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 ÅF  

 liikevaihto 700 MEUR (2012)

 7000 työntekijää

 yli 100 toimistoa 20 maassa, pääkonttori Tukholmassa

 Suomen toimisto, ÅF Consult Oy, on osa kansainvälistä divisioonaa, joka 

toimii energia-alalla. Muut divisioonat Teollisuus, Infrastruktuuri ja 

Teknologia toimivat pääasiassa Ruotsissa.

ÅF Consult Oy

ÅF lyhyesti



1. Oljen energiahyödyntämiseen soveltuvan teknologian esittely 

kokoluokassa 0,5-5 MW

2. Riskit

3. Laitevalmistajat ja toiminnassa olevien olkea polttoaineena käyttävien 

CHP-laitosten esittelyjä

Olki CHP

Oljen energiahyödyntäminen



1. Oljen energiahyödyntämis-

teknologiat



 Päälaitteet:

 Polttoaineen käsittely

 Kattila

 ORC-Turbiini

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP)

Oljen polttolaitos

Eurobiomass

Turboden



 Oljen käytön kannattavuus polttoaineena vaihtelee alueellisesti paljon 

erilaisten kasvuolosuhteiden ja energiaverojen vuoksi.

 Kasvuolosuhteet vaikuttavat mm. oljen kemialliseen koostumukseen ja 

oljen saatavuuteen

 Tanska on edelläkävijä oljen polton hyödyntämisessä ja useat 

laitetoimittajat ovatkin tanskalaisia. 

 Perinteisesti olkea on poltettu arinalla, mutta kaasutusteknologian 

kehittyessä sekin on tullut vaihtoehdoksi. 

 Kaupalliset toimittajat perustavat kuitenkin polttotekniikkansa arinaan. 

Ominaisuudet

Olki polttoaineena



 Sähköä tuotetaan pienen kokoluokan 

kattiloissa yleensä joko höyryprosessin 

avulla tai ORC-prosessilla (Organic Rankine

Cycle).

 ORC-prosessista on odotettu 

pienvoimaloiden sähköntuotanto-ratkaisua. 

 Polytechik GmbH:n mukaan se on jo 

kannattava vaihtoehto pieniin laitoksiin 

alueilla, joissa sähkön hinta on tuettu. 

Heillä on useita referenssejä puuperäisiä 

polttoaineita käyttävistä CHP-laitoksista, 

mutta mainintaa oljen polton yhteyteen 

tehdystä ORC järjestelmästä ei ollut. 

Ominaisuudet

Pien CHP



2. Riskit



 Alhainen tuhkan sulamislämpötila  Alhainen lämpötila hyödyksi saatavalle 

energialle

 Laitokselle toimitetun oljen laatu ja pakkaus asettaa haasteita polttoaineen 

käsittelyssä

 Polttoaineen syötön varmentaminen, mekaanisten syöttölaitteiden käytettävyys

 Hiukkaspäästöjenhallinta tulevaisuudessa, mikäli päästönormit tulevat koskemaan 

myös pieniä laitoksia

 Polttoaineen hinnanvaihtelu pitkällä aikajänteellä esim. vuoden kasvuolosuhteiden 

vaikutuksesta

 Ei koeteltua tekniikkaa suomalaisella oljella. Muualla Euroopassa kyllä, mutta oljen 

laatu vaihtelee merkittävästi kasvuolosuhteiden mukaan (maaperä, kasvuolosuhteet, 

kemiallinen koostumus).

Oljen poltto

Riskit



 Alhainen lämpötila oljen poltosta  alhaisempi 

sähköntuotannonhyötysuhde

 Ei koeteltua tekniikkaa Suomessa, muualla Euroopassa kyllä  huolto- ja 

käyttökustannusten ennustettavuus huono

 Sähkön alhainen hinta lämmönhintaan verrattuna

 Sähkönhinnan ennustettavuus  sähköntuotannon kannattavuuden 

ennustettavuus

Pien CHP

Riskit



2. Laitetoimittajia ja laitoksia



Teknologiatoimittajat

Toimittajia

Toimittaja Maa Kokoluokka Yhteystiedot

Oljen Energia hyödyntämiseen soveltuvat kattilat

Carborobot Unkari <0,3 MW info@carborobot.com Bíró Ernő +36-20-9223-216

DP Clean tech Tanska www.dpcleantech.com +45 70 26 11 26

Eurobiomass Puola 1-10 MW
biuro@eurobiomass.pl

Maciej KOLATOR +48 55 234 64 64

Faust
Tanska/

edustaja Suomessa
0,3-7 MW

mail@faust.dk/ patrik.mattsson@kardonar.com

+358 (0)19 232 520

Justsen Tanska 0,3-20 MW tpm@justsen.dk +45 86 26 05 00

KEM Tanska info@kem.dk Kim Kokholm +45 40453892

Linka Tanska 0,2-5 MW linka@linka.dk Claus Larsen cml@linka.dk +45 2428 5460

Polytechnik GmbH
Itävalta/edustaja

Suomessa
0,3-30 MW jarmo.kivisto@enerec.fi +358 500 353 453

Reka Tanska 0,1-3,5 MW reka@reka.com +4598624011

Step Trutnov Tsekki 0,1-5 MW steptrutnov@steptrutnov.cz +420 499 407 407

Vyncke Belgia 1-100 MW mail@vyncke.com + 32 56 730 630

Pien CHP laitoksen soveltuva ORC turbogeneraattorit

Enertime Ranska 1 MWe www.enertime.com +33 1 75 43 15 40

Maxxtec Saksa 0,3-2,4 MWe www.maxxtec.com +49 7261 9279 – 0

Triogen Hollanti n. 0,1 MWe www.triogen.nl +31 547 820900 info@trogen.nl

Turboden Italia 0,4-3 MWe www.turboden.eu +39 030 355 2001
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 Vuonna 1990 käyttöön otettu RudkØpingin laitos käyttää polttoaineena 

100 % olkea. Laitosta operoi Langelands Elforsyning. 

 Olki toimitetaan laitokselle paaleina. Paalit revitään ennen kattilaan syöttöä. 

Revitty olki työnnetään männän avulla vesijäähdytteiselle täryarinalle. 

Mäntä työntää oljen tiiviiksi tukoksi syöttöaukossa ennakko syttymisen 

estämiseksi syöttökanavassa. 

 Laitoksen sähköteho on 2,3 MW ja kaukolämpöteho noin 7,5 MW. Höyryn 

arvot ennen turbiinia ovat 60 Bar ja 450 °C. Oljen kulutus on noin 3 t/h. 

Vuonna 2013 laitos kulutti olkea noin 15 000 t, tuotti sähköä verkkoon noin 

11 000 MWh ja kaukolämpö noin 36 000 MWh.

Laitosesittely

RUDKØBING



 Faust on toimittanut Ruotsiin maatilan yhteyteen 950 kW Bio-Flow II 

olkikattilan. 

 Olkikattila tuottaa lämpöä ympärivuoden maatilalle ja alueen 

kaukolämpöverkkoon. Lisäksi lämpöä tarvitaan viljan kuivaukseen kahtena 

kuukautena vuodessa. 

 Laitoksella syntyvä tuhka on niin puhdasta, että se käytetään lannoitteena 

pelloilla. 

 Laitteiston toimintaperiaate on hyvin saman tyylinen kuin RudkØpingin

laitoksella. 

 Yhteystiedot laitokselle: Johannes Lembke puh. +46 70 81 66 442

Laitosesittely

KÄLLESJÖ GÅRD



 Vuonna 2006 rakennettu Jardorffinlaitos laitos sijaitsee Hauzenbergissä

Saksassa. 

 Laitoksella on Polytechnikin toimittama arinakattilalaitos ja Turbodenin

toimittama ORC-laitteisto. 

 CHP laitoksen polttoaineen pääsääntöisesti hake. Laitos sijaitsee sahan 

yhteydessä. 

 Sähkö ja lämpö tuotetaan lähialueen tarpeisiin. Laitoksen lämpöteho on 

4 850 kW ja sähköteho 680 kW. 

 Laitoksen investointikustannukset olivat 5,3 MEUR.

Laitosesittely

HOLZENERGIE JAHRDORF


