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1 LiS) 

1 
Valtioneuvoston tammikuun 9. pivn6 1976 tekem6ss6 

periaatept6ksess todetaan mm. seuraavaa: "Valtion 

laitokset siirtyvt ensi tilassa kotimaisen poltto-

aineen, puun ja turpeen kytt66n tapauksissa, joissa 

asianomaiset kytt6laitteet ovat olemassa ja joissa 

siirtymisestä aiheutuva kokona is lSmmitys kustannusten 

lisSys on enintSSn 2O". 

M6ritelm2 on hiukan epmrinen, koska on tapauksia, 

1 

	

	joissa on esim. halkojen polttoon mandollisuus. On 

kuitenkin ilmeistä, ettei kovasti ty6t6 vaativan ha- 

1 

	

	lon k6ytt66n kovin helpolla mennä. Puuta voidaan kui- 

tenkin polttaa hakkeena jopa autornaattisesti 

Seuraavassa selityksess pyritn tarkastelemaan 

TVH:n tukikohtien mandollisuuksia siirtyä kyttm66n 

puuhaketta. Aluksi selvitelln puun palamiseen liit-

tyvi asioita. Tm siksi, että kosteuskysymyksill 

on keskeinen osa koko korjaus- ja polttotekniikkaan 

vaikuttavissa valinnoissa. 

2 

PGLTTEAINEEN HANKINTA (FGLTTDAIHEEN KOSTEUDEN KANNALTA) 

Hakkeen hankinta voi tapahtua siten, että haketetta-

vaksi tarkoitettu pienpuu kaadetaan ns. "rasiin' 

vesurilla, moottori- tai raivaussahalla ja erillisel-

13 kaatokahvalla varustetulla moottorisahalla. NSistS 

erityisesti viimeksimainittu on osoittautunut koke-

musten mukaan parhaaksi ratkaisuksi. Kaatamisen j31-

keen on edullista v3hent33 puun luontaista kosteutta 

"rasikuivatuksella", jolloin se haihduttaa vett3 leh-

tien ja neulasten kautta. T3llSin 1-3 kk:n kuivatuksel-

la voi kosteusprcsentti HE-SSl) pudota (30-401), mi- 
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k on edullista itse palamistekniikan kannalta. T -

mn jälkeen voidaan puuaines hakettaa ja kuljettaa 

varsinaiselle lmpakeskuspaikalle. Periaatteessa on 

mandollista suorittaa haketus vlittmsti pienpuun 

kaatamisen jälkeen. Tllin kuivatuksesta täytyy huo-

lehtia erityisessä varastokatoksessa, sillä on todettu 

ettei hake kuivu avokasoissa lainkaan, vaan kasan pin-

taosiin muodostuu vaihtelevanpaksuinen kerros, johon 

kosteus kondensoituu lmpiv3st sisosasta ja johon 

sadevesi useimmiten pysähtyy. Ellei tällaista varasto- 

rakennusta ole kytettviss, kostean hakkeen poltta-

minen on mandollista erityisen etupesratkaisun avul-

la. Niitä haittoja, joita tm tekniikka tuo tulles- 

saan selvitelln jljemp3n. 

3 

PUUN PALAMINEN 

Puun pyrolyysin ja palamisen ppiirteinen tunteminen 

on arvosteltaessa puun polttoon tarkoi-

tttujn loittist:jon t:ininta. 

Ilmattomassa tilassa kuumennetusta puusta poistuu en- 

1 	siksi siihen mekaanisesti sitoutunut vesi. Samanaikai- 

sesti vesihyryn kanssa puuaines menett 	jonkin ver- 

I ran helposti haihtuvia orgaanisia yhdisteit. Tuotu 

lmpmr kuluu kosteuden poistumisvaiheen aikana 

I 	 p3asiassa veden höyrystmiseen, joten puuaineksen 

lmpötila pysyy tllin arvossa 100-1O5 ° C. Fuuainek-

sen kuivuttua lmptila alkaa jälleen kohota, mikäli 1 

	

	ulkopuolinen lmpvaikutus jatkuu. Fuuaineksen lmpE- 

tilan noustessa nopeasti ei lmpitila-alueella 100- 

1 	105 ° E yleensä tapandu kemiallisia reaktioita. Kun puu- 

aines saavuttaa lampotilan 150-1800, alkaa varsinai- 

1 

	

	nen pyrolyysi. Tmn lmp6tila-alueen ylittyess syn- 

tyy verrattain suuria mri kaasuja - erityisesti 

I 	 hiilimonoksidia ja -dioksidia, sekä varsin runsaasti 

vasihi3yryN. TNssE vaiheessa 	siirtyv pyrolyysituot- 

1 
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teissa myös etikkahappoa, metapolia, asetonia ja 

tärpättiä. Reaktioiden luonne muuttuu, kun puun läm-

pötila on n. 270 ° C. Tällöin alkaa lämpöä kehittävä 

hajoamisreaktio, jonka ansiosta puuaineksen lämpötila 

kohoaa n. 400 0 0:een. Kaasukoostumuksessa tapahtuu 
samalla selvä muutos. Syntyvät kaasut ovat etupäässä 

hiilivetyjä, varsinkin metaania. Myös vetyä esiintyy 

jonkin verran. Tämän vaiheen aikana syntyy lisäksi 

puuhappoa (etikkahappoa, metasolia, asetonia) ja 

tärpättiä sekä edelleen runsaasti tervaa. Puuaineksen 

kuivapainosta on tämän jälkeen jäljellä n. 40%, jota 

jäännöstä kutsutaan normaaliksi puuhiileksi. Tämän 

lämpötilan on edelleen noustava yli 500 0 0:n, ennen-
kuin sen palaminen alkaa. Tyypillistä puun poltolle 

on sen tarvitsema lisäilmamäärä palamisen eri vaiheis-

sa. 

Käytännössä puun palamiseen erilaisissa tulisijoissa 

vaikuttavat lisäksi ennen kaikkea puun kosteus ja pala- 

koko. Pieni palakoko lisää reaktiopintaa, mikä kiih-

dyttää palamisnopeutta. Puun runsas kosteuspitoisuus 

puolestaan aiheuttaa sen, että palamistapahtumassa ks-

hittyvästä lämmöstä kuluu huomattava osa puussa olevan 

veden höyrystämiseen. Tämä merkitsee tehon alentumista, 

mikäli samalla syötettyä polttoainemäärää ei lisätä. 

Puun kosteus, sen lisäksi että se alentaa tehoilista 

lämpöarvoa, vaikuttaa myös itse palamisprosessiin. 

Palamislämpötila alenee kosteuden kasvaessa, koska 

polttoainekilogrammasta saatu lämpömäärä pienenee, 

samalla kun siitä syntynyt savukaasumäärä lisääntyy. 

Jos puu on kostoata, saattaa tulipesän lämpötila las-

kea niin paljon, etteivät haihtuvat aineet pala täy-

dellisesti, tällöin palamisilma, erikoisesti toisio-

ilma olisi syytä esilämmittää, mikäli ko. tekniikka 

on käytettävissä. Puun kosteus hidastaa myös sen pala-

misnopeutta ja vastaavasti lämmönkehitystä. Puusta 
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hyrystyv vesi muodostaa tllin polttoainepalojen 

pinnalle hyrykerroksen, joka est 	ilman hapen p- 

semst palavan aineen yhteyteen. Seurauksena on tuli-

pesän lmptilan lasku ja eptydellinen palaminen. 

Palamisnopeutta voidaan tosin nopeuttaa pienentmll 

palakokoa. Puun kosteudella on lisäksi vaikutusta ns. 

kastepistelmptila-arvoon siten, että mit suurempi 

kosteus on sit korkearnmaksj tm arvö nousee. Kat-

tilan tulipinnat ja savusolat on pidettv aina kor-

keammassa lrnptilassa kuin kastepistelrnpti1a. 

Kaiken kaikkiaan edellisesti voidaan tehdä se johto-

ptös, että kosteus vaikuttaa alentavasti palami-

sen hytysuhteeseen ja saattaa jopa vaikeutta itse 

palamista. Siten on edullista pyrkiä 

- ilmakuivaan puupolttoaineeseen (hakkeeseen, rasi-

kuivatus) 

- pieneen ja tasalaatuiseen palakokoon (thn voidaan 

pst hankkimalla korkealaatuiset hakkurit). 

1 	 Aikaisemmassa vaiheessa mainittiin metstuoreen hak- 

keen polttomandollisuuksista. Voidaan todeta, ett 

1 

	

	parahaiten se onnistuu kyttmll muurattua etupes- 

ratkaisua. Tllin nimittin muurauksiin sitoutunut 

1 	lämp5 pit 	steilylln palamislmptilan 

korkeana. Tm on esim. sahoilla, joilla poltetaan 

I 

	

	 puristettua kuorta (kosteus 6O) perustekniikkana. 

On kuitenkin huomattava, että palamisen hy5tysuhde 

I 	 laskee selvästi poltettaessa mrk 	haketta eli 

pyrittess samaan tehoon on polttoainemri list- 

(Liitteest 	n:o 1 voidaan ko. seikka havaita.) 

1 
Polttopuun tuhkamPi 	on vhinan vain n. O.4-0.7 

1 	puuaineen mrstä. Puun tuhka on vaikasti sulavaa, 

sen sulamispiste on n. 140000,  minkä vuoksi puun 

I tuhka on verraten helposti ksiteltv, eikä muodos- 

ta sanottavaa ongelmaa suuremmassakaan kattilalaitok-

I 	 sessa, miss mielessä se eroaa selvPsti esim. turpees- 
4- La. 
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KUSTANNUSVERTAILU KEVYTOLJYLAITOKSEN JA PUUHAKETTA KYTTAVAN LAITOK-

SEN VALILLÄ 

1 	 Vertailu suoritetaan siten, ettE mukaan otetaan lEm- 

pOkeskuksen laitteista ne, jotka ovat erilaisia Sljy-

ja hakelaitoksissa. 

Tyyppitukikohtien Eljynkulutuslukujen (50000-90000 l/a) 

sekä 3000 h huipunkEyttöajan perusteella pEEdyttiin 

vertailutehoon 150 kW. Erityisesti on oltava varovai- 1 	 nen kattilatehon ylimitoittamisen suhteen, sillE tEllOir 

kattilalaitteiston kEyntiajat muodostuvat lyhyiksi ja 

1 	 kEyt5n automaattisuus varmasti kErsii. Sen sijaan on 

pyrittEvE siihen, ettE hakkeenpoltto-osuus on perus-

I kuormaa ja joko Eljy tai sEhkE huolehtii huipuista ja 

aivan pienistE tehoista. Vaikka hakeosuuden suhde 51-

I 	jykattilaosuuteen on 50%/50% kattaa hake lEmpEener- 

giasta silti n. 50%. 

1 	Hakkeenpolttolaitoksen osalta vertailussa on jErjes- 

telmE, jossa voidaan polttaa kuivaa (kosteus alle 40%) 

I haketta. TEll5in tekniikkana on siirtEE hake kevyeh- 

kOsti rakennetusta siilosta automaattisesti toimivan 

I 	(termostaatti) syOttOlaitteiston avulla kattilan tuli- 

pesEEn (liitteet n:o 2, 3). Ratkaisun etuna on poltto- 

tapahtuman automaattisuus, jolloin varastosiilosta 1 	voidaan syOttEE kattilaa ilman vElivaiheiden kEsityEtE. 

Ko. tekniikkaa kEyttEviE. hokkeenpolttolaittditoja 

1 	on kEytOssE useita. 

1 	Selvityksen aikana on ilmennyt, ettE Termekos Oy on 

ryhtynyt markkinoimaan kiinteEn polttoaineen polttoon 

I 	tarkoitettuja pakettilaitteistoja. On kuitenkin vali- 

tettavaa, ettE niiden pienin koko on 290 kW, joka 

tuntuu selvEsti liian suurelta TVH:n tukikohtiiri. Li- 1 

	

	sEksi hankinnan korkeahko hinta 200.000 mk ei sisEllE 

vielE kattilan rakenteeltaan tuntemattoman syEttEkul- 

1 	jettimen tEyttOtekniikkaa, joka on ratkaistava jolla- 



km tavoin luvatun automaattisen polttotapahtuman 

aikaansaamiseksi. 

5 

KEVYTOLJYLAITOS 

5.1 

Hankintakustannukset 

5.11 

Katt ilat 

5.12 

Öljylaitos 

5.13 

Savupiiput 

5.14 

L0ro0koskuo'nuone 

6 500 mk 

- kattila on ylipainetyyppinen. Lisäksi hinnassa on 

mukana ter8ksinen savupiipun yhdyskanava. 

20 m 3 :n säiliO 	21 000 mk 

- kustannuksissa on huomioitu Eljypolttimet, -s8ili6 

ja putkistot kaikkine varusteineen k8ytt5kuntoon 

asennettuina 

- s8ili6n koko on laskettu 2 viikon suurinta kulu-

tusta vastaaviksi. 

15 500 mk 

- savupiipun pituus 1Dm ter8ksest8 valmistettuna. 

16 500 mk 

- l8mp6keskushuoneen kooksi on mitoitettu 55 rn 3 . 

Rakennuskustannuksina on pidetty 300 k/m 3 , johon 

katsotaan sisltyv8n mm. shk6-, vesi- ja viemri-

johdot 

- 5ljysili6n tilantarve on sistiloissa n. 60 m 3  
(yleinen suositus on pyrki8 rakentamaan Sljys8iliO 

sistiloihin. Vrt. Rakennushallituksen ohjeet) 

18 000 mk 

Yht. 	34 500 mk 
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Kustannuksista puuttuvat vesipuolen laitteistot eli 

k3ytt5vedenlmmittimet, lmp5johtopumput sekä st5-

laitteet, koska ne on katsottava olevan samanlaiset 

sekä hakelmmitteisess3 lmp6keskuksessa ottO Sijy-

lOmmitteisessO lOmpOkeskuksessa. 

5.15 

KevytSijykesku ksen hankintahinta yleensO 

- kattilat 
	

5 500 mk 

- 6ljylaitos 	 21 000 

- savupiippu 	 15 500 

- lmp6keskushuone 	34 500 

yhteensO 
	

79 500 mk 

5.2 

KiinteOt kOytt5- ja hoitokustannukset 

5.21 

Palkat ja sosiaalimenot 

5 lOmmityspistettO/kk 

5.36 mk/kk, piste = 	510 mk/a 

5.22 

Huolto ja korjaukset 

- 3 lOmp5keskuksen laitehankinnoista ktettOessO 

kevyttä poltto5ljyO. 

Suurimmat menoerOt aiheutuvat Sljynpolttimien 

vuosittaisista huolloista ja 3. . . 5 vuoden vOlein 

tapahtuvista peruskorj auksista 

= 	685 mk/a 

5.23 

Polttoa inevaraston korko 	 500 rnk/a 
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5.24 

Nuohous 	 768 mk/a 

Kiinte9t k3ytt6- ja hoitokustannukset 

2 863 mk/a 

5.3 

Muuttuvat kustannu kset 

5.31 

Polttoaineku stannukset 

Vuoeihy8tjsuhde 0.7 

Polttoaineen hinta 65 p/l 

= 65.79 mk/MWh 

Vuosienerg±a 450 MWh/a 

vastaa 65 067 l/v kevytt3 poltto61ji3 

42 293 mk/a 

c 
• JL 

Muuttuvat k9ytt6kustannukset 

5.321 

Shk6kustannu keet 

25 kkh/m 3  kevyt poltto1jy 	390 rnk/a 

Muuttuvat kustannukset yhteens9 	94.55 mk/MMh 

5.4 

P330 m a k u s t a n n. u ks t 



5.41 

Kattilalaitos 

Kuoletusaika 15 v kevytSijylaitokselle 

laskentakor'ko 10% 

= annuiteetti 0.1315 

Hankintahjnta 45 000 mk 

P3omakustannus 5 917 mk/a. 

5.42 

Ta lonrakennustekniset laitteet 

Kuoletusaika 40 v 

laskentakorko 10% 

annuiteetti 0.1023 

Hankintahinta 34 500 mk 

P3omakustannus 3 529 mk/a. 

P3omakustannukset jhteens3 	9746mk/a 

Kiintet k2,tt5-j a hoitoku stannukset 

2 863 mk/a 

Kustannukset yhteens9 
	

12 609 rnk/a 

5.5 

Lmm8ntuotantokustannukset 

Kiintet yksikk5kustannukset 
	

64.1 mk/kW, a 

Nluuttuvat kustannukset 
	

94.85 mk/MWh 
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6 

HAKKEENPOLTTOLAITOS 

5.1 

Hankintakustannukset 

6.11 

Kattila 	 14 000 mk 

- kattila on p331t3 puhdistettava alipainetyyppinen 

kattila 

- kattilaa ei ole varustettu etupes3ll, joka mah-

dollistaisi mrn hakkeen polton. (Edellä on esi-

tetty niitä haittoja, joita tst3 seuraa) Siis 

tulisi pyrkiä hakkeen kosteusprosenttiin, joka on 

alle 40 	(mand. etupes3 n. 9 000 mk). 

6.12 

Hakkeen sy6tt5laite 

I 	 Sy6tt6laite siilosta tapahtuvaa hakkeen automaattista 

sy6ttmist varten. Sy6ttlaite toimii yhdessä pala-

misilmapuhaltimen kanssa kattilaveden termostaatin 

1 

	

	 ohjaamana. Lisäksi palovarmistus on hoidettu erilli- 

sillä palosulakkeilla, jotka ohjaavat vesisammutus- 

1 	 suuttimien hanoja. Edelleen palovaaraa vhent 	sy6t- 

t6laitteiston viimeisen ruuvin tyhjennysautomatiikka. 

1 

	

	 Ko. syEttölaitteistosta on runsaasti kokemuksia, jot- 

ka ovat melkoisen hyvi3. 

- sy6tt6laitteiston hinta 	35 000 mk 

1 6.13 

Savupi ippu 17 000 mk 

Savupiipun pituus 15 m aikaansaa riittvn vedon ali-

painekattilaan. 

1 
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6.14 

Lmp0keskushuone ja hakkeen sy5tt6siilo 

- l3mp6keskushuone 90 m 3 	27 000 mk 

- hakkeen sy5tt6siilo 20 m 3 	20 000 mk 

Hakkeen syätt6siilon koko märytyy ainoastaan vii-

konloppukyt6st. Koska haketta on pidettv "kriisi- 

vapaana" polttoaineena, ei suurempaa varastoa tai--

vita. Hakkeen kuljetus on siis jatkuvaa toimintaa. 

6.15 

Hakekeskuksen hankintakustannukset ilman lmp5j ohtopuolen 

varustusta 

- kattila 

- sy6tt5laitteisto 

- savupiippu 

- rakennusteknilliset ty8t 

hteens 

14 000 mk 

35 000 

17 000 

47 000 

113 000 mk 

Laitoksen budjettihintana voidaan pit 	kun se varus- - 

tetaan vesipuolen laitteilla (15 000 mk) ja savu-

kaasun puhdistimella sekä savukaasupuhaltimella 

(25 000 mk) ja a1ipainestjll 	(5 000 mk) 

n. 170 000 mk 

6.2 

Kiintet kytt0- ja hoitokustannukset 

6.21 

Palkat ja sosiaalimenot 	 2 400 mk/a 

5.22 

Huolto ja korjaukset 

3% laitteiden ja koneiden hankinta- 

kustannuksista 	1 470 mk/a 
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5 23 

Po lttoa inevara ston korko 
	

50 mk/a 

6 . 24 

Nuohous 
	 788 mk/a 

Kiinte3t käytt5- ja hoitokustannuk- 

set yhteensä 	 4 688 mk/a 

6.3 

rluuttuvat kustannu koet 

6.31 

Polttoainekustannukset 

Laskelmat suoritetaan koivuhakkeella, jonka koo-

teusprosentti on n. 35. T3llSin lOmpOarvona voidaan 

kytt33 

680 Noal/i-m 2  = 790 kWh/i-m 3 . 

Edelleen m3ritelln kuvan saamiseksi hakkeenpolton 

kannattavuudesta verrattuna Oljypolttoon kustannu k-

set eri hintaisilla hakeirtokuutiometreill: 

50 mk/i -m , 40 rnk/i-m , 20 mk/i-m 
.3 

(VAPO:n hinta 57 mk/i-m ). 

Polton vuosihyStysuhteena k3ytet38n arvoa 0.7. Tll5in 

lmmön hinta: 

75.95 rnk/MWh, 50.83 mk/MWh, 25.32 mk/MW8 

Vuosienergia 450 MWh/a. 

Polttoainekustannukset 

48 825 mk/a, 32 547 mk/a, 15 277 mk/a. 

u • 

Nuuttuvat kyttokustannukset 
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6.321 

S3hk8kustannukset 

SOhkbn hinta 24 p/kJh. 

Sy8tt6laitteiden tehontarve 0.75 kW, huipun k3ytt0-

aika 4 500 h/a 	 510 mk/a 

Muuttuvat kustannukset yhteens 

60 mk/i-m 3 , 40 mk/i-m 3 , 20 mk/i-m 3 . 

110.3 mk/MWh, 74.13 mk/MWh, 377 mk/MWh. 

6.4 

P35omakustannukset 

6.41 

Kattilalaitos 

Kuoletusaika 15 v 

Laskentakorko 10% 

= annuiteetti 0.1315 

Hankintahinta 56 000 mk 

Pomakustannus 8 679 mk/a. 

6.42 

Ta lonrakennustekniset laitteet 

Kuoletusaika 40 a 

Laskentakorko 10% 

Annuiteetti 0.1023 

Hankintahinta 47 000 mk 

POSornakustannus 4 808 mk/a. 

POSomakustannukset hteens5 	13 457 mk/a 



14 

Kiintet kytt6- ja hoitokustannuk- 

set 
	

4 888 mk/a 

Kustannu kset yht eens 	18 175 mk/a 

6.5 

L8mrn8ntuotanto kustannukset 

Kiintet yksikk8kustannukset 
	

121.2 mk/kW, a 

Muuttuvat ku stannu ks8t 
3 	.3 	3 60 mk/i-m , 40 mk/i-m , 20 mk/i-m 

110.3 mk/MWh, 74.13 mk/MWh, 37.97 mk/MJh 

Liitteess n:o 5 on piirretty vertailukarakteristikot. 

Piirroksista voidaan laskea hakkeen saavan maksaa 

n. 44.5 mk/i-m3  ollakseen kaikilta kustannuksiltaan 

samansuuruinen kuin kevyt poltto8ljy (65 p11). Voi-

daankin todeta, että normaalissa asumistarkoitukseen 

kehitetyss lmm8ntuotannossa (t 	3 000 h) V/\P0:n 

hinta 57 mk/i-m3  juuri ja juuri on alussa mainitun 

20% kokonaiskustannuksien lisäyksen alueella kytet-

t8ess3 liitteess8 n:o 2 esitetty8 tekniikkaa. 

7 

HAKKSENF8LTTOLAITTEIDEN SIITTAdINEJ 

1 	Tukikohta tyyppi "Toivonen' 

1 	 Yleisesti voidaan todeta, ett2 hakkeenpolttolaitteet 

8dellyttvt lmp8keskustiloj en suunnittelua erityi- 

I 

	

	sesti ko. tekniikkaa varten. Liitteess n:o 2 esitetty 

j8rjestelm ei kattilahuoneen korkeuden osalta sov1lu 

I 

	

	tyyppi Toivoseen, sillä korkeusvaatimuksena on vähin- 

tdn 3300 mm. Lisdksi sy8tt8siilon sijoittaminen 
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tuottaa suuria vaikeuksia ikkunoiden ja portaiden 

sijainnin johdosta. Koska kattilahuoneen ylpuolisia 

osia ei voida saada hakevarastokytt66n, ei liitteen 

n:o 6 hakkeenpolttosysteemikn voida soveltaa. 

Näin ollen tukikohta Toivoseen voidaan ajatella ulko-

puolista eri1list yksikk6, joka voi sijalla aivan 

kiinteist8n vieress (vrt. palamattomat rakenteet). 

8 

P A L 0 T U R V ALLIS 0 U 5 

Kiintet polttoaineet ovat j8lleen tulossa lmp6kes-

kuskytt56n. Niinpä 8ljypolton selvät ohjeet eiv8t 

annakaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tst 

syyst paloturvallisuusvaatimuksia on ryhdytty laa-

timaan koskien juuri kiinteitä polttoaineita ja tl-

laiset ohjeet ovatkin tmn selvityksen laadintahet-

kell lausuntokierroksella. Paloturvallisuusasiat 

ovatkin paikallisten paloviranomaisten ratkaisujen 

varassa. Kuitenkin on ilmeist, ett hakkeen kuljetin-

ja sy8tt6laitteilta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia: 

- kuljetinlaitteet ovat rakennetut palamattomista 

rakennusaineista 

- sy6tt8laite ei pstä tulta kattilasta siiloon 

- sy6tt6laitteet ovat varustetut itsetoimivilla 

lmp6hlyttimill 

- sy8t6n ollessa keskeytyksiss8 sy0tt8laitteiden 

on sulkeuduttava tiiviisti. 

YHT E E N V E T 0 

Hakkeen polton ydinkysymys on hakkeen kosteuden m0-

ritteleminen eli pyrit8nk6 polttamaan metstuoretta 

haketta vai pyritnk5 se kuivaamaan. Kuivan hakkeen 

(kosteus alle 40%) kyt8st on runsaasti etuja. Kui-

vatus tulisi jrjest8 mikäli mandollista rasikuiva- 
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tuksena, jolloin tähän ei tarvitsisi uhrata palamis-

energiaa. 

Hakkeenpolton kannattavuus 150 	kW:n 	laitoksella 	on 

samaa 	luokkaa kuin 	kevyt8ljylaitoksella mikäli 	hak- 

keen 	hinta 	on n. 	45 mk/i-m 3 . VAPO:n 	käyttämä 	hinta 
3. (57 	mk/i-m 	) johtaa 	hiukan suurempiin 	kustannuksiin. 

(Vertailussa käytetty 8ljyn hinta 	sisältää 	hiukan 

nousua 	ajankohdan 11.8.-78 hintatasoon, 	mitä 	on 

Laitteiden sijoittelu vanhoihin kiinteistbihin tuottaa 

vaikeu ksia vaadittuj en kattilahuonekorkeuksien osalta 

ilman huomattavia rakennusteknisiä tOitä. 

Hakkeenpolttolaitteiden osalta tekninen kehitystyS 

jatkuu tällä hetkellä voimakkaana käynnistyttyään 

pitkän hiljaiselon jälkeen noin vuosi sitten, joten 

siltä puolen on odotettavissa kyllä ratkaisuja, mutta 

tiettyä varovaisuutta on syytä noudattaa, sillä osa 

tekniikasta saattaa olla vielä piirustusp8ytätaso. 

Toisaalta jonkun on ehkä otettava riski ja tässä mie-

lessä TVH:n tukikohdat ovat oikeita pienehkOjen hak-

keenpolttolaitosten koepaikkoja. 

Tapiolassa 23.8.1978 

INSINOÖRITOIMISTO TOUKO SAARINEN 

Jukka Viravuori 

Dipl. ins. 

Touko Saarinen 
T ins. 

julkisuudessa esitettykin) 
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LIITE 	1 

POLTTOPUUN LÄMPÖSISALTO JA PAINO $RTO-m3 :ä KOHTI 

K 1 NTOPUUN PROSENTTI MÄARAT 	(SULUISSA) 





Syöttölaitteisto varustettu paloturvallisuuden 

vaatirnilla laitteilla: 

- palosulakkeet 

- yhdistetty vesijohto verkostoon 

- ruuvin kiynti hidastettu kellolla 

suikusyötin 	fl 	kattila 

u 
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LIITE 3 

AUTOMAATT INEN HAKKEEN SYÖTTÖLAITTEISTO 
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ETUPESÄ MÄBJN HAKKEEN POLTTOA VARTEN 
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HAKEVARASTO 

täytetään poltto-
ainesäiliö määrä- 
ajoin 

alonkestävä 

T4esän yhtey- _________ - 

dessä oleva slii- 
liö voi olla yh- 
den vuorokauden 
tarvetta_vastaava Mandollinen 

Polttoaine- rpinnankorkeus- 
säuliön alaosa anturi 

rt 5tä  
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LIITE 6 

POLTTOAINESÄILIÖLLÄ VARUSTETTU KXSIN 

TÄYTETTÄVÄ KATTILA 
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