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Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on selvittää, kuinka paljon vetyä tarvitaan mäntyöljyn vetykäsittelyssä, joka on 

yksi keskeinen vaihe mäntyöljystä valmistettavan biodieselin valmistusprosessissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää 

kuinka paljon mäntyöljyn käsittely sekä vetykäsittelyyn valmistetun vedyn valmistusprosessi tuottaa päästöjä. 

 

Työn teoriaosassa tarkasteltiin biodieselin eri valmistusmahdollisuuksia, miten biodiesel eroaa fossiilipohjaisesta 

dieselistä sekä minkälaisia ominaisuuksia biodieselillä tulisi olla. Työssä kerrotaan myös mistä mäntyöljyä saadaan, 

minkälaiset ominaisuudet mäntyöljyllä on ja mistä komponenteista mäntyöljy koostuu sekä miten mäntyöljyä voidaan 

hyödyntää. Työssä kerrotaan myös, miten mäntyöljyn koostumus vaikuttaa siitä saataviin tuotteisiin.  

 

Työn soveltavassa osassa on muodostettu mäntyöljyn vesikäsittelylle suuntaa antava ainetase. Taseessa lasketaan 

kuinka paljon mäntyöljyn eri komponenttien reaktiot kuluttavat vetyä ja kuinka paljon reaktioista muodostuu eri 

kaasumaisia tuotteita. Laskenta pohjautui kirjallisuudessa saatavaan kokeelliseen dataan. Mäntyöljyn eri 

komponenteista on huomioitu laskujen yksinkertaistamiseksi rasvahapoista vain linolihappo ja hartsihapoista vain 

abietiinihappo. Laskuissa on myös laskettu mäntyöljyn käsittelyyn tarvittavan vedyn kokonaismäärä ja sen 

valmistukseen tarvittavan maakaasun määrä. Vetykäsittelyn ympäristöystävällisyyttä arvioitiin laskemalla vedyn 

tuotannossa käytettävän metaanin höyryreformointireaktion hiilidioksidipäästöjen suuruus. 

 

Työn tuloksissa on saatu karkea arvio mäntyöljyn vetykäsittelyn ja vedyn valmistuksen kokonaistaseesta, jossa 

ilmenee tarvittava vedyn määrä sekä mahdolliset päästöt. Tulosten laskennassa on kuitenkin käytetty 

yksinkertaistavia oletuksia, joten tuloksia voi hyödyntää vain suuntaa antavina eikä niiden voi olettaa kertovan 

mäntyöljyn vetykäsittelyn ja vedyn valmistuksen, todellista tarkkaa kokonaistasetta. 
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1 JOHDANTO 

EU on asettanut tavoitteen vähentää kasvihuonepäästöjä vuonna 2007 tehdyllä 20-20-20 

sopimuksella. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %, lisätä 

uusiutuvan energian osuutta 20 % ja parantaa energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2020 

mennessä. Näin voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää energian 

tuontiriippuvuutta. (ilmasto-opas 2015) 

Biopolttoaineilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ensimmäisen 

sukupolven biopolttoaineisiin on käytetty elintarviketeollisuuteen soveltuvia aineita ja 

toisen sukupolven polttoaineissa käytetään teollisuusalojen tähteitä tai 

yhdyskuntajätettä. Biopolttoaineilla pyritään korvaamaan fossiilisia polttoaineita niin 

liikenteessä kuin muuallakin. Myös öljynjalostuksen kevyemmistä jakeista 

valmistettavaa muovia voidaan korvata biopohjaisilla komponenteilla. 

Mäntyöljy on sellun valmistuksessa syntyvä sivutuote, josta voidaan jatkojalostamalla 

saada monia erilaisia tuotteita. Vetykäsittelyllä mäntyöljyssä olevien rasvahappojen ja 

hartsihappojen rakennetta saadaan muokattua, siten että se sopii esimerkiksi auton 

polttoaineeksi. Entinen Arizona Chemicals eli nykyinen Kraton Chemicals jalostaa 

mäntyöljyä rasvahapoiksi, hartseiksi, mäntyöljyksi ja mäntypieksi (BusinessOulu 2017. 

UPM:n Lappeenrannan Kaukaan biojalostamo valmistaa mäntyöljystä uusiutuvaa 

dieseliä ja naftaa (UPM 2017).  

Työn tarkoitus on tutkia mistä mäntyöljyä saadaan, miten sitä voidaan hyödyntää ja 

mitä mäntyöljyn vetykäsittelyssä tapahtuu. Aiheeseen perehdytään aluksi alan 

kirjallisuutta hyödyntäen ja lopuksi tehdään yksinkertaistettu ainetaselaskelma 

mäntyöljyn vetykäsittelyssä tapahtuvista reaktioista, jonka perusteella arvioidaan 

prosessissa tarvittavan vedyn määrää suhteessa käsitellyn mäntyöljyn määrään.  
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2 BIODIESELIN VALMISTUS BIOMASSASTA 

Biodiesel pyritään valmistamaan siten, että sen ominaisuudet muistuttavat 

mahdollisimman paljon fossiilisen dieselin ominaisuuksia, jotta sitä voidaan käyttää 

normaaleissa dieselmoottoreissa. Euroopan Unionin laatustandardi dieselöljylle on SFS-

EN 590, jonka vaatimukset polttoaineen pitää täyttää, jotta sitä voidaan käyttää 

Euroopan Unionin alueella dieselinä. Biodieselin tiheyden pitää olla samaa luokkaa 

fossiilisten dieseleiden kanssa, jotta se toimisi normaaleissa dieselmoottoreissa. 

Esimerkiksi minimivaatimus tiheydelle on 820 kg/m
3
. Mikäli polttoaine ei täytä näitä 

vaatimuksia voidaan siihen sekoittaa muita polttoaineita, kuten esimerkiksi fossiilista 

dieseliä, jotta sen ominaisuudet vastaisivat dieselille vaadittuja ominaisuuksia. 

(DieselNet 2017)  

Biomassasta voidaan valmistaa biodieseliä usealla eri tavalla. Biodieseliä voidaan 

valmistaa esimerkiksi Fischer-Tropsch-menetelmällä tai vastikään kehitellyillä Neste 

Oil:n NexBTL-menetelmällä, SunPinen valmistusmenetelmällä tai UPM-Kymmenen 

kehittämällä BioVerno-menetelmällä. Näistä kaksi jälkimmäistä eli SunPinen ja UPM-

Kymmenen menetelmät on kehitetty erityisesti raaka-aineista mäntyöljyn käyttöä 

varten.  

2.1 Fischer-Tropsch-menetelmä  

Fischer-Tropsch-menetelmässä on kolme päävaihetta: biomassan kaasutus 

synteesikaasuksi, syntyneen synteesikaasun puhdistus ja biodieselin tuotanto Fischer-

Tropsch-synteesireaktiota hyväksikäyttäen. Lisäksi prosessissa tarpeen mukaan 

esikäsitellään raaka-aineena käytetty biomassa kuten tässä tapauksessa mäntyöljy ennen 

kaasutusta ja toisaalta raakaa biodieseliä voidaan edelleen jatkojalostaa eri käsittelyin 

halutuksi lopputuotteeksi. (Luque et al. 2010) 

Biomassan esikäsittelyssä biomassa puhdistetaan prosessiin sopivaksi. Kaasutuksessa 

biomassa muokataan vedyn, hiilimonoksidin, metaanin ja hiilidioksidin seokseksi. Tätä 

kaasuseosta kutsutaan synteesikaasuksi. (Luque et al. 2010) 

https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Luque%2C+R.&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Luque%2C+R.&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
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Synteesikaasun puhdistus ja sen ominaisuuksien säätäminen sopiviksi on Fischer-

Tropsch-prosessin kallein vaihe. Synteesikaasu sisältää monia erilaisia epäpuhtauksia ja 

ne on tärkeä puhdistaa ennen Fischer-Tropsch synteesiä, koska ne vaikuttavat 

prosessissa käytettävän katalyytin toimintaan. (Luque et al. 2010) 

Tärkein vaatimus Fischer-Tropsch-synteesissä käytettävälle katalyytille on sen korkea 

hydrausaktiivisuus. Metalleista ainoastaan jaksollisen järjestelmän VIII-ryhmän 

metalleilla (Fe, Co, Ni ja Ru) on riittävän korkea hydrausaktiivisuus. Tällä hetkellä Fe ja 

Co on ainoat, joita käytetään kaupallisissa Fischer-Tropsch-prosesseissa. Katalyytin 

valinta riippuu siitä, toteutetaanko Fischer-Tropsch-prosessi korkeassa (300-350°C) vai 

matalassa (200-240°C) lämpötilassa, mikä on syötteen koostumus ja miten katalyytti 

kestää erilaisia epäpuhtauksia. (Luque et al. 2010) 

Fischer-Tropsch–reaktio (FT-reaktio) on yhdistelmä useita samanaikaisesti tapahtuvia 

reaktioita. Kokonaisuutena tarkasteltuna FT-reaktio on voimakkaasti eksoterminen. FT-

reaktiossa lämpöä vapautuu reagoinutta hiilimoolia kohden keskimäärin noin 146 kJ. 

Näin ollen reaktori pitää suunnitella sellaiseksi, että lämmönsiirto tapahtuu nopeasti 

katalyyttipartikkeleista pois, jotta katalyyttipartikkelit eivät ylikuumenisi. Katalyytti-

partikkelien ylikuumeneminen johtaisi katalyytin deaktivoitumiseen. Reaktori-

vaihtoehtoja on useita ja sopiva reaktori FT-prosessille riippuu mm. olosuhteista ja 

lähtöaineista. FT-prosessissa voi käyttää esimerkiksi kiintopetireaktoria tai 

leijukerrosreaktoria. (Luque et al. 2010, U.S. DOE 2017)  

2.2 Nesteen NEXBTL  

Neste Oilin kehittämässä NEXBTL-biodieselissä käytetään raaka-aineina kasviöljyjä tai 

eläinrasvajätteitä ja niistä valmistetaan edelleen biodieseliä sekä muita tuotteita. 

NEXBTL-prosessin aluksi raaka-aineena käytettävä kasviöljy tai muu öljy 

esikäsitellään. Esikäsittelyssä öljystä poistetaan epäpuhtaudet. Tämän jälkeen 

toteutettavassa vetykäsittelyssä rasvahappojen rakenteesta poistetaan happea ja 

tuotteeksi saadaan parafiinejä. Kuvassa 1 on esitelty NEXBTL-valmistusprosessin 

päävaiheet. (VTT 2011)  

https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Luque%2C+R.&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Luque%2C+R.&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Luque%2C+R.&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
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Kuva 1. NEXBTL-prosessin päävaiheet (VTT 2011). 

Kuten kuvasta 1 nähdään, NEXBT-prosessin vetykäsittelyn yhteydessä parafiinit 

isomeroidaan haarautuneiksi parafiineiksi, kuten n-parafiineiksi ja isoparafiineiksi. 

Tämän jälkeen tehdään stabilointi, jonka aikana tuotevirrasta poistetaan kevyitä 

hiilivetyjä ja parannetaan prosessin turvallisuutta (WO 2013/050653). Lopputuotteena 

saatu NEXBTL-biodiesel voidaan käyttää esimerkiksi autoissa ja generaattoreissa 

(Biotalous 2017). Se täyttää myös kaikki EN590 standardin vaatimukset, kunhan 

NEXBTL-biodiesel sekoitetaan normaalin dieselin kanssa. Sekoitussuhde saa tällöin 

olla korkeintaan 3:7. Valmistuksen sivutuotteena saadaan esimerkiksi biobensiiniä ja 

biopropaania. (Neste 2017d, VTT 2011) 

2.3 Mäntyöljystä biopolttoaineita 

2.3.1  SunPine 

Ruotsalainen SunPine valmistaa mäntyöljystä raakaa mäntyöljydieseliä 

yksinkertaistettuna tislaamalla. Samalla prosessissa saadaan muitakin arvokkaita 

komponentteja, kuten steroleita. Tislauksen lisäksi mäntyöljyä esteröidään ennen raa’an 

mäntyöljydieselin jatkojalostusta biodieseliksi Preemin jalostamossa Göteborgissa. 

(Sunpine 2017)  

Raaka mäntyöljy vaihtoesteröidään biometanolin ja rikkihapon avulla. Esteröinnissä 

vapaat rasvahapot muutetaan rasvahappojen metyyliestereiksi (engl. FAME, fatty acid 

methyl ester). Mäntyöljyn sisältämät hartsihapot jätetään kuitenkin lähes kokonaan 

muuttamatta. (Egeberg 2009, ETIP Bioenergy 2017)  
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Jatkojalostuksessa maksimissaan 30 %:ta raakaa mäntydieseliä vetykäsitellään yhdessä 

kevyen polttoöljyn kanssa. Vetykäsittely tapahtuu korkeassa paineessa vedyn avulla 

sopivien katalyyttien kanssa ja näin siitä saadaan korkealuokkaista dieseliä. Näin 

valmistetun dieselin ominaisuudet täyttävät EN 590 standardivaatimukset ja lisäksi 

dieselissä voi olla jopa 30 % uusiutuvista raaka-aineista lähtöisiä aineita. (Egeberg 

2009) Kuva 2 on esitetty Preemin jatkojalostusprosessi.  

 

Kuva 2. Preemin jatkojalostusprosessi. 1. uusiutuvan raaka-aineen syöttö 2. kevyen 

polttoöljyn syöttö 3. vedyn syöttö 4. lämmönvaihdin 5. kevyen polttoöljyn lämmitys 6. 

hydrausreaktio 7. kaasun ja nesteen erotus 8. amiiniabsorberi 9. dearomatisointi 

(Muokattu alkuperäisestä lähteestä Preem (2017)). 

2.3.2 BioVerno 

UPM-Kymmenen kehittämä UPM BioVerno -biodiesel valmistetaan, kuten 

SunPinenkin vastaava tuote, hyödyntämällä sellunvalmistuksen sivutuotteeksi syntyvää 

mäntyöljyä. BioVernossa käytetään Andritz/Carbonan kehittämää kaasutusteknologiaa. 

Muut teknologiakumppanit ovat Haldor Topsoe ja Fischer-Tropsch. (Chemicals-

technology 2017) Kuva 3 on esitetty BioVernon kokonaisprosessi.  
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Kuva 3. UPM BioVernon valmistusprosessi (Muokattu alkuperäisestä lähteestä 

UPM (2017)).  

Kuten kuvasta 3 voidaan nähdä, tarvittaessa mäntyöljy esikäsitellään, jotta seuraavaksi 

tehtävää vetykäsittelyä häiritsevät epäpuhtaudet saadaan poistettua mäntyöljyn joukosta. 

Esikäsittelyssä mäntyöljystä poistetaan suolat, epäpuhtaudet, kiinteät partikkelit ja vesi. 

Puhdistuksen jälkeen mäntyöljy vetykäsitellään käyttäen apuna kiinteätä katalyyttiä. 

Vetykäsittelyssä reaktoriin syötetään esikäsitelty mäntyöljy ja kaasumainen vety. Vetyä 

syötetään reaktoriin ylimäärin, joten osa reaktoriin syötettävästä vedystä on tuorevetyä 

ja osa prosessin sisäistä kiertovetyä. (AVI 2011, UPM 2017)  

Reaktorissa mäntyöljyn rakennetta muokataan kontrolloimalla reaktorin olosuhteita ja 

syötevirtoja. Vetykäsitellyn mäntyöljyn haluttu koostumus saadaan säätämällä reaktorin 

lämpötila, paine ja vedyn pitoisuus sopiviksi. (Anthonykutty 2015a)  

Vetykäsittelyn jälkeen tuotevirta ensin jäähdytetään ja sitten ohjataan tislauskolonniin. 

Päätuote, biodiesel, erotetaan muista polttoainejakeista. Biodiesel ohjataan tarvittaessa 

vielä stabilointikolonniin, jossa siitä erotetaan loputkin biopolttoainejakeet. Lopuksi 

biodiesel siirretään varastointisäiliöihin. (AVI 2011)  
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3 MÄNTYÖLJY JA SEN SYNTY 

Mäntyöljy on yksi sulfaattisellun sivutuotteista ja nimi mäntyöljy on peräisin ruotsista, 

jossa se tarkoitti männystä valmistettua öljyä. Raaka mäntyöljy on tumman ruskeaa, 

pahalta haisevaa rikkipitoista nestettä. Rikki on läsnä mäntyöljyssä orgaanisina ja 

epäorgaanisina komponentteina, kuten sulfaatteina, sulfiitteina, polysulfideina, vapaana 

rikkinä, merkaptaanina, orgaanisena sulfidina ja sulfonaatteina. Rikkiyhdisteiden lisäksi 

raaka mäntyöljy sisältää merkittäviä määriä metallisia epäpuhtauksia, kuten alkalisia 

suoloja, alkalisia maametallisuoloja ja liuennutta rautaa. Raaka mäntyöljy (CTO, Crude 

Tall Oil) on liukoinen alkoholeihin, estereihin, kloorisiin liuottimiin ja 

mineraaliöljyihin. CTO:n fysikaaliset ominaisuudet, erityisesti viskositeetti ja tiheys 

vaihtelevat suuresti riippuen mäntyöljyn kemiallisesta koostumuksesta ja lämpötilasta. 

(Anthonykutty 2015a) 

3.1 Synty sellun valmistuksen sivutuotteena 

Sulfaattisellun valmistusprosessin aikana happokomponentit puulastuissa, jotka ovat 

yleensä mäntyä, muuttuvat saippuaksi, kun niitä keitetään valkoisessa lipeässä, joka 

sisältää natriumhydroksidia ja natriumsulfidia. Näin saadaan valmistettua mustaa lipeää, 

jonka pinnalle muodostuu suopakerros. Ylin kerros erotetaan pinnalta kuorimalla. 

(Anthonykutty 2015a, NZIC 2011)  

Mäntyöljyn valmistuksessa on kolme vaihetta: palstoitus, pesu ja kuivatus. Kuorittu 

suopa käsitellään palstoituksessa rikkihapolla, jolloin raakamäntyöljyn pääkomponentit 

(rasvahapot, hartsihapot ja sterolit) saadaan erotettua muista aineista. Palstoituksen 

jälkeen raakamäntyöljyyn on jäänyt paljon epäpuhtauksia, jotka pestään pois kuuman 

veden avulla. Valmiin raakamäntyöljyn vaatimuksena on pieni vesipitoisuus, noin 1,0-

1,5 %. Vesi poistetaan mäntyöljystä kuivatusvaiheessa esimerkiksi alipaineessa 

tapahtuvalla kuivatuksella tai lingolla. (KnowPulp 2016) Mäntyöljyn koostumus 

vaihtelee maantieteellisen sijainnin ja sellunvalmistukseen käytetyn puun koostumuksen 

mukaan. Yleisesti muiden kuin mäntypuiden käyttö sellunvalmistuksessa vähentää 

saatavilla olevien rasvahappojen ja hartsihapon pitoisuutta CTO:ssa. CTO:n sisältämien 

eri aineiden pitoisuudet vaihtelevat vuodenajan ja sijainnin mukaan. Esimerkiksi 

mäntyöljyä on havaittu syntyvän Etelä-Suomessa kasvaneissa männyissä 40-50 kg 
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tonnia sellua kohti, kun taas Pohjois-Suomessa vastaava määrä on 60 kg tonnia sellua 

kohti. Kausivaihtelu selittyy taas puun säilytystapojen erilaisuutena kesäaikana ja 

talviaikana. (Anthonykutty 2015a) 

CTO voidaan tislata mäntyöljyn osiksi, kuten mäntyöljyn rasvahapoiksi (tall oil fatty 

acids, TOFA), tislatuksi mäntyöljyksi (DTO), mäntyhartsiksi ja mäntyöljy pieksi. Näitä 

voidaan käyttää moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. (Anthonykutty 2015a) 

3.2 Mäntyöljyn koostumus 

Mäntyöljyn koostumus vaihtelee puulajista ja sen kasvupaikan maantieteellisestä 

sijainnista riippuen kuten edellä todettiin ja taulukosta 1 voidaan nähdä. Koostumukseen 

vaikuttaa myös mäntyöljyn valmistustapa. Myös tislatulla mäntyöljyllä ja raa’alla 

mäntyöljyllä on erilaiset koostumukset. (Anthonykutty 2015a, Keskin et al. 2006) 

Taulukko 1. Mäntyöljyn koostumuksen maantieteellinen vaihtelu (Anthonykutty 

2015a). 

 Yhdisteryhmät Koostumus (massa-%) alueittain 

Kaakkois-USA Pohjoinen USA 

ja Kanada 

Skandinavia 

Hartsihapot 35-45 25-35 20-30 

Rasvahapot 45-55 50-60 50-60 

Saippuoitumattomat 

yhdisteet 

7-10 12-18 18-24 

 

Kuten taulukosta 1 voidaan nähdä, eniten mäntyöljyssä on rasvahappoja ja vähiten 

saippuoimattomia yhdisteitä riippumatta männyn kasvupaikan sijainnista. Erona 

mäntyöljyyn tislatusta mäntyöljystä on puhdistettu epäpuhtauksia, jotka haittaavat 

mäntyöljyn jatkojalostusta. Epäpuhtaudet voivat deaktivoida jatkojalostuksessa 

mahdollisesti käytettävän katalyytin tai esimerkiksi seoksen sisältämät happimolekyylit 

voivat hankaloittaa prosessin erotusosan toimintaa. Taulukko 2 nähdään tislatun 

mäntyöljyn rasvahappojen ja hartsihappojen koostumukset. (Anthonykutty 2015a) 
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Taulukko 2. Tislatun mäntyöljyn rasvahappojen ja hartsihappojen koostumukset 

(Anthonykutty 2013). 

Yhdiste Koostumus (massa-%) 

Rasvahapot yht. 71,3 

palmitiinihappo 0,2 

linolihappo 24,3 

steariinihappo 0,7 

oleiinihappo 15,3 

muut rasvahapot 25,8 

Hartsihapot yht. 23,0 

pimaarihappo 4,8 

isopimaarihappo 1,1 

abietiinihappo 7,7 

dehydroabietiinihappo 3,6 

neoabietiinihappo 0,4 

palustriinihappo 2,2 

muut resiinihapot 3,3 

 

Kuten taulukosta 2 voidaan nähdä, tislattu mäntyöljy koostuu useista eri rasvahapoista 

ja hartsihapoista. Eniten rasvahapoista on linolihappoa ja hartsihapoista abietiinihappoa. 

Tästä syystä tässä työssä tehtävässä ainetaselaskelmassa käytetään linolihappoa ja 

abietiinihappoa mallikomponentteina. 

3.2.1 Rasvahapot mäntyöljyssä  

Mäntyöljy koostuu siis pääosin rasvahapoista. Mäntyöljyn sisältämien yleisimpien 

rasvahappojen rakenteet on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4.  Mäntyöljyn rasvahapot (Muokattu alkuperäisestä lähteestä Anthonykutty 

(2015a)). 

Kuten kuvasta 4 voidaan nähdä, mäntyöljyn rasvahapot sisältävät perusrakenteeltaan 18 

hiilen muodostamia tyydyttyneitä tai tyydyttymättömiä ketjuja. Mäntyöljyssä on siis 

rasvahapoista pääasiassa linolihappoa, steariinihappoa, öljyhappoa ja palmitiinihappoa 

(Magee et al. 1991). Näiden happojen moolimassoja on esitetty Taulukko 3. Vaikka 

rasvahapot kasviöljyissä eivät ole vapaita, mäntyöljyn rasvahapot esiintyvät vapaina 

happoina. Tästä syystä voidaan olettaa, että mäntyöljyn rasvahapot reagoivat eri tavalla 

kuin kasviöljyjen rasvahapot. (Anthonykutty 2015a) 

Taulukko 3. Mäntyöljyn rasvahappojen moolimassat. 

Aine Moolimassa (g/mol) 

linolihappo 280,45 

oleiinihappo 284,46 

steariinihappo 284,50  

palmitiinihappo 256,50 

 

Taulukossa 3 on esitetty mäntyöljyn yleisimpien rasvahappojen moolimassoja. 

Rasvahappojen moolimassat ovat hyvin saman suuruisia. Toisaalta kuten kuvasta 4 

nähtiin, ovat rasvahapot myös hyvin samankaltaisia yhdisteitä, joten ne käyttäytyvät 

todennäköisesti hyvin samankaltaisesti vetykäsittelyssä. 
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3.2.2 Hartsihapot mäntyöljyssä 

Mäntyöljy sisältää useita hartsihappoja. Hartsihapot ovat orgaanisia happoja, jotka ovat 

peräisin terpeenien hapetus- ja polymerisoitumisreaktioista. Yleisimpien mäntyöljyn 

hartsihappojen rakennekaavat on esitetty Kuva 5. (Anthonykutty 2015a) 

 

Kuva 5. Mäntyöljyn hartsihapot (Muokattu alkuperäisestä lähteestä Anthonykutty 

(2015a)).  

Kuten kuvasta 5 voidaan nähdä, kaikissa hartsihapoissa on karboksyyliryhmä ja 

kaksoissidoksia, jotka toimivat tyypillisesti reaktiivisina keskuksina. Mäntyöljyssä 

olevia hartsihappoja ovat muun muassa abietiinihappo, dehydroabietiinihappo, 

neobieteenihappo, palustriinihappo, pimaarihappo ja isopimaarihappo. (Anthonykutty 

2015a, Magee et al. 1991)  
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3.2.3 Neutraalit komponentit mäntyöljyssä 

Fytosterolit, kuten beta-sitosteroli, ja fytosterolien aliryhmä eli stanolit, kuten beta-

sitostanoli, ovat merkittävimmät neutraalit komponentit mäntyöljyssä. Beta-sitosteroli ja 

beta-sitostanoli ovat merkittävimmät yksittäiset yhdisteet näistä ryhmistä mäntyöljyssä. 

(Anthonykutty 2015a) Näiden yhdisteiden rakennekaavat on esitetty Kuva 6.  

 

Kuva 6. Yleisimmät neutraalit komponentit mäntyöljyssä (Muokattu alkuperäisestä 

lähteestä Anthonykutty (2015a)).  

 

Fytosterolit, ja stanolit ovat monirenkaisia hiilivetyrenkaita sisältäviä yhdisteitä ja 

sisältävät riippuen yhdisteestä 27-30 hiiliatomia. Yhdisteissä oleva rengasrakenne 

muistuttaa fenantreeni-rengassysteemiä (Anthonykutty 2015a). Beta-sitostanoli on 

tyydyttynyt muoto beta-sitosterolista ja nämä molemmat yhdisteet voidaan erottaa 

mäntyöljystä ja käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. (Novartis Consumer 

Health 1999) 
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4 MÄNTYÖLJYN VETYKÄSITTELY 

4.1 Vetykäsittelyn tarkoitus 

Vetykäsittelyä tehdään monesta syystä. Yksi keskeisimmistä syistä on se, että sillä 

voidaan muuttaa hiiliatomien väliset kaksoissidokset yksinkertaisiksi sidoksiksi. 

Toisaalta vetykäsittelyllä voidaan myös poistaa mäntyöljystä sen jatkokäsittelyn 

kannalta haitallisia aineita tai parantaa muulla tavoin mäntyöljyn ominaisuuksia. 

Tällaisia menetelmiä ovat happea (hydrodeoxygenation, HDO), rikkiä 

(hydrodeosulfurization, HDS) tai typpeä (hydrodenitrogenation, HDN) poistavat 

menetelmät. Käytännössä mäntyöljyn vetykäsittelyllä voidaan esimerkiksi vähentää 

mäntyöljyn happipitoisuutta, jotta mäntyöljyä voidaan paremmin käyttää 

höyrykrakkausprosessissa korvaamaan tavallisia fossiilipohjaisia polttoaineita. 

(Anthonykutty 2015a)  

Esimerkiksi suoraan dieseliä käyttävään polttomoottoriin kelpaavalla polttoaineelle on 

useita haluttuja ominaisuuksia, kuten korkea setaaniluku. Setaaniluku kertoo 

polttoaineen syttymisherkkyydestä. Mitä korkeampi setaaniluku on, sitä herkemmin 

polttoaine syttyy moottorissa. Korkean setaaniluvun polttoaineet palavat puhtaammin, 

parantavat kylmäkäynnistystä ja vähentävät polttoaineen kulutusta matalan setaaniluvun 

omaaviin polttoaineisiin verrattuna. (Neste 2017a, b) 

Dieselin samenemispiste kuvaa lämpötilaa missä diesel alkaa samentua, kun sen 

rakenne alkaa kiteytyä. Samenemispiste kertoo, miten diesel toimii kylmissä oloissa. 

Mitä matalampi samenemispiste on, sitä paremmin polttoaine toimii kylmissä 

olosuhteissa. (AMF 2017) Biodieselin kylmäominaisuuksia saadaan parannettua 

isomeroimalla sen sisältämiä n-parafiineja. Isomerointi laskee kuitenkin biodieselin 

setaaninumeroa. (US 2012088943) 

Mäntyöljyn vetykäsittelyllä pyritään saamaan tuotteen koostumus sellaiseksi, että siinä 

olevien erilaisten hiilivetyjen seos antaa polttoaineelle nämä halutut ominaisuudet. On 

tärkeää, että lopputuotteen haaroittuneiden parafiinien, aromaattisten ja muiden aineiden 

kokonaiskoostumus on haluttu ja se myös samalla täyttää dieselille vaaditut 

laatustandardit. Tästä johtuen mäntyöljystä valmistettu biodiesel voi parhaimmillaan 
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kelvata suoraan esimerkiksi autojen dieselmoottoreihin ilman, että sitä sekoitetaan 

fossiilisista lähteistä tehdyn dieselpolttoaineen kanssa.  

Parafiinit on siis haluttu yhdisteryhmä dieselpolttoaineessa niiden korkean setaaniluvun 

ja vähäisistä typen, rikin ja hapen osuuksista johtuen. Toisaalta parafiineissä ei ole 

yhdisteitä, joilla olisi aromaattisia ryhmiä. Aromaattisten yhdisteiden epätäydellinen 

palaminen voi johtaa karsinogeenisten aineiden esiintymiseen pakokaasussa. 

Esimerkiksi C15H32-C18H38 pituisilla parafiineilla setaaniluku on suurempi kuin 70. 

Normaali dieselpolttoaine sisältää parafiinien lisäksi myös naftaleenejä ja aromaattisia 

aineita, jotka eivät ole siis niin hyviä komponentteja dieselille. Yksinään korkean 

parafiinipitoisuuden omaavat polttoaineet eivät täytä EN 590 standardin vaatimuksia 

tiheyden ja voitelevuuden osalta. Jotta korkean parafiinipitoisuuden omaava biodiesel 

täyttäisi EN 590 standardin vaatimukset, siihen pitää sekoittaa voitelevuutta parantavaa 

komponenttia ja korkeamman tiheyden omaavaa komponenttia. Tästä syystä biodieseliä 

sekoitetaan usein fossiilisten dieselin kanssa, jotta nämä vaatimukset saadaan täytettyä. 

EU:ssa on kuitenkin tullut käyttöön vuonna 2016 EN 15940 –standardi, joka määrittelee 

uusiutuvista raaka-aineista vetykäsittelyllä tuotetun dieselin laadun, ominaisuudet ja 

testimenetelmät. Näin vetykäsiteltyä polttoainetta ei ole enää pakko sekoittaa fossiilisten 

polttoaineiden kanssa ja laatustandardin ansiosta autonvalmistajat voivat antaa 100 

%:sen parafiinisen polttoaineen käyttöluvan autoille helpommin. (Neste 2017a-c, Öljy- 

ja biopolttoaineala ry 2016, AMF 2017)  

Jos tarkastellaan mäntyöljyn vetykäsittelyä, kun tavoitteena on saada valmistettua 

dieselmoottoreihin kelpaavaa biodieseliä, vetykäsittelyn lämpötila on pääasiassa 300 

°C:n ja 400 °C:n välissä ja paine 5,0-25,0 MPa. Näissä olosuhteissa vetykäsittelyn 

lopputuotteen koostumus on todennäköisesti lähinnä sille haluttua koostumusta eli 

esimerkiksi sen parafiinien pitoisuus on korkea. Siten se täyttää dieselille vaaditut 

laatustandardit omaten samalla oikeanlaiset ominaisuudet, jotka ovat verrattavissa 

fossiilisista polttoaineista valmistettavaan dieselpolttoaineeseen. (Anthonykutty 2015a, 

US5705722, AVI 2011) 

On jonkin verran tutkimuksia ja patentteja sekä tislatun, että raa’an mäntyöljyn 

vetykäsittelystä (Anthonykutty 2015a,b, Anthonykutty et al. 2013, US2011/0049012) 

Näiden pohjalta voisi päätellä, että puhdistetun mäntyöljyn vetykäsittely saattaisi 

http://pubs.acs.org/author/Anthonykutty%2C+Jinto+M
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mahdollisesti olla viisaampaa, koska ensinnäkin raa’asta mäntyöljystä voidaan saada 

erotettua muita kaupallisesti arvokkaita tuotteita ja puhdistettu mäntyöljy sisältää 

vähemmän epäpuhtauksia ja sen vetykäsittely on helpompaa esimerkiksi katalyyttien 

kannalta.  

4.2 Vetykäsittelyssä tapahtuvat pääreaktiot 

Mäntyöljy koostuu siis useasta rasvahaposta, hartsihaposta ja neutraalista yhdisteestä. 

Tarkastellaan seuraavaksi vetykäsittelyssä tapahtuvia reaktioita kunkin ryhmän 

esimerkkiyhdisteen kautta. Myöhemmin tätä tietoa käytetään laskennassa hyödyksi. 

Tällöin, jos rasvahappoja hydrataan linolihapon tapauksessa vedyllä, tapahtuu 

yksinkertaisimmillaan reaktio: 

   
23618223218

OHC2HOHC  .      (1) 

Reaktiossa (1) linolihapon kaksoissidokset aukeavat ja vetyä liittyy molekyyliin eli 

linolihappo hydrautuu sidosten muuttuessa samanaikaisesti yksinkertaisiksi sidoksiksi. 

Samanaikaisesti voi myös tapahtua rasvahappojen tapauksessa hapen poisto vedyllä 

(Hydrodeoxygenation (HDO)) reaktion (2) mukaisesti, dekarbonylaatioreaktion (3) ja 

dekarboksylaatioreaktion (4) mukaisesti (Anthonykutty 2015a):  

O2HCHCHR3HCOOHCHR
23222

 ;           (2) 

O2HCOCHRHCOOHCHR
2322

 ;              (3) 

232
COCHRCOOHCHR  .                              (4) 

Hartsihappojen tapauksessa reaktioreitit ja niiden stoikiometriat ovat hieman erilaiset. 

Kuva 7 on esitetty hartsihapoista abietiinihapon, jota käytetään mallikomponenttina 

hartsihapoista ainetaseen laskennassa, vetykäsittelyn pääreaktiot.  
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Kuva 7. Abietiinihapon pääreaktiot (Muokattu alkuperäisestä lähteestä Anthonykutty 

(2015a)). 

Kuten kuvasta 7 voidaan nähdä, abietiinihapon reaktiot tapahtuvat pääasiassa kahta 

reaktioreittiä. Taulukko 4 on esitetty tislatun mäntyöljyn vetykäsittelyn tuotteiden 

jakauma eri lämpötiloissa.  
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Taulukko 4. Tislatun mäntyöljyn vetykäsittelyn tuotteet, kun WHSV on 1 h
-1

 

(Anthonykutty 2013). 

Lämpötila (°C) 325 350 375 400 425 450 

Koostumus       

Hiilivedyt (m-%)       

nC7-C9 0,2 0,5 0,8 1,4 3,3 5,5 

nC10-C16 0,8 1,6 2,7 4,5 8 10,2 

nC17 13,1 12,6 16,7 19,7 12,4 5,1 

nC18 36,6 33,6 27,5 21,9 15,9 10 

nC19 3,1 2,8 3,5 4 2,6 1,1 

nC20 6,3 5,1 3,9 3 2 1,1 

nC20+ 0,8 1,5 3 1,1 0,6 0,1 

i-alkaanit 3 3,7 6,1 8,1 9,1 12 

yhteensä 63,9 61,4 64,2 63,7 53,9 45,1 

ei aromaattiset       

18-norabietaani 10,4 7,2 1,6 0,3 0 0 

sykloalkaanit 3,3 4,1 8,7 7,4 6,6 6 

muut hiilivedyt
a
 2,9 5,2 5,7 3,2 2,9 1,4 

yhteensä 16,6 16,5 16,1 10,9 9,6 7,5 

aromaattiset       

norabietaanit 3,4 2,2 0,9 0 0 0 

muut aromaattiset 5,6 8,2 9,8 13,8 19,4 27,8 

yhteensä 9 10,4 10,8 13,8 19,4 27,8 

kokonais m-% 89,6 88,4 91,1 88,4 83 80,4 

tunnistamattomat 10,3 11,5 8,8 11,6 17 19,5 

a
 Alkuperäisessä lähteessä merkitty muodossa: o HC. 

Kuten taulukosta 4 voidaan nähdä, matalissa lämpötiloissa DTO:n tuotteissa on korkea 

määrä 18-norabietaania, joten pääreitti abietiinihapon vetykäsittelyreaktioissa näissä 

olosuhteissa on Kuva 7 reaktioreitti 1. Reaktioissa abietiinihappo aluksi hydrautuu 

vedyllä, jonka jälkeen syntynyt tuote reagoi edelleen joko dekarboksylaatioreaktiossa, 

jossa muodostuu hiilidioksidia, tai dehydraatioreaktiossa, jossa muodostuu vettä. 

Matalissa lämpötiloissa muodostuu kuitenkin myös vähän norabietatrieenejä. 
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Norabietatrieenejä syntyy pääasiallisesti reaktioreitin 2 kautta. Esimerkiksi Kuva 7 

tapauksessa 18-norabietaa-8,11,13-trieeniä muodostuu sekä dehydrausreaktion että 

dekarboksylaatioreaktion kautta. (Anthonykutty 2013) 
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5 VETYKÄSITTELYN AINETASE 

5.1 Laskennan perusta 

Mäntyöljyn vetykäsittelyn laskennassa pääasiallisena lähteenä käytetään Anthonykuttyn 

tekemää tutkimustyötä, joka on koostettu Anthonykuttyn tekemään väitöskirjaan 

(Anthonykutty 2015a) ja sen osajulkaisuihin (Anthonykutty et al. 2013, 2015). 

Anthonykutty (2015a) tarkasteli väitöskirjassaan mäntyöljyn vetykäsittelyä 325-450 °C 
lämpötilavälillä (vedyn) paineen ollessa 5 MPa. Katalyyttinä hän käytti NiMo 

katalyyttiä ja Al2O3 ollessa katalyytin tukimateriaalina. Vaihtuma reaktorissa (reaktoriin 

syötetyn kaasun tilavuusvirtausnopeus (m
3
/h) jaettuna reaktorin vapaalla tilavuudella 

(m
3
), WHSV) tehdyissä kokeissa oli 1 – 3 h

-1
. (Anthonykutty 2015a) Toisin sanoen 

WHSV pienenee, kun kaasun tilavuusvirtausnopeus pienenee, jolloin kaasun viipymä 

reaktorissa kasvaa. 

Laskennassa oletetaan, että 1 kilogramma mäntyöljyä reagoi täydellisesti eli kaikkien 

mäntyöljyn pääosasten konversiot ovat 100 % vetykäsittelyn tuotteiksi. Tämä oletus on 

perusteltavissa kokeellisen datan perusteella kuten oheisesta Kuva 8 mäntyöljyn 

vetykäsittelyssä linolihapon konversion käyttäytymisestä eri lämpötiloissa nähdään. 

 

Kuva 8. Linolihapon konversio eri lämpötiloissa (Muokattu alkuperäisestä lähteestä 

Anthonykutty (2015b)).  
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Kuten kuvasta 8 voidaan nähdä, linolihapon konversio on lähes täydellinen riippumatta 

lämpötilasta ja käsiteltävästä raaka-aineesta. Tarkkaa tietoa eri reaktioiden 

merkityksestä eri lähtöaineiden reagoidessa ei ole saatavilla. Tästä syystä laskennassa 

lähdetään liikkeellä siitä, että mahdollisia sivureaktioita ei oteta huomioon ja 

tarkasteltavat reaktiotuotteet muodostuvat pelkästään tarkasteltujen reaktioreittien 

kautta. Lisäksi laskennassa oletetaan, että mäntyöljy on tislattua mäntyöljyä eli DTO:ta. 

Tämä on perusteltavissa sillä, että raaka mäntyöljy kannattaa esikäsitellä ennen 

vetykäsittelyä, koska mäntyöljyssä olevat epäpuhtaudet vaikuttavat käytettäviin 

katalyytteihin ja toisaalta ne vaikuttavat myös tapahtuvien sivureaktioiden suhteelliseen 

merkitykseen käytännössä ja DTO:n koostumus saattaa olla lähempänä puhdistetun 

mäntyöljyn koostumusta kuin CTO:n koostumus. Tislatun mäntyöljyn koostumus oli 

esitetty talukossa 2 ja siitä voi edelleen johtaa tislatun mäntyöljyn koostumus 

pääosasten suhteen, joka on esitetty Taulukko 5. 

Taulukko 5. Tislatun mäntyöljyn koostumus (Anthonykutty 2013). 

Koostumus Massaosuus (massa-%) 

Rasvahapot 71,3 

Hartsihapot 23,0 

Muut aineet (mm. saippuoimattomat komponentit) 5,7 

 

Laskennan mahdollistamiseksi käytettävissä olevalla datalla, yksinkertaistetaan vielä 

lisää ja oletetaan, että mäntyöljyn rasvahappo koostuu pelkästään linolihaposta ja 

hartsihapot abietiinihaposta, jotka olivat suurimmat yksittäiset yhdisteet näissä 

pääryhmissä. 

5.2 Rasvahappojen reaktiot 

Anthonykuttyn (2015) mukaan mäntyöljyn sisältämät rasvahapot reagoivat 

pääasiallisesti reaktioiden (2), (3) ja (4) osoittamalla tavalla vetykäsittelyssä. Reaktio (2) 

on hapen poisto vedyllä, reaktio (3) dekarbonylaatio ja reaktio (4) dekarboksylaatio. 

http://pubs.acs.org/author/Anthonykutty%2C+Jinto+M
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Sovellettuna nämä reaktiot linolihapon tapaukseen saadaan reaktiot (5) - (7).  

  

O2HCHCHHC3HCOOHCHHC
2323316223316

 ;  (5) 

OHCOCHHCHCOOHCHHC
233316223316

 ;   (6) 

23331623316
COCHHCCOOHCHHC  .     (7) 

Reaktioiden (5) - (7) stoikiometrian pohjalta vetyä kuluu eniten reaktiossa (5) ja 

toisaalta ei lainkaan reaktiossa (7). Rasvahappojen vetykäsittelyssä rasvahappojen 

kaksoissidokset katkeavat eli tyydyttyvät ensin yksinkertaisiksi sidoksiksi, jonka jälkeen 

tapahtuvat reaktiot (5), (6) ja (7). Lisäksi Anthonykuttyn (2015b) mukaan rikkipitoinen 

syöte lisää dekarboksyylireaktion eli reaktion (7) merkitystä ja toisaalta vähentää sekä 

dekarbonylointireaktion että HDO-reaktion merkitystä. Se mikä reaktio on dominoiva, 

riippuu myös reaktio-olosuhteista. Dominoiva reaktio voidaan päätellä siitä missä 

suhteessa vetykäsittelyn aikana muodostuu nC17-tuotteita ja nC18-tuotteita. Mikäli 

syntyy enemmän nC18-tuotteita, on HDO-reaktio (5) dominoiva. Sen sijaan, jos syntyy 

enemmän nC17-tuotteita, ovat reaktiot (6) ja (7) dominoivia kyseisissä olosuhteissa. On 

kuitenkin huomioitava, että eri reaktioiden ja reaktioreittien merkitykseen voidaan 

vaikuttaa myös katalyytin pitoisuudella. (Anthonykutty 2015a,b) nC17-tuotteiden ja 

nC18-tuotteiden osuuksien muutosta eri olosuhteissa voidaan tarkastella Kuva 9. 
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Kuva 9. Vetykäsittelyn tuotteiden jakautuminen vetykäsitellyssä tislatussa 

mäntyöljyssä eri viipymäajoilla ja lämpötiloissa. C17 tarkoittaa nC17-tuotteita ja 

vastaavasti C18 tarkoittaa nC18-tuotteita. (Muokattu alkuperäisestä lähteestä 

Anthonykutty (2015b)). 

Aiemmin Taulukko 4 esitettiin tislatun mäntyöljyn tuotteiden massaosuudet. Jotta tätä 

tietoa voidaan käyttää laskennassa, on tämä massaosuuksiin pohjautuva arvo 

muunnettava mooliosuuksiksi. Reaktioissa muodostuvien tuotteiden hiiliketjujen 

pituuksista voidaan päätellä vastaavat moolimassat linolihapon vetykäsittelyssä, jotka 

on esitetty 0. 
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Taulukko 6. Reaktioissa (5), (6) ja (7) syntyvien hiilivetytuotteiden moolimassat 

(g/mol). 

 M18, reaktion (5) 

tuote (C18H38) 

M17, reaktion (6) ja (7) 

tuote (C17H36) 

Linolihappo 

(C18H32O2) 

Moolimassa 254,5 240,475 280,452 

 

Hyödyntämällä taulukon 6 tietoja, voidaan laskea reaktiossa (1) ja reaktioissa (5) ja (6) 

syntyneiden aineiden ainemäärien avulla reaktioissa kuluvan vedyn massa suhteessa 

käsitellyn linolihapon massaan, joka oli 71,3 massa-% tarkastellusta 1 kg:sta tislattua 

mäntyöljyä. Lasketaan ensiksi reaktiossa (1) kuluvan vedyn määrä, jossa linolihapossa 

olevat hiilen kaksoissidokset tyydyttyvät vedyn avulla yksinkertaisiksi sidoksiksi. 

Oletetaan tämän reaktion tapahtuvan kaikissa lämpötiloissa siten, että linolihapon 

konversio on 100%. 

10,25g2,016g/mol
ol280,452g/m

713g
2

22
22222 H

lin

lin

HlinHHH



 M
M

m
MnMnm

 ,     (8) 

missä 
2H

m on vedyn massa (g), 
2H

n  on vedyn ainemäärä (mol), 
2H

M on vedyn 

moolimassa (g/mol), lin
n on linolihapon ainemäärä, lin

m on linolihapon massa (g) ja 

lin
M on linolihapon moolimassa (g/mol). 

Eri reaktioreittien merkitystä voidaan siis arvioida syntyvien eri tuotteiden suhteellisilla 

osuuksilla. Tätä voidaan arvioida Taulukko 4 pohjalta, jonka mukaan 325 °C 

lämpötilassa muodostuu 13,1 m-% nC17-tuotteita ja 36,6 m-% nC18-tuotteita. Tästä 

voidaan suoraan päätellä, että reaktiossa (5) syntyy 366 g nC18-tuotteita. Tämän avulla 

saadaan nC18-tuotteen ainemäärän ja reaktioyhtälön (5) stoikiometrian kautta vedyn 

ainemäärästä vedyn massa: 
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g

M
M

m
MnMnm

7,82,016g/mol
g/mol 254,5

g 366
3

33
22222 H

18

18

H18HHH





,      (9) 

missä  18
n  on C18–tuotteen ainemäärä (mol), 18

m  on C18-tuotteiden massa (g), M18 on 

C18-tuotteen moolimassa (g/mol), 
2H

n  on vedyn ainemäärä (mol) ja 18
n  on C18-tuotteen 

ainemäärä (mol), 
2H

m on vedyn massa (m) ja 
2H

M on vedyn moolimassa (g/mol). 

Jos oletetaan, että reaktioista (6) ja (7) muodostuu yhtä paljon nC17-tuotetta, muodostuu 

sitä reaktiossa (6): 

65,5g
2

131g

2

17

6


m
m ,         (10) 

missä 6
m  on reaktiossa (6) muodostuneen nC17-tuotteen massa (g) ja 17

m  on reaktioissa 

(6) ja (7) muodostuvan nC17-tuotteen kokonaismassa (g).  

Reaktiossa (6) muodostuneen C17-tuotteen ainemäärän ja reaktion (6) stoikiometrian 

avulla saadaan laskettua reaktioon tarvittavan vedyn massa: 

0.55g2,016
ol240,475g/m

65,5g

222 H

17

6

H17H
 M

M

m
Mnm ,   (11) 

missä  17
n  on nC17–tuotteiden ainemäärä (mol) ja 17

M  on nC17-tuotteen moolimassa 

(g/mol). Toistamalla tämä sama laskenta kaikissa Anthonykuttyn koeolosuhteissa 

saadaan taulukon 7 arvot.   
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Taulukko 7. Tislatun mäntyöljyn reaktioissa (5) ja (6) tarvittavan vedyn massa 

grammoina eri lämpötiloissa.  

Reaktioreitti 

Lämpötila (°C) 

325 350 375 400 

Reaktio (5) 8,7 7,98 6,54 5,2 

Reaktio (6) 0,55 0,53 0,70 0,83 

Yhteensä 9,25 8,51 7,24 6,03 

2H
m / lin

m  9,25/556,1

=0,017 

8,51/517,2

=0,016 

7,24/497,8

=0,015 

6,03/471,1

=0,013 

 

Kuten voidaan nähdä taulukosta 7, vedyn kulutus laskee kokonaisuutena lämpötilan 

kasvaessa. Toisaalta reaktion (6) merkitys suhteessa reaktioon (5) kasvaa lämpötilan 

kasvaessa, mutta reaktion (6) merkitys on kokonaisuutena pieni. Käsittelyssä kuluvan 

vedyn massa on suhteessa käsitellyn linolihapon massaan 1,3-1,7 %. 

5.3  Hartsihappojen reaktiot 

Oletetaan, että tarkasteltavassa mäntyöljyssä on hartsihapoista vain abietiinihappoa. 

Mäntyöljyssä on 23 % hartsihappoja eli kiloa kohti mäntyöljyssä on 230 g 

abietiinihappoa. Hartsihappojen konversiota käsittelyn aikana eri olosuhteissa voidaan 

tarkastella kuvan 10 pohjalta. 
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Kuva 10. Hartsihappojen konversio eri lämpötiloissa (Muokattu alkuperäisestä 

lähteestä Anthonykutty (2015b)). 

Kuvasta 10 nähdään, että hartsihappojen konversio tislatussa mäntyöljyssä on lähes 100 

%, joten oletetaan konversion olevan kaikissa abietiinihapon laskuissa 100 %. 

Kuten taulukosta 4 voitiin nähdä, 18-norabietaania muodostuu 10,4 massa-%:a 325 

°C:en lämpötilassa. Taulukon 4 mukaan norabietatrieenejä muodostuu 3,4 massa-%:a 

tässä lämpötilassa. Oletetaan, että ainoa norabietrieeni, jota muodostuu tässä 

lämpötilassa, on 18-norabietaa-8,11,13-trieeni. Taulukko 4 voidaan suoraan katsoa 

reaktioreittiä 1 ja reaktioreittiä 2 muodostuvien tuotteiden määrät. 18-norabietaanin 

massaosuus saadaan suoraan 18-norabietaanin kohdalta ja 18-norabietaa-8,11,13-trieeni 

tuotteiden määrä saadaan taulukosta 4 kohdasta norabietrieeni. Tuotteiden moolimassat 

on esitetty taulukossa 8. Tämän avulla voidaan reaktioreittien stoikiometrian avulla 

laskea kuluvan vedyn massa molemmista reaktioreiteistä. 

Taulukko 4 mukaan matalissa lämpötiloissa DTO:n tuotteissa on korkea osuus 18-

norabietaania, joten pääreitti abietiinihapon vetykäsittelyreaktioissa matalilla 
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lämpötiloilla on Kuva 7 reaktioreitti 1. Reaktioissa abietiinihappo aluksi hydrataan 

vedyllä, jonka jälkeen syntynyt tuote käy läpi dekarboksylaatioreaktion, jossa syntyy 

hiilidioksidia. Matalissa lämpötiloissa muodostuu kuitenkin myös vähän 

norabietatrieenejä. Näiden muodostumisen pääreitti on reaktioreitti 2. Esimerkiksi Kuva 

7 reaktioreitissä 2 muodostuu 18-norabietaa-8,11,13-trieeniä dehydrausreaktion ja 

dekarboksylaatioreaktion kautta. 

Oletetaan, että kaikki abietiinihappo (konversio siis 100%) reagoi 18-norabietaaniksi tai 

18-norabietaa-8,11,13-trieeniksi. Jos oletetaan, että 18-norabietaania muodostuu 

Taulukko 4 mukaisesti 10,4 massa-% ja ainoa muodostuva norabietrieeni on 18-

norabietaa-8,11,13-trieeniä ja sitä muodostuu 3,4 massa-% 325 °C lämpötilassa. 

Reaktioreittien 1 ja 2 stoikiometrian avulla voidaan päätellä paljonko vetyä tarvitaan 

abietiinihapon reaktioissa. 

Taulukko 8.  Abietiinihapon Kuva 7 reaktioreiteissä (1) ja (2) syntyvien 

pääreaktiotuotteiden moolimassat. 

Aine Moolimassa 

(g/mol) 

Abietiinihappo 302,44 

18-norabietaani 262,47 

18-norabieta-8,9-13-trieeni 256,43 

 

Taulukko 8 on esitetty abietiinihapon laskuissa tarvittavat moolimassat. Kuva 7 

reaktioreitissä 1 muodostuneen 18-norabietaanin massan ja reaktion stoikiometrian 

avulla saadaan laskettua reaktioreitissä 1 kuluvan vedyn määrä. 

Lämpötilassa 325 °C abietiinihaposta muodostuu Taulukko 4 mukaan 10,4 m-% 18-

norabietaania ja 3.4 m-% 18-norabie-8,11,13-trieeniä ja 18-norabietaanin ainemäärän 

avulla saadaan reaktiossa kuluvan vedyn massa:  
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1,60g2,016
l262,47g/mo

104g
2

22
22222 H

nor

nor

HnorHHH



 M
M

m
MnMnm

,      (12) 

missä nor
n  on 18-norabietaanin ainemäärä (mol), nor

m  18-norabietaanin massa (g) ja 

nor
M  on 18-norabietaanin moolimassa (g/mol).  

Loput abietiinihaposta reagoi kKuva 7 reaktioreitin 2 mukaan ja 18-norabie-8,11,13-

trieenin ainemäärän ja reaktioreitin 2 stoikiometrian avulla saadaan reaktioreitin 2 

kautta muodostuvan vedyn määrä. 

0,27g2,016g/mol
l256,43g/mo

34g

22222 H

trieeni

trieeni

HtrieeniHHH



 M
M

m
MnMnm

,      (13) 

missä trieeni
n  on 8-norabie-8,11,13-trieenin ainemäärä (mol), 

trieeni
m  on 8-norabie-

8,11,13-trieenin massa (g) ja trieeni
M  on 8-norabie-8,11,13-trieenin moolimassa (g/mol). 

400 °C:n ja 450 °C:n lämpötilojen abietiinihapon reaktioita ei voi laskea yllä olevalla 

tavalla, koska yli 400 °C lämpötiloissa abietiinihappo ei reagoi enää 18-norabietaaniksi 

tai 18-norabietaa-8,11,13-trieeniksi, vaan se reagoi Taulukko 4 mukaan 

sykloalkaaneiksi ja muiksi aromaattisiksi yhdisteiksi. Eri reaktioreittien kautta kuluvan 

vedyn määrä eri olosuhteissa on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Abietiinihapon Kuva 7 reaktioreiteissä (1) ja (2) tapahtuva vedyn 

kulutus tai tarve grammoina. 

Reaktioreitti 

Lämpötila (°C) 

325 350 375 

Reaktioreitti 1 (kulutus) 1,5 1,11 0,25 

Reaktioreitti 2 0,27 0,17 0,07 
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(muodostuva) 

yhteensä 1,23 0,94 0,18 

 

Taulukko 9 voidaan nähdä, että reaktioreitissä 1 kuluu vetyä, kun taas reaktioreitissä 2 

muodostuu vetyä. Toisaalta kokonaismäärät ovat pieniä suhteessa linolihapon vastaaviin 

arvoihin, kuten voidaan nähdä vertaamalla taulukon 7 arvoihin. 

5.4 Tulosten tarkastelu 

Jos kootaan aiemmin lasketut vedyn tarpeet linolihapon ja abietiinihapon 

vetykäsittelylle taulukkoon 10 ja huomioidaan mukaan reaktion (1) vedyn tarve saadaan 

koottua vedyn kokonaistarve. 

Taulukko 10. Vedyn kokonaiskulutus eri lämpötiloissa. 

Reaktio 

Lämpötila (°C) 

325 350 375 400 

reaktio 1 10,25 10,25 10,25 10,25 

reaktiot 5 ja 6 9,25 8,51 7,24 6,03 

Abietiinihapon 

reaktiot 

1,23 0,96 0,18 - 

yhteensä 20,73 19,72 17,67 16,28 

 

Taulukossa 10 on esitetty vedyn kokonaiskulutus eri lämpötiloissa ja siitä nähdään 

kulutuksen laskevan lämpötilan noustessa. Tästä ei voi kuitenkaan tehdä suoria 

johtopäätöksiä, koska laskuissa on huomioitu vain osa vetykäsittelyssä tapahtuvista 

reaktioista ja on käytetty yksinkertaistavia oletuksia laskujen helpottamiseksi. 

BioVernoa käsittelevässä AVI:n dokumentista (AVI 2011) saadaan tehtaan 

tuotantomääräksi 200 000 t/a ja vedyn valmistusmääräksi 12 000 t/a, joista vedyn 

kulutukseksi saadaan 6%. Tämäkin arvio on suuntaa antava todellista vedyn 

kulutuksesta prosessissa, mutta laskuista saatuja noin 2% arvoja voidaan verrata siihen. 

Patentin WO2014001633 mukaan vedyn tilavuuden n tulisi olla mielellään 500-2500 
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litraa NTP-olosuhteissa suhteessa käsiteltävän mäntyöljyn tilavuuteen litroina. Tämän 

pohjalta tarvittavan vedyn massan tulisi olla välillä 2,3 – 11,3 % suhteessa käsiteltävän 

mäntyöljyn massaan. Toisin sanoen laskettu vedyn määrä on jonkin verran alle 

kirjallisuudesta saatavien arvojen, mutta kokoluokka on oikea. 

Sopivat olosuhteet tislatun mäntyöljyn vetykäsittelylle riippuvat pääasiassa halutusta 

lopputuotteen koostumuksesta. Jos haluttu tuote on biodieseliä hyvillä ominaisuuksilla, 

tällöin koostumuksessa tulee olla hyvässä suhteessa pitkäketjuisia parafiinejä, kuten 

nC17- ja nC18-parafiineja. Jos tarkastellaan Taulukko 4 huomataan, että alle 400 °C 

lämpötilassa muodostuu eniten tämän kannalta sopivat ominaisuudet omaavia 

parafiinejä. Vetykäsittelyllä biodieselin valmistuksen lämpötilaan vaikuttaa myös 

muissa reaktioissa syntyvät aineet. Esimerkiksi pitkien hiiliketjujen krakkaus 

pienemmiksi ei ole toivottua.  

5.4.1 Hiilimonoksidin ja hiilidioksidin muodostus 

Vedyn lisäksi on tärkeää tuntea muiden kaasujen, kuten hiilimonoksidi ja hiilidioksidi, 

syntyvät määrät käsittelyn aikana. Linolihapon reaktiossa (6) syntyy myös 

hiilimonoksidia (CO) ja linolihapon reaktiossa (7) syntyy hiilidioksidia (CO2). Näiden 

ainemäärät ja massat saadaan suoraan reaktioiden (6) ja (7) stoikiometrioiden avulla. 

Esimerkiksi lämpötilassa 325 °C hiilimonoksidia muodostuu:  

7,63g28,01g/mol
ol240,475g/m

65,5g

CO

17

17

CO17COCOCO



 M
M

m
MnMnm

,       (14) 

missä 
CO

m  on muodostuneen hiilimonoksidin massa (g), 
CO

n  on hiilimonoksidin 

ainemäärä (mol) ja 
CO

M  on hiilimonoksidin moolimassa (g/mol). Toisaalta reaktiossa 

(7) muodostuvan hiilidioksidin määrä on: 
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12,0g44,01g/mol
ol240,475g/m
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,      (15) 

missä 
2CO

m  on muodostuneen hiilimonoksidin massa (g), 
2CO

n  on hiilimonoksidin 

ainemäärä (mol) ja 
2CO

M  on hiilimonoksidin moolimassa (g/mol). Abietiinihapon Kuva 

7 molemmat reaktioreitit muodostavat hiilidioksidia. Hiilidioksidin massa saadaan 325 

°C lämpötilassa reaktioreitille 1 yhtälöstä: 

17,4g44,01g/mol
l262,47g/mo

104g

22222 CO

nor

nor

COnorCOCOCO



 M
M

m
MnMnm

,      (16) 

ja reaktioreitille 2 yhtälöstä: 

11,7g244,01g/mol
l256,43g/mo

34g

22222 CO

trieeni

trieeni

COtrieeniCOCOCO



 M
M

m
MnMnm

.      (17) 

Samalla periaatteella saadaan syntyvien hiilimonoksidin ja hiilidioksidin arvot eri 

lämpötiloissa, jotka on koottu taulukkoon 11. 

5.4.2 Vedyn valmistus 

Vetyä kuluu vetykäsittelyn reaktioissa siis merkittävä määrä. Biodieselin valmistuksen 

taloudellisuuden kannalta on merkittävää myös miten vety tuotetaan. UPM Kymmenen 

Kaukaan tehtaalla vety tuotetaan maakaasusta (AVI 2011). Oletetaan, että maakaasu on 

puhdasta metaania laskennan helpottamiseksi. Oletetaan lisäksi, että metaani 

höyryrefermoidaan vedyksi, jolloin siinä tapahtuvat osareaktiot ovat (EERE 2017): 

224
3HCOOHCH  ;         (18) 
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222
HCOOHCO  .         (19) 

Tällöin höyryreformoinnin kokonaisreaktioksi saadaan: 

2224
4HCOOH2CH  .         (20) 

Jos käytetään 0 vedyn kulutuksen arvoja eri lämpötiloissa, voidaan laskea paljon 

metaania (CH4) tarvitaan ja paljon hiilidioksidia syntyy valmistettaessa vetyä reaktion 

(10) mukaan. Lämpötilassa 325 °C vetyä tarvitaan yhteensä taulukon 10 mukaan 20,73 

g ja tämän vedyn massan ja reaktion (10) stoikiometrian avulla saadaan laskettua 

tarvittavan metaanin massa:  

gmolg

M
M

m
MnMnm

23,41/04,16
2,016g/mol

20,73g

4

1

4

1

4

1

4

2

2

42444 CH

H

H

CHHCHCHCH





,     (21) 

missä 
4CH

m on tarvittavan metaanin massa (g), 
4CH

n  on metaanin ainemäärä (mol) ja 

4CH
M  on metaanin moolimassa (g/mol). Tällöin höyryreformoinnissa syntyvän 

hiilidioksidin määräksi saadaan: 

gmolg

M
M

m
MnMnm

14,113/01,44
2,016g/mol

20,73g

4

1

4

1

4

1

2

2

2

22222 CO

H

H

COHCOCOCO





.     (22)  

Taulukossa 11 on esitetty vetykäsitellyn mäntyöljyn reaktioissa ja vedyn 

valmistusreaktioissa muodostuvien hiilimonoksidin ja hiilidioksidin määrä. 

Taulukko 11. Reaktioissa (6) muodostuva hiilimonoksidin määrä (g) sekä reaktiossa 

(7), abietiinihapon reaktioissa ja vedyn valmistuksessa muodostuva CO2 määrä (g). 

Reaktioreitit 

 Lämpötila (°C) 

325 350 375 400 
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Reaktio (6) (CO)  7,63 7,3 9,7 11,5 

Reaktio (7) (CO2)  12,0 11,5 15,3 18,0 

Reaktioreitti 1 (CO2) 17,4 12,1 2,7 0 

Reaktioreitti 2 (CO2) 11,7 7,6 3,1 0 

H2 valmistus (CO2) 113,14 107,32 96,44 88,85 

yhteensä (CO2) 154,24 138,52 117,54 106,85 

 

Taulukossa 11 esitetyt syntyvän hiilidioksidin määrät ovat laskevia lämpötilan 

kasvaessa, koska lämpötilan noustessa tarkasteltuja reaktioita tapahtuu vähemmän ja 

samalla vetyä kuluu reaktioissa vähemmän. Toisaalta syntyvän hiilidioksidin määrä on 

merkittävä suhteessa käsitellyn mäntyöljyn määrään. Vastaavat arvot 

höyryreformoidulle metaanille on esitetty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Vedyn valmistuksessa tarvittava metaanin määrä. 

Aine (g) 

Lämpötila (°C) 

325 350 375 400 

CH4 41,23 39,22 35,15 32,48 

 

Kokonaisuutena vetykäsittelyn eri tuotteiden ja metaanin höyryreformoinnin määriä 

voidaan tarkastella kuvan 11 pohjalta. 
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Kuva 11. Tislatun mäntyöljyn vetykäsittelyssä muodostuvien ja reagoivien aineiden 

määrät eri lämpötiloissa, kun tislatun mäntyöljyn massa on 1 kg.  

Kuvasta 11 nähdään, että nC18-tuotteiden määrä laskee lämpötilan noustessa, mutta 

nC17-tuotteiden määrä nousee lämpötilan noustessa. Vedyn kulutus ja samalla myös 

maakaasun kulutus vähenee lämpötilan noustessa. Myös hiilidioksidi ja hiilimonoksidi 

päästöt vähenevät lämpötilan noustessa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn aiheena oli mäntyöljyn vetykäsittely ja tavoitteena oli tutkia kuinka paljon 

vetyä tarvitaan suhteessa käsitellyn mäntyöljyn määrään. Tehdyn tarkastelun pohjalta 

havaittiin, että mäntyöljyn vetykäsittelyn lämpötilalla on selkeä vaikutus mäntyöljyn 

vetykäsittelyn aikana tapahtuviin reaktioihin ja toisaalta mäntyöljyn vetykäsittelyn 

aikana tapahtuvat reaktiot ovat hyvin monimutkaisia. Yksi keskeinen syy tälle on se, 

että mäntyöljy itsessään koostuu useista eri komponenteista kuten erilaisista rasva- ja 

hartsihapoista.  

Työssä laskettiin myös kuinka paljon metaania tarvitaan eri lämpötiloissa 

vetykäsittelyyn tarvittavan vedyn valmistamiseksi. Laskelmassa oletettiin, että vedyn 

tuotannossa tapahtuvat pääasialliset reaktiot ovat metaanin höyryreformointireaktio ja 

vesikaasun siirtoreaktio.  

Työssä laskettujen arvojen pohjalta nähdään, että lämpötilan kasvaessa vetyä tarvitaan 

vähemmän ja hiilidioksidipäästöt vähenevät, mutta parafiinituotteiden (nC17 ja nC18) 

kokonaismäärä myös pienenee samanaikaisesti. Toisin sanoen vedyn tarpeen 

pieneneminen ja samanaikainen hiilidioksidipäästöjen väheneminen suosivat korkean 

vetykäsittelylämpötilan käyttöä. Toisaalta parafiinituotteet olisivat hyviä biodieselin 

raaka-ainekomponentteja ja näitä saadaan vähemmän korkeissa lämpötiloissa. Siten 

havaittujen muutosten perusteella ei voi suoraan sanoa mikä tulisi olla vetykäsittelyn 

lämpötila vaan valinta vaatisi laajempaa kokonaistarkastelua eri tekijöiden 

merkityksestä prosessin kannattavuudelle. 

Tarvittava vedyn määrä on teoreettinen ja siinä on käytetty yksinkertaistavia oletuksia. 

Jos laskuista saatuja arvoja verrataan aiemmin mainittuun UPM:n Kaukaan tehtaan 6% 

vedyn kulutusarvioon, on laskuista saadut arviot melko hyviä. Jos tarvittavan vedyn 

määrää halutaan määritellä tarkasti, olisi hyvä tutkia asiaa käytännön kautta ja ottaa 

selvää mikä vedyn kulutus on toiminnassa olevissa mäntyöljyn vetykäsittelylaitoksissa 

ja minkälaisissa olosuhteissa ne toimivat.  
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LIITE 1. VEDYN AINETASELASKELMAT ERI 

KÄSITTELYOLOSUHTEISSA. 

Laskut 

350 °C lämpötilassa muodostuu 12,6 m-% C17 tuotteita ja 33,6 m-% C18 tuotteita.  

Tuotteen C18 ainemäärän ja reaktion (5) stoikiometrian avulla saadaan vedyn massaksi  

gM
M

m
MnMnm 98,72,016g/mol

g/mol 254,5

g 336
333

22222 H

18

18

H18HHH
  

Ja reaktion (6) kautta muodostuneen C17 tuotteen massan avulla saadaan vedyn massa: 

0,53g2,016g/mol
ol240,475g/m

126g/22

2

17

17

2222 HH17HHH
 M

M

/m
MnMnm

C

C

C
 

375 °C lämpötilassa muodostuu 16,7 m-% C17 tuotteita ja 27,5 m-% C18 tuotteita.  

Tuotteen C18 ainemäärän ja reaktion (5) stoikiometrian avulla saadaan vedyn massaksi  

gM
M

m
MnMnm 54,62,016g/mol

g/mol 254,5

g 275
333

22222 H

18

18

H18HHH
  

Ja reaktion (6) kautta muodostuneen C17 tuotteen massan avulla saadaan vedyn massa: 

0,70g2,016g/mol
ol240,475g/m

167g/2

2

17

17

2222 H

C

C

HC17HHH
 M

M

m
MnMnm  

 400 °C lämpötilassa muodostuu 19,7 m-% C17 tuotteita ja 21,9 m-% C18 tuotteita.  

Tuotteen C18 ainemäärän avulla ja reaktion (5) stoikiometrian avulla saadaan vedyn 

massaksi 



 

 gM
M

m
MnMnm 2,52,016g/mol

g/mol 254,5

g 219
333
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18

18

H18HHH
  

Ja reaktion (6) kautta muodostuneen C17 tuotteen massan avulla saadaan vedyn massa: 

0.83g2,016g/mol
ol240,475g/m

197g/2

2

17

17

2222 H

C

C

HC17HHH
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m
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Hartsihappolaskut 

Lämpötilassa 350 °C abietiinihaposta muodostuu taulukon 4 mukaan 7,2 m-% 18-

norabietaania ja 2,2 m-% 18-norabie-8,11,13-trieeniä. Käytetyn vedyn massa saadaan 

reaktioreitin 1 stoikiometrian ja 18-norabietaanin ainemäärän avulla 

g
molg

g
M

M

m
MnMnm 11,1016,2

/47,262

72
222

22222 H

nor

nor

Hnor.HHH
  

Loput abietiinihaposta reagoi Kuva 7 reaktioreitin 2 mukaan ja 18-norabie-8,11,13-

trieenin ainemäärän ja reaktioreitin 2 stoikiometrian avulla saadaan reaktioreitissä 2 

muodostuvan vedyn määrä. 

gmolg
molg

g
M

M

m
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Lämpötilassa 375 °C abietiinihaposta muodostuu taulukon 4 mukaan 1,6 m-% 18-

norabietaania ja 0,9 m-% 18-norabie-8,11,13-trieeniä.  

g
molg

g
M

M

m
MnMnm 25,0016,2
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16
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Loput abietiinihaposta reagoi Kuva 7 reaktioreitin 2 mukaan ja 18-norabie-8,11,13-

trieenin ainemäärän ja reaktioreitin 2 stoikiometrian avulla saadaan kuvan 7 

reaktioreitissä 2 muodostuvan vedyn määrä. 
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Hiilimonoksidin muodostus 

350 °C lämpötilassa hiilimonoksidia muodostuu 

7,3g28,01g/mol
ol240,475g/m

63g
CO

17

17

CO17COCOCO
 M

M

m
MnMnm  

375 °C lämpötilassa hiilimonoksidia muodostuu 
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 M
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m
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400 °C lämpötilassa hiilimonoksidia muodostuu 

11,5g28,01g/mol
ol240,475g/m
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 M
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m
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Hiilidioksidin määrä 

350 °C lämpötilassa häkää muodostuu 

11,5g44,01g/mol
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375 °C lämpötilassa häkää muodostuu 
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400 °C lämpötilassa häkää muodostuu 
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Abietiinihapon reaktioissa muodostuva hiilidioksidin määrä 

Abietiinihapon Kuva 7 reaktiot sitovat molemmat hiilidioksidia. Hiilidioksidin massa 

saadaan 350 °C lämpötilassa reaktioreitille 1 

12,1g44,01
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Abietiinihapon Kuva 7 reaktiot sitovat molemmat hiilidioksidia. Hiilidioksidin massa 

saadaan 375 °C lämpötilassa reaktioreitille 1 
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Vedyn valmistus metaanista 

Lämpötilassa 350 °C tarvittava metaanin määrä 
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Lämpötilassa 350 °C muodostuva hiilidioksidin määrä vedyn valmistuksessa  
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Lämpötilassa 375 °C tarvittava metaanin määrä 
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Lämpötilassa 375 °C muodostuva hiilidioksidin määrä vedyn valmistuksessa  
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Lämpötilassa 400 °C tarvittava metaanin määrä 
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Lämpötilassa 400 °C muodostuva hiilidioksidin määrä vedyn valmistuksessa  
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