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1 JOHDANTO

Fossiilisten polttoaineiden väheneminen ja energian suuri kysyntä on johtanut siihen, että

tarvitaan yhä enemmän biopohjaisia raaka-aineita ja uusiutuvia materiaaleja. Yksi näistä

aineista on vety, jota voidaan käyttää sekä vaihtoehtoisena polttoaineena että lähtöaineena

kemikaalien tuottamiseksi luonnollisista uusiutuvista lähteistä. (Duarte et al. 2017a)

Nykyään keskitytään enemmän uusiutuviin raaka-aineisiin ja ilmastoa ei-kuormittaviin

komponentteihin. Vetyä voidaan tuottaa esimerkiksi puun sisältämästä hemiselluloosasta,

joka on esimerkiksi selluloosan valmistuksessa syntyvä sivutuote. Vedyn tuottamisella

kaupallisesti ksylitolista ilman haitallisten aineiden syntyä tai niiden käyttöä voi olla

tulevaisuudessa paljon käytetty menetelmä, koska se siis vähentää fossiilisten

polttoaineiden käyttöä ja on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Vetyä valmistetaan

nykyään suurimmaksi osakseen maakaasusta sekä raskaista öljyistä. Suomessa Suomen

sokeri Oy valmistaa ksylitolia selluloosan valmistuksessa syntyvästä ksylaanista, näin

ollen Suomessa on saatavilla hyvin raaka-aineita vedyn valmistamisesta ksylitolista ja

teknologinen osaaminen ksylitolin tuottamiseksi. Siten vedyn tekeminen

hemiselluloosasta voi olla tulevaisuudessa taloudellisesti kannattavaa.

Työssä on tarkasteltu ksylitolin ja vedyn valmistamista kaupallisesti nykymenetelmiä

käyttäen, sekä vesifaasireformoinnin periaate ja sen käyttämistä polyoleille. Tässä työssä

tarkoituksena on tutkia vedyn valmistusta vesifaasissa käyttäen ksylitolia raaka-aineena.

Simulointi suoritetaan käyttäen Aspen Plus -ohjelmistoa, jonka avulla voidaan tutkia

ksylitolin ja muiden tuotteiden konvertoitumista vedyksi. Simuloinnin tarkoituksena on

antaa osviittaa, siihen miten vetyä voitaisiin valmistaa teollisuudessa ksylitolista ja siitä

onko menetelmä kannattava.
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2 KSYLITOLI JA SEN VALMISTUS

2.1 Ksylitolin ominaisuudet ja käyttötavat

Ksylitoli (C5H10O5) on makeutusaine, jota voidaan tuottaa luonnosta saatavista raaka-

aineista. Ksylitolia on käytetty hyvinkin paljon sakkaroosin korvikkeena, koska

ksylitolilla on alhaisempi energiapitoisuus kuin sakkaroosilla ja se on silti yhtä tehokas

makeuttaja. Tehtyjen tutkimusten perusteella ksylitolin nauttimisella on monia erinäisiä

positiivisia terveysvaikutuksia. Näistä tärkeimpänä voidaan mainita ksylitolin vaikutus

suun terveyteen, jolloin ksylitoli estää ja/tai vähentää hammasmädän muodostumista.

Makeutusaineen lisäksi ksylitolia voidaan käyttää ehkäisemään myös monia muita

sairauksia, kuten diabetesta, paksusuolen sairauksia, hengitystieinfektioita ja

osteoporoosia. Näiden perusteella ksylitolin markkinat ovat kasvaneet hurjasti etenkin

viimeisen vuosikymmenen aikana ruoka- ja lääketeollisuudessa. (López-Linares et al.

2018) Ksylitolin merkittävimpiä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia on esitettynä

taulukossa 1.

Taulukko 1. Ksylitolin fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia (Lide 2007, Ur-Rehman et
al. 2015).

Moolimassa Kiehumispiste Sulamispiste Höyrynpaine
(25 °C)

Tiheys Liukoisuus veteen
(20 °C)

152,146 g/mol 216 °C 93,5 °C 3,29 .10-6 bar 1,57 g/cm3 0,169 g/g

Ksylitolia valmistetaan kaupallisesti kemiallisesti hydrogenoimalla ksyloosia kiinteän

katalyytin avulla. Ksyloosia saadaan tuotettua monien kasvien ksylaani-rikkaista osista.

Ksylaania esiintyy muun muassa kasvien soluseinämillä ja kuiduissa. (Duarte et al.

2017a)

2.2 Ksylitolin tuotanto ksyloosista

Ksyloosin hydrogenointi ksylitoliksi voidaan jakaa neljään prosessivaiheeseen. Aluksi

halutaan saada aikaiseksi pentoosi-sokereita sisältävä seos. Tämä tapahtuu
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depolymerisoimalla biomassan sisältämä hemiselluloosa-rakenne sen osasiksi eli

monomeereiksi ja edelleen hydrolysoimalla nämä monomeerit pääosin pentoosi-

sokereiksi kuten ksyloosiksi ja arabinoosiksi. Yksinkertaistaen runsaasti ksylaani-

rakenneyksiköitä sisältävän biomassan depolymerisoituessa ja rakenneyksiköiden

edelleen hydrolysoitaessa syntyy ksyloosia sisältävä vesiliuos eli hydrolysaatti.

Käytännössä hydrolysaatissa on myös muita sokerialkoholeja kuten esimerkiksi

arabitolia, sorbitolia, mannitolia ja galaktitolia. (Rafiqul et al. 2013)

Sokerien vapauttamiseksi lignoselluloosan, kuten eri puista tai esimerkiksi rapsin oljesta,

sisältämästä hemiselluloosasta voidaan käyttää erilaisia esikäsittelymenetelmiä.

Esikäsittely laimealla hapolla on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista

hemiselluloosasokereiden erotuskeinoista.

Hemiselluloosan sokereiden erottamisessa syntynyt hydrolysaatti tulee puhdistaa tämän

jälkeen ennen reaktiovaihetta, koska katalyyttisessä pelkistyksessä ksyloosin tulee olla

puhdasta. Puhdistus tapahtuu monivaiheisesti. Puhdistuksessa käytetään

ioninvaihtokromatografiaa yhdessä aktiivihiilen kanssa liukenemattomien suolojen,

varautuneiden hajoamistuotteiden sekä värien poistamiseksi. Kolmantena vaiheena

puhdistettu virtaus muunnetaan ksylitoliksi joko kemiallisesti tai fermentoimalla kuten

kuvasta 1 voidaan nähdä, jonka jälkeen syntyvä ksylitoli erotetaan ja puhdistetaan.

(Rafiqul et al. 2013)
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Kuva 1. Ksylitolin valmistusprosessi (Rafiqul et al. 2013).

2.2.1 Kemiallinen hydrogenointi

Kemiallisessa hydrogenoinnissa ksyloosi hydrogenoidaan katalyyttisesti vedyn,

kohtalaisen korkean lämpötilan (noin 140°C) ja korkean paineen (40 bar) vallitessa.

Lämpötilan, vedyn ja paineen lisäksi hydraukseen vaikuttavat myös liuoksen pH,

sekoituksen nopeus sekä myös lisätyn katalyytin määrä. (Nuojua 1978) Katalyyttinä

käytetään yleensä kiinteätä katalyyttiä (esimerkiksi litiumalumiinihydridi), joka voi olla

liuoksessa erillisinä partikkeleina. Tästä johtuen nestemäinen seos, jossa ksyloosi on,

kaasumainen vety ja kiinteät katalyyttipartikkelit muodostavat kolmen faasin seoksen.
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Tällöin reaktorina voidaan käyttää kolmifaasi lietereaktoria (engl. three-phase slurry

reactor). Pentoosi-monomeerien (eli siis muun muassa ksyloosi) ja vedyn välisen

vuorovaikutuksen takia saanto on noin 80 % syötetystä ksyloosin konsentraatiosta.

Lopuksi ksylitoli saadaan tuotteena ja se kiteytetään. (Dasgupta et al. 2017)

Tällä niin sanotulla kemiallisella menetelmällä on niin hyviä kuin myös huonoja puolia.

Hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että prosessissa saadaan korkea ksylitolisaanto sekä

korkea ksyloosin konversio. Prosessissa käytettävät laitteet ovat kuitenkin kalliita,

välituotteiden puhdistus on monimutkaista, katalyytti deaktivoituu vähitellen ja sen

kierrätys on hankalaa, koska liuos on homogeeninen. (Dasgupta et al. 2017)

Kuvasta 2 nähdään, mitkä ovat itse ksyloosin hydrogenoinnin pääasialliset vaiheet.

Reaktorissa tapahtuu nesteseoksessa olevan ksyloosin hydrogenointi kaasumaisella

vedyllä kiinteän katalyytin avulla, joten reaktori voidaan määritellä kolmifaasireaktoriksi.

Aluksi tulee valita sopiva katalyytti, joka on yleensä Raney-nikkeli eli nikkelin ja

alumiinin seos tai esimerkiksi rutenium, jonka tukiaineena voidaan käyttää myös

zeoliittia. Kun on valittu vaadittava määrä katalyyttiä ja ksyloosia, voidaan lisätä nämä

aineet reaktoriin, jossa nämä aineet sekoitetaan. Reaktorin lämpötilan tulee olla

100-140 °C ja paine on oltava 20-55 bar. Paine saavutetaan syöttämällä reaktoriin vetyä,

jota joudutaan myös lisäämään reaktion aikana. Hydrogenoinnin aikana tuoteaineita

analysoidaan ja deionisoitua vettä käytetään eluenttina. Lopuksi sekoitus lopetetaan,

reaktori jäähdytetään ja paineet poistetaan, typpeä käytetään reaktorin huuhteluun.

Reaktioseos erotetaan katalyytistä, jotta saadaan näyte lopulliselle analyysille. (Mishra et

al. 2013)
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Kuva 2. Ksyloosin hydrogenointi ksylitoliksi laboratoriolaitteistolla.

2.2.2 Fermentointi mikrobeilla

Ksylitolia voidaan kuitenkin myös valmistaa fermentoimalla eli käymisprosessilla

ksyloosi mikro-organismeilla, jotka muuttavat ksyloosin ksylitoliksi. Yleisimmin

käytetty mikro-organismi on hiiva (Candida-suku). Biokonversio ksyloosista ksylitoliksi

on oiva vaihtoehto nykyiselle kaupalliselle kemialliselle prosessille, koska biologisesti

valmistetun ksylitolin valmistaminen kuluttaa vähemmän energiaa, koska prosessi vaatii

miedommat olosuhteet lämpötilan ja paineen osalta kuin kaupallinen kemiallinen

prosessi. Biokonversion tehokkuus riippuu käytettävistä raaka-aineista ja tehtävästä

esikäsittelystä ksyloosin vapauttamiseksi. Näiden lisäksi myös mikro-organismeilla ja

viljelyolosuhteilla on vaikutusta saavutettavaan tehokkuuteen. Yksi merkittävä raaka-

aine ksylitolin valmistamiseksi on rapsin olki. Rapsin olki on maatalouden sivutuote, jolle

ei ole merkittäviä kaupallisia sovelluksia toistaiseksi. Syntyvän oljen määrä on kasvanut

lähivuosina hurjasti, koska rapsiöljystä voidaan valmistaa biodieseliä. Rapsin olki sisältää

hyvin suuressa pitoisuudessa selluloosaa ja hemiselluloosaa, joiden kokonaispitoisuus on

yli 55 %. Hemiselluloosa voidaan edelleen muuttaa sokereiksi, joista ksyloosin mikro-

organismit pystyvät muuttamaan ksylitoliksi. (López-Linares et al. 2018)

Katalyytin

valmistelu
Katalyytin ja

ksyloosiliuoksen

syöttäminen

Reaktoriin haluttu

lämpötila ja paine,

sekä reaktorin

sekoitus

Näytteen

analysointi

Lämpö Vetyä
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Lignoselluloosa pitää siis esikäsitellä ennen fermentointia, jotta materiaalin sisältämät

pentoosi-sokerit voitaisiin fermentoida. Esikäsittelymenetelmän valinta vaikuttaa myös

fermentoinnin toimintaan. Esimerkiksi laimealla hapolla käsittelyn aikana voi myös

muodostua fermentoinnissa käytettäville mikrobeille myrkyllisiä yhdisteitä kuten

furaanijohdannaisia, etikkahappoa ja fenoliyhdisteitä. Nämä yhdisteet vaikuttavat solun

aineenvaihduntaan fermentoinnissa. Siksi näiden aineiden tuotantoa on vältettävä

biomassan esikäsittelyvaiheessa. Toksisuutta voidaan vähentää tietylle asteelle, jossa

toksiset yhdisteet eivät enää vaikuta solujen aineenvaihduntaan. Näitä keinoja ovat muun

muassa tyhjiöhaihdutus, adsorptio aktiivihiilellä ja orgaanisella liuottimella uuttaminen.

(López-Linares et al. 2018) Esikäsittelyssä syntyvien sivutuotteiden myrkyllisyydellä ei

ole merkitystä, jos ksyloosin hydrogenointi toteutetaan kemiallisesti. Näiden

sivutuotteiden käyttäytymisestä kemiallisessa hydrogenoinnissa ei ole kuitenkaan tarkkaa

tietoa. Ne voivat muun muassa reagoida käytettävän katalyytin pinnalla samalla

deaktivoiden katalyyttiä ja siten huonontaen ksyloosin konvertoitumista ksylitoliksi. Joko

kemiallisesti hydrogenoimalla tai fermentoimalla syntynyt ksylitoli voidaan edelleen

käyttää vedyn tuotannossa, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi vesifaasireformoinnilla.
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3 VESIFAASIREFORMOINTI

3.1 Määritelmä

Vesifaasireformointi (Aqueous Phase Reforming, APR) esiteltiin ensimmäisen kerran

vuonna 2002, jolloin se keräsi paljon huomiota. Tätä selittää se, että kyseessä on lupaava

menetelmä tuottamaan etenkin kosteasta biomassasta biopohjaista vetyä sekä myös

nestemäisiä hiilivetyjä, joita voidaan käyttää edelleen biopolttoaineiden raaka-aineina.

APR-reaktio tapahtuu yleensä yhdessä reaktorissa ja suhteellisen alhaisessa noin

150-250°C lämpötilassa, mutta paine on kuitenkin melko korkea eli 15-40 bar. Operointi

alhaisessa lämpötilassa johtaa veden höyrystymiseen liittyvien suurten

energiakustannusten vähenemiseen ja toisaalta sallii herkästi lämpöhajoavien raaka-

aineiden prosessoinnin. (Duarte et al. 2017b)

3.2 Käytettävät katalyytit

APR-menetelmässä katalyyttien toimintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi

menetelmässä käytettävän katalyytin ominaisuudet, joka yleensä on katalyyttisesti

aktiivinen metalli, syöttöliuos ja reaktio-olosuhteet. APR-menetelmää on tutkittu näiden

muuttujien suhteen monissa tutkimuksissa, mutta parhaan katalyyttisen rakenteen

tunnistaminen on silti hankalaa, jotta voitaisiin tuottaa suuria määriä vetyä tietyllä

selektiivisyydellä. Tämä johtuu siitä, että perustana olevat kemialliset reaktiot ovat

monimutkaisia. Monimutkaisuus on peräisin reaktion tapahtumisesta usean faasin kesken

(kiinteä-neste-kaasu), johon sisältyy sekä homogeenisiä katalysoimattomia että

heterogeenisiä katalyyttisiä reaktiovaiheita. (Kim et al. 2014)

Katalyyttinä APR-reaktioissa on ollut yleisesti käytössä alumiinioksidilla tai hiilellä

tuettu platina. Platinan käyttö johtuu siitä, että se on hyvin selektiivinen verrattuna muihin

metalleihin. On tärkeää optimoida platinan pitoisuus prosessissa, koska platina on kallis

metalli eikä sitä ole kovinkaan helposti saatavilla. Duarte et al. (2017a) tutkivat

artikkelissaan erityyppisiä katalyyttejä kuten hiilellä tuettua platinaa, titaanidioksidia

(TiO2) ja alumiinioksidia (Al2O3). Duarte et al. (2017a) tutkimuksessa parhaaksi

katalyytiksi vedyn tuottamiseksi osoittautui Pt/Al2O3, joten he tutkivat ksylitolin
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APR-reaktiota Pt/Al2O3-katalyytin avulla monilla eri platinapitoisuuksilla. Platinan

pitoisuus oli välillä 0,30 - 2,77 massa-%. He huomasivat, että vedyn tuotto lisääntyy

jatkuvasti platinapitoisuuden kasvaessa, kunnes Pt/Al2O3 osuus on noin 1,5 %, jolloin

vedyn tuotanto ei enää kasva platinapitoisuudesta huolimatta. (Duarte et al. 2017a)

3.3 APR-menetelmä polyoleille

Alun perin biovedyn tuottamista tutkittiin lyhyen hiiliketjun omaavilla yhdisteillä

APR-menetelmää käyttäen, kuten etyleeniglykolilla ja glyserolilla. Myöhemmin on alettu

tutkimaan sitä, miten APR-menetelmää voidaan käyttää pitemmän hiiliketjun omaavien

yhdisteiden tapauksessa, joista esimerkkeinä ovat glyseroli ja sorbitoli. Kuitenkin vasta

lähiaikoina on tutkittu tässä työssä keskeisimmän polyolin eli ksylitolin APR-

menetelmää. Vaikkakin hiilivetyjen pituus vaikuttaa vedyn saantoon, on silti hyödyllistä

prosessoida nestemäisesti pitempiketjuisia polyoleja, koska tämä vähentää esikäsittelyn

kustannuksia. (Duarte et al. 2017a)

Amerikkalainen yhtiö nimeltään Virent käyttää APR-menetelmää polttoaineiden ja

kemikaalien valmistukseen. Kyseessä on yhtiön kehittämä prosessi (Bioforming process),

jossa nestemäinen hiilihydraattiliuos muutetaan uusiutuvista raaka-aineista peräisin

oleviksi hiilivedyiksi. Virent-yhtiön ehdottama prosessikaavio on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Virent-yhtiön Bioforming-prosessi. (Perego et al. 2012)

Virent-yhtiön kehittämä prosessi voi prosessoida monia eri yhdisteitä, jotka on saatu

biomassoista, kuten polysakkarideja, orgaanisia happoja, furfuraalia ja myös C5- ja C6-

sokereita. Keskeisiä etuja tälle kyseiselle menetelmälle on, että vetyä voidaan tuottaa
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hiilihydraattiraaka-aineesta suoraan paikan päällä tai hyödyntää muita vedyn lähteitä

kuten maakaasua parempien saantojen ja matalampien kustannusten puolesta.

APR-vaiheesta saadaan tuotteita, jotka ovat niin sanottuja välituotteita, kuten esimerkiksi

alkoholeja, ketoneja, happoja ja muita happipitoisia hiilivetyjä. Nämä välituotteet voidaan

prosessoida katalyyttisesti, jotta saadaan kustannustehokkaasti seos hapettumattomia

hiilivetyjä. Virent-yhtiön prosessissa välituotteet reagoivat modifioidun ZSM-5

katalyytin avulla, jolloin saadaan tuotettua korkeaoktaanista bensiiniä. Tuotettu bensiini

sisältää runsaasti aromaattisia yhdisteitä kuten on myös maaöljypohjaisessa reformaatti-

virrassa, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan hiilivetyjä, joista on poistettu vetyä. (Virent

2018)
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4 VEDYN VALMISTUS JA KÄYTTÖ

Vetyä käytetään pääasiassa reaktanttina polttoaine- ja kemikaaliteollisuudessa. Käyttö

voidaan jakaa neljään vaihtoehtoon, joista ensimmäisessä vetyä käytetään reaktanttina

hydrauksessa, missä vetyatomin avulla tuotetaan esimerkiksi pienemmän

molekyylipainon omaavia komponentteja tai pilkotaan hiilivety-ketjuja. Toisessa

vaihtoehdossa vetyä voidaan käyttää hapensidonnassa, jotta estettäisiin hapetus ja

korroosio. Kolmas vaihtoehto vedylle on käyttää sitä rakettimoottoreiden polttoaineena.

Vetyä käytetään myös jäähdyttimenä sähköisissä generaattoreissa. (Ramachandran et al.

2012)

4.1 Vedyn valmistus fossiilisista raaka-aineista

Vetyä tuotetaan kaupallisesti hiilivedyistä. Noin 48 % vedystä tuotetaan maakaasusta,

30 % raskaista öljyistä sekä teollisuusbensiinistä ja 18 % vedystä saadaan kivihiilestä.

(Kothari et al. 2008) Hiilivetyjen reformointi on prosessi, jossa hiilivetyjä sisältävä

polttoaine saadaan muutettua vedyksi reformoinnin avulla. Hiilivetyjen lisäksi toisena

lähtöaineena voidaan käyttää höyryä, tätä endotermistä reaktiota kutsutaan nimellä

höyryreformointi. Höyryreformointi tarkoittaa pääasiassa hiilivetyjen ja höyryn

katalyyttistä konversiota vedyksi sekä hiilen oksideiksi. Höyryreformoinnin päävaiheet

ovat synteesikaasun tuottaminen, vesikaasun siirtoreaktio (engl. water-gas shift reaction,

WGS) ja lopuksi metanointi tai kaasun puhdistus. Raaka-aineena voidaan käyttää

metaania, maakaasua, sekä myös muita metaania sisältäviä kaasuja. (Nikolaidis et al.

2008)

Jotta saadaan mahdollisimman puhdasta vetyä, reformoinnin operointiparametrit tulee

valita siten, että käytetään korkeaa lämpötilaa, painetta aina 3,5 MPa:in asti ja höyryn ja

hiilen välinen suhde on 3,5 (Ersöz 2008). Reformoinnin jälkeen kaasuseos johdetaan

lämmöntalteenottoon ja kaasu syötetään WGS-reaktoriin, missä hiilimonoksidi reagoi

höyryn kanssa muodostaen lisää vetyä.

Höyryreformoinnin aikana tapahtuvat pääreaktiot näkyvät reaktioissa (1)-(3), kun

lähtöaineena käytetään metaania.
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CH + H O → CO + 3	H ; (1)

CO + H O → CO + H ; (2)

CO + 	3	H → CH + H O.  (3)

Metaanin höyryreformointi on yleisin käytetty menetelmä vedyn tuotannossa. Metaanin

höyryreformoinnissa saavutetaan yleensä 74 – 85 %:n välillä oleva konversiotehokkuus.

Synteesikaasu saadaan muodostettua, kun höyry ja maakaasu reagoi nikkelikatalyytin

läsnä ollessa 850–900 °C olevassa lämpötilassa. PSA:n (engl. pressure swing adsorption)

avulla voidaan erottaa vety muista komponenteista, jolloin saadaan melkein täysin

puhdasta vetyä (99,999 %). (Nikolaidis & Poullikkas, 2017)

4.2 Vedyn valmistus polyoleista käyttäen APR-menetelmää

Reaktion kulku vedyn tuottamiseksi APR-menetelmällä biopohjaisista hapettuneista

hiilivedyistä vaatii useiden C-C-, C-H- ja O-H-sidosten katkaisemisen, jolloin muodostuu

CO-sidos, joka puolestaan reagoi jatkuvasti veden kanssa muodostaen vetyä ja

hiilidioksidia etenevällä vesikaasun siirtoreaktiolla. Vedyn muodostumisen

reaktiovaiheet näkyvät reaktioissa (4)-(6). Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu lähtöaineen

dekarbonylaatio (Duarte et al. 2017a):

C O H → 5	CO + 6	H , (4)

jonka jälkeen syntynyt hiilimonoksidi reagoi veden kanssa WGS-reaktion mukaisesti

tuottaen lisää vetyä (Duarte et al. 2017a):

5	CO + 5	H O → 5	CO + 5	H . (5)

Kokonaisuutena yhdistämällä reaktiot (1) ja (2) saadaan reaktiostoikiometrian perusteella

(Duarte et al. 2017a):

C O H + 	5	H O → 	5	CO + 11	H .       (6)

Kuten reaktiosta (6) voidaan nähdä, yhtä ksylitoli-molekyyliä kohden syntyy 11

molekyyliä vetyä ja toisaalta syntyvien vedyn ja hiilidioksidin teoreettinen moolisuhde
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on 11/5. Vedyn selektiivistä muodostumista kuitenkin haittaa se, että yllä mainittujen

reaktioiden aikana tapahtuu myös ei-haluttuja reaktioita, jolloin C-O-sidoksista

muodostuu esimerkiksi nestemäisiä alkaaneja tai oksygenaatteja eli happea sisältäviä

hiilivetyjä, kuten esimerkiksi butaania, butanonia sekä etaanihappoa ja monia muita

samankaltaisia yhdisteitä. (Kirilin et al. 2014). Siksi onkin tärkeää kehittää hyvin

aktiivinen katalyytti, joka edistää haluttua reaktiota. (Duarte et al. 2017a)

Johtuen APR:n aikana tapahtuvista monista halutuista ja ei-halutuista reaktioista myös

sen kuvaaminen matemaattisella mallilla on haasteellista. Kirjallisuudessa on kuitenkin

esitetty esimerkiksi kineettinen malli vedyn tuottamiseksi ksylitolista (Murzin et al.

2017), jota käyttäen voidaan APR-reaktorin käyttäytymisen simuloinnissa.



19

5 VESIFAASIREFORMOINNIN SIMULOINTI

5.1 Kirjallisuuden lähtötiedot

Tässä luvussa esitellään Murzin et al. (2017) simulointidataa, jota käytettiin tässä työssä

tehtävien Aspen Plus –simulointien lähtötietoina. Murzin et al. (2017) tarkasteleman

reaktorin vedyn tuotantokapasiteetti oli määritelty 500 kg/h. Vedyn tuottamiseen

tarvitaan Murzin et al. (2017) simulointien perusteella 8,3 t/h ksylitolia. Kierrätyksen,

erotuksen, lämmityksen sekä jäähdytyksen simuloinnin he suorittivat käyttäen

ASPEN HYSYS -ohjelmistoa.

5.1.1 Simuloidun prosessin vaiheet

Kuvaan 1 on piirrettynä Murzin et al. (2017) simuloiman prosessin virtauskaavio.

Kuva 4. Murzin et al. (2017) käyttämä virtauskaavio heidän tekemissä simuloinneissa.

PSA on adsorptiovaihe (engl. pressure-swing adsorption).

Raaka-aineiden ja kierrätetyn veden seos lämmitetään lähelle reaktiolämpötilaa

lämmönvaihtimessa, jonka jälkeen seosta lämmitetään edelleen erillisessä

lämmönvaihtimessa, jotta saavutettaisiin reaktorin syöttölämpötila eli 225°C. Tähän

käytetään korkeapaineista vesihöyryä (41 bar, 251°C). Seos ohjataan tämän jälkeen APR-
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reaktoriin. Reaktorin arvioitiin sisältävän 2650 putkea, joiden yhteishalkaisija on 1,9 m,

kunkin putken pituuden ollessa 3 m ja paksuuden 25,4 mm. Putkia lämmitetään ulkoisesti

korkeapaineisella höyryllä ja putkien ulkopinnan kokonaislämmönsiirtopinta-ala on

712 m2. Katalyyttiä (platina hiilikantoaineessa) panostetaan reaktoriin 3,5 tonnia.

Korkeapaineista vesihöyryä käyttämällä voidaan ylläpitää reaktorissa isotermisiä

olosuhteita.

Reaktorista ulos saadaan virta, joka sisältää sekä nestemäisiä että kaasumaisia

komponentteja. Tämä tuotevirta osittaislauhdutetaan jäähdyttämällä lämmönvaihtimella

ja vesijäähdyttimellä 30°C:een, jotta kaasumainen tuote saadaan erotettua ja ohjattua

edelleen PSA-yksikköön. PSA-yksikkö on adsorptioprosessi, jossa kaasumaisen virran

hiilidioksidi ja alkaanit adsorboituvat selektiivisesti adsorbentin pintaan, kun taas vety

kulkeutuu adsorptioyksikön läpi. Adsorbentti regeneroidaan alentamalla painetta.

Adsorptioprosessin jatkuvatoimisuus vaatiikin useamman kuin yhden adsorberin käyttöä.

PSA:n vedyn talteenottotehokkuudeksi on oletettu Murzin et al. (2017) simuloinneissa

noin 85 %, joka on tyypillinen arvo 4-6 adsorbenttipedin adsorptioprosessille. Kymmenen

pedin kerroksella saadaan vetyä talteen jopa noin 90-95%. Tätä järjestelyä käytetään

yleensä, kun kapasiteetti ylittää 5000 kg/h.

PSA:sta tuleva kaasu, joka sisältää vetyä, hiilidioksidia ja alkaaneja, poltetaan

höyrystimessä, josta saadaan aikaan korkeapaineista höyryä reaktorille ja

esilämmittimelle. Höyrystimen hyötysuhde on tässä tapauksessa oletettu 90 %:ksi.

Tuotettua lämpöenergiaa (42,3 MW) voidaan hyödyntää reaktorissa (16,5 MW) ja

syötteen esilämmittimessä (3,7 MW). Loput energiasta voidaan käyttää vähentämään

vedyn tuotantokustannuksia. Osa kierrätettävästä vedestä voidaan ohjata jätevesien

käsittelyyn, näin voidaan estää stabiilien nestemäisien komponenttien (furaanit, hapot)

kertyminen prosessiin. (Murzin et al. 2017)

5.1.2 Vesifaasireformoinnin reaktiot ja reaktiokinetiikka

Ksylitolin vesifaasireformoinnista saadut tuotteet ovat pääasiassa vety, hiilidioksidi,

kaasufaasissa esiintyvät alkaanit (sisältää yhdestä hiilestä viiteen hiileen) sekä myös

nestefaasissa esiintyvät hapettuneet tuotteet. Hiilimonoksidin osuus on hyvin alhainen,
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joten voidaan olettaa sen muuntuvan nopeasti vesikaasureaktiossa hiilidioksidiksi ja

vedyksi. Vesireformoinnin aikana tapahtuvat reaktiot eivät ole kovinkaan yksinkertaisia

ja kaikkien välituotteiden tunteminen on hyvin hankalaa, joten reaktioiden

yksinkertaistaminen on suositeltavaa. Tällöin voidaan keskittyä pääasiassa ksylitolin

kulumiseen sekä vedyn, hiilidioksidin ja alkaanien muodostumiseen ottamalla huomioon

muutamia tärkeimpiä välituotteita. Kaasufaasissa esiintyvät muut komponentit voidaan

jättää huomiotta, koska niiden osuus on hyvin alhainen. (Murzin et al. 2017)

Simulointia varten tulee tuntea vesifaasireformoinnin reaktioiden kulku sekä niiden

kinetiikat. Datan keräämiseen käytettiin apuna Murzin et al. (2017) ja Duarte et al.

(2017a) artikkeleita. Ksylitolin APR-reaktion stoikiometria on hyvin monimutkainen ja

seuraavat reaktiot ovat hieman pelkistettyjä, mutta helpottavat huomattavasti simulointia.

Nyt tarkastellaan pääreaktioita (7)-(12):

C O H →	C O H (L-ksyloosi) + 	H ; (7)

C O H →	C O H (treitoli) + 	CO; (8)

C O H →	C O H (glyseroli) + CO + 	H ; (9)

C O H →	C O H (etyleeniglykoli) + CO + 	H ; (10)

C O H → 	CH OH(metanoli) + CO + 	H ; (11)

C H O →	C H O + H O. (12)

Seuraavana tarkastellaan reaktioita, joissa välituotteista syntyy alkaaneja,

hiilidioksidia ja myös vettä (13)-(17):

C O H 	+ 5	CO	 + 	H →	C H + 5	CO ; (13)

C O H 	+ 3	CO	 + 	H →	C H + 3	CO + 	H O; (14)

C O H 	+ 2	CO	 + 	H →	C H + 2	CO + 	H O; (15)

C O H + 	CO	 + 	H →	C H + CO + 	H O; (16)
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CH OH + 	H → 	CH + H O. (17)

Vedyn ja hiilidioksidin muodostumista kuvaavat reaktiot eli vesikaasun siirtoreaktiot

(18)-(23):

C O H + 	5	H O → 	5	CO + 10	H ; (18)

C O H + 	4	H O → 	4	CO + 9	H ; (19)

C O H + 	3	H O → 	3	CO + 7	H ; (20)

C O H + 	2	H O → 	2	CO + 5	H ; (21)

CH OH + 	H O → 	CO + 3	H ; (22)

C H O + 	6	H O → 5	CO + 11	H . (23)

Ksylitolista syntyvien välituotteiden muodostumis- ja hajoamisnopeudet ovat

seuraavanlaiset (Murzin et al. 2017):

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (24)-(25)

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (26)-(27)

= 	
( )

 , = 	
( )

, (28)-(29)

missä ri on reaktion i reaktionopeus [kmol/(m3s)], ci on komponentin i konsentraatio

nesteessä [mol/m3]. ki on yhtälön i reaktionopeusvakio [l/min] ja Kx on adsorptiotekijä

[ml/mol]. Nopeusyhtälöt hiilidioksidin ja vedyn muodostumiselle (Murzin et al. 2017):

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (30)-(31)

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (32)-(33)

= 	
( )

. (34)
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Seuraavana tarkastellaan hiilidioksidin ja vedyn muodostamisen reaktionopeusyhtälöitä

(Murzin et al. 2017):

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (35-36)

= 	
( )

 , = 	
( )

 , (37-38)

= 	
( )

 , = 	
( )

. (39-40)

Vedyn muodostuminen ei ole yksinkertaista, vaan siihen sisältyy monia reaktioita, joita

on hyvin vaikea todentaa. Murzin et al. käyttivätkin tässä tapauksessa kerrointa b

kuvaamaan kaikkien reaktionopeuksien stoikiometriaa:

= ( + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 − 	 −	 −	 −	 −

	 ). (41)

Murzin et al. esittivät työssään hiukan erilaisen tavan määrittää hiilidioksidin

muodostumisen stoikiometria. He totesivat, että välituotteilla on eri määrä hiiliatomeja,

joten voidaan käyttää seuraavaa yhtälöä hiilidioksidin muodostumiselle:

= (5 + 	5 + 	4 + 	3 + 	2 + 	 ). (42)

Seuraava yhtälö auttaa pitämään reaktioiden nopeusvakioiden suhteet tasaisena, jotta

voidaan varmistua siitä, että selektiivisyydessä hiilidioksidiksi ja eri alkaaneiksi ei ole

suuria muutoksia:

= 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 . (43)

Edelleen välituotteet muodostuvat seuraavalla tavalla:

= −	 −	 −	 /  , (44)

= −	 −	 −	 / , (45)
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= −	 −	 −	 / , (46)

= −	 −	 −	 / , (47)

= −	 −	 , = −	 . (48)

Yllä mainituissa yhtälöissä esiintyvät parametrit a4-a8 kuvaavat reaktioiden

stoikiometriaa, kun välituotteet muuntuvat toisiksi välituotteiksi. Oletuksena on, että

hiilen määrä on sama välituotteissa sekä tuotetussa alkaanissa. Tällöin saadaan

parametreille arvot: = 1, = 1.25, = 1.33, = 1.5, = 2. Esimerkiksi kun

yksi hiili-hiilisidos katkeaa, syntyy kaksi hiiltä sisältävää molekyyliä eli = 2. (Murzin

et al. 2017)

Taulukko 2. Arvioidut parametrit kinetiikalle (Murzin et al. 2017).
Parametri Arvo Yksikkö Parametri Arvo Yksikkö

0.498

393

0.383

103

64.1

9.53 . 103

10

0.88

252

4.24 . 103

min-1

min-1

min-1

min-1

min-1

min-1

dimensioton

dimensioton

dimensioton

ml/mol

1.36	.	104

14.9

1.5	.	104

5.13	.	103

18.3

50.1

1.00	.	10-7

3.80	.	10-3

32

0.067

500

min-1 ml/mol

min-1 ml/mol

min-1 ml/mol

min-1 ml/mol

min-1 ml/mol

min-1

min-1

min-1

min-1

min-1

min-1

5.2 Simulointi käyttäen Aspen Plus-ohjelmistoa

Aspen Plus -ohjelmistoa käytetään APR-reaktorin simuloinnissa. Aspen Plus –ohjelmisto

ratkaisee mallin perustuen sille annetuille parametreille (kemialliset komponentit,

olosuhteet) ja muodostettuun virtauskaavioon. Simulointi toteuttaa tarvittavat laskennat,

jotta tulos saadaan selville ja näin voidaan ennustaa prosessin käyttäytymistä.

Aspen Plus –ohjelmisto antaa tulokset jokaiselle virralle ja laiteyksiköille erikseen, jotta
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voidaan nähdä mitä on tapahtunut jokaisessa vaiheessa. (Vicente 2004). Tämän

ohjelmiston avulla voidaan nopeasti muuttaa erilaisia parametrejä optimitilanteen

saavuttamiseksi. Aluksi simuloinnissa tulee määritellä kaikki aineet, jotka esiintyvät

kyseisessä simuloinnissa. Näin saadaan myös aineiden ominaisuudet esille, joita

simulointi vaatii. Seuraavana täytyy määrittää ohjelmistoon, että mitä termodynaamista

mallia Aspen Plus käyttää laskemisessa. Mallin valinnalla ei ole juurikaan merkitystä

tässä työssä, koska simulointien ensimmäisessä vaiheessa keskiössä on reaktorin

toiminnan tarkastelu ja etenkin reaktiokinetiikan oikean määrittelyn arviointi. Mallin

tulee kuitenkin sopia neste- ja kaasufaasille

Poiketen Murzin et al. (2017) muodostamasta kinetiikasta tuli simulointiin muodostaa

erillinen vesikaasun siirtoreaktio ja määritellä sille riittävä reaktionopeus, jotta seoksen

hiilimonoksidin pitoisuus olisi riittävän alhainen vastaten näin myös Murzin et al. (2017)

havaintoja. Syynä tälle oli osaltaan myös se, että Murzin et al. (2017) artikkelissa ei oltu

käytetty tasapainotettuja reaktioyhtälöitä suoraan. Syynä tälle he kertoivat sen, ettei

reaktioiden välituotteita voida suoraan analysoida ja todentaa kokeellisesta datasta. Sen

sijaan Aspen Plus –ohjelmistossa tämä on välttämätöntä, jotta reaktioita voitaisiin

ylipäätään tarkastella.

Aspen Plus-ohjelmistosta ei löytynyt varsinaisesti 1-deoxy-d-ksylyloosia (oletettu

välituote) vaan simuloinneissa käytettiin saman tyyppistä ja molekyylikaavan omaavaa

ainetta. Simuloinnin mahdollistamiseksi tälle aineelle tuli määritellä muutama puhtaan

komponentin parametri itse, käyttäen samoja parametrejä kuin L-ksyloosilla.
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Taulukko 3. Simulointiin määritetyt aineet.
Molekyylikaava Murzin et al.

käyttämä termi

Aspen Plus

C H O

C H O

C H O

C H O

C H O

CH OH

C H O

H O

CO

H

O

CO

Xylitol

Int1

Int2

Int3

Int4

Int5

Int6

Xylitol

L-xylose

Threitol

Glycerol

Ethyleneglycol

Methanol

C H O -N1 (CAS 4767-03-7)

Water

Carbondioxide

Hydrogen

Oxygen

Carbonmonoxide

Tämän jälkeen voitiin aloittaa virtauskaavion ja reaktioiden määrittely ohjelmistoon. On

helpompaa simuloida pienempiä osia kokonaisprosessista kerrallaan virheiden

välttämiseksi, joten määrittelemme nyt vain pelkästään reaktorin ja sen syöttövirran

ominaisuudet, joka on esitetty kuvassa 5. Edellä mainittuja Murzin et al. (2017) esittämiä

parametreja käyttäen määritettiin reaktorille dimensiot eli pituus, putkien lukumäärä,

reaktorin paine, sekä myös reaktoriin panostettavan katalyytin määrä ja katalyytin tiheys.

Näitä parametrejä jouduimme hiukan muuttamaan tarpeen vaatiessa, jotta saatiin

mahdollisimman hyviä tuloksia aikaiseksi. Aikaisemmin mainitut reaktioiden

reaktionopeudet ja stoikiometriat määriteltiin myös, jotta reaktorin simulointi voidaan

suorittaa. Nähdään reaktionopeuksista, että jokaisella reaktiolla on sama adsorptiotekijä.

Täytyy muistaa myös, että jotkut parametrit eivät ole siinä yksikössä missä ohjelmisto

niitä vaatii, vaan ne täytyy muuttaa oikeaan muotoon. Kirjallisuudesta poiketen,

simulointiin on lisätty reaktio, jossa vesi reagoi hiilimonoksidin kanssa muodostaen

hiilidioksidia ja vetyä, tämän avulla voidaan vähentää muodostuvan hiilimonoksidin

määrää.
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Kuva 5. Vesikaasureformoinnin Aspen Plus –simulointikaavio.

5.3 Simulointitulokset

5.3.1 Vertailu kirjallisuuden tuloksiin

Kuvat 6 ja 7 esittävät ksylitolin konsentraation muutosta sekä kirjallisuudesta saadun

datan että myös tämän työn simuloinnin mukaan.

Kuva 6. Ksylitolin ulostulopitoisuus eri viipymäajoilla Murzin et al. (2017) tekemien

kokeiden perusteella.
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Kuva 7. Ksylitolin ulostulopitoisuus eri viipymäajoilla tehtyjen Aspen Plus-simulointien

pohjalta.

Kuten kuvista 6 ja 7 nähdään, ksylitolin konversio on selvästi nopeampaa tässä työssä

tehdyn simuloinnin perusteella kuin Murzin et al. (2017) kokeiden mukaan. Vertailua

hankaloittaa kuitenkin se, että Murzin et al. (2017) eivät ole selkeästi määritelleet missä

olosuhteissa pitoisuudet on mitattu. Pitoisuudet ovat riippuvaisia siitä otetaanko

huomioon koko reaktorin ulostulovirta vai vain nesteseos, jossa ksylitoli on. Vertailua

voidaan edelleen tarkastella kuvasta 8, jossa on esitetty vedyn ja ksylitolin suhde

ksylitolin konversion suhteen.
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Kuva 8. Syntyneen vedyn määrä suhteessa jäljellä olevan ksylitolin määrään eri ksylitolin

konversioilla Murzin et al. kokeellisen datan (■) ja omien simulointien (-●-) perusteella.

Kuten kuvasta 8 voidaan nähdä, käyttäytyvät tehtyjen simulointien syntynyt vedyn määrä

suhteessa jäljellä olevan ksylitolin määrään melkein samoin kuin kirjallisuuden lähteen

arvot. Tästä voidaan päätellä, että simulointi on onnistunut suhteellisen hyvin.
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Kuva 9. Metanolin  ja L-treitolin  muodostumisnopeudet eri viipymäajoilla tämän työn

simulointien ja kirjallisuuden (Murzin et al. 2017) perusteella.

Kuvasta 9 nähdään, kuinka l-treitolia syntyy huomattavasti alussa saavuttaen huipun noin

viiden minuutin kohdalla ja kirjallisuuden perusteella noin kuuden minuutin kohdalla,

jonka jälkeen sen pitoisuus alkaa laskemaan. Metanolia puolestaan syntyy jatkuvasti

melko tasaisella nopeudella, kunnes kirjallisuuden mukaan saavuttaa huippunsa

viipymäajan ollessa noin 12 minuuttia. Kuvasta 9 on jätetty pois muiden välituotteiden

tarkastelu, koska näitä tuotteita ei synny merkittävästi verrattuna metanoliin tai l-

treitoliin.

Metanolin ja l-treitolin erilainen käyttäytyminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että reaktiot

tapahtuvat sarjassa ja reaktionopeudet ovat taas riippuvaisia kyseiseen reaktioon

osallistuvien aineiden pitoisuuksista. Ensiksi syntyy l-treitolia, joka alkaa vähitellen

reagoimaan edelleen lyhyemmiksi polyoleiksi ja lopulta metanoliksi. Simuloinnin

perusteella metanolin pitoisuus ei ole siis kuvan 9 perusteella saavuttanut samanlaista

maksimia kuin l-treitoli on jo saavuttanut. Jos pituus kasvaisi edelleen lopulta myös

metanolin pitoisuus laskisi. Vedyntuotannon kannalta siis saattaisi olla järkevää käyttää

suurempaa reaktoria, jotta myös metanoli saataisiin paremmin hyödynnettyä vedyn

tuottamiseksi.
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5.3.2 Vedyn tuotannon optimointi

Alla olevasta kuvasta 10 nähdään, miten eri aineita syntyy tai kuluu reaktorissa

kaasufaasissa. Vedyn tuotto on suurta verrattuna muihin aineisiin, toiseksi eniten syntyy

hiilidioksidia.

Kuva 10. Kaasun koostumus viipymäajan funktiona.

Reaktorissa syntyy sekä kaasumaisia, että nestemäisiä tuotteita. Suurin osa kaasusta on

vedyn ja hiilidioksidin seosta, myös metanolia on hiukan kaasumaisena. muita aineita ei

käytännössä ole kaasussa, joten kuvassa 10 on esitelty kaasufaasin neljä suurinta

komponenttia veden lisäksi. Huomataan, että kaasun koostumus ei juurikaan muutu

viipymäajan ollessa suurempi kuin muutaman minuutin.
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Kuva 11. Vedyn tuotanto simuloinnin perusteella.

Kuvasta 11 näemme, että vetyä syntyy enemmän viipymäajan kasvaessa eli kun reaktorin

kokoa kasvatetaan. Toisaalta myös muita kaasumaisia tuotteita syntyy samassa suhteessa,

kuten kuvasta 10 huomataan mooliosuuden pysyvän suurin piirtein vakiona. Kun

viipymäaika on 15 minuuttia, niin reaktorin koko on jo 70 metriä, mikä vaikuttaisi olevan

jo kohtuuttoman suuri. Tästä syystä ei ole järkevää suurentaa reaktorin kokoa entisestään.
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6 YHTEENVETO

Tarkoituksena oli tutkia vedyn valmistusta ksylitolista vesifaasireformoinnilla käyttäen

Aspen Plus-simulointiohjelmistoa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella ksylitolia voidaan

tuottaa joko kemiallisesti hydrogenoimalla tai fermentoimalla ksyloosia. Ksylitoli

voidaan muuntaa vedyksi ja muiksi hiilivedyiksi käyttämällä erilaisia katalyyttejä

vesifaasireformoinnissa.

Aspen Plus –simulointiohjelmistoon muodostetun vesifaasireformointi-reaktoria kuvaava

malli perustui pääasiassa kirjallisuudesta saatavilla oleviin reaktionopeusyhtälöihin ja

reaktionopeusvakioihin sekä reaktorin rakenteellisiin parametreihin.

Simuloinneista saaduista tuloksista huomattiin, että tässä työssä muodostettu Aspen Plus

-malli ei ihan täydellisesti vastaa kirjallisuudesta saatavia tuloksia. Tämä voi selittyä sillä,

että kaikkia parametreja ei ole selitetty tarpeeksi hyvin kirjallisuudessa, vaan työssä

jouduttiin soveltamaan ja myös tekemään valistuneita arvauksia siitä, mitä välituotteita

prosessissa syntyy. Ei siis ole vielä tarkkaa tietoa siitä, mitä kaikkia tuotteita syntyy

samalla kun vetyä tuotetaan ksylitolista vesifaasireaktiota käyttäen. Osaltaan simulointi

voi olla myös siksi erilainen kuin kirjallisuudessa, koska työssä käytettiin eri

simulointiohjelmaa. Tuloksista voitiin kuitenkin havaita, että tuotteiden pitoisuudet

käyttäytyvät kvalitatiivisesti samanlaisesti kuin kirjallisuudessa, mutta aineiden

absoluuttiset pitoisuudet ja synty-/kulumisnopeudet ovat erilaisia kuin kirjallisuudessa.

Tuloksista nähdään myös se, ettei vetyä saada tuotettua kovinkaan paljoa, kun verrataan

syötetyn ksylitolin määrään.

Seuraavaksi tulisi selvittää, mitä kyseiset välituotteet tarkalleen ovat. Lisäksi tulisi

toteuttaa käytännössä vesifaasireformointikokeita laboratoriolaitteistolla, kun

reaktoriolosuhteet ja reaktiossa hyödynnettävä kiinteä katalyytti on valittu parhaan

tuloksen saavuttamiseksi.
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