin mahdollista käyttää metsästä
saatua bioenergiaa erilaisten pienten ja keskisuurten voimalaitosten 
energianlähteenä. Peruspolttoaine voi olla hakkeen tai pellettien 
muodossa. 
Keski-Euroopassa ollaan kovasti kiinnostuneita pienistä, 
biopolttoainetta käyttävissä voimalaitoksista. Pieneksi CHP-
yksiköksi lasketaan lähinnä kooltaan 30 - 500 kWe voimalaitokset. 
Pienten CHP-laitosten kehittämisessä otetaan huomioon useita eri 
periaatteita, joista muutamia esitellään tässä lyhyesti.

Teknologia pienissä CHP-yksiköissä
Pienten ja keskisuurten yksiköiden lämpövoimatuotantotekniikat 
perustuvat lähinnä:
• ORC tekniikkkaan
• Stirling moottoreihin
• IC moottoreihin (kaasumoottorit) – vaativat biomassan kaasuuntumisen
• Mikro turbiinit - vaativat biomassan kaasuuntumisen
• Polttokennot - vaativat biomassan kaasuuntumisen

Eurooppalaisilla markkinoilla on useita laitteistojen valmistajia sekä 
erilaisia tekniikoita, joilla muunnetaan ja hyödynnetään metsästä 
peräisin olevaa biopolttoaine-energiaa biokaasulla ja puukaasulla 
toimivissa mikroturbiineissa tai polttokennoissa. Näitä yksiköitä on jo 
täydessä koekäytössä.



ORC-yksiköitä valmistetaan Euroopassa
Johtavien valmistajien joukossa on italialainen Turboden, joka on 
työskennellyt pienempien voimalaitosten ORC-systeemien parissa 
viimeiset 20 vuotta. He ovat rakentaneet jo noin 30 yksikköä ja 
heillä on sopimukset 13:sta yksiköstä, jotka rakennetaan Keski-
Eurooppaan vuonna 2006. Yksikön koko vaihtelee  300-1500 kWe .

Stirling-moottorit lähinnä pienissä yksiköissä 
Esimerkiksi Stirling-moottoreita kehitetään suuruusluokissa 9 - 75 
kWe , jotka on tarkoitettu 100 - 800 kW:n lämpökattiloihin.

Pienin, 9 kWe -yksikkö,  
sisältää yksisylinterisen  
moottorin ja 75 kWe -
yksikössä on kahdeksan    
sylinterinen Stirling-
moottori. 

Vas.: Nelisylinterinen Stirling
moottori 35 kWe generaattori 
neen on asennettuna 
lämpökattilaan. 
Kuvat: www.Stirling.dk

Oik.: 35kWe
Stirling moottori  
ennen asennusta, 
lämpöpaneeli on 
näkyvissä sylinterin 
päällä. 
Kuvat: Stirling.dk

Mainkofenin ORC-yksikkö Saksassa, Deggendorfissa on kooltaan 540 kWe . 
CPH-laitoksessa on hakelämmitteinen  4,25 MW lämpökattila.



Mikroturbiinia, jossa on Capstone generaattori, voidaan käyttää puhtaalla 
biokaasulla tai puukaasulla. Mikroturbine-yksikön koko on usein alla 200 kWe . 

Mikroturbiini
Kaasukäyttöisten Mikroturbine-laitteistojen kehittäminen biopoltto-
aineelle soveltuviksi on kiihtynyt viime vuosina. Varsinkin 
kaukaisissa paikoissa, joissa sähköä ei ole saatavissa, on ollut jo 
pitkään käytössä eri kokoisia, maakaasua käyttäviä laitteistoja.
Saksassa, ISET:illä on kehitysprojekti meneillään kohteenaan 30-
500 kWe suuruusluokan  Capstone Mikroturbine.

Biopolttoaine kaasuksi  
Kiinteä biopolttoaine, joka on puuhakkeen tai pellettien muodossa, 
voidaan muuntaa kaasupolttoaineeksi kaasuuntumisprosessissa. 
Ajanmukaisessa prosessissa kaasuuntuminen tapahtuu nykyisin 
kolmessa vaiheessa ja saadaan puhtaampaa kaasupolttoainetta, joka 
sisältää H2, CO, CO2, CH4, N2 ja H2O. Nykyinen puupolttoaineen 
muuntaminen kaasuksi on sodanaikaisen geenikaasutuotannon 
jatkokehittelyä. 

Periaatekaavio biopolttoaineen muuntamisen kaasuksi, jonka TK Energi on 
kehittänyt Tanskassa. Laitteistossa on harvoja liikkuvia osia, ja se on rakennettu 
vähentämään ylikuumenemis-, kaasuvuoto- ja räjähtämisriskejä.  www.tke.dkMikroturbinen etuja ovat mm.:

• tiivisrakenteisuus ja helppokäyttöisyys
• alhaiset ylläpitokustannukset
• alhainen melutaso
• helposti sijoitettavia, eivät tarvitse lujaa alustaa
Mikroturbinessa käytettävät bio- ja puukaasut täytyy puhdistaa mm. 
kosteudesta ja niiden tulee olla tiivistettyjä. Mikroturbine kestää 
paremmin rikkivetyjä (H2S) kuin mäntämoottorit.

Korkealaatuista bioenergiaa
Muuntamalla kiinteää biopolttoaine biokaasuksi, saadaan 
korkealaatuista energia, jota voidaan käyttää moderneissa IC-
moottoreissa (kaasumoottoreissa), Mikroturbineissa tai 
polttokennoissa. Tanskalainen TK Energi on kehittänyt toimivan 
laitteiston muuntamaan kiinteää puupolttoainetta puukaasuksi, ja
heillä on joitakin yksiköitä toiminnassa eri puolella maailmaa. 



Puukaasulla toimiva polttokenno
Yritys MTU CFC solutions GmbH Saksassa valmistaa polttokennoja, 
jotka voivat hyödyntää puhdistettuja bio- ja puukaasuja. CHP-
yksikköjä kooltaan noin 250 kWe on jo käytössä.

IC-moottorit (kaasumoottorit)
Isot, maakaasulla toimivat IC-moottorit ovat pitkään olleet käytössä 
sähköntuotannossa. Pieniä, mäntämoottoreita käyttäviä CHP-
yksiköitä on käytetty sellaisissa paikoissa, missä sähkövirta ei ole 
muutoin käytettävissä. Useat IC-moottoreista on mahdollista muuttaa  
käyttämään bio- tai puupolttoainetta. 

Mäntämoottorilla käyvä CHP-laitteisto, jossa kahdeksansylinterinen  
Jenbacher kaasumoottori lämpövoimalaitoksessa, yksikön koko on  300 
kWe . 

Vas.: Mikrovoimalaitos, 
jossa yksisylinterinen 
mäntämoottori käyttää 
bio- tja puukaasua.  
Sachsin CHP-yksikkö
on 5,5 kWe . 

Vas.: Polttokennopakentin
asennus meneillään MTU 
CFC:n tehtaalla Saksassa 
www.mtu-online.com

Oik.:CHP –
yksikkö, jossa 
MTU-
polttokennoja
250 kWe on 
kooltaan:
pituus 9 m, 
leveys 2,5m ja 
korkeus 3 m

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239


