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Uusiutuva energia – Vihreä energia

Uusiutuva energia biomassaan kohdennettuna

Tämän katsauksen tarkoituksena on yleiskuvan antaminen eri väylistä ja 
mahdollisuuksista. Muutaman kaaviokuvan avulla kuvataan pelkistetysti 
osa monista saatavilla olevista mahdollisuuksista. 

Biomassa ja öljykasvit
Metsästä ja maataloudesta peräisin olevat vihreän energian raaka-aineet 
voivat tulla monista eri raaka-ainelähteistä. Jäljessä lyhyt katsaus;

Biomassa metsästä voidaan pelkistää käsittämään, 
- Energiapuun, eri suuruista puuta raivauksesta ja harvennuksesta. 
- Hakkuujätteen, oksat ja latvat hakkuualueelta. 
- Energiametsän, tai lyhytkiertoisen energiametsän, esim. hieskoivun 

viljelyn. 
Energiakasvit joita viljellään pelloilla,
- Ruokohelpi, hamppu (kuituhamppu biomassaan), elefanttiheinä, jne. 
- Paju tai salava, viljellään pääosin pelloilla ja on energiametsän välimuoto.

Maataloudesta
- Olki, heinä, ja muut biokaasutuotantoon viljeltävät kasvit.
Märkä biomassa
- Lanta ja biojäte kuten esim. pilaantunut rehu paaleissa tai siiloissa. 
Öljykasvit 
- Rypsi, rapsi, auringonkukka, sinappi, pellava, jne. joista voidaan puristaa 

bioöljyä, mikä puolestaan esteröinnillä voidaan muuttaa biodieseliksi. 

Esimerkkejä bioraaka-aineiden jalostusreiteistä
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Kiinteät ja kaasumaiset polttoaineet
Biomassan jalostuksen ensimmäisessä vaiheessa saatava biopolttoaine 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 
- Kiinteä polttoaine
- Nestemäinen polttoaine  
- Kaasumainen polttoaine 

Biopolttoaineen jalostuksen ensimmäisestä vaiheesta saatava nestemäi- 
nen polttoaine saadaan lähinnä pyrolyysillä, missä tuotetaan pyrolyysi- 
öljyä. Kiinteiksi polttoaineiksi tavataan lukea eri tyyppiset halot, hakkeet, 
puupelletit sekä puujauheet, joita käytetään lähinnä polttoon. Märästä 
biomassasta saatavia kaasumaisia polttoaineita voidaan saada

Yleiskatsaus biomassan muuttamiseksi termokemiallisesti sekä biokemiallisesti. 

Alkoholikäyminen on kehittyneempi prosessi biomassalle. Toimiakseen  
tulee biomassa voida ensin hajottaa ja valmistella niin että se pilkkoutuu 
sokereiksi käymisprosessia varten. Käytettävän hiivasienen sekä 
bakteerikannan tyypistä riippuen voidaan valmistaa etyyli- tai  
butyylialkoholia.     

Biomassa
Metsien päätehakkuusta saatava hakkuujäte (oksat ja latvat) ovat olleet 
suurten lämpövoimalaitosten suuren mielenkiinnon kohteena. Monilla 
alueilla, erityisesti Suomessa, on hakkuuraivauksia viime vuosina alettu 
kerätä nipuiksi tai ns. risutukeiksi. Uudempi vaihtoehto on lyhytkiertoinen 
energiametsä, esim. hieskoivu. Pelloilta saatava puumainen biomassa on 
pääasiassa pajua. Maataloudesta biomassa tulee olkien ja heinän  
muodossa märän biomassan, joka on lantaa sekä biojätettä, lisäksi. 

Biomassan termokemiallinen tai biokemiallinen muuntaminen
Biomassan tyypistä riippuen voidaan se jalostaa termokemiallisella tai  
biokemiallisella prosessilla. Tavallisinta esim. energiapuulle on että sitä 
käytetään polttoon lämmitystarkoituksessa. 
Toisena jalostusesimerkkinä voi olla raaka-aineena käytettävä 
kotieläinlanta käymiseen tai biokaasutuotantoon. Saatua biokaasua  
voidaan käyttää lämmöntuotantoon sekä myös sähköntuotantoon  
generaattorilla varustetulla mäntämoottorilla. 

Märkä biomassa
Biomassantuotantoon anaerobisella käymisellä käytetään märkää 
biomassaa, joka on usein lantaa tai maatalouden biojätettä. Kunnat ja  
kaupungit käyttävät biokaasutuotantoonsa yhdyskuntajätteestä peräisin  
olevaa lietettä sekä kompostia. Kiinteiden sekä kaasumaisten biopolttoaineiden luokittelu polttoon tai jatkojalostukseen. 



Kaasutuksesta saatavan kaasun poltto on yksinkertaisin menetelmä, sillä 
se asettaa matalimmat vaatimukset puukaasun/raakakaasun puhdistuk- 
selle. Sitä käytetään lähinnä lämmöntuottoon. Mikäli halutaan tuottaa 
myös sähköä, voidaan pieneen laitokseen yhdistää generaattorilla varus- 
tettu Stirling- moottori. Pienemmissä CHP- laitoksissa voi toisena vaihto- 
ehtona olla ORC- moduulin tai generaattorilla varustetun pienemmän  
höyryturbiinin yhdistäminen. (katso INFO 05) 

Kaasutus kaasumoottoreille tai mikroturbiinille
Biomassan kaasutus voi olla sopiva vaihtoehto pienemmille CHP- 
laitoksille, jotka tuottavat lämpövoimaa (sähköä ja lämpöä) paikallisesta 
metsäperäisestä biomassasta. Ensimmäinen vaatimus on, että saatava 
tuotekaasu on tervatonta suurten toimintahäiriöiden välttämiseksi.  
Kaasutuksen käyttämiseksi lämmöntuottoon tai CHP- laitokseen voidaan 
savukaasujen hiukkaspäästöt eliminoida. Lähivuosina voidaan odottaa 
uusia tiukkoja päästövaatimuksia, jotka tulevat asettamaan 
avainkysymyksiä monille kosteaa haketta polttoaineenaan käyttäville  
nykyisille pienemmille lämpölaitoksille.

Biomassan kaasutus
Viime vuosina on ilmennyt valtavaa kiinnostusta biomassan kaasutukseen 
keskittyvien laitteistojen sekä laitosten kehitystä kohtaan. Biomassan  
kaasutus avaa monia jatkojalostusmahdollisuuksia. 
Historiallisesti kaasutusta käytettiin sodan aikana puukaasulla toimivien 
ajoneuvojen polttoaineen valmistukseen. Kaasutus sekä Fischer-Tropsch- 
prosessi kehitettiin Saksassa 1920- luvulla synteettisen dieselöljyn  
valmistamiseksi kivihiilestä ja myöhemmin biomassasta.  

biokaasutuotannolla anaerobisella käymisellä. Toinen muoto kaasun 
tuottamiseksi biomassasta on kaasutus. Kaasutuksessa biomassaa 
kuumennetaan reaktorissa rajoitetussa happipitoisuudessa. 

Kaasutus avaa monia biomassan käyttö- sekä jalostusmahdollisuuksia.

Periaate-esimerkki biomassan jalostamiseksi kaasutuksella biopolttoaineeksi.

Kaasutus voi tarjota raaka-aineita liikennepolttoaineille
Biomassa on mielenkiintoinen tulevaisuuden synteettisen polttoaineen 
raaka-ainelähde. Nykyisin suurimpia ongelmia on sellaisen Bio-SNG:n (Bio 
Synthetic Natural Gas) valmistus, jossa varmasti ei ole mukana tervaa eikä 
muita ei-toivottuja aineita. Käynnissä olevalla intensiivisellä tutkimuksella 
sekä kehityksellä tullaan saavuttamaan nykyistä tehokkaampia sekä 
halvempia prosesseja. 



Kaasutus kemiallisille raaka-aineille
Sen lisäksi että kaasutusprosessista saatua kaasua voidaan puhdistuksen 
jälkeen käyttää FT-Dieselin raaka-aineena, on olemassa myös suuri 
joukko muita vaihtoehtoja. Tuotekaasusta voidaan kehittää metanolia,  
vetyä sekä Bio-SNG:a. 
Puhdistetusta tuotekaasusta voidaan johtaa suuri joukko kemiallisia raaka- 
aineita. Erityisesti muoviteollisuuden kemialliset raaka-aineet ovat nykyisin 
suuren mielenkiinnon kohteena ja useat suuret muovinvalmistajat ovat 
mukana kaasutusprojektissa.

Yleiskaaviokuva myötävirtakaasuttimen reaktorista.

Pienemmissä laitoksissa käytetään usein kiinteäpetikaasuttimia. Niitä on 
usean tyyppisiä. Yksi vaihtoehto on myötävirtakaasutin (Downdraft gasifier) 
jossa raaka-aine ja tuotekaasu kulkeutuvat samaan suuntaan, alaspäin. 
Muita tyyppejä ovat vastavirtakaasutin (Updraft gasifier) sekä Cross-draft 
kaasutin. Myötävirtakaasuttimia on useita erilaisia variaatioita. 
Lämpötiloissa välillä 800-1200 Cº tapahtuvissa kaasutuksissa on usein 
ongelmana, että tuotekaasu sisältää enemmän tai vähemmän tervaa.  
Kaasutuslämpötilan ylittäessä 1200 Cº pienenee tervaongelma ja kaasu 
tulee puhtaammaksi ja sitä voidaan kutsua biosynteesikaasuksi (CO, H2 ).

Lisätietoa biomassan kaasutuksen perusteista 
löytyy mm. seuraavista INFO- lehtisistä; 04, 
05. 06 sekä 08.

Biomassan kaasutuksesta voidaan kehittää suuri joukko erilaisia raaka-aineita ja tuotteita.

Myötävirtakaasutin pienemmille laitoksille  
Biomassan kaasutukseen on kehitetty suuri joukko erityyppisiä reaktoreita 
tai kaasuttimia. 
Suurissa laitoksissa käytetään usein jonkin muotoista kuplapetiä. Kaksi 
tavallista tyyppiä ovat BFB (Bubbling fluidised bed) sekä CFB (Circulating 
fluidised bed). Hiilen sekä mustalipeän kaasutukseen käytetään usein EF 
(Entrained flow) kaasutinta, jolla voidaan käsitellä esim. lietettyä kivihiiltä. EF- 
kaasutinta voidaan käyttää myös biomassalle.    . Ulf-Peter Granö
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