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1 JOHDANTO 

Uusien, entistä ympäristöystävällisempien ja uusiutuvien energianlähteiden etsiminen 

on jatkuvasti esillä. Biokaasu on yksi hyvä vaihtoehto, sillä se täyttää nämä molemmat 

ehdot. Biokaasua poltettaessa vapautuva hiilidioksidi ei lisää nettohiilidioksidipäästöjä 

eikä jätteiden hajotuksen yhteydessä kerättävä metaani pääse ilmakehään, jolloin 

vältetään voimakkaiden kasvihuonekaasujen vapautuminen. Lisäksi, koska biokaasua 

voidaan tuottaa melkein kaikesta orgaanisesti hajoavista tuotteista, jätteiksi suunnatut 

materiaalit saadaan hyötykäyttöön (Motiva 2015). 

Biokaasun tuotannossa syntyy arvokkaan biometaanin lisäksi paljon epäpuhtauksia. 

Jotta biokaasua voitaisiin käyttää ajoneuvoissa ja voimaloissa, tulee kyseiset 

epäpuhtaudet poistaa puhdistuslaitteistoilla. Tässä tutkielmassa perehdytään biokaasun 

tuotannon puhdistusvaiheessa käytettävään vesipesumenetelmään. Työssä käytetään 

tohtorikoulutettava Markku Ohenojan kehittämää vesipesuprosessisimulaattoria, jonka 

avulla luodaan aineisto prosessin tarkastelua varten. 

Työn tarkoituksena on luoda koesuunnitelma prosessista sekä tarkastella sen herkkyyttä 

eri tilanteissa. Koesuunnitelmana käytetään Taguchi-menetelmää, jonka tuloksista 

pyritään saamaan selville, millainen vaikutus prosessiparametrien vaihteluilla on 

metaanin puhtauteen. Lisäksi työssä luodaan prosessista pelkistetty regressiomalli, 

jonka tarkkuutta tutkitaan varianssianalyysillä sekä residuaali- että vastepintakuvaajilla. 

Näiden avuilla saaduista arvoista voidaan etsiä prosessille toimintapiste, jolla prosessi 

pysyy stabiilina häiriöitä vastaan tuottaen kuitenkin riittävän puhdasta metaania.  
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2 HIILIDIOKSIDIN POISTAMINEN BIOKAASUSTA 

2.1 Biokaasu ja sen sisältö 

Biokaasu on kaasuseosta, joka on aikaansaatu hajottamalla biomassaa anaerobisissa 

olosuhteissa. Sen koostumus on enimmäkseen metaania (55-70 %) sekä hiilidioksidia 

(30-45 %), mutta se sisältää myös pienet määrät muitakin yhdisteitä kuten typpeä (<1 

%), rikkivetyä (10-40 ppm), happea, vettä, ammoniakkia sekä hiilimonoksidia. Eniten 

koostumukseen vaikuttaakin se, mitä on käytetty raaka-aineena sekä millaista 

prosessimenetelmää käytettiin kaasun tuottamisessa. Esimerkiksi kaatopaikoilta 

kerättävän hitaan mädätysprosessin seurauksena saadaan biokaasua, jonka 

metaanipitoisuus on suhteellisen alhainen, noin 45-55 %, mutta sisältää huomattavasti 

enemmän epäpuhtauksia, kuten typpeä 5-15 % sekä rikkivetyä 50-300 ppm (Motiva 

2015; Lehtomäki ym. 2007).  

2.2 Biokaasun tuotanto 

Yleensä teollisen biokaasutuotannon raaka-aineena käytettävä biomassa on peräisin 

teurasjätteestä, biojätteestä, jätevesilietteistä, kotieläintuotannossa syntyvästä lannasta 

tai kasvisbiomassasta. Taulukossa 1 on esitettynä kyseisten materiaalien 

metaanintuottokykyjä. Näistä vaihtoehdoista teurasjätteellä ja biojätteellä saavutetaan 

parhaimmat metaanintuotot, mutta biojätteelle muodostuu ongelmaksi se, että niissä 

ilmenee suuria vaihtelevuuksia laadussa, mikä taas johtuu puutteellisesta jätteiden 

lajitteluista kotitalouksissa. Sen sijaan kasvisbiomassoilla, kuten viljojen oljilla, 

saavutetaan suhteellisen hyvä metaanintuotto, ja lisäksi ne mahdollistavat sellaisten 

kasvien käytön raaka-aineina, joilla ei ole aikaisemmin ollut minkäänlaista tuottavaa 

toimintaa. Lantojen ja jätevesilietteen metaanintuotanto taas ei yllä aikaisemmin 

mainittujen tasolle, mutta niiden etuna on, että niitä syntyy tasaiseen tahtiin ja niitä on 

saatavilla ympäri vuoden. Tämän vuoksi varsinkin lannat ovat oikein soveltuvia 

biokaasuprosessien perusraaka-aineiksi, johtuen niiden tasalaatuisuudesta (Motiva 

2015; Gustafsson ja Robert 2008). 
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Taulukko 1. Eri materiaalien biokaasuntuotto (Lehtomäki ym. 2007).  

Materiaali Metaanintuottoportentiaali 

 m
3
 CH4 / t orgaanista aineista m

3
 CH4 / t märkäpaino 

Teurasjäte 570 150 

Biojäte 500-600 100-150 

Kasvibiomassa 300-450 30-150 

Jätevedenpuhdistamon 

liete 

Lehmänlanta 

200-400 

100-250 

5-150 

7-14 

Sianlanta 300-400 17-22 

   

2.3 Biokaasun hyödyntäminen 

Biokaasu on hyödynnettävissä niin ajoneuvojen polttoaineena kuin isommissa 

voimalaitoksissa sähkön- ja lämmöntuottamiseen. Varsinkin voimalaitoksissa sen 

käyttäminen on suotuisaa, koska sillä saavutetaan hyvä, noin 90 %, hyötysuhde 

lämpöenergiantuottamisessa sekä noin 85 % hyötysuhde yhdistetyssä lämmön- sekä 

sähköntuotannossa (Gustafsson ja Robert 2008). 

Biokaasun on todettu olevan on yksi puhtaimmista ja energiatehokkaimmista 

liikenteessä käytettävistä polttoaineista. Syitä ovat mm. ne, että biokaasu ei lisää 

nettohiilidioksidipäästöjä, sen hiukkas- ja typpipäästöt ovat huomattavasti diesel-

polttoaineiden päästöjä alhaisempia sekä sen energiansisältö on hyvin suuri (taulukko 

2). Varsinkin hiilidioksidista ja epäpuhtauksista puhdistettu biokaasu, eli biometaani, 

omaa heti vedyn jälkeen parhaimman energiasisällön, mikä mahdollistaa 

energiatehokkaampien ajoneuvojen valmistamisen (Lehtomäki ym. 2007). 
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Taulukko 2. Eri polttoaineiden energiasisällöt (Lehtomäki ym. 2007). 

Polttoaine Energiasisältö 

Vety 

Metaani 

Biokaasu (60 % CH4) 

Kevyt polttoöljy 

Bensiini 

Kivihiili 

Kivihiili, kosteus 10 % 

Turve 

Puu 

Hiilihydraatti 

Turve, kosteus 50 % 

Puu, kosteus 50 % 

120 MJ/Kg 

50 MJ/Kg 

30 MJ/Kg 

43 MJ/Kg 

43 MJ/Kg 

29 MJ/Kg 

25 MJ/Kg 

20 MJ/Kg 

19 MJ/Kg 

16 MJ/Kg 

10 MJ/Kg 

9 MJ/Kg 

 

2.4 Biokaasun puhdistus 

Ennen käyttämistä polttoaineena, biokaasu tulee puhdistaa sopivalla tavalla. 

Puhdistusprosessi on riippuvainen lopullisesta käyttökohteesta. Kaasu tulee aina 

kuivata, jolloin sen lämpöarvo paranee sekä siitä poistuu suurin osa rikkivedystä, joka 

voisi muuten aiheuttaa korroosiota käyttölaitteistossa. Mikäli kaasua käytetään lämmön 

ja sähkön tuotannossa, ei CO2 erottaminen kaasusta ole välttämätöntä. Jos taas 

käyttökohteena ovat ajoneuvojen polttomoottorit tai polttokennot, täytyy kaasusta 

erottaa lisäksi CO2 sekä typpi, mikäli sitä on enemmän kuin muutama prosentti. CO2 

haittaa laitteen suorituskykyä, koska se ei ole palavaa, se vie turhaa tilaa kaasun 

kuljetuksiin varatuista säiliöistä sekä sen kompressointi näihin säiliöihin kuluttaa 

energiaa (Lehtomäki ym. 2007; Nock ym. 2014; Chandra ym. 2012). 

Biokaasun puhdistamisessa yleisimmin käytettyinä menetelminä toimivat paineistettu 

vesipesuprosessi, paineenvaihteluun perustuva adsorptio (PSA, eng. pressure swing 

adsorption), kryogeeninen- ja membraanieroitus sekä kemiallinen absorptio. Näistä 
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vesipesuprosessi on yleisimmin käytössä oleva ja sitä pidetään kannattavimpana 

puhdistusmenetelmänä johtuen sen matalista käyttökustannuksista. Lisäksi siinä 

sivutuotteet ovat helposti käsiteltävissä verrattuna esimerkiksi kemikaaleilla 

tapahtuvaan erotukseen (Nock ym. 2014; Chandra ym. 2012). 
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3 VESIPESUPROSESSI – FYSIKAALINEN ABSORPTIO 

3.1 Vesipesuprosessin kuvaus 

Vesipesuprosessin toiminta perustuu kaasujen erilaisiin liukoisuuksiin. Esimerkiksi H2S 

ja CO2 liukenevat huomattavasti paremmin veteen kuin CH4. Kaasujen liukoisuus 

veteen perustuu näiden väliseen absorptioon, joka on riippuvainen kontaktipinta-alasta, 

aineille ominaisista liukoisuuskertoimista, paineesta sekä vuorovaikutusajasta. Tämän 

vuoksi vesipesuprosessissa käytetään yleensä täytekappale- tai kiintopeti- kolonneja, 

joissa sisätila on täytetty joko pakkauslevyillä tai irtotäytekappaleilla, joita pitkin vesi 

kulkee. Nämä kolonnit toimivat vastavirtaperiaatteisesti, eli kaasu johdetaan sisään 

pohjalta, kun taas neste kolonnin päältä. Näin saavutetaan vedelle hitaampi 

kulkeutuminen pohjalle sekä sen jakaantuminen ympäriinsä pedeille, jolloin veden 

kontaktipinta-ala kasvaa. Vesipesuprosessia ja sen yhteydessä käytettäviä laitteita 

kuvaava prosessikaavio on esitetty kuvassa 1 (Muurinen 2015). 

 

Kuva 1. Vesipesuprosessin PI-kaavio (Yang ja Yebo 2014). 
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Vesipesuprosessi toteutetaan yleensä suuressa paineessa johtuen kaasujen paranevista 

liukoisuusominaisuuksista korkeammassa paineessa. Vastaavasti veden lämpötila 

pyritään pitämään suhteellisen matalana, sillä korkea lämpötila laskee kaasujen 

liukoisuuksia. Kuvassa 2 on esitettynä kaikkien edellä mainittujen kaasujen liukoisuus 

grammoina kiloon vettä eri lämpötiloissa. Näistä nähdään, että CH4:n liukoisuus on vain 

murto-osa verrattuna CO2:n tai H2S:n liukoisuuteen. 

 

Kuva 2. H2S, CO2 ja CH4 liukoisuudet riippuen lämpötiloista (The Engineering 

ToolBox). 

Veteen absorboituneet H2S, CO2 sekä pienet määrät CH4:sta on yleensä tarpeellista 

erottaa, jotta vesi voitaisiin palauttaa takaisin prosessilaitteen kiertoon. Tämä 

toteutetaan viemällä paineistettu pohjatuote flash-säiliöön, jossa nopea paineenlasku 

aiheuttaa kaasuille eroamisen nestefaasista desorptiolla. Tämän jälkeen neste kuljetetaan 
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haihdutuskolonniin, jossa siihen liuenneet loputkin kaasut saadaan erotettua viemällä 

neste kontaktiin inertin kaasun kanssa. Tämän jälkeen vesi on valmista uudelleen 

käytettäväksi absorptiokolonnissa (Nock ym. 2014). 

3.2 Vesipesuprosessin simulointi  

Työn kokeellinen osa toteutetaan käyttäen tohtorikoulutettava Markku Ohenojan 

kehittämää Matlab-pohjaista simulaattoria, jossa CO2:ta erotetaan biokaasusta 

vesipesuprosessilla. Kyseinen simulaatiomalli pohjautuu komponenttien ainetaseisiin 

sekä Gauss-Seidel-menetelmän hyödyntämiseen siten, että tarkasteltava pesukolonni 

jaetaan tiettyyn määrään diskreettejä pisteitä, joissa lasketaan absorboituneen kaasun 

määrät käyttäen aikaisempia pitoisuuksia. Näistä luotavilla gradienteilla ekstrapoloidaan 

seuraavan tarkastelupisteen arvo käyttäen relaksaatiokerrointa. Tämän jälkeen systeemiä 

iteroidaan niin kauan, että suppenemisen kriteerin ehdot ovat täyttyneet tai suurin 

sallittu määrä iteraatioita on toteutettu. 

Simulaatiossa tärkeimmät muutettavat arvot ovat kaasun sekä nesteen tulovirtaukset, 

paine, lämpötila sekä CO2-osuus kaasussa. Lisäksi koodissa on arvoja, joita voidaan 

tarvittaessa muokata, kuten inertin kaasun osuus, mutta näitä muuttujia ei tämän työn 

koesuunnitelmissa kuitenkaan käytetä. Simulaatiosta lopulta saatavat arvot ovat 

metaanin puhtaus, suorituskykyindeksi, tehonkulutus käytetylle pumpulle ja 

kompressorille sekä puhdistuksen tuotantonopeus (Ohenoja ja Sorsa, 2015). 

 

 

  



14 

 

4 MATERIAALIT JA METODIT 

Tässä kandidaatintyössä käytetään prosessisimulaattoria, josta kerätään dataa kahden 

koesuunnittelumenetelmän avulla: Taguchi-menetelmä sekä ’full factorial’  

-koesuunnitelma. Kyseisillä koesuunnitelmilla on pyritään selvittämään, millainen 

vaikutus testattavilla parametreilla on vesipesuprosessisimulaatiossa metaanin 

puhtausasteeseen. Käytetty prosessisimulaattori on esitetty luvussa 3.2. 

Koesuunnitelmat ovat järjestelmällisiä menetelmiä, joilla tarkastellaan prosessin 

käyttäytymistä. Niiden avulla prosessista voidaan saada merkittävää tietoa, vaikka 

koetarkastelujen määrät pidettäisiin hyvin vähäisinä. Näin saavutetaan sekä ajallisia että 

taloudellisia etuja.  

4.1 Taguchi-menetelmä 

4.1.1 Menetelmän kuvaus 

Koesuunnitelmien ensimmäisessä osassa käytetään Taguchi-menetelmää, mikä on 

laadun optimointiin tähtäävä menetelmä. Tämä pohjautuu siihen oletukseen, että 

prosessin parametreja säätämällä sopivasti, tuotteen laadun vaihtelua saadaan 

pienennettyä sekä tuotantokustannuksia mahdollisesti laskettua.  

Taguchi-menetelmän käyttö perustuu siihen, että prosessi voidaan jakaa erikseen häiriö- 

ja ohjaustekijöihin, jolloin näiden väliset vuorovaikutukset kompensoituvat. 

Ohjaustekijät ovat hallittavissa olevia suureita, kun taas häiriöt eivät ole. 

Koesuunnitelman avulla ohjaustekijöistä haetaan sellaiset tasot, jossa prosessi on 

mahdollisimman robusti häiriöiden vaihteluita vastaan (Leiviskä, 2000). 

Taguchi-menetelmä aloitetaan muodostamalla ristimatriisi hyödyntäen sisämatriisia 

sekä ulkomatriisia. Sisämatriisiin asetetaan ohjaussuureiksi säädettävät parametrit, kun 

taas ulkomatriisiin asetetaan häiriösuureet. Sisämatriisit tulee luoda ortogonaali-

matriiseista, jotta jälkikäsittelyssä voidaan tarkastella ohjausmuuttujien vasteiden 
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käyttäytymistä sekä robustisuutta. Mikäli myös halutaan tarkastella häiriöiden 

keskinäisiä vaikutuksia vasteeseen, tulee ulkomatriisikin luoda ortogonaalimatriisista. 

Käytetyille matriiseille annetaan matriisin koosta ja tarkkailtavien parametrien määrästä 

riippuen n-määrä eri tasoja, joiden arvot vastaavat kyseisen parametrin jotain arvoa. 

Tämä on näkyvillä kuvassa 3, joissa eri kirjaimet A...N kuvastavat eri parametreja, ’+’ 

ja ’–’ -arvot kahta eri tasoa kyseiselle parametrille sekä numerot eri koetilanteita. Näin 

ollen koesarjat suoritetaan ottamalla yksi sisämatriisin koetilanteiden kombinaatio ja 

käyden kaikki ulkomatriisin kombinaatiot lävitse, jonka jälkeen vaihdetaan seuraavaan 

sisämatriisin koetilanteeseen (Mäenpää ym. 2001). 

Kuva 3. Esimerkki Taguchi-menetelmän ristimatriisista (Leiviskä, 2000). 

Kun koesuunnitelman mukaiset kokeet on tehty, lasketaan jokaiselle ohjausmuuttujan 

riville niiden keskimääräiset vaikutukset vasteeseen häiriömuuttujien vaihdellessa sekä 

niiden virhevarienssien aiheuttamat vaikutukset. Nämä saadaan ottamalla keskiarvot 

koetilanteissa muodostuneista vasteista sekä laskemalla signaali/kohina-suhde 

seuraavalla kaavalla (1), jossa suurempi SN-arvo on parempi: 

              
 

 
 

 

  
 

 
       (1) 
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missä n = eri häiriösarjojen määrä ja 

y = jokaisessa koetilanteessa saatu metaanin puhtausaste. 

(Mäenpää ym. 2001) 

4.1.2 Toteutettu koesuunnitelma 

Simulaatiossa muutettavina parametreina olivat kaasun sekä nesteen tulovirtaukset, 

CO2-pitoisuus sekä operointipaine. Näistä nesteen tulovirtaus kiinnitettiin 

kaasuvirtauksesta riippuvaan parametriin, neste/kaasu-suhteeseen, jolloin 

kaasuvirtauksen muuttuessa säädettiin nesteen osuutta siten, että näiden välinen suhde 

pysyy määritetyssä arvossa. Muita parametreja, kuten lämpötilaa tai inertin kaasun 

osuutta ei simulaatioissa muutettu, vaan ne vakioitiin yhdelle tasolle. Lisäksi 

simulaatioissa saaduista tuloksista keskityttiin ainoastaan metaanin puhtausasteeseen. 

Koesuunnitelma koostui siten neljästä muunneltavasta parametrista sekä yhdestä 

tarkkailtavasta parametrista. 

Koesuunnitelma toteutettiin käyttämällä ortogonaalimatriiseja sekä sisä- että 

ulkomatriiseissa, jotta myös häiriöiden suhteelliset vaikutukset vasteeseen saataisiin 

selville. Molemmissa käytettiin (P3,L2)-matriisia (taulukko 3), joissa tarkastelu 

suoritetaan kolmessa eri tasossa kahdelle muuttujalle. Tällöin erilaisia koejärjestelyjä 

muodostui yhteensä 81. 
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Taulukko 3. (P2,L3)-ortogonaalimatriisi. 

Koesarja 

 

Muuttujan 1 

tasot 

Muuttujan 2 

tasot 

1 1 1 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 1 

5 2 2 

6 2 3 

7 3 1 

8 3 2 

9 3 3 

 

Ohjausmatriisiin asetettavat parametrit olivat paine sekä neste/kaasu-suhde. 

Häiriömatriisiin asetettavat parametrit olivat kaasun tulovirtaus sekä CO2-osuus 

syötekaasusta. Lämpötila pidettiin vakiona koko tarkastelun ajan. Käytettyjen 

parametrien arvot eri tasoilla on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Taguchi-menetelmässä käytettyjen parametrien arvot. 

Paine (bar) 

 

 

Lämpötila 

(celcius) 

 

Neste/kaasu-

suhde 

 

Kaasun 

sisäänvirtaus 

(m3/h) 

CO2 osuus 

(%) 

 

7 20 0.1 850 30 

9 20 0.15 1000 35 

11 20 0.2 1150 40 

 

4.2 Full factorial design 

4.2.1 Koesuunnitelman kuvaus 

Koesuunnitelmien toisessa osassa käytetään full factorial design -menetelmää, eli 

simulaatioissa käytiin jokainen mahdollinen parametrikombinaatio lävitse ja saadut 

tulokset sekä käytetyt parametrit tallennettiin. Simulaatiossa käytettiin samoja 
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parametreja, mitä Taguchi-koesuunnitelmassa, mutta myös lämpötila otettiin 

muutettavaksi parametriksi ja koesuunnitelma laadittiin viidellä eri tasoilla. Täten 

kokeiden kokonaislukumääräksi tuli 3125 kappaletta. Käytetyt arvot on esitetty 

taulukossa 5 (Mäenpää ym. 2001). 

Taulukko 5. Full factorial design:ssä käytettyjen parametrin eri arvot. 

Paine (bar) 

 

 

Lämpötila 

(celcius) 

 

Neste/kaasu-

suhde 

 

Kaasun 

sisäänvirtaus 

(m3/h) 

CO2 osuus 

(%) 

 

7 0 0.1 800 20 

8 10 0.125 900 25 

9 20 0.15 1000 30 

10 30 0.175 1100 35 

11 40 0.2 1200 40 

 

4.2.2 Regressiomalli 

’Full factorial’ -menetelmällä saaduista tuloksista lähdettiin luomaan polynomista 

regressiomallia käyttämällä vain ohjausmuuttujien arvoja eli painetta, lämpötilaa sekä 

neste/kaasu-suhdetta. Malli muodostettiin  käyttämällä Matlabin funktiota ’fitlm’, johon 

käytettiin lisämääreenä ’quadratic’-vaihtoehtoa, jonka avulla mallista saatiin tehtyä 

toisen asteen polynomimalli, joka sisältää myös vuorovaikutukset parametrien välillä. 

Saatu malli on esitettynä yhtälössä (2). 

                                                
 23+  11  12+ …+  33  32+     (2) 
 

Näistä eri bx arvot ovat kertoimia kyseiselle muuttujalle x, bxy arvot ovat kahden 

muuttujan vuorovaikutukseen käytettäviä kertoimia, kun taas bxx arvot ovat muuttujan 

neliöön käytettäviä kertoimia. Lisäksi  kuvastaa satunnaisvirhettä, joka muodostuu aina 

mallin käytön yhteydessä. 

Mallin tarkastelussa käytettiin Matlabin komentoa ’predict’, joka laskee luodun mallin 

ja annettujen parametrien perusteella teoreettisen arvon metaanin puhtaudelle. Mallin 

tarkastelussa käytettiin ohjausmuuttujille taulukossa 6 esitettyjä arvoja. 
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Taulukko 6. Regressiomallissa käytettyjen parametrien arvot. 

Paine (bar) Lämpötila (celcius) Neste/kaasu-suhde 

7 0 0.1 

8 10 0.125 

9 20 0.15 

10 30 0.175 

11 40 0.2 

 

Lisäksi mallien piirtämistä varten luotiin dataa, jotta kuvat voitaisiin toteuttaa 

suuremmalla resoluutiolla. Tähänkin käytettiin edellä mainittua ’predict’-komentoa, 

jossa paineen sekä lämpötilan ääripäiden arvot pidettiin samoina, mutta laskennat 

suoritettiin 20 arvolla viiden arvon sijasta. Neste/kaasu-suhteelle taas asetettiin vain 

kolme arvoa, eli 0.10, 0.15 ja 0.20, jolloin mallin esittämiseen riittäisi kolme kuvaajaa. 

Itse kuvat luotiin käyttäen Matlabin funktiota ’surf’. 

4.3 Tulosten analysointiin käytettävät menetelmät 

Taguchi-menetelmässä analysointia varten luodaan päävaikutuspiirrokset vasteelle sekä 

signaali/kohina-suhteelle. Näistä ensimmäiseksi mainittu toteutetaan sekä ohjaukselle 

että häiriöille, jolloin jokaisen muuttujan suhteelliset vaikutukset vasteeseen näkyvät 

kuvista. Jälkimmäinen taas toteutetaan pelkästään ohjaukselle, sillä robustisuuteen 

voidaan vaikuttaa ainoastaan säätämällä ohjauksen arvoja siten, että se minimoi 

häiriöiden varianssit. 

Molemmissa menetelmissä tarkastelu yksittäiseen parametrin tasoon suoritetaan samalla 

tavalla: haetaan vuorotellen jokaisen muuttujan kaikki saman tason koejärjestelyjen 

S/N-suhteiden sekä vasteiden keskiarvot, jolloin saadaan vaikutus selvitettyä kyseisen 

muuttujan tietylle tasolle. Tämä toteutetaan jokaiselle ohjauksen parametrille. Häiriön 

osuus vasteeseen arvioidaan muuten samalla tavalla, mutta tarkastelu osoitetaan häiriön 

eri tasoille, eli pystyriveille vaakarivien sijaan (Leiviskä 2000). 
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Full factorial -koesuunnitelmassa luodun mallin tarkasteluun käytetään  

residuaalikuvaajia, koko mallille suoritettavaa varianssianalyysiä sekä mallista 

piirrettäviä kuvia. Analyysiosiossa perehdytään vain tärkeimpiin tunnuslukuihin: 

 

 Residuaalien keskivirhe (eng. Root Mean Squared Error), mitä käytetään 

vertaillessa luodun mallin ja alkuperäisen datan tulosten välisiä keskimääräisten 

virheiden suuruuksia. Regressiomallin luonti perustuu RMSE-arvon 

minimointiin (Kemppainen 2016). 

 R
2
 eli selitysaste. Tämä kuvastaa sitä, miten luotu malli sopeutuu annettuun 

dataan, eli kuinka tarkasti se selittää saadun tuloksen vaihtelun parametrien 

vaihteluilla. Se voi saada arvoja väliltä 0 ja 1, joista suurempi arvo on parempi. 

Suuri selitysaste ei kuitenkaan aina tarkoita, että malli olisi hyvä, sillä 

selitysasteella on taipumus kasvaa aina, kun uusia parametreja tuodaan mukaan 

malliin. Korjattu selitysaste (eng. adjusted R-squared) ottaa huomioon lisätyt 

parametrit. Se voi saada arvoja nollan ja selitysasteen väliltä, jolloin huonosti 

valittu parametri voi laskea asetettua selitysastetta (Kemppainen 2016). 

 F-testi on varianssianalyysissä käytettävä menetelmä, jolla voidaan tarkastella 

mallin hyvyyttä paremmin kuin aikaisemmin mainitulla selitysasteella. Testin F-

arvo selittää, onko regressioanalyysissä olevilla muuttujien variansseilla eroja 

satunnaisvirheen varianssiin, eli voidaanko kyseisellä muuttujalla selittää sen 

vaihteluita. F-testissä yli 1 tulos tarkoittaa merkitsevää eroa. Lisäksi F-testin 

kanssa ilmoitetaan myös p-arvo, josta voidaan päätellä nollahypoteesin, eli onko 

kyseisen muuttujan vaihtelut peräisin satunnaisvirheestä, voimassa oloa ja 

käytettävän muuttujan tilastollista merkittävyyttä. (Kemppainen 2016; Leiviskä 

2000). 

 P-arvo, eli merkitsevyystaso (eng. P-value). P-arvo toimii mittarina, jonka 

tehtävä on arvioida nollahypoteesin todennäköisyyttä. Tarkasteluissa annetaan 

jokin riskitaso, kuten esimerkiksi 0.01 tai 0.05, johon saatuja p-arvoja verrataan. 

Alle riskitason alittavaa p-arvoa voidaan pitää tilastollisesti merkittävänä ja sillä 

voidaan olettaa nollahypoteesin paikkaansa pitämättömyys. Vastaavasti, ylitse 

riskitason menevä p-arvo taas olettaa nollahypoteesin mahdollisuuteen vahvasti, 
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minkä takia saadun parametrin tulokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Tämä 

yleensä johtaa mallin muuttamiseen siten, että parametrin p-arvot alittavat 

määrätyn riskitason, ellei jostain syystä voida olettaa parametrin merkittävyyttä 

tai merkitsemättömyyttä tuloksiin, jolloin ne voidaan jättää muuttamatta 

(Kemppainen 2016). 

  



22 

 

5 TULOKSET JA ANALYYSIT 

5.1 Regressiomallin analyysit 

Tulokset koostuvat koesuunnitelman mukaisista simulointituloksista sekä niiden 

perusteella laaditun regressiomallin ennusteisiin. Kuvassa 4 on esitettynä muodostettu 

malli ja sen kertoimet, selitysaste, asetettu selitysaste sekä residuaalien keskivirhe. 

Muodostetun mallin kertoimien lukuarvot ovat sarakkeella ”Estimate” ja kerrointen 

standardivirheet sarakkeella ”SE”. Sarakkeella ”tStat” on kerrointen merkittävyyden 

tarkastelua varten laskettu päätöksentekokriteerin arvo, joka tässä tapauksessa saadaan, 

kun kertoimen arvo jaetaan standardivirheellä. Viimeisessä sarakkeessa (pValue) on p-

arvo, jonka perusteella tuloksen luotettavuutta voidaan arvioida. 

Päätöksentekokriteerien ja p-arvojen perusteella mallin kaikki termit ovat merkittäviä.  

Regressiomalliin vaikuttavilla muuttujilla suurimmat vaikutukset on lämpötilan 

ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktioilla. Vähäisimmät vaikutukset taas ovat 

neste/kaasu-suhteen sekä paineen toisen asteen polynomifunktioilla ja näiden kahden 

välisellä vuorovaikutuksella. Silti kaikki termit ovat merkittäviä, kuten kuvasta 4 

nähdään.  

Saaduista mallin hyvyyden tunnusluvuista korjattu selitysaste on saanut arvon 0.857, 

mikä kuvastaa sitä, että muodostettu malli selittää muutoksia hyvin. Lisäksi residuaalien 

keskivirhe on 2.39, mikä on suhteellisen pieni verrattuina saatavien tuloksien 

suuruuksiin, eli mallin hyvyys voidaan olettaa olevan suhteellisen hyvä.  
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Kuva 4. Muodostetun regressiomallin yhtlälö sekä sen kertoimet. 

 

Kuvassa 5 on esitettynä residuaalien normaalijakautuneisuutta tutkiva kuvaaja. Luodun 

mallin residuaalien tulisi olla satunnaisia ja normaalijakautuneita, eli niiden tulisi 

asettua kuvassa olevan suoran läheisyyteen. Toinen residuaalikuvaaja on esitettynä 

kuvassa 6, jossa mallilla saadut tulokset ovat vaaka-akselilla ja residuaalit 

pystyakselilla. Hyvällä mallilla residuaalien tulisi olla tasaisesti jakautuneita 

molemmille puolille nollalinjaa, eikä kuvassa saisi ilmetä yhtään systemaattista 

rakennetta.  

Malli vaikuttaisi toimivan hyvin, mutta sen residuaalit eivät ole satunnaisia eivätkä 

normaalijakautuneita, sillä sen residuaalijakauma hajaantuu suoralta (kuva 5). Myös 

kuvassa 6 on nähtävissä, kuinka satunnaisvirheiden varianssit pienentyvät mitä 

puhtaampia tilanteita tarkastellaan, eli mallin sisäinen tarkkuus on muuttuvaa. Lisäksi 

myös mallin ulkoinen tarkkuus vaihtelee molemmin puolin nollalinjaa, eli mallissa 

muodustuu systemaattista virhettä. Nämä seikat viittaavat siihen, että identifioidun 

mallin rakenne ei ole täysin oikein.  
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Kuvassa 6 ilmeni residuaalien jakaantumista leveämmälle alueelle puhtauden laskiessa, 

mikä kasvattaakin keskivirheen suuruuttaa huomattavasti. Tästä voidaankin päätellä, 

että hyvin suurille puhtauksille kohdistettava tarkastelu on huomattavasti tarkempaa, 

mutta matalimmilla arvoilla pitää tulokseen suhtautua varautuvasti. 

 

Kuva 5. Residuaalien normaalijakautuneisuus –kuvaaja. 
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Kuva 6. Mallista saadut arvot ja näiden residuaalit. 

 

5.2 Regressiomallin mukaiset vastepinnat 

Kuvassa 7 on esitetty vastepinnat neste/kaasu-suhteen kolmella eri tasolla. Kuvassa 

näkyvä ylin taso on muodostettu neste/kaasu-suhteen arvoilla 0.20, kun taas alapuolella 

olevat tasot ovat niitä, joiden suhteet ovat 0.15 ja 0.10. Kuvissa 8, 9 ja 10 on esitetty 

kyseiset tasot siten, että ne on asetettu 2D-kuvaajiin, jolloin tiettyjen arvojen tarkastelu 

on helpompaa kuin 3D-kuvaajasta katsottaessa.  Lämpötilan ja paineen arvot ovat 

luettavissa X- ja Y-akseleilta ja metaanin puhtauden arvot on esitetty värien avulla, 

jossa oikeassa reunassa oleva palkki ilmoittaa kyseistä väriä vastaavan puhtauden arvon. 

Neste/kaasu-suhteella on suuria vaikutuksia regressiomallin vasteeseen. Arvoilla 0.2 

(kuva 10) muodostuvan metaanin puhtaus asettuu yli 95 %:n arvoon liki kaikissa 

tilanteissa ja pienimmillään puhtaus tipahtaa noin 92 %:iin. Sen sijaan neste/kaasu-

suhteen arvoilla 0.1 (kuva 8) metaanin puhtaus vaihtelee hyvin laajasti 75 %:sta täysin 
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puhtaaseen asti. Kyseisellä tasolla melkein puolet eri tilanteista jäävät alle 90 % 

puhtausasteeseen. 

Kuvien 8, 9 ja 10 perusteella kasvavalla lämpötilalla ja laskevalla paineella on 

negatiivisia vaikutuksia puhtauteen. Kuitenkin kuvassa 4 esitettyjen paineen kertoimien 

mukaan paineen kasvulla on negatiivisia vaikutuksia puhtauteen kaikissa paitsi 

lämpötilan vuorovaikutuksen kanssa. Malli olettaakin, että lämpötilan ja paineen 

vuorovaikutus on niin suurta, että kasvavalla paineella saavutettaisiin parempia 

puhtaudenarvoja. 

 

Kuva 7.  Regressiomallin avulla lasketut vastepinnat metaanin puhtaudelle lämpötilan, 

paineen ja neste/kaasu-suhteen funktiona. Kuvassa ylin vastepinta kuvaa neste/kaasu-

suhdetta 0.20, keskimmäinen vastepinta neste/kaasu-suhdetta 0.15 ja alin vastepinta 

neste/kaasu-suhdetta 0.1. 
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Kuva 8. Metaanin puhtausaste lämpötilan ja paineen funktiona, kun neste/kaasu-suhde 

on 0.10. 

 

 

 
Kuva 9. Metaanin puhtausaste lämpötilan ja paineen funktiona, kun neste/kaasu-suhde 

on 0.15. 
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Kuva 10. Metaanin puhtauaste lämpötilan ja paineen funktiona, kun neste/kaasu-suhde 

on 0.20. 

 

5.3 Taguchi-menetelmän kuva-analyysit 

Koetuloksista tehtiin päävaikutuskuvaajat signaali/kohina-suhteelle sekä vaikutuksille 

vasteeseen. Kaasun tulovirtauksella (kuva 11) ei vaikuttaisi olevan juurikaan vaikusta 

vasteeseen. Se on lineaarisesti hyvin lievästi laskeva kaasuvirtauksen kasvun suhteen, 

mutta osuus on hyvin pieni verrattuina muiden muuttujien vaikutuksiin. 

Kaasuvirtauksen pieni vaikutus metaanin puhtauteen selittynee neste/kaasu-suhteella, 

sillä kaasun ja veden vuorovaikutus on kiinnitettynä yhteen muuttujaan, mitä pidetään 

vakiona, jolloin prosessi osaa reagoida kaasun vaihteluihin. 

Neste/kaasu-suhteella vaikuttaisi olevan vasteeseen epälineaarinen vaikutus (kuva 11). 

Tässä korostuu se, että pienenevä suhde laskee vain nesteen syöttöä, jolloin laskeva 

nestevirtaus laskee maksimaalista hiilidioksidin talteenottoa. Samoin kasvavan nesteen 

syötön vaikutus vaimenee, sillä pienempikin määrä nestettä riittäisi talteenottoon. 

Kuitenkin kasvavalla nesteen määrällä prosessista tulisi robustimpi (kuva 12), jolloin 
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isommatkaan muutokset kaasuvirtauksessa tai hiilidioksidin pitoisuuksissa eivät 

heilauttaisi muodostuvan kaasun puhtautta. 

Paineella on toiseksi suurin vaikutus vasteeseen. Kuvan 7 perusteella vaikutus on 

epälineaarinen muutoksen suhteen.  Lisäksi molemmat, prosessin robustisuus sekä 

vaikutus vasteeseen kasvavat, kun painetta lisätään. Ilmiö perustuu kaasujen paraneviin 

liukoisuusominaisuuksiin kasvavassa paineessa. 

Kuvan 12 perusteella kasvavalla hiilidioksidin määrällä näyttäisi olevan lineaarisesti 

laskeva vaikutus vasteeseen, mutta sen vaikutus on huomattavasti ohjauksia 

vähäisempää. Häiriömuuttujista se kuitenkin omaa suurimman vaikutuksen. Syy 

negatiiviseen vaikutukseen on siinä, että kaasussa lisääntyvä hiilidioksidin määrä tulee 

poistaa, jolloin epätäydellinen poistaminen laskee metaanin suhteellista osuutta. 

 

 
Kuva 11. Vasteen päävaikutuskuvat. Sisältää sekä ohjausmuuttujien että häiriöiden 

vaikutukset. 
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Kuva 12. Signaali/kohina-suhteen päävaikutuskuva. Toteutettu ainoastaan ohjauksille. 
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6 YHTEENVETO 

Biokaasu on kaasuseosta, jota on saatu aikaan hajottamalla biomassaa anaerobisissa 

olosuhteissa. Sen koostumus on enimmäkseen metaania (55-70%) sekä hiilidioksidia 

(30-45%), mutta sisältää myös pieniä määriä yhdisteitä kuten typpeä, rikkivetyä, happea 

ja ammoniakkia. Jotta biokaasu olisi käytettävissä ajoneuvoissa sekä voimalaitoksissa, 

tulee se puhdistaa näistä epäpuhtauksista. 

Vesipesuprosessilaitteiston käyttökelpoisuus biokaasun puhdistukseen pohjautuu 

kaasujen erilaisiin liukoisuusominaisuuksiin. Tärkeimmät eroitettavat kaasut, eli 

hiilidioksidi sekä rikkivedyt absorpoituvat veteen paljon suuremmissa määrissä 

verrattuna metaaniin. Koska liukoisuusominaisuuksiin voidaan myös vaikuttaa paineella 

ja lämpötilalla, saavutetaan suuressa paineessa sekä matalassa lämpötilassa 

huomattavasti parempi absorptio. Näitä hyödyntämällä biokaasu saadaan puhdistettua 

hyvin metaanipitoiseksi kaasuksi. 

Prosessisimulaattorin tarkasteluun käytettiin Taguchi-menetelmää. Taguchi-menetelmän 

tarkoituksena oli saada selville pienellä määrällä kokeita, millaisilla parametrien arvoilla 

prosessia voitaisiin ajaa mahdollisimman stabiilisti. Koesuunnitelma toteutettiin 

asettamalla ohjausmuuttujiksi sekä paine että neste/kaasu-suhde, kun taas häiriöiksi 

asetettiin CO2-osuus syötekaasussa sekä syötekaasun tulovirtaus. Lämpötila pidettiin 

vakiona tarkastelujen ajan. 

Simulaattorilla ajettiin myös kaikilla muuttujilla yhteensä viidellä eri tasolla kokeet, 

joiden tulokset kerättiin yhteen. Näistä tuloksista luotiin Matlabin avulla regressiomalli, 

joka osaisi ennustaa ohjausmuuttujien, eli paineen, lämpötilan sekä neste/kaasu-suhteen 

avulla muodostuvan metaanin puhtausasteen. Muodostettu malli pohjautui jokaisen 

parametrin vakiotermiin, toiseen potenssiin sekä parametrien välisiin 

vuorovaikutustermeihin. 

Neljännessä kappaleessa suoritettiin analyysit molempien koesuunnitelmien tuloksille. 

Luotu regressiomalli osoittautui suhteellisen toimivaksi hyvin puhtaita pitoisuuksia 
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tarkastellessa. Saman mallin mukaan stabiilein käyttöalue saavutettaisiin hyödyntämällä 

suurta neste/kaasu-suhdetta, sillä tällöin muiden parametrien arvojen vaihteluilla ei olisi 

juurikaan vaikutusta vasteeseen. Taguchi menetelmässä taas selvisi, että häiriöiden 

osuus vasteeseen on hyvin pientä verrattuna ohjausmuuttujien vaikutuksiin. Hyvällä 

säädollä, eli kaasuvirtauksen mittauksella ja siihen suhteutetulla veden syötöllä, 

voitaisiin prosessista tehdä hyvin stabiili häiriöille. 

Luoduista koesuunnitelmista Taguchi-menetelmä keskittyi tarkastelemaan eri 

parametrien vaikutuksia vasteeseen. Kyseisellä menetelmällä pystyttiin saamaan paljon 

tietoa prosessista, vaikka koesuoritukset olisivat vähäisiä. Full factorial design taas 

pohjautui regressiomallin luontiin, jolloin analyyseissä oli tarkoituksena tutkia mallin 

toimivuutta. Ongelmia kyseisessä koesuunnitelmassa on, että dataa tulee olla 

huomattava määrä. Myös mitään takeita mallin toimivuudesta ei ole, mikäli poistutaan 

käytettyjen parametrien alueelta. 
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