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Power-to-Gas (P2G) tarkoittaa sähköenergian muuttamista kaasuksi. Kyse on 

konseptista, jossa uusiutuvaa energiaa varastoidaan kaasuun kemialliseksi energiaksi. 

Siinä tuotettava kaasu on joko vetyä tai metaania. Metanoinnissa muodostetaan 

hiilidioksidista ja vedystä kemiallisella prosessilla metaania, joka voidaan syöttää 

maakaasuverkkoon. Hiilidioksidin laadulle tässä prosessissa ei ole selkeitä ohjeita. 

Tässä työssä on tavoitteena selvittää miten hiilidioksidin laatu vaikuttaa 

metanointiprosessiin ja miten sitä tulee käsitellä tätä prosessia varten. Selvitetään 

myös mahdollisia hiilidioksidinkäsittelymenetelmiä, sekä lyhyesti talteenotto- ja 

kuljetustapojen vaikutuksia niihin. Esitetään kirjallisuudesta löytyviä arvioita 

hiilidioksidin käsittelyn kustannuksille. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

EOR Engl. Enhanced Oil Recovery. Tarkoittaa tehostettua öljyn tuotantoa. 

Toteutetaan mm. injektoimalla hiilidioksidia tai vesihöyryä 

öljyesiintymään. 

TEG Trietyleeniglykoli, käytetään teollisuudessa kuivaamaan kaasuvirtoja 

absorptiolla 

TSA Adsorptioprosessi, jossa regenerointi tapahtuu lämmittämällä 

adsorptiomateriaalia (engl. Temperature Swirl Adsorber) 

P2G Tulee englannin kielisistä sanoista Power to Gas, tarkoittaen 

sähköenergian muuttamista kaasuksi. Kyse on konseptista, jossa 

sähköenergiaa muutetaan kaasun kemialliseksi energiaksi 

varastointimielessä 

PSA Adsorptioprosessi, jossa regenerointi toteutetaan paineen avulla (engl. 

Pressure Swirl Adsorber) 
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1 JOHDANTO 

Power-to-Gas (P2G) konseptin ideana on tasata uusiutuvan energian 

tuotantovaihteluita varastoimalla uusiutuvaa energiaa kemialliseksi energiaksi. Tätä 

energiaa voidaan sitoa ainakin vetyyn tai metaaniin. Metaanin etuna on, että sitä 

voidaan sellaisenaan käyttää maakaasun tapaan autoissa, kotitalouksissa ja 

voimalaitoksissa, sekä varastoida jo olemassa oleviin maakaasuvarastoihin ja toteuttaa 

jakelu olemassa olevan maakaasuverkon kautta. 

Metanointi ei ole täysin uusi idea vaan esimerkiksi 1970-luvulla öljykriisin aikaan 

Yhdysvalloissa rakennettiin hiilen kaasutuslaitoksia, joilla tuotettiin synteettistä 

maakaasua maakaasuverkkoon. Tätä teknologiaa on käytetty siitä asti 

teollisuusmittakaavassa Yhdysvalloissa. Ajankohtaiseksi metanointi tuli uudestaan 

2000-luvulla ja sittemmin on keskitytty ennen kaikkea maakaasun tuotantoon 

biopohjaisista polttoaineista. Täysin saman konseptin ja teknologian soveltaminen on 

vaikeaa johtuen eri lähtöaineista. (Lehner et al. 2014, 43) 

Power-to-Gas –konseptissa käytetään metanoinnin lähtöaineina vetyä ja hiilidioksidia. 

Vetyä tuotetaan polttokennoilla ja hiilidioksidi saadaan prosessiin voimalaitoksilta. 

(Lehner et al 2014, 53) Vedyn tuotanto tapahtuu kun sähkön hinta on halvimmillaan 

uusiutuvan energian tuottaessa energiaa yli tarpeen. Tässä työssä keskitytään 

hiilidioksidin ketjuun ja selvitetään hiilidioksidin käsittelyn vaatimukset prosessia 

varten. 

Hiilidioksidin talteenotto voimalaitoksista on melko uusi ilmiö, mutta esimerkiksi 

öljyn tehostettua tuotantoa varten on siirretty hiilidioksidia pitkiäkin matkoja (Teir 

2011, 28-30). Hiilidioksidin talteenottoa ja sen varastointia varten on suunnitteilla 

useita yksiköitä ympäri maailmaa. (MIT 2015)  

Ensin käydään läpi metanointiprosessi ja tarkastellaan minkälainen koko ketju 

oikeastaan on ja mitä vaatimuksia hiilidioksidin laadulle on. Seuraavaksi tarkastellaan 

minkä laatuista hiilidioksidi on kun se on kerätty eri menetelmin tuotantolaitoksilta ja 

mitä sille tarvitsee tehdä, sekä viimeiseksi esitellään kuljetus ja 

varastointimenetelmiä. 
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2 METANOINTI 

Metaanin tuotanto tapahtuu joko kemiallisesti katalyytin avulla tai biologisesti 

bakteerien tuottaessa entsyymejä, joiden avulla metanointi tapahtuu. Reaktioon 

tarvitaan vetyä ja hiilidioksidia tai hiilimonoksidia ja lopputuotteena saadaan 

metaania ja vettä. Kemiallinen metanointireaktio on tasapainoreaktio (1), joka vaatii 

vetyä ja hiilidioksidia (Lehner et al. 2014, 41–42). 

   CO! + 4H! ↔ CH! + 2H!O    (1) 

Reaktio tuottaa metaania parhaiten matalammilla lämpötiloilla, mutta se johtaa 

hitaampaan reaktioon. Tämän takia käytetään reaktioon soveltuvia katalyytteja. 

Reaktio on voimakkaasti eksoterminen eli se luovuttaa lämpöä ympäristöön. 

Valitettavasti kyseiset aineet reagoivat myös muilla tavoilla. Hiilidioksidi ja vety 

muodostavat hiilimonoksidia (2), hiilimonoksidi hiilidioksidia ja hiiltä (3). Myös 

hiilimonoksidi tuottaa metaania reagoidessaan vedyn kanssa (4). (Lehner et al. 2014, 

41–42) 

   CO! + H! ↔ CO+ H!O    (2) 

   CO! + C ↔ 2CO      (3) 

    CO+ 3H! ↔ CH! + H!O    (4) 

Tuotekaasu sisältää metaanin lisäksi vesihöyryä, hiilimonoksidia ja muuttumattomia 

lähtöaineita. Tuotteen koostumus voi vaihdella prosessityypin ja käytetyn 

reaktorityypin mukaan. Lisäksi käytetty katalyytti vaikuttaa reaktion kinetiikkaan ja 

konversiosuhteeseen. Katalyytteinä toimivat tyypillisesti ryhmän VIII-metallit kuten 

rauta, nikkeli ja kupari edullisen hinnan ja hyväksyttävän konversiosuhteen vuoksi. 

Katalyyttien toiminta häiriintyy ja jopa estyy kokonaan, mikäli prosessiin pääsee 

liikaa katalyyttimyrkkyjä kuten raskasmetalleja, rikkiä tai happea. (Lehner et al. 2014, 

42) 

Metanointi voi tapahtua reaktorissa joko kaksi- tai kolmifaasisena. Kaksifaasinen 

reaktio tarkoittaa kaasumaisia lähtöaineita ja kiinteää katalyyttiä. Kolmifaasisena 

reaktiossa reagoi keskenään kaasumaiset lähtöaineet, nestemäinen lämmönsiirtoaine 
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ja kiinteä katalyytti. Kuten aikaisemmin on mainittu reaktio on voimakkaasti 

eksoterminen, mikä tekee lämpötilan säätelystä haastavaa. (Lehner et al. 2014, 43) 

Kiinteäpetimetanoinnissa (Fixed Bed Methanation) käytetään katalyyttejä parin 

millimetrin kokoisina pelletteinä, jotka syötetään sekoittaen reaktoriin. Katalyytit 

muodostavat siellä staattiseen ja homogeeniseen katalyyttipedin. Noin 250-300 ºC 

esilämmitetyt kaasut lämpenevät merkittävästi reaktorissa eksotermisissä reaktioissa. 

Riippuen paineesta, muuntosuhde ja valikoituvuus laskee huomattavasti 400–500 ºC 

lämpötiloissa. Tämän takia lämpötilan hallinta on todella tärkeää ja paikallisia kuumia 

pisteitä on vältettävä. Kiinteäpetimetanointi jaetaan aina useampiin reaktoreihin, 

joissa on jokaisen reaktorin välissä kaasun jäähdytys, kierrätys ja reaktiolämmön 

kierrätys. (Lehner et al. 2014, 43) 

Kuvassa 1 on esitetty kiinteäpetimetanoinnin prosessikaavio. Metanointi reaktoriin 

syötetään syöttökaasua, eli vetyä ja hiilidioksidia. Reaktorissa kiinteiden 

katalyyttipellettien avulla metanointia tapahtuu. Jotta lämpötila ei nouse liian suureksi 

yhdessä reaktorissa ei metaania saada vielä haluttua määrää vaan tarvitaan useampia 

samanlaisia reaktoreita. Reaktorin jälkeen tuotettua kaasua jäähdytetään ja osa siitä 

kierrätetään takaisin ensimmäiseen reaktoriin. Viimeisestä reaktorista saatu 

tuotekaasu sisältää vielä synteettisen maakaasun lisäksi vettä, joka on kuivattava. 

(Lehner et al. 2014, 46) 
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Kuva 1. Kiinteäpetimetanoinnin periaatekuva. Kaasua kierrätetään ensimmäisestä reaktorista 

takaisin ensimmäiseen reaktoriin ja lämpö otetaan talteen reaktorien jälkeen. (Lehner et al. 

2014, 46) 

Leijukerrosmetanoinnille (Fluidized bed methanation) on tyypillistä isoterminen 

lämpötilajakauma, joka saavutetaan syöttämällä ilmaa kovalla nopeudella alakautta 

reaktoriin. Tämä liikuttaa kiinteitä katalyyttipartikkeleita muodostamaan leijuvan, 

nesteen pintaa muistuttavan pedin. (Kopyscinski 2010) Nestemäisen pedin 

aikaansaamiseksi vaadittu voima saadaan syöttämällä lähtökaasu reaktoriin kovalla 

paineella. Katalyyttien liike aiheuttaa hankautumista reaktorin sisäosiin. Tämän 

reaktorityypin etuina ovat hyvä lämmönluovutuskyky ja suuri katalyyttien pinta-ala 

lisäten massansiirtoa katalyytin ja kaasun välillä. Tällä reaktorityypillä riittää yksi 

reaktori, mutta tuotantovolyymiä ei pystytä säätämään olosuhteiden ylläpitämisen 

vaatiman kaasuvirran takia. (Lehner et al. 2014, 46–47) 

Kuvassa 2 on esitetty leijukerrosmetanoinnin prosessikaavio. Siihen on lisätty 

rikinpoisto sen yhdisteiden ollessa metanointia häiritseviä katalyyttimyrkkyjä. 

Lähtökaasusta (synteettisestä kaasusta) ensin poistetaan rikkiyhdisteet. Tämän jälkeen 

siihen lisätään höyryä ja se johdetaan esilämmityksen kautta metanointireaktoriin. 

Reaktorista saatu kaasu suodatetaan ja se luovuttaa lämpöä lähtöaineille ennen sen 

syöttöä maakaasuverkkoon synteettisenä maakaasuna. (Lehner et al. 2014, 48) 
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Kuva 2. Periaatekuva metanoinnista leijukerros-reaktorissa. Rikki poistetaan synteettisestä 

kaasusta ja osa tuotetusta maakaasusta palautetaan reaktoriin. (Lehner et al. 2014, 48) 

 

Kuplatorni-reaktori (Bubble Column) operoi kolmifaasisena. Kaasumaiset 

lähtöaineet, kiinteä katalyytti ja nestemäinen lämmönsiirtoaine. Tällä edistetään 

eksotermistä reaktiota ja saavutetaan isotermiset reaktio-olosuhteet, eikä katalyytti 

hankaudu reaktorin sisäosiin kuten leijukerrosreaktorissa. Reaktorissa oleva neste 

kuitenkin heikentää massansiirtoa katalyytin ja kaasun välillä. Forschungszentrum 

Karlsruhe ja DVGW pyrkivät käyttämällä ionista nestettä mineraaliöljyn sijaan 

ratkaista ongelman osittaisen kuorman ajamisesta laitokseen, sekä mahdollistavan 

reaktorin modularisaation. (Lehner et al. 2014,  47–48)  
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Katalyytteihin pohjautuvien kemiallisien metanointiprosessien lisäksi on olemassa 

biologisia prosesseja. Biologiset prosessit tunnetaan biokaasun tuotannosta. Kaksi 

pääreaktiota ovat acetoclastinen methanogesis (5) ja hydrogenotrooppinen 

methanogesis (6). (Lehner et al. 2014, 48–49) 

   CH!COOH ↔ CH! + CO!    (5) 

   CO! + 4H! ↔ CH! + H!O    (6) 

Reaktioyhtälö (6) on sama kuin (1). Reaktiot (5) ja (6) syntyvät eri entsyymien 

tuottamien katalyyttien avulla. Happoihin perustuva metanointi (5) on biomassan 

uudelleenmuokkauksessa vallitseva reaktio. Biologinen metanointi voi olla joko 

integroitu biokaasulaitokselle, jossa molemmat reaktiot ((5) ja (6)) toteutuvat yhtä 

aikaa tai valikoitua metanointia, jossa tapahtuu vain toista (yhtälö (6)). Lähtöaineena 

biologisessa metanoinnissa voi olla esimerkiksi puhdistamoliete, johon lisätään vetyä. 

(Lehner et al. 2014, 49-50) 

Biologinen metanointi toimii alemmassa lämpötilassa (30-60 ºC) ja ympäristön 

paineessa (1 bar), sekä omaa paremman toleranssin lähtöaineiden epäpuhtauksia 

vastaan. Lisäksi mikrobit tarvitsevat elävinä olioina ravintoaineita. Pitkä-aikainen 

stabiilius, biologisten reaktioiden valikoituvuus, sekä suorituskyky vaihtelevissa 

olosuhteissa ovat vielä tutkimuksen alla. Tämän lisäksi teknologia täytyy skaalata 

isommaksi, jotta sillä voi olla käyttöä laajemmin ja esimerkiksi Power-to-Gas 

prosessissa.  (Lehner et al. 2014, 50) 

Biologisessa metanoinnissa käsittelemätöntä biokaasua voidaan käyttää hiilenlähteenä 

mikä on merkittävä etu taloudellisessa mielessä. Toisaalta hiilenlähteen täytyy vastata 

metanointilaitoksen kokoa ja biokaasun lähteet ovat ainakin vielä pieniä (antaisivat 

mahdollisuuden maksimissaan noin 2 MW:n laitokselle). Suuret yksiköt vaatisivat 

isoja lähteitä. Tähän mennessä ainoa metanointimenetelmä, josta on 

teollisuusmittakaavassa kokemusta on kemiallisesta kiinteäpeti metanoinnista. 

(Lehner et al. 2014, 50–51 ja 54) 
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2.1 Metanointi osana P2G prosessia 

Power-to-Gas prosessissa vaaditun vedyn tuotanto on epäsäännöllistä ja riippuu 

uusiutuvan energian saannista. Kuitenkaan toistuvia prosessin sammuttamisia ja 

käynnistämisiä ei voida toteuttaa kemiallisessa metanoinnissa. Tämän vuoksi 

väliaikaiset varastot vedylle ja hiilidioksidille ovat välttämättömiä varaston koon 

riippuessa kaasun tuotannon vaihtelusta ja metanoinnin herkkyydestä kuorman 

vaihtelulle. Hiilidioksidin varastointi voidaan toteuttaa nesteenä. Metanoinnissa osana 

P2G prosessia käytetään hiilidioksidia lähtöaineena, kun perinteisemmissä laitoksissa 

hiilimonoksidi toimii lähtöaineena. (Lehner et al. 2014, 51–52) 

Lohkokaavio P2G metanointiprosessin tarvitsemista osista (Kuva 3). Hiilidioksidista 

ja vedystä tuotetaan metaania. Metanointi-reaktorin jälkeen tuotekaasu käsitellään, 

siten että siitä otetaan pois kaikki paitsi metaani, joka syötetään maakaasuverkkoon. 

Vety ja hiilidioksidi kierrätetään takaisin metanointi-reaktoriin ja vesi poistetaan 

kierrosta. (Lehner et al. 2014, 52) 

 

Kuva 3. P2G-metanoinnin periaatekuva. (Lehner et al. 2014, 52) 
 

Lähtöaineet vety ja hiilidioksidi täytyy puristaa metanointiprosessin paineeseen. 

Elektrolyysi toimii usein korotetulla paineella, kun taas hiilidioksidin lähteet ovat 

lähes poikkeuksetta ympäristön paineessa. Tyypilliset metanointilaitokset ovat 

toimineet teollisuus skaalalla ja korkealla käyttöasteella. P2G-prosessissa toimivien 

metanointilaitosten koko ja käyttöaste saattavat sen sijaan vaihdella hyvin paljon. 
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Metanointiprosessi ja -laitos täytyy suunnitella siten että se on helposti isommaksi 

skaalattava, toimii joustavalla kuormalla ja voi olla pitkään valmiustilassa, mihin ei 

pysty mikään perinteisistä metanointilaitoksista. (Lehner et al. 2014, 52) 

Taloudellisen kannattavuuden parantaminen on yksi metanointiprosessin kehityksistä 

P2G sovelluksiin. Sitä voidaan edistää esimerkiksi hyödyntämällä reaktiossa 

vapautunutta lämpöä, lisäämällä katalyyttien käyttöikää ja saavuttamalla prosessille 

korkean vuosittaisen käyttöajan.  (Lehner et al. 2014, 53) 

2.2 Lähtöaineiden vaatimukset P2G-prosessissa 

Vety saadaan prosessiin tuottamalla sitä elektrolyysillä. Tämä prosessi takaa 

korkealaatuisen vedyn (jopa 99,99 prosenttisen), joten se soveltuu sellaisenaan 

metanointiin. Sen sijaan hiilidioksidin sisältämät epäpuhtaudet voivat olla ongelma. 

Käytännössä kemiallinen metanointi vaatii tietyn vähimmäislaadun kaasulta. 

Taulukossa 1 on esitetty metanoinnin vaatima hiilidioksidin laatu. Arvio on tehty 

olettaen vedyn ja hiilidioksidin moolisuhteeksi 4:1. (Lehner et al. 2014, 53) 

Kun kyse on pääkomponenteista vaatimukset ovat melko alhaiset. Metanoinnissa 

käytetyt katalyytit toimivat sekä hiilidioksidille että -monoksidille, joten kumpi vaan 

voi olla hiilenlähteenä. Typpi on reagoimaton kaasu metanoinnissa, mutta sen määrä 

vaikeuttaa lämmön hallintaa laitoksessa ja typpi joudutaan poistamaan tuotekaasusta 

mikäli metaani halutaan syöttää maakaasuverkkoon. Hapen pitoisuus lähtöaineissa voi 

vaikuttaa negatiivisesti katalyytin toimintaan (Lehner et al. 2014, 53), sekä heikentää 

prosessin tehokkuutta suoraan reagoimalla vedyn kanssa ja siten poistamalla halutussa 

reaktiossa tarvittavaa vetyä. Tämä lisää vedyn tarvetta ja heikentää siten koko 

prosessin tehokkuutta. (Müller et al. 2013) 

Riippuen hiilidioksidin lähteestä, tulokaasu sisältää aineita jotka ovat 

katalyyttimyrkkyjä heikentäen niiden toimintaa ja käyttöikää. Näistä 

katalyyttimyrkyistä haastavimpia ovat ennen kaikkea noki, ammoniakki, hiukkaset ja 

vetysulfidi. Myös NOx ja SOx voivat olla haitallisia, mutta niiden sallituille määrille ei 

ole tarkkoja määritelmiä. Näille aineille vastustuskykyisien katalyyttien kehitys on 

tärkeää, sillä silloin voitaisiin välttyä kalliilta kaasun käsittelyltä. (Lehner et al. 2014, 

54) 
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Müller et al. (2013) mukaan pieni määrä NO2:a (100 ppm) ei aiheuta merkittäviä 

muutoksia konversioprosessille, kun taas SO2 (noin 80 ppm) aiheuttaa 

konversiosuhteen ja selektiivisyyden laskua yli 1% tunnissa. SOx:n vaikutus 

prosessiin on toisaalta pienempi kuin pienenkin osuuden rikkivetyä (H2S). Jos 

metanoinnin lähtöaineet sisältävät yllä mainituista vain SOx:a voidaan ongelma 

ratkaista lähtöaineen puhdistamisen sijaan myös regeneroimalla metanoinnissa 

käytettävää nikkelipohjaista katalyyttiä. (Müller et al. 2013) 

2.3 Hukkalämmön hyödyntäminen P2G-prosessissa 

P2G–prosessin kustannuksia voidaan alentaa hyödyntämällä hukkalämpöä. 

Tavoitteena on hyödyntää metanoinnin hukkalämpöä hiilidioksidin talteenotossa. 

Prosessien tehokkuutta voidaan parantaa säästämällä hiilidioksidin erotuksessa ja 

vähentämällä jäähdytyksen tarvetta. Elektrolyysistä talteen otettua energiaa voidaan 

hyödyntää vain kaukolämmityksessä sen alhaisen lämpötilan (60-80 ºC) vuoksi. 

(Lehner et al. 2014, 55) 

Metanoinnissa syntyvä reaktiolämpö voidaan hyödyntää höyryvoimaprosessissa. 

Koska mahdolliset hiilidioksidin lähteet ovat usein teollisia prosesseja, jotka jo 

sisältävät höyryturbiinin, prosessit on vain sovitettava yhteen. Metanointiprosessin 

välijäähdytyksestä saatu höyry (joko 65 bar, 400 ºC tai 120 bar, 324.6 ºC) sisältää 

paljon enemmän energiaa kuin tarvitaan hiilidioksidin talteenotossa (2 bar, 120.3 ºC). 

Tämän vuoksi voidaan prosessista saatu höyry paisuttaa turbiinissa energiantuotantoa 

varten. (Lehner et al. 2014, 55) 
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3 HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO 

Hiilidioksidin talteenottoon on kolme pääasiallista lähestymistapaa. Polttoa edeltävä 

hiilidioksidin talteenotto (pre-combustion), polton jälkeinen (post-combustion)  ja 

happipoltto (oxy-combustion). Seuraavissa alaluvuissa käsitellään hiilidioksidin 

talteenottomenetelmä yksi kerrallaan. Eri menetelmillä saatujen hiilidioksidivirtojen 

puhtaus vaihtelee, mikä tulee vaikuttamaan myöhemmin tarvittavien hiilidioksidin 

siirto ja käsittelytapojen valintaan. Hiilidioksidin talteenoton jälkeisen 

hiilidioksidikaasun laatu eri menetelmiin pohjautuen esitetty taulukossa 1. 

(Vermaulen 2011, 23) 

Taulukko 1: Tyypilliset hiilidioksidin koostumukset eri talteenottomenetelmillä. (Vermaulen 
2011, 23) 

Komponentit Polttoa edeltävä 

talteenotto 

Polton jälkeinen 

talteenotto 

Happipoltto 

Typpi (N2) 0.2 V–% 0.18 V–% 2.0 V–% 

Happi (O2) jälki 100 ppmv 1.2 V–% 

Argon (Ar) 1.0 V–% 20 ppmv 0.8 V–% 

Hiilimonoksidi (CO) 0.13 V–% 10 ppmv jälki 

Vety (H2) 1.0 V–% jälki jälki 

Metaani (CH4) 200 ppmv 100 ppmv – 

Ei kondensoituvat, summa (yllä) 1.2 V–% 0.2 V–% 4 V–% 

Typpioksidit (NOx) 11 ppmv 5 ppmv 721 ppmv 

Rikkioksidit (SOx) – 0.84 ppmv 1.3 V–% 

Karbonyylisulfidi (COS) 1.7 ppmv   

Rikkivety (H2S) 100 ppmv   

Kloori (Cl) 17.5 ppmv 0.85 ppmv 0.14 V–% 

Elohopea (Hg) 0,000068 ppm 0.00069 ppm 0.0035 ppm 

Arseeni (As) 0.0033 ppm 0.055 ppm 0.0085 ppm 

Seleeni (Se) 0.01 ppm 0.017 ppm 0.026 ppm 

Tuhka 1.2 ppm 11.5 ppm 75 ppm 

 

Taulukosta 1 huomataan, että polton jälkeisellä tallteenotolla päästään puhtaimpaan 

hiilidioksidivirtaan, mutta siinä jää pieni määrä happea (100 ppm) jota taas ei polttoa 

edeltävällä talteenotolla jää hiilidioksidivirtaan. Metanointia ajatellen ennen kaikkea 

rikkivedyn määrä polttoa edeltävällä talteenottomenetelmällä kerätyssä 

hiilidioksidissa, sekä rikkioksidien määrä happipolttotekniikalla talteenotetussa 
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hiilidioksidissa aiheuttavat toimenpiteitä.  Lisäksi hapen määrä happipolttotekniikassa 

(yli 1 V-%) lienee liikaa metanointia varten.  

3.1 Polton jälkeinen talteenotto 

Polton jälkeinen hiilidioksidin talteenotto (kuva 4) on menetelmistä helpoin asentaa 

voimalaitokseen jälkikäteen. Hiilidioksidi otetaan talteen savukaasuista, jotka 

sisältävät typpeä, hiilidioksidia ja vesihöyryä pääkomponentteinaan, sekä lisäksi 

pienen määrän typpi- ja rikkiyhdisteitä. Savukaasuista poistetaan ensin epäpuhtaudet, 

jonka jälkeen hiilidioksidi otetaan talteen erinäisin kaasunerotusmenetelmin, joista 

yleisin on absorptio. Adsorptiossa liuos sitoo hiilidioksidin itseensä ja sen jälkeen 

tämä hiilidioksidin itseensä sitonut liuos luovuttaa toisessa säiliössä siihen tuodun 

lämmön vaikutuksesta hiilidioksidin, joka on tämän jälkeen hyvin puhdasta. 

(Muradov 2014, 202) 

 

Kuva 4: Poltonjälkeinen hiilidioksidin talteenotto. Hiilidioksidi erotetaan savukaasuista 

absorptiolla. (Muradov 2014, 190 ja CO2CRC Limited 2015) 

 

Hiilidioksidi erotetaan tyypillisesti absorptioliuoksella. Ennen hiilidioksidin 

absorptiota kaasun painetta nostetaan puhaltimella ja jäähdytetään noin 40–60 ºC-

asteiseksi. Kaasua jäähdytetään, sillä hiilidioksidi liukenee paremmin kun lämpötila 

on alempi. Jos liuos on kylmempää kuin savukaasut liuos laimenee tai jos liuos on 

lämpimämpi kuin savukaasut, liuos imee vettä pois systeemistä. (Rantsi 2008, 18-19.) 

Kaasu johdetaan suuren absorptiotornin läpi, missä se on kosketuksissa 

absorptioliuoksen (veden ja amiinin liuos) kanssa. Liuos absorboi hiilidioksidin 
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itseensä.  Hiilidioksidin absorboinut liuos johdetaan toiseen torniin jossa liuos 

lämmitetään. Tämä lämmitys erottaa hiilidioksidin amiineista. Nyt hiilidioksidi 

voidaan puristaa haluttuun paineeseen ja lämpötilaan. Amiini kierrätetään uudelleen 

käyttöön absorptiotorniin. (Zero CO2 2015)  

Absorptiotornissa tavoitteena on saada tiivistepinnan avulla mahdollisimman iso 

kosketuspinta-ala ylöspäin nousevalle kaasulle ja alaspäin valuvalle 

absorptioliuokselle. Yläosassa absorptiotornia on pesualue, jotta kaasuihin sitoutunut 

amiiniliuos saadaan pestyä pois ennen kaasun johtamista ilmakehään. (Zero CO2 

2015) 

Polton jälkeisen talteenoton etuna on, että se voidaan asentaa jo olemassa oleviin 

isoihin hiilidioksidin pistelähteisiin kuten hiilivoimaloihin ja sementtitehtaisiin. 

Tämän lisäksi voimalaitos voi talteenotto asennettunakin toimia joko talteenoton 

kanssa tai ilman. Verrattuna polttoa edeltäviin talteenottomenetelmiin hiilidioksidin 

alhaisemman pitoisuuden ja siten suuremman energiantarpeen takia polton jälkeinen 

talteenotto on kuitenkin kalliimpi vaihtoehto. Menetelmässä syntyy suuria häviöitä 

mm. absorptioliuoksen regeneroinnissa, pumpuissa ja puhdistetun hiilidioksidin 

puristamisessa putkiston paineeseen. Arvioiden mukaan hiilidioksidin talteenotolla 

varustetun hiilivoimalaitoksen loistehot laskevat laitoksen lämpötehoa 38-39 

prosentista 27 prosenttiin. (Muradov 2014, 205) 

Polton jälkeisestä talteenotosta saatu hiilidioksidi on melko puhdasta. Typpi- ja 

rikkiyhdisteet voidaan poistaa ennen hiilidioksidin talteenottoa, sillä ne aiheuttavat 

absorptiohäviöitä osaan hiilidioksidin talteenottoliuottimista (Rantsi, 2008. s.17-18). 

Jo ennalta tiukat vaatimukset savukaasujen päästöille voimalaitoksissa johtavat myös 

puhtaisiin hiilidioksidivirtoihin (Vermaulen 2011, 22) 

3.2 Polttoa edeltävä talteenotto 

Polttoa edeltävässä hiilidioksidin talteenotossa (Kuva 5) hiilidioksidi nimensä mukaan 

otetaan talteen ennen polttoa. Ensin polttoaineesta tuotetaan synteettistä kaasua 

kemiallisella reaktiolla. Näitä reaktioita ovat kaasutus, höyryreformointi ja osittainen 

hapetus, sekä vesi-kaasu tasapainoreaktio. Synteettisestä kaasusta erotetaan 

kaasunerotusmenetelmillä hiilidioksidi, jonka jälkeen synteettinen kaasu johdetaan 

polttokammioon poltettavaksi. Palamisessa syntyvä lämpö hyödynnetään sitten 



 15 

höyryntuotantoon tai suoraan kaasuturbiinissa sähköntuotantoon. (Rantsi 2008, 12–

13) 

 

Kuva 5. Periaatekuva polttoa edeltävästä talteenotosta. (Muradov 2014, 190) 

 

Ilmanerotusyksikkö tuottaa hapetuksessa tarvittavan hapen. Höyryreformoinnissa tätä 

ei tarvita vaan hapen sijaan reformointiyksikköön syötetään höyryä. 

Kaasutusreaktion, höyryreformoinnin ja osittaisen hapetuksen ideana on muuttaa 

polttoaine pääosin hiilimonoksidia ja synteettistä vetyä sisältäväksi. Tämä kaasu 

johdetaan vesi-kaasu-tasapainoreaktoriin, jossa hiilimonoksidi muokataan 

hiilidioksidiksi lisäämällä kaasuun höyryä. (Rantsi 2008, 13) 

Tämän jälkeen hiilidioksidi otetaan talteen jollakin menetelmällä. Tapoja 

hiilidioksidin talteenottoon ovat esimerkiksi absorptio, adsorptio ja kryogeeninen 

erotus. Tyypillinen tapa on absorptio. (Rantsi 2008, 14) 

Polttoa edeltävästä talteenotosta saadaan melko puhdasta hiilidioksidia, mutta siihen 

jää sekä haihtuvia kaasuja, että rikkivetyä, mikä on poistettava ennen metanointia sen 

toimiessa kyseisessä reaktiossa katalyyttimyrkkynä. Rikkivetyä syntyy kun poltetaan 

hiiltä ja se on poistettava myös kuljetusta varten sen ollessa myrkyllinen ja 

korroosiota aiheuttava aine. (Vermaulen 2011, 22–23) 
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3.3 Happipoltto 

Happipoltto on suhteellisen uusi hiilidioksidin talteenottomenetelmä. Happipoltossa 

käytetään puhdasta happea polttoaineen poltossa. Polttamisessa syntyvä savukaasu on 

lähes pelkästään hiilidioksidia ja vesihöyryä. Savukaasut kuivataan ensin ja mikäli 

vaaditaan, savukaasuista poistetaan vähäiset epäpuhtaudet (O2, N2, ja Ar). Savukaasut 

jäähdytetään  pisteeseen jossa hiilidioksidi tiivistyy nesteeksi, mutta epäpuhtaudet 

eivät. Tämän jälkeen hiilidioksidi voidaan puristaa haluttuun paineeseen kuljetusta tai 

jälleenkäyttöä varten. (Muradov 2014, 210–211)  

 

Happipolttotekniikassa (kuva 6) ensin ilmanerotusyksikössä erotetaan ilmasta happi. 

Tätä happea sitten käytetään polttokammiossa tai -kattilassa polttoaineen 

polttamisessa. Tällä tuotetaan tuorehöyryä, jolla ajetaan sähköntuottoon tarkoitettua 

turbiinia. Polttokammion korkean lämpötilan hallitsemiseksi osa hiilidioksidista 

kierrätetään takaisin polttokammioon. Tällä tekniikalla käytännössä vältetään typen 

syntyminen ja yksinkertaistetaan kaasun erotusta, puhdistusta ja puristusta. (Muradov 

2014, 211)  

  
Kuva 6: Hiilidioksidin talteenotto happipolttotekniikalla. Savukaasut ovat lähes pelkästään 

hiilidioksidia ja vettä. (Muradov 2014, 190) 
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Tällä tekniikalla voidaan veden tiivistämisen jälkeen arviolta 90 %:sti puhdas 

hiilidioksidi siirtää ja varastoida ilman lisätoimia. Jos vaatimukset hiilidioksidin 

kuljetukselle tai varastoinnille vaativat puhtaampaa hiilidioksidia, epäpuhtaudet 

(happi, typpi ja argon) täytyy erottaa. (Muradov 2014, 211)  

Happipolton etuina on joustavuus polttoaineen käytössä, sillä menetelmällä voidaan 

polttaa niin hiiltä, raskasta polttoöljyä, maakaasua kuin biomassaakin. Teknologia ei 

vaadi kehittynyttä kemiaa ja yksikkö pysyy kompaktimpana. Tekniikan heikkoutena 

on tarve tuottaa merkittävä määrä puhdasta happea, mikä kuluttaa paljon energiaa. 

Kuumempi lämpötila vaatii paremmin kuumaa kestäviä materiaaleja ja osien on 

oltava ilmatiiviitä, jottei ilmaa pääse prosessiin. Lisäksi typpi- ja rikkioksidin määrät 

happipolton savukaasuissa voivat olla ongelma. (Muradov 2014, 211) 
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4 HIILIDIOKSIDIN KÄSITTELY 

Hiilidioksidia täytyy käsitellä ennen kuljetusta ja mahdollisesti myös 

varastointivaiheessa. Hiilidioksidin laadulle on eri vaatimukset riippuen 

kuljetus/käyttötarkoituksesta. Metanointia varten ei ole vielä tarkkoja säädöksiä ja on 

arvioitava tapauskohtaisesti mihin raja-arvoihin siinä käytetyn hiilidioksidin täytyy 

osua. Todennäköistä on kuitenkin, että hiilidioksidia täytyy pystyä varastoimaan 

metanointilaitoksen lähellä jonkin aikaa jolloin voidaan olettaa, että hiilidioksidin 

laadun on täytettävä nesteytetyn hiilidioksidin laatuvaatimukset. Taulukossa 2 on 

arvio eri käyttötarkoituksiin vaadittavan hiilidioksidikaasun laaduista. Taulukosta 2 

huomataan, että hiilidioksidin kuljetusta ja varten vaaditaan monen aineen osalta 

pienempiä pitoisuuksia kuin metanointia varten olisi välttämätöntä. 

Taulukko 2: Hiilidioksidin laatu eri käyttötarkoituksille (Vermaulen 2011, Bilspak 2009, 
Lehner et al. 2014, de Visser et al. 2008) 

  Nesteytys Putkikuljet

us 

Putkikulj

etus 

Metanointi CCS EOR 
   (korkea 

paine) 

(matala paine)   
Hiilidioksidi CO2    0-100%-V  >90% 
Vesi H2O 50 ppmv 500 ppmv 150 

ppmv 

50%-V 10 ppmv 50 ppmv 
Haihtuvat N2  4%-V 4%-V 15%-V  300 ppmv 
yhdisteet O2  10 ppmv 10 ppmv - 10 ppmv 100 ppmv 
 Ar  4%-V 4%-V -   
 H2  4%-V 4%-V -   
 CH4    50%-V  2%-V 
Haihtuvien Summa 0,2-0,5%-

V 

4%-V 4%-V   4%-V 
Haitalliset H2S 200 ppm 200 ppmv 200ppmv 

ppppppm

v 

<1,5 ppm  50 ppm 
yhdisteet CO 2%-V 2%-V 2%-V 0-100%-V   
Rikin ja NOx 100 ppm 100 ppm 100 ppm 

ppmv 

ppm 

-  100 ppm 
typen oksidit SOx 100 ppm 100 ppm 100 ppm 

ppppppm

ppmv 

-  50 ppm 
 HCs  5%-V 5%-V    

 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään perusmenetelmät kuinka hiilidioksidia käsitellään 

metanointia ja kuljetusta varten. Metanointia varten vaatimukset ovat osittain 

väljemmät kuin esimerkiksi kuljetuksen vaatimukset, mutta mikäli tuotekaasu 

halutaan syöttää maakaasuverkkoon tai hiilidioksidi täytyy siirtää metanointia varten 

on sen oltava esimerkiksi tarpeeksi kuivaa ja hapetonta. Suomessa maakaasuverkkoon 

syötettävän biokaasun on sisällettävä 95 mol% metaania ja alle 0,5 mol% happea. 



 19 

4.1 Paineen nosto ja kuivaus 

Hiilidioksidin kuljetusjärjestelmissä käytetään keskipakoiskompressoreita suuren 

massavirran ja paineen noston takia. Hiilidioksidia on välijäähdytettävä prosessissa 

suuren puristussuhteen takia. Välijäähdytys myös parantaa tehokkuutta ja näkyy 

energiankulutuksessa. Välijäähdytyksessä poistettavan lämmön määrä kasvaa paineen 

kasvaessa. Tämä tarkoittaa, että viimeisen kompressorivaiheen jälkeen kaasun 

jäähdytys vaatii merkittävän määrän energiaa. (Vermaulen 2011, 38) 

Hiilidioksidi on kuivattava, jotta vesi ei pääse aiheuttamaan ongelmia kompressorissa. 

Kuivaus on myös tarpeen, jotta vältytään veden jäätymiseltä, hydraattien 

muodostumiselta ja korroosiolta. Vesi voidaan poistaa monin tavoin hiilidioksidista. 

Yleinen tapa on erottaa vesi flash-erottimilla, joissa kaasunerotus perustuu sen 

jäähdyttämiseen ja puristamiseen kovempaan paineeseen. Veden liukoisuus 

hiilidioksidiin heikkenee paineen noustessa ja lämpötilan laskiessa. Hiilidioksidia 

korkeamman kiehumispisteen omaavat, sekä hyvin veteen liukenevat aineet poistuvat 

veden kanssa flash-erottimissa.  

Kuvassa 7 esitetty flash-erotuksen periaate. Hiilidioksidin painetta nostetaan 

kompressorilla, sitä jäähdytetään lämmönsiirtimissä ja lopulta flash-erottimessa osa 

vesihöyrystä kondensoituu ja erotetaan kaasusta. Hyvällä suunnittelulla tämän jälkeen 

veden pitoisuus käsitellystä hiilidioksidista on 400-500 ppm. Näiden jälkeen 

vesipitoisuutta voidaan pudottaa joko adsorptiolla tai absorptiolla jopa alle 10 ppm:n. 

(Aspelund & Jordal 2007) 
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Kuva 7: Kuivaus flash-erotuksella, välissä paineen nosto ja jäähdytys. Erotusprosesseja 

paineen nostolla ja jäähdytyksellä voidaan liittää sarjaan enemmänkin kuin kuvassa. (Bilspak 

2009, liite A, kuva  A-1) 

 

Adsorptiokuivaus (kuva 8) perustuu fysikaaliseen ilmiöön, jossa molekyylien ollessa 

tarpeeksi lähellä molekyylivoimien ansiosta kaasumaiset molekyylit tarttuvat 

kiinteisiin pintoihin. Adsorptioaineen on mahdollistettava laajan pinnan 

muodostaminen ja sen pinnalla on oltava suuri adsorptiopotentiaali. 

Tarttumapotentiaali riippuu sekä adsorboivan aineen sekä adsorboituvan aineen 

ominaisuuksista. Tämän takia on valittava kutakin lähtöainevirtaa ja haluttua 

lopputuotetta vastaava adsorboiva aine. Yleensä adsorptioprosessi sisältää vähintään 

kaksi adsorptiosäiliötä, joista toinen on käytössä toisen regeneroituessa. (Vermaulen 

2011, 41) 

Kuvassa 8 esitetään yksinkertainen prosessikaavio adsorptiokuivauksesta. 

Hiilidioksidi tulee ensin toiseen adsorptiosäiliöön. Säiliössä huokoinen adsorptioaine 

sitoo vettä kaasusta ja kuivunut kaasu tulee ylhäältä pois säiliöstä. Toinen 

adsorptiosäiliöistä adsorboi ja toinen on regeneroitavana.  
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Kuva 8: Adsorptiokuivaus (PSA). (Grasys 2015) 

 

Hiilidioksidikaasun sisältämä vesi sitoutuu adsorptioaineeseen sen virratessa 

adsorptiopinnan läpi. Vaadittavan adsorptioaineen määrä riippuu halutusta 

lopputuotteen veden määrästä. Adsorptiolla voidaan kuivata kaasu alle 10 ppm 

pitoisuuksiin (Aspelund & Jordal 2007). Adsorptioaine säiliössä täyttyy vedellä ja 

täytyy sen jälkeen regeneroida. Regeneroiminen tapahtuu joko lämmittämällä (TSA) 

tai johtamalla osa kuivasta kaasusta takaisin regeneroitavaan säiliöön yläkautta 

(PSA). Tällöin kuiva kaasu puhaltaa kosteuden pois säiliöstä ympäristöön. Sillä välin 

kuin toista adsorptiosäiliötä regeneroidaan, toinen kuivaa. (Vermaulen 2011, 41-42) 

Adsorptio voi tapahtua kahdella eri tapaa. Joko pienten ja karkeiden pellettien 

muodostamaa tasoa tai molekulaarista siivilää käyttäen. Kun hiilidioksidi johdetaan 

pellettien muodostaman pinnan läpi vesi kiinnittyy näiden pinnalle. Molekulaarisessa 

siivilässä huokoinen materiaali, jonka tasakokoiset tasaisesti jakautuneet reiät 

adsorboivat tietyn kokoisia molekyylejä. Aineet joiden huokoset ovat 0,3 nm kokoisia 

adsorboivat vettä ja ammoniakkia, mutta eivät tätä isompia molekyylejä. (Bilspak 

2009, 10) 

Absorptiokuivauksen periaate on sama kuin hiilidioksidin talteenotossa absorptiolla. 

Tällä kertaa lähtöaineena on kostea hiilidioksidikaasu, josta absorptioaine kaappaa 

vettä. Absorptioaineeksi soveltuu esimerkiksi TEG (Trietyleeniglykoli), joka reagoi 

herkästi veden kanssa. Prosessi on kaksiosainen, ensin vesi absorboituu TEG-
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liuokseen ja seuraavaksi se regeneroidaan toisessa säiliössä. Hiilidioksidi tuodaan 

prosessiin TEG-liuoksen kanssa vastavirtaan. Liuos asetetaan tarjottimille, joiden 

tarkoituksena on tarjota kaasulle mahdollisimman suuri kosketuspinta-ala 

nesteliuoksen kanssa maksimoidakseen liuoksen kanssa reagoivan veden määrää. 

Kostea glykoli-liuos johdetaan regenerointisäiliöön, jossa siitä haihdutetaan vesi pois 

lämmittämällä sitä jälkilämmittimellä. Regeneroinnin jälkeen laiha glykoli-liuos 

kierrätetään seuraavalle hiilidioksidin kuivaus kierrokselle. (Vermaulen 2011, 42) 

TEG-liuos voi aiheuttaa glykolin tai glykolituotteiden joutumisen lopulliseen 

hiilidioksidituotteeseen, jossa se voi aiheuttaa sakkaantumia. Toisaalta, jotta 

sakkaantumia muodostuisi olisi tämän vuodon oltava kova ja jatkuva. Tämän 

estämiseksi voidaan myös asentaa automaattinen valutusviemäri. TEG sisältää myös 

vettä, jonka pelätään aiheuttavan korroosiota. Tämä huoli on kuitenkin turha, sillä 

glykoli-vesi sidos on niin vahva että veden irtoaminen on hyvin epätodennäköistä. 

(Vermaulen 2011, 43) 

4.2 Haihtuvien kaasujen poisto ja nesteytys 

Helposti haihtuvat kaasut kuten typpi, argon ja vety on syytä poistaa niiden 

mahdollisesti nesteytettynä kuljettaessa tai varastoitaessa aiheuttavien ongelmien 

takia. Ne vaikuttavat varastointipaineeseen, nostavat kustannuksia ja korottavat 

hiilidioksidijään muodostumisen riskiä. (Vermaulen 2011, 50) Lisäksi metanoinnissa 

happi lisää vedyn kulutusta reagoidessaan sen kanssa muodostaen vettä. (Müller et al. 

2013). Putkikuljetuksessa ne nostavat kuljetuskustannuksia lisäämällä siirrettävää 

massaa. Jos tuotekaasu poltetaan suoraan jossain laitoksessa lähellä, ei välttämättä ole 

tarpeen puhdistaa kaasua niin hyvin. (Aspelund & Jordal 2007) Toisaalta mikäli 

haihtuvia kaasuja ei poisteta laitteistot on mitoitettava suuremmalle massavirralle 

mikä ei välttämättä ole kannattavaa. 

Nämä hiilidioksidia alhaisemman kiehumispisteen omaavat kaasut voidaan poistaa 

kahdella tavalla. Joko kaksiosaisella flash-erottimella tai tislaamalla. 

Tislauskolonnissa hiilidioksidia menee hukkaan vähemmän poistovirtaan kuin flash-

erottimilla. (Aspelund & Jordal 2007) Flash-erottimessa jäähdytys toteutetaan 

paisuttamalla puhdistettua hiilidioksidia ja tislauksessa ulkoisella jäähdytyksellä 

(Bilspak 2009, 18) 
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Kuvassa 9 on esitetty haihtuvien kaasujen erotus flash-erottimella. Kuiva 

hiilidioksidivirta tulee vasemmalta ensimmäiseen lämmönsiirtimeen, jossa se 

jäähdytetään ja kondensoidaan osittain. Tämän jälkeen kaasu ja neste erotetaan flash-

erottimessa. Tästä säiliöstä haihtuvat kaasut sisältäen hiukan hiilidioksidia poistuvat 

yläkautta ja nestemäinen entistä puhtaampi hiilidioksidi poistuu alakautta. Tästä 

poistuva kaasu jäähdytetään uudelleen toisessa lämmönsiirtimessä ennen toista 

erotinta. Nestemäinen hiilidioksidi sen sijaan laajennetaan ja käytetään ensimmäisessä 

lämmönsiirtimessä tulevan hiilidioksidivirran jäähdyttämiseksi. (Bilspak 2009, 18-19) 

Toisesta flash-erottimesta lähtee pois yläkautta kaasuvirta, joka sisältää pääosin 

haihtuvia kaasuja ja vain vähän hiilidioksidia. Tämä kaasu laajentuu venttiilissä ja sitä 

käytetään molemmissa lämmönsiirtimissä jäähdyttämään tulevaa kaasuvirtaa 

paisuttamalla sitä myös niiden välissä. Säiliöstä lähtevää nestemäistä hiilidioksidia 

käytetään hyväksi ensin jäähdyttämiseen toisessa lämmönsiirtimessä, jonka jälkeen se 

paisutetaan ja käytetään uudelleen hyväksi ensin toisessa ja lopulta ensimmäisessä 

lämmönsiirtimessä. (Bilspak 2009, 18–19) 

 

Kuva 9: Haihtuvien kaasujen erotus flash-erottimilla. Tulevaa kaasuvirtaa jäähdytetään 

paisutetuilla lähtövirroilla lämmönsiirtimissä.  (Bilspak 2009, 19) 

 

Annetulla alkupaineella puhdistustehokkuus riippuu ennen kaikkea venttiileiden 

paineenpudotuksista, sekä lämmönsiirtimien lämmönsiirtopinta-aloista. Kun kaasu 
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ensin alkaa kondensoitumaan, neste on hyvin puhdasta hiilidioksidia. Hiilidioksidia 

alemman kiehumispisteen omaavat kaasut poistuvat tiettyyn pisteeseen asti. 

Lämpötilan lasku tätä alemmaksi vähentää nestemäisen hiilidioksidin konsentraatiota, 

mutta myös hiilidioksidin määrää haihtuvissa kaasuissa. Eli kun lämpötilaa lasketaan 

alemmaksi, myös osa hiilidioksidia helpommin haihtuvista kaasuista nesteytyy, 

jolloin nesteen CO2 konsentraatio laskee. Suurempien lämmönsiirtopintojen käyttö 

mahdollistaa pienemmän lämpötilaeron kylmälle ja kuumalle virralle. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että kylmävirta voi olla lämpimämpi ja siten venttiilien 

paineenpudotuksien ei tarvitse olla niin suuria. (Bilspak 2009, 19) 

Kuvassa 10 on esitetty prosessikaavio haihtuvien kaasujen erotuksesta. Herkästi 

haihtuvien kaasujen erotus tislaamalla perustuu siihen että kaasu nousee ja neste valuu 

tislaussäiliössä. Pohjalla olevasta nesteestä osa höyrystyy ja ylhäällä olevasta kaasusta 

osa nesteytyy. Haihtuvien kaasujen poistamisessa hiilidioksidista haihtuvat kaasut 

poistuvat ylhäältä ja kondensoitunut nestemäinen hiilidioksidi pohjalta. Tislaussäiliö 

sisältää useita tasoja jotka ovat erillisiä jälkilämmittimestä ja kondensaattorista. 

Jokaisessa tasossa neste ja kaasu ovat tasapainossa. Lämpötila on lämpimin 

jälkilämmittimessä alhaalla ja se laskee noustessa tislausputkessa ylöspäin. 

Lopputuloksena jälkilämmittimeltä poistuneesta kaasusta osa kondensoituu matkalla 

ylös ja vain kevyimmät aineet jäävät jäljelle. Sama tapahtuu toisinpäin mentäessä 

kondensaattorilta alaspäin ja vain painavimmat aineet jäävät jäljelle poistuakseen 

tislauslaitteistosta. (Bilspak 2009, 19–20) 

 
Kuva 10: Haihtuvien kaasujen tislauksen periaatekuva (Bilspak 2009, 20) 
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Mikäli jätekaasuvirta sisältää aineita, joilla on merkittävä lämpöarvo kuten metaanilla 

ja vedyllä tai huomattava jälleenmyyntihinta kuten argonilla, voi sille olla 

jälkikäyttöä. Jätekaasuvirta on paljon pienempi kuin savukaasuvirta ja voidaan 

tyypillisesti kierrättää polttokammioon takaisin, jolloin voidaan hyödyntää CO, CH4 

ja H2:n lämpöarvot. Toisaalta esimerkiksi vety ja argon ovat arvokkaita tuotteita, jotka 

voidaan haluta kerätä talteen myyntitarkoituksessa. (Aspelund&Jordal 2007) 

Hiilidioksidin nesteytys tapahtuu käytännössä jäähdyttämällä hiilidioksidikaasu sen 

kiehumispisteen alapuolelle. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kompakteissa 

useamman nesteen alumiinisessa lämmönsiirtimissä (kuva 11) (tämän tyyppistä 

lämmönsiirrintä kutsutaan myös kylmäksi laatikoksi (engl. Cold box)). 

Lämmönsiirtimeen johdetaan haihtuvia aineita sisältävä hiilidioksidivirta ja 

lämmönsiirtimien jälkeen siitä lähtevät virrat ovat puhdistettu ja nesteytetty 

hiilidioksidi (7 baarin paineessa ja -50 ºC), sekä haihtuvat aineet kaasumaisena 

(ympäristön paineessa ja alle 7 baarin paineessa). (Vermaulen 2011, 53) 

 

Kuva 11. Alumiininen lämmönsiirriin (kylmä laatikko), jolla nesteytetään hiilidioksidi ja 

poistetaan haihtuvat aineet. (Vermaulen 2011, 53) 

 

Käytännössä hiilidioksidin nesteytystä varten on hiilidioksidi kuivattava ja poistettava 

haihtuvat aineet. Liitteessä 1 on esitettynä prosessikaavio hiilidioksidin 

nesteytyslaitoksesta. Kyseisessä laitoksessa ensin kuivataan hiilidioksidi flash-

erottimilla nostaen sen painetta kompressoreilla ja jäähdyttämällä sitä 
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lämmönsiirtimissä. Tämän jälkeen se kuivataan paremmin regeneratiivisissa 

adsorptiokuivaimissa ja lopulta poistetaan haihtuvat aineet tislaamalla ennen 

hiilidioksidin jäähdyttämistä nesteenä varastoinnin ja kuljetuksen vaatimaan 

lämpötilaan. 

4.3 Vaikeasti poistettavat aineet 

Komponentit, joiden kiehumispiste ja tiheys ovat lähellä hiilidioksidin vastaavia 

ominaisuuksia jäävät lopputuotteeseen, mikäli niitä ei poisteta siitä huomattavasti 

kehittyneemmillä menetelmillä. Näitä vaikeasti hiilidioksidista erotettavia kaasuja 

ovat etaani, propaani, H2S ja SO2. Etaanin ja propaanin jääminen savukaasuihin on 

epätodennäköistä. (Aspelund & Jordal 2007) Rikkivety (H2S) häiritsee voimakkaasti 

metanointireaktiota ja on syytä poistaa. Lisäksi SO2 on hyvä poistaa, sillä vaikka sen 

vaikutus ei ole niin suuri kuin H2S:lla, on se kuitenkin merkittävä. Mikäli SO2:sta ei 

poisteta lähtöaineena olevasta hiilidioksidista, voidaan metanoinnissa käytössä oleva 

katalyytti reformoida käsittelemällä sitä höyryllä, höyry-ilma seoksella ja höyry-vety 

seoksella. (Müller et al. 2013) On selvitettävä kumpi tavoista kuluttaa vähemmän 

energiaa.  

Hiilivoimalaitoksista talteen otetuttu hiilidioksidikaasu sisältää rikkivetyä. 

Rikkivedyn poistaminen hiilidioksidista voidaan toteuttaa katalyyttisellä 

polttamisella. Katalyyttinen polttaminen toteutetaan reaktiosäiliössä, joka sisältää 

metallikatalyyttiä. Katalyytteinä käytetään yleensä metalleja platinan metalliryhmästä.  

Kun rikkivetyä on jäänyt hiilidioksidiin saadaan se poistettua seuraavalla reaktiolla 

(7). (Bilspak 2009, 12) 

   H!S+ O! → H!O+ SO!    (7) 

Veden muodostuminen ei ole ongelma, sillä tämä rikkivedyn poistaminen tehdäänkin 

ennen kaasun kuivausta. Toisaalta muodostunut rikkidioksidi voidaan haluta poistaa 

sen katalyytteihin aiheuttaman negatiivisen vaikutuksen takia. Yksi vaihtoehto 

rikkivedyn poistamiselle voisi olla molekulaarinen adsorptio, mutta tällöin myös osa 

hiilidioksidista adsorboituu huokosiin. Rikkivedyn adsorboituessa hiilidioksidia 

vahvemmin hiilidioksidi kuitenkin irtoaa huokosista, mutta tämän tavan hitauden ja 
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adsorption pienen kapasiteetin takia tämä ei vaikuta sopivalta näin isoille 

kaasuvirroille. (Bilspak 2009, 12–13) 

Rikkivety voidaan myös poistaa valikoivalla katalyyttisellä hapetuksella, jolloin 

vältytään rikkidioksidin muodostumiselta. Tässä voidaan käyttää useita eri 

metallioksideja kuten mm. raudan, antimoni ja raudan ja tinan sekoitusta. Valikoivan 

katalyyttisen hapetuksen periaate esitetty yhtälössä (8). (Bilspak 2009, 13) 

   MeO+ H!S → MeS+ H!O    (8) 

Rikkidioksidi voidaan poistaa kaasunpesurissa kalkin tai kalkkikiven avulla tai 

käyttää sen poistoon ammoniumsulfidi-reaktiota. Kalkki- tai kalkkikivipesurissa 

voimalaitoksen savukaasut johdetaan pesuriin, jossa se on kosketuksissa 

kalkkilietteen kanssa. Prosessi on kolmiosainen sisältäen pakotetun palamisen, 

luonnollisen palamisen ja rajoitetun palamisen. Pesurin periaate on esitetty kuvassa 

13. Pesuriin sumutettava kalkki (Ca(OH)2) tai kalkkikivi (CaCO3) hajoavat ensin 

ioneiksi. Rikkidioksidi reagoi veden kanssa muodostaen ioneja. Lopulta kalkki tai 

kalkkikivi reagoi nousevien savukaasujen rikkidioksidi-ionin ja hapen kanssa 

muodostaen kalsiumsulfaatin (CaSO4) ja kalsiumsulfiitin (CaSO3) seosta. Happea 

voidaan lisätä syöttämällä sitä lietteeseen, jolloin kalsiumsulfaatin osuus seoksesta 

kasvaa. Yleensä halutaan saada kalsiumsulfiitti muutettua kokonaan 

kalsiumsulfaatiksi (kipsi), koska sitä voidaan hyödyntää rakennusteollisuuden raaka-

aineena. (Bilspak 2009, 14–15) 

 

Kuva 12: Kalkki/kalkkikivipesuri savukaasuille pakotetulla hapetuksella. (Bilspak 2009, 14) 
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Ammoniumsulfaatti-prosessi käyttää ammoniakkia savukaasujen pesuun ja tuottaa 

ammoniumsulfaattia ((NH4)2SO3), joka on lannoite. Ammoniumsulfaatti-prosessissa 

voidaan käyttää samoja laitteita kuin kalkkipesussa ja sen kustannukset ovat 

mahdollisesti alemmat kuin kalkkipesussa, riippuen ammoniumsulfaatin ja 

ammoniakin markkinahinnoista. (Bilspak 2009, 15) 

Typpioksidien poisto kaasuista voidaan toteuttaa reaktiolla, jossa ammoniakki (NH3) 

tai urea ((NH2)2CO) reagoi typpioksidien kanssa muodostaen typpeä ja happea. 

Reaktio voi olla joko valikoituva katalyyttinen reaktio (SCR) tai valikoiva ei 

katalyyttinen reaktio (SNCR). Kummassakin ammoniakki reagoi typpioksidien 

kanssa muodostaen typpeä ja vettä (9 ja 10). Ero SCR:n ja SNCR:n välillä on 

lämpötila, SCR toimii 300–400 ºC lämpötilavälillä kun taas SNCR 900–1100 ºC 

lämpötilavälillä. (Bilspak 2009, 16) 

  𝑎NO! + 𝑏NH! + 𝑐O! → 𝑑N! + 𝑒H!O   (9) 

  𝑎NO! + 𝑏NH! → 𝑐N! + 𝑑H!O    (10) 

Kohlin ja Nielsenin mukaan 10-15 ppm:ää suuremmat typpioksidien konsentraatiot 

voivat johtaa ammoniumvetysulfaatin (NH3HSO4) muodostumiseen lämmön 

talteenoton höyrystimen matalilla lämpötila-alueilla (Kohl & Nilsen 1997, 887). 

Tämän sakkaumat seinillä ja lämmönsiirtopinnoilla heikentävät lämmönsiirtoa ja 

lisäävät painehäviöitä. 

Rikkidioksidi ja typpioksidit voidaan poistaa yhdessä prosessilla, joka perustuu 

rikkihapon tuottamiseen (nk. lyijykammiomennetelmä). Tässä kemiallisessa 

prosessissa typpioksidit toimivat katalyytteinä rikkidioksidin ja rikkitrioksidin 

hapetukselle, jossa rikkitrioksidi reagoi veden kanssa muodostaen rikkihappoa 

(H2SO4) (15-17). (Bilspak 2009, 17) 

   NO+ !
!
O! → NO!     (15) 

   SO! + NO! → SO! + NO    (16) 

   SO! + H!O → H!SO!     (17) 
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Typpidioksidin ja veden avulla voidaan muodostaa typpihappoa ja typpioksidia (18), 

jonka jälkeen typpioksidi voidaan kierrättää uudelleen käyttöön. (Bilspak 2009, 17) 

   3NO! + H!O → 2HNO! + NO   (18) 

Reaktio voidaan toteuttaa kahdessa osassa nostamalla niiden välissä painetta 

kompressorilla. Tämä tehdään sillä typpioksidi muodostaa välireaktiona 

rikkidioksidin hapetuksessa tarvitsemaa typpidioksidia ja tämän reaktion reaktioaste 

nousee paineen noustessa, eikä typpihappoa muodostu ennen kuin käytännössä kaikki 

rikkidioksidi on reagoinut. Reaktiosäiliöissä kaasu poistuu ylhäältä ja happo 

valutetaan pois pohjalta (Bilspak 2009, 1718) 

4.4 Käsittelyn kustannukset 

Skagestad et al. (2014) mukaan investointikustannukset pelkästään hiilidioksidin 

nesteytystä, varastointia ja laivakuljetusta varten ovat noin 7–10 miljoonaa euroa 0,8 

miljoonan tonnin vuosikapasiteetille. Vuosittaisen käyttökustannukset tälle olisivat 

noin 2 miljoonaa euroa. Statoilin (2004) mukaan investointikustannukset miljoonan 

tonnin vuosikapasiteetin nesteytyslaitokselle olisivat noin 30–45 miljoonaa euroa kun 

taas IAE GHC (2004) arvio hinnaksi noin 75 miljoonaa euroa 6,2 miljoonan tonnin 

vuosikapasiteetille (IPCC 2005). Vermaulenin (2011, 115) mukaan nesteytyslaitoksen 

vuosittaisten käyttökustannusten suhde alkuperäiseen investointikustannukseen on 

noin 0,10-0,15. 

Arvioitu hinta kapasiteetiltaan noin 100 000 tCO2/a tuottavan elintarviketeollisuuden 

hiilidioksidin nesteytyslaitoksen pääomakustannukselle on noin 5 miljoonaa euroa. 

Elintarviketeollisuudelle tarkoitetun hiilidioksidin laatu on hyvä ja epäpuhtaudet 

kerätty pois. Tämä laitos sisältää kuivauksen, typpi- ja rikkioksidien poiston, sekä 

haihtuvien kaasujen poiston. Jos ei tarvitse poistaa typpi- ja rikkidioksidia eikä 

haihtuvia kaasuja hinta on noin 4,3 miljoonaa euroa saman kapasiteetin laitokselta. 

(Illinois State Geological Survey 2006) 

Bilsbakin (2009) simuloinneista nähdään, että paras kokonais-hyötysuhde 

hiilidioksidin talteenotolle ja käsittelylle hiilivoimalaitoksissa saadaan polton 

jälkeiselle talteenotolle. Hiilidioksidin talteenotto happipolttotekniikalla ei kuitenkaan 

jää paljoa huonommaksi (0,1 %). Toisaalta happipolttotekniikalla saadaan suurempi 
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osuus poltossa syntyvästä hiilidioksidista talteen kuin muilla menetelmillä. 

Happipolttotekniikalla suurin haaste on saada hapen ja muiden haihtuvien aineiden 

pitoisuudet tarpeeksi alas mikä vaatii muita huomattavasti suuremman 

tislauskolonnin. Myös maakaasuvoimalaitoksilla paras hyötysuhde hiilidioksidin 

talteenotolle ja käsittelylle saadaan polton jälkeiselle talteenotolle, pienellä erolla 

happipolttotekniikkaan. Maakaasuvoimalaitoksessa polton jälkeinen talteenotto 

hyötyy siitä ettei se tarvitse lainkaan tislauskolonnia täyttääkseen vaatimukset. 

(Bilsbak 2009, 58–67) Kaiken kaikkiaan hiilidioksidin käsittelyyn kuluu energiaa 

vähiten polton jälkeisessä talteenotossa, jos ei huomioida talteenoton vaikutuksia 

voimalaitoksen hyötysuhteeseen. 

Optimoitaessa voidaan miettiä kuinka alhaiseksi hapen määrä on saatava ja voidaanko 

esimerkiksi happipolttomenetelmästä talteen otetulle hiilidioksidivirralle hyväksyä 

noin 1 % osuus hapelle. Tämä johtaisi veden muodostumiseen ja suurempaan vedyn 

kulutukseen metanointireaktiossa, mutta vähentäisi käsittelyssä vaadittavaa työtä noin 

13 kWh/tCO2 mikä on noin kymmenesosa koko käsittelyprosessin vaatimasta 

energiasta (Bilsbak 2009, 50–52). 

Bilsbakin (2009) simuloinnit perustuvat hiilidioksidin käsittelyyn tehostettua öljyn 

tuotantoa varten, mutta käytännössä hiilidioksidin laadun vaatimuksissa siinä ja 

metanoinnissa ei ole suuria eroja. Metanointia varten helpointa olisi ottaa hiilidioksidi 

polton jälkeisestä talteenotosta, mutta on myös harkittava muita vaihtoehtoja. 

Varsinkin happipolttotekniikka voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto talteenottotavan 

vaikuttaessa vähemmän voimalaitoksen hyötysuhteeseen. 

Hiilidioksidin käsittelyssä metanointia varten ei jää paljoa optimoitavaa. Mikäli on 

hiilidioksidin käsittely tapahtuu voimalaitoksen tai metanointilaitoksen läheisyydessä 

on näiden hukkalämmön hyödyntämistä harkittava. Ensimmäisiä laitoksia 

suunnitellessa kannattaa ottaa reaktorissa tarvittava hiilidioksidi valmiiksi 

mahdollisimman puhtaista lähteistä. Jatkokäyttöä ajatellen epäpuhtauksista kannattaa 

pyrkiä eroon mahdollisimman pian hiilidioksidiketjussa. Metanointia varten 

käsiteltävässä hiilidioksidissa on myös kiinnitettävä huomiota varsinkin H2S 

mahdollisimman tarkkaan poistamiseen ja SO2:n erotukseen. Metanointilaitos voidaan 

myös rakentaa siten, että se pystyy regeneroimaan katalyyttiä lähtöaineiden 

sisältäessä rikkidioksidia (noin 100 ppm). 
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5 HIILIDIOKSIDIN KULJETUS JA VARASTOINTI 

Hiilidioksidin kuljetus on yksi osa sen käytön ketjua. Hiilidioksidi täytyy siirtää oli 

kyseessä mikä tahansa käyttötarkoituksista. Hiilidioksidin kuljetus voi tapahtua, joko 

paineistettuna putkilinjoja pitkin tai laivoilla, junilla tai kuorma-autoilla nesteytettynä 

lämpöeristetyissä tankeissa. (Aspelund & Jordal 2007) Tämän lisäksi 

kuljetusinfrastruktuuriin kuuluu välivarastot ja käsittelylaitokset.  

Hiilidioksidi-logistiikkaketjuun syötettävälle hiilidioksidille on määritettävä 

laatuvaatimukset ja päätettävä mitkä epäpuhtauksista on poistettava ennen ketjuun 

syöttämistä ja mitkä voidaan mahdollisesti poistaa ketjuun kuuluvassa 

käsittelylaitoksessa. Esimerkiksi putkilinjasta laivaan tai toisinpäin siirrettäessä 

tarvitaan välivarastoja, joissa voidaan myös käsitellä hiilidioksidia tarpeen mukaan. 

(Vermaulen 2011, 21) Kuvassa 13 esitettyyn hiilidioksidin logistiikkaketjuun 

kuuluvat hiilidioksidin käsittely/kuivaus, sen kujetus laivoilla tai putkilinjoja pitkin, 

mahdollinen välivarastointi nesteenä ja sen vaatima käsittely, sen jatkokuljetus ja sen 

purkaminen laivoilla tai rekoilla kuljettaessa. 

  
Kuva 13: Hiilidioksidin logistiikan periaatteet ja välivarasto. Välivarastoon voi tulla 

monenlaisia hiilidioksidivirtoja, niin putkia pitkin kuin laivojen tuomina. (Vermaulen 2011, 

113) 

 

Riskien hallinta, kustannustehokkuus, julkinen mielipide, sekä kansalliset ja 

kansainväliset lait ja sopimukset asettavat myös vaatimuksia hiilidioksidille kuljetusta 

ja varastointia varten. Käytännössä esimerkiksi hapen, typen, argonin pitoisuudet 

lisäävät kuljettamisen ja varastoinnin vaatimaa tehoa. (Teir 2011, 29) 

Käytännössä hiilidioksidin kuljetus tapahtuu isoilla kapasiteeteilla laivoilla tai 

putkilinjoja pitkin näiden ollessa merkittävästi raide tai tiekuljetuksia halvempia 

ratkaisuja. Putkikuljetus vaatii suuret investointikustannukset, eikä kapasiteettia voi 
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muuttaa niin helposti kuin laivakuljetuksessa (Wuppertal Institute for Climate 2008, 

66) 

5.1 Putkikuljetus 

Yhdysvalloissa kuljetetaan tehostettua öljyntuotantoa varten vuosittain noin 40 Mt:a 

hiilidioksidia (Teir 2011, 28). Kuljetettaessa suuria määriä hiilidioksidia on se 

tiheässä olomuodossa tarkoittaen kuljettamista nesteenä, kiinteänä tai superkriittisessä 

olomuodossa. Putkikuljetuksessa paineen on oltava tarpeeksi suuri, jotta voitetaan 

kitkan ja staattisen paineen aiheuttamat painehäviöt. Tämän paineen on oltava 

suurempi kuin kriittinen paine, jotta vältytään kaksifaasivirralta. Yleensä 

hiilidioksidia siirretään 80-150 baarin paineessa. Taulukossa 2 (luku 4) on esitetty 

hiilidioksidin vaatimukset niin putki- kuin laivakuljetuksessa, että myös 

metanoinnissa. (Aspelund & Jordal 2007). 

Korroosion välttämiseksi hiilidioksidi on vähintään kuivattava tarpeeksi kuivaksi 

(Teir 2011, 28-30). Teollisen kokemuksen perusteella veden määrä ei saisi ylittää 

arvoa 50 ppm, mutta termodynaamisesti tarkastellen todennäköisesti 

kymmenkertainenkaan määrä ei aiheuttaisi ongelmia. (Aspelund & Jordal 2007) 

Muita haitallisia aineita ovat H2S, O2, N2, H2, Ar, SOx ja CH4, jotka aiheuttavat mm. 

kaksifaasivirtausta, ovat myrkyllisiä tai muodostavat hydraatteja (Abbas et al. 2013). 

Putkikuljetuksen arvioitu kustannus on noin 1-8 €/tCO2 250 kilometriä kohti riippuen 

putken halkaisijasta ja siirrettävän hiilidioksidin määrästä. Investointikustannukset 

esimerkiksi Weyburnin EOR laitosta varten rakennetulle putkilinjalle olivat yhteensä 

103 miljoonaa euroa (pituus 333 km) tai 308 000 €/km. (Wuppertal Institute for 

Climate 2008, 69). 

5.2 Laivakuljetus 

Laivakuljetukseen sopiva lämpötila ja paine on lähellä hiilidioksidin kolmoispistettä 

eli noin 7 baarin paineessa ja –55 ºC:n lämpötilassa. Tätä pidetään taloudellisimpana 

vaihtoehtona, sillä hiilidioksidin tiheys on tällöin kaksinkertainen kriittiseen 

paineeseen verrattuna. Kuljetuksen aikainen lämmön siirtyminen säiliön läpi johtaa 

osan hiilidioksidin kiehumiseen ja sen menettämiseen. Haihtuva hiilidioksidi voidaan 

kuitenkin ottaa talteen. (Teir 2011, 31–37) Laivakuljetuksen kustannukset kun ei oteta 

huomioon nesteytystä ja vaadittavaa käsittelyä on noin 1€/tCO2 250 kilometriä 
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kohden. Statoilin arvio 20-30 kt kapasiteetin tankkerin investointihinnaksi on noin 

50–60 miljoonaa euroa. (Wuppertal Institute for Climate, 2008, 66).  

5.3 Varastointi 

Välivarastoille on tarvetta metanointilaitosten lisäksi kun hiilidioksidia siirretään 

laivaan tai pois laivasta esimerkiksi putkilinjaan. Nesteytetyn maakaasun (LNG) tai 

nestekaasun (LPG) kuljetuksissa käytetään vastaavanlaisia terminaaleja. Kuitenkaan 

yllä mainituista poiketen hiilidioksidi ei voi olla nesteenä ympäristön tai sitä 

alemmassa ilmanpaineessa, mikä johtaa tiettyihin vaatimuksiin säiliön rakenteessa. 

Rakenteessa on yhdistyttävä hyvä paineenkesto, lämmöneristys ja suuri kapasiteetti. 

Teknisesti mahdollisia ovat lieriömäiset terästankit ja kallioperään louhitut luolat. 

Varastointi tapahtuisi näissä välivarastoissa samassa tilassa kuin laivakuljetuksessa eli 

noin 7 baarin paineessa ja -55 ºC. (Teir 2011, 39–40) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hiilidioksidin käsittelyä P2G prosessia varten ei ole tutkittu kovin paljoa. Metanointi 

on aikaisemmin toteutettu eri lähtöaineella, eikä voimalaitosten hiilidioksidipäästöjä 

ole käytetty tässä hyödyksi. Hiilidioksidin käsittely metanointia varten tarkoittaa 

käytännössä sen kuivaamista, haihtuvien kaasujen, sekä rikki- ja typpiyhdisteiden 

poistamista. Käytännössä hiilidioksidi on kuivattava, jottei se aiheuta korroosiota 

kompressoreissa nostettaessa painetta tai myöhemmin kuljetuksessa tai 

varastoinnissa. Haihtuvat kaasut poistetaan, koska ne vievät tilaa ja lisäävät 

siirrettävää massaa, vaikuttavat varastointipaineeseen ja lisäävät hiilidioksidijään 

muodostumisriskiä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Rikki- ja typpiyhdisteistä ainakin 

rikkivety ja -dioksidi on poistettava näiden toimiessa metanoinnissa 

katalyyttimyrkkynä. 

Hiilidioksidin käsittelyä optimoidessa voi tutkia voidaanko happipolttotekniikalla 

kerätyn hiilidioksidin hapen määrän antaa olla noin 1% luokkaa ja onko 

kannattavampaa poistaa rikkidioksidi lähtöaineista vai regeneroida 

metanointireaktorin katalyyttiä. Kokonaisuutena hiilidioksidin käsittelyn vaatima 

energia on noin 140 kWh/tCO2  (Bilsbak 2009). 

Hiilidioksidia osataan käsitellä metanoinnin vaatimalla tavalla ja sitä on jo kauan 

siirretty paikasta toiseen. Realistisimpana ratkaisuna olisi rakentaa metanointilaitos 

aivan voimalaitoksen viereen ja käsitellä hiilidioksidi myös samalla paikalla. Kuljetus 

ja varastointi maksavat, joten tulee edullisemmaksi sijoittaa laitokset lähekkäin.  

Tämän lisäksi metanointilaitosten ollessa kokoluokkaa 100 MWel ei ole tarvetta kerätä 

hiilidioksidia useammasta lähteestä vaan yhdestä voimalaitoksesta talteen otettu 

riittää hyvin. 

Uusiutuvan sähkön saanti ja metanoinnin vaatiman vedyn tuotannon kannattavuus, 

sekä sen varastointikapasiteetin kustannukset ratkaisevat onko metanoinnilla 

tulevaisuutta. Elektrolyysin, metanoinnin ja muiden siihen liittyvien osien 

investointikustannuksista (1000 €/kWel) elektrolyysin osuus on noin 85% (Lehner et 

al. 2014, 59). Tämä tarkoittaisi noin 100 miljoonan euron investointia 100 MWel 

laitokselle. Tämän kokoinen laitos tuottaa metaania noin 5000 m3/h, tarvitsee 

lähtöaineekseen noin 6 tCO2/h ja vetyä 1 t/h.  
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LIITE 1  
Liite 1 Kuva  1 Prosessikaavio hiilidioksidin nesteytyksestä ja sen vaatimasta kuivauksesta ja 
haihtuvien aineiden poistosta. Kuvassa esitetty prosessin eri vaiheissa lämpötila neliön sisällä  
[ºC] ja paine ympyrän sisällä [bar]. (Aspelund & Jordal 2007)  
 


