
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. SOLO Stirling 161 mikroCHP-yksikkö (9 kWe ja 26 

kWth) Centrian t&k uusiutuvan energian laboratoriossa. 

 

Mitkä moottorit sopivat sähkön 

mikrotuotantoon? 
 

Mikroyhteistuotannossa tuotetaan paikallisesti 

sähköä ja lämpöä valaistuksen ja rakennusten 

sähköntarpeeseen sekä rakennusten 

lämmittämiseen ja asuinrakennusten vesien läm-

mittämiseen. Se on vaihtoehto perinteiselle öljy-, 

kaasu- ja biomassakattiloille ja jossain määrin 

lämpöpumpuille, aurinkolämmölle ja fotosähköisille 

järjestelmille. Pienimuotoisessa lämmön ja sähkön 

mikroyhteistuotannossa (<5 kWe) käytettävistä 

teknologioista viitataan useimmiten polttokennoihin, 

IC-polttomoottoreihin ja Stirling-moottoreihin.  

 

Lämmön ja sähkön mikroyhteistuotanto 

maakaasupolttoisella Stirling-moottorilla on 

parhaimmillaan kylmässä ilmastossa 

standarditaloilla, joilla on käytettävissä useita 

sähkölähteitä. Toisaalta se sopii huonosti 

passiivienergiatalouksille, joiden sähkötarve on 

lämmöntarvetta huomattavasti suurempi. 

 

Palamattomat lajit, noki ja tuhka aiheuttavat 

lämmönvaihtimen pintojen likaantumista. Erityisesti 

likaantumista tapahtuu poltettaessa huonolaatuista 

polttoainetta, kuten haketta, tuottaessa lämpöä  

Stirling-moottorille.   

 

Johdanto 
 

Lämmön ja sähkön tuotannossa biomassa on 

houkutteleva vaihtoehto fossiilisille polttoaineille 

sen uusiutuvuuden, hiilidioksidipäästöjen ja 

enenevissä määrin kustannuskilpailukyvyn 

ansiosta. Biopolttoaineet ovat suuri motivaatio 

innovatiivisten pienen mittakaavan CHP-laitosten 

(Combined Heat and Power) kehittämiseen. 

Kaasutukseen perustuvan CHP-yksikön 

sähköhyötysuhde voi olla parempi kuin 

suorapolttoisen CHP-yksikön, ja kaasutuksesta 

saatava kaasu voidaan hyödyntää diesel-, kaasu-, 

Stirling- tai kaksoispolttoainemoottorissa tai 

kaasuturbiinissa. 

 

Centria ammattikorkeakoulun kaasutin (kuva 1) 

sijaitsee Ylivieskassa ja sitä käytetään 

tutkimukseen ja koeajoihin. Kaasutin on 

myötävirtakaasutin, joka koostuu hakkeen 

syöttöjärjestelmästä, ilman esilämmitin- ja 

syöttöjärjestelmästä sekä kaasuttimesta, jossa on 

tuhkanpoisto- ja kaasunpuhdistusjärjestelmät. 

HighBio2-projektissa kaasuttimeen liitettiin Stirling-

moottori (kuva 2) aiemmin käytetyn IC-

polttomoottorin (Internal Combustion) tilalle 

sähkön tuottamiseksi. Tarkoituksena oli tutkia 

Stirling-moottorin etuja IC-polttomoottoriin 

verrattuna. Tässä infolehdessä kuvataan yleisesti 

Stirling-moottorin käyttöä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Centrian myötävirtakaasutin. 
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tuottaa pienemmän CO-päästön ja paremman 

palamistehon. Vaikkei NOx-päästöjä voida välttää 

suuremmilla ilmasuhteilla, konsentraation voidaan 

arvioida olevan väliltä 150–200 ppm (O2 6% 

konversiolla). 

 

Erään tutkimuksen mukaan käytettäessä 

biomassaa Stirling-moottorin polttoaineena 

lämmönvaihtimen likaantumisen riski on 

huomattava. Varsinkin käytettäessä puukaasua IC-

polttomoottoreissa moottoria vahingoittavien 

partikkelien pitoisuus ja tervapitoisuuden tulisi olla 

hyvin pieni. Lisäksi kaasun olisi oltava kylmää ja 

sen lämpöarvon tulisi olla mahdollisimman suuri, 

jotta CHP-järjestelmästä saataisiin paras 

mahdollinen teho IC-polttomoottorilla. 

 

Toisaalta tervaa ja muita partikkeleita sisältävää 

puukaasua voidaan käyttää Stirling-moottorissa 

ilman jatkopuhdistusta verrattuna suoraan poltetulla 

biomassalla käytettävään Stirling-moottoriin ja 

muodostunut terva voidaan muuttaa hyödylliseksi 

energiaksi. 
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Mikä on Stirling-moottori? 

 
Stirling-moottori on männän edestakaiseen 

liikkeeseen perustuva ulkopolttomoottori, jonka 

Robert Stirling kehitti vuonna 1817. Stirling-

moottorin toiminta perustuu suljettuun 

järjestelmään, jossa puristettava kaasu (working 

gas), kuten helium, puristuu kylmässä sylinterissä 

ja laajentuu kuumassa sylinterissä. Stirling-

moottorit jaetaan kolmeen tyyppiin: alfa-, beeta- ja 

gammatyyppi. Kunkin moottorityypin 

termodynaaminen sykli on sama, mutta niiden 

mekaaninen toiminta eroaa toisistaan. 

 

Stirling-moottorin etuna IC-polttomoottoriin 

verrattuna biomassaa poltettaessa on sylintereiden 

ulkopuolella tapahtuva palaminen. Polttoaineen 

palamisesta syntyvä lämpö johdetaan ulkopuolelta 

lämmönvaihtimen kautta prosessikaasuun. 

Vaippaan siirtymätön lämpö johdetaan 

jäähdytysveteen kylmään lämmönvaihtimeen (300-

350 K). Polttimen liittäminen Stirling-moottoriin on 

mielenkiintoinen vaihtoehto mikromittakaavan 

yhteistuotannossa (10-50 kWth, 1-10 kWe). 

 

Lämpöä voidaan tuottaa Stirling-moottorin kuumalle 

sylinterille esimerkiksi dieseliä, bensiiniä, 

nestemäistä propaanikaasua (LPG, Liquefied 

Propane Gas), nestemäistä maakaasua (LNG, 

Liquefied Natural Gas), biokaasua, synteesikaasua, 

biomassaa, nestemäisiä biopolttoaineita polttamalla 

tai suuntaamalla keskitetysti auringonsäteilyä. 

 

Stirling-moottorin suurimpia etuja ovat sen tasainen 

toiminta, ulkoisten lämmönlähteiden käytön 

joustavuus ja hyvä termodynaaminen hyötysuhde. 

Stirling-moottori sopii kiinteään sähköntuotantoon 

uudistuvista energialähteistä. Sen teoreettinen 

hyötysuhde on muihin pienen kapasiteetin 

lämpömoottoreihin verratessa erinomainen.  

 

Uusituvista energialähteistä voidaan käyttää 

esimerkiksi aurinkoenergiaa tai geotermistä 

energiaa, biomassaa ja eläinjätteestä tai jätteistä 

tehdystä tehtyä biokaasua. Stirling-moottorin 

jatkuvatoimisen polton ansiosta polttoaine palaa 

täydellisemmin ja päästöjä syntyy vähemmän kuin 

IC-polttomoottorissa, jossa polttoaine palaa 

räjähdysmäisesti. 

 

Erään puujauhokäyttöisestä Stirling-moottorista 

tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että ilmasuhde 

voidaan pienentää 1,1 asti CO-päästöjen 

kasvamatta 10 ppm:ää enempää, NOx-päästöjen 

ollessa samoissa olosuhteissa arviolta alle 120 

ppm (6% O2 pohjassa). Suurempi ilmasuhde 

Kari Pieniniemi 

kari.pieniniemi@centria.fi 

 

Yrjö Muilu 

yrjo.muilu@centria.fi 
 

Ulla Lassi 

ulla.lassi@oulu.fi 

 Joulukuu 

2013 

mailto:kari.pieniniemi@centria.fi
mailto:yrjo.muilu@centria.fi
mailto:ulla.lassi@oulu.fi

