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Vety on tärkeä energian varastointiväline korkean energiatiheytensä, saatavuutensa ja 

ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Tässä työssä suunniteltiin vedyntuotantolaitte isto 

vedyn tuottamiseksi biokaasusta. Työ rajattiin käsittämään laitteiston suunnittelun lisäksi 

laitteistossa käytettävien laitteiden hankinnat ja käyttöönotot. Lisäksi työssä validoit i in 

laitteistossa käytettävä kaasuanalysaattori. 

Laitteistossa käytettävät alustavat olosuhteet valittiin kirjallisuuskatsauksen perusteella. 

Syöttö- ja olosuhteet varmennettiin termodynaamisella mallinnuksella vedyn saannon 

maksimoimiseksi ja hiilen muodostumisen hillitsemiseksi. Vedyntuotantolaitte isto 

suunniteltiin vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Laitteistoon hankittu kaasuanalysaatto r i 

validoitiin tarkastelemalla sen tarkkuutta eri kaasujen ja kaasuseosten koostumuksilla. 

Kirjallisuuskatsauksen ja mallinnuksen perusteella biokaasun reformoinnissa kannattaa  

käyttää tri-reformointia (biokaasun syöttö yhdistettynä happi- ja vesisyöttöön) 800–900 

oC:n lämpötilassa ja 1 baarin paineessa. Hapen syötöksi valittiin 18,0 % reaktorikaasun 

kosteuden ollessa 5 % ja 15,4 % kosteuden ollessa 10 %. Heikkolaatuista 

kaatopaikkakaasua käytettäessä tri-reformointi ei ole perusteltua. Kaasumittauks il la 

muodostettiin kalibrointikäyrät eri kaasuille. 

Työn tuloksena saatiin suunniteltua vedyntuotantolaitteisto, ja sitä varten hankittiin 

tarvittava instrumentointi. Kaasuanalysaattori validoitiin toimivaksi ja luotettavaksi. 
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ABSTRACT 

Hydrogen from biogas – Designing hydrogen production equipment 

Jarkko Pentti Mikael Pudas 

University of Oulu, Degree Programme of Process Engineering 

Master’s thesis 2022, 101 pp. 

Supervisors at the university: Satu Pitkäaho, Mika Ruusunen, Esa Turpeinen 

 

Hydrogen is an important environmentally friendly storage medium for energy due to its 

high energy density and availability. The aim of this master’s thesis was to design a pilot-

scale equipment to produce hydrogen from biogas. The thesis was defined to include the 

acquisition and commissioning of necessary peripherals. In addition, the newly purchased 

gas analyzer to be used in the equipment was validated. 

The preliminary process operating conditions were chosen based on a literary review. The 

feed compositions and temperature to maximize hydrogen yield and to inhibit carbon 

formation were verified based on thermodynamical modeling. The hydrogen production 

equipment was designed based on the required specifications. The gas analyzer was 

validated by examining its accuracy with different gases and gas mixtures. 

Based on the literary review and modeling results, temperature of 800–900oC and a 

pressure of 1 bar are to be used. In tri-reforming reactions (biogas feed combined with 

oxygen and water) gas with 5% and 10% moisture content with the oxygen feed of 18.0% 

and 15.4% is to be used, respectively. Low-quality landfill gas was found not to be viable 

for tri-reforming. Calibration curves were formed for the gas analyzer. 

The hydrogen production equipment was designed within specifications, the peripherals 

were acquisitioned, and the analyzer was validated as functional and reliable. 
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutos, vähentyvät uusiutumattomat energiavarat ja energiantuotannon 

päästöjen vaikutus luonnon kiertokulkuun pakottavat etsimään uusia keinoja uusiutuvien 

ja ympäristöystävällisempien energianlähteisen hyödyntämiseksi. Olemme edelleen 

vahvasti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, ja tulevaisuuden kannalta nykyinen 

energiajärjestelmä tulisi kehittää uusiutuvia ja kasvihuonekaasuneutraaleja polttoaine ita 

käyttäväksi. Vety on ympäristöystävällinen polttoaine, sillä sen palamistuotteena syntyy 

vettä eikä se tuota hiilidioksidipäästöjä. Vety on tärkeä energian varastointiväline korkean 

energiatiheytensä, saatavuutensa ja ympäristöystävällisyytensä puolesta. Vedyllä on 

suurin tunnettu aineen energiasisältö (121 000 kJ/kg), jonka ansiosta sillä on suuri 

potentiaali olla korvaamassa fossiilisia polttoaineita. Uusiutuviin lähteisiin perustuva 

biovedyn tuotanto on yksi menetelmä hiilidioksidiongelman ratkaisemisessa. (Alves et 

al. 2013; Binder et al. 2018) 

Tämän työn tavoitteena on suunnitella vedyntuotantolaitteisto biovedyn tuottamiseks i 

biokaasusta. Työ on rajattu käsittämään laitteiston suunnittelun lisäksi laitteistossa 

käytettävien laitteiden hankinnat ja käyttöönotot. Lisäksi työssä validoidaan 

rakennettavassa laitteistossa käytettävä juuri hankittu kaasuanalysaattori. 

Vedyntuotantolaitteiston suunnittelun pohjana käytettiin kirjallisuuskatsausta, jonka 

avulla muodostettiin työn teoriapohja. Termodynaamisen mallinnuksen avulla valitt i in 

sopivat syöttösuhteet vedyn saannon maksimoimiseksi ja hiilen muodostumisen 

hillitsemiseksi. Vedyntuotantolaitteisto suunniteltiin ja laitteet hankittiin laitteiston 

teknisten vaatimusten perusteella. Kokeellisessa osassa laitteistossa käytettävä 

kaasuanalysaattori validoitiin tarkastelemalla sen tarkkuutta eri kaasujen ja kaasuseosten 

koostumuksilla.  

Työn tuloksena laadittiin vedyntuotantolaitteiston prosessikaavio. Lisäksi tarvittavat 

laitteet hankittiin ja otettiin käyttöön, ja tunnetaan käytettävän kaasuanalysaatto r in 

toiminta ja tarkkuus. 
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2 BIOKAASU 

Biokaasuksi kutsutaan kaasuseosta, joka syntyy orgaanisen materiaalin eli biomassan 

mädäntyessä anaerobisesti eli hapettomissa olosuhteissa. Se on yleisesti saatavilla oleva, 

uusiutuva ja ympäristöystävällinen energianlähde, jota hyödyntämällä voidaan vähentää 

kasvihuonepäästöjä. Suurimman osan biokaasusta muodostavat metaani ja hiilidioks id i, 

jotka ovat molemmat kasvihuonekaasuja. Keräämättömän, vapaasti ilmakehään pääsevän 

biokaasun metaanilla on tuhoisia vaikutuksia ilmakehään, sillä metaani on 30-kertaa 

vahvempi kasvihuonekaasu hiilidioksidiin verrattuna. Näin ollen biomassan metaani- ja 

hiilidioksidipäästöjen talteenotolla ja hyödyntämisellä vähennetään niiden pääsyä 

ilmakehään ja saadulla kaasulla voidaan esimerkiksi korvata fossiilisia polttoaine ita. 

Biokaasulla on korkea energiapotentiaali ja sitä hyödyntämällä voidaan parantaa 

kotimaista energiavarmuutta ja energiantuotannon hajautusta. (Leikas 2015; Putkonen 

2016; Paolini et al. 2018; Abanades et al. 2022; Scarlat et al. 2018; Schiaroli et al. 2022) 

Maailmanlaajuinen biokaasun ympärille rakentunut teollisuus on kasvanut yli 90 % 

vuosien 2010 ja 2018 välillä. Erityisesti ilmastonmuutos, biokaasusta tuotetun energian 

hinta ja hajautetun tuotannon edut ovat kasvattaneet biokaasun suosiota ja kiinnostusta 

sen mahdollisiin uusiin käyttötapoihin viime vuosina, ja kasvun odotetaan jatkuvan 

edelleen. (Abanades et al. 2022) 

2.1 Koostumus 

Biokaasun tuotannossa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaatopaikoilta, maatiloilta tai 

jätevedenpuhdistamoilta saatavaa orgaanista materiaalia. Tätä orgaanista ainetta 

mädättämällä muodostuva biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksid ista 

sisältäen vaihtelevissa määrin epäpuhtauksia, esimerkiksi rikkiyhdisteitä. Biomassan 

koostumus vaihtelee eri syötteiden välillä, jolloin myös tuotetun metaanipito isen 

biokaasun tarkka koostumus vaihtelee. (Bruijstens et al. 2008, s. 4; Liljeblad 2017) 

Taulukossa 1 on esitetty vertailua reaktorissa ja kaatopaikalla muodostuvan biokaasun 

koostumuksesta. Huomataan, että biokaasun koostumus vaihtelee huomattavas t i 

lähteiden välillä, ja että kaatopaikkakaasu sisältää on enemmän epäpuhtauksia kuin 

reaktorikaasu (Lampinen 2015, s. 128). 
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Taulukko 1. Reaktoreista ja kaatopaikoilta saatavan biokaasun koostumus (mukaillen 
Ryckebosch et al. 2011; Lampinen 2015, s. 128). 

Yhdiste Raaka reaktorikaasu Raaka kaatopaikkakaasu 

Metaani (CH4) [til.-%] 45–75 20–60 

Hiilidioksidi (CO2) [til.-%] 20–55 25–50 

Typpi (N2) [til.-%] 0–2 4–35 

Hiilimonoksidi (CO) [til.-%] 0–0,2 0–0,2 

Happi (O2) [til.-%] 0–1 0,5–5 

Vety (H2) [til.-%] 0–0,5 0–0,5 

Rikkivety (H2S) [til.-%] < 0,8 < 3 

Rikki yhteensä [mg/m3] < 8000 < 30 000 

Ammoniakki (NH3) [mg/m3] 0–3 0–1 

Siloksaanit [mg/m3] 0–5 0–25 

Halogenoidut hiilivedyt [mg/m3] – 0,2–7 

 

Taulukosta 1 nähdään maatilojen reaktorikaasun koostuvan lähteistä riippuen 45–75 % 

metaanista (CH4), ja 20–55 % hiilidioksidista (CO2). Kaatopaikoilta saatava biokaasu 

puolestaan koostuu 35–65 % metaanista ja 15–50 % hiilidioksidista lähteistä riippuen. 

Lisäksi biokaasussa on mukana vettä (H2O); kaatopaikkakaasuissa yleensä 0–5 % ja 

maatilakaasuissa 5–10 %. Termofiilisissä lämpötiloissa vesipitoisuus voi olla korkeampi. 

Sekä maatila- että kaatopaikkakaasussa on yleensä mukana myös pieniä määriä happea 

(O2), typpeä (N2), rikkivetyä (H2S) ja vetyä (H2). Kaatopaikkakaasuissa on tyypillises t i 

selvästi enemmän typpeä, ja reaktorikaasussa voi olla myös 0–0,3 % hiilimonoks id ia 

(CO). (Ryckebosch et al. 2011; Motiva 2013; Muñoz et al. 2015; Mwacharo et al. 2020) 

Biokaasun komponenteista metaani ja vety ovat energianlähteitä ja erilais issa 

kemianteollisuuden prosesseissa hyödynnettäviä energiakaasuja. Typpi ja hiilidioks id i 

ovat inerttejä ainesosia, joista ei ole haittaa energiantuotannossa, mutta ne huonontavat 

biokaasun jalostusarvoa, koska ne eivät sisällä energiaa. Inertit ainesosat poistamalla 

lopputuotteen energiatiheyttä voidaan kasvattaa. Muut biokaasun sisältämät komponentit, 

kuten rikkiyhdisteet, ovat epäpuhtauksia, jotka halutaan poistaa. Aiemmin listattujen 

komponenttien lisäksi sekä maatiloilta saatu raaka biokaasu että raaka kaatopaikkakaasu 

sisältävät usein myös siloksaaneja (koostuvat silikoneista, hapesta ja metyyliryhmis tä), 

halogenoituja hiilivetyjä ja ammoniakkia. Biokaasussa voi esiintyä myös ympäristölle ja 

ihmisille haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Näitä esiintyy yleensä eniten 

kaatopaikkakaasuissa kotitalousjätteen, esimerkiksi siivoustarvikke iden ja lääkkeiden 

hajotessa biokaasuksi. (Rasi et al. 2011; Lampinen 2015, s. 127; Elsayed et al. 2018) 
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2.2 Valmistus 

Biomassan mädättämisessä mikro-organismit hajottavat orgaanista ainetta eli biomassaa 

anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa. Biokaasun raaka-aineeksi käytettävää 

biomassaa saadaan useasta eri lähteestä. Maataloudesta saatava biomassa on kasvi- ja 

eläinkunnan sivutuotteita, kuten lantaa ja kasvibiomassaa. Lantaa hyödynnettäessä 

biokaasun tuotannossa voidaan myös vähentää metaani- ja typpipäästöjä ilmakehään. 

Yhdyskuntabiojäte sisältää muun muassa ruoantähteitä, keittiöjätettä, paperia ja 

puutarhajätettä. Koska yhdyskuntabiojäte muodostuu useasta eri jätetyypistä 

vaihtelevissa koostumuksissa, siitä saatavan biokaasun koostumus ja laatu voivat 

vaihdella. (Kymäläinen ja Luostarinen 2015, s. 33–40; Andlar et al. 2021) 

Biomassa hajoaa helposti, sillä se sisältää nopeasti biohajoavia aineita kuten 

hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja. Anaerobiseen hajoamiseen osallistuu useita 

erilaisia mikrobeja, jotka työskentelevät yhdessä, ja ovat näin toisistaan riippuvais ia. 

Hajoamisprosessissa edellisen vaiheen hajoamistuotteet ovat seuraavan vaiheen syötteitä. 

Hyvin toimivassa biokaasureaktorissa hajoamisprosessi etenee tasapainossa, ja suuret 

vaihtelut olosuhteissa tai syötteen koostumuksessa vaikuttavat häiritsevästi prosessiin. 

(Kymäläinen 2015, s. 60; Liljeblad 2017) 

Anaerobinen hajoamisprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: hydrolyys i in, 

asidogeneesiin eli happokäymiseen, asetogeneesiin eli etikkahapon muodostumiseen ja 

metanogeneesiin eli metaanin tuottoon. Ensimmäisessä vaiheessa eli hydrolyys issa 

orgaanisen aineen sisältämät kompleksiset hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat eli lipid it 

hajoavat mikrobisolujen tuottamien entsyymien toimesta sokereiksi, amino- ja 

rasvahapoiksi. Toisessa vaiheessa eli asidogeneesissa fermentoivat bakteerit käyttävät 

hydrolyysin lopputuotteena saatuja yhdisteitä asetaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi, sekä 

haihtuviksi rasvahapoiksi (volatile fatty acids eli VFA) ja alkoholeiks i. 

Asetogeneesivaiheessa haihtuvat rasvahapot ja alkoholit hapettuvat asetaatiksi, vedyksi 

ja hiilidioksidiksi. Viimeisessä vaiheessa (metanogeneesi) metanogeeniset arkit 

muodostavat metaania ja hiilidioksidia. Metanogeneesi on yksi mädätysprosess in 

rajoittavimpia vaiheita, koska metanogeeniset arkit ovat herkkiä ympäristön muutoksil le. 

Asetogeneesi ja metanogeneesi toimivat yleensä samaan aikaan käyttäen hyväkseen 

toistensa raaka-aineita ja tuotteita. Anaerobisen hajoamisprosessin vaiheet on esitetty 

kuvassa 1. (al Seadi et al. 2008, s. 22–23; Kymäläinen 2015, s. 61–63) 
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Kuva 1. Anaerobisen hajoamisen vaiheet (mukaillen al Seadi et al. 2008, s. 22–23; 

Kymäläinen 2015, s. 61–63). 

 

Biokaasuprosessin ja prosessia suorittavien mikrobien kasvuun ja aktiivisuuteen 

vaikuttavat muun muassa lämpötila, pH ja alkaliniteetti eli reaktorin kyky vastustaa pH:n 

muutoksia happoa lisättäessä. Lämpötilan valinta tehdään yleensä syötteen koostumuksen 

mukaan. Optimaalinen pH puolestaan vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa 

mädätysprosessia ollaan. Jos pH kasvaa tai laskee liikaa, prosessi inhiboituu eli 

hajoaminen hidastuu. Varsinkin metanogeeniset arkit ovat herkkiä pH:n muutoksil le. 

Prosessin toimintaan keskeisesti vaikuttava tekijä on myös hiilen ja typen suhde, sillä jos 

typen määrä laskee liian paljon hiilen suhteen, mikrobit eivät saa ravinteita oikeissa 

suhteissa, ja tämä johtaa kaasuntuoton hidastumiseen. Viipymäaika, eli kuinka kauan 

biomassa viipyy reaktorissa, puolestaan vaikuttaa tuotteen määrään; pidemmällä 

viipymäajalla saadaan yleensä parempi kaasun saanto, koska mikrobeilla on sillo in 

enemmän aikaa hajottaa syötettä. Prosessia inhiboivia tekijöitä ovat lisäksi suuret VFA-, 

ammoniakki- ja sulfidikonsentraatiot. (al Seadi et al. 2008, s. 23–27; Wellinger et al. 

2013) 
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2.3 Tuotanto Suomessa 

Suomessa yleisimpiä biokaasua valmistavia biokaasulaitoksia ovat 

jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset, maatilojen biokaasulaitokset, 

yhteiskäsittelylaitokset ja kaatopaikkakeräämöt. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n 

tietojen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 16 lietemädättämöä, 27 maatilalaitosta, 30 

yhteiskäsittelylaitosta ja 33 kaatopaikkakeräämöä. (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

2022). 

Jätevedenpuhdistamoilla käsitellään yhdyskuntien jätevesilietettä ja muita liette itä. 

Maatilalaitoksilla käsitellään tyypillisesti tilan omaa tai sopimustilojen lietelantaa ja 

kasvibiomassaa. Yhteiskäsittelylaitosten raaka-ainepohja koostuu edellisten lisäksi myös 

erilliskerätyistä biojätteistä, teollisuuden jätevesistä ja -lietteistä sekä muusta hajoavasta 

orgaanisesta materiaalista. Myös teollisuudessa on käytössä omia biokaasulaitoks ia, jotka 

käsittelevät teollisissa prosesseissa muodostuvia sivutuote- tai jätevesiä, ja hyödyntävät 

biokaasun omassa tuotannossaan. (Latvala 2009, s. 12, 19) 

Kaatopaikkakaasua pidetään ongelmallisena ympäristöhaittana. Kaatopaikoille aiemmin 

viedyt ja haudatut biojätteet hajoavat eli mätänevät hitaasti, jolloin muodostuu metaania 

ja hiilidioksidia. Mätäneminen voi kestää kauan, ja jatkua vielä pitkään kaatopaikkojen 

käytöstä poiston jälkeen. Tavallisin tapa hyödyntää kaatopaikkakaasu on sen polttaminen 

tuottaen paikallista energiaa lämmöntuotannossa tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. 

Samalla metaanista saadaan hiilidioksidia, jolloin ympäristölle koituva haitta pienenee. 

Kaasu voidaan myös polttaa soihtupolttona, jolloin biokaasun energiapotentiaalia ei 

hyödynnetä. Kaatopaikkakeräämöiden ja jätekeskusten biokaasulaitoks il la 

kontrolloidusti syntynyt biokaasu voidaan ohjata puhdistukseen ja jatkojalostukseen, 

jolloin biokaasua voidaan hyödyntää tehokkaammin. (Pekonen 2014; Putkonen 2016; 

Gasum Oy 2018; Mäkelä 2019) 

Vuonna 2020 biokaasua tuotettiin Suomessa yhteensä noin 876 GWh. Kuvassa 2 on 

esitetty biokaasun tuotanto laitostyypeittäin. Kuvasta 2 voidaan nähdä, kuinka 

yhteiskäsittelylaitokset tuottavat lähes puolet Suomessa tuotetusta biokaasusta, ja 

maatilojen ja kaatopaikkojen yhteenlaskettu tuotto on 24 %. Yhteiskäsittelylaitosten suuri 

osuus johtuu niiden suuresta koosta ja laajasta vastaanotetusta raaka-ainepohjasta. 
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Maatalouden biokaasulaitokset tyypillisesti hyödyntävät syntyvän sähkön/lämmön 

omassa käytössään. (Latvala 2009, s. 12; Tilastokeskus 2021) 

Kuva 2. Biokaasun tuotanto [%] Suomessa vuonna 2020 laitostyypeittäin (Tilastokeskus 
2021). 

 

2.4 Käyttökohteet 

Biokaasun lämpöarvo on tyypillisesti 14,4–21,6 MJ/m3, mikä paljon pienempi verrattuna 

maakaasun 35,6 MJ/m3 lämpöarvoon. Tämä johtuu biokaasun sisältämästä 

hiilidioksidista. Raaka biokaasu ei yleensä sovellu sellaisenaan hyötykäyttöön, ja käyttö 

edellyttää vähintään puhdistusta. Kuitenkin tavallisin, edullisin ja perinteisin tapa käyttää 

biokaasua on raa’an biokaasun suora käyttö lämmöntuotannon polttoaineena ja 

valaistuksessa lamppujen polttoaineena. Edellä mainittu biokaasun suora käyttö ei vaadi 

rikkivedyn tai kosteuden poistoa kaasusta. Näin ollen se on halpa ja helppokäyttö inen 

polttoaine, jota hyödynnetään etenkin kehitysmaiden maaseuduilla yleensä 

talouskäytössä, esimerkiksi ruuanlaitossa. Biokaasu on tehokas polttoaine ja se palaa 

puhtaasti eli tuottaa vähän epäpuhtauksia. Biokaasua käyttäviä polttimia ja lamppuja on 

helposti saatavilla, ja niiden operointi on yksinkertaista muuntelemalla suutinta ja ilma-

polttoaine-suhdetta. Yleisesti ottaen muutettaessa biokaasu lämmöksi polttimen avulla 

saavutetaan 80–90 % hyötysuhde. Maailmanlaajuisesti tuotetusta biokaasusta 66 % 

käytetään lämmön- ja sähköntuottoon, 27 % ruuanlaittoon ja asuntojen lämmitykseen, ja 

Jätevesilaitokset
27 %

Kaatopaikkakeräämö
t

22 %

Yhteiskäsittelylaitoks
et

49 %

Maatilalaitokset

2 %



13 

9 % jalostetaan jatkokäyttöön sopivaksi. (Alakangas 2000, s. 156; Lampinen 2015, s. 124; 

Kapoor et al. 2020; Jung et al. 2021) 

Biokaasun epäsuorassa käytössä raaka biokaasu puhdistetaan ja jalostetaan fysikaalises t i, 

kemiallisesti tai biologisesti käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Fysikaalis il la 

menetelmillä biokaasu puhdistetaan käytettäväksi polttimissa tai polttokennoissa, tai 

jalostetaan biokaasu metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Saatu metaani ei ole puhdasta, vaan 

kaasuseosta, jonka energiasisällöstä yli 90 % on metaania. Vastaavasti sivutuotteena saatu 

hiilidioksidi on puhtaudeltaan 80–90 %. Tämä biometaani voidaan rinnastaa maakaasuun, 

ja voidaan paineistaa tai nesteyttää kaasuverkostoon syötettäväksi tai muuten siirtämisen 

helpottamiseksi. Biometaania voidaan käyttää myös suoraan polttoaineena esimerk iks i 

lämmityksessä, sähkön tuotannossa ja kaasuajoneuvojen polttoaineena. Hiilidioks id ia 

puolestaan voidaan käyttää esimerkiksi raaka-aineena kemikaalien ja lannoitte iden 

valmistuksessa (esim. urea), viljan höyrytyksessä, kasvihuoneissa ja jäähdytysaineena. 

Kemiallisilla menetelmillä biokaasu jalostetaan arvokkaammiksi kemikaaleiksi, kuten 

reformoimalla vedyksi tai synteesikaasuksi, josta voidaan edelleen jalostaa esimerk iks i 

metanolia. Biologisia menetelmiä käyttämällä biokaasun metaani voidaan muuttaa 

arvokkaammiksi tuotteiksi, kuten biopolymeereiksi, biopolttoaineiksi, ektoiiniks i, 

yksisoluisiksi proteiineiksi ja eksopolysakkarideiksi. (Lampinen 2015, s. 126; Kapoor et 

al. 2020) 

2.5 Puhdistus ja jalostus 

Ennen käyttöä biokaasu täytyy esikäsitellä. Esikäsittely voidaan jakaa puhdistukseen ja 

jalostukseen. Sekä puhdistuksessa että jalostuksessa biokaasusta poistetaan yhdisteitä, ja 

käytettävät teknologiat ovat samanlaisia, joten niitä voidaan usein yhdistää teknisesti 

energiankulutuksen ja hankintakustannusten minimoimiseksi. Puhdistuksessa 

raakakaasusta poistetaan epäpuhtauksia, eli komponentteja, jotka vaurioittavat laitteita tai 

haittaavat niiden toimintaa ja/tai tuottavat ympäristöön haitallisia päästöjä. Näitä 

komponentteja ovat vesihöyry, rikkiyhdisteet, halogenoidut hiilivedyt, ammoniakk i, 

siloksaanit, happi ja hiukkaset. Prosessiin aiheutuvien ongelmien lisäksi, eli laitteistojen 

syöpyminen, karstoittuminen tai tukkeutuminen, epäpuhtaudet aiheuttavat luonno lle 

haitallista rehevöitymistä ja happamoitumista. Ne ovat myös ihmisille myrkyllisiä ja 

aiheuttavat hajuhaittoja. Jalostuksessa puolestaan nostetaan biokaasun energiatiheyttä 

vähentämällä hyödyntämisen kannalta tarpeettomia komponentteja, esimerkiksi inerttejä 
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komponentteja kuten typpi ja hiilidioksidi. Nämä komponentit eivät kuitenkaan haittaa 

hyödyntämistä tai ole ympäristölle haitallisia. Taulukossa 2 on esitetty biokaasun 

epäpuhtauksia ja niiden puhdistus- ja jalostusmenetelmiä. (Lampinen 2015, s. 124–131) 

Taulukko 2. Biokaasun epäpuhtaudet ja niiden puhdistus- ja jalostusmenetelmät 

(mukaillen Lampinen 2015, s. 131). 

Epäpuhtaus Puhdistus- ja/tai jalostusmenetelmä 

Vesihöyry Absorptio, adsorptio, jäähdytys, paineistus  

Rikkiyhdisteet Biologiset ja kemialliset menetelmät, absorptio, adsorptio, kalvosuodatus  

Halogenoidut hiilivedyt Absorptio, adsorptio, kryotekniikka 

Ammoniakki Absorptio, adsorptio 

Siloksaanit Absorptio, adsorptio, kryotekniikka 

Hiukkaset Absorptio, adsorptio, syklonierotus  

Happi Adsorptio 

Hiilidioksidi Absorptio, adsorptio, kalvosuodatus, kryotekniikka 

 

Taulukosta 2 nähdään, että eri epäpuhtauksille voidaan usein käyttää useita puhdistus- ja 

jalostuskeinoja, joten niiden yhdistäminen on mahdollista. Valitsemalla oikeat 

menetelmät kaasussa esiintyvien epäpuhtauksien mukaan voidaan useita epäpuhtauksia 

poistaa kerralla. 

2.5.1 Kalvosuodatus 

Membraani- eli kalvosuodatus biokaasun jalostuksessa perustuu puoliläpäisevän kalvon 

käyttämiseen metaanin erotuksessa. Membraani koostuu nanokokoluokan rei’istä, jotka 

erottavat liuoksesta partikkelit ja liuenneet yhdisteet. Erikokoisilla molekyyleilla on 

erilainen permeabiliteetti eli läpäisevyys suhteessa membraaniin. Pienet ja helposti 

liukenevat molekyylit (CO2, H2, H2S) läpäisevät kalvon nopeammin kuin isommat 

molekyylit kuten metaani (CH4). Membraanin eri puolilla vallitsee paine-, jännite- , 

pitoisuus- tai lämpötilaero, joka määrää permeabiliteetin. Permeaatti eli kalvon läpäisseet 

molekyylit (CO2 ja kalvon läpäissyt CH4) voidaan kierrättää uudestaan metaanin saannon 

parantamiseksi. Membraanin valinta on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa paras 

mahdollinen suorituskyky. Kalvoja valmistetaan niin orgaanisista materiaaleista, kuten 

polymeeri, kuin epäorgaanisista aineista, kuten metalli ja keraamiset kalvot. Biokaasun 

jalostuksessa on käytössä yleensä orgaanisia materiaaleja niiden alhaisten 

tuotantokustannusten vuoksi. Membraanitekniikan hyviä puolia ovat alhaiset 

energiakustannukset, hyvä selektiivisyys sekä helposti suunniteltavat moduulit ja täten 

alhaiset kustannukset. Kuitenkin korkean metaanin saannon, yli 96 %, saavuttamiseks i 
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tarvitaan useita uudelleenkierrätyksiä tai membraaniyksiköitä. (Scholz et al. 2013; Chen 

et al. 2015; Haimila 2015; Liljeblad 2017) 

2.5.2 Absorptio 

Absorptio voi olla fysikaalinen tai kemiallinen ilmiö, jossa molekyylit, atomit ja ionit 

imeytyvät kiinteään aineeseen, nesteeseen tai kaasuun. Fysikaalista absorptiota käytetään, 

kun kaasuseos on korkeassa paineessa ja kemiallista absorptiota kun kaasun paine laskee 

alle 15 baariin. Fysikaalisiin menetelmiin kuuluu korkeapaineinen vesipesu (high 

pressure water scrubbing, HPWS) ja pesu orgaanisella liuottimella (organic physical 

scrubbing, OPS), kun taas puolestaan amiinipesu (amine scrubbing, AS) ja epäorgaaninen 

liuotinpesu (inorganic solvents scrubbing, ISS) ovat kemiallisia absorptiomenetelmiä. 

(Chen et al. 2015; Liljeblad 2017) 

Hiilidioksidin ja rikkiyhdisteiden liukoisuus ovat paljon suurempia kuin metaanilla. 

Fysikaalisella absorptiossa vesi, ja metaania ja hiilidioksidia raskaammat komponentit 

kondensoituvat korkeassa paineessa. Kaasu johdetaan kaasunpesulaitteeseen, missä 

ruiskutettu vesi absorboi hiilidioksidin. Tämän jälkeen kaasunpesulaitteesta lähtevä kaasu 

kuivataan. Vesi johdetaan desorptioyksikköön, missä paine laskee ja vesi regeneroituu, 

ja se voidaan käyttää uudelleen. Pesu orgaanisella liuottimella noudattaa samoja 

periaatteita, mutta veden sijaan käytetään orgaanista liuotinta, kuten polyetyleeniglyko lia. 

Hiilidioksidilla on suurempi liukoisuus orgaanisiin liuottimiin, joten liuotinta tarvitaan 

vähemmän. Liuotinta käyttämällä voidaan samaan aikaan eliminoida sekä orgaanis ia 

komponentteja, että myös rikkivetyä (H2S), ammoniakkia (NH3), vetysyanidia (HCN) ja 

vettä (H2O). Fysikaalisen absorption etuina ovat yksinkertaisuus ja metaanin korkea yli 

97 % saanto, sekä orgaanista liuotinta käytettäessä laaja epäpuhtauksien erotus (H2S, 

NH3, HCN ja H2O). Haasteina puolestaan ovat korkeat hankinta- ja käyttökustannukset, 

mahdollinen bakteerien kasvun aiheuttama tukkeutuminen, vaahtoutuminen, huono 

joustavuus syötekaasun koostumukseen, korkea energian ja veden kulutus, sekä 

orgaanista liuotinta käytettäessä monimutkainen operointi, ja vajaaksi jäävä regeneroint i 

strippausta ja tyhjiötä käytettäessä. (Chen et al. 2015) 

Amiinipesu on kemiallinen absorptiomenetelmä, jossa käytetään eri alkyyliamiinien 

nesteseoksia rikkiyhdisteiden ja hiilidioksidin poistoon. Menetelmässä amiinil iuos 

absorboi poistettavat kaasut absorptiokolonnissa. Rikastusyksikössä epäpuhtaudet ja 

amiiniliuos erotetaan ja amiiniliuos palautetaan takaisin kiertoon. Kemiallise l la 
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absorptiolla saavutetaan korkea metaanin konsentraatio, jopa yli 99 %. Kemiallise l la 

absorptiolla laitteiston hankintakustannukset ovat suuret, prosessissa tapahtuu 

vaahtoutumista ja suolojen saostumista, regenerointiin tarvitaan lämpöä mikä nostaa 

käyttökustannuksia, ja lisäksi happi ja muut komponentit hajottavat ja myrkyttävät 

amiineja. (Chen et al. 2015) 

2.5.3 Adsorptio 

Adsorptiossa kiinteä, huokoinen aine eli adsorbentti sitoo pinnalleen kaasumaisen aineen 

tai nesteen molekyylejä. Adsorptiomenetelmät eroavat toisistaan adsorbentin ja sen 

regenerointimekanismin osalta. Kemiallisesta adsorptiosta eli kemisorptiosta puhutaan, 

kun adsorbentin ja puhdistettavan aineen välillä tapahtuu kemiallinen sidos kemiallisen 

reaktion kautta. Kemisorptio on irreversiibeli reaktio ja sidoksen katkaiseminen vaatii 

korkean lämpötilan. Fysikaalisessa adsorptiossa eli fysisorptiossa sidos muodostuu 

fyysisten Van der Waalsin voimien avulla. Fysisorptio puolestaan on reversiibeli reaktio. 

Adsorptioon liittyy myös olennaisesti sen käänteisreaktio, desorptio. Desorptiossa 

adsorbentin pintaan sitoutuneita molekyyleja vapautuu adsorbentin pinnalta. (Hannola 

2007; Coppola ja Papurello 2018) 

Yleisimmät biokaasun käsittelyssä käytössä olevat adsorptioprosessit ovat 

paineenvaihteluadsorptio (pressure swing adsorption, PSA), tyhjiönvaihteluadsorp tio 

(vacuum swing adsorption, VSA) ja lämpötilavaihteluadsorptio (temperature swing 

adsorption, TSA). Paineenvaihteluadsorptiossa kaasuseoksen molekyylit erotetaan 

korkeassa paineessa. Adsorbenttina käytetään useimmiten aktiivihiiltä, molekulaar is ia 

seuloja tai zeoliitteja riippuen kaasun molekulaarisesta koostumuksesta ja adsorbentin 

sitomiskyvystä, eli affiniteetista. Kaasun molekyylit sitoutuvat erilaisiin pintoihin eri 

tavoin, mikä johtaa molekyylien erottumiseen. Adsorboivat materiaalit sitovat 

hiilidioksidia ja rikkiyhdisteitä, ja kun painetta lasketaan, ne vapautuvat tai desorboituvat. 

Näin adsorbenttipeti voidaan regeneroida sen ollessa lähellä kyllästymistä. (Chen et al. 

2015; Hosseini ja Denayer 2022) 

Tyhjiönvaihteluadsorptio toimii samalla periaatteella, mutta paine lasketaan lähelle 

tyhjiötä, jolloin adsorptoidut kaasut desorptoituvat. Lämpötilanvaihteluadsorptiossa 

adsorbentti regeneroidaan nostamalla lämpötilaa. Nostettaessa lämpötilaa 

vakiopaineessa, adsoptoidut kaasut desorptoituvat. Yksistään lämpötilan nostoa ei käytetä 

kaupallisissa prosesseissa, vaan samanaikaisesti adsorbenttipedin läpi ajetaan kuumaa 
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pesukaasua tai -höyryä, joka irrottaa ja kuljettaa desorboituneet komponentit adsorbentin 

pinnalta. Adsorptiotekniikan suurin etu on korkea metaanin saanto (95–99 %. (Chen et 

al. 2015) 

Aktiivihiili on yleisin käytössä oleva adsorbentti, ja se soveltuu rikin poistoon. 

Aktiivihiili on verrattain helppokäyttöistä ja se on kustannuksiltaan edullista verrattuna 

rikinpoistossa käytettyihin epäorgaanisiin adsorbenttimateriaaleihin, esimerk iks i 

zeoliitteihin tai metallioksideihin. Aktiivihiilen huokoisen rakenteen ansiosta sillä on 

suuri efektiivinen pinta-ala, josta suurin osa sijaitsee aktiivihiilimateriaalin sisällä. 

Huokosten koko vaikuttaa suoraan adsorbentin pintaan adsorboitavien molekyylien ja 

partikkelien kokoon, kun taas huokosten pinta-ala vaikuttaa siihen, kuinka paljon 

adsorbaatteja on mahdollista adsorboida. (Hannola 2007; Coppola ja Papurello 2018; 

Frilund et al. 2021a) 

Aktiivihiilen aktivoinnissa on tarkoitus kasvattaa huokosten kokoa ja luoda uusia 

mikrohuokoisia alueita hiileen. Samalla hiilestä poistetaan tuhkaa, kosteutta, aromaattis ia 

yhdisteitä, hiiltä ja rikkiä. Aktivointi tapahtuu joko fysikaalisesti tai kemiallises t i. 

Fysikaalinen aktivointi tapahtuu kuivaamalla materiaali kuumalla höyryllä, poistamalla 

haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) krakkauksen avulla 100–400 oC:ssa, hiilettämällä 

materiaali 400–600 oC:ssa, ja lopulta aktivoimalla hiili kuumalla höyryllä 700–1050 

oC:een välillä. Kemiallisessa aktivoinnissa raaka-aine kuivataan tehokkaalla 

vedenpoistajalla, esimerkiksi fosforihapolla (H3PO4), rikkihapolla (H2SO4) tai 

sinkkikloridilla (ZnCl2). Tämän jälkeen materiaali aktivoidaan 400–700 oC:ssa. (Hannola 

2007; Koehlert 2017) 

Aktivoinnin jälkeen aktiivihiili voidaan pestä happopesulla tuhkan ja muiden liukenevien 

epäpuhtauksien, esimerkiksi raudan, poistamiseksi. Aktiivihiili voidaan tuotteistaa joko 

jauheeksi tai rakeiksi, ja edelleen muokata sidosaineiden avulla haluttuun muotoon 

toivottujen ominaisuuksien mukaan; jauhe esimerkiksi sylintereiksi, putkiksi, kennoiksi, 

ja rakeet tiiliksi ja levyiksi. (Koehlert 2017) 

Aktiivihiiltä voidaan räätälöidä käsittelemällä sitä impregnoinnilla eli imeyttämällä, tai 

pintamuutoksilla poistamaan useita epäpuhtauksia. Impregnoinnissa aktiivihi iltä 

käsitellään kemikaaleilla adsorboivien ominaisuuksien tehostamiseksi. Puhtaan 

impregnoimattoman aktiivihiilen toiminta perustuu fysisorptioon, eli fyysiseen 

vetovoimaan Van der Waalsin voimien sitoessa molekyylejä aktiivihiilen pinnalle. 
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Kemikaaleilla impregnoitu aktiivihiili puolestaan muodostaa kemiallisen sidoksen 

impregnointikemikaalin ja molekyylien välille. Fysisorptiota ja kemisorptiota tapahtuu 

aktiivihiilessä yhtä aikaa, ja lisäksi aktiivihiili suodattaa suurimmat molekyylit niiden 

fyysisen koon mukaan suodattimen tavoin. Adsorption tehokkuuteen vaikuttaa 

voimakkaasti virtausnopeus aktiivihiilen läpi; nopeasti virtaava aine vaikuttaa 

lyhyemmän aikaa aktiivihiilen pinnalla, jolloin adsorptioprosessi ei ehdi toteutua 

täydellisesti. Suodatuksen tehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä aktiivihii len 

suodatinkerroksen paksuutta ja poikkipinta-alaa, tai pudottamalla virtausnopeutta 

suodattimen läpi. Kerroksen paksuutta kasvattamalla virtausvastus kuitenkin kasvaa 

merkittävästi. Toisaalta suodattimen poikkipinta-alaa kasvattamalla virtausvastus jopa 

vähenee, joten se on usein käyttökelpoisempi tapa kasvattaa suodattimen adsorbentin 

määrää. (Hannola 2007; Frilund et al. 2021b) 

Kun aktiivihiilen adsorptiokyky heikkenee, se korvataan prosessissa uudella, tuoreella 

aktiivihiilellä tai aktiivihiili voidaan regeneroida esimerkiksi pesemällä, tai kemiallise l la 

tai termisellä menetelmällä. Yksinkertaisin ja käytetyin regenerointimenetelmä on 

aktiivihiilen lämpökäsittely, joka voidaan suorittaa esimerkiksi kuumalla typellä, 

hiilidioksidilla tai ilmalla. Uudelleenaktivointi tyypillisesti palauttaa käyttöön 90–95 % 

alkuperäisen aineen adsorptiokyvystä. (Hannola 2007; Coppola ja Papurello 2018) 

2.5.4 Kryotekniikka 

Kryogeenisen prosessin toimintaperiaatteena on kaasujen nesteytyminen eri lämpötila- ja 

paineolosuhteissa, eli se on hyvin alhaisissa lämpötiloissa (jopa -170 oC) ja korkeassa 

paineessa (jopa 80 bar) tapahtuvaa tislausta. Jäähdytys ja paineistus tapahtuu usein 

useammassa askeleessa, joissa voidaan erottaa eri yhdisteitä.  Esimerkiksi lämpötilaa 

lasketaan vakiopaineessa ensin -25 oC:seen, jolloin voidaan poistaa H2O, H2S ja 

siloksaaneja. Lämpötilaa lasketaan edelleen -55 oC:seen, jolloin osittain nesteytynyt CO2 

voidaan poistaa, ja viimeisessä vaiheessa -85 oC:ssa poistetaan kaikki kiinteytynyt CO2. 

Prosessissa biokaasun jäähdytys ja kompressointi nesteyttävät hiilidioksidia, joka 

voidaan sitten helposti erottaa metaanista. Saatavan metaanin konsentraatio vaihtelee 90–

99 % välillä, myös saatavan hiilidioksidin puhtausaste on suuri. Menetelmän etuna on 

korkeat virtausnopeudet, mutta prosessi vaatii suuren laitteiston ja paljon 

instrumentointia, jolloin hankintakustannukset ovat suuret. Lisäksi käytettävät olosuhteet 

nostavat käyttökustannuksia. Kryotekniikalla voidaan jalostaa runsaasti typpeä 

sisältävästä kaatopaikkakaasusta korkean metaanipitoisuuden polttoainetta, ja käytettynä 
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amiinipesun kanssa voidaan tehokkaasti erottaa typpi ja hiilid ioksidi minimo iden 

metaanihävikki. (Riva et al. 2014; Chen et al. 2015; Lampinen 2015, s. 147; Baena-

Moreno et al. 2019) 

2.5.5 Biologiset menetelmät 

Biologisia puhdistusmenetelmiä käytetään yleensä hiilidioksidin ja rikkiyhdiste iden 

poistoon biokaasusta, mutta niillä voidaan puhdistaa myös haihtuvia orgaanisia yhdiste itä 

(VOC). Biologisia puhdistusmenetelmiä kutsutaan usein biofiltraatioksi, jossa 

biosuodattimen huokoisilla pinnoilla sijaitsevat mikro-organismit hajottavat kaasumais ia 

epäpuhtauksia, yleensä muodostamassaan biofilmissä. Prosessin mekanismi perustuu 

epäpuhtauksien diffuusioon kaasufaasista nesteen ympäröimään biofilmiin. Biofilmi joko 

absorboi tai adsorboi kaasumaiset epäpuhtaudet, jotka hajoavat biofilmissä. Biologisten 

menetelmien etuna ovat korkea tehokkuus etenkin rikkivetyjen poistossa, matalat 

käyttökustannukset ja yksinkertainen instrumentaatio, sekä ylimääräisten kemikaalien 

tarpeettomuus. Niitä ei kuitenkaan käytetä laajasti teollisuudessa pitkien viipymäaikojen, 

matalien reaktio- ja synteesinopeuksien, ja pitkien käynnistysaikojen vuoksi. Lisäksi 

haasteina ovat biomassan kertyminen pinnoille, likaantuminen ja rajallinen 

puhdistustehokkuus yksin käytettynä. (Scarlat et al. 2018; Gospodarek et al. 2019; 

Mwacharo et al. 2020; Abanades et al. 2022) 
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3 BIOKAASUN REFORMOINTI VEDYKSI 

Reformoinnissa hiilivetyjen molekyylirakenne järjestetään uudelleen yleensä korkean 

lämpötilan ja katalyytin avulla. Kuivan biokaasun reformointi on käytännössä metaanin 

reagointia hiilidioksidin kanssa, jolloin se vertautuu metaanin kuivareformointi in. 

Yksinkertaisen rikinpoiston ja kuivauksen jälkeen biokaasu soveltuu suoraan 

hyödynnettäväksi metaanin sijaan biovedyn valmistukseen katalyyttisen reformoinnin 

avulla. Käytettävän biokaasun metaani- ja hiilidioksidikoostumus tulee ottaa huomioon 

reaktio-olosuhteita valitessa. Biokaasun reformointia varten ei ole tarpeellista poistaa 

hiilidioksidia (CO2), jolloin reformointia edeltävä puhdistusvaihe yksinkertaistuu. 

Reformoinnin avulla tuotetusta synteesikaasusta, eli kaasuseoksesta, joka sisältää vetyä 

(H2) ja hiilimonoksidia (CO), voidaan vety erottaa erilleen. Korvattaessa fossiilinen 

metaani biokaasulla, voi reformoinnilla olla suuri merkitys uusiutuvan biovedyn 

valmistuksessa. (Yoo et al. 2015; Charisiou et al. 2019; Chein ja Yang 2019; Rosset et al. 

2020; Zhao et al. 2020; Jung et al. 2021) 

Biokaasu reformointimenetelmät perustuvat kolmeen alla esitettyyn pääreaktioon; 

kuivareformointi (yhtälö 1), höyryreformointi (yhtälö 2) ja osittaishapettuminen (yhtälö 

3). Biokaasun höyryreformointi voidaan myös esittää yhtälön (4) esittämällä tavalla. (Roy 

et al. 2018; Zhao et al. 2020) 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂 + 2𝐻2 ∆𝐻0 = 247 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (1) 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2  ∆𝐻0 = 206 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (2) 

𝐶𝐻4 +
1

2
𝑂2 ↔ 𝐶𝑂 + 2𝐻2  ∆𝐻0 = −36 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (3) 

2𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐻2 + 3𝐶𝑂 ∆𝐻0 = 453,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (4) 

Bi-reformointi tarkoittaa kahden eri reformointitavan yhdistelmää. Käytettäessä 

höyryreformoinnissa metaanin sijaan biokaasua, biokaasun sisältämä hiilidioksidi ja 

lisätty höyry toimivat hapettimina. Tällöin biokaasun höyryreformoinnissa tapahtuvat 

sekä kuivareformointi- (yhtälö 1) että höyryreformointireaktiot (yhtälö 2). Biokaasun 

höyryreformointi voidaan esittää myös yhtälön (4) mukaisesti. Biokaasun 

höyryreformointi on siis bi-reformointia. Toinen, harvinaisempi tapa bi-reformo ida 
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kuivaa biokaasua on käyttää höyryn sijaan happea, jolloin tapahtuu biokaasun 

kuivareformointi- ja osittaishapettumisreaktiot. (Zhao et al. 2020) 

Biokaasun tri-reformointi on kolmen reformointireaktion yhdistelmä; yhtälössä (1) 

esitetyn hiilidioksidireformoinnin eli kuivareformoinnin, yhtälössä (2) esitetyn 

höyryreformoinnin ja yhtälössä (3) esitetyn osittaishapettumisen.  

Reformointimenetelmiä tarkastellessa on hyvä huomioida, onko biokaasu kuivaa vai 

kosteaa, eli onko biokaasun mukana myös vettä. Kaikkien reformointiprosess ien 

operoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää reaktio-olosuhteiden (biokaasun koostumus, 

reaktiolämpötila ja käytetty katalyytti) väliset suhteet ja niiden vaikutus prosessiin ja 

tuotteisiin. Lisäksi, vaikka biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista, 

biokaasun epäpuhtauksien vaikutus on otettava huomioon, joko puhdistamalla biokaasu, 

tai käyttämällä epäpuhtauksia sietäviä katalyytteja. (Jung et al. 2021) 

3.1 Kuivareformointi 

Biokaasun katalyyttinen kuivareformointi on vahvasti endoterminen eli paljon lämpöä 

vaativa reaktio. Biokaasussa oleva hiilidioksidi toimii hapettimena, joten mitä enemmän 

hiilidioksidia on biokaasussa, sitä suurempi metaanin konversio voidaan saavuttaa. 

Kuivareformoinnin reaktioyhtälö on esitetty yhtälössä (1). Lisäksi kuivareformoinnin 

reaktio-olosuhteissa prosessissa muodostuu yleensä hiiltä, joka kertyy reaktorissa 

käytettävään katalyyttiin heikentäen sen aktiivisuutta. Hiilettymistä voidaan vähentää 

katalyyttivalinnalla ja korkeammalla lämpötilalla, sillä korkeampi lämpötila vähentää 

hiilen muodostumista. Korkeissa lämpötiloissa voi kuitenkin tapahtua katalyytin 

sintraantumista, joka aiheuttaa katalyytin deaktivoitumista heikentäen sen toimintaa. 

Hiilen muodostuminen, sintraantuminen ja vaadittava korkea lämpötila ovat suurimp ia 

syitä, joiden vuoksi biokaasun kuivareformointiprosessia ei ole vielä kaupalliste ttu. 

(Chein ja Yang 2019; González et al. 2020; Zhao et al. 2020) 

Katalyyttinen kuivareformointi on edelleen pitkälti tutkimusasteella, vaikkakin 

esimerkiksi Linde (Tullo (2016)) on rakentanut pilot-mittakaavan laitteiston 

kuivareformointiteknologian testaamiseksi. Linden prosessikaan ei ole täysin puhdas 

kuivareformointiprosessi, vaan mukaan syötetään jonkin verran vesihöyryä vedyn 

saannon parantamiseksi. (Tullo 2016; Zhao et al. 2020) 
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Zhao et al. (2020) tekemän eri tutkimusten välisen vertailun mukaan kuivareformoinnissa 

käytetyt katalyytit ovat useimmiten nikkeli- ja iridiumpohjaisia katalyyttejä. Nikkeli on 

yksi suosituimmista kuivareformointiin käytetyistä katalyyteistä, ja sen rinnalla käytetään 

usein tukiaineena aluminaa (Al2O3) ja silikaa (SiO2). Iridium puolestaan on jalometall i, 

jonka käyttö lisää kustannuksia. Kuitenkin pienissä määrin käytettyinä jalometallit voivat 

tehostaa halvempien metallien (esimerkiksi nikkeli) toimintaa. Taulukossa 3 on esitetty 

kootusti eri biokaasun kuivareformointitutkimusten tuloksia. (Zhao et al. 2020) 

Taulukko 3. Biokaasun kuivareformointitutkimusten tuloksia (mukaillen Zhao et al. 
2020). 

Katalyytti Olosuhteet ja 

syöttösuhteet 

CH4 

konv. 

[%] 

CO2 

konv. 

[%] 

H2/CO Lähde 

Ni/SrZrO3 700–900 oC, 

CH4/CO2/He = 

1/0,5/18,5, 1 bar 

43–55 86–99 ~1,0 (Evans et al. 

2014) 

Ni/Al2O3 750 oC, CH4/CO2 = 

1/1, 1 bar 

65–97 - - (Lee et al. 2003) 

5Ni-

10W/Al2SO3 

750 oC, CH4/CO2/Ar 

= 1/1/1, 1 bar 

60 ~75 ~0,7 (Arbag et al. 

2015) 

Ni@SiO2 750 oC, CH4/CO2/N2 

= 1/1/2, 1 bar 

~71 ~58 ~0,7 (Zhang ja Li 

2015) 

Ir/Al2O3 750 oC, CH4/CO2 = 

1/1,8, 1 bar 

~90 ~68 ~1,0 (Yentekakis et al. 

2015) 

Ir/Zr0,92Y0,08O2-δ 750 oC, CH4/CO2 = 

1/1,8, 1 bar 

~87 ~65 ~1,0 (Yentekakis et al. 

2015) 

Ir/Ce0,9Gd0,1O2-δ 750 oC, CH4/CO2 = 

1/1,8, 1 bar 

~90 ~63 ~0,9 (Yentekakis et al. 

2015) 

Ni-/Mg PSNTS 

(phyllosilicate 

nanotubes) 

750 oC, CH4/CO2/He 

= 1/1/1, 1 bar 

~85 ~89 ~0,7 (Bian et al. 2016) 

Ni-Mg 

PSNTS@silika 

750 oC, CH4/CO2/He 

= 1/1/1, 1 bar 

85 89 0,8 (Bian et al. 2016) 

Ni-Y/KIT-6 750 oC, CH4/CO2/Ar 

= 1/1/8, 1 bar 

~65 ~72 ~0,8 (Świrk et al. 

2019) 

Ru/SiO2 700 oC, CH4/CO2/Ar 

= 1/1/8, 1 bar 

~93 ~93 ~1,0 (Das et al. 2019) 

Sr0,92Y0,08Ti1-

xRuxO3-d 

800 oC, CH4/CO2/N2 

= 1/1/2, 1 bar 

~82 ~90 ~0,9 (Kim et al. 2019a) 

La(Co0,1Ni0,9)0,5

Fe0,5O3 

750 oC, CH4/CO2 = 

1/1, 1 bar 

70 80 0,9 (Wang et al. 

2019) 

Rh/Al2O3 750 oC, CH4/CO2 = 

1/1, 1 bar 

~80 ~88 ~1,0 (Yentekakis et al. 

2019) 
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Taulukosta 3 nähdään, että sekä metaanin että hiilidioksidin konversiot vaihtelevat 

katalyytin mukaan. Parhaimmat tulokset saadaan, kun katalyyttinä on Ir/Al2O3, Ru/SiO2  

tai Rh/Al2O3, ja lämpötila yli 750 oC. 

Zhao et al. (2020) mukaan jalometallipohjaiset katalyytit osoittavat parempaa tehokkuutta 

kuivareformoinnissa kuin nikkelipohjaiset jalometallien stabiiliuden ansiosta. 

Kuivareformoinnissa suhteellisen pieni kaasun tilavuusvirta katalyytin tilavuutta kohti 

(gas hourly space velocity, GHSV) viittaa pidempään reaktanttien viipymäaikaan 

katalyytin pinnalla, johtaen isompiin reaktiokonversioihin. Katalyytin aktiivisuuden 

alentumisen lisäksi korkeampi GHSV johtaa korkeampaan ulkoiseen 

diffuusiovastukseen, joka estää reaktanttimolekyylien diffuusion katalyytin huokosiin. 

(Gao et al. 2018; Zhao et al. 2020) 

Kuivareformointia tutkitaan tyypillisesti 700–900 oC:ssa, kvartsireaktorissa yhden baarin 

paineessa ja CH4/CO2 syöttösuhteella 1,0–2,0. Käytetyn katalyytin valinnalla voidaan 

parantaa metaanin ja hiilidioksidin konversiota, vedyn ja hiilimonoksidin suhdetta, sekä 

vähentää hiilen muodostumista. Tutkimuksessaan Sameshima et al. (2008) totesivat, että 

hiilen muodostumista tapahtui, kun lämpötila oli alle 600 oC:een. Tällöin tuotteena saatu 

hiilimonoksidi hajosi hiileksi ja hiilidioksidiksi (Boudouard-reaktio). Sivureaktiona 

metaani hajosi vedyksi ja hiileksi lämpötilavälillä 400–700 oC. Gao et al. (2018) mukaan 

hiilettymistä tapahtuu lämpötilavälillä 553–800 oC. (Sameshima et al. 2008; Gao et al. 

2018; Zhao et al. 2020) 

Reformointireaktori voi olla myös katalyyttinen membraanireaktori, jossa vedyn tuotanto 

ja erotus voidaan yhdistää samaan yksikköoperaatioon. Sumrunronnasak et al. (2016) 

tekemässä tutkimuksessa metaanin ja hiilidioksidin konversiot olivat huomattavas t i 

suuremmat kuin tavallisissa reaktoreissa membraanin suoraan erottaessa vedyn. Kun osa 

vedystä voitiin erottaa prosessista, sivureaktiot vähentyivät. Myös García-García et al. 

(2013) havaitsivat, että verrattaessa katalyyttisia HFMR- (hollow fibre membrane 

reactor) ja TMR- (tubular membrane reactor) reaktoreita tavallisempaan FBR- eli 

kiintopetireaktoriin (fixed bed reactor), HFMR:ssa metaanin konversio suurempi kuin 

kiintopetireaktorissa. TMR:ssa metaanin konversio oli samansuuntainen HFMR:n 

kanssa. (García-García et al. 2013; Sumrunronnasak et al. 2016; Gao et al. 2018) 
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3.2 Bi-reformointi 

Zhao et al. (2020) mukaan kuivareformointiin verrattuna biokaasun höyryreformointi on 

vähemmän lämpöä vaativa prosessi. Biokaasun höyryreformoinnissa reaktoriin lisätään 

vesihöyryä, eli yhtälön (1) lisäksi tapahtuu myös yhtälön (2) mukainen reaktio. Lisätty 

vesihöyry voi vähentää hiilen muodostusta huomattavasti ja pienentää energiankulutusta.  

Pienemmillä hiilidioksidin määrillä höyryreformointireaktiosta tulee vallitseva reaktio, 

minkä seurauksena vedyn saanto paranee. Tällöin kuitenkin metaanin konversio 

pienenee, ja hiilidioksidin konversio voi muuttua negatiiviseksi, eli reaktio tuottaa 

hiilidioksidia. Bi-reformoinnin etuna on, että biokaasussa aiemmin olevaa kosteutta ei 

tarvitse poistaa. (Roy et al. 2018; Chein ja Yang 2019; Zhao et al. 2020; Jung et al. 2021) 

Monissa Zhao et al. (2020) vertailemissa tutkimuksissa veden konversiota ei ole 

ilmoitettu. Matala hiilidioksidin konversio on haasteena biokaasun höyryreformoinnissa, 

sillä sekä hiilidioksidi että vesi haluavat reagoida metaanin kanssa. Lisäksi hiilidioks id in 

termodynaaminen stabiilius rajoittaa konversiota myös korkeissa lämpötiloissa. 

Käytettyä katalyyttia, reaktio-olosuhteita optimoimalla ja biokaasun vesipitoisuutta 

säätelemällä bi-reformointiprosessia voidaan ohjata kohti haluttua H2/CO-

tuotekoostumusta. Biokaasun bi-reformoinnin tutkimusten tuloksia on esitetty taulukossa 

4. (Zhao et al. 2020) 
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Taulukko 4. Biokaasun bi-reformointitutkimusten tuloksia (mukaillen Zhao et al. 2020). 

Katalyytti Olosuhteet ja syöttösuhteet CH4 

konv. 

[%] 

CO2 

konv. 

[%] 

H2/CO Lähde 

NiO/MgO 830 oC, CH4/CO2/H2O = 

3/1,2/2,4, 7 bar 

71 ~73 2,0 (Olah et al. 2013) 

LaSrNi/Al/SiC 850 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,34/1,2, 1 bar 

95 34 2,1 (Kim et al. 2015) 

Ni/Al2O3 850 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/1/2 

~99 ~47 ~1,5 (Park et al. 2015) 

Mo2C-Ni/ZrO2 850 oC, CH4/CO2/H2O/N2 

= 1/0,4/0,8/1,6, 1 bar 

~98 ~79 ~1,9 (Li et al. 2015b) 

NiO/MgO 830 oC, CH4/CO2/H2O = 

3/1/2, 7 bar 

~70 ~72 ~2,0 (Olah et al. 2015) 

NiO/MgO 830 oC, CH4/CO2/H2O/N2 

= 3/1/2/2,5, 1 bar 

86 94 ~1,9 (Olah et al. 2015) 

La0,9Ce0,1NiO3 800 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/1/1, 1 bar 

100 ~61 - (Yang et al. 2015) 

Ni/ZrO2 850 oC, CH4/CO2/H2O/N2 

= 1/0,8/0,4/0,2, 1 bar 

~90 ~88 1,1 (Li et al. 2015a) 

La-Ni/ZrO2 850 oC, CH4/CO2/H2O/N2 

= 1/0,8/0,4/0,2, 1 bar 

~94 ~92 1,1 (Li et al. 2015a) 

Ni/SBA-15 800 oC, 1 bar ~62 ~59 2,1 (Singh et al. 2018) 

Ni/La-Si 800 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,4/0,8, 1 bar 

~90 ~75 ~2,0 (Chen et al. 2019) 

B-Ni/SBA-15 800 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,33/0,67, 1 bar 

~67 ~60 ~2,7 (Siang et al. 2019) 

Ni/MgAl2O4 700 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,52/3,71 

~98 ~60 ~2,6 (Rahmat et al. 

2020) 

Mo2C-Ni/ZrO2 700 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,4/0,8, 1 bar 

~74 ~54 - (Ren ja Zhao 2019) 

Ni/Mg-Al 

mixed oxide 

775 oC, CH4/CO2/H2O = 

1/0,4/0,73, 1 bar 

~80 ~88 ~1,0 (Li ja van Veen 

2018; Yentekakis et 

al. 2019) 

 

Taulukon 4 mukaan tutkimuksissa käytetyillä olosuhteilla ja katalyyteillä on selvä 

vaikutus metaanin ja hiilidioksidin konversioihin biokaasun bi-reformoinnissa. Bi-

reformointia on tutkittu useimmiten 700–850 oC:een lämpötiloissa ja 1–7 baarin 

paineessa. Yleisesti CH4/CO2 suhde on ollut välillä 1–3 ja CH4/H2O suhde välillä 0,5–

2,5. Kuten kuivareformoinnissa, käytetty katalyytti on usein nikkelipohjainen, 

tukiaineenaan esimerkiksi Al2O3, SiC tai ZrO3. Myös bi-reformoinnissa katalyytin 

huolellisella valinnalla voidaan vaikuttaa reaktanttien konversioihin ja katalyytin 

stabiiliuteen sekä aktiivisuuteen. Bi-reformoinnin tuotteena saatava vedyn ja 

hiilimonoksidin suhde on yleensä 1,1–2,7, eli suurempi kuin biokaasun 
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kuivareformoinnista saatava. Metaanin konversio on keskimäärin suurempi 

kuivareformointiin verrattuna, kun taas hiilidioksidin konversio jää keskimäärin 

pienemmäksi. Bi-reformoinnin haasteina on vaatimattomiksi jäävät reaktanttien 

konversiot, etenkin hiilidioksidin osalta, ja katalyytin deaktivoituminen. Katalyytin 

hiilettyminen on kuitenkin vähäisempää kuin kuivareformoinnissa. Olah et al. (2015), Li 

et al. (2015a) ja Li et al. (2015b) onnistuivat saavuttamaan korkeat hiilidioksidin ja 

metaanin konversiot tutkimuksissaan. Hyviä tuloksia korkeampi reformointilämpöti la 

kuin monissa muissa tutkimuksissa, sekä aktiivinen katalyytti. Lisäksi Li et al. (2015a) 

saavutti hyvät reaktanttien konversiot, mutta H2/CO-suhde on pieni. Näissä tutkimuks issa 

käytetty paine on ollut sama. Verrattaessa Olah et al. (2015) tutkimuksia, paineen nosto 

on heikentänyt metaanin ja hiilidioksidin konversiota. (Li et al. (2015a); Li et al. 2015b; 

Olah et al. 2015; Zhao et al. 2020) 

Biokaasun höyryreformointiprosessissa tapahtuu myös vesikaasun siirtoreaktio (water-

gas shift reaction, WGS), joka tuottaa vetyä. Vesikaasun siirtoreaktio on tärkein 

reformoinnin sivureaktioista, siinä sopivan katalyytin vaikutuksesta hiilimonoks id i 

reagoi veden kanssa muodostaen vetyä ja hiilidioksidia, vähentäen hiilimonoksidin määrä 

tuotteessa ja parantaen näin vedyn saantoa sekä selektiivisyyttä. Vedyn tuoton 

maksimoimiseksi tulee valita WGS-reaktiota, mutta ei käänteistä rWGS-reaktiota, 

katalysoiva katalyytti. WGS-reaktio on lievästi eksoterminen, ja se tapahtuu paremmin 

alhaisemmassa lämpötilassa, kun taas rWGS tapahtuu paremmin korkeissa lämpötiloissa. 

Vesikaasun siirtoreaktio on esitetty yhtälössä (5), (Rebrov 2011, s. 387; Nahar et al. 2017; 

Jung et al. 2021): 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂2,  ∆𝐻298 = −41,1 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (5) 

Biokaasun bi-reformoinnin haasteena on valita ja optimoida reaktio-olosuhteet haluttujen 

reaktanttien konversioiden saavuttamiseksi. Lämpötilan nosto kasvattaa sekä metaanin 

että hiilidioksidin konversioita, mutta tällöin vedyn suhde hiilimonoksidiin pienenee. 

Paineen nosto puolestaan pienentää metaanin konversiota, ja vedyn ja hiilimonoks id in 

suhde puolestaan kasvaa. Katalyytin pinnalle mahdollisesti muodostunut hiili kuluttaa 

vetyä lämpötilan noustessa. (Olah et al. 2015; Park et al. 2015; Zhao et al. 2020) 

Korkea lämpötila on suositeltavampaa parempien metaanin ja hiilidioks id in 

konversioiden saavuttamiseksi. Korkeammassa lämpötilassa käyttökustannukset ovat 

kuitenkin suuremmat korkean energiankulutuksen vuoksi, ja vetyä saadaan vähemmän 
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suhteessa hiilimonoksidiin. Pieni kaasun tilavuusvirta katalyytin tilavuutta kohti (GHSV) 

auttaa saavuttamaan korkean metaanin ja hiilidioksidin konversion. Paineen nosto johtaa 

mataliin metaanin ja hiilidioksidin konversioihin, mutta paineen optimoinnilla voidaan 

vaikuttaa tuotekaasun H2/CO suhteeseen. (Zhao et al. 2020) 

3.3 Tri-reformointi 

Biokaasun tri-reformoinnin etuina muihin reformointimenetelmiin nähden ovat tehokkaat 

metaanin ja hiilidioksidin konversiot, taloudellisuus hiilidioksidin hyödyntämisen 

ansiosta, energiatehokkuus eksotermisen osittaishapettumisreaktion ansiosta, sekä hapen 

ja veden vähentämä hiilen muodostuminen. Biokaasun tri-reformoinnissa prosessiin 

syötetään lisää vettä ja happea metaanin ja hiilidioksidin konversion parantamiseksi, ja 

jotta tuotteena saadaan vetyä ja hiilimonoksidia halutulla suhteella (esimerkiksi 1,7–2,2). 

(Yoo et al. 2015; Zhao et al. 2020) 

Biokaasun höyryreformointiin verrattuna tri-reformoinnissa lisätty happi voi auttaa 

vähentämään hiilen muodostumista. Katalyyttiin kiinnittyessään hiili nostaa tarvittavaa 

lämpötilaa, joten hiilen muodostumista vähentämällä voidaan hillitä prosessin 

endotermisyyttä. Biokaasussa olevaa happea tai vettä ei myöskään tarvitse poistaa. 

Biokaasuun lisätty vesi ja happi parantavat energiatehokkuutta; Zhao et al. (2019a) 

mukaan kuivareformointiin verrattuna tri-reformointi käyttää 45,8 % ja 

höyryreformointiin verrattuna 19,7 % vähemmän energiaa. Zhao et al. (2020) mukaan 

hapen läsnäolo voi aiheuttaa eksotermisia sivureaktioita, jotka pienentävät prosessin 

energiankulutusta. On myös huolehdittava tasaisesta hapen syötöstä, jotta voitais iin 

välttyä kuumista alueista reaktorissa. Lisäksi Majewski ja Wood (2014) mukaan happi 

voi aiheuttaa katalyytista riippuen katalyytin hapettumista, mikä asettaa haasteita tri-

reformointiprosessia ajatellen. Veden lisäys nostaa metaanin konversiota ja H2/CO 

suhdetta, mutta se myös pienentää hiilidioksidin konversiota. Taulukossa 5 on esitetty eri 

tri-reformointitutkimusten tuloksia. (Majewski ja Wood 2014; Zhao et al. 2019a; Zhao et 

al. 2020) 
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Taulukko 5. Biokaasun tri-reformointitutkimusten tuloksia (mukaillen Zhao et al. 2020). 

Katalyytti Olosuhteet ja syöttösuhteet CH4 konv. 

[%] 

CO2 konv. 

[%] 

H2/CO Lähde 

Ni/CeO2 800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,67/0,3/0,1, 1 bar 

97,4–99,6 87,8–90,5 1,3–1,4 (Vita et al. 

2014) 

Ni/ZrO2 800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

5/1/2,1/1, 1 bar 

84,5–98,5 89,3–98,5 1,6–2,2 (Singha et al. 

2016a) 

Nikkeli-

alumina 

aerogeeli 

700 oC, 1 bar 83,3 - 2,0–2,1 (Yoo et al. 

2015) 

Ni-Mg/CeO2-

ZrO2 

800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

5/1/2,1/1, 1 bar,  

80,9–97,2 4,4–94,8 ~2,1 (Singha et al. 

2016b) 

Ni/MgO/CeZr

O 

850 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,21/0,81/0,1, 1 bar 

~94 ~55 ~2,1 (Song ja Pan 

2004) 

NiMoC-Ce 850 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,39/0,3/0,16 

~93 ~100 - (Zou et al. 

2016) 

Ni/Ce-Zr-

Al2O3 

800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,67/0,0008/0,25, 1 bar 

~99 ~42 ~1,9 (Izquierdo et 

al. 2018) 

Ni/CeO2-ZrO2 800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,23/0,46/0,07, 1 bar 

- - 2,1 (Kumar et al. 

2019) 

Ni/TiO2 

(kalsinoitu 

850 oC) 

800 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,23/0,46/0,07, 1 bar 

- - 2,0 (Kumar et al. 

2020) 

NiO-Mg/Ce-

ZrO2/Al2O3 

827 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/1,33/2,47/0,47, 20 bar 

~98 ~12 ~2,0 (Alipour-

Dehkordi ja 

Khademi 

2019) 

NiCe@SiO2 750 oC, CH4/CO2/H2O/O2 = 

1/0,5/0,5/0,1, 1 bar 

79 75 1,7 (Kim et al. 

2019b) 

 

Taulukosta 5 nähdään, että tri-reformoinnissa hiilidioksidin konversio vaihtelee suuresti 

eri katalyyttia ja reaktio-olosuhteita käytettäessä. Metaanin konversio on keskimäärin 

suurempi kuiva- tai bi-reformointiin verrattuna. Taulukosta erottuvat edukseen Ni/CeO2, 

Ni/ZrO2, Ni-Mg/CeO2-ZrO-, sekä NiMoC-Ce katalyytit, joilla saatiin korkeat 

lähtöaineiden konversiot. Tuloksiin vaikuttavat ennen kaikkea käytettyjen katalyytt ien 

ominaisuudet, käytetyt olosuhteet ja syöttösuhteet. 

Biokaasun tri-reformointia on tutkittu yleensä kiintopetireaktorissa 700–950 oC:een 

lämpötiloissa ja 1 baarin paineessa. Tällöin CH4/CO2 suhde on yleensä 1–5, CH4/H2O 

suhde 0,3–5 ja CH4/O2 suhde 2–15. Kuten edellä höyryreformoinnissa, myös tri-

reformoinnissa käytetään yleensä nikkelipohjaista katalyyttia, ja kantaja-aineina 

esimerkiksi Al2O3, SiO3, ZrO2 ja CeO2. Metaanin konversio on yleensä yli 72 % ja 
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hiilidioksidin konversio 22 %:in ja 100 %:in välillä. Tuotteena saadun vedyn ja 

hiilimonoksidin suhde on yleensä 1,0–2,3. (Zhao et al. 2020) 

Kuten muissakin reformointimenetelmissä, myös tri-reformoinnin toimintaan voidaan 

vaikuttaa reaktio-olosuhteita optimoimalla. Damanabi et al. (2019) mukaan 

korkeammassa paineessa metaanin ja hiilidioksidin konversiot pienenevät. Zhao et al. 

(2020) mukaan korkea lämpötila suosii metaanin kuiva- ja höyryreformointia niiden 

vahvan endotermisen luonteen vuoksi, mikä johtaa korkeisiin metaanin ja hiilidioks id in 

konversioihin. Lisäksi korkea veden konsentraatio suosii enemmän höyryreformointia 

kuin kuivareformointia. Vita et al. (2014) mukaan korkea veden konsentraatio ja 

matalampi lämpötila edesauttavat vesikaasun siirtoreaktiota. Tällöin H2/CO suhde 

kasvaa. Chein ja Hsu (2018) mukaan vesikaasun siirtoreaktion vuoksi hiilidioks id in 

konversio voi olla negatiivinen. (Vita et al. 2014; Chein ja Hsu 2018; Damanabi et al. 

2019; Zhao et al. 2020) 

Myös matalassa lämpötilassa (alle 600 oC) tapahtuvaa biokaasun kuiva-, bi- ja tri-

reformointia on tutkittu. Matalampaa lämpötilaa käyttämällä käyttökustannuksia saadaan 

pienennettyä, eikä katalyytissa pääse tapahtumaan merkittävästi sintraantumista. 

Matalissa lämpötiloissa hiilen muodostuminen on runsasta verrattuna korkean lämpötilan 

reformointiin, ja metaanin ja hiilidioksidin konversiot jäävät vaatimattomiksi tapahtuvien 

sivureaktiot (esimerkiksi WGS ja rWGS) vuoksi. Matalan lämpötilan reformointia on 

yleensä tutkittu kiintopeti- tai DBD-plasmareaktorissa (dielectric barrier discharger 

reactor) 25–550 oC:ssa ja yhden baarin paineessa. (Majewski ja Wood 2014; Zhao et al. 

2020) 

3.4 Biokaasun reformoinnin haasteet 

Kaikissa reformointimenetelmissä reaktion konversiota pienentävät sivureaktiot, koska 

ne vaikeuttavat biokaasun tehokasta konversiota vedyksi. Reaktioiden tapahtuminen 

riippuu useista tekijöistä, kuten reaktiolämpötilasta ja -paineesta, syöttösuhteista, 

termodynamiikasta ja reaktiokinetiikasta. Reaktio-olosuhteiden huolellisella valinna lla 

sivureaktioita voidaan vähentää ja näin kasvattaa reaktanttien selektiivisyyttä halutuiks i 

tuotteiksi. (Charisiou et al. 2019; Zhao et al. 2020) 



30 

Reformoinnissa yhteydessä tapahtuvia sivureaktioita ovat yhtälössä (6) esitetty 

hiilimonoksidin disproportionaatio (disproportionation) (toiselta nimeltään Boudouard-

reaktio), yhtälöissä (7) ja (8) esitetyt CO/H2 ja CO2/H2 metanointireaktiot (methanation), 

yhtälössä (9) esitetty CO/H2 reduktioreaktio (reduction) ja yhtälössä (10) esitetty 

käänteinen vesikaasun siirtoreaktio (rWGS) (Cui et al. 2007; Zhao et al. 2020; le Saché 

et al. 2021). 

2𝐶𝑂 ↔ 𝐶 + 𝐶𝑂2 ∆𝐻298
0 = −171 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 Boudouard-reaktio (6) 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ∆𝐻298
0 = −206 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 CO/H2 metanaatioreaktio (7) 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 ∆𝐻298
0 = −165 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 CO2 metanaatioreaktio (8) 

𝐶𝑂 + 𝐻2 ↔ 𝐶 + 𝐻2𝑂 ∆𝐻298
0 = −131 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 CO/H2 reduktioreaktio (9) 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ∆𝐻298
0 = 41,2 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 rWGS-reaktio (10) 

Erdőhelyi (2021) mukaan reformoinnissa tapahtuu lisäksi yhtälön (11) mukaista metaanin 

hajoamista eli krakkautumista ja yhtälön (12) mukaista hiilen kaasutusta (Erdőhelyi 

2021). 

𝐶𝐻4 ↔ 𝐶 + 2𝐻2 ∆𝐻298
0 = 75 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 CH4 hajoaminen (11) 

𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2 ∆𝐻298
0 = 131 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 hiilen kaasutus (12) 

Käänteinen vesikaasun siirtoreaktio eli rWGS (yhtälö 10) on yleensä epätoivottu 

sivureaktio vetyrikkaan synteesikaasun valmistuksessa, sillä se voi pienentää H2/CO 

suhdetta tuotteessa. rWGS-reaktiolla voidaan kuitenkin ohjata reformointia kohti haluttua 

H2/CO suhdetta ajatellen synteesikaasun jatkojalostusta monimutkaisemmiks i 

hiilivedyiksi. rWGS on endoterminen reaktio, ja se tapahtuu paremmin korkeissa 

lämpötiloissa. Yllä esitetyt sivureaktiot eivät rajoitu vain kuivareformointiin, vaan ne 

tapahtuvat myös bi- ja tri-reformoinnin yhteydessä. (Nahar et al. 2017; Gao et al. 2018) 

Sekä hiilidioksidin konversio ja H2/CO suhde kasvavat CH4/CO2 suhteen kasvaessa. 

Vastaavasti metaanin konversio kasvaa, mutta hiilidioksidin konversio pienenee 
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CH4/CO2 moolisuhteen pienentyessä. Sekä metaanin että hiilidioksidin konversiot 

heikkenevät paineen kasvaessa. (Cao et al. 2018; Han et al. 2020; Zhao et al. 2020) 

Matala lämpötila ja alhainen vesi/hiili- tai happi/hiilisuhde syötteessä aiheuttaa yleensä 

hiilettymistä, mikä onkin suuri haaste biokaasun tehokkaassa käytössä. Zhao et al. (2020) 

keräämien tutkimusten mukaan hiilettymisen estämiseksi lämpötila jouduttais i in 

nostamaan yli 800 oC:een. Tällöin myös metaanin ja hiilidioksidin konversiot kasvavat, 

mutta konversion kasvu oli hitaampaa korkeissa lämpötiloissa. Myös tuotteena saatavien 

vedyn ja hiilimonoksidin määrät kasvoivat lämpötilan kasvaessa. Synteesikaasun 

muodostuminen ei ole termodynaamisesti suotuisaa lämpötilan ollessa 200–400 oC. 

(Ayodele ja Cheng 2015; Zhao et al. 2020) 

Wang et al. (1996) mukaan hiiltä muodostuu eniten 550–700 oC:een lämpötiloissa, sillä 

metaanin dekomposition (yhtälö 10) tasapaino on tuotteiden puolella yli 550  oC:een 

lämpötiloissa, kun taas Boudouard-reaktio (yhtälö 5) tapahtuu alle 700 oC:een 

lämpötiloissa. Vastaavasti Cui et al. (2007) mukaan metaanin konversio kasvaa 

lämpötilan noustessa. Tästä voidaan päätellä, että korkea lämpötila hillitsee kaikkia 

sivureaktioita. (Wang et al. 1996; Cui et al. 2007; Han et al. 2020; Zhao et al. 2020) 

Kuten kuivareformoinnissa, myös bi-reformoinnissa hiilen muodostuminen ja sen 

estäminen nousevat suureen rooliin matalissa lämpötiloissa, kun yritetään säästää 

energiaa ja vähentää katalyyttien sintraantumisesta johtuvaa deaktivoitumista. Myös eri 

biokaasulähteiden välinen ero biokaasun kosteudessa tuo haasteita. Lisättäessä vettä ja 

lämpötilan noustessa metaanin konversio kasvaa johtuen reaktion endotermisesta 

luonteesta. Hapettimet ovat reaktiota rajoittavia tekijöitä, ja niiden riittämätön määrä 

pienentää metaanin konversiota. Korkeissa lämpötiloissa myös hiilidioksidin konversio 

paranee, sillä metaanin reformointi hiilidioksidilla on hallitsevampaa korkeissa 

lämpötiloissa. Hiilen muodostuminen vähenee korkeammissa lämpötiloissa ja 

(CO2+H2O) ja CH4 suhteen kasvaessa. (Jang et al. 2016; Zhao et al. 2020) 

Tri-reformoinnissa tapahtuu reformointireaktioiden lisäksi myös yhtälöiden (5) ja (12), 

sekä yhtälön (13) mukaiset sivureaktiot (Walker et al. 2012). 

𝐶 + 𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2  ∆𝐻0 = −394 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (13) 
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Zhang et al. (2014) puolestaan esittää, että tri-reformoinnissa esiintyy 

reformointireaktioiden lisäksi yhtälöiden (6), (11), (12) ja (13) lisäksi yhtälöiden (14) ja 

(15) mukaiset reaktiot (Zhang et al. 2014). 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ∆𝐻 = −880 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (14) 

𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂  ∆𝐻 = 172 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (15) 

Tri-reformoinnissa metaanin konversiota voidaan parantaa sopivalla hapen syötöllä, sillä 

lähes täysin prosessissa kuluva happi kompensoi osan tarvittavasta energiankulutuksesta, 

sekä estää hiilen muodostumista. H2O/CH4 moolisuhdetta kasvattamalla voidaan parantaa 

metaanin konversiota, mutta happi ja vesi voivat pienentää hiilidioksidin konversiota 

niiden reagoidessa herkemmin metaanin kanssa. H2/CO suhdetta voidaan kasvattaa 

kasvattamalla H2O/CH4 suhdetta. (Zhao et al. 2020) 

Zhao et al. (2020) mukaan tri-reformoinnin suurimpana haasteena on matala 

hiilidioksidin konversio, sillä vesi ja hiilidioksidi kilpailevat kumpi reagoi metaanin 

kanssa. Tähän voi auttaa veden tasainen ja tarkka syöttö. Reagoimaton vesi voi kerääntyä 

ja kondensoitua putkistoihin estäen kaasujen virtauksen, jota voidaan myös hillitä veden 

tasaisella ja tarkalla syötöllä. Reagoimaton vesi joudutaan myös usein poistamaan. 

Liiallinen happi voi aiheuttaa metaanin palamisreaktion, joka tuottaa prosessiin lisää 

hiilidioksidia. Jos hapen sijaan käytetään ilmaa, ilmassa olevan inertin typen käsittely voi 

muodostua ongelmaksi. (Zhao et al. 2020) 

3.5 Katalyytit reformoinnissa 

Katalyytit ovat tärkeimpiä tekijöitä biokaasun reformoinnissa vedyksi. Katalyytin 

ominaisuuksista riippuu vedyn ja sivutuotteiden saanto, sekä katalyytin selektiivisyys, 

stabiilius ja aktiivisuus. Erityisesti biokaasun reformoinnissa katalyyttiin kertyvä hiili 

vaikuttaa suuresti katalyytin toimintaan vähentäen sen suorituskykyä ja elinaikaa. (Nahar 

et al. 2017) 

Reformoinnissa käytettävät katalyytit voivat olla esimerkiksi jauhemaisia katalyytteja, 

pellettejä, monoliittikennokatalyytteja, vaahtomaisia katalyytteja, renkaita, levymäis iä 

katalyytteja, tai kapseloituja core-shell tai multi-core-shell-katalyytteja. Katalyytin muoto 
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ja koko vaikuttavat oleellisesti katalyytin selektiivisyyteen, aktiivisuuteen, stabiiliuteen 

ja sintraantumiseen. (Li et al. 2016; Zhao et al. 2020) 

Tutkimusvaiheessa hyödynnetään yleensä jauhemaisia katalyytteja. Mitchell et al. (2013) 

mukaan jotta niitä voidaan hyödyntää isommassa mittakaavassa, jauhe on kiinteytettävä 

makroskooppisiin muotoihin, esimerkiksi pelleteiksi tai granuleiksi, reaktorin 

paineenlaskun ehkäisemiseksi. Tämä koon skaalaus katalyytin ominaisuudet säilyttäen 

on osoittautunut usein haasteelliseksi. (Mitchell et al. 2013; Zhao et al. 2020) 

Kuten aiemmin on todettu, reformoinnissa käytetyt katalyytit ovat yleensä Ni-pohjaisia 

katalyytteja, joiden kantaja-aineina käytetään esimerkiksi MgO, SiO2, Al2O3 ja 

Ce0,6Zr0,4O2. Lupaavina uusina vaihtoehtoina pidetään meso- ja makrohuokoisia aineita, 

kuten SBA-15, MCM-41 ja ZSM-5, sekä LaZr. Näillä kantaja-aineilla on suuri pinta-ala 

ja huokostilavuus, sekä tasainen huokoskoko. Jalometallien lisäys pienissä määrin voi 

tehostaa katalyytin suorituskykyä. Katalyytin jouduttimia (promoter) voidaan käyttää 

parantamaan katalyytin stabiiliutta rakennetta muuttamalla, tai tehostamaan katalyytt is iä 

reaktioita. Lisäksi ne parantavat aktiivisen metallin dispersiota ja auttavat katalyytt i in 

kiinnittyneen hiilen kaasuuntumista. Jouduttimina käytetään yleensä maa-alkalimetalleja. 

(Gao et al. 2018; Niu et al. 2020) 

Katalyytin aktiivisuus on reaktioparametrien ja katalyytin ominaisuuksien yhdiste lmä . 

Aktiivisuus vaikuttaa katalyytin suorituskykyyn reformointiprosessissa. 

Reaktioparametrejä ovat esimerkiksi biokaasun syötekoostumus ja reaktiolämpötila, kun 

taas katalyytin ominaisuuksia ovat esimerkiksi katalyytin Brunauer-Emmett-Te ller 

(BET) -pinta-ala, huokoskoko, huokostilavuus, emäskohta eli basic site, ja 

metallidispersio eli metallin jakautuminen. (Zhao et al. 2020) 

Zhao et al. (2020) tekemän tutkimusvertailun mukaan reformointikatalyyttien BET-pinta-

ala on 2–370 m2/g. BET-pinta-alaan vaikuttaa esimerkiksi metallin esiaste (metal 

precursor), kantaja-aineiden huokosrakenne, käytetty valmistusmenetelmä ja kantaja-

aineessa olevan aktiivisen metallin dispersio. Sopivalla kantaja-aineen 

metallipitoisuudella voidaan saavuttaa suurin katalyytin pinta-ala. Tämä tosin pienentää 

huokosen tilavuutta, sillä metallit voivat osittain tukkia kantaja-aineen kanavia. (Zhao et 

al. 2020) 
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Zhao et al. (2020) mukaan biokaasun reformointikatalyyttien huokoskoko on yleensä 96–

296 Å, ja huokoskoko vaikuttaa katalyytin selektiivisyyteen. Huokoskokoon ja huokosen 

tilavuuteen voidaan edelleen vaikuttaa partikkelien koolla, sekä synteesimenetelmällä. 

Reformoinnissa hiilen muodostuminen voi tukkia osan katalyytin huokosista muuttaen 

katalyytin pinnan ominaisuuksia. Nikkelin dispersio vaihtelee eri kantaja-aineiden 

mukaan, ja korkealla metallin dispersiolla voidaan vähentää hiilettymistä 

reformointiprosessin aikana. (Zhao et al. 2020) 

Katalyytit voivat deaktivoitua syötössä esiintyvien epäpuhtauksien, esimerk iks i 

rikkivedyn ja siloksaanien, metallin tai kantaja-aineen sintraantumisen, tai hiilen 

muodostumisen vuoksi. Tehokas syöteaineiden puhdistaminen voi estää katalyytin 

deaktivoitumista. Sintraantuminen on prosessi, missä aktiivisen osan kokonaiset 

metallipartikkelit tai atomit kasvattavat kokoaan niiden liikkuessa lähemmäs toisiaan ja 

yhdistyessä. Sintraantuminen vähentää katalyytin aktiivisia paikkoja alentaen 

aktiivisuutta, ja suuret metallipartikkelit edistävän hiilen muodostumista. Hiilen 

muodostumisen vuoksi deaktivoitunut katalyytti voidaan regeneroida sen aktiivisuuden 

ja ominaisuuksien palauttamiseksi. Käytettyjä regenerointitapoja ovat esimerk iks i 

terminen aktivointi eli kuuman höyryn tai ilman saattaminen katalyytin läpi, tai pelkistys 

vedyllä. Regeneroinnin haasteena on palauttaa sama katalyytin aktiivisuus kuin tuoreella 

katalyytilla. Katalyytti voidaan vaihtaa kokonaan, tai regeneroida joko reaktorissa tai sen 

ulkopuolella. Regenerointi voi myös tuhota katalyyttia ja aiheuttaa sintraantumista. 

Katalyytin regenerointi lisää myös kustannuksia ja pienentää katalyytin tehokkuutta.  

(Vita et al. 2014; Charisiou et al. 2019; Zhao et al. 2020) 

Zhao et al. (2020) mukaan teollisuuskokoluokan reformointikatalyyttien elinikä voi olla 

jopa 2 vuotta. Tutkimuksissa käytettyjen katalyyttien elinikä puolestaan vaihtelee 125–

1400 tunnin välillä. Katalyytin elinikään vaikuttaa muun muassa käytetty katalyytin 

synteesimenetelmä, huokosrakenne, kantaja-aineen ominaisuudet ja reaktio-olosuhteet 

reformointiprosessin aikana. Korkea aktiivisuus metallin ja kantaja-aineen välillä, hapen 

lisäys, vahva emäksisyys, pienet metallipartikkelit ja jalometallien käyttö katalyytissa 

voivat estää tai vähentää hiilettymistä pidentäen näin katalyytin elinikää. Jalometallit ovat 

yleensä vastustuskykyisempiä hiilettymiselle kuin nikkeli. (Zhao et al. 2020) 
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4 LAITTEISTON SUUNNITTELU 

4.1 Työn tavoite ja laitteiston vaatimusmäärittely 

Tämän työn tavoitteena on suunnitella vedyntuotantolaitteisto vedyn tuottamiseks i 

biokaasusta. Työhön kuuluu laitteiston instrumentointi, reaktorisuunnittelu sekä 

laitteiden välisten linjojen suunnittelu. Laitteisto suunnitellaan käytettäväksi sekä 

laboratorio-olosuhteissa että kenttäolosuhteissa. Kuvassa 3 on kuvattu suunniteltavan 

vedyntuotantoprosessin päävaiheet. 

 

Kuva 3. Vedyntuotantoprosessin päävaiheet. 

 

Reformointireaktion termodynamiikkaa mallinnettiin lämpötilan ja syöttömäärien 

valitsemiseksi. Mallinnuksen tavoitteena oli ehkäistä hiilen muodostuminen 

reformointireaktiossa, sekä saavuttaa korkea vedyn määrä hyvillä metaanin ja 

hiilidioksidin konversioilla. Lisäksi työtä varten hankittu kaasuanalysaattorin toiminta 

validoitiin.  

Laitteiston suunnittelun pohjana käytetään laitteiston vaatimusmäärittelyä, sekä 

kirjallisuustutkimuksen perusteella valittuja yhden baarin painetta ja 800–900 oC:een 

lämpötilaa. Reformointireaktorin tulee kestää käytetyt korkeat lämpötilat, ja reaktorin 

sisälle tulevan katalyytin tulee olla vaihdettavissa. Reaktoria lämmittävän putkiuunin 

valintakriteereinä on käytettävyys pystyasennossa, kohtuullinen toimitusaika, hinta, sekä 

paino liikuteltavaa pilot-laitteistoa ajatellen. Uunin kokoa valittaessa tiedettiin alustavat 

reaktoriputken mitat (reaktoriputken pituus noin 500 mm ja halkaisija korkeintaan 50 

mm), joiden perusteella uunin koko valittiin. Reaktoriputken tarkat mitat vahvistett i in 

puolestaan valitun uunin perusteella. Kaasuja kuljettavat linjat ja liittimet suunnitel laan 

korroosionkestäviksi, sillä kaasun mukana voi olla pieniä määriä rikkivetyä. Laitteistossa 

pumppu huolehtii kaasun kuljettamisesta oikeaan suuntaan ja tarvittavan virtausnopeuden 

ylläpitämisestä. Pumpun tulee olla korroosionkestävä, ja pystyä ylläpitämään 1–5 l/min 
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virtausnopeutta. Kaasun koostumuksen mittaukseen käytettäviä mittausyhteitä tulee olla 

suunnitelluista mittauspisteissä. Koko laitteiston tulee olla siirreltävissä.  

4.2 Käytetyt menetelmät 

Vedyntuotantolaitteiston suunnittelu tehtiin laitteiston vaatimusten pohjalta. Laitteisto 

suunniteltiin käytettäväksi sekä laboratorio-olosuhteissa, että pilot-mittakaavassa 

kenttäolosuhteissa.  

Reformointiprosessin termodynamiikkaa mallinnettiin HSC Chemistry 10 -ohjelmisto l la 

eri muuttujien vertailemiseksi sekä reaktorikaasua että heikkolaatuista kaatopaikkakaasua 

käytettäessä. Tarkoituksena oli tutkia reformointireaktorin lämpötilan, sekä veden, 

puhtaan hapen ja ilman syöttösuhteiden vaikutusta reaktioon ja saatuihin lopputuotteis i in, 

erityisesti vedyn määrään. Erityisesti kiinnitettiin huomiota hiilen muodostumiseen, joka 

pyrittiin minimoimaan katalyytin aktiivisuuden säilyttämiseksi. Termodynaaminen 

mallinnus ei huomioi reaktorissa käytettävää katalyyttia. 

Komponenttien konversiot on laskettu yhtälön (16) mukaisesti: 

𝑋𝑖 =
𝐹𝑖

0 −𝐹𝑖

𝐹𝑖
0 ,  (16) 

missä  𝑋𝑖 on komponentin konversio, 

 𝐹𝑖
0 on komponentin määrä alussa ja 

 𝐹𝑖 on komponentin määrä lopussa. 

 

Reaktoriputken tilavuus on laskettu yhtälön (17) mukaisesti: 

𝑉 = 𝜋𝑟2 ℎ,     (17) 

missä V on putken tilavuus, 

 r on putken sisäsäde ja 

 h on putken korkeus. 
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Suhteellinen virhe on laskettu yhtälön (18) mukaisesti: 

|𝑥 −𝑋|

𝑋
‧100     (18) 

missä 𝑥 on analysaattorin mittausarvo ja 

 𝑋 on syötön teoreettinen määrä. 

 

Otoskeskihajonta on laskettu yhtälön (19) mukaisesti: 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
,    (19) 

missä s on keskihajonta, 

xi on n määrä lukuja x1, x2, x3, …, xn, joiden keskiarvo on �̅�, ja 

 𝑛 on otoksen suuruus. 

 

Laajennettu epävarmuus U on laskettu yhtälön (20) mukaisesti: 

𝑈 = ±2𝑠,     (20) 

missä s on keskihajonta. 

 

Lineaarinen regressioyhtälö on esitetty kaavalla (21): 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏,     (21) 

missä 𝑦 on mallinnettava muuttuja, 

 𝑎 on määritettävä parametri, 

 𝑥 on selittävä muuttuja ja 

 𝑏 on mallin vakiotermi. 
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4.3 Biokaasun reformointiprosessin mallinnus 

Laitteistoa on suunniteltu ajettavan normaalipaineessa, sillä paineen nostamisella ei ole 

todettu merkittävää hyötyä prosessin kannalta, ja samalla vältytään paineistamisen 

edellyttämältä lisäsuunnittelulta ja -instrumentoinnilta. Näin ollen mallinnuksessak in 

paineena pidettiin normaalipaineessa (1 atm). Mallinnuksessa reaktorikaasun 

koostumusta esitettiin syöttämällä 7 kmol metaania ja 3 kmol hiilidioksidia, ja 

heikkolaatuista kaatopaikkakaasua esitettiin syöttämällä 4 kmol metaania ja 6 kmol 

hiilidioksidia. Nämä vastaavat reaktorikaasun koostumusta (70 % metaania ja 30 % 

hiilidioksidia), sekä heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun koostumusta (40 % metaania ja 

60 % hiilidioksidia). Veden ja hapen vaikutusta tuotekaasun koostumukseen tarkasteltiin 

lisäämällä niitä biokaasun joukkoon. Bi-reformoinnissa syötteeseen lisättiin erikseen 

vettä ja happea. Tri-reformoinnissa tarkasteltiin hapen lisäystä kosteaan biokaasuun 

(kosteusprosentti 5 % ja 10 %). 

4.3.1 Kuivareformointi, lämpötilan vaikutus 

Reformointireaktio on vahvasti endoterminen eli lämpöä vaativa reaktio. Kuvassa 4 on 

esitetty lämpötilan vaikutus reaktorikaasun (70 % metaania, 30 % hiilidioksid ia) 

kuivareformoinnin termodynaamiseen tuotejakaumaan. 

 

Kuva 4. Lämpötilan vaikutus reaktorikaasun kuivareformoinnin termodynaamiseen 
tuotejakaumaan (syöttö: CH4 = 7 kmol, CO2 = 3 kmol). 
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Kuvasta 4 nähdään, että vedyn määrä paranee, kun lämpötilaa nostetaan. Lämpötilaa 

nostettaessa yli 900 oC:een ei nähdä saavuteta enää suuria parannuksia määrään eikä 

lähtöaineiden konversioon. Lämpötilan nostolla ei voida ehkäistä hiilen muodostumista , 

ja sitä muodostuu koko tarkasteltavalla lämpötila-alueella. Korkea lämpötila asettaa 

haasteita sekä käytetyille materiaaleille että energiakustannuksille.  

Kuvassa 5 on esitetty lämpötilan vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun (40 % 

metaania, 60 % hiilidioksidia) kuivareformoinnin termodynaamiseen tuotejakaumaan.  

Kuvasta nähdään, että vedyn määrä paranee ja hiilen muodostuminen vähenee, kun 

lämpötilaa nostetaan. 

Kuva 5. Lämpötilan vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun kuivareformoinnin 
termodynaamiseen tuotejakaumaan (syöttö: CH4 = 4 kmol, CO2 = 6 kmol). 

 

Lisäksi kuvasta 5 nähdään, että hiiltä ei enää näytä muodostuvan yli 760 oC:ssa. 

Lämpötilaa nostettaessa yli 850 oC:een vedyn määrä lähtee laskuun, eikä lähtöaine iden 

konversioissa tapahdu suuria muutoksia. Kuvien 4 ja 5 pohjalta valitaan jatkotarkastelua 

varten 800 oC:een lämpötila, sillä se on hyvä kompromissi prosessin tehokkuuden ja 

lämmöntarpeen välillä. 
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4.3.2 Bi-reformointi vedellä 

Kuvassa 6 on esitetty veden syötön vaikutus biokaasun bi-reformointiin 800 oC:een 

lämpötilassa kuivalle reaktorikaasulle (70 % metaania ja 30 % hiilidioksidia). Kosteaa 

reaktorikaasua käytettäessä veden tarve on pienempi. Kuvasta voidaan päätellä, että 

veden lisääminen vähentää huomattavasti ja jopa ehkäisee hiilen muodostumista.  

Kuva 6. Veden syötön vaikutus reaktorikaasun bi-reformoinnin termodynaamiseen 

tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa (syötöt: CH4 = 7 kmol, CO2 = 3 kmol). 

 

Kuvasta 6 voidaan nähdä, että 800 oC:een lämpötilassa veden syötön ollessa yli 4,8 kmol 

tapahtuu selkeä muutos, missä vesi alkaa kertyä systeemiin. Vedyn määrä tuotekaasussa 

kasvaa, mutta sen mooliosuus alkaa laskea. Hiilen muodostuminen vähenee jyrkästi vettä 

syötettäessä, kunnes termodynamiikan mukaan sitä muodostu lainkaan vesisyötön ollessa 

yli 4,8 kmol. Operointiolosuhteet kannattaa valita läheltä tätä syöttösuhdetta. 

Kuvassa 7 on esitetty veden syötön vaikutus biokaasun bi-reformointiin 800 oC:een 

lämpötilassa heikkolaatuiselle kaatopaikkakaasulle (40 % metaania ja 60 % 

hiilidioksidia). Kuvan mukaan heikkolaatuista kaatopaikkakaasua käytettäessä hiiltä ei 

termodynamiikan mukaan synny ollenkaan.  
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Kuva 7. Veden syötön vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun bi-reformoinnin 
termodynaamiseen tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa (syötöt: CH4 = 4 kmol, CO2 = 6 
kmol). 

 

Kuvasta 7 nähdään vedyn määrän olevan suurinta 2,5 kmol vesisyötöllä, jonka jälkeen 

vedyn mooliosuus lähtee laskuun. Vedyn määrä silti kasvaa koko tarkasteluvälillä. Vettä 

kertyy systeemiin koko tarkasteluvälillä.  

4.3.3 Bi-reformointi hapella 

Kun reformointireaktoriin syötetään happea, tapahtuu reformointi osittaishapettumise l la. 

Hapen lisääminen parantaa yleensä energiatehokkuutta. Kuvassa 8 on esitetty puhtaan 

hapen syötön vaikutus biokaasun bi-reformointiin 800 oC:een lämpötilassa 

reaktorikaasulle (70 % metaania ja 30 % hiilidioksidia). 
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Kuva 8. Hapen syötön vaikutus reaktorikaasun bi-reformoinnin termodynaamiseen 
tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa (syötöt: CH4 = 7 kmol, CO2 = 3 kmol). 

 

Kuvasta 8 nähdään, että 800 oC:een lämpötilassa hapen syötön ollessa yli 2,6 kmol 

termodynamiikan mukaan hiiltä ei enää muodostu. Tämä jälkeen vedyn määrä alkaa 

vähentyä, ja lähtöaineiden konversio pienenee. Vedyn mooliosuus laskee koko 

tarkastelualueella. Operointiolosuhteet kannattaa valita läheltä tätä syöttösuhdetta.  

Termodynamiikan mukaan happi palaa loppuun. 

Kuvassa 9 on esitetty puhtaan hapen syötön vaikutus biokaasun bi-reformointiin 800 

oC:een lämpötilassa heikkolaatuiselle kaatopaikkakaasulle (40 % metaania ja 60 % 

hiilidioksidia). Kuvasta nähdään, että hiiltä ei termodynamiikan mukaan synny lainkaan 

tarkastelualueella. 



43 

Kuva 9. Hapen syötön vaikutus biokaasun bi-reformoinnin termodynaamiseen 
tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa (syötöt: CH4 = 4 kmol, CO2 = 6 kmol). 

 

Kuvasta 9 nähdään, kuinka hapen lisääminen heikkolaatuiseen kaatopaikkakaasuun 

pienentää vedyn määrää selkeästi koko alueella. Myös vedyn mooliosuus laskee koko 

alueella. Vettä kertyy prosessiin ja hiilidioksidin määrä kasvaa reilusti. Termodynamiikan 

mukaan happi palaa loppuun. Kuvan perusteella heikkolaatuista kaatopaikkakaasua 

käytettäessä happea ei ole perusteltua syöttää. 

4.3.4 Tri-reformointi: kostea biokaasu/happi 

Yhdistämällä veden ja hapen syöttö, eli tri-reformoinnissa, on tärkeää löytää sopiva 

H2O/O2 syöttö, jolloin höyryreformoinnin ja osittaishapetuksen hyvät puolet korostuvat. 

Näin lopputuotteissa saavutetaan mahdollisimman suuri vedyn määrä ja minimoidaan 

hiilen muodostuminen.  

Kun saatavassa biokaasussa on mukana vettä, eikä sitä erikseen lisätä systeemiin, 

biokaasu voidaan tri-reformoida biokaasussa olevan kosteuden avulla. Tri-reformointia 

on mallinnettu kosteusprosentin ollessa 5 % ja 10 % lämpötilan ollessa 800 oC. Kuvassa 

10 on esitetty hapen syötön vaikutus reaktorikaasun tri-reformointiin 800 oC:een 

lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 5 % (70 % metaania ja 30 % 

hiilidioksidia). 
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Kuva 10. Hapen syötön vaikutus reaktorikaasun tri-reformoinnin termodynaamiseen 
tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 5 % (syötöt: 
CH4 = 7 kmol, CO2 = 3 kmol). 

 

Kuvasta 10 nähdään, että 800 oC:een lämpötilassa hapen syötön ollessa yli 2,3 kmol 

termodynamiikan mukaan hiiltä ei enää muodostu. Tämä jälkeen vedyn määrä alkaa 

laskea, ja lähtöaineiden konversio hidastuu. Myös vettä alkaa kertyä systeemiin. Vedyn 

mooliosuus laskee koko tarkastelualueella. Operointiolosuhteet kannattaa valita läheltä 

tätä syöttösuhdetta. Termodynamiikan mukaan happi palaa loppuun. 

Kuvassa 11 on esitetty hapen syötön vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun tri-

reformointiin 800 oC:een lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 5 % (40 % 

metaania ja 60 % hiilidioksidia). Kuvasta nähdään, että termodynamiikan mukaan hiiltä 

ei synny lainkaan tarkastelualueella. 
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Kuva 11. Hapen syötön vaikutus kaatopaikkakaasun tri-reformoinnin 
termodynaamiseen tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin 
ollessa 5 % (syötöt: CH4 = 4 kmol, CO2 = 6 kmol). 

 

Kuvasta 11 nähdään, että hapen lisääminen heikkolaatuiseen kaatopaikkakaasuun 

vähentää vedyn määrää selkeästi koko alueella. Myös vedyn mooliosuus laskee koko 

alueella. Vettä kertyy prosessiin ja hiilidioksidin määrä kasvaa reilusti. Termodynamiikan 

mukaan happi palaa loppuun. Kuvan perusteella heikkolaatuista kaatopaikkakaasua 

käytettäessä happea ei ole perusteltua syöttää. 

Kuvassa 12 on esitetty hapen syötön vaikutus reaktorikaasun tri-reformointiin 800 oC:een 

lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 10 % (70 % metaania ja 30 % 

hiilidioksidia). Kuvasta nähdään, että termodynamiikan mukaan happi palaa loppuun. 
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Kuva 12. Hapen syötön vaikutus reaktorikaasun tri-reformoinnin termodynaamiseen 
tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 10 % (syötöt: 
CH4 = 7 kmol, CO2 = 3 kmol). 

 

Kuvasta 12 nähdään, että 800 oC:een lämpötilassa hapen syötön ollessa yli 2 kmol 

termodynamiikan mukaan hiiltä ei enää muodostu. Tämä jälkeen vedyn määrä alkaa 

vähentyä, ja lähtöaineiden konversio hidastuu. Myös vettä alkaa kertyä systeemiin. 

Vedyn mooliosuus laskee koko tarkastelualueella. Operointiolosuhteet kannattaa siis 

valita läheltä tätä syöttösuhdetta. 

Kuvassa 13 on esitetty hapen syötön vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun tri-

reformointiin 800 oC:een lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin ollessa 10 % (40 % 

metaania ja 60 % hiilidioksidia). Kuvasta nähdään, että termodynamiikan mukaan hiiltä 

ei synny lainkaan tarkastelualueella. 
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Kuva 13. Hapen syötön vaikutus heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun tri-reformoinnin 
termodynaamiseen tuotejakaumaan 800 oC lämpötilassa biokaasun kosteusprosentin 
ollessa 10 % (syötöt: CH4 = 4 kmol, CO2 = 6 kmol). 

 

Kuvasta 13 ei nähdä suurta poikkeavuutta kuvan 12 tilanteeseen. Hapen lisääminen 

heikkolaatuiseen kaatopaikkakaasuun pienentää vedyn määrää selkeästi koko alueella. 

Myös vedyn mooliosuus laskee koko alueella. Vettä kertyy prosessiin ja hiilidioks id in 

määrä kasvaa reilusti. Termodynamiikan mukaan happi palaa loppuun. Kuvan perusteella 

heikkolaatuista kaatopaikkakaasua käytettäessä happea ei ole perusteltua syöttää. 

Taulukossa 6 on esitetty tri-reformoinnin mallinnuksen tulokset 800 oC:een lämpötilassa 

reaktorikaasulle biokaasun kosteuden ollessa 5 % (yllä) ja 10 % (alla). Lisäksi taulukkoon 

on laskettu komponenttien konversiot. 
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Taulukko 6. Tri-reformoinnin mallinnuksen tulokset ja konversiot eri komponenteille 
800 oC:een lämpötilassa reaktorikaasulle biokaasun kosteuden ollessa 5 % ja 10 % 
(syötöt: yllä CH4:CO2:H2O:O2=7:3:0,5:2,3 kmol, alla CH4:CO2:H2O:O2=7:3:1,0:2,0 

kmol). 

Biokaasun kosteus 

5 %:     

Komponentit 

Syöttö 

[kmol] 

Määrä tuotteessa 

[kmol] 

Mooliosuus tuotteessa 

[mol-%] 

Konversio 

[%] 

CH4 7,0 0,28 1,15 96,1 

CO2 3,0 0,59 2,45 80,4 

H2O 0,5 0,79 3,29  

O2 2,3 0,00 0,00  

H2 0,0 13,12 54,95  

CO 0,0 9,14 38,15  

C 0,0 0,00 0,00  
Biokaasun kosteus 

10 %:     

Komponentit 

Syöttö 

[kmol] 

Määrä tuotteessa 

[kmol] 

Mooliosuus tuotteessa 

[mol-%] 

Konversio 

[%] 

CH4 7,0 0,31 1,26 95,6 

CO2 3,0 0,55 2,24 81,8 

H2O 1,0 0,76 3,12 24,0 

O2 2,0 0,00 0,00  

H2 0,0 13,63 55,88  

CO 0,0 9,15 37,51  

C 0,0 0,00 0,00  

 

Taulukosta 6 nähdään konversiot metaanille, hiilidioksidille, hapelle, sekä vedelle. 

Taulukosta nähdään, että molemmissa tapauksissa happi kuluu kokonaan. 

Kosteusprosentin ollessa 5 %, vettä kertyy prosessiin. Hiiltä ei synny kummassakaan 

tapauksessa. Vastaavanlaista taulukkoa ei tehdä heikkolaatuiselle kaatopaikkakaasulle, 

sillä kuvien 11 ja 13 perusteella happea ei ole perusteltua syöttää heikkolaatuista 

kaatopaikkakaasua reformoidessa. 

Taulukossa 7 on esitetty eri reformointitapojen (kuiva-, bi- ja tri-reformointi) koottuja 

mallinnustuloksia sekä reaktorikaasulle että heikkolaatuiselle kaatopaikkakaasulle, kun 

lähtökohtana on ollut hiilettymisen estäminen. 
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Taulukko 7. Eri reformointitapojen (kuiva-, bi- ja tri-reformointi) ja syöttöjen 
mallinnustulokset vedyn määrästä, H2/CO-suhteesta, metaanin ja hiilidioksidin 
konversiosta ja hiilen muodostumisesta 800 oC:ssa, kun lähtökohtana on ollut 

hiilettymisen estäminen. 

Syöttö [kmol] 

Vedyn 

määrä 

[mol-%] H2/CO 

CH4 konv. 

[%] 

CO2 konv. 

[%] 

Hiili 

[kmol] 

Kuivareformointi: 

reaktorikaasu 

CH4=7, CO2=3 

 

 

67,3 

 

 

 

2,5 

 

 

 

94,3 

 

 

 

93,5 

 

 

 

4,3 

 

 

 

Kuivareformointi: 

kaatopaikkakaasu 

CH4=4, CO2=6 

 

 

39,1 

 

 

0,8 

 

 

98,4 

 

 

80,3 

 

 

0 

 

 

Bi-reformointi hapella: 

reaktorikaasu 

CH4=7, CO2=3, O2=2,6 

 

 

54,0 

 

 

1,4 

 

 

96,5 

 

 

79,0 

 

 

0 

 

 

Bi-reformointi vedellä: 

reaktorikaasu 

CH4=7, CO2=3, H2O=4,8 

 

 

61,3 

 

 

1,9 

 

 

93,7 

 

 

84,9 

 

 

0 

 

 

Bi-reformointi vedellä: 

kaatopaikkakaasu 

CH4=4, CO2=6, H2O=2,5 

 

40,1 

 

 

1,1 

 

 

99,3 

 

 

62,1 

 

 

0 

 

 

Tri-reformointi: 

kostea (5 %) reaktorikaasu 

CH4=7, CO2=3, H2O=0,5, O2=2,3 

 

 

54,9 

 

 

1,4 

 

 

96,1 

 

 

80,4 

 

 

 

0 

 

 

 

Tri-reformointi: 

kostea (10 %) reaktorikaasu 

CH4=7, CO2=3, H2O=1,0, O2=2,0 

 

 

55,9 

 

 

 

1,5 

 

 

 

95,6 

 

 

 

81,8 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Taulukosta 7 nähdään, että lämpötilan ollessa 800 oC, hiiltä muodostuu ainoastaan 

reaktorikaasun kuivareformoinnissa tarkastelluissa tapauksissa. Vedyn mooliosuus 

vaihtelee välillä 39,1–61,3 mol-%. H2/CO suhde on likimain tai yli kahden vain 

reaktorikaasun kuivareformoinnissa ja reaktorikaasun bi-reformoinnissa veden avulla. 

Metaanin konversiot ovat yli 90 % kaikissa tarkastelluissa tapauksissa ja hiilidioks id in 

konversio on 62,1–99,3 %, korkein metaanin konversio havaitaan kaatopaikkakaasun bi-

reformoinnilla veden avulla, ja korkein hiilidioksidin konversio havaitaan reaktorikaasun 

kuivareformoinnilla. 
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4.4 Vedyntuotantolaitteisto 

Pilot-mittakaavan vedyntuotantolaitteisto suunniteltiin käytettäväksi sekä laboratorio-  

että kenttäolosuhteissa. Mallinnuksen ja kirjallisuuden perusteella valitt i in 

reformointireaktorin lämpötilaksi 800 oC:tta. Kuvassa 14 on esitetty suunnite l lun 

laitteiston prosessikaavio. 

 

Kuva 14. Työssä suunnitellun vedyntuotantolaitteiston prosessikaavio. 

 

Kuvan 14 mukaan suunniteltu laitteisto rakentuu reformointiyksiköstä, kahdesta rinnan 

käytettävästä adsorptiokolonnista, membraanivakuumipumpusta, 

kaasunpuhdistuslaitteistosta, sekä sen jälkeisestä hiilimonoksidin poltto- ja 

kierrätysyksiköstä. Laboratoriolaitteistossa kaasujen syöttö tapahtuu massavirtasäät imiä 

(mass flow controller, MFC) käyttämällä. Kenttälaitteistossa nämä korvaa 

membraanivakuumipumppu. 

Reaktoria lämmitetään putkiuunilla, ja reaktoriputki suunniteltiin ja rakennutettiin uunin 

antamien tarkennettujen kokokriteerien mukaan. Rakentamalla reaktoriputki pidemmäksi 

kuin uunin lämmittävä alue, saadaan kaasu jäähtymään putken yläosassa. Putkia 

rakennutettiin kaksi, lyhyempi laboratoriolaitteistoon ja pidempi pilot-laitteistoa varten. 

Reaktoriputket valmistettiin ruostumattomasta teräksestä kestämään kovaa lämpötilaa ja 

laitteiston liikuttelua kenttäolosuhteissa. Laboratoriolaitteiston reaktoriputki suunnitelt i in 
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700 mm pitkäksi, ja ulkohalkaisijaksi 16 mm. Pilot-laitteiston reaktoriputki suunnitelt i in 

900 mm pitkäksi, ja ulkohalkaisijaksi 16 mm. Molempien putkien seinämien paksuus on 

1,5 mm, jolloin putken sisähalkaisija on 13 mm. Tällöin putkien tilavuudet ovat 0,09 dm3  

ja 0,12 m3 yhtälön (17) mukaisesti.  

Reformointikokeissa testataan ensimmäiseksi Ni/ZrO2-katalyyttia aikaisemp ien 

reformointitutkimuksien tulosten perusteella (taulukko 5). Hyvien koetulosten lisäksi 

katalyytin valmistusresepti on suhteellisen yksinkertainen. Katalyytti pakataan 

reaktoriputkeen rakennetun sintterin ja kvartsilasivillan päälle. Reaktiokaasu syötetään 

putkeen alakautta. Katalyyttipedin korkeus vaihtelee 2–10 cm:n välillä, jolloin katalyytin 

vaihtuma on 90 402–18 080 1/h (virtauksen ollessa 1000 ml/min). 

Prosessiin on suunniteltu kaksi aktiivihiiltä käyttävää adsorptiokolonnia. 

Adsorptiokolonneja voidaan käyttää rinnakkain, jolloin toinen laite on käytössä toisen 

ollessa regeneroinnissa adsorptio-ominaisuuksien palauttamiseksi. Kaasu ohjataan 

käytössä olevaan adsorberiin käsikäyttöisellä 6 mm 3-tieventtiilillä. Aktiivihii len 

regenerointi suunnitellaan myöhemmin. 

Laboratoriokokeissa tullaan käyttämään puhtaita, synteettisiä kaasuja (CH4, CO2, H2S ja 

O2), jotka syötetään prosessiin käyttämällä kaasukohtaisia Alicat MC- ja MCS-

massavirtasäätimiä. Pilot-laitteistossa kenttäolosuhteissa kaatopaikalla ja maatila l la 

massavirtasäätimien tilalla käytetään adsorptioyksiköiden jälkeen sijoitettavaa 

membraanipumppua huolehtimaan kaasuvirran oikeasta kulkusuunnasta ja 

virtausnopeudesta. Laboratoriossa veden syöttö reformointiyksikköön toteutetaan 

ruiskupumpulla. Pilot-laitteistossa veden syöttöä ei huomioida suunnittelun tässä 

vaiheessa, vaan reformoinnissa on tarkoitus hyödyntää biokaasun sisältämää kosteutta. 

Reaktorin jälkeinen kaasunpuhdistuslaitteisto suunnitellaan ja rakennetaan 

myöhemmässä vaiheessa. Kaasunpuhdistuslaitteistosta saatava hiilimonoksidi on 

suunniteltu tässä laitteistossa palautettavaksi palokaasuksi polttimeen, josta saatu 

savukaasu johdetaan reaktoriputken ja uunin välitilaan lämmittämään reaktoria. Näin 

voidaan pienentää tarvittavan energian määrää ja siten nostaa prosessin 

kokonaisenergiatehokkuutta. 

Laitteiston putkiksi valittiin 6 mm (sisähalkaisija 4 mm) joustavat teflon-putket, sillä ne 

sietävät hyvin käytettävät lämpötilat ja rikkivedyn aiheuttaman korroosion. Lisäksi ne 
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kestävät muovailtavuutensa ansiosta paremmin laitteiston liikuttamista ja helpottavat 

toimintaa laboratoriossa ja kentällä. Reformointireaktorista lähtevän kaasun korkean 

lämpötilan vuoksi reaktorista lähtevänä putkena voidaan tarpeen tullen käyttää 

teräsputkea. Kaasun jäähtyessä teräsputki liitetään teflon-putkeen. Laitteistossa käytetään 

liittiminä, T-haaroina ja ristiliittiminä 6 mm Swagelok-liittimiä. Koska laitteistoa ajetaan 

yhden baarin paineessa, se ei edellytä erityistä huomiota laitteiston painesuunnitte lun 

osalta. 

Mittausyhteitä kaasuvirran koostumuksen mittausta varten on suunnitelmassa sijoitettu 

ennen ja jälkeen adsorberin, reformointireaktorin jälkeen ja kaasunpuhdistuslaitteiston 

jälkeen (kuva 14). Mittaus tehdään liittämällä MRU VARIOluxx SYNGAS-

kaasuanalysaattori mittausyhteeseen käyttämällä 6 mm Swagelok-liitintä. 

Kaasuanalysaattori pystyy mittaamaan metaanin, hiilidioksidin, rikkivedyn, 

hiilimonoksidin ja hapen tilavuusosuudet kaasuvirrasta. Mittauksen jälkeen yhde 

suljetaan tulpalla. Itse reaktorin lämpötila saadaan uunin säätöyksiköstä. 

4.5 Instrumentointi 

Laitteiston toteutusta ja käyttöönottoa varten hankittiin laboratorio- ja pilot-laitteistoon 

kaasuvirtauksen koostumusta mittaava kaasuanalysaattori, reformointireakto r ia 

lämmittävä putkiuuni, kaasuvirtausta ylläpitävä membraanivakuumipumppu, sekä 

linjojen ja laitteiden väliset liittimet. Hankinnat tehtiin ja kilpailutettiin laitteiston ja 

prosessin vaatimusten, sekä hinnan ja saatavuuden (toimitusajan) perusteella. 

4.5.1 Kaasuanalysaattori 

Eri laitteiden ominaisuuksia ja hintoja vertailemalla valittiin MRU VARIOluxx 

SYNGAS-kaasuanalysaattori, varustettuna vaadituilla mittausominaisuuksilla sekä 

pienemmän virtauksen mittauksella (low gas sampling). Muihin vastaaviin laitteis i in 

verrattuna VARIOluxxin etuina olivat laajat tiedonsiirto-ominaisuudet sekä mahdollisuus 

mitata pitoisuudet myös pienestä kaasuvirtauksesta (10–30 l/h). Erityisesti tiedonsiir to-

ominaisuuksien merkitys korostuu rakennettavan laitteiston mittausten automatisoinnissa 

ja sen reaaliaikaisessa säädössä. 

Kaasuanalysaattori toimitettiin tehtaalta valmiina käyttöä varten ja käyttöönotto oli 

suoraviivaista; laitteeseen asennettiin PTFE-suodatin, ulkoisen lämpötilan mittausantur i, 



53 

kondensaatin keräysletku ja -astia, sekä kaasumittausputki. Kaasuanalysaatto r i 

yhdistettiin tietokoneeseen, jolloin mittauksia voidaan seurata ja tallentaa MRU4Win-

ohjelmistolla. Mittausputken päähän liitettiin teflon-linja, jonka päähän voitiin asentaa 6 

mm Swagelok-liitin, joka puolestaan voidaan liittää eri puolella laitteistoa oleviin 

mittausyhteisiin.  

Laitteen käynnistyessä se suorittaa noin 30 minuuttia kestävän aloitusrutiinin ja 

nollauksen. Aloitusrutiinissa laite suorittaa itsetestin, lämmittää NDIR-testausalustan ja 

jäähdyttää kaasujäähdyttimen. Analysaattoriin määritettiin Suomessa ja mittauks issa 

käytössä olevat mittayksiköt ja maakohtainen polttoainetyyppi, jolloin analysaatto r i 

määrittää sopivat hapen referenssiarvot. Lisäksi aika- ja päivämääräasetukset asetettiin 

oikeiksi. Vaikka analysaattorissa on oma akku, mittausten suorittaminen akkukäyttöisenä 

ei ole mahdollista tässä mallissa. Akku mahdollistaa lähinnä mittausaineiston käsittelyn 

ilman verkkovirtaa. 

VARIOluxx SYNGAS sisältää useita sensoreita eri kaasuja varten, alla valmistajan 

ilmoittamia ominaisuuksia eri sensoreille: 

 O2: elektrokemiallinen ja paramagneettinen kenno 

o mittausalue: 0–25 til.-% 

o resoluutio: 0,01 til.-% 

o absoluuttinen tarkkuus: ±0,2 til.-% 

o paramagneettisen sensorin tarkkuus: ±0,1 til.-% (0–25 til.-%), ±0,2 til.-% 

(25–100 til.-%) 

o vasteaika (t90): 20 s 

 CO, CO2 ja CH4: NDIR-anturi (non-dispersive infrared absorption) 

o mittausalue: 100 % 

o resoluutio: 0,01 % 

o tarkkuus: ±0,3 til.-% tai 2 % lukemasta 

o vasteaika (t90): 40 s 

 H2: TCD-anturi (thermal conductivity sensor) 

o mittausalue: 0–100 % 

o resoluutio: 0,1 % 

o absoluuttinen tarkkuus/lukema: ±0,2 tai 2 % lukemasta 

o vasteaika (t90): < 15 s 
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 H2S: elektrokemiallinen kenno 

o mittausalue: 0–2000 ppm 

o resoluutio: 1 ppm 

o absoluuttinen tarkkuus/lukema: ±5 ppm tai 10 % lukemasta (0–500 ppm), 

15 % lukemasta (> 500 ppm) 

o vasteaika (t90): 40 s 

4.5.2 Putkiuuni 

Reformointiyksikössä reaktoria lämmittävän putkiuunin kriteereinä oli käytettävyys 

pystyasennossa, kohtuullinen toimitusaika, hinta, sekä paino liikuteltavaa pilot-laitteistoa 

ajatellen. Uuni sijoitetaan pystyasentoon kaasun katalyytin pakkaamisen helpottamiseks i. 

Uunin kokoa valittaessa tiedettiin alustavat reaktoriputken mitat, joiden perusteella uunin 

koko valittiin. Reaktoriputken tarkat mitat määritettiin valitun uunin perusteella.  

Eri valmistajien tarjoamista vaihtoehdoista päädyttiin valitsemaan Carbolite Gero TF1 

12/60/450-putkiuuni, jonka korkein lämpötila on 1200 oC ja korkein operointilämpöti la 

1100 oC. Reaktoriputken lämmitettävä 1-alueinen ala on 450 mm ja suurin mahdollinen 

työputken halkaisija on 60 mm. Uunin sisääntuloon ja ulosvientiin tulevat eristeet ovat 

halkaisijaltaan 19 mm, joten käytettävä 16 mm reaktoriputki sopii uuniin. Käytettäessä 

700 mm ja 900 mm reaktoriputkia, kaasun arvioidaan jäähtyvän hyvin ennen jatkamistaan 

laitteistossa eteenpäin, eikä näin aiheuta toimenpiteitä putkistoja ajatellen. Lämpötilan 

säätöyksikkönä on mallissa vakiona oleva EPC3016P1-malli. 

4.5.3 Kaasupumppu 

Laitteistoon hankittiin KNF Laboport N 86 KT.18-membraanivakuumipumppu 

huolehtimaan kaasuvirtauksen suunnasta ja määrästä. Malli on korroosionkestävä PTFE-

päällysteisen kalvonsa ansiosta, eli pumppu kestää kaasussa mahdollisesti olevat pienet 

määrät rikkivetyä. Pumpun suurin mahdollinen virtausnopeus on 5,5 l/min, ja virtausta 

säädetään pumppuun liitettävällä hienosäätöventtiilillä. Käyttöönotto tapahtui 

asentamalla hienosäätöventtiili imupuolelle ja liittämällä pumppuun sopiva Swagelok-

liitin painepuolelle linjojen yhdistämistä varten. 
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4.6 Laitteiston toteutus 

Toimitusaikojen viivästyessä maailmantilanteesta johtuen rakentamista ei voitu aloittaa 

tämän työn aikana. Rakentaminen aloitetaan myöhemmin kaikkien laitteiden ja osien 

saavuttua, ja laboratoriolaitteella tehtyjen esikokeiden jälkeen. Esikokeilla arvioidaan 

esimerkiksi adsorberin toimintaa ja testataan katalyyttien suorituskykyjä eri 

toimintaolosuhteissa. Rakentamisen aikana vaatimukset (katso kappale 4.1) tarkentuvat 

ja käytännön toteutus voi vielä vaatia muutoksia laitteistoon tämän suunnittelutyön 

valmistumisen jälkeen.  



56 

5 KAASUANALYSAATTORIN VALIDOINTI 

Työhön liittyvien mittauskokeiden tarkoituksena oli kartoittaa käytetyn 

kaasuanalysaattorin tarkkuutta ja toimintaa käytössä oleville kaasuille (CO2, H2, CO ja 

CH4) ja kaasuseoksille (CH4+CO2, H2+CO). Lisäksi tutkittiin, onko biokaasun 

kosteudella eli biokaasussa olevalla vesihöyryllä vaikutusta CH4+CO2-syöttökaasun 

mittaustuloksiin. Kokeet etenivät laaditun koesuunnitelman mukaisissa koesarjoissa, ja 

tutkittava komponentti syötettiin inertin kaasun (N2) kanssa (pois lukien CH4+CO- ja 

CH4+CO2+H2O-kaasuseoksia) kaasuanalysaattorille käyttämällä Alicat MC-

massavirtasäätimiä.  

5.1 Koesuunnittelu 

Kokeet jaettiin suunnittelussa seitsemään, taulukossa 8 esitettyyn koesarjaan. 

Koesarjoissa 1–6 käytettiin kokonaisvirtauksena 1000 ml/min, ja koesarjassa 7 käytettiin 

300 ml/min kokonaisvirtausta. Koesarja 7 jakaantuu kahteen osaan käytettäessä 

kosteusprosentteina 5 til.-% ja 10 til.-%. Laskennallisesti määritettiin, että 300 ml/min 

kokonaisvirtauksen saavuttamiseksi vettä tulisi höyrystää 5 %:n tapauksessa 0,76 ml/h, 

ja 10 %:n tapauksessa 1,61 ml/h. 

Taulukko 8. Koesuunnitelman koesarjat kaasuanalysaattorin validointia varten. 

Koesarja 1: CO2:N2 Tilavuus-% CO2 [ml] N2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 50/50 500 500  

 25/75 250 750  

 10/90 100 900  

 5/95 50 950  

 2/98 20 980  

 1/99 10 990  

 0,5/99,5 5 995  

 10/90 100 900  

 20/80 200 800  

     
Koesarja 2: CH4:N2 Tilavuus-% CH4 [ml] N2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 70/30 700 300  

 50/50 500 500  

 20/80 200 800  

 10/90 100 900  

 5/95 50 950  

 2/98 20 980  

 1/99 10 990  

 0,5/99,5 5 995  

 30/70 300 700  

 50/50 500 500  
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Koesarja 3: H2:N2 Tilavuus-% H2 [ml] N2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 70/30 700 300  

 50/50 500 500  

 20/80 200 800  

 10/90 100 900  

 5/95 50 950  

 1/99 10 990  

 0,5/99,5 5 995  

 0,1/99,9 1 999  

 30/70 300 700  

 50/50 500 500  

     
Koesarja 4: CO:N2 Tilavuus-% CO [ml] N2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 50/50 500 500  

 10/90 100 900  

 5/95 50 950  

 1/99 10 990  

 0,5/99/5 5 995  

 0,1/99,9 1 999  

 5/95 50 950  

 20/80 200 800  

     
Koesarja 5: H2 : CO:N2 Tilavuus-% H2 [ml] CO [ml] N2 [ml] 

Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 25/25/50 250 250 500 

 37,5/12,5/50 375 125 500 

 12,5/37,5/50 125 375 500 

 25/25/50 250 250 500 

 30/20/50 300 200 500 

     
Koesarja 6: CH4:CO2 Tilavuus-% CH4 [ml] CO2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 1000 ml/min 70/30 700 300  

 60/40 600 400  

 50/50 500 500  

 40/60 400 600  

     

     
Koesarja 7a: CH4:CO2:H2O Tilavuus-% CH4 [ml] CO2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 300 ml/min 70/30 210 90  
H2O 5 % = 0,76 ml/h 60/40 180 120  

 50/50 150 150  

 40/60 120 180  

     
Koesarja 7b: CH4:CO2:H2O Tilavuus-% CH4 [ml] CO2 [ml]  
Kokonaisvirtaus 300 ml/min 70/30 210 90  
H2O 10 % = 1,61 ml/h 60/40 180 120  

 50/50 150 150  

 40/60 120 180  
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5.2 Mittaukset ja koesarjojen tulokset 

Kokeet suoritettiin syöttämällä puhtaita kaasuja (CO2, CH4, H2, CO ja CH4) 

kaasupulloista Alicat MC-massavirtasäätimillä sekoittimen ja kaksialueisen höyryst imen 

läpi VARIOluxx SYNGAS-kaasuanalysaattorille, ja vertailemalla kaasuanalysaatto r in 

antamia tuloksia koesuunnitelmaan valittuihin arvoihin. Ennen kokeita tutkitt iin 

vaikuttaako höyrystimen lämmitys kaasujen arvoihin ajamalla osa ensimmäisestä 

koesarjasta lämmitetyn höyrystimen läpi. Vaikutusta ei havaittu, joten koesarjat 1–6 

ajettiin huoneenlämpöisen höyrystimen läpi, eli lämmitystä ei tapahtunut. Koesarjassa 7 

höyrystin lämmitettiin noin 110 oC:seen, ja kaasuseos ajettiin höyrystimen läpi syöttäen 

ruiskupumpulla vettä höyrystimeen käyttäen 2,5 ml (halkaisija 7,25 mm) ruiskua.  

Tutkittavien kaasujen rinnalla syötettiin typpeä koesuunnitelman mukainen määrä, jotta 

kokonaisvirtaus saatiin pidettyä haluttuna. Kaasuanalysaattorilla ei ole omaa sensoria 

typelle, ja näissä mittauksissa typen tarkoitus oli ainoastaan ylläpitää käytettyä 

kokonaisvirtausta. Typpi oli siis laskennallisesti mukana, eikä sen mittaustuloks ia 

seurattu tarkemmin. Koesarjoissa 6 ja 7 typpeä ei käytetty. Saadut mittaustulokset 

tallennettiin sekä suoraan kaasuanalysaattorin muistista että tietokoneohjelmiston kautta. 

Ennen kokeiden aloittamista kaasuanalysaattorin näytevirta (sample flow) asetettiin 

samaan lukuarvoon kuin massavirtasäätimien asetusarvo (koesarjoissa 1–6 1000 ml/min, 

koesarjassa 7 300 ml/min). Koesarjoissa oletettiin, että massavirtasäätimet näyttävät 

tarkkoja arvoja. Koesarjan askeleita ajettiin siihen asti, kunnes komponentt ien 

tilavuusprosentit vakiintuivat. 

5.2.1 Koesarja 1: CO2:N2 

Koesarjassa kaasuanalysaattorille syötettiin koesuunnitelman mukaiset määrät 

hiilidioksidia ja inerttiä typpeä. Kuvassa 15 on nähtävillä kaasuanalysaattorin havaitsema 

hiilidioksidin määrä tilavuusprosentteina ajan funktiona. 
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Kuva 15. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset hiilidioksidipitoisuudelle 

tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuvassa 15 nähdään hiilidioksidin mittausten portaittainen käyttäytyminen. Koesarjassa 

on käytetty kokonaisvirtana 1000 ml/min. Aikavälillä 28–34 min on havaittavissa jonkin 

verran mitatun kaasumäärän vaihtelua, tällöin vakiosyöttönä on ollut 1 % 

hiilidioksidivirtaus. 

Taulukossa 9 on esitetty kaasuanalysaattorin hiilidioksidille antamien tasaantune iden 

mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, otoskeskihajonnat sekä 

laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna luvulla 2). 
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Taulukko 9. Kaasuanalysaattorin hiilidioksidille antamien tasaantuneiden tulosten 
keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus. 

Syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO2 

Mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

50 460 50,78 1,56 0,081 ±0,16 

25 321 25,50 1,99 0,042 ±0,09 

10 208 10,22 2,19 0,030 ±0,06 

5 181 5,12 2,34 0,023 ±0,05 

2 230 2,04 2,02 0,016 ±0,03 

1 264 1,01 1,17 0,014 ±0,03 

0,5 238 0,51 1,57 0,013 ±0,03 

10 190 10,12 1,25 0,019 ±0,04 

20 230 20,27 1,33 0,028 ±0,06 

 

Laskutoimitukset on tehty kappaleessa 4.2 esitetyillä menetelmillä. Suhteellinen virhe on 

laskettu käyttämällä kaavaa (18), keskihajonta kaavalla (19) ja laajennettu epävarmuus 

kaavalla (20). 

Kuvassa 16 on esitetty tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot hiilidioksidille eri 

koesarjoissa, suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin. Kuvassa on esitetty myös 

pisteiden lineaarisen regressiomallin yhtälö (kalibrointisuora), sekä mallin selitysaste R2. 
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Kuva 16. Kaasuanalysaattorilla mitattujen hiilidioksidin tasaantuneiden mittauspisteiden 
keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen (punainen viiva), sekä 
pisteiden lineaarisen regressiomallin (sininen pisteviiva) yhtälö ja selitysaste R2. 

 

5.2.2 Koesarja 3: H2:N2 

Seuraavassa koesarjassa syöttönä oli vety ja typpi. Kuvassa 17 on nähtävil lä 

kaasuanalysaattorin havaitsema vedyn määrä tilavuusprosentteina ajan funktiona. 
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Kuva 17. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset vetypitoisuudelle tilavuusprosentteina 

ajan funktiona. 

 

Kuvassa 17 nähdään vedyn mittausten portaittainen, koesuunnitelman mukainen 

tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 1000 ml/min. 

Kuvaajasta nähdään mittaustuloksissa olevan pientä vaihtelua useilla eri portailla, lähinnä 

mittausten alkupäässä ja pienimmällä syöttösuhteella (0,1 % vetyä). 

Taulukossa 10 on esitetty kaasuanalysaattorin vetymittauksille tasaantune iden 

mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, otoskeskihajonnat sekä 

laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna luvulla 2). 

Kaasuanalysaattori mittasi vedyn osalta joissain mittauspisteissä alle syöttömäärän olevia 

arvoja, ja tämän vuoksi taulukon 9 suhteellisessa virheessä on ilmaistu virheen suunta. 
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Taulukko 10. Kaasuanalysaattorin vedylle antamien tasaantuneiden tulosten keskiarvot 
otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu epävarmuus. 

Syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nH2 

Mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70 193 69,41 -0,85 0,073 ±0,14 

50 113 49,42 -1,17 0,030 ±0,06 

20 118 20,22 +1,09 0,021 ±0,04 

10 102 10,20 +2,05 0,039 ±0,08 

5 257 5,04 +0,74 0,060 ±0,12 

1 213 0,86 -13,99 0,031 ±0,06 

0,5 170 0,35 -29,01 0,039 ±0,08 

0,1 138 -0,04 -144,35 0,020 ±0,04 

30 116 30,04 +0,13 0,054 ±0,11 

50 104 49,33 -1,34 0,092 ±0,18 

 

Kuvassa 18 on esitetty tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot vedylle eri 

tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin. Kuvassa on esitetty 

myös pisteiden lineaarisen regressiomallin polynomisovitettu yhtälö, sekä selitysaste R2. 

 

Kuva 18. Kaasuanalysaattorilla mitattujen vedyn tasaantuneiden mittauspisteiden 

keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen (punainen viiva), sekä 
pisteiden lineaarisen regressiomallin (sininen pisteviiva) polynomisovitettu yhtälö ja 
selitysaste R2. 

y = -0,0002x2 + 1,0005x + 0,0424
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5.2.3 Koesarja 4: CO:N2 

Koesarjassa 4 kaasuanalysaattoriin syötettiin hiilimonoksidia ja typpeä koesuunnite lman 

mukaisilla suhteilla ja määrillä. Kuvassa 19 on nähtävillä kaasuanalysaattorin havaitsema 

hiilimonoksidin määrä tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuva 19. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset hiilimonoksidipitoisuudelle 
tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuvassa 19 nähdään hiilimonoksidin portaittainen, koesuunnitelman mukainen 

tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 1000 ml/min. 

Aikaisemmissa koesarjoissa havaittua vaihtelua ei kuvan 19 mukaan ollut havaittavissa. 

Taulukossa 11 on esitetty kaasuanalysaattorin hiilimonoksidille antamien tasaantune iden 

mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, otoskeskihajonnat sekä 

laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna luvulla 2).  
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Taulukko 11. Kaasuanalysaattorin hiilimonoksidille antamien tasaantuneiden tulosten 
keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus. 

Syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO 

Mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

50 19 50,55 1,10 0,085 ±0,17 

10 41 10,14 1,43 0,015 ±0,03 

5 32 5,07 1,39 0,014 ±0,03 

1 75 1,03 2,61 0,017 ±0,03 

0,5 62 0,50 0,17 0,012 ±0,02 

0,1 33 0,12 16,58 0,006 ±0,01 

5 42 5,03 0,51 0,014 ±0,03 

20 54 20,17 0,84 0,028 ±0,06 

 

Kuvassa 20 on esitetty tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot 

hiilimonoksidipitoisuuksille eri määrillä suhteessa viivalla esitettyihin todellis i in 

arvoihin. Kuvassa on esitetty myös pisteiden lineaarisen regressiomallin yhtälö, sekä 

selitysaste R2. 

 

Kuva 20. Kaasuanalysaattorilla mitattujen hiilimonoksidin tasaantuneiden 
mittauspisteiden keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen 
(punainen viiva), sekä pisteiden lineaarisen regressiomallin (sininen pisteviiva) yhtälö ja 

selitysaste R2. 
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5.2.4 Koesarja 5: H2:CO:N2 

Koesarjassa 5 kaasuanalysaattoriin syötettiin synteesikaasua, eli vetyä ja hiilimonoksid ia, 

sekä typpeä. Kuvassa 21 on esitetty kaasuanalysaattorin havaitsemien vedyn ja 

hiilimonoksidin määrät tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuva 21. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset vety- ja hiilimonoksidipitoisuudelle 
tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuvassa 21 nähdään vedyn ja hiilimonoksidin mittausten portaittainen, koesuunnite lman 

mukainen tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 1000 

ml/min. Kuvasta nähdään, kuinka vety reagoi syötön muutoksiin nopeammin, johtuen 

luultavasti vedyn mittaukseen käytetyn sensorin lyhyemmästä vasteajasta 

hiilimonoksidianturin vasteaikaan verrattuna. Muutosten aikana käyrissä on hieman 

värähtelyä, ja vedyllä on havaittavissa pientä kohinaa mitattujen arvojen tasaantuessa. 

Taulukossa 12 on esitetty kaasuanalysaattorin vedylle ja hiilimonoksidille antamien 

tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, 

otoskeskihajonnat sekä laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna 

luvulla 2). 

H2 [%]

CO [%]

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Til.-%

Aika [min]



67 

Taulukko 12. Kaasuanalysaattorin vedylle ja hiilimonoksidille antamien tasaantuneiden 
tulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus. 

H2 syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nH2 

H2 mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

25 154 25,22 +0,89 0,0306 ±0,06 

37,5 102 37,43 -0,18 0,195 ±0,39 

12,5 190 12,86 +2,89 0,0519 ±0,10 

25 144 25,29 +1,16 0,044 ±0,09 

30 119 30,22 +0,75 0,0189 ±0,04 

      

CO syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO 

CO 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

25 145 25,13 +0,51 0,042 ±0,08 

12,5 80 12,59 +0,69 0,022 ±0,04 

37,5 176 37,87 +1,00 0,050 ±0,10 

25 111 25,23 +0,93 0,022 ±0,04 

20 93 20,16 +0,78 0,013 ±0,03 

 

Kuvassa 22 on esitetty vedyn ja hiilimonoksidin tasaantuneiden mittaustulo sten 

keskiarvot eri tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin. 

Kuvassa on esitetty myös pisteiden lineaarisen regressiomallin yhtälöt molemmille 

komponenteille, sekä selitysasteet R2. On huomioitava, että kuvaaja ei lähde origoista. 
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Kuva 22. Kaasuanalysaattorilla mitattujen vedyn ja hiilimonoksidin tasaantuneiden 
mittauspisteiden keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen 

(punainen viiva), sekä pisteiden lineaaristen regressiomallien (sininen ja punainen 
pisteviiva) yhtälöt ja selitysasteet R2. 

 

5.2.5 Koesarja 2: CH4:N2 

Koesarjassa 2 kaasuanalysaattoriin syötettiin koesuunnitelman mukaiset määrät metaania 

ja typpeä. Kuvassa 23 on nähtävillä kaasuanalysaattorin havaitsema metaanin määrä 

tilavuusprosentteina ajan funktiona. 
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y = 1,0114x - 0,0784
R² = 1
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Kuva 23. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset metaanipitoisuudelle tilavuusprosentteina 
ajan funktiona. 

 

Kuvassa 23 nähdään metaanin mittausten portaittainen, koesuunnitelman mukainen 

tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 1000 ml/min. 

Muutosten aikana metaanin mittaustuloksissa näkyy hieman kohinaa, ja mittaustulo sten 

vaihtelua on havaittavissa aikaväleillä 10–13 min ja 16–21 min, eli 10 %, 2 % ja 1 % 

syötöillä. 

Taulukossa 13 on esitetty kaasuanalysaattorin metaanille antamien tasaantune iden 

mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, otoskeskihajonnat sekä 

laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna luvulla 2). 
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Taulukko 13. Kaasuanalysaattorin metaanille antamien tasaantuneiden tulosten 
keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus. 

Syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCH4 

Mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70 104 71,69 2,41 0,086 ±0,17 

50 106 51,46 2,92 0,020 ±0,04 

20 144 20,56 2,81 0,094 ±0,19 

10 161 10,25 2,55 0,021 ±0,04 

5 150 5,24 4,89 0,017 ±0,03 

2 95 2,15 7,73 0,013 ±0,03 

1 113 1,08 8,44 0,015 ±0,03 

0,5 159 0,55 10,91 0,014 ±0,03 

30 163 30,81 2,70 0,072 ±0,14 

50 177 51,45 2,89 0,039 ±0,08 

 

Kuvassa 24 on esitetty tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot metaanille eri 

tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin. Kuvassa on esitetty 

myös pisteiden lineaarisen regressiomallin yhtälö, sekä selitysaste R2. 

 

Kuva 24. Kaasuanalysaattorilla mitattujen metaanin tasaantuneiden mittauspisteiden 

keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen (punainen viiva), sekä 
pisteiden lineaarisen regressiomallin (sininen pisteviiva) yhtälö ja selitysaste R2. 
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5.2.6 Koesarja 6: CH4:CO2 

Koesarja 6:ssa simuloitiin biokaasua eli metaanin ja hiilidioksidin kaasuseosta eri 

koostumuksilla. Kuvassa 25 on esitetty kaasuanalysaattorin havaitsemien metaanin ja 

hiilidioksidin määrät tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuva 25. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset metaani- ja hiilidioksidipitoisuudelle 
metaanille ja hiilidioksidille tilavuusprosentteina ajan funktiona. 

 

Kuvassa 25 nähdään metaanin ja hiilidioksidin mittausten portaittainen, koesuunnite lman 

mukainen tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 1000 

ml/min. Kuvasta nähdään, kuinka metaani ja hiilidioksidi reagoivat syötön muutoks iin 

samanaikaisesti. Mittaustuloksissa ei ole havaittavissa huomattavaa kohinaa eikä suurta 

vaihtelua. 

Taulukossa 14 on esitetty kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien 

tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, 

otoskeskihajonnat sekä laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna 

luvulla 2). 
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Taulukko 14. Kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien tasaantuneiden 
tulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus. 

CH4 syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCH4 

CH4 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70 151 72,08 2,97 0,064 ±0,13 

60 124 61,79 2,99 0,011 ±0,02 

50 101 51,47 2,93 0,011 ±0,02 

40 227 41,00 2,49 0,024 ±0,05 

      

CO2 syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO2 

CO2 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

30 152 30,66 2,19 0,008 ±0,02 

40 123 40,96 2,40 0,023 ±0,05 

50 95 51,29 2,58 0,020 ±0,04 

60 222 61,38 2,30 0,028 ±0,06 

 

Kuvassa 26 on esitetty metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden mittaustulo sten 

keskiarvot eri tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin. 

Kuvassa on esitetty myös pisteiden lineaarisen regressiomallin yhtälöt, sekä selitysas teet 

R2. On huomioitava, että kuvaaja ei lähde origoista. 

 

Kuva 26. Kaasuanalysaattorilla mitattujen metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden 
mittauspisteiden keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen 

(punainen viiva), sekä pisteiden lineaaristen regressiomallien (sininen ja punainen 
pisteviiva) yhtälöt ja selitysasteet R2. 
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5.2.7 Koesarja 7: CH4+CO2+H2O 

Koesarjassa 7 syötetyn CH4+CO2-kaasuseoksen joukkoon höyrystettiin vettä noin 110 

oC:isen kaksialueisen höyrystimen ja ruiskupumpun avulla, ja näin voitiin simulo ida 

kosteaa biokaasua. Tarkoituksena oli tutkia, muuttaako kaasuseoksessa oleva kosteus 

mittaustuloksia, ja jos muuttaa, niin mihin suuntaan. 

Ensimmäisessä osassa simuloitiin kosteaa biokaasua, jonka kosteusprosentti on 5 %. 

Ruiskupumpulla syötettiin vettä höyrystimeen 0,76 ml/h. Kuvassa 27 on esitetty 

kaasuanalysaattorin havaitsemien metaanin ja hiilidioksidin määrät tilavuusprosentte ina 

ajan funktiona kaasun kosteuden ollessa 5 %. 

 

Kuva 27. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset metaani- ja hiilidioksidipitoisuudelle 
tilavuusprosentteina ajan funktiona kaasun kosteuden ollessa 5 %. 

 

Kuvassa 27 nähdään metaanin ja hiilidioksidin mittausten portaittainen, koesuunnite lman 

mukainen tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 300 

ml/min. Kuvasta nähdään, metaanin mittausten kasvu ensimmäisessä 70 % syötöllä. Sekä 
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metaanilla että hiilidioksidilla on havaittavissa mittaustulosten epätasaisuutta aikavälil lä 

9–11 min. Sekä metaani että hiilidioksidi reagoivat muutoksiin yhtä nopeasti.  

Taulukossa 15 on esitetty kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien 

tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, 

otoskeskihajonnat sekä laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna 

luvulla 2) kaasun kosteuden ollessa 5 %. 

Taulukko 15. Kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien tasaantuneiden 

tulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus kaasun kosteuden ollessa 5 %. 

CH4 

syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCH4 

CH4 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70 299 70,92 1,32 0,094 ±0,19 

60 219 60,92 1,53 0,142 ±0,28 

50 132 50,70 1,40 0,038 ±0,08 

40 132 40,51 1,28 0,057 ±0,11 

      

CO2 

syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO2 

CO2 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

30 289 30,23 0,78 0,113 ±0,23 

40 213 40,20 0,50 0,145 ±0,29 

50 128 50,39 0,79 0,045 ±0,09 

60 114 60,34 0,56 0,056 ±0,12 

 

Kuvassa 28 on esitetty metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden mittaustulo sten 

keskiarvot eri tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin kaasun 

kosteuden ollessa 5 %. Kuvassa on esitetty myös pisteiden lineaarisen regressiomal l in 

yhtälöt, sekä selitysasteet R2. On huomioitava, että kuvaaja ei lähde origoista. 



75 

 

Kuva 28. Kaasuanalysaattorilla mitattujen metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden 
mittauspisteiden keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen 
(punainen viiva), sekä pisteiden lineaaristen regressiomallien (sininen ja punainen 

pisteviiva) yhtälöt ja selitysasteet R2 kaasun kosteuden ollessa 5 %. 

 

Koesarjan toisessa vaiheessa simuloitiin kosteaa biokaasua, jonka kosteusprosentti on 10 

%. Vettä syötettiin ruiskupumpulla höyrystimeen 1,61 ml/h. Kaasuanalysaatto r in 

havaitsemien metaanin ja hiilidioksidin määrät tilavuusprosentteina ajan funktiona 

kaasun kosteuden ollessa 5 % on esitetty kuvassa 29. 
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Kuva 29. Kaasuanalysaattorin mittaustulokset metaani- ja hiilidioksidipitoisuudelle 

tilavuusprosentteina ajan funktiona kaasun kosteuden ollessa 10 %. 

 

Kuvassa 29 nähdään metaanin ja hiilidioksidin mittausten portaittainen, koesuunnite lman 

mukainen tilavuusprosentin muutos. Koesarjassa on käytetty kokonaisvirtauksena 300 

ml/min. Kuvasta nähdään metaanin ja hiilidioksidin siisti käyttäytyminen, lukuun 

ottamatta 7 min kohdalla tapahtuvaa vaihtelua. Hiilidioksidilla on havaittavissa 

mittaustulosten vaihtelua aikavälillä 12–15 min. Sekä metaani että hiilidioksidi reagoivat 

muutoksiin yhtä nopeasti.  

Taulukossa 16 on esitetty kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien 

tasaantuneiden mittaustulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, 

otoskeskihajonnat sekä laajennettu epävarmuus (mittausvirheen keskihajonta kerrottuna 

luvulla 2) kaasun kosteuden ollessa 10 %. 

 

 

CH4 [%]

CO2 [%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Til.-%

Aika [min]



77 

Taulukko 16. Kaasuanalysaattorin metaanille ja hiilidioksidille antamien tasaantuneiden 
tulosten keskiarvot otosmäärällä n, suhteelliset virheet, keskihajonnat sekä laajennettu 
epävarmuus kaasun kosteuden ollessa 10 %. 

CH4 

syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCH4 

CH4 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70/30 152 70,86 1,23 0,059 ±0,11 

60/40 190 60,83 1,38 0,043 ±0,09 

50/50 123 50,71 1,41 0,038 ±0,08 

40/60 151 40,54 1,35 0,051 ±0,10 

      

CO2 

syöttö 

[til.-%] 

Otosmäärä 

nCO2 

CO2 

mittausten 

keskiarvo 

[til.-%] 

Suhteellinen virhe 

[%] 

Otoskeskihajonta 

[til.-%] 

Laajennettu 

epävarmuus 

[til.-%] 

70/30 141 30,39 1,32 0,168 ±0,34 

60/40 176 40,32 0,80 0,062 ±0,12 

50/50 115 50,43 0,85 0,053 ±0,11 

40/60 138 60,35 0,58 0,044 ±0,09 

 

Kuvassa 30 on esitetty metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden mittaustulo sten 

keskiarvot eri tutkimuspisteissä suhteessa viivalla esitettyihin todellisiin arvoihin kaasun 

kosteuden ollessa 10 %. Kuvassa on esitetty myös pisteiden lineaarisen regressiomall in 

yhtälöt, sekä selitysasteet R2. On huomioitava, että kuvaaja ei lähde origoista. 

 

Kuva 30. Kaasuanalysaattorilla mitattujen metaanin ja hiilidioksidin tasaantuneiden 
mittauspisteiden keskiarvot (mustat ympyrät) verrattuna todelliseen pitoisuuteen 

(punainen viiva), sekä pisteiden lineaaristen regressiomallien (sininen ja punainen 
pisteviiva) yhtälöt ja selitysasteet R2 kaasun kosteuden ollessa 10 %. 
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y = 0,9997x + 0,3857
R² = 1

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80

Til.-%

Todellisen syötön ti l .-%



78 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Kaasuanalysaattorin mittauksissa huomioitua 

Ennen mittauksia VARIOluxx SYNGAS-kaasuanalysaattorin näytevirta (sample flow) 

asetettiin samaan lukuarvoon kuin Alicat MC-massavirtasäätimien asetusarvo 

(koesarjoissa 1–6 1000 ml/min, koesarjassa 7 300 ml/min). Vaikutti siltä, että jos näin ei 

olisi tehty, kaasuanalysaattori imee enemmän kaasuvirtaa mitä massavirtasäädin pystyy 

antamaan, tai vastakohtaisesti massavirtasäädin syöttää liian suurta kaasuvirtaa 

kaasuanalysaattorille muuttaen tuloksia. Tätä oletusta tukevat mittaustulosten tarkastelu, 

sillä kun koesarjaa 7 ajettiin ensin muuttamatta näytevirtaa, tulokset jäivät metaanin 

osalta n. 4–6 til.-% ja hiilidioksidin osalta n. 3–4 til.-% alle massavirtasäätimil le 

asetettujen arvojen. Näytevirran säädön jälkeen mittaustulokset asettuivat vastaamaan 

asetettuja arvoja. Käytettyjen Alicat MC-5SLPM-D- ja MC-10SLPM-D-

massavirtasäätimien tarkkuus on ±0,6 % lukemasta tai ±0,1 % koko alueesta (0,0005–5 

l/min) (kumpi on suurempi). 

Massavirtasäätimien ja kaasuanalysaattorin vasteen välistä kuollutta aikaa ei mitattu, 

mutta havaittiin, että kaasuanalysaattori reagoi käytetystä sensorista riippuen riittävän 

nopeasti. Mittaustulosten tasaantumiseen tarvittava aika riippuu paljon syötön määrän 

vaihtelun suuruudesta, mutta yleisesti ottaen mittaustuloksen tasaantuvat noin minuutin 

kuluessa suurimmillakin koesuunnitelmassa käytetyillä syöttösuhteiden eroilla.  

Mittausten aikana havaittiin massavirtasäätimien antamien arvojen impulssima inen 

heittely, noin 44 sekunnin sykleissä. Nämä heittelyt eivät erottuneet kaasuanalysaattoril la. 

Impulssin aikavälistä voitaisiin olettaa, että kyseessä on kaasuanalysaattorin sensorille 

ottama näytevirta kaasuanalysaattorin valmistajan ilmoittaman vasteajan (t90) ollessa 40 

sekuntia mitattaville kaasuille vetyä lukuun ottamatta. Vedylle ilmoitettu vasteaika (t90) 

on alle 15 sekuntia. 

Aiemmin havaittu kaasuanalysaattorin mittaamien hiilimonoksidin ja metaanin arvojen 

ryömintä oli havaittavissa myös nyt. Tämä huomioitiin nollaamalla kaasuanalysaatto r i 

(ottamalla uusi ns. zero point) ennen hiilimonoksidin ja metaanin mittausta. Tulosten 

perusteella ryömintä ei näyttäisi vaikuttavan itse mittaukseen, sillä hiilimonoksidin ja 

metaanin arvot pysyvät suurimmassa osassa mittauksista virherajojen sisällä. Nämä 
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mittaukset on tehty myöhemmin nollaukseen verrattuna kuin mittaukset, joissa virheraja 

ylittyy. Ryömintä tapahtunee taustalla, kun hiilimonoksidia tai metaania ei mitata, ja 

mitattaessa sillä ei näytä olevan vaikutusta. 

Ennen vedyn mittausta tyhjänä käyvä kaasuanalysaattori antoi vedylle negatiivisen, 

välillä -0,08–0,14 % olevan arvon. Tämä virhe ei poistunut uudella nollauksella, eikä tällä 

ollut vaikutusta mittaustuloksiin, jotka olivat lähellä toisiaan ennen ja jälkeen nollauksen. 

Tämä negatiivinen arvo voi olla syy, miksi kaasuanalysaattori näyttää vedylle joissain 

mittauspisteissä asetettuja arvoja alempia arvoja, erityisesti mentäessä hyvin pieniin 

vedyn pitoisuuksiin ja virheen noustessa suureksi. 

Koesarjan 3 aikana, eli hiilimonoksidia mitattaessa, mittaustuloksia tallentava tietokone 

katkaisi yhteyden kaasuanalysaattoriin. Näin ollen koesarjan 3 mittaukset eivät 

tallentuneet tietokoneelle, mutta ne saatiin kaasuanalysaattorin muistiin tallentuneesta 

mittausdatasta. Kaasuanalysaattori tallensi tietoa kahden sekunnin välein (tietokone 

puolestaan yhden sekunnin välein), mistä johtuu pienempi otoskoko 

hiilimonoksidipitoisuuden keskiarvojen, keskihajonnan ja laajennetun epävarmuuden 

laskennassa. 

Metaania syötettiin kaasuanalysaattorille aiemmin hiilimonoksidille käytetyllä linja lla. 

On mahdollista, että linjaan oli vielä jäänyt hiilimonoksidia. Tämän mahdollisuutta 

pyrittiin minimoimaan ajamalla ensimmäisiä metaanin mittauksia pidempään. Lisäksi 

ennen metaanin mittauksia valmiiksi tehdyssä veden ruiskupumpun valmistelussa on 

voinut päästä pieni määrä vettä linjaan, sillä kaasuanalysaattorin kondenssikerä imen 

putkessa näkyi muutamia kondensoituneita vesipisaroita. Tällä ei kuitenkaan pitäisi olla 

merkittävää vaikutusta metaanin mittauksessa. 

Kaasuanalysaattorin ja höyrystimen välillä olevan linjan pituus, joka muodostaa niin 

sanotun kylmälinjan, on voinut aiheuttaa veden kondensoitumista linjaan koesarjassa 7. 

Linjaa avatessa kondenssia ei havaittu linjasta tai liittimistä. Seuraavina päivinä 

koesarjojen suorittamisesta kaasuanalysaattorin jälkeisestä kondenssikeräimestä löytyi 

noin 3,5 ml nestettä, mikä viittaisi siihen, että kosteutta on mennyt kaasuanalysaatto r in 

läpi odotetusti. Kondenssin suurta määrää voi joiltain osin selittää ruiskupumpun 

valmistelussa mahdollisesti höyrystimeen päässyt ylimääräinen vesi ja huoneilman 

kosteus. Kondenssin määrä on silti odotettua suurempi, sillä käytetty ruisku oli 

tilavuudeltaan vain 2,5 ml, eikä sitä käytetty kokeiden aikana kokonaan. 
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6.2 Mittaustulosten tarkastelu 

Koesarjojen tuloksista, erityisesti kuvaajista on nähtävissä, että kaasuanalysaattori seuraa 

annettuja arvoja hyvin. Kuvista 15, 17, 19 ja 23 nähdään, että kaasuanalysaatto r in 

reagointi on nopeaa ja mittausarvojen asettuminen asetusarvoihin (portaat kuvissa) on 

tarkkaa. Vain pientä mittausarvojen vaihtelua oli havaittavissa mittausten asetuttua.  

Mittauksesta riippumatta ensimmäisessä portaassa oli ryömintää ylöspäin, mikä voi 

selittyä sillä, että mittauksessa tullaan nolla-arvosta ylöspäin paljon suurempaan 

syöttöarvoon. 

Kuvissa 21, 25, 27 ja 29 voidaan seurata kaasujen käyttäytymistä syötettäessä kahta 

analysoitavaa kaasua. Kuvista voidaan seurata, miten kaasut saavuttavat tasapainonsa . 

Kuvassa 21 nähdään, että vety reagoi muutoksiin nopeammin kuin hiilimonoksidi, ja 

saavuttaa tasapainonsa nopeammin. Hiilimonoksidi tulee koko ajan hieman myöhemmin 

analysaattorille, mikä johtunee vetyanturin lyhyemmästä vasteajasta. Kuvassa 25 

nähdään puolestaan, kuinka hiilidioksidi ja metaani reagoivat ja saavuttavat tasapainonsa 

samanaikaisesti. Kuvassa 25 hiilidioksidikäyrän piikki selittynee massavirtasäät imen 

vaihtamisella ja syötön asetuksista ennen varsinaista mittausta, sillä hiilidioksid il le 

käytettiin tässä samaa massavirtasäädintä kuin vedylle aiemmin. Piikin jälkeen 

hiilidioksidin käyttäytyminen on odotetun kaltaista. Kuvissa 27 ja 29 metaanin ja 

hiilidioksidin käyttäytymiset seuraavat toisiaan. 

Tasaantuneiden mittauspisteiden keskiarvot näyttävät osuvan hyvin määritetyl le 

kalibrointisuoralle. Kuvissa 16, 18, 20 ja 22 esitetyille hiilidioksidille, vedylle ja 

hiilimonoksidille, sekä vedyn ja hiilimonoksidin kaasuseokselle mittausten keskiarvot 

osuvat myös lähelle todellisia arvoja kuvaavaa suoraa, yksittäisiä pisteitä lukuun 

ottamatta. 

Suurimmat erot todelliselle viivalle sovitettuna nähdään kuvassa 24 esitetyllä koesarjan 

2 metaanilla, sekä kuvassa 26 koesarjan 6 metaanin ja hiilidioksidin kaasuseoksella. 

Poikkeamaa on sekä metaanilla että hiilidioksidilla. Tämä herättää huomiota, sillä kuvissa 

28 ja 30 ei nähdä yhtä suuria poikkeamia kuin mitä kuvassa 26, vaikka koesarjoissa on 

sama kaasusyöttö. Veden syötön ei pitäisi vaikuttaa niin selvästi, sillä kuvissa 28 ja 30 ei 

havaita eroa, vaikka veden syöttömäärä kaksinkertaistuu. Koesarjan 7 valmisteluissa 

syötetty kokonaisvirtaus säädettiin 300 ml/min, mikä voi vaikuttaa tulosten 



81 

vertailtavuuteen. Kaasuanalysaattori voi olla tarkempi pienemmällä kaasuvirtauksella, tai 

massavirtasäätimet voivat reagoida nopeammin kaasun määrän muutoksiin ja pysyä näin 

tarkemmin asetetussa syöttömäärässä.  

Vety on ainoa kaasu, jolle selitysaste R2 on alle yksi (kuva 18), minkä vuoksi vedylle 

piirrettiin polynomisovitteinen kalibrointikäyrä vastaamaan paremmin vedyn 

epälineaarista vastetta. Tämä vaikuttaa johtuvan pienillä vedyn arvoilla (0,1–1 til.-%) 

ilmaantuvista suurista mittausvirheistä. Pienellä syötöllä myös virheen määrä korostuu. 

Suuremmilla vedyn arvoilla (5 til.-% ja yli) mittaustulokset ovat luotettavampia.  

Kaasuanalysaattorille annetaan absoluuttiseksi lukemaksi/tarkkuudeksi ±0,2 tai 2 % 

lukemasta, eli pienimmät mitatut syötöt ovat liian pieniä kaasuanalysaatto r in 

havaittavaksi luotettavaksi. Jos nämä liian pienellä syötöllä tehdyt mittaukset jätetään 

huomioimatta, vedyn mittaus vaikuttaa luotettavalta. 

Myös hiilimonoksidille on huomattavissa mittaustulosten suurempaa poikkeavuutta 

pienillä syötöillä, mutta yli 0,5 til.-% syötöllä mittaus vaikuttaa toimivan luotettavas t i.  

Hiilimonoksidin tarkkuudeksi valmistaja lupaa ±0,3 til.-% tai 2 % lukemasta. Syöttöä 

kasvattaessa, eli noustessa pienistä arvoista ylöspäin, hiilimonoksidin mittaukset 

vaikuttavat tarkemmilta verrattuna suurista arvoista pienempiin mentäessä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tehdyn termodynaamisen mallinnuksen tuloksena saatiin varmiste ttua 

suunnitteluparametri reformointilämpötilalle. Mallinnustulosten perusteella ei ole syytä 

operoida alle 800 oC:een. Mallinnustulosten mukaan reaktorikaasun kuivareformoinnissa 

muodostuu hiiltä koko tarkasteltavalla alueella. Kuivareformoidessa heikkolaatuista 

kaatopaikkakaasua hiilen muodostuminen vähenee lämpötilan noustessa, kunnes yli 760 

oC:ssa hiiltä ei termodynamiikan mukaan enää muodostu. Reaktorikaasun bi-

reformoinnissa 800 oC:ssa veden syötön tulee olla vähintään 32,4 til.-%, jotta hiiltä ei 

muodostuisi. Kosteaa biokaasua käytettäessä tämä veden syöttö on vähintään 29,1 til.-% 

biokaasun kosteuden ollessa 5 % ja 25,7 % biokaasun kosteusprosentin ollessa 10 %. Bi-

reformoitaessa reaktorikaasua hapella, happisyötön tulee olla vähintään 20,6 til.-% hiilen 

muodostumisen estämiseksi. Bi-reformoitaessa kaatopaikkakaasua vedellä, vähintään 

20,0 til.-% veden syötöllä hiiltä ei muodostu. Tri-reformoidessa kosteaa reaktorikaasua, 

jonka kosteusprosentti on 5 %, happisyötön tulee olla vähintään 18,0 til.-%, jotta hiiltä ei 

muodostuisi. Tämän jälkeen systeemiin alkaa kertyä vettä ja vedyn määrä alkaa laskea.  

Reaktorikaasulle, jonka kosteusprosentti on 10 %, happisyötön tulee olla vähintään 15,4 

til.-%. Mallinnusten mukaan heikkolaatuisen kaatopaikkakaasun bi-reformointi hapella 

tai tri-reformointi ei ole perusteltua, sillä silloin systeemiin kertyy vettä, hiilidioks id in 

määrä kasvaa ja vedyn määrä puolestaan laskee koko tarkasteluvälillä. 

Kaasuanalysaattori toimii odotetusti ja tarkasti, kunhan huomioidaan eri kaasujen alarajat 

mitattaessa. Liian pieniin arvoihin mentäessä virhe nousee suureksi, vaikka saadaan 

kuitenkin suuntaa antavaa tietoa. Kaasuanalysaattorin kokonaisvirtauksen säätäminen 

massavirtasäätimien kanssa on laboratoriolaitteistossa tärkeää, jotta saadaan tarkkoja 

mittaustuloksia. Esimerkiksi kun kaasuanalysaattoriin säädetty näytevirta oli 1000 

ml/min ja massavirtasäätimiin säädettiin 300 ml/min, heittoa esiintyi usean prosentin 

verran. Voidaan olettaa, että pilot-laitteistossa tämä ei ole niin tärkeää, sillä biokaasua 

otetaan sivuvirrasta kaasuanalysaattorilla säädetty määrä. 

Kaasuanalysaattorin dynamiikkaa tarkasteltaessa mittaustuloksista nähdään, että 

kaasuanalysaattorin mitattu vasteaika (t90) on noin 35 sekuntia hiilidioksid in, 

hiilimonoksidin ja metaanin koesarjojen ensimmäisessä mittauspisteessä. Vedyllä 

vastaava luku on noin yhdeksän sekuntia. Tämän jälkeen kaasuanalysaattorilla kestää 

jonkin aikaa tasaantua lopulliseen mittaustulokseen.  Yhteensä tähän menee kaiken 
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kaikkiaan noin minuutti. Verrattaessa valmistajan antamiin vasteaikoihin (t90) 

verrattaessa (hiilidioksidin, hiilimonoksidin ja metaanin (t90) 40 sekuntia ja vedyn alle 

15 sekuntia), voidaan todeta kaasuanalysaattorin saavuttavan luvatut vasteajat. 

Liian suuri näytevirta aiheuttaa myös paine-eroa systeemiin, ja paikallaan olleeseen 

ruiskupumpun ruiskuun ilmestyi kokeiden aikana jonkin verran ilmakuplia. Ei ollut täysin 

selvää, johtuiko tämä esimerkiksi kaasuanalysaattorin luomasta paine-erosta, kun virtaus 

massavirtasäätimien kanssa ei ollut säädetty, vai oliko ruiskussa epäpuhtauksia. 

Luotettavia mittaustuloksia varten ei ole suositeltavaa mennä valmistajan antamia 

minimipitoisuuksia pienempiin arvoihin. Liian pienillä pitoisuuksilla mittaustulokset 

voivat olla suuntaa antavia, mutta eivät tarpeeksi tarkkoja. Vedylle ei ole suositeltavaa 

mennä alle 1 til.-%, mutta yli 5 til.-% tulokset ovat tarkkoja. Mittauksissa ei selvinnyt, 

millä kohtaa tulokset muuttuivat luotettaviksi, sillä väliä 2–4 til.-% ei mitattu; olisiko 

esimerkiksi 2 til.-% syöttö ollut jo luotettava, vai vaaditaanko lähemmäs 5 til.-% 

pitoisuus. Tämä tarkkuusraja olisi hyvä selvittää. Hiilimonoksidi puolestaan antoi 

luotettavia mittaustuloksia jo 0,5 til.-% syötöllä, mutta 0,1 til.-% syötössä virhe oli suuri.  

Vedylle kaasuanalysaattori antoi tyhjänä negatiivisia arvoja, ja mittaustulokset jäivät 

joissain mittauspisteissä alle todellisen arvon. Virhe pysyi valmistajan antaman 

virhemarginaalin sisällä, mutta on muistettava, että mitattu arvo voi olla pienempi kuin 

todellinen, toisin kun muissa kaasuissa, joissa mittaustulos oli yleensä todellista arvoa 

suurempi. Kaasuanalysaattorin nollaaminen eli uusi zero point ei vaikuttanut, vaan 

negatiivisia arvoja nähtiin zero pointin jälkeenkin. 

Aiemmin havaittu hiilimonoksidin ja metaanin ryömintä, kun niitä ei ole syötteessä, 

huomattiin myös näissä mittauksissa. Ryömintä on taustalla tapahtuvaa mittaustuloksen 

arvon hidasta nousua, vaikka kaasuanalysaattorille ei syötetä hiilimonoksidia tai 

metaania. Tekemällä uusi zero point ryömintä saadaan nollattua. Mittaustuloksissa ei 

ollut eroa ennen ja jälkeen zero pointin hiilimonoksidia ja metaania mitattaessa, joten 

voidaan olettaa, että ryömintä ei vaikuta itse mittaukseen. 

Kylmälinjan pituuden merkitystä voisi selvittää myöhemmissä mittauksissa; muuttuvatko 

tulokset käyttämällä lyhyempää linjaa, jolloin höyrystyneellä vedellä ei ole höyryst imen 

jälkeen mahdollisuutta kondensoitua linjaan. Nykyisellään, pitkällä linjalla varsinais ia 

ongelmia ei havaittu. 
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Ennen mittauksia testattiin, vaikuttaako koejärjestelyissä höyrystimen (ja täten myös 

kaasujen) lämmittäminen noin 110 oC:een. Mitatut tulokset yksittäisille kaasuille olivat 

samansuuruisia sekä kylmän että lämmitetyn höyrystimen läpi syötettyinä. 

Koejärjestelyissä jäi selvittämättä, onko linjoihin ja massavirtasäätimiin jäävillä kaasuilla 

vaikutusta tuloksiin, kun linjoja ja massavirtasäätimiä vaihdellaan kaasusta toiseen. 

Tämän työn mittauksissa aiemmin vedylle käytetty massavirtasäädin vaihdett iin 

hiilidioksidille, ja metaanin syöttöön käytetyllä linjalla oli aikaisemmin syötetty 

hiilimonoksidia. Vaikka mittausten annettiin tasaantua ennen lukemien ottoa, pienet 

määrät kokeeseen kuulumatonta kaasua voivat vaikuttaa hieman tuloksiin. Toisaalta 

metaania testattaessa heti linjan vaihdon jälkeen ajettu koesarja johti pienempään 

mittausvirheeseen kuin seuraava metaanin koesarja, eli metaani oli luultavasti siinä 

vaiheessa jo huuhtoutunut pois linjasta. 

On huomioitavaa, että käytetty kaasuanalysaattori näyttää antavan käyttöjärjestelmässään 

ja mittaustuloksissaan hiilimonoksidille yksiköksi tilavuus-%. Kuitenkin tuloksista 

nähdään, että yksikkö onkin todellisuudessa ppm-lukema (parts per million, ppm) ja 

lisäksi tulokset saadaan yksikössä mg/m3. Tämä voi selittää hiilimonoksidin tarkan 

mittauksen myös pienillä pitoisuuksilla. 

Kaasuanalysaattorin mittaustulosten käsittelyssä on suositeltavaa tallentaa lokia sekä itse 

kaasuanalysaattorilla, että myös siihen liitetyllä tietokoneella. Tietokone voi katkaista 

yhteyden analysaattoriin ja antaa ”no data”-virheilmoituksen, jolloin mittaustieto ei 

tallennu tietokoneen lokiin. Varmistamalla yhtäaikainen tallennus molempiin, voidaan 

yleensä luottaa, että tieto löytyy ainakin toisesta laitteesta häiriön sattuessa. 

Kaiken kaikkiaan kaasuanalysaattori siis toimi tarkasti ja halutusti, ja soveltuu 

käytettäväksi synteesikaasun ja biokaasun mittaukseen. Kaasuanalysaatto r in 

mittaustuloksissa on havaittavissa pysyvää systemaattista virhettä eli mittauksissa on 

bias. Tämä nähdään myös tarkasteltaessa mittaustulosten suhteellisia virheitä. Tästä 

johtuen mittaustulokset menevät ohi laajennetun epävarmuusvälin ohi. Kalibrointisuoraa 

käyttämällä voidaan kompensoida systemaattinen virhe jatkossa. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella vedyntuotantolaitteisto vedyn tuottamiseks i 

biokaasusta. Työn kirjallisuustutkimuksessa käytiin läpi biokaasun koostumus, 

valmistus, sekä biokaasun puhdistus- ja jalostusmenetelmiä. Lisäksi 

kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin biokaasun kuiva-, bi- ja tri-reformoinneista tehtyihin 

tutkimuksiin ja analysoitiin tutkimuksissa käytettyjä olosuhteita, syöttösuhteita ja 

katalyytteja. Katsauksessa tehtiin myös vertailua itse reformointimenetelmien välillä. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen lupaavien tulosten perusteella 

vedyntuotantolaitteistolla tullaan aluksi tutkimaan biokaasun tri-reformointia 1 baarin ja 

800–900 oC:een lämpötilassa käyttäen Ni/ZrO2-katalyyttia. 

Työn kokeellisessa osassa kuiva-, bi- ja tri-reformointireaktioiden toimintaa valituissa 

olosuhteissa tutkittiin termodynaamisella mallinnuksella käyttämällä HSC Chemistry-

mallinnusohjelmistoa. Mallinnuksella tarkasteltiin syöttösuhteiden vaikutusta 

tuotekaasun koostumukseen, sekä arvioimalla mallin avulla, millaisilla olosuhteilla hiilen 

muodostumista voidaan hillitä. Mallintamalla kosteaa reaktorikaasua (70 % metaania ja 

30 % hiilidioksidia) löydettiin hyväksi syöttösuhteeksi 18,0 % happea biokaasun 

kosteusprosentin ollessa 5 % ja 15,4 % biokaasun kosteusprosentin ollessa 10 %. 

Mallintamalla heikkolaatuista kaatopaikkakaasu (40 % metaania ja 60 % hiilidioksid ia)  

havaittiin, että hapen syötöllä, ja näin ollen tri-reformoinnilla ei saavuteta hyötyä vedyn 

määrään kummallakaan biokaasun kosteusprosentilla. 

Vedyntuotantolaitteisto suunniteltiin sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa 

toimivaksi. Laitteisto koostuu reformointiyksiköstä, kahdesta rinnakkain käytettävästä 

adsorptiokolonnista, membraanivakuumipumpusta, kaasunpuhdistuslaitteistosta, sekä 

sen jälkeisestä hiilimonoksidin poltto- ja kierrätysyksiköstä.  Laitteistoa varten hankitt iin 

sopivat liittimet ja linjat, reaktoria lämmittävä putkiuuni, kaasun virtauksesta huolehtiva 

pumppu, sekä kaasun koostumusta mittaava kaasuanalysaattori. Pilot-laitteiston 

rakentaminen aloitetaan myöhemmin kaikkien laitteiden ja osien saavuttua, ja 

laboratoriolaitteella tehtyjen esikokeiden jälkeen. Rakentamisen aikana voi olla tarpeen 

muokata suunnitelmaa mahdollisten esiin nousevien haasteiden huomioon ottamiseksi. 

Kaasuanalysaattori validoitiin hankittu kaasuanalysaattori mittaamalla eri käytettävien 

syöttökaasujen ja kaasuseosten yhdistelmiä. Näiden kokeiden pohjalta voitiin todeta 
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kaasuanalysaattorin toimivan käyttötarkoituksessa luotettavasti ja riittävän nopeasti, 

kunhan kiinnitetään huomiota näytevirran määrään ja kaasuanalysaattorille tulevan 

kaasun riittävyyteen. Kaasuanalysaattorin mittaustuloksissa on havaittavissa pysyvää 

systemaattista virhettä eli mittauksissa on vaihteleva bias. Työssä määritettyjä 

kalibrointisuoria käyttämällä voidaan jatkossa tämä systemaattinen virhe kompensoida. 

Kaasuanalysaattorin dynamiikkaa tarkasteltaessa todettiin, että kaasuanalysaatto r i 

noudattaa valmistajan antamia vasteaikoja.  
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