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CHP biomassan suoralla poltolla
Lämmön sekä sähkön tuottaminen pienissä CHP- laitoksissa on yhä 
suuremman mielenkiinnon kohteena (CHP = Combined Heat and Power). 
Erityisen suurta mielenkiinto on maaseudulla sijaitsevien pienten, nykyisin 
lähilämpöä tuottavien lämpölaitosten piirissä, jotka lisäksi haluavat  
kehittää toimintaansa myös sähkön tuottamiseksi tulevaisuudessa. 
Energiaosuuskunnat
Lähilämpö tarkoittaa sitä, että lämpö jaetaan putkistoa myöten rajoitetulle 
määrälle lähialueen kiinteistöjä. Usein kysymyksessä on koulujen,  
terveysasemien, yrityskiinteistöjen, rivitalojen jne. lämmittäminen. 
Erityisesti Suomen puolella on muodostettu ns. energiaosuuskuntia, jotka 
hoitavat tai omistavat laitoksen ja jotka ”myyvät lämpöä putkissa”.  
Jäsenistö on usein metsänomistajia, jotka tällä tavoin voivat myydä 
bioenergiaraaka-aineitaan puuhakkeen muodossa. 
Muita polttoainevaihtoehtoja voivat olla esim. oljet, ruokohelpi, paju, sekä 
pienemmiltä sahoilta sahanpurua ja haketta.

Kolme vaihtoehtoa 
Kun biomassan suoran polton kautta halutaan tuottaa myös sähkövirtaa, 
on pienten laitosten suhteen kolme vaihtoehtoista tekniikkaa, 200 kWe – 
2,0 MWe. Todella pienille laitoksille on vaihtoehtona vain Stirling 10 - 200 
kWe. (MWe = Megawattia sähköä)

Oik. Katsauskuva tavallisimpiin vaihtoehtoihin CHP:lle (lämpö + sähköä) suoralla poltolla.
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Kauempana oik. Katsauskuva ORC- moduulilla varustetun CHP- laitoksen periaatteesta  
sähkön sekä lämmön tuottamiseksi.   

CHP- laitokset
Perinteisesti sähköä sekä lämpöä on tuotettu suurissa laitoksissa  
höyryturbiineissa, jotka pyörittävät generaattoreita (10-500 MWe). 
Nykyisin markkinoilla on myös pienempiä höyryturbiineja alkaen 100 kWe, 
mutta pienempi höyryturbiini tulee usein ensisijaiseksi vaihtoehdoksi 
kokoluokaltaan yli 1 MWe olevissa CHP:ssa.
Eräs uudemmista menetelmistä sähkön tuottamiseksi CHP- laitoksissa on 
ns. ORC- moduulin kautta. (ORC = Organic Rankine Cycle). 

Tavallisimmat vaihtoehdot sähköntuotantoon suoran polton kautta voivat 
olla;
o ORC, koko välillä 200 kWe - 2 MWe  
o Höyryturbiini 1-100 MWe, kehittyneet pienet höyryturbiinit alkaen 100 kWe 

o Stirling moottori, alle 100 kWe

Oik. Yksinkertaistettu periaatekuva  
biomassan suoraan polttoon  
tarkoitetusta CHP- laitoksesta. 

Vas. Suoraan polttoon tarkoitettu 
biomassa voi olla jauhe-, hake- tai 
pellettimuodossa. 
Suuret CHP- yksiköt ovat perin- 
teisesti käyttäneet ns. höyrykiertoa 
yhdellä tai useammalla höyry- 
turbiinilla jotka pyörittävät gene- 
raattoreita sähkön tuottamiseksi.  



Biomassan polttoon tarkoitettujen CHP- laitosten ohessa käytetään myös 
ORC- yksiköitä teollisuuden hukkalämmöstä johdettuun sähkön- 
tuotantoon. Lisäksi paikoissa, joissa maalämpöä on saatavilla käytetään 
laitoksissa ORC- moduuleja sähköntuotantoon.   

Stirling
Suurta kysyntää sekä mielenkiintoa ovat pienimuotoisessa 
sähköntuotannossa saaneet teknisesti kehittyneiden Stirling- yksiköiden 
valmistajat. 

ORC – moduuli valmiina toimitukseen saksalaiselta Maxxtec AG:lta. Se valmistaa ORC- 
moduuleja aina 2,0 MWe tehoon saakka. Kuva, Maxxtec AG 

Vas. 35 kWe Stirling- moottori, jossa sylinterien päällä olevat lämpöpaneelit on käännetty 
ylöspäin. Oik. Stirling- moottorilla (vihreä) varustettu CHP- yksikkö lämmityskattilaan 
liitettynä. Kuvat, Stirilng.dk 

Mielenkiintoiset ORC- moduulit   
Eräs mielenkiintoisimmista CHP- laitoksille tarkoitetuista vaihtoehdoista  
biomassan suoraan polttoon on ORC. Erityisesti Keski-Euroopassa 
kehitys on ollut kiivasta viime vuosina. Nykyisin on mm. yli 70 ORC- 
moduuleilla varustettua CHP- yksikköä, joita valmistaa italialainen 
Turboden. 

Kuva CHP- laitoksesta Mainkofennissa, Deggendorfissa Saksassa. Se käyttää polttoaineena 
kosteaa puuhaketta. Lämmityskattila on 4,25 MW, ORC- yksikkö on peräisin Turbodenilta ja 
sen nimellisteho on 540 kWe. Laitos otettiin käyttöön 2004. 

Oik. Mikrolämpövoimayksikkö, pellettilämmitteinen lämpö- 
kattila,  jossa Stirling- moottori on upotettuna yksikön 
yläpuolelle. MCHP- yksikkö antaa 15 kWth sekä 1 kWe.

Kuva: SPM -Stirling Power Module 

MCHP Stirling:n kanssa 
Lämmön sekä sähkön tuottaminen omakotitalon 
kattilassa on mahdollista integroidulla Stirling- 
moottorilla. Hyvin pientä CHP- yksikköä 
kutsutaan MCHP:ksi, (Micro Combined Heat and 
Power). Käynnissä olevalla lämmityskattilalla 
ollaan omavaraisia esim. myrskyn aiheuttamien 
sähkökatkosten suhteen.



Periaatekuva integroidusta kaasutuksesta sekä poltosta CHP- yksikössä, jossa raaka-aine 
on puuhake joka kuivataan kaasutusreaktoriin soveltuvaan kosteuspitoisuuteen. 

Kaasutus sekä synteettinen biokaasu suoraan polttoon CHP- 
yksikössä
Hiukkaspäästöongelman pienentämiseksi poltettaessa biomassaa 
pienessä lämpölaitoksessa voidaan valita ensin biomassan kaasutus ja 
tämän jälkeen synteettisen biokaasun poltto lämmityskattilassa. Tällainen 
laitos ei tuota hiukkaspäästöjä savukaasujen mukana. Kehitys etenee  
nopeasti myös kostean biomassan käsittelyyn soveltuvien kaasuttimien 
suhteen. 

Periaatekuva kaasutuksella sekä ORC- tekniikalla varustetusta integroidusta CHP- 
yksiköstä.  

Pienempi CHP- yksikkö
Isolla 500 kW – 5 MW lämmityskattilalla varustetussa pienessä CHP- 
laitoksessa voidaan yhdistää vaihtoehtoisesti ORC- yksikkö tai pieni  
höyryturbiini. Lämmityskattila, 100-1000 kW, soveltuu suureen Stirling- 
yksikköön lämmön tuotantoon 9-75 kWe. 
Välillä 15-100 kW olevalla lämmityskattilalla varustettuun MCHP- 
yksikköön voidaan integroida Stirling- yksikkö joka tuottaa 1-9 kWe.

Alennetut hiukkaspäästöt 
Monille nykyisille pienille lämpölaitoksille tule- 
vaisuuden tiukentuvat hiukkaspäästöt tulevat 
merkitsemään suuria lisäkustannuksia savu- 
kaasujen puhdistuksessa. Tämä tulee myös 
olemaan eräs syy miksi biomassan kaasutus 
tulee olemaan mielenkiintoinen vaihtoehto  
pienissä paikallisissa CHP- yksiköissä.

Kaasutus integroidulla ORC- yksiköllä
Mielenkiintoinen vaihtoehto on, että biomassan kaasutuksen kautta  
voidaan kokonaan välttää savukaasujen hiukkaspäästöt. Erityisesti asuin- 
alueen läheisyydessä voi integroitu kaasutus- sekä ORC- yksikkö olla 
huomioitava vaihtoehto tulevaisuuden sähkön- sekä lähilämmön- 
tuotannossa. Tällaisessa yksikössä tulee lämmityskattila olla mielellään yli 
2 MW. 
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