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Pyrolyysiöljy on pyrolyysi -reaktiolla biomassasta tuotettava kompleksinen bioöljy, joka sisältää yli 

300 erilaista yhdistettä. Yhdisteiden ominaisuuserot poikkeavat merkittävästi toisistaan, joka tuottaa 

pyrolyysiöljyn analysoinnissa ja jatkoprosessoinnissa haasteita. Tämän työn tavoitteena oli selvittää 

mitä menetelmiä vaaditaan pyrolyysiöljyn yhdisteiden määrittämiseen ja erottamiseen sekä mitä 

hyötykäyttömahdollisuuksia erotetuilla yhdisteillä voi olla. Kandidaatintyö on kirjallisuustyö. 

Kirjallisuudesta löytyvien tutkimusten perusteella pyrolyysiöljyn yhdisteiden kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen määrittäminen vaatii useiden kromatografisten ja spektroskooppisten 

analyysimenetelmien yhteiskäyttöä. Syynä tähän ovat yhdisteiden erilaiset fysikaaliset ominaisuudet, 

jotka aiheuttavat analyyseissä laiterajoituksia. Useat menetelmät vaativat näytteen 

esikäsittelymenetelmien käyttöä ennen näyteanalyysiä. 

Pyrolyysiöljystä on nykyisellä tutkimuksella ja tekniikoilla vaikeaa erottaa puhtaita yhdisteitä 

käytännöllisesti ja taloudellisesti. Puhtaan yhdisteen erottaminen vaatii todella usean 

erotusmenetelmän yhteiskäyttöä. Veden lisäyksin avulla jako vesiliukoisuuden mukaan kahteen 

ryhmään ja hyötykäyttö suurina yhdisteryhminä on nykyhetken käytännöllisin ratkaisu yhdisteiden 

hyötykäyttöön. Ligniinipitoinen veteen liukenematon faasi on hyötykäytön suhteen merkittävimmässä 

roolissa korvaten esimerkiksi fossiilisia sidosaineita monissa materiaaleissa. 
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Pyrolysis oil is a biomass based complex bio-oil produced by pyrolysis reaction. It contains more than 

300 different compounds. Differences in properties of compounds is a significant fact that causes 

challenges in pyrolysis oil analysis and in follow-up processing. The aim of this thesis was to find out 

what processes are required to determine and separate compounds in pyrolysis oil and what kind of 

utilization possibilities separated compounds may have. This bachelor’s thesis is a literature work. 

Based on the research found in literature qualitative and quantitative determination of compounds in 

pyrolysis oil requires using many chromatographic and spectroscopic analytical methods jointly. The 

reason of this is different physical properties of compounds which affects equipment restrictions in 

analysis. Several technologies require sample pretreatment methods for pyrolysis oil sample before 

the use of determination methods. 

It is hard to separate clean compounds from pyrolysis oil practically and economically by the 

techniques and researches developed so far. Separating clean compounds from pyrolysis oil require 

the use of many separation methods. By adding water, a share of two fractions based on the water-

solubility and utilization in large component groups is the most practical way to utilize compounds 

until now. A lignin-derived water-insoluble fraction has the most remarkable role in utilization for 

instance replacing fossil adhesives in many materials.          
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FID  Liekki-ionisaatiodetektori (Flame ionization detector) 

FTIR Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia (Fourier transform infrared 

spectroscopy)  

GC  Yksidimensionaalinen kaasukromatografia (One-dimensional gas 

chromatography) 

GC x GC Kaksidimensionaalinen kaasukromatografia (Comprehensive two-dimensional 

gas chromatography)  

GPC  Geelipermeaatiokromatografia (Gel permeation chromatography) 

HPLC Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (High performance liquid 

chromatography) 
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1. JOHDANTO 

 

Uusiutumattomat fossiiliset energialähteet ovat katoava luonnonvara sekä ne ovat merkittävässä 

roolissa kasvihuoneilmiön kiihtymisessä hiilidioksidipäästöistä johtuen. Näistä syistä biotalouden 

merkitys ilmastonmuutoksen hidastajana on suuri. (Vitasari et al. 2012a) Uusiutuva energia ja etenkin 

CO2 -neutraalin biomassan käyttäminen energiantuotannon sekä kemikaalien raaka-aineena on 

kasvihuonekaasupäästöiltään merkittävästi ympäristöystävällisempää verrattuna fossiilisten 

energialähteiden käyttämiseen. Biomassaa voidaan pitää myös kestävänä ratkaisuna jatkuvan 

globaalin energiatarpeen täyttämisessä, sillä materiaalilähteet kasvavat jatkuvasti käytöstä huolimatta. 

Biomassan tulevaisuuden merkitystä kuvaa Euroopan Unionin tavoite, jossa on tarkoitus vuonna 2020 

täyttää 20 % Euroopan Unionin jäsenmaiden energiankäytöstä uusiutuvalla energialla (Karhunen et 

al. 2014). Jokaisella jäsenmaalla on oma tavoitteensa ja Suomen suunnitelmana on täyttää uusiutuvalla 

energialla 38 % valtion energiatarpeista ja 20 % kuljetuspolttoaineista vuonna 2020 (Karhunen et al. 

2014). Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa on luotu lisätavoite, jonka perusteella Suomen 

päämäärä on nostaa uusiutuvan energian osuus koko energiantuotannossa yli 50 %: iin ja uusiutuvien 

polttoaineiden osuus 40 %: iin vuoteen 2030 mennessä (Valtioneuvoston kanslia 2015). Eräs 

bioenergian tuotantomuodoista on biomassasta tuotettu bioöljy. Pyrolyysiöljy on bioöljyn muoto, joka 

on tuotettu pyrolyysi -reaktiolla orgaanisesta biomassasta. 

Pyrolyysiöljy on kompleksinen aine, joka sisältää useita satoja eri yhdisteitä (Kanaujia et al. 2013). 

Se on uusiutuvana energialähteenä mahdollinen vaihtoehto fossiilisten energialähteiden korvaajaksi. 

Kompleksisuudesta johtuen pyrolyysiöljy sisältää usein haitallisia yhdisteitä, jolloin sen käyttö 

sellaisenaan esimerkiksi polttoaineena ei ole mahdollista (Lehto et al. 2014). Eräs potentiaalisista 

ratkaisuista on erottaa pyrolyysiöljystä haluttuja yhdisteitä ja hyötykäyttää ne erillään muissa 

prosesseissa.  

Tutkimusta pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen määrityksestä ja yhdisteiden erottamisesta on tehty 

jo 70 -luvun öljykriisistä lähtien (Balat 2011). Raakaöljyn markkinahinnan vaihtelulla on ollut selkeä 

vaikutus tutkimusmääriin. Tätä ja aikaisempaa kirjallisuuskenttää on kuvattu tarkemmin kappaleessa 

2. Materiaalit ja menetelmät. Kappaleessa 3. Pyrolyysiöljy esitellään yleisesti pyrolyysiöljyä, sen 

valmistusprosessia, käytön haasteita sekä pyrolyysiöljyn merkitystä Suomessa. Tämän jälkeen 

syvennytään pyrolyysiöljyn yhdisteiden määritys- ja erotusprosesseihin. Pyrolyysiöljyn yhdisteiden 
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määrittäminen ja erottaminen on aiheena hyvin ajankohtainen, sillä globaalien ympäristöarvojen 

merkitys kasvaa jatkuvasti ja fossiilisten aineiden saatavuus ja hinta vaihtelevat markkinoilla 

merkittävästi. Tällöin uusiutuvien yhdisteiden erottamista pyrolyysiöljystä ja niiden hyötykäyttöä 

muissa prosesseissa voidaan pitää mahdollisena fossiilisten aineiden korvaajana. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on luoda katsaus pyrolyysiöljyn yhdisteiden määritysprosesseihin 

ja mahdollisiin erotettaviin yhdisteisiin sekä niiden hyötykäyttöön muissa prosesseissa. Lisäksi 

pohditaan käytettävien menetelmien soveltuvuutta pyrolyysiöljylle. Työssä keskitytään nopea 

pyrolyysi -menetelmällä tuotetun pyrolyysiöljyn käsittelymenetelmiin. 

Kandidaatintyössä etsitään vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

Minkälaisin menetelmin pyrolyysiöljyn yhdisteitä voidaan määrittää? 

Miten yhdisteitä tai yhdisteryhmiä voidaan erottaa pyrolyysiöljystä sekä mitä hyötykäyttökohteita 

niille on muissa teollisuuden prosesseissa? 

Näihin kysymyksiin vastataan saatujen tutkimustulosten perusteella kappaleessa 6. Yhteenveto. 

Kuvassa 1 on esitelty työn rakennetta sekä tiivistetty kappaleiden keskeinen sisältö. 

 
Kuva 1  Työn rakenne, jossa on tiivistetty kappaleiden keskeinen sisältö 

2
• Materiaalit ja menetelmät

• Tiedonhakuprosessi, pyrolyysiöljyn tutkimuskenttä 

3
• Pyrolyysiöljy

• Valmistusprosessi, käytön haasteet, tuotanto Suomessa

4
• Pyrolyysiöljyn rakenteen määritys

• Näytteen esikäsittely, analyysimenetelmät, yhdisteiden määrittäminen  

5
• Pyrolyysiöljyn komponenttien erottaminen

• Yhdisteryhmien erottaminen ja hyötykäyttö 

6
• Yhteenveto

• Johtopäätökset
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2. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Tässä kandidaatintyössä materiaaleina on käytetty eri tietokannoista löytyneitä tieteellisiä artikkeleita, 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä eri yritysten internetsivuja ja niillä julkaistuja lehdistötiedotteita. 

Keskeisimmät tietokannat ovat Scopus, ScienceDirect, ACS Publications sekä Wiley Online Library. 

Käytetyt hakusanat ovat liittyneet bioöljyyn ja pyrolyysiöljyyn, jotka ovat aina olleet pohjana 

tiedonhakuprosessissa. Yleisimmin käytettyjä hakusanoja ovat muun muassa bio-oil, pyrolysis oil, 

fast pyrolysis oil, characterization, fractionation, sample pretreatment. 

 

Kuvassa 2 on esimerkin avulla kuvattu tiedonhakuprosessia, jossa on käytetty Scopus-tietokantaa. 

Tavoitteena on ollut löytää tieteellisiä artikkeleita liittyen nopea pyrolyysi -menetelmällä tuotetun 

pyrolyysiöljyn komponenttien määrittämiseen sekä erottamiseen.      

 

 

Kuva 2  Esimerkkikaavio tiedonhakuprosessista Scopus -tietokannasta 
 

Kuvassa 3 on esitetty vuosina 1998-2016 julkaistujen tieteellisten artikkeleiden vuosittainen 

lukumäärä, jotka löytyvät hakusanalla ”pyrolysis oil” ScienceDirect-tietokannasta.  

"pyrolysis 
oil"

991 kpl

"fast 
pyrolysis oil"

337 kpl

character*

282 kpl

fraction*

221 kpl
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Kuva 3 Vuosina 1998-2016 julkaistujen tieteellisten artikkeleiden vuosittainen lukumäärä, 

jotka löytyvät hakusanalla "pyrolysis oil" ScienceDirect-tietokannasta 
 

Kuvasta 3 voidaan todeta, että vuosina 1998-2000 pyrolyysiöljyyn liittyviä tieteellisiä artikkeleita on 

julkaistu runsaasti. Vuodet 2001-2009 ovat julkaisumäärältään merkittävästi alemmalla tasolla kuin 

ennen 2000-lukua. Vuodesta 2009 vuoteen 2015 julkaisumäärät ovat olleet taas jatkuvassa 

vuosittaisessa kasvussa.  

Voidaan arvioida, että kiinnostus pyrolyysiöljyä kohtaan on 90-luvun lopulla ollut suurta. Raakaöljyn 

halvasta hinnasta huolimatta tutkimusta on tehty reilusti. Kiinnostus fossiilisen raakaöljyn 

korvaamiseen on ollut suurta todennäköisesti ympäristösyistä. Vuodet 2001-2008 ovat taas olleet 

tutkimusten osalta hiljaisempaa. Tällöin raakaöljyn markkinahinta on ollut matala. Se vaikuttaa 

todennäköisesti motivaatioon tutkia ja kehittää uusia bioratkaisuja raakaöljyn korvaajaksi. Vuosien 

2009-2015 tasainen tutkimusmäärän kasvu voi olla seurausta biotalouden globaalista merkityksen 

kasvusta maailman ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Myös raakaöljyn hinnan nousulla kyseisellä 

aikavälillä voi olla merkitystä tutkimusmääriin. Tutkimusmäärän kasvu on pienentynyt vuodesta 

2015, samalla kun raakaöljyn hinta on jälleen laskussa. Fossiilisten uusiutumattomien polttoaineiden 

kuluessa, tutkimusten määrä osoittaa, että halutaan kehittää globaalisti merkittäviä ja uusia uusiutuvan 

energian ratkaisuja. Raakaöljyn markkinahinnan vaihtelulla näyttää olevan kuitenkin suuri merkitys 

pyrolyysiöljyyn kohdistuvan tutkimuksen määrään. Pyrolyysiöljy on suuren globaalin 

biomassamateriaalimäärän vuoksi pätevä tutkimuskohde. Tutkimusten ja uusien teknisten ratkaisujen 

avulla, sitä voidaan käyttää erilaisin keinoin fossiilisten energianlähteiden korvaajana. (Öljy 2016) 
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3. PYROLYYSIÖLJY 

Pyrolyysi on prosessi, jossa orgaaniset partikkelit hajotetaan kaasuksi, aerosoleiksi ja hiileksi 

hapettomissa olosuhteissa. Kaasut voidaan kondensoimalla muuttaa nestemäiseksi pyrolyysiöljyksi. 

(Bridgwater et al. 1999) 

3.1 Valmistusmenetelmät 

Pyrolyysiin perustuvia menetelmiä on kehitetty erilaisiin tarkoituksiin useita. Niistä käytännöllinen 

menetelmä nestemäisen pyrolyysiöljyn tuottamiseen on nopea pyrolyysi (fast pyrolysis). (Bridgwater 

et al. 1999) 

3.1.1 Nopea pyrolyysi 

 

Nopea pyrolyysi on korkeassa lämpötilassa suoritettava prosessi. Se on tutkitusti tehokas menetelmä 

nestemäisen pyrolyysiöljyn valmistamiseen. (Motiva 2012) Prosessissa raaka-aineena käytettävä 

biomassa hajotetaan hienojakoiseksi ja kuumennetaan nopeasti korkeaan noin 500 ̊ C lämpötilaan 

hapettomissa olosuhteissa. Kuumentaminen aiheuttaa biomassan hajoamisen höyryiksi ja 

aerosoleiksi. Lauhduttimessa tapahtuvan kondensaation avulla saadaan nestemäistä pyrolyysiöljyä, 

toisin sanoen bioöljyä. Nestefaasin lisäksi jäljelle jää hiiltä ja kaasua, jotka kierrätetään takaisin 

prosessin lämmöntuotantoon. Lopputuotteena saadaan optimaalitilanteessa noin 75 % nestemäistä 

pyrolyysiöljyä, 12 % hiiltä ja 13 % kaasua. (Bridgwater 2012) 

Tutkimusten mukaan 500 ̊ C:n lämpötila on lähellä optimaalista lämpötilaa, kun halutaan tuottaa 

maksimaalinen massaosuus nestemäistä pyrolyysiöljyä. Nestepitoisuuden optimointiin vaikuttaa 

myös biomassapartikkeleiden laatu, koko ja kuivuusaste. Myös kaasufaasin viipymäaika, tuhkan 

määrä ja hiilen erotustehokkuus vaikuttavat pyrolyysiöljyn nesteosuuden määrään. Lämpötilaa 

kasvattamalla tuotekaasun määrä lisääntyy ja lämpötilaa alentamalla tuotehiilen määrä kasvaa. 

Optimaalinen prosessi on vaikea saavuttaa ja yleisesti prosessien nestesaannot ovat välillä 60-75 

massaprosenttia. Kaasufaasin viipymäaika tulee olla lyhyt (~ 1 s), jolla minimoidaan sekundaaristen 

reaktioiden tapahtuminen. (Bridgwater 2012) 
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3.1.2 Muita pyrolyysimenetelmiä 

 

Taulukossa I on esitetty eri pyrolyysimenetelmillä tuotetun pyrolyysiöljyn neste-, kiintoaine- ja 

kaasuosuudet massaprosentteina esitettynä. Olosuhteina on käytetty menetelmille ominaisia 

olosuhteita ja lähtöaineena toimii puubiomassa. 

Taulukko I Eri menetelmin tuotetun bioöljyn neste-, kiintoaine- ja kaasuosuus massaprosentteina 

esitettynä. (mukailtu Bridgwater 2012) 

Menetelmä Olosuhteet Neste     

[%] 

kiintoaine 

[%] 

Kaasu      

[%] 

Nopea 

pyrolyysi 

(Fast pyrolysis) 

~ 500 ̊C, kaasun viipymäaika 

~ 1 s 

75 12 13 

Keskinopea 

pyrolyysi 

(Intermediate 

pyrolysis) 

~ 500 ̊ C, kaasun viipymäaika 

~ 10 - 30 s 

50 25 25 

Hiiletys   

(hidas) 

(Carbonisation) 

~ 400 ̊ C, kaasun viipymäaika 

päiviä 

30 35 35 

Kaasutus 

(gasification) 

~ 750 - 900  ̊C 5 10 85 

Paahtaminen 

(hidas) 

(Torrefaction) 

~ 290 ̊ C, kiintoaineen 

viipymäaika ~ 10-60min 

0 80 20 

 

Taulukosta I voidaan todeta, että nopea pyrolyysi -menetelmä on selvästi paras, kun halutaan tuottaa 

mahdollisimman suurella jae-osuudella nestemäistä pyrolyysiöljyä. Nopea pyrolyysi -menetelmä on 

myös reaktiona todella nopea ja kaasun viipymäaika reaktorissa on vain noin 1 s.  

3.1.3 Nopea pyrolyysi reaktorityypit 

 

Erilaisia reaktoritekniikoita pyrolyysiöljyn tuotantoon on kehitetty suuri määrä, joista kolme tunnettua 

menetelmää ovat leijupetireaktori, pyörivä kartio reaktori sekä vakuumireaktori.   Optimaalisiin 

saantoihin nestejakeen suhteen on hankala päästä pyrolyysiprosesseissa käytetyillä reaktoreilla. 

(Bridgwater & Peacocke 2000)    
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Leijupetireaktorit ovat käytetyin reaktorityyppi pyrolyysiöljyn valmistuksessa nopea pyrolyysi -

menetelmällä. Tekniikka on yksi tehokkaimmista ja taloudellisimmista vaihtoehdoista prosessille. 

(Luo et al. 2015) Nestesaannon osalta päästään lähelle 75 massaprosenttia olosuhteiden ja raaka-

aineiden ollessa prosessille suotuisat. (Vamvuka 2011)  

Kuvassa 4 on esitetty nopea pyrolyysi -menetelmällä valmistettavan pyrolyysiöljyn prosessikaavio, 

jossa reaktorimenetelmänä käytetään leijupetireaktoria. Menetelmässä biomassapartikkelit kuivataan 

niin, että partikkelien vesipitoisuus laskee alle 10 %: n. (Vamvuka 2011) Kuivaamiseen voidaan 

käyttää esimerkiksi prosessissa syntyvien sivuvirtojen savukaasuja tai hiilen poltosta syntyvää lämpöä 

(Bridgwater & Peacocke 2000). Tämän jälkeen partikkelit jauhetaan pieneen noin 2mm:n 

partikkelikokoon, jotta partikkelien lämmitys on tehokasta ja tuotteen nestesaannosta saadaan suuri 

(Vamvuka 2011).  

Partikkelit ohjataan reaktoriin, jossa petimateriaali ja kantajakaasu kuljettavat sen ulos reaktorista. 

Kuumuus saa aikaan pyrolyysireaktion, jossa biomassapartikkelit pyrolysoituvat kaasuksi ja 

kiintoaineeksi. Syklonissa kiintoaineet palautetaan reaktoriin ja kaasut jatkavat lauhduttimeen. 

Lauhtunut kaasu kerätään nestemäisenä pyrolyysiöljynä ja lauhtumattomat kaasut palautetaan 

prosessiin. (Bridgwater & Peacocke 2000)  

 
Kuva 4 Leijupetireaktorissa biomassasta nopea pyrolyysi -menetelmällä valmistetun 

pyrolyysiöljyn prosessikaavio. (mukailtu Bridgwater & Peacocke 2000) 
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Pyörivä kartio reaktori kehitettiin BTG-ryhmän toimesta Twenten yliopistossa. Sen toiminta perustuu 

keskipakoisvoimaan kuljettavan kaasun sijaan. Mekanismi on kestävä ja helppokäyttöinen. 

Menetelmässä biomassa sekoitetaan kuuman hiekan kanssa, joka aiheuttaa biomassan hajoamisen 

lauhdehöyryksi, kaasuksi ja hiileksi. Merkittävä ero reaktorimallissa leijupetireaktoriin verrattuna on 

se, että kantajakaasua ei käytetä, vaan kartion rotaatioliike on ajava voima. Kartio asetetaan pyörimään 

noin 300 rpm, jolloin kiintoaine hiekka ja hiili sinkoutuvat alaspäin kapenevan kartion reunoille ja 

keskellä jäävä pyrolyysiöljyksi kondensoitava kaasu poistetaan kartion yläreunasta. (Vamvuka 2011) 

Vakuumireaktorilla tuotettu pyrolyysiöljy valmistuu perustuen biomassan termiseen hajoamiseen 

alipaineessa. Lämmön vaikutuksesta hajoamistuotteet muuttuvat höyryksi, jotka poistetaan nopeasti 

reaktorista. Lämpötilana käytetään tavallisesti 450 ̊ C:n lämpötilaa.  Höyryt muutetaan 

kondensaattorissa tämän jälkeen nestemäiseksi pyrolyysiöljyksi. (Mohan et al. 2006) Menetelmällä 

voidaan tuottaa noin 55-60 massaprosentin nestesaannolla pyrolyysiöljyä. (Vamvuka 2011) 

Kolmen esitellyn reaktoritekniikan lisäksi pyrolyysiöljyn valmistukseen on käytetty myös esimerkiksi 

ablatiivista reaktoria. Taulukossa II on esitetty erilaisia reaktorivaihtoehtoja pyrolyysiöljyn 

valmistukseen biomassasta. sekä reaktorimallien edut ja heikkoudet pyrolyysiöljyn valmistuksessa. 
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Taulukko II Erilaiset reaktoritekniikat pyrolyysiöljyn valmistukseen biomassasta, sekä 

tekniikoiden edut ja heikkoudet pyrolyysiöljyn valmistuksessa. (mukailtu Bridgwater 

et al. 1999; Mohan et al. 2006; Oasmaa et al. 2016; Vamvuka 2011) 

Reaktorimalli Edut Heikkoudet 

Leijupetireaktori + luotettavuus 

+ mitoittamisen helppous  

+ hyvä lämpötilakontrolli 

+ tehokas lämmönsiirto 

+ Tehokas kiintoaineen 

sekoitus 

- Pieni partikkelikoko 

- Lämmönsiirto petiin 

suurella alueella 

- Kierrätyksessä hiili 

kuluttaa reaktoria 

Pyörivä kartio reaktori + Helppo mitoitus 

+ alhaiset 

investointikustannukset 

+ kantajakaasua ei tarvita 

+ tehokas kiintoaineen 

sekoitus 

- Lämmönsiirto petiin 

suurella alueella 

- Pieni partikkelikoko 

Ablatiivinen reaktori + Ei lämmönsiirtokaasua 

+ Alhainen 

lämpötilavaatimus 

+ Suurempi partikkelikoko  

- Hiilen suuri mekaaninen 

hankaus 

- Prosessikapasiteettia 

rajoittaa pinta-ala 

Vakuumireaktori + Ei kantajakaasua 

+ Alhainen lämpötila 

+ Suurempi partikkelikoko 

+ Lyhyt viipymäaika 

- Huono lämmön- ja 

aineensiirto arvo 

- Suuret 

investointikustannukset 

 

3.2 Lignoselluloosapohjainen biomassa  

 

Lignoselluloosapohjaisen biomassan kolme päämateriaaliluokkaa ovat selluloosa, hemiselluloosa ja 

ligniini. (Spellman 2012, 247). Lignoselluloosapohjainen biomassa on paljon käytetty 

valmistusmateriaali pyrolyysiöljyn tuottamiseen. Yleisiä lignoselluloosapohjaisia materiaalilähteitä 

pyrolyysiöljyn valmistamiseen ovat metsien harvennuksesta saatava puuaines kuorineen, puun 

prosessoinnissa syntyvä sahanpuru sekä erilaiset maatalousjätteet. Myös esimerkiksi 

ruokateollisuuden jätteet voidaan käyttää pyrolyysiöljyn tuotantoon. (Kersten & Garcia-Perez 2013) 

Lignoselluloosapohjainen biomassa on yksi eniten saatavilla olevista uusiutuvan raaka-aineen 

ryhmistä. Tästä syystä sitä pidetään globaalisti potentiaalisena vaihtoehtona korvaamaan fossiilisia 

energianlähteitä. (Grause et al. 2015) 

Puuperäinen biomassa voidaan lukea lignoselluloosapohjaisen biomassan muodoksi. Puuperäisen 

biomassan tärkeimmät komponentit ovat myös selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Selluloosa on 
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puun suurin komponentti. Puulajista riippuen sitä on 40-50 massaprosenttia kuivassa puussa. 

Selluloosa rakentuu tuhansien glukoosiryhmien polymeereista, joka tekee sen molekyylipainosta 

suuren (yli 106). Ominaisuuksistaan johtuen se antaa puulle ominaisen vahvuuden. (Mohan et al. 

2006) 

Toinen puun pääkomponenteista on hemiselluloosa. Hemiselluloosan osuus kuivasta puusta vaihtelee 

tavallisesti välillä 25-35 massaprosenttia. Yleisesti mitä kovempaa puu on, sitä enemmän se sisältää 

hemiselluloosaa. Hemiselluloosa on molekyylipainoltaan merkittävästi pienempi, kuin selluloosa. Se 

koostuu noin 150 monosakkaridista, jotka ovat liittyneet polysakkaridiketjuksi. (Mohan et al. 2006) 

Puun kolmas pääkomponentti ligniini kattaa noin 23-33 massaprosenttia pehmeästä puusta ja 16-25 

massaprosenttia kovasta puusta. Se on amorfinen komponentti, jolla ei ole selkeää rakennetta. Kolmen 

pääkomponentin lisäksi puubiomassa sisältää pieniä määriä erilaisia epäorgaanisia mineraaleja ja 

orgaanisia uuteaineita. (Mohan et al. 2006)  

3.3 Käytön haasteet 

 

Lignoselluloosapohjainen pyrolyysiöljy eroaa merkittävästi fysikaalisilta ja kemiallisilta 

ominaisuuksiltaan fossiilisista polttoöljyistä.  Eräs kriittinen ominaisuusero on pyrolyysiöljyn suuri 

vesipitoisuus, mineraalipohjaisten polttoöljyjen vesipitoisuuden lähennellessä nollaa. (Chiaramonti et 

al. 2007) Pyrolyysiöljyn suuri happo- ja vesipitoisuus ovat päätekijät korroosion aiheutumiselle 

(Lehto et al. 2013, 18). Pyrolyysiöljyä voidaan pitää vahvasti polaarisena aineena, joka poistaa 

mahdollisuuden sekoittaa pyrolyysiöljyä fossiilisten polttoöljyjen kanssa (Oasmaa et al. 2012). 

Polaarisuus johtuu pyrolyysiöljyn suuresta happipitoisuudesta (35-40 massaprosenttia), kun taas 

mineraalipohjaiset polttoöljyt sisältävät happea vain murto-osan koostumuksestaan ja ovat 

polaarittomia. (Lehto et al. 2014). 

Pyrolyysiöljy sisältää runsaasti reaktiivisia orgaanisia yhdisteitä. Tämä tuottaa varastoinnin kannalta 

ongelmia. Yhdisteet voivat keskenään rakentaa suurempia molekyylejä eli aiheuttaa polymerisaation, 

jolloin fysikaalisissa ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Tällöin esimerkiksi pyrolyysiöljyn 

viskositeetti voi kasvaa. (Diebold & Czernik 1997) Viskositeetti on fysikaalinen ominaisuus, joka 

kuvaa aineen paksuutta/juoksevuutta. Viskositeetin yksikkö on yleisesti Pa ∙ s. (Schobert 2013, 148-

149)  
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Kuvassa 5 on esitetty pyrolyysiöljyn viskositeetti ajan funktiona viidessä eri lämpötilassa. 

Viskositeetin yksikkönä on käytetty senttipoisia cP. Poisi on CGS-järjestelmässä dynaamisen 

viskositeetin yksikkö. Yksi poisi on 1 P = 1 g/ (s ∙ cm) = 0,1 kg/sm. Yksi poisi muutettuna SI-

järjestelmän dynaamisen viskositeetin yksiköksi on 1 P = 0,1 Pa ∙ s. Tällöin yksi senttipoisi 1 cP = 

0,001 Pa ∙ s. Kuvasta voidaan tulkita, että pyrolyysiöljyn viskositeetti kasvaa varastointiajan 

kasvaessa. Polymerisaatiota on todennäköisesti tällöin tapahtunut. Huomataan myös, että 

varastointilämpötila vaikuttaa viskositeetin kasvuun. Alle 40 ̊ C:n varastointilämpötilassa tutkittujen 

kolmen öljyn viskositeetti kasvaa merkittävästi hitaammin ajan funktiona, kuin yli 40 ̊ C:n 

lämpötilassa tutkittujen kahden öljyn viskositeetit, joiden kasvu ajan funktiona on todella suurta. 

Voidaan todeta, että viskositeetti pysyy stabiilina, kun varastointilämpötila on alhainen.  

 

Kuva 5 Pyrolyysiöljyn viskositeetti ajan funktiona lämpötiloissa 7  ̊C, 20  ̊C, 37  ̊C, 60  ̊C, 90  ̊

C. (mukailtu Diebold & Czernik 1997) 
 

Pyrolyysiöljyn korkea vesipitoisuus parantaa öljyn stabiilisuutta siihen asti, kunnes pyrolyysiöljy 

alkaa erottua vedestä. Tyypillisesti kriittinen raja on vesipitoisuuden ollessa yli 30 %. Korkea 

vesipitoisuus nostaa myös pyrolyysiöljyn syttymisaikaa, joka luo ongelmia pyrolyysiöljyn käytössä 

polttosovelluksissa. Korkea vesipitoisuus laskee pyrolyysiöljyn leimahduslämpötilaa, viskositeettia 

sekä lämpöarvoa. Matala lämpöarvo on suuri ongelma palamisprosesseissa. Tällöin pyrolyysiöljyn 

60˚ C 

7˚ C 

20˚ C 37˚ C 

90˚ C 
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moottorikäytössä tarvittaisiin suurempi nesteen virtaus suorituskyvyn saamiseksi. Tämä vaatisi 

merkittäviä teknisiä uudistuksia laitteisiin, kuten säiliöihin ja putkistoihin. (Lehto et al. 2013, 20-22) 

Kuvassa 6 on esitetty pyrolyysiöljyn kinemaattinen viskositeetti vesipitoisuuden funktiona 

lämpötilassa 40 ̊ C. Viskositeetin yksikkönä on käytetty senttistokia cSt. Stoki on kinemaattisen 

viskositeetin yksikkö CGS-järjestelmässä. Yksi stoki on 1 St = 1 cm2/s = 0,0001 m2/s. Tällöin yksi 

senttistoki 1 cSt = 0,01 cm2/s = 1 ∙ 10-5 m2/s. Kuvasta voidaan todeta, että vesipitoisuuden kasvaessa 

pyrolyysiöljyn viskositeetti laskee merkittävästi. 

 

Kuva 6 Pyrolyysiöljyn kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 ̊ C vesipitoisuuden 

funktiona. (Lehto et al. 2014) 

Pyrolyysiöljy sisältää usein massaosuudeltaan kiintoainetta enemmän verrattuna fossiilisiin 

polttoaineisiin. Epäorgaaniset kiintoaineet vaikeuttavat pyrolyysiöljyn käyttämistä polttoaineena. 

Partikkelit voivat kasaantua varastoinnin aikana ja ne aiheuttavat öljyn ikääntymistä ageing. 

Partikkelit aiheuttavat myös ongelmia pumpuissa ja suuttimissa. Fortum raportoi kenttäkokeensa 

tuloksissa, että yli 0,05 massaprosenttia kovaa kiintoainetta sisältävä bioöljy aiheuttaa eroosiota 

pumpuissa ja suuttimissa ja suuttimien vaihto tuli suorittaa tuhannen litran välein. (Lehto et al. 2013, 

22) 

Suurista fysikaalisista ja kemiallisista eroista johtuen, pyrolyysiöljyä ei voida sekoittaa sellaisenaan 

mineraalipohjaisten öljyjen kanssa, eikä muiden bioöljyjen kanssa. Ominaisuudet luovat merkittäviä 

haasteita biomassapohjaisen pyrolyysiöljyn hyötykäytölle. (Lehto et al. 2014) 
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Taulukossa III esitetty pyrolyysiöljyn, raskaan polttoöljyn sekä kevyen polttoöljyn ominaisuuksia 

lukuarvoina. Taulukosta huomataan, että merkittäviä eroja pyrolyysiöljyn ja fossiilisten polttoöljyjen 

välillä on runsaasti eri ominaisuuksien suhteen. Numeeriset erot esimerkiksi vesipitoisuuksissa, 

hiilipitoisuuksissa sekä lämpöarvoissa ovat merkittävät. 

Taulukko III  Pyrolyysiöljyn, raskaan polttoöljyn sekä kevyen polttoöljyn ominaisuuksia. (mukailtu 

Chiaramonti et al. 2007) 

OMINAISUUS PYROLYYSIÖLJY RASKAS 

POLTTOÖLJY 

KEVYT 

POLTTOÖLJY 

Vesipitoisuus 

[massaosuus, %] 

20-30 0.1 0.025 

Kiintoainepitoisuus 

[massaosuus, %] 

< 0.5 0.2-1.0 0 

Tuhkapitoisuus 

[massaosuus, %] 

< 0.2 0.03 0.01 

Hiilipitoisuus 

[massaosuus, %] 

32 - 48 85.6 86.0 

Kinemaattinen 

viskositeetti [cSt] 

15 - 35, (40  ̊C) 351, (50 ̊ C) 3.0 - 7.5, (40  ̊C) 

Tiheys (15 ̊ C) 

[kg/dm3] 

1.10-1.30 0.94-0.96 0.89 

Lämpöarvo 

[MJ/kg] 

13-18 40.7 40.3 

pH 2-3 - Neutraali 

 

3.4 Tuotanto Suomessa 

 

Fortum on ainoa pyrolyysiöljyn valmistaja Suomessa. Se otti vuonna 2013 käyttöön Joensuussa 

sijaitsevan nopea pyrolyysi -menetelmään perustuvan bioöljylaitoksen. Laitos toimii integroituna 

Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen. (Fortum 2013a) Joensuun 

pyrolyysiöljylaitos on teollisuusmittakaavassa ensimmäinen voimalaitokseen integroitu 

pyrolyysiöljylaitos koko maailmassa (Fortum 2016). Raaka-aineen prosessiin Fortum hankkii 

Joensuun lähialueilta. Raaka-aineina käytetään esimerkiksi metsähaketta ja energiaharvennuspuuta 

sekä metsäteollisuuden sivutuotteista saatavaa puubiomassaa, kuten sahanpurua. Fortum Otso® -

bioöljyn tuotanto lisää Fortumin puun käytön määrää Joensuussa noin 150 000 kuutiometriä vuodessa, 
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jolloin kokonaistuotanto nousee 450 000 kuutiometriin. Tällä puumäärällä tuotetaan noin 50 000 

tonnia vuosittain pyrolyysiöljyä. (Fortum 2013a) Suomen valtio tuki taloudellisesti uuden 

pyrolyysiöljylaitoksen rakentamista Joensuuhun myöntämällä Fortum Power and Heat OY: lle 8,1 

miljoonan euron investointituen (Euroopan Komissio 2014). Tästä huomataan, että Suomen valtiolla 

on kiinnostusta tukea biotaloutta ja kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet pyritään toteuttamaan. 

Pyrolyysiöljy on Suomessa melko uusi ja suhteellisen tuntematon uusiutuvan energian lähde. Tästä 

johtuen sen käyttökohteet rajoittuvat muutamaan yksikköön. Savon Voima käyttää Fortumin 

tuottamaa Fortum Otso®-bioöljyä kaukolämmön tuotantoon Iisalmessa. Pyrolyysiöljyllä se korvaa 

raskaan ja kevyen fossiilisen polttoöljyn. Fortum käyttää itse pyrolyysiöljyä Joensuun voimalaitoksen 

lisäksi Espoon Vermon lämpökeskuksessa. (Fortum 2016) Vermon lämpökeskus tuottaa 

kaukolämpöä Espoon kaukolämpöverkkoon. Lämpökeskuksessa on ennen bioöljyn käyttöä käytetty 

polttoaineina maakaasua ja raskasta polttoöljyä. Neljästä kattilasta kahta on uudistettu niin, että niissä 

voidaan polttaa Joensuussa valmistettua Fortum Otso® -bioöljyä. (Fortum 2013b) Kotimaisen käytön 

lisäksi Fortum on toimittanut Joensuussa valmistamaansa Fortum Otso® -bioöljyä vientinä Ruotsiin 

saksalaiselle energiayhtiölle E. ON: lle Karlshamnin voimalaitokselle koepolttojaksoa varten 160 

tonnia (Fortum 2015). 

Nykyisen käytön lisäksi Suomessa aloitettiin vuonna 2014 viiden vuoden mittainen TEKES:n 

rahoittama tutkimusprojekti nimeltään LignoCat (Lignocellulosic fuels by Catalytic pyrolysis), jossa 

ovat mukana Fortum, UPM ja Valmet. Projektin tavoitteena on kehittää uusi teknologia edistyneiden 

ja pitkälle jalostettujen lignoselluloosapohjaisten bionesteiden ja liikennepolttoaineiden tuotantoon ja 

kaupallistaa teknologia. (UPM biopolttoaineet 2014) Fortumin tuotannon lisäksi tulevaisuudessa 

mahdollinen toinen pyrolyysiöljyn tuottaja Suomessa on suomalainen biojalostusyhtiö Green Fuel 

Nordic Oy (Green Fuel Nordic 2012). Yhtiö on saanut Iisalmen ja Lieksan biojalostamohankkeilleen 

ympäristöluvat vuonna 2013 ja 2016 (Green Fuel Nordic 2013; Green Fuel Nordic 2016).     

Pyrolyysiöljyä voidaan pitää mahdollisena merkittävänä korvaajana fossiilisille energialähteille 

Suomen tulevaisuudessa ja ajaa valtiota kohti uusiutuvan energian aikakautta. Suomessa on paljon 

metsävarantoja, joten lignoselluloosapohjaisen biomassan saatavuustilanne on erinomainen. Tämä 

tekee pyrolyysiöljyn lähdemateriaalista suhteellisen edullisen. 
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4. PYROLYYSIÖLJYN RAKENTEEN MÄÄRITYS 

 

Pyrolyysiöljyn rakenteen kemiallinen analysointi vaatii useiden erilaisten kromatografisten ja 

spektroskooppisten menetelmien käyttöä. Käytetyimmät analyyttiset menetelmät nopealla 

pyrolyysillä valmistetun pyrolyysiöljyn rakenteen selvittämiseen ovat yksidimensionaalinen 

kaasukromatografia (GC), kaksidimensionaalinen kaasukromatografia (GC x GC), 

nestekromatografia (LC), korkean resoluution massaspektrometri (HRMS), ydinmagneettinen 

resonanssi (NMR) ja Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia (FTIR). Pyrolyysiöljyn 

monimutkaisesta rakenteesta johtuen, ennen analyysien suorittamista on kannattavaa tehdä näytteille 

esikäsittely. Tällöin öljyn rakenteesta saadaan merkittävästi tarkempaa ja luotettavampaa tietoa. (Staš 

et al, 2014) 

4.1 Pyrolyysiöljynäytteen esikäsittely 

 

Suurin osa analyyttisistä tutkimusmenetelmistä vaativat ennen käyttöä näytteen esikäsittelyä. 

Näytteen esikäsittelyllä voidaan kohdistaa tutkimus haluttuihin komponentteihin ja menetelmiä 

häiritsevät taustakomponentit voidaan eliminoida. Voidaan sanoa, että näytteen esikäsittely on 

tutkittavien komponenttien rikastamista tai häiritsevien komponenttien eliminointia.  Esikäsittelyn 

avulla kemiallisen rakenteen analyysimenetelmillä saadaan tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia. 

(Kanaujia et al. 2014) Näytteen esikäsittely sisältää tavallisesti useita menetelmiä. Liuotinvapaiden 

menetelmien lisäksi joudutaan usein käyttämään tekniikoita, joissa liuotin on mukana. (Staš et al. 

2014) 

4.1.1 Adsorptio kromatografi 

 

Adsorptio kromatografia voidaan luokitella nestekromatografiseksi menetelmäksi. Adsorptio 

kromatografia (LSC) voidaan käyttää pyrolyysiöljyn esikäsittelyssä ennen kaasukromatografisia 

analyysejä. Menetelmällä saadaan jaettua aine polaarisuudeltaan erilaisiin fraktioihin. Komponentit 

erottuvat toisistaan erilaisten affiniteettien eli liittymistaipumuksen perusteella stationaarifaasiin, jona 

käytetään usein silikageeliä pyrolyysiöljyn analyyseissä. Polaariset komponentit adsopboituvat eli 

liittyvät tehokkaasti polaariseen stationaarifaasiin. Heikosti polaariset komponentit eivät adsorboidu. 
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Erotuksessa käytetään polaarisuudeltaan kasvavia liuottimia, joihin erilaisen polaarisuuden omaavat 

yhdisteet liukenevat eri tavalla. (Staš et al, 2014)  

Pűtűn et al. (1999) käyttivät tutkimuksessaan pyrolyysiöljynäytteen esikäsittelyyn LSC -

erotusmenetelmää. Pyrolyysiöljy erotettiin pentaani liukoiseen ja pentaaniin liukenemattomaan 

fraktioon nesteneste -uuttoa käyttämällä. Tämän jälkeen pentaaniliukoinen fraktio erotettiin LSC -

menetelmällä eri osiin. N-pentaanin, tolueenin, eetterin ja metanolin avulla muodostui alifaattinen, 

aromaattinen, esteri ja polaarinen fraktio. Alifaattinen ja aromaattinen fraktio voitiin esikäsittelyn 

ansiosta analysoida kaasukromatografisia menetelmiä käyttäen. Myöhemmin eri fraktioiden 

rakennetta voitiin tutkia myös FTIR ja NMR -analyysimenetelmiä käyttämällä. (Pűtűn et al. 1999) 

Pienempiin ryhmiin jakamisella voidaan saavuttaa merkittävästi laadukkaampaa informaatiota 

analyysimenetelmien käytössä. 

4.1.2 Geelipermeaatiokromatografi 

 

Geelipermeaatiokromatografi (GPC) on nestekromatografinen menetelmä. Nimessä esiintyvä sana 

permeaatio (läpäisevyys) tarkoittaa prosessia, jossa aineen molekyylit läpäisevät suojamateriaalin. 

Suojamateriaalina eli stationäärifaasina käytetään huokoista geeliä. (Staš et al, 2014). Erotuksessa 

molekyylikooltaan pienet yhdisteet tulevat kosketuksiin kuohkean geelin kanssa nopeammin, kuin 

molekyylikooltaan suuret yhdisteet. Pienen molekyylikoon omaavat yhdisteet etenevät geelissä 

hitaammin, eli niiden viipymäaika on pidempi kuin suuren molekyylikoon omaavilla yhdisteillä. 

Tällöin suuren molekyylikoon yhdisteet eluoidaan laitteesta aikaisemmin ja erotus tapahtuu. (Harvey 

2000, 593) GPC -erotusmenetelmällä voidaan erottaa täten pienemmät molekyylit 

makromolekyyleistä tai biomolekyyleistä. Usein käytetty kohde GPC -erotusmenetelmälle on 

pyrolyyttisen ligniinin analysointi ja fenolien erottaminen ligniinistä. (Kanaujia et al. 2013) 

Andersonin et al. (2000) tutkimuksessa GPC -menetelmää käytettiin pyrolyysiöljynäytteen 

esikäsittelyssä erottamaan korkean molekyylimassan omaava ligniini fenolirikkaasta fraktiosta. 

Menetelmässä koko näyte liuotettiin liuottimeen. Liuottimen valinta on tärkeä asia menetelmässä, sillä 

pyrolyysiöljyn rakenne luo haasteita sopivan liuottimen löytymiselle. Toisin kuin fossiilisilla 

polttoaineilla, liuottimena ei voida käyttää esimerkiksi polaarittomia alkaaneita. Anderson et al. 

(2000) esittävät tutkimuksessaan, että pyrolyysiöljylle sopivia liuottimia ovat tetrahydrofuraani 

(THF), metanoli ja asetoni. Tutkimuksessa todettiin myös, että THF liuotuksen jälkeen voidaan 
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pyrolyysiöljy liuottaa keskipolaaristen orgaanisten liuottimien kanssa, kuten etyyliasetaatin tai 

dikloorimetaanin kanssa, joka antaa lisää mahdollisuuksia yhdisteiden erottamiseen. GPC -

menetelmän käytön päätteeksi erotettu fenolifraktio voidaan analysoida käyttäen esimerkiksi LC x 

LC-analyysimenetelmää. (Anderson et al., 2000) GPC -erotusmenetelmä on hyvin monikäyttöinen. 

Öljynäytteen esikäsittelyn lisäksi menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi pyrolyysiöljyn yhdisteiden 

molekyylimassojen keskinäisen jakautumisen määrittämiseen (Staš et al, 2014).  

4.1.3 Liuotinuutto 

 

Liuotinuuton käytetyin menetelmä on neste-nesteuutto (LLE) (Staš et al, 2014). Liuotinuuttoa voidaan 

käyttää pyrolyysiöljyn esikäsittelymenetelmänä, kun halutaan jakaa kompleksinen pyrolyysiöljy 

karkeasti pienempiin ryhmiin. Liuotinuuttoa onkin tavallisesti käytetty pyrolyysiöljyn komponenttien 

erottamisessa primäärifraktiointimenetelmänä. Tällä tarkoitetaan komponenttien ensimmäistä 

jakoprosessia pienempiin ryhmiin. (Vitasari et al. 2011) 

Haluttujen komponenttien erottaminen liuotinuutolla vaatii oikeanlaisen liuottimen käyttämisen. 

Liuotinvalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi erotuksen tapahtumiseen ja erotustehokkuuteen. 

(Vitasari et al. 2011) Pyrolyysiöljyn primäärifraktioinnissa käytettyjä liuottimia on lukuisia ja niiden 

polaarisuudet vaihtelevat suuresti. Esimerkkejä käytetyistä liuottimista ovat bentseeni, tolueeni, 

heksaani, dikloorimetaani, kloroformi, hiilitetrakloridi, etyyliasetaatti, dietyylieetteri, asetonitriili, 

metanoli ja vesi. Liukenemisen ratkaisee usein polaariset ominaisuudet, jolloin polaariset aineet 

liukenevat toisiinsa. (Kanaujia et al. 2014) Näiden aineiden lisäksi liuottimina voidaan käyttää 

rasvahappojen ja metyyliestereiden seoksia, sekä etyyliasetaattia. (Vitasari et al. 2011) 

Pyrolyysiöljyn koostumus antaa hyvät mahdollisuudet LLE:n käytölle erotusmenetelmänä. 

Nestemäisen öljyn korkea vesipitoisuus ja suuri viskositeetti antavat ominaisuuksiensa puolesta LLE-

menetelmälle hyvät valmiudet parantaa öljyn käytettävyyttä stabilisoinnin avulla sekä erottaa öljy 

erilaisiin komponenttiryhmiin perustuen aineiden liukoisuuksiin käytettyä liuotinta kohtaan. (Wei et 

al. 2014)  
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4.1.4 Kiintoaineuutto 

    

Kiintoaineuutto (SPE) on eniten käytetty näytteen esikäsittelytekniikka. Erotustekniikka on 

yksinkertainen, nopea sekä se mahdollistaa analyytin valikoivan uuttamisen. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että erilaisilla soveltavilla ratkaisuilla, kuten materiaalivalinnoilla on mahdollisuus erottaa paljon 

erilaisia aineita analyytistä. (Staš et al, 2014) Tekniikka soveltuu hyvin aineelle, joka omaa 

monimutkaisen kompleksisen rakenteen ja josta halutaan eliminoida häiritseviä komponentteja tai 

rikastaa haluttuja tutkittavia komponentteja (Kanaujia et al. 2014). Pyrolyysiöljy on monimutkaisen 

rakenteensa takia sopiva aine SPE-erotukseen. Erotusmenetelmän negatiivisena ominaisuutena 

materiaalihäviöt haihtuvien komponenttien muodossa ovat mahdollisia. (Vas & Vékey 2004)  

Kaksi erilaista tapaa SPE -erotusmenetelmän käyttöön ovat saaneet suosion markkinoilla. 

Ensimmäinen tekniikka toimii siten, että tutkittava analyytti adsorboituu eli liittyy kiintoaineeseen. 

Häiritsevät komponentit erottuvat ja huuhtoutuvat pois. Toinen menetelmä on päinvastainen 

edelliseen verrattuna. Siinä kiintoaine valitaan niin, että häiritsevät komponentit adsorboituvat 

kiintoaineeseen ja tutkittava analyytti jatkaa eteenpäin ja poistuu laitteesta. Jotta erotus on tehokas, 

täytyy uutto olla mahdollisimman optimoitu. Kiintoaineen määrä, ominaisuudet sekä 

huuhtelutehokkuus ovat vaikuttavassa roolissa kiintoaineuuton optimoinnin kannalta. (Kanaujia et al. 

2014) 

4.1.5 Kiintoaine mikro-uutto 

 

Kiintoaine mikro-uutto (SPME) on tehokas ja yksinkertainen näytteen esikäsittelymenetelmä, Se ei 

vaadi lainkaan liuottimien käyttöä. Menetelmä integroi yhteen näytteenoton, uuton, sekä väkevöinnin 

yhdeksi yksinkertaiseksi liuotinvapaaksi prosessiksi. (Vas & Vékey 2004) Erotus tapahtuu kahdessa 

osassa. Ensin suoritetaan sorptio eli aineen liittäminen toiseen. Siinä näyteanalyytit ohjataan 

stationaarifaasin kontaktipinnalle. Aineensiirtoa tapahtuu siihen saakka, että saavutetaan 

näytekomponenttien tasapainotila stationaarifaasin ja näytefaasin välillä.  Tämän jälkeen analyytit 

irrotetaan stationaarifaasista lämmitetyn injektorin avulla ja voidaan välittömästi analysoida 

esimerkiksi kaasukromatografisin menetelmin. (Staš et al, 2014)  

SPME-menetelmä voidaan ongelmitta yhdistää erilaisiin analyysilaitteisiin, joista GC-MS, HPLC 

sekä kapillaarielektroforeesi ovat hyviä esimerkkejä (Vas & Vékey 2004). SPME on 
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esikäsittelymenetelmänä näin ollen hyvin monikäyttöinen ja rajoitteet erilaisille kombinaatioille ovat 

vähäiset. Nopeana menetelmänä se ei aseta suuria ajallisia vaatimuksia esikäsittelyssä. Lisäksi 

suurena hyötynä on liuottimien tarpeettomuus. Tällöin ei synny kustannuksia liuotinhankintojen 

muodossa eikä jätteenkäsittelyssä. Myös ympäristön kuormitus on sen osalta vähäisempää verrattuna 

menetelmiin, joissa liuottimet ovat mukana. (Vas & Vékey 2004) Pyrolyysiöljyn osalta menetelmää 

voidaan käyttää hyvin esimerkiksi haihtuvien ja pienen molekyylikoon omaavien komponenttien 

analysointiin (Staš et al, 2014).      

4.1.6 Molekulaarinen tislaus 

 

Pyrolyysiöljyn kompleksisesta rakenteesta johtuen tavallisten tislausmenetelmien käyttö 

pyrolyysiöljyn käsittelyssä on haastavaa ja tehokasta erotusta ei saavuteta. Tavallisiksi 

tislausmenetelmiksi voidaan lukea esimerkiksi höyrytislaus, flash tislaus, atmosfäärinen tislaus ja 

vakuumitislaus (Guo et al. 2010). Molekulaarista tislausta on käytetty paljon teollisuudessa 

erotuslaitteena esimerkiksi kemianteollisuudessa, ruokateollisuudessa sekä lääketeollisuudessa. 

Menetelmä on potentiaalinen tislausmenetelmä myös pyrolyysiöljyn esikäsittelymenetelmänä. 

Tislausmenetelmän etuja ovat alhainen prosessilämpötila, lyhyt lämmitysaika sekä korkea 

erotustehokkuus. Menetelmä perustuu normaalien haihtuvuuksien sijaan eri molekyylien kokoihin ja 

liikkumisominaisuuksiin. (Wang 2013)   

Erotusprosessi on todella nopea ja yhdisteet erottuvat toisistaan muutamassa sekunnissa (Guo et al. 

2010). Tislausmenetelmä on potentiaalinen ratkaisu erottamaan termisesti epästabiileja materiaaleja, 

kuten pyrolyysiöljyn yhdisteitä. Pyrolyysiöljyn yhdisteet sisältävät runsaasti myös erilaisia 

kiehumispisteitä ja pyrolyysiöljy on hyvin reaktiivinen aine yhdisteiden polymerisaation, 

hapettumisen sekä hajoamisen vuoksi. Nämä ominaisuudet eivät ole este molekulaarisen tislauksen 

käytölle. Tämä tekee menetelmästä hyvän pyrolyysiöljyn esikäsittelyprosessin, jossa erotetaan 

yhdisteitä toisistaan. (Wang 2013)  

Kuvassa 7 on esitetty periaatekuva molekulaarisen tislausmenetelmän toiminnasta. Menetelmä 

perustuu siihen, että lämmityspinta ja jäähdytyspinta ovat lähellä toisiaan. Lämmittimessä kevyet 

molekyylit höyrystyvät ja saavuttavat kondensaattorin, jossa ne kondensoituvat jatkuvatoimisesti 

nesteeksi. Painavammat molekyylit eivät saavuta höyrystyessään kondensaattoria, jolloin ne palaavat 

takaisin lämmittimen nestefaasiin. Näin saadaan erotettua molekyylipainon mukaan yhdisteet kahteen 
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osaan. Voidaan puhua, että prosessissa tuotetaan kevyt nestemäinen fraktio ja painava jäännösfraktio. 

(Wang 2013)   

 

Kuva 7  Periaatekuva molekulaarisen tislauksen toiminnasta. (mukailtu Wang 2013) 
 

4.2 Pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen analysointimenetelmät 

 

Pyrolyysiöljyn rakenne tuottaa haasteita analyysimenetelmien käytössä. Pyrolyysiöljyn yhdisteiden 

ominaisuudet vaihtelevat todella paljon. Suurista yhdisteryhmistä voidaan mainita polaarittomat 

hiilivety-yhdisteet ja polaariset fenoliyhdisteet sekä haihtuvat orgaaniset hapot ja haihtumattomat 

sokeriyhdisteet.  Näiden merkittävien ominaisuuserojen vuoksi tarvitaan monien analyysilaitteiden 

yhteiskäyttöä. (Michailof et al. 2016) 

Pyrolyysiöljylle käytettyjä analyysimenetelmiä ovat esimerkiksi kaasu- ja nestekromatografiset 

analyysimenetelmät sekä erilaiset spektroskooppiset menetelmät. Kyseisiä menetelmiä käydään läpi 

seuraavaksi. (Michailof et al. 2016; Staš et al, 2014) 
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4.2.1 Kaasukromatografiset analyysimenetelmät 

 

Kaasukromatografia, johon on integroituna massaspektrometri detektori (GC-MS) tai liekki-

ionisaatio detektori (GC-FID) on jo vuosikymmeniä käytetty analyysimenetelmä pyrolyysiöljyn 

kemiallisen rakenteen määritykseen. Menetelmä antaa tärkeää ja monipuolista tietoa nestemäisen 

pyrolyysiöljyn rakenteesta. (Staš et al, 2014) GC on analyysimenetelmänä monikäyttöinen haihtuvien 

ja termisesti stabiilien orgaanisten yhdisteiden kemiallisten rakenteiden määritykseen (Kanaujia et al. 

2014). 

Kaasukromatografin käyttö sisältää haasteita rakenteeltaan monimutkaisen pyrolyysiöljyn 

analysoinnissa. Suurimpia haasteita ovat puutteellinen kromatografinen resoluutio, kromatografisten 

piikkien analysoinnin vaikeus detektoinnissa sekä joidenkin komponenttien puuttuminen 

massaspektrometrian tietokannoista. Merkittävä puute on myös kaasukromatografin kyvyttömyys 

tunnistaa haihtumattomia komponentteja. Näitä komponentteja pyrolyysiöljyssä ovat esimerkiksi 

sokerit ja ligniinifaasin oligomeerit. (Staš et al, 2014) 

Pyrolyysiöljy sisältää polaarisuudeltaan runsaasti erilaisia yhdisteitä. Reilusti polaaristen yhdisteiden 

analysoinnissa on haasteita, koska niiden liukenevuus orgaanisiin polaarittomiin liuottimiin on heikko 

(Kanaujia et al. 2014). Tällöin detektorin tuottamat kromatografiset piikit ovat epäsymmetrisiä, joiden 

takia resoluutio laskee ja erotettavien komponenttien määrä vähenee. Ratkaisuna tähän on pidetty 

derivatisaatiota, jossa polaariset yhdisteet johdetaan reaktioon polaarisuutta laskevan aineen kanssa. 

Tällöin pyrolyysiöljyn polaarisuus laskee ja erotus tehostuu. (Fullana et al. 2005) Haasteista 

huolimatta GC-MS on analyysimenetelmänä yksi käytetyimmistä pyrolyysiöljyn rakenteen 

selvitykseen.  Suuri syy tähän on menetelmän verrattain edulliset käyttökustannukset, sekä sen laaja 

saatavuus. (Staš et al, 2014) 

Kaksidimensionaalinen kaasukromatografi GC x GC yhdistettynä massaspektrometriin on tehokas 

menetelmä erottamaan kompleksisesta pyrolyysiöljystä erilaisia yhdisteitä. Menetelmä on ideaali 

ratkaisu määrittämään yhdisteitä, joilla on samankaltainen kemiallinen rakenne. (Silva et al. 2014) 

GC x GC rakentuu modulaattorista ja kahdesta erotuskolonnista, joista ensimmäinen kolonni sisältää 

normaalisti polaarittoman liuottimen. Kolonnissa tapahtuu yhdisteiden erottuminen haihtuvuuden 

perusteella. Toisen kolonnin erotus perustuu yhdisteiden polaarisuuseroihin. Yhdisteiden haihtuessa 

ensimmäisessä kolonnissa, jatkavat ne eteenpäin toiseen kolonniin, jossa tapahtuu nopea erotus 
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polaarisuuden perusteella. Kolonnien rajapinnalla on modulaattori, joka on suuressa roolissa 

erotusmenetelmässä. Modulaattori jatkuvatoimisesti kerää ja keskittää pienet fraktiot, joista lähtee 

signaali detektoriin ja voidaan muodostaa kromatografinen piikki. Nämä fraktiot modulaattori injektoi 

toiseen kolonniin. (Fullana et al. 2005)  

Kaksidimensionaalinen kaasukromatografi mahdollistaa tarkemman komponenttien erotuksen, sekä 

parantaa kromatografista resoluutiota verrattuna GC -menetelmään. GC -analyysimenetelmään 

nähden GC x GC -menetelmällä saavutetaan valtava kasvu yhdisteiden erotustehokkuudessa (Silva et 

al. 2014). GC x GC menetelmällä on myös merkittäviä haasteita pyrolyysiöljyn rakenteen 

analysoinnissa. Analyysimenetelmä on hankintahinnaltaan kallis sekä sillä voidaan analysoida vain 

haihtuvia komponentteja, joiden kiehumispiste on < 400 ̊ C. (Staš et al, 2014) 

4.2.2 Nestekromatografiset analyysimenetelmät 

 

Nestekromatografiset analyysimenetelmät (LC) ovat erotustehokkuudeltaan merkittävästi huonompia 

analyysimenetelmiä verrattuna kaasukromatografisiin menetelmiin. LC -menetelmien suuri 

teknillinen hyöty on niiden kyky analysoida sekä haihtuvia, että haihtumattomia komponentteja 

pyrolyysiöljystä. Tämä on tärkeä ominaisuus, sillä pyrolyysiöljy sisältää noin 15 massaprosenttia 

haihtumattomia komponentteja, joita kaasukromatografit eivät havaitse. Kyky tekee 

nestekromatografista erittäin merkittävän ja välttämättömän analyysimenetelmän pyrolyysiöljyn 

rakenteen määrityksessä. (Staš et al, 2014) 

Käytetyimmät nestekromatografia -menetelmät pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen määritykseen 

ovat LSC, GPC sekä korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) (Staš et al, 2014). LSC ja GPC 

käsiteltiin kappaleessa 4.1 pyrolyysiöljynäytteen esikäsittely, joten tässä kappaleessa keskitytään 

HPLC -analyysimenetelmään.  

HPLC -menetelmää käytetään määrittämään yhdisteitä liuoksista sekä kvalitatiivisesti, että 

kvantitatiivisesti. Analyysimenetelmä koostuu pumpusta, injektorista, kolonnista, detektorista ja 

datan näyttäjästä. Prosessissa tutkittava liuos pumpataan injektorin kautta kiinteällä stationaarifaasilla 

täytettyyn kolonniin. Yhdisteiden määritys perustuu retentioaikoihin. Retentioajalla tarkoitetaan 

aikaa, joka yhdisteellä kuluu kulkea erotuskolonnin läpi. Tämä retentioaika voidaan havaita 

detektorilla elektronisena signaalina, joka muutetaan kromatografiseksi piikiksi datan näyttäjällä. 

Tavallisesti valmistetaan standardiliuos, jossa on mitatut konsentraatiot tutkittavia aineita. Tutkittavan 
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liuoksen kromatografisia piikkejä verrataan standardiliuoksen vastaaviin piikkeihin, jonka avulla 

voidaan määrittää yhdisteitä ja niiden määriä. (Kupiec 2004). HPLC -analyysimenetelmä on hyvin 

käyttökelpoinen väline pyrolyysiöljyn komponenttien määrityksessä. Pyrolyysiöljystä mahdollisia 

määritettäviä suuria komponenttiryhmiä HPLC-analyysimenetelmällä ovat esimerkiksi haihtuvat 

hapot, aldehydit sekä hiilihydraatit. (Staš et al, 2014) 

4.2.3 Korkean resoluution massaspektrometri 

 

Korkean resoluution massaspektrometrin (HRMS) karakterisoiva ominaisuus perustuu tietoon, että 

kaikilla erilaisilla kemiallisilla yhdisteillä on yhdistekohtainen tarkka massa (Marshall & Rodgers 

2008). Kyseiset massat voidaan määrittää korkean resoluution massaspektrometreilla, joissa on 

käytössä riittävän suuri massan määrittävä voima sekä riittävä mittaustulosten tarkkuus. Massan 

määrittävän voiman taso kuvaa sitä, kuinka hyvin kaksi massaltaan lähekkäin olevaa kemiallista 

yhdistettä voidaan erottaa omiksi tunnistettaviksi piikeikseen. Massan määrityksen mittaustarkkuus 

yleisesti kasvaa, kun massan määrittävän voiman suuruutta kasvatetaan. Tällöin koko menetelmän 

luotettavuus kasvaa. Mitä monimutkaisempi analysoitavan näytteen rakenne on, sitä suurempi massan 

määrittävä voima ja mittaustarkkuus tarvitaan. (Staš et al, 2014) 

HRMS -analyysimenetelmän avulla voidaan detektoida todella suuri määrä komponentteja 

pyrolyysiöljystä. Hyöty menetelmän käytölle on myös se, että sillä voidaan määrittää haihtumattomia 

suuren molekyylikoon omaavia yhdisteitä, joiden määritys kaasukromatografisin menetelmin ei ole 

mahdollista. (Staš et al, 2014)  

Kaikki massaspektrometriset prosessit sisältävät yhdisteiden ionisaation. Ionisaatio on prosessi, jossa 

atomi tai molekyyli saavuttaa positiivisen tai negatiivisen varauksen luovuttamalla tai 

vastaanottamalla elektronin tai protonin ja muuttumalla ioniksi (Hoffmann & Stroobant 2007, 1-19). 

HRMS -menetelmän negatiivisena ominaisuutena voidaan pitää sitä, että se saattaa syrjiä 

ionisaatioprosessissa joitain komponentteja. Tekniikkaa, jolla voidaan ionisoida kaikki yhdisteet 

riippumatta niiden moolimassoista tai polaarisuudesta ei olla kehitetty, jolloin kompleksisen yhdisteen 

kuten pyrolyysiöljyn yhdisteistä osa voi jäädä ionisoitumatta. Tällöin vaaditaan useiden 

ionisaatiomenetelmien yhteiskäyttöä. Muita negatiivisia ominaisuuksia menetelmän käytölle ovat sen 

kallis hankintahinta sekä joidenkin laitteiden suuri tilantarve.  (Staš et al, 2014).     
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4.2.4 NMR-spektroskooppi 

 

Ydinmagneettinen resonanssispektroskooppi (NMR) on analyysimenetelmä, joka perustuu eri 

atomien ydinten erilaisiin magneettisiin ominaisuuksiin, joiden avulla se määrittää atomien ja 

molekyylien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. (Kanaujia et al. 2013) NMR on yksi 

mahdollisista spektroskooppisista analyysimenetelmistä pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen 

selvittämiseen. Valikoivat analyysit eri funktionaalisiin ryhmiin kohdistuen ovat mahdollisia NMR-

menetelmän erilaisia variaatioita käyttäen. Funktionaalisiin ryhmiin kohdistuvat analyysit antavat 

laajaa tietoa pyrolyysiöljyn rakenteesta. (Hao et al. 2016) 

Menetelmän käytölle löytyy useita selkeitä etuja. NMR kykenee analysoimaan lähes koko 

pyrolyysiöljynäytteen sellaisenaan yhdessä osassa, jolloin näytteen esikäsittelyä ei vaadita. 

Materiaalihäviötä ei myöskään synny. NMR-menetelmä antaa sisällöltään laajaa informaatiota 

etenkin aineen kemiallisista ominaisuuksista. Menetelmän etu on myös se, että erilaisten näytteiden 

välissä ei mittauslaitteelle tarvitse tehdä kalibrointeja, jotka ovat yleisiä erilaisissa 

analyysimenetelmissä. (Strahan et al. 2016) Kalibroinnin pois jättäminen vähentää aikarajoitteita, kun 

yksi työvaihe voidaan jättää pois.    

4.2.5 FTIR 

 

Fourier-muunnosinfrapunaspektroskooppia (FTIR) käytetään pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen 

määrityksessä ilmentämään erilaisten funktionaalisten ryhmien esiintymistä molekyyleissä 

(Kanaujia et al. 2014). FTIR -analyysimenetelmällä voidaan tehdä tutkimusta komponenttien 

erilaisista haihtuvuuksista huolimatta. Myöskään pyrolyysiöljynäytteen esikäsittelyä ei vaadita, vaan 

menetelmällä voidaan analysoida sellaisenaan nestemäistä pyrolyysiöljyä. Ominaisuus tekee FTIR -

analyysimenetelmästä yksinkertaisen ja nopean sekä se on hankintahinnaltaan suhteellisen edullinen 

menetelmä aineen kemiallisen rakenteen määritykseen. (Staš et al. 2014)  

Menetelmä käyttää keski-infrapuna (MIR) aluetta määritykseen. FTIR on globaalisti tärkeä 

menetelmä, kun tutkitaan molekyylien sisällä tapahtuvien värähtelyjen toimintaa ja rakennetta. 

Tietojen avulla voidaan menetelmää käyttää esimerkiksi komponenttien kvalitatiiviseen sekä 

kvantitatiiviseen tutkimukseen, lämpöhajoamisen tutkintaan sekä ikääntymisen vaikutukseen 

molekyyleissä. (Kanaujia et al. 2014)  
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4.3 Yhdisteryhmien määritys 

 

Taulukossa IV on esitetty erilaisten analyysimenetelmien yleisimmät määrityskohteet 

pyrolyysiöljyssä.  

Taulukko IV Kaasukromatografien, HPLC:n, NMR:n ja FTIR:n yleisimmät määrityskohteet 

pyrolyysiöljyssä (mukailtu Kanaujia et al. 2014; Staš et al. 2014) 

Analyysimenetelmä Yleisimmät määrityskohteet 

Kaasukromatografit  Alkoholit 

 karboksyylihapot 

 alifaattiset aldehydit ketonit ja esterit 

 furaanit 

 pyraanit 

 hiilihydraatit 

 hapettomat/hapelliset aromaattiset yhdisteet 

 aromaattiset aldehydit 

 anisolit 

 fenolit 

 bentseenidiolit 

 metoksyyli- ja dimetoksyylifenolin johdannaiset   

HPLC  Haihtuvat hapot 

 aldehydit 

 hiilihydraatit 

NMR  erilaisten atomien prosentiaalinen osuus (vety ja hiili) 

 funktionaalisten ryhmien määritys 

FTIR  funktionaalisten ryhmien määritys 

 

4.3.1 Fenolien määrittäminen 

 

Fenoliyhdisteiden määrittämiselle pyrolyysiöljystä on kehitetty useita ratkaisuja. Andersson et al. 

(2000) kehittivät tekniikan fenolien määrittämiseen sahanpurusta valmistetusta 

pyrolyysiöljynäytteestä. He käyttivät GPC-analyysilaitetta, jossa oli UV -detektori, erottamaan 

korkean molekyylimassan ligniini fenoliyhdisteistä. Tämän jälkeen erilaiset fenoliyhdisteet 
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määritettiin LC x LC -analyysimenetelmää käyttäen, jossa käytettiin UV -detektoria. Kymmenen 

erilaista fenoliyhdistettä löytyi määrityksessä. Kokonaisuudessaan määritysmenetelmä oli nopea ja 

vain pieni näytteen esikäsittely vaadittiin. Eri yhdisteiden erotus oli tehokas johtuen usean 

menetelmän yhdistelmästä. (Andersson et al. 2000) Voidaan todeta, että menetelmä on nopeana ja 

yksinkertaisena prosessina tehokas fenolien määritykseen pienessä näytemittakaavassa. 

4.3.2 Karbonyyliyhdisteiden määrittäminen 

 

Pyrolyysiöljyn karbonyyliyhdisteet muodostuvat biomassan selluloosan ja hemiselluloosan 

hajoamistuotteina. (Staš et al. 2014) Suurin osa pyrolyysiöljyn karbonyyliyhdisteistä ovat aldehydejä 

ja ketoneita, joista aldehydejä voidaan suuremman massaosuuden perusteella pitää merkittävämpänä 

yhdisteryhmänä (Stankovikj et al. 2016). Tessini et al. (2012) tutkivat aldehydien määrittämistä 

bioöljystä käyttäen HPLC-UV -analyysimenetelmää sekä GC-MS –analyysimenetelmää. Ennen 

HPLC–UV –menetelmän käyttöä suoritettiin derivatisaatio 2,4-dinitrohydratsiinin avulla, joka luo 

mahdollisuuden aldehydien erottumiselle ja detektoinnille UV-detektorilla. Myös ennen GC-MS - 

analyysin suorittamista tehtiin derivatisaatio. Derivatisaatiot tehtiin kahdella tavalla. Ensimmäinen 

tekniikka perustui liuosderivatisaation ja headspace –uuttotekniikkaan. Toisessa tekniikassa 

suoritettiin kuituderivatisaatio SPME-menetelmällä. Molemmat menetelmät antoivat tuloksena hyvän 

detektoinnin ja tunnistuksen formaldehydin, asetaldehydin ja propionialdehydin osalta. (Tessini et al. 

2012)        

4.3.3 Haihtuvien orgaanisten happojen määrittäminen 

 

Pyrolyysiöljy sisältää merkittävän määrän (4-15 massaprosenttia) orgaanisia karboksyylihappoja, 

joista suurin osa on metaanihappoa eli muurahaishappoa sekä etaanihappoa eli etikkahappoa. 

Orgaaniset karboksyylihapot muodostuvat pyrolyysiöljyyn pääasiassa hemiselluloosan 

hajoamistuotteena. (Staš et al. 2014) Nopea pyrolyysi –menetelmällä tuotetun pyrolyysiöljyn 

kokonaishappomäärästä 60-70 % ovat haihtuvia happoja. Karboksyylihappojen suuren 

massaosuuden vuoksi nopea pyrolyysi -menetelmällä biomassasta tuotetun pyrolyysiöljyn pH – arvo 

on matala (2-3), joka tekee siitä reilusti happaman aineen. (Oasmaa et al. 2010) Happamuus lisää 

pyrolyysiöljyn epästabiilisuutta varastoinnissa karboksyylihappojen reaktiivisuudesta johtuen sekä 

aiheuttaa korroosiota moottoreissa polttoainekäytössä (Zhang et al. 2014). 
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Orgaanisten haihtuvien happojen määrittäminen pyrolyysiöljystä on perinteisesti suoritettu kaasu- ja 

nestekromatografisia analyysimenetelmiä käyttämällä. 31P NMR on nykyaikana ottanut myös 

paikkansa käytettyjen analyysimenetelmien joukossa. (Stankovikj et al. 2016) 

Sipilä et al. (1998) määrittivät tutkimuksessaan haihtuvien karboksyylihappojen olemassa oloa 

pyrolyysiöljyn vesiliukoisesta fraktiosta käyttämällä GC-MS -analyysimenetelmää. Vesiliukoinen 

faasi erotettiin nesteneste uuttoa käyttämällä, jossa liuottimena oli vesi. Pyrolyysiöljyinä käytettiin 

kolmea eri biomassasta valmistettua bioöljyä. Ennen GC-MS -menetelmän käyttöä, hapoille 

suoritettiin alkylaatio käyttäen alkyloivina yhdisteinä benzyyliestereitä. (Sipilä et al. 1998) 

Alkylaatio on kemiallinen reaktio, jossa hiilivetyryhmä liitetään alkyloitavaan molekyyliin. Tulosten 

mukaan pyrolyysiöljyjen happopitoisuudet vaihtelivat materiaalin mukaan välillä 6.2-10.8 %, joista 

80-90 % olivat metaanihappoa ja etaanihappoa. Menetelmä antoi selkeän detektoinnin ja sitä 

voidaan pitää hyvin käyttökelpoisena analysoimaan haihtuvia happoja pyrolyysiölystä. (Sipilä et al. 

1998) 

Christensen et al. (2011) esittelevät tutkimuksessaan pyrolyysiöljyn haihtuvien orgaanisten happojen 

analysointia HPLC-UV -analyysimenetelmällä. Käytössä oli happipitoisuudeltaan kolme erilaista 

pyrolyysiöljyä (8.2 %, 4.9 % ja 0.4 %). Neste-nesteuutto -menetelmällä erotettiin pyrolyysiöljy 

vesiliukoiseen ja veteen liukenemattomaan faasiin. Vesiliukoisen faasin orgaaniset hapot 

analysoitiin käyttäen HPLC-UV -analyysimenetelmää, jossa liikkuvana faasina oli 0.1 %:n 

fosforihappo. Standardiliuoksia käytettiin luotettavien viipymäaikojen varmistamiseksi. Tuloksena 

happojen kokonaissisältö saatiin helposti määritettyä mutta yksittäisten happojen erottaminen ei 

toteutunut. Voidaan kuitenkin todeta, että HPLC-UV -analyysilaite omaa huomattavan potentiaalin 

happoyhdisteiden analysointiin pyrolyysiöljystä jatkokehityksen avulla. (Christensen et al. 2011)  

4.3.4 Hiilihydraattien määrittäminen 

 

HPLC on yleisesti käytetty tekniikka määrittämään kvalitatiivisesti sekä kvantitatiivisesti glukoosin 

rakennetta pyrolyysiöljyssä (Johnston & Brown 2014). Glukoosi eli rypälesokeri on useista 

monosakkarideista koostuva sokeriyhdiste (Chidthaisong et al. 1999). Sokerit puolestaan ovat eräs 

hiilihydraattien esiintymismuodoista. Menetelmä perustuu oligosakkaridien ja levoglukosaanin 

hydrolysointiin glukoosiksi. Hydrolyysillä tarkoitetaan kemiallista reaktiota, jossa yhdiste hajoaa 

pienemmiksi rakenneosiksi. Perinteiset HPLC- menetelmät voivat olla aikaa vieviä, sillä ne sisältävät 
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hydrolysointiprosessin lisäksi neutralointiprosessin, johtuen happohydrolyysistä ja käytetyistä 

kolonneista. Esimerkiksi standardoitu ASTM E1758 menetelmä hiilihydraattien määritykseen HPLC 

laitteella, sekä NREL:n (National Renewable Energy Laboratory’s) kehittämä tekniikka 

määrittämään hiilihydraattien rakennetta biomassasta vaativat neutralointiprosessin 

hydrolysointiprosessin jälkeen. (Johnston & Brown 2014) Sluiterin et al. (2008) metologian mukaan 

suurin ongelma neutralointiprosessin käytössä on sokerihäviö, mikäli pH - arvon hallinnassa syntyy 

haasteita. Tutkimus esittää, että pH-arvon nousu yli yhdeksään aiheuttaa sokerihäviötä.  

Johnston ja Brown (2014) esittelevät tutkimuksessaan uutta HPLC-menetelmää, jossa 

neutralointiprosessia ei tarvita. Tämän vuoksi kaikki pyrolyysiöljyn sisältämä sokeriaines voidaan 

analysoida tarkasti ilman sokerihäviöitä. Menetelmässä pyrolyysiöljyn sokereille tehdään 

happohydrolysointi ennen HPLC-menetelmän käyttöä. Hydrolyysissä käytettiin rikkihappoa 

lämpötilassa 125 ̊ C. Hydrolysointiprosessin kokonaiskesto oli 44 minuuttia.  Prosessin tuloksena 

polymeeriset ja oligomeeriset sakkaridit muuttuivat glukoosiksi. (Johnston & Brown 2014)  

Johnston ja Brown (2014) käyttivät tutkimuksessaan HPLC-menetelmään uudenlaista HyperRez 

kolonnia, jonka ominaisuuksista johtuen neutralointiprosessia ei tarvita. Tutkimus osoittaa, että 

kyseinen kolonni erottaa hyvin komponentteja pyrolyysiöljystä eikä sokerihäviötä syntynyt. 

Kolonnin käytölle löytyi kaksi selkeää vahvuutta. Se on kolonniratkaisuna nopea, kun halutaan 

analysoida hydrolysoituja sokereita, johtuen neutralointiprosessin tarpeettomuudesta. Suureksi 

eduksi osoittautui myös sokerin nollahäviö. Kokonaisuutena tutkimus osoittaa, että HPLC-

menetelmän käyttö ilman neutralointia antaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia nopea pyrolyysi -

menetelmällä tuotetun pyrolyysiöljyn sokereiden rakennetta. (Johnston & Brown 

4.4 Fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen 

 

Liitteessä 1 on esitetty pyrolyysiöljyn fysikaalisten ominaisuuksien määrittämiseen luotuja ASTM 

standardimenetelmiä. Nimitys ASTM tulee sanoista American Society for Testing and Materials. 

Nykyiseltä nimeltään ASTM International on julkaissut standardoituja ohjeita ja määräyksiä 

biomassasta tuotetun pyrolyysiöljyn fysikaalisten ominaisuuksien tutkimiseen. (Kanaujia et al. 2014) 

Ohjeet ja määräykset ovat ohjeellisia, sillä ne ovat tehty ensisijaisesti raakaöljylle ja voiteluaineille 

(Kanaujia 2015). Nykypäivänä ASTM International on luonut joitain ASTM -standardimenetelmiä 

myös suoraan pyrolyysiöljylle. Esimerkiksi kiintoainepitoisuuden määrittämiseen pyrolyysiöljystä on 
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standardoitu ASTM D7579-09 -menetelmä (ASTM International 2016a) Liitteestä 1 löytyvistä 

menetelmistä esimerkiksi pyrolyysiöljyn kinemaattisen viskositeetin määrittämiseen on luotu 

ohjeellinen ASTM standardoitu menetelmä, jonka tunnus on D445 (ASTM International 2016b). 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Finland on julkaissut laajan tutkimuksen, jonka pohjalta se on 

määrittänyt pyrolyysiöljylle omat fysikaaliset ominaisuudet viitearvoineen käyttökohteiden mukaan 

sekä ominaisuuksien määritysmenetelmät. (Kanaujia 2015) Käyttökohteiksi on nimetty boilerit, 

moottorit ja turbiinit. Jokaiselle kohteelle on annettu viisi pääominaisuutta, jotka tulee ensisijaisesti 

täyttää. Homogeenisuus, vesipitoisuus, kiintoainepitoisuus, stabiilius ja leimahduspiste. 

Pyrolyysiöljyn käyttäminen kyseisissä sovelluksissa vaatii viiden ominaisuuden pysyvän viitearvojen 

sisäpuolella. (Oasmaa et al. 2005)   
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5. PYROLYYSIÖLJYN KOMPONENTTIEN EROTTAMINEN 

 

Taulukossa V on esitetty karkeasti nopea pyrolyysi -menetelmällä tuotetun pyrolyysiöljyn 

kemiallisten yhdisteryhmien/yhdisteiden massaosuudet (%) koko pyrolyysiöljystä. Taulukosta 

voidaan todeta, että suurimpia yhdisteryhmiä tai yhdisteitä massaosuudeltaan pyrolyysiöljyssä ovat 

aldehydit, karboksyylihapot, fenolit, sokerit sekä vesi.  

Taulukko V Yhdisteryhmien massaosuudet pyrolyysiöljyssä prosentteina esitettynä. (mukailtu 

Staš et al. 2014) 

Yhdisteryhmä Massaosuus, [%] 

aldehydit 10-20 

alkoholit 2-5 

Karboksyylihapot 4-15 

Furaanit 1-4 

Ketonit 1-5 

Fenoliset monomeerit 2-5 

Fenoliset oligomeerit 15-30 

Sokerit 20-35 

Vesi 20-30 

 

Lignoselluloosapohjainen pyrolyysiöljy sisältää yli 300 erilaista yhdistettä, joista montaa yhdistettä 

on todella pieni määrä. Massaosuuksiltaan tärkeiden pääkomponenttien erottaminen pyrolyysiöljystä 

olisi kannattavaa mutta voi olla myös todella haasteellista. Syynä tähän on vaadittavien 

erotusmenetelmien hyvin suuri määrä, jolloin erottaminen ei ole kannattavaa käytännöllisesti eikä 

taloudellisesti. Tästä johtuen yhdisteiden suuren mittakaavan erotusprosessit eivät yleisesti ole 

kaupallistuneet. (Czernik & Bridgwater 2004) Pyrolyysiöljy voidaan erottaa pienempiin 

yhdisteryhmiin, joiden hyötykäytölle on useita kaupallistettavia mahdollisuuksia. Seuraavaksi 

käydään läpi pyrolyysiöljyn primäärierotusprosessia sekä yhdisteiden ja yhdisteryhmien erottamista 

ja hyötykäyttökohteita. 
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5.1 Pyrolyysiöljyn primäärifraktiointi 

 

Pyrolyysiöljyn komponenttien erottamisen ensimmäinen vaihe on primäärifraktiointi, jossa 

pyrolyysiöljy erotetaan yksinkertaisempiin yhdisteryhmiin tai seoksiin. Yleiset tislausmenetelmät 

eivät ole erotusmenetelminä käyttökelpoisia johtuen pyrolyysiöljyn epästabiilista kompleksisesta 

rakenteesta. Potentiaalinen ja paljon käytetty menetelmä primäärierotukseen on liuotinuutto. 

Pyrolyysiöljyn vesipitoisuuden ollessa korkea, voidaan liuottimena käyttää vettä (Vitasari et al. 2011) 

Menetelmä perustuu veden lisäämiseen pyrolyysiöljyyn. Tällöin nestemäinen pyrolyysiöljy jakaantuu 

vesiliukoiseen faasiin sekä veteen liukenemattomaan faasiin (pyrolyyttinen ligniini). Erotuksessa 

pyrolyysiöljy lisätään hitaasti pienissä osissa tislattuun veteen, jossa on jatkuva sekoitus. 

Sekoittumisen jälkeen pyrolyyttinen ligniini voidaan erottaa suodattamalla vesiliukoisesta faasista. 

Suodatuksen jälkeen pyrolyyttinen ligniini pestään tislatulla vedellä ja kuivataan alle 40 ̊ C:n 

lämpötilassa. On tärkeää, että kuivauslämpötila on matala, sillä veteen liukenematon faasi alkaa 

tummentua 60  ̊C:n ja sulaa 80 ̊ C:n lämpötilassa. (Sipilä et al. 1998)          

Kevyempi vesiliukoinen faasi rikastuu polaarisilla komponenteilla, joista hiilihydraatit ovat 

vallitsevin yhdisteryhmä. Raskaampi viskoosinen öljyfaasi koostuu vähemmän polaarisista 

komponenteista, joista ligniini on vallitsevin aine. (Vitasari et al. 2011) Erotuksesta huolimatta noin 

20 % heikosti polaarisista yhdisteistä ovat edelleen vesiliukoisessa faasissa. (Wei et al. 2014) 

Pyrolyyttinen ligniini voidaan jakaa edelleen kahteen osaan LLE-erotustekniikan avulla käyttäen 

liuottimena dikloorimetaania (CH2Cl2). Pienen molekyylimassan omaava ligniini liukenee 

liuottimeen, kun taas suuren molekyylimassan ligniini ei liukene. Myös veteen liukenevan ryhmän 

komponentit voidaan jakaa karkeasti pienempiin ryhmiin LLE-menetelmää käyttäen. Liuottimina 

käytetään edellisen CH2Cl2 lisäksi dietyylieetteriä (C4H10O). Tällöin vesiliukoinen faasi jakautuu 

CH2Cl2-liukoiseen faasiin, johon kuuluvat sokerit ja haihtuvat hapot sekä C4H10O-liukoiseen faasiin, 

jossa ovat aldehydit, ketonit sekä ligniinin monomeerit. (Staš et al. 2014) Kuvassa 8 on 

yksinkertaistettu kaavio pyrolyysiöljyn edellä mainitusta komponenttiryhmiin jaosta.      
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5.2 Fenoliyhdisteiden erottaminen 

 

Pyrolyyttinen ligniini on tärkeä osa biomassapohjaisesta pyrolyysiöljystä. Eräs syy kiinnostukselle on 

pyrolyyttisen ligniinin rakenne, joka sisältää runsaasti erilaisia fenoliyhdisteitä, jotka ovat hyödyllisiä 

monessa prosessissa. Tiedetään, että korkean ligniinipitoisuuden omaavaa biomassaa on globaalisti 

saatavissa runsaasti, joka vaikuttaa sen markkinahintaan alentavasti. Toisaalta fenolia voidaan pitää 

kalliina kemikaalina, jota on tavallisesti valmistettu isolla mittakaavalla raakaöljystä. (Effendi et al. 

2008) Tästä syystä hyödyllisenä menetelmänä voidaankin pitää fenoliyhdisteiden erottamista 

bioöljystä ja hyötykäyttämällä ne muualla, jolloin arvokkaat ja moneen käyttöön sopivat fenolit 

saadaan tärkeämpään käyttöön (Kim 2015). Fossiilisten materiaalien vähentyessä ja raakaöljyn 

markkinahinnan noustessa voidaan pitää biomassapohjaista pyrolyyttistä ligniiniä mahdollisena 

korvaajana fenoliyhdisteiden edullisempaan tuottamiseen tulevaisuudessa. 

Fenolit soveltuvat moneen erilaiseen tarkoitukseen. Niitä voidaan käyttää teollisuudessa raaka-aineina 

monissa erilaisissa prosesseissa. Esimerkkikohteiksi voidaan mainita ruokateollisuus, lääketeollisuus, 

Pyrolyysiöljy 

Vesiliukoiset  
Veteenliukene-

mattomat 

Eetteriliukoiset 

Eetteriin 

liukenematto-

mat 

Dikloorime-

taaniin 

liukenematto- 

mat 

Dikloorimetaa-

niliukoiset 

Kuva 8 Pyrolyysiöljyn yleisin jakoperusta komponenttiryhmiin. (mukailtu Sipilä et al. 

1998) 
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sekä hartsin valmistus. Pyrolyysiöljy -pohjaisen fenolin kaupallistaminen on ollut hidasta. Syynä sille 

voi olla puhtaan fenolin verrattain hankala erottaminen pyrolyysiöljystä. On kuitenkin tehty globaalia 

tutkimusta pyrolyysiöljystä saatavan fenolin erottamisesta veteen liukenemattomasta fraktiosta ja sen 

käyttökohteista. Eräs tutkimuksista liittyy fenolin käyttöön orgaanisena sidosaineena asfaltissa. (Kim 

2015) 

5.2.1 Fenolihartsin erotus 

 

Kiinnostus uusiutuvista fenolihartseista on suuri, johtuen lignoselluloosapohjaisen biomassan 

suuresta globaalista määrästä, prosessien edullisista jätevirroista ja fossiilisen fenolin korkeasta 

kaupallisesta arvosta. Erilaisia tutkimuksia fenolihartsin erottamisesta pyrolyysiöljystä on tehty. 

(Effendi et al. 2008) 

Sukhbaatar et al. (2009) esittelevät tutkimuksessaan mahdollisuutta korvata fossiilinen fenoli 

pyrolyyttisellä ligniinillä OSB-levyjen sideaineena. OSB -levyt ovat puurakentamiseen yleisesti 

käytettyjä lastulevyjä (Sarokas 2016). Tutkimuksessa erotettiin neste-nesteuutolla pyrolyysiöljy 

vesiliukoiseen ja veteen liukenemattomaan fraktioon eli pyrolyyttiseen ligniiniin. Pyrolyyttinen 

ligniini lisättiin fenoli- formaldehydi -hartsiin korvaten fossiilisesta fenolista 30 %, 40 %, ja 50 %. 

Tuloksena todettiin, että 40 %:n fossiilisen fenolin korvaaminen ei laske sideaineen 

laatuominaisuuksia. (Sukhbaatar et al. 2009) 

Chaouch et al. (2014) tutkivat voidaanko nopealla pyrolyysimenetelmällä tuotetulla 

puubiomassapohjaisella fenolirikkaalla pyrolyysiöljyllä korvata fenoleita fenoli-formaldehydi 

hartsissa ja näin ollen tuottaa uusiutuvaa hartsia. Tutkimuksessa korvatut prosenttiosuudet olivat 25 

%, 50 % ja 75 %. Tutkimus osoittaa, että korvaavuusaste 50 %: iin saakka tuottaa ominaisuudeltaan 

yhtä hyvää tai parempaa hartsia. Myös varastointi osoittautui helpoksi tuotteen stabiilin olemuksen 

ansiosta. (Chaouch et al. 2014) 

Kokonaisuutena voidaan pitää suurena potentiaalina korvata fossiilisia aineita ympäristöystävällisillä 

ratkaisuilla käyttäen biomassapohjaista pyrolyysiöljyä ja etenkin sen fenolikomponentteja. 

Fenoliformaldehydipohjaisen hartsin muokkaus ympäristölle suotuisaan muotoon voi olla 

tulevaisuudessa todella merkittävä uudistus globaalin biotalouden merkityksen kasvun nousun myötä.  
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5.2.2 Asfalttiaine pyrolyyttisestä ligniinistä 

 

Zabelkin et al. (2016) selvittävät tutkimuksessaan, voidaanko pyrolyysiöljyn veteen liukenematonta 

fraktiota käyttää orgaanisena sideaineena asfaltin valmistuksessa. Heidän tutkimustaan tukevat BTG-

ryhmän tekemä tutkimus sekä Lowan yliopistossa Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jotka molemmat 

tukevat orgaanisen sidosaineen käyttöä asfalttiaineessa. Funktionaaliset ryhmät kuten hydroksyyli-, 

metoksyyli-, karbonyyli- ja karboksyyliryhmät löytyvät monien tutkimusten mukaan pyrolyyttisestä 

ligniinistä. Nämä funktionaaliset ryhmät lisäävät sidosaineen vetovoimaa asfaltin mineraaleja kohtaan 

sekä vähentävät bitumin termistä rappeutumista. (Zabelkin et al. 2016) 

Zabelkin et al. (2016) erottivat pyrolyysiöljyn neste-nesteuuttoa käyttäen vesiliukoiseen faasiin ja 

veteen liukenemattomaan pyrolyyttiseen ligniiniin. Erotuksen jälkeen pyrolyyttinen ligniini 

sentrifugoitiin, jolloin faasin vesipitoisuus oli edelleen korkea 38.5 %. Pyrolyyttinen ligniini 

lämmitettiin 80-90 ̊ C:n lämpötilaan, jonka jälkeen faasin vesipitoisuus oli laskenut 11,8 %: iin. 

Bitumi lämmitettiin 120 ̊ C:n lämpötilaan ja sekoitettiin pyrolyyttisen ligniinin kanssa. 

Tutkimuksessaan Zabelkin et al. (2016) esittävät kokeellisten tulosten avulla, että pyrolyysiöljyn 

veteen liukenematonta faasia voidaan käyttää soveltaen orgaanisena sidosaineena asfaltissa. Suurin 

sidosvoimakkuus seokselle saatiin, kun fossiilisesta sidosaineesta eli bitumista oli korvattu 10-20 % 

pyrolyyttisellä ligniinillä. Kyseisen välin jälkeen sidosvoimakkuudet pienenivät, jolloin asfaltin 

kovuus ja kestävyys kärsivät. 

Uusiutuvaa biomassapohjaista sideainetta on saatavilla erittäin runsaasti ja edullisesti sekä 

hiilivetypohjaista bitumia käytetään globaalisti todella suuria määriä teiden päällystyksessä. 

Orgaanisen sidosaineen ja bitumin sekoitus voidaan todeta suhteellisen yksinkertaiseksi prosessiksi, 

joka ei vaadi monimutkaisia osaprosesseja. Orgaanisen sidosaineen hyötykäyttö uusiutuvana 

energianlähteenä on myös todennäköisesti ympäristölle kuormitusasteeltaan merkittävästi pienempää 

kuin fossiilisten aineiden tilanteessa, joka ajaa maailmaa jälleen kohti biotalouden aikakautta. Näistä 

syistä voidaan päätellä, että potentiaali suurelle kaupallistamiselle on olemassa. 

 

 



42 

 

 

 

5.3 Karbonyyliyhdisteiden erottaminen 

 

Karbonyyliyhdisteisiin lukeutuva glykolialdehydi on yksi lupaavimmista yhdisteistä, joita voitaisiin 

erottaa nopea pyrolyysi -menetelmällä tuotetusta pyrolyysiöljystä (Vitasari et al. 2012b). 

Puupohjaisesta biomassasta valmistetussa pyrolyysiöljyssä on prosessiolosuhteista ja materiaaleista 

riippuen 5-13 massaprosenttia glykolialdehydejä. Glykolialdehydiä voidaan pitää tulevaisuudessa 

potentiaalisena biomassapohjaisena lähtöaineena kemikaaleille. (Vitasari et al. 2012a) 

Glykolialdehydin tuottaminen on riippuvaista selluloosan määrästä. Mitä suurempi osuus biomassasta 

on selluloosaa, niin sitä suurempi osuus pyrolyysiöljyssä on glykolialdehydiä. (Czernik & Bridgwater 

2004) Vesiuuttoa käyttämällä saadaan noin 80 % glykolialdehydeistä vesiliukoiseen faasiin (Vitasari 

et al. 2012b). 

Erilaisten menetelmien käyttöä glykolialdehydien erottamiseen on tutkittu runsaasti. Jo vuonna 1995 

myönnettiin patentti prosessille, jossa tuotettiin glykolialdehydiä pyrolyysiöljystä. Menetelmässä 

vesiuuttoa käyttäen erotettiin vesiliukoinen faasi. Kahdesti tislaamalla saatiin glykolialdehydillä 

rikastettu faasi. Se liuotettiin dikloorimetaaniin, josta glykolialdehydi saostettiin, jolloin orgaaniset 

muut aineet jäivät dikloorimetaaniin. (US 5393542 A. 1995) Menetelmän suuri kaupallistaminen ei 

ole toteutunut, joten voidaan arvioida, että erotusprosessi vaatii jatkokehitystä.  

Muiden tutkimusten mukaan ei ole kuitenkaan kehitetty toimivaa kaupallistettavaa prosessia 

erottamaan puhdasta glykolialdehydiä. Vitasari et al. (2012b) esittelevät tutkimuksessaan 

mahdollisuutta erottaa reaktiivista uuttoa käyttämällä glykolialdehydi pyrolyysiöljyn vesiliukoisesta 

faasista. Prosessi sisältää useita prosessivaiheita ja useita olosuhde ja materiaalivaatimuksia. 

Tuloksena saatiin parhaimmillaan 97 %:sta glykolialdehydiä. (Vitasari et al. 2012b) Suhteellisen 

suuriin massaosuuksiin voidaan yhdisteen erottamisessa päästä. Jatkotutkimuksen avulla potentiaalia 

puhtaan aineen erotukseen voidaan pitää todellisena.  

 

5.4 Karboksyylihappojen erottaminen ja hyötykäyttö 

 

Potentiaalinen käyttökohde pyrolyysiöljyn vesiliukoisen faasin karboksyylihapoille on kalsiumsuolan 

valmistus, jota voidaan käyttää ympäristöystävällisenä ratkaisuna teiden suolaukseen (Czernik & 

Bridgwater 2004). Haihtuvat orgaaniset hapot, enimmäkseen metaanihappo, etaanihappo ja 
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propionihappo, joita on runsaasti vesiliukoisessa faasissa, voidaan tislaamalla erottaa muista 

yhdisteistä, jolloin kalsiumia lisäämällä voidaan tuottaa kalsiumsuolaa. Tislauksen tuottamassa 

happofraktiossa on mukana myös muita haihtuvia komponentteja, kuten aldehydejä ja estereitä. Nämä 

yhdisteet joko reagoivat kalsiumin kanssa sitä lisättäessä hydrolyysin muodossa tai viimeistään 

haihtuvat lämmön vaikutuksesta kiinteiden kalsiumsuolapartikkeleiden valmistuksessa. Kalsiumin 

avulla emäksiseksi muutettu neste tislataan uudestaan, jolloin siitä saadaan höyrystettyä vesi ja 

orgaaniset hapot. Alitteeksi jää tällöin haluttu kalsiumsuola. (US 5264623 A. 1993) 

Materiaalimäärältään lähde on hyvä, sillä pyrolyysiöljy sisältää karboksyylihappoja noin 4-15 

massaprosenttia. Teknisestä näkökulmasta kalsiumsuolan valmistus biomassapohjaisesta 

pyrolyysiöljystä on hyvinkin tehtävissä mutta taloudellisesta näkökulmasta menetelmän käyttö 

kalsiumsuolan valmistukseen ei ole kannattavaa. Kalsiumkloridi on merkittävästi halvempi materiaali 

teiden suolaukseen ja se onkin yleisimmin käytetty materiaali. Ympäristön kannalta kalsiumsuola olisi 

merkittävästi parempi ratkaisu, sillä kalsiumkloridin on tutkittu vahingoittavan kasvillisuutta. 

(Czernik & Bridgwater 2004) 

5.5 Hiilihydraattien erottaminen ja hyötykäyttö 

 

Pyrolyysiöljyn hiilihydraatit ovat muodostuneet biomassan selluloosan ja hemiselluloosan termisen 

hajoamisen seurauksena (Staš et al. 2014). Öljyn sisältämät hiilihydraatit ovat yksi 

komponenttiryhmistä, jotka vaikeuttavat pyrolyysiöljyn käyttöä polttoaineena, johtuen 

hiilihydraattien reaktiivisuudesta sekä tarttumistaipumuksesta (Oasmaa & Kuoppala 2008). 

Hiilihydraatit aiheuttavat pyrolyysiöljyn varastoinnissa myös ongelmia kasvattaen öljyn 

epästabiilisuutta. Hiilihydraatit sisältävät kuitenkin yhdisteitä, joiden hyötykäyttö muualla on erittäin 

kannattavaa. (Staš et al. 2014) Näistä syistä hiilihydraattien erottamista voidaan pitää varsin 

kannattavana ratkaisuna jatkokäyttöä varten. 

Lignoselluloosapohjaisen biomassan massafraktioltaan suurin aine on selluloosa. Pyrolyysiöljy -

tuotteessa selluloosa aiheuttaa suuren määrän vedettömiä sokereita, joista suurin osa on 

levoglukosaania. (Bai et al. 2013) Levoglukosaani ei ole hyödyllinen komponentti pyrolyysiöljyssä 

esimerkiksi polttoaineen tuotannossa. Se on kuitenkin helposti tuotettavissa pyrolyysiprosesseilla 

biomassasta, josta sen erottaminen ja hyötykäyttö muissa prosesseissa olisi tärkeä asia. (Czernik & 

Bridgwater 2004) Levoglukosaania voidaan hyötykäyttää lääkeaineiden valmistuksessa esimerkiksi 
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erilaisissa antibiooteissa. Sen lisäksi potentiaalisia käyttökohteita ovat esimerkiksi biohajoavien 

polymeerien tuotannossa, tensideinä käyttö sekä muissa erilaisissa korkean hinnan kierrätettävissä 

uusiutuvissa tuotteissa. (Czernik & Bridgwater 2004; Tessini et al. 2011) Levoglukosaani on 

mahdollista happohydrolyysiä käyttäen muuttaa glukoosiksi. Glukoosi voidaan taas fermentaation eli 

käymisreaktion avulla muuttaa etanoliksi, jota voidaan bioetanolin muodossa pitää liikenteen 

fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Tällöin levoglukosaanin käyttö polttoaineiden valmistuksessa 

on yksi aineen hyötykäyttökohteista. (Bennett et al. 2009) 

Tutkimukset osoittavat, että levoglukosaanin tuottamisessa rajoittava tekijä ei ole pyrolyysireaktio. 

On onnistuttu tuottamaan pyrolyysiöljyä, jossa levoglukosaanipitoisuus on suuri. Haasteet ovat 

levoglukosaanin erottamisessa kompleksisesta pyrolyysiöljystä. (Czernik & Bridgwater 2004) 

Erotustekniikoiden löytyessä levoglukosaanilla vaikuttaa olevan suuri potentiaali erilaisten 

lääkeaineiden ja muiden korkean hintaluokan tuotteiden valmistuksessa. Pyrolyysiöljy antaa 

massaosuudeltaan globaalisti hyvän ja edullisen mahdollisuuden levoglukosaanin tuottamiseen. 
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6. YHTEENVETO 

 

Tässä kandidaatintyössä luotiin katsaus pyrolyysiöljyyn ja selvitettiin pyrolyysiöljyn rakenteen 

määritysmenetelmiä sekä yhdisteiden erotusmenetelmiä. Erilaisten prosessivaihtoehtojen toimintaa ja 

soveltuvuutta pyrolyysiöljyn käytölle pohdittiin. Myös erotettavien yhdisteiden tai yhdisteryhmien 

hyötykäyttömahdollisuuksia on esitelty. Työn tutkimusongelmat olivat seuraavat: Minkälaisin 

menetelmin pyrolyysiöljyn yhdisteitä voidaan määrittää? Miten yhdisteitä tai yhdisteryhmiä voidaan 

erottaa pyrolyysiöljystä sekä mitä hyötykäyttökohteita niille on muissa teollisuuden prosesseissa? 

Näihin kysymyksiin vastataan saatujen tulosten perusteella seuraavaksi. 

Pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen määritysmenetelmien käyttö vaatii usein näytteen 

esikäsittelymenetelmien käyttöä. Kirjallisuuden mukaan pyrolyysiöljylle soveltuvia 

esikäsittelymenetelmiä on useita. Adsorptio kromatografin LSC käyttö ennen kaasukromatografisten 

analyysimenetelmien käyttöä on vaihtoehto jakamaan yhdisteet polaarisuudeltaan erilaisiin ryhmiin. 

Myös toinen nestekromatografinen menetelmä geelipermeaatiokromatografi GPC on mahdollinen 

esikäsittelymenetelmä erottamaan yhdisteet molekyylikoon perusteella eri ryhmiin. Uuttomenetelmiä 

on käytetty pyrolyysiöljyn esikäsittelymenetelminä. Käyttökelpoisia uuttomenetelmiä pyrolyysiöljyn 

esikäsittelyyn ovat liuotinuutto LLE, kiintoaineuutto SPE sekä kiintoaine mikro-uutto SPME. 

Menetelmillä voidaan jakaa pyrolyysiöljy pienempiin yhdisteryhmiin sekä rikastaa ja eliminoida 

komponentteja. Yleiset tislausmenetelmät eivät sovi pyrolyysiöljyn esikäsittelymenetelmiksi. 

Molekulaarinen tislaus on kuitenkin mahdollinen, jossa pyrolyysiöljy voidaan jakaa 

molekyylipainojen mukaan kevyeen nestefraktioon sekä raskaaseen jätefraktioon. 

Pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen määritys vaatii useiden analyysimenetelmien yhteiskäyttöä 

johtuen pyrolyysiöljyn yhdisteiden erilaisista ominaisuuksista. Kriittisimmät ominaisuuserot ovat 

polaarisuuserot, molekyylikokojen erot sekä haihtuvuuserot. Kaasukromatografiset 

analyysimenetelmät GC ja GC x GC ovat käyttökelpoisia haihtuvien yhdisteiden määrittämiseen, joita 

pyrolyysiöljy sisältää noin 85 % kokonaismassastaan. Nestekromatografisilla menetelmillä LSC, GPC 

ja korkean erotuskyvyn nestekromatografilla HPLC voidaan analysoida pyrolyysiöljystä myös 

haihtumattomia yhdisteitä. Kaasu- ja nestekromatografisten menetelmien yhteiskäyttö on usein 

järkevä ratkaisu. 
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Spektrometrisiä menetelmiä on myös käytetty pyrolyysiöljyn kemiallisen rakenteen määritykseen. 

Korkean resoluution massaspektrometrillä HRMS voidaan määrittää yhdisteiden massat. Menetelmä 

on monipuolinen ratkaisu haihtuvien, haihtumattomien sekä erilaisten molekyylikokojen yhdisteiden 

määritykseen. Investointihinnaltaan se on kuitenkin todella kallis. Ydinmagneettinen 

resonanssispektroskooppi NMR perustuu atomien ydinten erilaisiin magneettisiin ominaisuuksiin. 

Tämän tiedon avulla se määrittää atomien ja molekyylien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia 

pyrolyysiöljystä. Näytteenä voidaan käyttää koko pyrolyysiöljyä ilman esikäsittelyä. Erilaisia 

menetelmän sovellutuksia käyttäen voidaan määrittää pyrolyysiöljyn erilaisia funktionaalisia ryhmiä. 

Fourier-muunnosinfrapunaspektroskooppi FTIR on myös käyttökelpoinen ja suhteellisen edullinen 

menetelmä pyrolyysiöljyn funktionaalisten ryhmien määritykseen. Menetelmällä voidaan analysoida 

koko pyrolyysiöljynäyte ilman esikäsittelymenetelmiä ja saada arvokasta tietoa pyrolyysiöljyn 

rakenteesta. 

Yhdisteryhmäkohtaisesti fenoliyhdisteiden määritys onnistuu nestekromatografisia menetelmiä 

käyttämällä vaatien esikäsittelymenetelmänä esimerkiksi GPC -menetelmän. Karbonyyliyhdisteiden 

määrittäminen näytteen derivatisaation jälkeen voidaan suorittaa kaasukromatografisilla menetelmillä 

tai HPLC -menetelmällä. Haihtuvien orgaanisten happojen määritys on yleisesti suoritettavissa kaasu- 

ja nestekromatografisia menetelmiä käyttämällä, jolloin vaaditaan näytteen esikäsittelyä muun 

muassa alkylaation muodossa. Nykyaikana myös 31P NMR on ottanut paikkansa orgaanisten 

haihtuvien happojen määrityksessä. Hiilihydraattien määritykseen käyttökelpoisin väline on HPLC -

analyysimenetelmän käyttö, jonka esikäsittelyprosessina tehdään happohydrolyysi. 

Pyrolyysiöljyn fysikaalisen rakenteen määritykseen on luotu ASTM standardimenetelmiä. ASTM 

International on standardisoinut fysikaalisille ominaisuuksille ASTM tunnuksella varustetut omat 

määritysmenetelmänsä. 

Yhdisteiden tai yhdisteryhmien erotusprosessi aloitetaan yleisesti primäärifraktioinnilla, jossa 

pyrolyysiöljy erotetaan vesiliukoiseen fraktioon sekä veteen liukenemattomaan fraktioon eli 

pyrolyyttiseen ligniiniin. Pyrolyyttistä ligniiniä voidaan käyttää fenolihartsina fossiilisen fenolin 

korvaajana sidosaineena. Fossiilisen bitumin korvaajana se on myös käyttökelpoinen. 

Karbonyyliyhdisteisiin lukeutuvan glykolialdehydin erottamista pyrolyysiöljystä pidetään 

tulevaisuudessa mahdollisena. Tähän mennessä puhdasta glykolialdehydiä ei olla onnistuttu 

erottamaan mutta suuria massaosuuksia on saavutettu. Karboksyylihappojen erottaminen 
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vesiliukoisesta faasista voidaan suorittaa tislausmenetelmää käyttämällä ja erotettavaa kalsiumsuolaa 

voidaan käyttää teiden suolauksessa. Arvokkaiden hiilihydraattien, kuten levoglukosaanin 

erottaminen vesiliukoisesta faasista voidaan todeta todella haastavaksi prosessiksi, johon ei ole 

kehitetty toimivaa erotusmenetelmää.  

6.1 Johtopäätökset 

 

Pyrolyysiöljyn yhdisteiden kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen määrittäminen on monivaiheinen 

prosessi, joka vaatii monien menetelmien yhteiskäyttöä. Yhdisteiden määrittäminen on kuitenkin 

teknisesti suhteellisen yksinkertaisesti suoritettavissa. Toisin on yhdisteiden erottamisen suhteen. On 

todella haasteellista erottaa pyrolyysiöljystä puhtaita aineita. Erottaminen laajempiin yhdisteryhmiin 

onnistuu melko helposti. Tällöin liuottimen valinta näyttelee todella suurta roolia. 

Työssä esitellyt pyrolyysiöljynäytteen esikäsittelymenetelmät, kemiallisen rakenteen 

analyysimenetelmät sekä yhdisteiden erotusmenetelmät ovat esimerkkejä mahdollisista 

prosessiratkaisuista pyrolyysiöljyn prosessoinnissa. Monia menetelmiä pystytään muokkaamaan ja 

soveltamaan erilaisia pieniä muutoksia tai menetelmäintegrointeja käyttäen. Esimerkiksi 

liuotinvalinnan muuttamisella analyysimenetelmissä tai erilaisten menetelmien yhteiskäytöllä 

voidaan saada merkittävästi muuttuvia tuloksia. Jatkotutkimusta erilaisten menetelmien 

integroimisesta yhteen on syytä tuottaa.   

Yksittäisistä yhdisteistä esimerkiksi hiilihydraatteihin kuuluvan levoglukosaanin erottaminen olisi 

globaalisti todella tärkeää, sillä sitä voidaan käyttää monissa arvokomponenttien 

valmistusprosesseissa. Levoglukosaanin lisäksi glykolialdehydin erottaminen puhtaana aineena loisi 

hyvän uusiutuvan materiaalilähteen arvokomponenttien valmistukseen. Nykyinen tutkimus ei ole 

vielä kehittänyt ratkaisua erottaa puhdasta levoglukosaania tai glykolialdehydiä. Jatkotutkimuksen 

tarve on täten todella suuri. Puhtaan fenolin erottaminen pyrolyyttisestä ligniinistä vaatii myös 

merkittävää lisätutkimusta. Fenolit ovat arvokkaita ja monikäyttöisiä yhdisteitä, joten niiden 

suhteellisen edullinen valmistaminen pyrolyysiöljystä verrattuna fossiilisiin fenoleihin voi olla 

tulevaisuudessa todella merkittävä asia.  
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LIITE I, 1(2) 

LIITE I ASTM standardimenetelmät pyrolyysiöljyn fysikaalisten ominaisuuksien 

määrittämiseen 

Taulukko VI ASTM standardimenetelmät pyrolyysiöljyn fysikaalisten ominaisuuksien 

määrittämiseen. (mukailtu Kanaujia et al. 2014) 

Nro Fysikaalinen ominaisuus ASTM 

Standardi 

Määritysmenetelmä 

1 Tiheys D1298 

D4052 

Hydrometri 

Digitaalinen tiheysmittari 

2 Vesipitoisuus D95 

E203 

Tislaus 

Karl Fisher reagentti 

3 Tuhkapitoisuus D482 Termogravimetri 

4 Hiilijäännös D189 

D4530 

Destruktiivinen tislaus 

Mikromenetelmä 

5 Viskositeetti D88 

D445 

D2170 

Viskosimetri 

Kapillaarimenetelmä viskosimetrin läpi 

Nestevirta läpi kalibroidun lasisen 

kapillaariputken 

6 Leimahduspiste D93 

D3828 

Määritellyn lämpöarvon mukaan 

Pienen mittakaavan kuppitesti 

7 Lämpöarvo D240 

D4809 

Palamislämpö pommikalorimetrillä 

Pommikalorimetri 

8 Kokonaishappoarvo D974 

D664 

D3339 

Väri-indikaattori titraus 

Potentiometrinen titraus 

Semi-mikro väri-indikaattori titraus 

9 Jähmepiste D974 Näytteen jäähdytys ja liikkeen monitorointi 

10 Elementaalit analyysit D5373 

D5291 

Näytteen hapetus sisältäen hiiltä, vetyä ja typpeä 

Kaasujen määritys 

11 Biohiilen haihtuvuus D3175 Painohäviö gravimetrisessa analyysissä 

 

 



 

 

 

LIITE I, 2(2) 

12 Hiili/tuhkapitoisuus 

biohiilessä 

D3174 Gravimetri 

13 Rikkianalyysit D4239 

D4294 

D2622 

Infrapunamääritys näytteen polton jälkeen 

Röntgensäteily (energia) 

Röntgensäteily (aallonpituus) 

14 Pintajännitys D971 Rajapinnan jännityksen mittaus 

15 Kiintoainepitoisuus D2276 Membraanisuodatus 

16 Voitelevuus D2783 Neljän pallon menetelmä 

17 Kiehunta-alueen erotus D2887 Kaasukromatografi 

 

 


