
 

Selvitys 
 
 
Hannariina Honkanen ja 
Kimmo Puolamäki 

Helmikuu 2022 

 1 (4) 

 

 
 

           
 
 

 

Viljankuivauksen sivujakeiden polttokäyttömahdollisuuksien selvittäminen –  

briketöinti ja polttokokeet 

Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke 

 

Taustaa ja tavoitteet 

Hankkeessa oletuksena on, että viljan kuivauksessa syntyvää sivutuotetta, kuoria, kevyttä viljaa, oljenpalasia ja 

rikkakasvien siemeniä, voitaisiin hyödyntää sekä tilan omassa että lämpöyrittäjäperusteisessa lämmöntuotan-

nossa. Tiedetään, että viljan kuivauksen sivutuotetta on jonkin verran hyödynnetty jo energiantuotannossa paikoi-

tellen. Kuivurilta tuleva sivutuote on valmiiksi erittäin kuivaa (hyvä lämpöarvo), ja sitä syntyy huomattavia määriä 

etenkin yhteiskuivureilla. Tätä energialähdettä ei ole systemaattisesti hyödynnetty. Hankkeessa tehdyssä esiselvi-

tuksessä laskettiin arviot teoreettisista sivutuotteen saantomääristä ja energiasisällöistä Etelä-Pohjanmaan alu-

eella. 

Tässä selvityksessä tehtiin sivutuotteen esimerkkijakeelle briketöintitestit (briketöityvyys) sekä poltettiin sivutuo-

tetta irtotavarana sekä briketöitynä hakkeen kanssa seospolttona JAMKin tutkimuskäytössä olevassa 500 kW bio-

lämmityskattilassa. Polttokokeita tehtiin neljä kappaletta, ja tavoitteena oli selvittää viljan kuivauksen sivutuot-

teen vaikutusta polttoaineen syöttöön, palamiseen ja päästöihin kattilassa. Briketöinnissä ei käytetty apuaineita. 

Viljankuivauksen sivutuote oli paikallisesta saarijärveläisestä kuivurista, jossa oli kuivattu ohraa ja kauraa. 

 

Viljankuivauksen sivutuotteiden käsittelykokeet ja polttoaineanalyysit 

Viljankuivauksen sivutuotetteen briketöityvyyttä testattiin Biotalousintistuutissa JAMKin omalla briketöintilaitteis-

tolla syyskuussa 2021. Briketöinnillä voidaan vaikuttaa raaka-aineen käytettävyyteen poltossa sekä myös säilytyk-

seen. Raaka-aineesta noin 35 % oli peräisin kauran kuivauksesta ja n. 65 % ohran kuivauksesta. Viljan kuivain oli 

tyypiltään jo iäkäs ylipainekuivuri. Materiaalina kerättiin hyödynnettäväksi esipuhdistusjae sekä pohjaimurilta ja 

ilmanpuhdistuksesta tulevat jakeet.  

Briketöinnissä asetuksina olivat 40 mm halkaisija sekä paine 120 bar. Kaura-ohjajae puristui testissä noin kolmin-

kertaisesti (ks. kuva 1). Briketöinnin tuloksena testissä tuotettiin suhteellisen hyvin koossa pysyvää brikettiä ilman 

lisä/tukiaineita. Brikettiä säilytettiin sisähallitilassa ennen polttokoejaksoa noin 3 vkoa, jolloin se pysyi pääosin 

muodossaan. Brikettien rakenteen hajoamista havaittiin jonkin verran varsinkin päällimmäisissä kerroksissa. 

Polttoaineanalyyseissä hakkeen kosteus oli noin 32 %, viljairtojakeen 17,1 % ja viljabriketin 17,5 %. Tehollinen 

lämpöarvo hakkeelle oli noin 18,9 MJ/kg ja viljajakeelle noin 17,6 MJ/kg, joten kovin suurta eroa lämpöarvossa ei 

ollut. Saapumistilainen lämpöarvo hakkeelle oli em. kosteudessa 12,1 MJ/kg, viljairtojakeelle 14,2 MJ/kg ja vil-

jabriketille 14,1 MJ/kg. Tuhkaa hake sisälsi analyysin mukaan 0,6 painoprosenttia kun taas viljajae vastaavasti 5,3 

painoprosenttia.  
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Kuva 1. Viljakuivauksen ohra- ja kaurapohjaista sivutuotetta varastossa (vasemmalla) ja briketöitynä (keskellä). Oikeanpuolei-

sessa kuvassa JAMKin Kimmo Puolamäki ja Suomen metsäkeskuksen Juha Viirimäki tutkivat tehtyjä brikettejä.  

 

Polttokokeiden toteutus ja tulokset 

Polttokokeiden tarkoituksena oli selvittää käytetyn polttoaineseoksen vaikutuksia lämmityskattilan hyötysuhtee-

seen ja päästöihin. Samalla tehtiin havaintoja käytettävyydestä todellisen tilatoiminnan näkökulmasta. Polttotes-

tit tehtiin omalla JAMKin 500 kW biolämmityskattilalla (ks. kuva 2). Suomessa ei ole päästörajoja tämän kokoluo-

kan lämmityskattiloiden käytölle, mutta testien arvoja voitiin verrata kattilatestausstandardin EN 303-51 

päästöarvoihin.  

 

Kuva 2. 500 kW testikattila JAMKin laboratoriossa.  

 

1 EN 303-5: 2021. Lämmityskattilat. Osa 5: Kiinteää polttoainetta käyttävät 
lämmityskattilat, manuaali- ja automaattisyöttöiset, nimellinen 
teho 500kW:iin asti. Termit, vaatimukset, testaus ja merkintä. 
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Polttokokeissa suoritettiin yhteensä viisi koetta: 1) pelkkä hake (nimellisteho), 2) 10 % sivutuotteen osuus irtota-

varana hakkeen seassa (nimellisteho), 3) 10 % sivutuotteen osuus brikettinä (nimellisteho), 4) 10 % sivutuotteen 

osuus brikettinä (osateho, 30 %) ja 5) sivutuotteen osuus 30 % brikettinä (nimellisteho). Kokeessa 2) polttoaineen 

kosteusprosentti oli analyysin mukaan 24,5 paino-%, kokeessa 3) 27,2 paino-%, kokeessa 4) 28,7 paino-% sekä ko-

keessa 5) 23,3, paino-%.  

Polttoaineen syöttö tehtiin yhteisestä siilosta lisäten viljajaetta hakkeen joukkoon, eli erillistä syöttölinjaa ei eri 

polttoaineille toteutettu. Koekattilassa on lisävarustuksena tulipesän muuraukset, ja kattila on varustettu ensiö, 

toisio sekä tertiääri-ilmapuhaltimilla. Palamisessa oli mahdollista säätää palamisilmojen lisäksi polttoaineen syöt-

töä sekä arinan liikkeitä. Polttoaineen kulutukselle oli vaakamittaus. Testauksessa oli käytössä seuraavat mittauk-

set: CO, OGC, O2, NO, NOX, NO2, SO2, CO2, hiukkaset (PMCE Stack 990) ja hiukkaset (Paul Gothe, ks. kuva 3). 

 
Kuva 3. Hiukkasmittaus suodattimelle JAMKin laboratoriossa. 

 

 

Polttokokeet osoittivat, että viljankuivauksen sivutuotteen osuus ja sen muuttaminen 10 %:sta 30 %:iin ei selke-

ästi vaikuttanut kattilan hyötysuhteeseen. Keskimääräiset hyötysuhteet vaihtelivat 76-84 % välillä. Korkein hyöty-

suhde saavutettiin 10 % briketöidyn sivutuotteen jaeosuudella nimellisteholla. Hyötysuhde pieneni jonkin verran 

irtojakeena lisätyn sivutuotteen 10 % osuudella (verrattuna brikettiin), mihin saattaa vaikuttaa ainakin pienten ja 

kevyiden partikkelien suurempi määrä syötössä ja palamisessa. Savukaasujen hiilidioksidipitoisuudet (CO) pysyivät 

hyvällä tasolla kaikissa koeajoissa (vaihteluväli 30-120 ppm 10 % hapessa). NOX-päästötaso oli kuitenkin seos-

poltoissa kaksin-kolminkertainen (166-245 ppm) verrattuna pelkkään hakepolttoon (81 ppm). Savukaasun hiuk-

kasmittaukset suoritettiin testeissä sekä jatkuvalla sähköisellä mittauksella että suodatinmittauksella. Ero hiukkas-

pitoisuuksissa nähtiin 30 % brikettitestissä, jossa pölypitoisuudet olivat noin kolme kertaa korkeammat kuin 

muissa palamiskokeissa. Eräs merkittävä ero viljan kuivauksen sivutuotteiden käytössä on rikkidioksidin määrän 

korkeampi määrä, mikä johtuu polttoaineen kemiallisesta koostumuksista. 
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Johtopäätöksiä  

 

Polttoaineen ominaisuudet ja syöttö kattilaan: 

• Viljankuivauksen sivutuotteen saapumistilainen lämpöarvo on korkeampi kuin hakkeen, mikä johtuu al-

haisemmasta kosteuspitoisuudesta. Sivujakeen tuhkapitoisuus on kuitenkin korkeampi kuin hakkeen. 

• Irtonaisen sivujakeen palakoko on pieni, joten sen sekoittuminen siilossa tasaisesti hakkeen kanssa on 

epävarmaa. 

• Briketöidyn sivujakeen palakoko on aluksi suurempi kuin hakkeen, mutta briketti hajoaa siilossa ja kuljetti-

mella palakooltaan pienemmäksi. Briketöidyn sivujakeen syöttö tulipesään onnistuu tasaisemmin hak-

keen seassa kuin irtonaisena olevan. 

• Polttotuloksissa on kuitenkin nähtävissä brikettien epätasainen syöttyminen kattilaan eli määrä vaikuttaa 

vaihtelevan polttoaineseoksessa testin aikana. Jos haluttaisiin vakioida brikettien tai irtonaisen sivujakeen 

määrä hakkeen seassa, olisi oltava erillinen syöttö ja/tai testissä brikettien tapauksessa käsisyöttö. 

Polttokokeet, palaminen ja päästöt: 

• Polttokokeiden perusteella näyttää siltä, että poltossa voidaan hyödyntää viljankuivauksen sivutuotetta 

(tässä kauraa ja ohraa) 10 % joko irtotavarana tai briketöitynä hakkeen seassa ilman, että tämä vaikuttaisi 

merkittävästi kattilan toimintaan tai päästöihin.  

• Hyötysuhteet olivat testeissä välillä 76-84 %, alin hyötysuhde saavutettiin perussäädöillä irtonaisen sivuja-

keen (10 %) seospoltossa (täysi teho). 

• Mikäli polttoa säädettäisiin edelleen ja ajettaisiin pidempään, saataisiin palamista optimoitua vielä pa-

remmin (mm. hyötysuhde); testeissä tehtiin ”perussäätöjä” hakkeen polton lähtökohdista. Säädöt voivat 

hyvin myös olla kattilakohtaisia. 

• Viljajaebriketti palaa arinalla kuumemmin kuin hake, mihin vaikuttaa muun muassa polttoaineen tiheys ja 

lämpöarvo. 

• Briketöidyn 10 % sivujaeosuuden testi aiheutti selkeästi pienemmät CO-päästöt kuin irtojakeen (10 %) 

osuuden testi (vertailussa täystehot). 

• Briketin osuutta lisätessä (→ 30 %) hiukkaspäästöt sekä NOx-päästöt osoittautuivat suuremmiksi kuin 10 

% testeissä. Rikkidioksidia syntyy sivujakeen määrää nostettaessa enemmän, koska raaka-aine sisältää 

enemmän rikkiä.  

• 10 % briketin osatehoajossa mitattiin testisarjan pienimmät hiukkaspäästöt (suodatinmittaus). Vastaksena 

tähän voi olla kattilan pienemmät ilmavirtaukset, jolloin hiukkaset jäävät tuhkaan. 

• Koetuloksiin ovat mahdollisesti voineet vaikuttaa seuraavat asiat: polttoainesiilon ajoittainen manuaali-

nen sekoittaminen, automaattinen arinan puhdistus, kosteuden tiivistyminen (alhainen savukaasun läm-

pötila). 

 
 

Lisätietoja (sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi):  

Hannariina Honkanen, JAMK 

Kimmo Puolamäki, JAMK  

 

 


