
Mikrolämpövoimaloita omakotitaloja varten
Tulevaisuuden mikrolämpövoimalayksikköjä (MCHP) on jo nyt 
markkinoilla. Yhdistämällä erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten 
lämpökattila sekä Stirling-moottori generaattoreineen, on saatu 
aikaan lämpövoimala. Nykyisin on olemassa omakotitaloihin sopivia 
mikrolämpövoimaloita, jotka lämmityksen ohella tuottavat myös 
sähköä. 

Integroidut yksiköt
Kiinteä ja tehokas yhteistyö lämpökattilan valmistajan ja Stirling 
yksikön välillä on johtanut siihen, että on voitu valmistaa joustava, 
integroitu ja hyvin toimiva mikrolämpövoimala yksityiseen käyttöön.

Pellettejä polttava lämpövoimala, jossa 
on lämpökattilan päällä Stirling moottori.
Kuva: SPM -Stirling Power Module 

Oikealla: MCHP-
yksikön läpi-
leikkauskuva:
KWB:n lämpö-
kattila ja SPM:n 
Stirling yksikkö
sen päällä.
Kuva: SPM -Stirling 
Power Module 

Stirling moottori lämpökattilan 
päällä 
Pisimmälle päässeiden yritysten 
joukossa on saksalainen SPM (Stirling 
Power Module), joka valmistaa Stirling 
moottoreita. He ovat yhteistyössä
itävaltalaisen KWB yrityksen kanssa, 
joka tuottaa lämpökattiloita, kehittä-
neet mikrolämpövoimalan. Heidän 
MCHP yksikkönsä on valmis tuote, 
joka tuottaa 1 kWe sähköä ja 15 kW 
lämpöä. Vasemmalla: Stirling-moottori 

lämpöpaneeleineen, jotka ulottuvat       
alla olevaan lämpökattilaan. 
Kuva: SPM -Stirling Power Module 
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Useita MCHP yksiköitä on kehitteillä
Useita eri mallisia kaasukäyttöisiä mikrolämpövoimaloita on 
jatkokehitettävänä, jotta ne soveltuisivat käyttämään myös puhdis-
tettua biokaasua ja/tai puukaasua. 

Maakaasua  on käytetty MCHP:n polttoaineena jo pitkään

Esimerkki konseptista, jossa  on kaasukäyt-
töinen MCHP-yksikkö.   Kuva: Jeremy Harrison

IC-moottorit (kaasumoottorit)

Oikealla: Hondan mikrovoimala, jossa on 
kaasukäyttöinen mäntämoottori. Teho on 
1,2 kWe. Yksikkö voidaan yhdistää 
lämmitys- ja jäähdytys-yksikköön.                    
Kuva: Honda

Ylhäällä. Mikroturbiini varustettuna  Oikealla:  Capstonen mikro-
Capstonen generaattorilla. Sitä voidaan turbiinissa C30 on 30kWe:n
käyttää sekä puhtaalla että tiivistetyllä teho sähkövirralle.
biokaasulla tai puukaasulla. 
Kuva: Capstone

Mikroturbiini
Viime vuosina kaasulla toimivien, biopolttoainetta käyttävien 
mikroturbiinien kehittäminen on kiihtynyt. Tietyn kokoluokan 
mikroturbiinit ovat jo pitkään käyttäneet maakaasua. Kaasukäyttöis-
ten mikroturbiinien varustaminen sähköntuotantoon on ollut erityisen 
mielenkiintoista ajatellen etäällä sijaitsevia paikkoja, joissa ei ole 
sähkövirtaa. Yksi suurimmista mikroturbiinien valmistajista on 
Capstone. Yhdistämällä mikroturbiinin pakokaasuosaan lämmön-
vaihdin, saadaan lämpövoimalayksikkö (MCHP). Pienimpien 
Capstone mikroturbiiniyksiköiden teho on 15-30 kWe. Yhdistämällä 
siihen lämmönvaihtaja, voidaan saada lämpö-tehoksi  45-90 kW, 
mikä riittää esim. rivitalon lämmitykseen. 

Ulkomailla MCHP-yksi-
köitä on esiintynyt jo 
pitkään omakotitaloissa. 
Tällöin on lähinnä ollut 
kyse maakaasusta tai  
propaanikaasusta, joita 
on käytetty polttoaineena  
mäntämoottoreille, mikro-
turbiineille tai  polttoken-
noille. Useat ulkomaiset 
yritykset valmistavat 
tällaisia laitteistoja.

Useilla valmistajilla on pieniä MHCP 
yksikköjä, joissa mäntämoottoreita 
pyörittää maakaasu. Nämä yksiköt 
ovat lähinnä olleet käytössä 
paikoissa, joissa muutoin ei ole 
sähkövoimaa saatavilla. 

 

IC-moottoreita ollaan soveltamassa 
puhdistetun ja tiivistetyn bio- tai 
puukaasun käyttöön. 
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