Biokaasulaitokset
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Demecan tarina

Demecan tarina
Tarinamme on alkanut vuonna 2008 suomalaisella lypsykarjatilalla Haapaveden Lumimetsässä, missä ensimmäiset Demeca-ratkaisut on
kehitetty ja asennettu perustajamme, Pekka
Vinkin, kotitilan robottipihattoon.
Pekka oli jo tätä aiemmin työskennellyt maatilakokoluokan biokaasulaitosten parissa ja nykyisin
yli 15 vuoden kehityksen ja testauksen tuloksena
Kiintomädätys® -teknologiaan perustuvat biokaasulaitokset ovat osa Demeca-tuoteperhettä.
Biokaasulaitoksemme on kehitetty yhdessä teidän, asiakkaidemme, kanssa. Miksi? Koska uskomme, että suomalaisen maatilan toiminnan
tuntee parhaiten suomalainen tilallinen. Ja, koska haluamme tuotteidemme palvelevan juuri sinun tarpeitasi ja edellytämme, että ratkaisumme
ovat huolella harkittuja ja kestäviä pitkälle tulevaisuuteen.

Yritysarvot
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Yritysarvot

Biokaasulaitoksissa kiteytyy koko toimintamme
ja osaamisemme ydin. Biokaasulaitos on suunniteltu osaksi maatilan normaalia ravinnekiertoa
ja se kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta, tehostaa ravinnekäyttöä ja pienentää ravinteiden
ympäristövaikutuksia. Laitos tuottaa hyötyä niin
viljelijöille, kuluttajille, eläimille, ympäristölle
sekä yhteiskunnallekin.

Yrityksellämme on arvot, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme, ja joihin tukeudumme
niin menestyksen kuin vastoinkäymistenkin hetkellä. Koko henkilökuntamme on sitoutunut noudattamaan arvoja päivittäisessä työskentelyssä. Teemme yhteistyötä vain
arvoihimme sopivien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

Laitoksemme on huolella suunniteltu ja toimivaksi testattu, ja toimivuuden tukena on asiantunteva myynti, huolellinen käyttöönotto ja koulutus sekä oma asennus- ja huolto-organisaatio.
Haluamme mahdollistaa maalla asumisen ja
tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta ja hyvinvointia. Lupaamme maatilallesi
kestävää kasvua, ja pystymme lunastamaan lupauksemme tarkastelemalla maatilaasi kokonaisuutena ja tarjoamalla kokonaisuutta parantavia
ja kasvua tukevia ratkaisuja. Tätä on meidän
Maatilat kuntoon™ -ajattelumme.

Me arvostamme jokaista asiakasta.

Visiomme on mahdollistaa
maalla asuminen.

Luottamus ja arvostus
Päätämme yhdessä ymmärrettävän
toimitussisällön.
Korjaamme virheemme.

Rohkeasti yhdessä
Uskallamme vuorovaikuttaa asiakastilanteessa ja
kehittää jatkuvan parantamisen hengessä.
Opimme avoimesti uutta.
Annamme ja haluamme palautetta.

Tehtävämme on parantaa maatilojen
kannattavuutta ja hyvinvointia.
Lupauksemme sinulle:
Kestävä kasvu alkaa nyt.
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Tuloksellinen tekeminen
Demeca on 100% suomalaisomisteinen ja kaikki henkilöomistajat työskentelevät yrityksen
palveluksessa. Kaikki tuotteemme
valmistetaan Suomessa, Haapavedellä.

Haluamme paneutua asiakkaan
liiketoimintaan ja ymmärtää sitä.
Tuotamme lisäarvoa asiakkaalle
kaikissa eri tilanteissa.
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Biokaasulaitos ja
Kiintomädätys®
Kiintomädätys® -teknologian ansiosta laitos voi
käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita. Laitoksen syötteen pääkomponentti on tuotantoeläinten lietelanta. Lisäksi voit syöttää laitokseen myös esim. ylivuotiset rehut, jotka on
usein hankala hävittää.
Moduulirakenteensa ansiosta laitosta voi muunnella ja kasvattaa ja se on mahdollista jopa
myydä edelleen. Laitos on testattu toimivaksi
kotimaamme olosuhteissa ja sen hankinta on
kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä.

hapettomassa tilassa ja kontrolloidussa lämpötilassa. Kaasuntuotanto on jatkuva prosessi ja
sen saavat aikaan anaerobiset bakteerit, jotka
mädättävät syötettä.
Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka
on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni
määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Laitos tai mädätysjäännös ei haise
ympäristöön.

Syötteen esikäsittely
Syöte esikäsitellään laitoksen gFix-yksikössä.
Huolellinen esikäsittely mahdollistaa tehokkaan
ja runsaan kaasuntuotannon. Navetan lietelanta
murskataan tasaiseksi ja juoksevaksi DEMECA
Kaira -lietepumpulla ja pumpataan navetasta
laitoksen homogenisointiprosessiin gFix-yksikköön. Kuivat jakeet lisätään murskaavan syöttölaitteen kautta prosessiin.
Syöttölaite käsittelee kuivan syötteen, jolloin
esim. kasviosien ominaispinta-ala kasvaa mahdollistaen tehokkaan bakteeritoiminnan. Homogenisoinnissa prosessiin syötetyt märät ja kuivat
jakeet käsitellään hienojakoiseksi seokseksi,
minkä jälkeen valmis syöte pumpataan bioreaktoriin mädätykseen.
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Biokaasu puhdistus ja kuivaus

Sähkön- ja lämmöntuotanto

Laitoksen gPower-yksikössä biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen
jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan gPower-yksikköön asennetulla generaattorilla ja kovilla pakkasilla lisälämpöä voidaan
tuottaa kaasupolttimella lämmityskattilassa.
Laitteistosta kuuluu laitoksen välittömään läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole.

Ajoneuvopolttoaineen tuotanto
Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-kontissa,
joka on mahdollista lisätä Metaenergia-biokaasulaitokseen myös myöhemmässä vaiheessa.
Kaasun palava komponentti on metaani, jonka
pitoisuus nostetaan hyötykäyttöön tarvittavalle
tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan
kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata tai myydä
eteenpäin. Biopolttoaineen valmistus ja myynti
avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
maatiloille.

Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia
ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla
kasvavista kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin uusiin
kasvaviin kasveihin. Siksi biokaasu on täysin
hiilineutraali energiamuoto ja muutenkin täysin
päästötön. Biokaasu on kaikissa vaiheissaan ympäristön kannalta edullinen energiamuoto.

Lannoite
pellolle

Rehu

Ei enää lietettä suoraan altaisiin

Mädätysjäännös
varastoaltaisiin

Metaanin (CH4) palaessa muodostuu vain vesihöyryä
(H2O) ja hiilidioksidia (CO2). Ilmaan ei pääse ympäristölle haitallisia päästöjä eikä hajuhaittoja.

Lanta ja
ylijäämärehu

Kuiviketuotanto
mädätysjännöksestä
Sähköä + lämpöä
Biometaanin tuotanto

Kaasuntuotanto
Kaasuntuotanto tapahtuu biokaasulaitoksen
näkyvimmän osan, reaktorin kaasukuvun alla,

Demecan biokaasulaitosmyyjäsi
on yhteyshenkilösi kaikissa biokaasulaitoksen
hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Hänen kauttaan
saat mm. laitoksen kustannusarvion, energia- ja kannattavuuslaskelmat sekä apua rahoituksen ja tarvittavien lupien hakemiseen.
Yhteystiedot omalle myyjällesi löydät tämän esitteen lopusta.

Biokaasulaitoksen
elinkaarikannattavuus

Tuota puhdasta energiaa oman karjan
lannasta sekä esim. ylijäämärehuista
Paranna lietteen lannoitevaikutusta,
vähennä ostolannoitteiden määrää
Vähennä ympäristön ravinnekuormaa ja kasvihuonepäästöjä

Energiaa ja euroja
Biokaasulaitos tuottaa puhtaan energian
lisäksi paljon muitakin hyötyjä viljelijälle. Lietelannan
hajuhaitat vähenevät merkittävästi ja se on mädätyksen
jälkeen lannoittavuudeltaan parempaa, jolloin kalliita lisälannoitteita
tarvitsee ostaa vähemmän. Lisäksi mädätysjäännöksestä on mahdollista
valmistaa edullisesti korkealaatuista kuiviketta navettaan.
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Kuivasyötteen esikäsittely
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Lietteen esikäsittely

Syöttölaite sekoittaa kuiviasyötteitä ja siirtää ne
homogeni
sointiin, missä ne sekoittuvat liet
teeseen. Syöttölaitteella laitoksen prosessiin voidaan
syöttää mm.ylivuotista rehua. Esikäsittely kasvattaa syötteen ominaispinta-alaa, mikä tehostaa
kaasunsaantoa.

Demeca Kaira -pumppu yhdessä p
 aineenkorotuspumpun kanssa syöttää lietteen navetasta homogenisointiyksikköön, missäliete ja kuivat syötteet
sekoittuvat.
Seos käsitellään tasalaatuiseksija pumpataan
mädätykseen bioreaktoriin.
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Syöte reaktoriin
Homogenisoitu syöte pumpataan b
ioreaktoriin,
missä hapettomassatilassa syntyy biokaasua.
Kaasu on pääosin metaaniaja hiilidioksidia.

4

Mädätyksen jälkeen lietteen lannoitevaikutus on
parempi jahajuhaitat hyvin vähäiset.
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Biokaasun jalostus
Syntynyt kaasu johdetaanlaitoksen gPower-yksikköön, missä kaasua kuivataan maakylmää käyttäen
ja suodatetaan aktiivihiilellä ennen hyötykäyttöä.
Kaasua voidaanmyös jalostaa edelleen ajoneuvo
polttoaineeksierillisessä Demeca gFuel-yksikössä.
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Biokaasun hyötykäyttö
Polttomoottori käyttää kaasua polttoaineena ja
pyörittää sähkögeneraattoria. Sähkön lisäksi generaattorista otetaan hukkalämpö ja pakokaasujen
lämpö hyötykäyttöön. Lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella erillisessä lämpö
kattilassa.
Päästöinä syntyy vain vesihöyryä ja hiilidioksidia.
Oman käytön lisäksi tuotettua sähköä on mahdollista myydä v altakunnan verkkoon.
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Sähkökeskus
Kaikki laitoksen pääkytkennät on keskitetty y hteen
tilaan, missäne on helposti huollettavissa ja saatavilla. Tilassa sijaitsee myös laitoksen hallinnan
kosketusnäyttö.

Demeca Kiintomädätys®biokaasulaitos

Miksi Demeca biokaasukumppaniksi?

Intohimoisen kehitystyön tulos

Saat suurimmat taloudelliset hyödyt

15 vuoden työn tuloksena syntynyt
toimintavarma teknologia
Kannattava myös pienessä mittakaavassa
Täysin kotimainen ratkaisu, suunniteltu ja
testattu toimivaksi olosuhteissamme
Käsittelee tehokkaasti samassa yksikössä
niin märät kuin kuivatkin syötteet
Helppo hankkia ja turvallinen omistaa
Biokaasulaitoksesta on tehty kone,
jolla onmahdollisuus osamaksu- tai
leasingrahoituksiin
Huoltopalvelut ja varaosat ovat lähellä
Vaivattomat huoltosopimukset
Moduulirakenteinen: muunneltavissa,
skaalattavissa ja jälleenmyytävissä
Kehittynyt automaatiojärjestelmä
- etähallinta ja neuvonta
- huoltotarpeen ennakointi

Demeca-biokaasulaitosmyyjäsi
Sami Vinkki
Puh. 044 328 3603
sami.vinkki@demeca.fi
Johannes Linna
Puh. 044 750 5146
johannes.linna@demeca.fi

Pitkä kokemus ja suomalaisen maatalouden laaja-alainentuntemus
Lannan ja maatilan sivuvirtojen käsittelyn
kokonaisvaltainen tarkastelu
Ainutlaatuinen syötteenkäsittely,
enemmän ja puhtaampaa kaasua
	Avaimet käteen -laitostoimitus
Biokaasulaitos on helppo hankkia ja omitaa,saat laitostoimituksen käyttövalmiina
Tukea ja palvelua laitosprojektissa
Energia- ja kannattavuuslaskelmat
Rahoitusratkaisuiden valinta ja hakeminen
Apua ympäristöluvan, rakennusluvan ja
investointituen hakemiseen
Alan parhaat ja luotettavimmat yhteistyökumppanit

Demeca Oy
Uusitie 81, 86600 Haapavesi
Y-tunnus: 2224040-0
www.demeca.fi

