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Kiinteiden polttoaineiden muuntaminen kaasumaiseen muotoon eli 

kaasuttaminen herätti jo vuosia sitten tutkijoiden kiinnostusta. Suomessa 

yleinen mielenkiinto on viimeaikoina keskittynyt edullisempien 

polttoaineiden kaasuttamiseen ja saatavan tuotekaasun polttamiseen.  

 

Lahti Energian uudessa Kymijärvi 2 voimalaitoksessa kaasutetaan puuta ja 

kierrätyspolttoainetta (REF). Saatava tuotekaasu jäähdytetään ja 

suodatetaan, jotta epäpuhtaudet saadaan pois tuotekaasusta. Puhdistettu 

tuotekaasu poltetaan kaasukattilassa korkeilla höyrynarvoilla. 

 

Tuotekaasun jäähdyttämistä ei ole paljoa tehty eikä siitä ole juurikaan 

tieteellistä tutkimusta eikä kokemusta. Tuotekaasun jäähtyessä partikkelit 

tarttuvat lämpöpinnoille aiheuttaen kerrostumia. Kerrostumat heikentävät 

lämmönsiirtoa olennaisesti. 

 

Tämän työn tarkoitus on tutkia kaasutusprosessia, tuotekaasun jäähdyttimen 

likaantumista sekä antaa lisätietoja likaantumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
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Transforming solid fuels into a gaseous form, i.e. gasification, started to 

interest researchers many years ago. In Finland the general interest has 

recently been focused on the gasification of more affordable fuels as well as 

the burning of the gasification product gas. 

 

Both wood and recovered fuel (REF) are gasified in the new Lahti Energia 

Kymijärvi II power plant. The gasification product gas is cooled and filtered 

in order to remove any impurities from the gasification product gas. The 

cleaned gasification product gas is burned in the gas boiler with high steam 

parameters. 

 

The cooling of the gasification product gas is not very common and there is 

not much scientific research or experience on the matter.  As the gasification 

product gas is cooling down, particles adhere to the heat transfer surfaces 

and form layers. The layers significantly deteriorate the heat transfer. 

 

The purpose of the present study is to investigate the gasification process 

and the fouling of the gasification product gas cooler, as well as to provide 

additional information about the factors contributing to the fouling. 
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2
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1 JOHDANTO 

Fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ja energiatehokkuuden parantaminen 

vaativat uusia keinoja hyödyntää energiaa. Uudet energianlähteet vaativat 

uutta teknologiaa, joilla niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Uutta 

teknologiaa tarvitaan myös energiatehokkuuden parannushankkeissa. 

Jo aiemmin eri kiinteiden polttoaineiden muuntaminen kaasumaiseen 

muotoon eli kaasuttaminen herätti laajaa kiinnostusta. Erityistä 

mielenkiintoa herättivät IGCC-prosessit, joilla voitiin päästä tavallisia 

lauhdutusvoimalaitoksia parempiin hyötysuhteisiin. Sittemmin, ainakin 

Suomessa, mielenkiinto on kääntynyt edullisempien polttoaineiden 

kaasuttamiseen ja kaasutuksesta saatavan tuotekaasun polttamiseen. 

Lahti Energialle valmistui vuonna 2012 uuden tyyppinen kaasutukseen 

perustuva Kymijärvi 2 voimalaitos. Voimalaitoksessa kaasutetaan puuta ja 

jätteistä valmistettua REF:iä. Syntyvä tuotekaasu puhdistetaan 

jäähdyttämällä ja suodattamalla. Puhdistettu tuotekaasu poltetaan kattilassa 

korkeilla höyrynarvoilla. Tällöin vältetään perinteisessä jätteenpoltossa 

syntyvät ongelmat. 

Tämän työn tarkoituksena on saada lisää tietoa kaasutuksesta ja siihen 

liittyvistä prosesseista. Työssä käydään aluksi läpi kaasutuksen teoriaa ja 

erilaisia kaasuttimia sekä tuotekaasun ominaisuuksia. Työssä esitetään 

Kymijärvi 2 voimalaitoksen toimintaperiaate sekä käydään prosessia läpi. 

Lopuksi esitetään tuotekaasun jäähdyttämisen teoriaa sekä tuotekaasun 

kerrostumaan vaikuttavia tekijöitä.  
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2 LAHTI ENERGIA 

Ensimmäiset askeleensa Lahti Energia otti vuonna 1907, kun Lahden 

kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen sähkölaitoksen perustamisesta. 

Kaukolämmön toimitukset alkoivat Lahdessa vuonna 1962. Ensimmäinen 

suuremman kokoluokan voimalaitos Lahteen tuli kun Imatran voima ja 

Lahden kaupunki perustivat Lahden lämpövoima Oy:n, joka rakensi 

Kymijärven voimalaitoksen. Pääpolttoaineenaan öljyä käyttänyt Kymijärven 

voimalaitos otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 1976. (Lahti Energia, 

2014) 

Nykyään Lahti Energia toimittaa sähkö ja lämpöä Päijät-Hämeen alueella. 

Lahtelaisista noin 90 prosenttia asuu kaukolämmitetyssä talossa. 

Kaukolämpöä toimitetaan Lahden lisäksi myös Hollolaan, Nastolaan ja 

Asikkalaan. Lahti Energian tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy hoitaa 

sähkönsiirron yli 80 000 asiakkaalle. (Lahti Energia, 2014) 

 

Kuva 1 Kymijärven voimalaitos. 



7 

Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotantolaitoksilla Kymijärven 

voimalaitoksella. Nykyään Kymijärven voimalaitos koostuu Kymijärvi 1 ja 

2 voimalaitoksista. Kuvassa 1 on esitetty Kymijärven voimalaitosalue. 

Kymijärvi 1 on kivihiilen pölypolttolaitos, johon on kytketty biomassan 

kaasutinlaitos sekä kaasuturbiinilaitos. Kymijärvi 2 

kaasutusvoimalaitoksessa kierrätyspolttoaine kaasutetaan tuotekaasuksi. 

Tuotekaasu jäähdytetään ja puhdistetaan, jonka jälkeen se poltetaan 

tavanomaisessa kaasukattilassa. Kaasukattila tuottaa höyryä 

vastapaineturbiinille, josta saadaan lämpöä ja sähköä. Tarkemmin Kymijärvi 

2 voimalaitoksesta kerrotaan kappaleessa 5. (Lahti Energia, 2014) 

Lahti Energia-konsernin, joka sisältää myös sähköverkkoyhtiön, liikevaihto 

vuonna 2013 oli 183,3 milj. euroa. Henkilöstöä vuoden 2013 lopussa oli 254 

henkeä. Kaukolämpöä myytiin vuonna 2013 yhteensä 8080 asiakkaalle 1199 

GWh. Kaukolämmön runkoverkon huipputeho vuonna 2013 oli 465 MW. 

Sähkö tuotettiin Kymijärven voimalaitoksella vuonna 2013 740 GWh. 

(Lahti Energia, 2014) 
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3 KAASUTUS 

Kaasutuksella, sekä tarkemmin sanottuna termisellä kaasutuksella, 

tarkoitetaan joukkoa prosesseja, joissa kiinteää tai nestemäistä polttoainetta 

muutetaan palavaksi kaasuksi. Kaasutus voi tapahtua kosketuksissa tai 

ilman kosketusta väliaineeseen. Kaasutuksessa syntyvää palavaa kaasua 

kutsutaan tuotekaasuksi. Tyypillisiä kaasutettavia aineita ovat hiili, 

biomassa ja erilaiset petrokemian tuotteet. (Basu 2006 s. 59) 

Kaasutuksella on monia eri käyttösovelluksia. Tuotekaasua voidaan polttaa 

ja tuottaa sillä lämpöä esimerkiksi voimalaitoksissa ja teollisuusuuneissa. 

Tuotekaasua voidaan myös joissain tapauksissa käyttää kaasuturbiinin tai 

moottorivoimalan polttoaineena. Tuotekaasusta voidaan tuottaa kemiallisten 

reaktioiden kautta nestemäisiä biopolttoaineita. 

Kaasutuksella saavutetaan tiettyjä etuja verrattuna suoraan polttoon. 

Tyypillisesti kaasutettavat polttoaineet ovat edullisempi kuin vastaavat 

käytettävissä olevat polttoaineet. Kaasutuksessa syntyvää tuotekaasua 

voidaan käsitellä, esimerkiksi puhdistaa tai muuttaa sen koostumusta. 

Kaasutuksesta syntyvä tilavuusvirta on myös paljon pienempi kuin poltossa. 

Näin ollen tarvittavat laitteet ovat pienempiä ja halvempia. 

Tässä kappaleessa käsitellään kaasutuksen teoriaa, erityisesti 

kiertoleijupetikaasutinta, tuotekaasun koostumusta ja ominaisuuksia sekä 

polttoaineita. 

 

3.1 Terminen kaasutus 

Palamisessa polttoaine on tarkoitus polttaa hieman yli-ilmaisissa 

olosuhteissa. Kaasutuksessa polttoaine on tarkoitus muuttaa kaasumaiseen 

muotoon lämmöntuonnin vaikutuksesta. Lämmöntuonti voidaan toteuttaa 

ulkoisen lämmönsiirtoaineen avulla tai osittaispoltolla. Osittaispoltossa, jota 

leijukaasuttimet hyödyntävät, tuodaan kaasutukseen 20–50% 
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stökiömetrisestä palamisilmamäärästä ja polttoaineen osittainen palaminen 

tuottaa kaasutukseen tarvittavan lämmön. 

Kaasutusprosessit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: ilmakaasutus ja 

happikaasutus. Ilmakaasutuksessa väliaineena käytetään ilmaa ja 

lopputuloksena saadaan matalalämpöarvoista (3-6 MJ/m
3
) tuotekaasua. 

Matala lämpöarvo johtuu pääasiassa ilman mukana tulevasta typestä. 

Happikaasutuksessa väliaineena käytetään happea ja saatavan tuotekaasun 

lämpöarvo on paljon suurempi (10-12 MJ/m
3
), koska tuotekaasu ei sisällä 

inerttiä typpeä. (Basu 2006 s.60) 

Kaasutusprosessit voidaan karkeasti jakaa myös kaasuttimien rakenteen 

mukaan kiinteäkerroskaasuttimiin ja leijukerroskaasuttimiin. Alla olevassa 

kuvassa 2 on esitetty miten erityyppiset kaasuttimet jakautuvat eri 

tehoalueille. Kuvasta nähdään, että kiinteäkerroskaasuttimet (downdraft ja 

updraft) soveltuvat 10 kW tehosta aina 10 MW asti. Leijukerroskaasuttimet 

(Fluid bed ja CFB) soveltuvat muutamasta megawatista aina 100 MW asti. 

 

Kuva 2 Kaasutintyyppien soveltuminen eri kokoluokkiin. (Vakkilainen. 2013) 

Kiinteäkerroskaasuttimissa kaasutusväliaine virtaa kaasuttimessa ja kohtaa 

polttoainepartikkelin. Virtaussuunnista riippuen kiinteäkerroskaasuttimia 

kutsutaan vastavirta-, myötävirta- tai ristivirtakaasuttimeksi. 

Vastavirtakaasuttimessa kaasutusväliaine virtaa kaasuttimen pohjalta ja 

polttoaine syötetään kaasuttimen yläosaan. Polttoaine tippuu reaktorin läpi, 

jossa kaasutuksen eri osaprosessit tapahtuvat. Vasta- ja 

myötävirtakaasuttimien toimintaperiaatteet on esitetty kuvassa 3. (Basu 

2006 s.62-63) 
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Kuva 3 Vasta- ja myötävirtakaasuttimien toimintaperiaate. (Vakkilainen. 2013) 

Leijukerroskaasuttimissa tyypillisesti hiekan ja kalkin muodostamaa ns. 

petiä leijutetaan kaasutusväliaineella. Kaasutusväliaineena käytetään 

tyypillisesti ilmaa. Kuumassa pedissä polttoaine, petimateriaali ja 

kaasutusväliaine sekoittuvat hyvin. Pedin lämpötila ja ilma-/polttoainesuhde 

hallitaan leijukerroskaasuttimissa hyvin ja tuhka ei pääse sulamaan. 

Leijukerroskaasuttimet voidaan jakaa kahteen tyyppiin kerrosleiju- ja 

kiertoleijupetikaasuttimiin. Kerrosleijupetikaasuttimessa petimateriaali 

pysyy kaasuttimen alaosassa eikä lähde virtaavan väliaineen mukaan. 

Kiertoleijupetikaasuttimessa virtausnopeus reaktorissa on suurempi ja 

petimateriaali kulkeutuu osittain pois kaasuttimesta. Tätä varten 

kiertoleijupetikaasuttimissa on sykloni, joka erottelee partikkelit 

tuotekaasusta ja palauttaa ne takaisin reaktoriin. Kuvassa 4 on esitetty 

kerrosleiju- ja kiertoleijupetikaasuttimien rakenne. Tarkemmin 

kiertoleijupetikaasuttimesta on kerrottu kappaleessa 3.2. (Basu 2006 s.74) 
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Kuva 4 Kerrosleiju- ja kiertoleijupetikaasuttimien rakenne. (Vakkilainen. 2013) 

Kaasutus voidaan jakaa neljään osaprosessiin, jotka tyypillisesti tapahtuvat 

osittain myös samaan aikaan. 

1. Kuivuminen 

2. Pyrolyysi 

3. Palaminen 

4. Kaasuuntuminen 

Kuivumisessa polttoaineesta poistuu kosteus. Kosteus höyrystyy lähellä sen 

kiehumispistettä eli kuivumisessa lämpötila on alle 150 C. Kuivuminen on 

endoterminen prosessi ja se vaatii lämpöä. Kuivumisessa aineensiirto 

polttoaineen ja ympäröivän kaasun välillä on hyvin nopeaa, koska 

höyrystyvä vesi aiheuttaa laajentuessaan paine-eroa. Kuivumista rajoittaa 

lähinnä lämmönsiirto ympäristöstä polttoainepartikkeliin. Kun 

polttoaineesta on poistunut kosteus alkaa sen lämpötila kohota ja pyrolyysi 

käynnistyy. (Raiko et al. 2002. s.189) 

Pyrolyysissä vesihöyry, orgaaniset nesteet ja tiivistymättömät kaasut 

erottuvat polttoaineesta. Polttoaineesta pyrolyysissä erottuvia aineita 

kutsutaan haihtuviksi aineiksi. Termisesti epävakaimmat komponentit 
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alkavat irrota polttoainepartikkelista jo 230 C lämpötilassa. Pyrolyysissä 

syntyy tyypillisesti kolmenlaisia aineita: kevyitä kaasuja (H2, CO, CO2, 

H2O, CH4), nesteitä (tervat, PAH) ja jäännöshiiltä. Pyrolyysin lopputulos 

riippuu polttoaineesta, loppulämpötilasta ja kuumennusnopeudesta. 

Pyrolyysissä vapautuva orgaaninen neste sisältää tervaa ja polysyklisiä 

aromaattisia hiilivetyjä eli niin kutsuttuja PAH-yhdisteitä. Pyrolyysistä 

jäljellejäävää osuutta kutsutaan jäännöshiileksi. Yhtälössä 1 on esitetty 

yleinen muoto pyrolyysin reaktiosta. Suurilla partikkeleilla 

pyrolyysinopeutta rajoittavat tekijät ovat lämmönsiirto ympäristöstä 

polttoainepartikkeliin ja pyrolyysituotteiden aineensiirto pois partikkelista. 

(Basu 2006 s.64-66, Raiko et al. 2002. s.192-194) 

                    

      (                     )          (         ) 

              (             ) (1) 

Kuvassa 5 on kuvattu eräitä selluloosan (biomassan) pyrolyysissä syntyviä 

aineita. Hitaalla lämmitysnopeudella 800 - 900 C:een lämmitettävän puun 

massasta pyrolysoituu noin 80 %, joka vastaa noin 50 % lämpöarvosta. 

Tämä ns. pyrolyysisaanto kasvaa partikkelikoon pienentyessä sekä 

loppulämpötilan tai kuumennusnopeuden kasvaessa. Pyrolyysisaanto voi 

olla pienelle hyvin lämpenevälle puuhiukkaselle yli 95 %. Pyrolyysi on 

nopea vaihe verrattuna jäännöshiilen palamiseen. Näin ollen suuri 

pyrolyysisaanto vähentää polttoaineen kaasuuntumisaikaa. (Raiko et al. 

2002. s.192-193) 
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Kuva 5 Pyrolyysissä suuret hiilivedyt hajoavat pienemmiksi hiilivedyiksi. (Basu 2010 s.66) 

Pyrolyysin jälkeen tapahtuu palaminen. Palamisessa kaasuttimeen tuotu 

happi reagoi palavien komponenttien kanssa. Tärkein näistä on 

jäännöshiilen palaminen, joka tuottaa pääosan kuivumisessa, pyrolyysissä ja 

kaasuuntumisessa tarvittavasta energiasta. Taulukon 1 kaavoissa R5-R8 on 

esitetty kaasutuksessa tapahtuvat palamisreaktio.  (Basu 2006 s.66) 

Kaasuuntumisessa tapahtuu monia eri reaktioita jäännöshiilen, 

pyrolyysituotteiden ja väliaineen kanssa. Alla olevassa taulukossa 1 on 

esitetty joukko kaasuuntumisessa tapahtuvia reaktioita ja niiden vaatima 

energia (- eksoterminen, + endoterminen). Reaktioista tärkeimmät ovat 

Water-gas (R2), Boudouard (R1), Shift (R9) ja Methanation (R3) reaktiot. 

Eri reaktioiden tapahtuminen ja lopullisen tuotekaasun koostumus riippuu 

monesta tekijästä, kuten polttoaineesta, kaasutusväliaineesta, paineesta, 

lämpötilasta, kosteudesta ym. Lopullisen tuotekaasun koostumusta voidaan 

arvioida kemiallisten reaktioiden tasapainotilojen avulla, mutta se ei anna 

aivan todenmukaisia tuloksia. (Basu 2006 s.66-67) 
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Taulukko 1 Kaasutuksessa tapahtuvia reaktioita. (Basu 2010 s.121) 

 

 

Kaasutuksessa reaktiot tapahtuvat kaasutusväliaineen ja kaasutustuotteiden 

ympäröiminä. Kokeellisesti on havaittu, että kaasutusreaktiivisuus vähenee 

vedyn H2 ja hiilimonoksidin CO läsnä ollessa. Jäännöshiilen palamista tai 

kaasuuntumista rajoittaa lähinnä aineensiirto hiilen pintaan. Jäännöshiilen 

hajoaminen pienempiin palasiin nopeuttaa reaktioita. Hajoamisella on hyvin 

paljon merkitystä leijukerrosolosuhteissa. (Raiko et al. 2002. s. 202-203) 

 

3.2 Kiertoleijupetikaasutin 

Kiertoleijupetikaasutin koostuu samanlaisista osista kuin 

kiertoleijupetikattila. Kaasuttimessa ei ole tarkoitus jäähdyttää tuotekaasua 
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samalla tavalla kuin kattilassa savukaasua. Näin ollen kaasuttimessa ei 

tarvita lämpöpintoja samalla tavalla kuin kattilassa. 

Kiertoleijupedin toiminta perustuu leijutilaan, joka saadaan puhallettaessa 

kaasua sopivalla nopeudella rakeisen materiaalikerroksen läpi. Pedin 

leijuminen alkaa tietyllä kaasun virtausnopeudella, jota kutsutaan 

minimileijutusnopeudeksi. Tällöin pedin hiukkasten jatkuva kosketus katoaa 

ja hiukkaset alkavat liikkua. Kun virtausnopeutta hieman lisätään alkaa 

petiin muodostua kaasukuplia. Tällöin puhutaan kuplivasta leijukerroksesta. 

Kun virtausnopeus kasvaa lähelle partikkelin vapaata putoamisnopeutta eli 

terminaalinopeutta, petihiukkaset alkavat kulkeutua virtauksen mukana, 

kuplia ei enää esiinny ja pedin selkeä pinta katoaa. Peti on ns. turbulentissa 

leijutilassa. Koska osa pedistä kulkeutuu virtauksen mukana, on reaktorin 

jälkeen sijoitettava sykloni, jossa kiintoaine palautetaan takaisin reaktoriin. 

Kun virtausnopeus kasvaa yli terminaalinopeuden saavutetaan 

kiertoleijutila. (Raiko et al. 2002. s.491-492,498) 

Leijutilan aikaansaamiseksi puhallettava kaasu johdetaan reaktorin pohjalla 

olevan arinan läpi. Tyypillisesti arina koostuu arinasuuttimista, joiden 

tehtävä on jakaa kaasuvirta tasaisesti petiin. Arinan on myös estettävä pedin 

pääsy arinan alapuolelle. Arinan tulee kestää myös vallitsevat lämpötilat, 

korroosio ja eroosio. Kuvassa 6 on esitetty eri leijutyyppien, kuten kuplivan 

leijukerroksen ja kiertoleijukerroksen, kiintoainetiheyden jakauma 

korkeuden funktiona.  (Raiko et al. 2002. s.491-492,498) 
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Kuva 6 Eri leijutyyppien kiintoainepitoisuudet. (Raiko et al. 2002. s. 493) 

Kuvassa 7 on esitetty Kymijärvi 1 voimalaitoksen yhteydessä olevan 

kaasuttimen rakenne. Kaasuttimen peti leijuu reaktorissa, jonne puhalletaan 

kaasutusilmapuhaltimella ilmaa reaktorin alaosassa olevan arinan läpi. 

Polttoaine syötetään reaktorin alaosaan, jossa se sekoittuu petiin ja 

kaasuuntuu. Osa pedistä kulkeutuu virtauksen mukana sykloniin, josta se 

kulkeutuu palautusputkea pitkin takaisin arinalle. Kiertoleijupedin lämpötila 

on noin 850 C ja sitä säädetään kaasutusilmamäärällä. Kaasuttimen petiä 

vaihdetaan kokoajan, jotta epäpuhtauksien (metallit, alkalit, kivet ym.) 

määrä saadaan pidettyä hallinnassa. Petiä poistetaan kaasuttimen pohjassa 

olevasta pohjatuhkareiästä ja uutta petiä syötetään reaktoriin. 
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Kuva 7 Kiertopetikaasuttimen rakenne. (Basu 2006. s.80) 

Kiertoleijupedissä virtausnopeuden kasvaessa reaktorin yläosan 

kiintoainetiheys kasvaa. Ylöspäin virtaavat kiintoaineet muodostavat 

paikallisia kiintoainetihentymiä. Tyypillisesti kiintoainetihentymät syntyvät 

lähellä reaktorin seinäpintoja ja painovoiman vaikutuksesta alkavat 

kulkeutua alaspäin. Tästä syystä reaktoriin syntyy sisäisiä virtauksia, jotka 

kulkeutuvat reaktorin keskellä ylöspäin ja seinämien läheisyydessä alaspäin. 

Pedissä tapahtuva sekoittuminen ja sisäiset virtaukset pyrkivät tasoittamaan 

reaktorin lämpötilaeroja. Kuvassa 8 on esitetty kiertoleijuvirtauksen rakenne 

sekä nopeus- ja tiheysprofiilit. (Raiko et al. 2002. s. 505) 
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Kuva 8 Kiertoleijuvirtauksen rakenne. (Raiko et al. 2002. s. 506) 

Tyypillisesti kiertoleijupedeissä käytettävien petimateriaalien hiukkaskoko 

on alle 0,5 mm. Petimateriaalina käytetään hiekkaa, joka on inertti eikä 

osallistu palamis- tai kaasuuntumisreaktioihin. Rikkiä sisältävien 

polttoaineiden kanssa käytetään tyypillisesti petimateriaalina myös kalkkia, 

jolla vähennetään rikkioksideja. Syötettävän polttoaineen hiukkaskoko on 

yleensä petimateriaalin hiukkaskokoa huomattavasti suurempi. 

Biopolttoaineilla ja jätteellä hiukkaskoko on >1 mm ja se voi sisältää jopa 

yli 100mm pitkiä lastumaisia kappaleita. Syklonin erotuskyky heikkenee 

tyypillisesti alle 0,05 mm hiukkasilla huomattavasti. Tätä pienemmät 

hiukkaset kulkeutuvat syklonista virtauksen mukana pois. Hiukkasjakauma 

on yleensä sen verran suuri, että syklonin erotuskyky on lähes 100 %. 

Kiertävän petimateriaalin hiukkaskoko on tyypillisesti 0.1 – 1.0 mm. Tätä 

suuremmat hiukkaset poistuvat pohjatuhkan mukana. (Raiko et al. 2002. 

s.490,515-517) 
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Alla olevassa kuvassa 9 on esitetty Vaskiluodon voiman biomassan 

kaasutin, jonka teho on 140 MWth. Kuvassa keskellä näkyy 

kiertopetikaasutin (CFB) sekä sykloni ja sen palautusputki. Syklonin päältä 

lähtee tuotekaasuputki, jossa on kaasutusilman esilämmitin. Keltaisella 

kuvassa näkyvät polttoainesiilot sekä polttoaineen syöttölaitteet reaktoriin. 

Kuvassa alhaalla ovat pohjatuhkan poistoruuvit sekä pohjatuhkakontit. 

Kaasuttimen korkeus on noin 36 m ja se on tällä hetkellä maailman suurin 

biomassakaasutin. 

 

Kuva 9 Vaskiluodon voiman kaasuttimen rakenne (Honkola 2013) 
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Alla olevassa taulukossa 2 on vertailtu erityyppisten kaasuttimien 

ominaisuuksia.  

Taulukko 2 Erityyppisten kaasuttimien vertailu. (Basu. 2006. s.65) 

 

Taulukosta nähdään, että kiertoleijupetikaasutin on monessa tapauksessa 

käyttökelpoisin kaasutintyyppi. Kiertoleijupetikaasuttimessa polttoaineen 

sekoittuminen on erinomainen verrattuna muihin kaasuttimiin. 

Kiertoleijupetikaasutin on polttoainejoustava ja sopii erinomaisesti 

laadultaan vaihteleville polttoaineille. 

3.3 Polttoaineet 

Kaasutuksen polttoaineena voidaan käyttää monia eri polttoaineita, kuten 

hiiltä, puuta, turvetta, erilaisia biomassoja sekä jätettä. Polttoaineiden 

ominaisuudet vaikuttavat suuresti eri kaasutintyyppien käyttöön. 

Polttoaineiden kaasutettavuusominaisuuksien määrittämisestä puuttuu 

yksiselitteinen menetelmä tai arvo, jolla sitä mitattaisiin (Raiko et al. 2002. 

s.131). 

Tässä kappaleessa käsitellään polttoaineiden ominaisuuksia ja kaasutukseen 

vaikuttavia tekijöitä. Polttoaineista käsitellään erityisesti kierrätyspuuta sekä 

REF:iä, joita käytetään Kymijärvi 2 voimalaitoksessa. 
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Kaasutuksen kinetiikkaan sekä polttoaineen reaktiivisuuteen vaikuttavat 

merkittävästi polttoaineen partikkelikoko ja huokoisuus. Kun partikkelikoko 

pienenee ja huokoisuus kasvaa niin polttoaineen ja ympäröivän tilan 

kosketuspinta-ala kasvaa. Tällöin myös reaktiot nopeutuvat. Polttoaineen 

haihtuvien aineiden määrä vaikuttaa myös merkittävästi kaasutettavuuteen. 

Paljon haihtuvia aineita sisältävät polttoaineet, kuten puu, kaasuuntuvat 

helposti ja tuottavat vähän jäännöshiiltä, jonka kaasutus kestää kauemmin. 

Näillä polttoaineilla jäännöshiili on myös huokoisempaa, joka edesauttaa 

sen kaasuuntumista. Polttoaineen tuhkapitoisuus ei suoranaisesti vaikuta sen 

kaasuuntumisominaisuuksiin eikä tuotekaasun kemialliseen koostumukseen. 

Tuhkan ominaisuudet kylläkin vaikuttavat kaasuttimen toimintaan ja tuhkan 

poistoon. Esimerkiksi leijukerroskaasuttimissa tulee välttää tuhkan 

sulaminen, joka aiheuttaisi häiriöitä pedin toimintaan. Polttoaineen kosteus 

vaikuttaa tietysti polttoaineen lämpöarvoon, mutta vaikuttaa myös jossain 

määrin kaasuttimen sisällä tapahtuviin reaktioihin. Polttoaineen joutuessa 

reaktoriin vesi höyrystyy ja voi reagoida kaasuttimessa. Tällöin tuotekaasun 

kemiallinen tasapainotila siirtyy. (Basu 2006 s.71-74) 

Kierrätyspuu koostuu lähinnä rakennuskäytössä olleesta puusta. Tähän 

luetaan mm. puhtaat ja käsitellyt puutavarat, huonekalut, puulevyt sekä 

kuormalavat. Puu sinänsä vastaa sisällöltään puhdasta puuta, mutta sen 

mukana tulevat aineet sisältävät epäpuhtauksia. Näitä mukana tulevia aineita 

ovat esimerkiksi maali, naulat, saranat sekä liimat. Lisäksi kierrätyspuun 

mukana tulee jonkin verran kyllästettyä puuta, joka sisältää paljon 

epäpuhtauksia. Rakennusteollisuudesta tulee lisäksi myös kiviä ja betonia. 

Kuvassa 10 on esitetty kasa kierrätyspuuta ennen murskausta. Tyypillisesti 

tällainen tavara murskataan ja siitä erotetaan metallit, jonka jälkeen se on 

valmista polttoainetta. 
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Kuva 10 Kierrätyspuuta ennen murskausta (Metla. 2014) 

Keskimäärin kierrätyspuun tehollinen lämpöarvo saapumistilassa on 14 

MJ/kg, kosteus 22 m-% sekä tuhkapitoisuus kuiva-aineesta 1.9 m-%.  

(Vesanto et al. 2000. s. 22-23 sekä Liite 3) 

Jätteistä valmistettua kierrätyspolttoainetta kutsutaan REF:ksi (Recovered 

fuel). REF on jätteiden materiaalikierrätykseen kelpaamaton polttokelpoinen 

jae. REF:in alkuperänä käytetään puujätteitä, syntypaikkalajiteltua 

yhdyskuntajätettä, kaupan ja teollisuuden jätteitä, kierrätykseen 

kelpaamatonta paperia ja pahvia sekä muita soveltuvia jätteitä. (Lahti 

Energia. 2014) 

Kierrätyspolttoaineet kiinnostavat energian tuottajia, koska se on edullinen 

polttoaine. Tyypillisesti kierrätyspolttoaineiden käsittely vaatii investointeja, 

mutta mahdollistaa edullisemman polttoaineen käytön. Kierrätyspolttoaineet 

ja niiden sisältämien epäpuhtauksien vaikutuksen laitteisiin täytyy ottaa 

huomioon. Kierrätyspolttoaineiden käyttö sisältää aina teknisiä riskejä, 

mutta on taloudellisesti kiinnostavaa. Kuvassa 11 on esitetty hihnakuljetin, 

jossa kierrätyspolttoainetta kuljetetaan voimalaitokselle. 
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Kuva 11 Hihnakuljetin kuljettaa kierrätyspolttoainetta. 

REF:in valmistuksen tavoitteena on vähentää kaatopaikalle 

loppusijoitettavan jätteen määrää. Toisaalta valmistuksessa syntyvät 

hyötykäytettävät materiaalit vähentävät neitseellisten raaka-aineiden 

käyttöä. REF:in käyttäminen voimalaitosten polttoaineena vähentää 

fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta ja hyödyntämistä. (Ekopark Lahti, 

Kuusakoski Oy. 2011. s. 10–11) 

Rakennus- ja purkujätteiden määrän oletetaan kasvavan reilusti tällä 

vuosisadalla. Rakennusjätteiden uusiokäyttö kyllä kasvaa, mutta hyvin 

hitaasti. Edessä ovat taloudelliset, käytännölliset ja lainsäädännölliset esteet. 

Tällä hetkellä yleinen mielenkiinto, ainakin rakennusalalla, kohdistuu 

nimenomaan jätteiden kierrätykseen eikä suinkaan alkuperäisten jätteiden 

vähentämiseen. Jätteiden kierrätystä tehdään vain, jos siihen on tekniset ja 

taloudelliset edellytykset. (Virta. 2012) 

Tyypillisesti REF:n valmistuksessa käytettävät jätteet ovat lajiteltu jossain 

määrin jo syntypaikalla. Jätteiden määrä on kuitenkin niin suuri, että niiden 

käsittelyssä tarvitaan teollisuuskokoluokan laitteita. Alla olevassa kuvassa 

12 on esitetty kaavio yhdestä jätteenkäsittelymenetelmästä. (Virta. 2012) 
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Kuva 12 REF:n käsittelykaavio. (Ekopark Lahti, Kuusakoski Oy. 2011. s. 26) 

Kaaviosta nähdään, että REF:in valmistus vaatii monta eri vaihetta. 

Ensimmäinen asia on murskata jäte niin pieniin osiin, että siitä voidaan 

helposti erottaa tarvittavat aineet. Tyypillisesti magneettiin tarttuvat metallit, 

kuten rauta, saadaan erotettua suhteellisen helposti magneettisella 

erotuksella. Tämän jälkeen käytetään erilaisia erotusmenetelmiä, kuten 

ilmaluokitusta sekä upotus-kellutus-menetelmää, jotta saadaan erotettua 

esim. kivet, lasi, tiilet. Yllä olevassa esimerkissä tämän jälkeen on 

käsinlajittelu, jossa pyritään havaitsemaan polttoaineeseen kuulumattomat 
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aineet ja poistamaan ne käsin. Lopuksi vielä poistetaan ei-magneettiset 

metallit pyörrevirtaerottimella. Tämän käsittelyn jälkeen jätteestä on 

poistettu haitalliset komponentit ja se kelpaa poltettavaksi tai 

kaasutettavaksi. 

REF:in laatu vaihtelee suuresti, koska polttoaineen alkuperä ja perusaineet 

vaihtelevat. Tärkeimpiä laatuvaatimuksia ovat palakoko, kosteus, 

epäpuhtaudet sekä kemiallinen koostumus. Palakoko vaikuttaa erityisesti 

polttoaineen syöttölaitteiden toimintaa sekä kaasuuntumisprosessiin. 

Palakoko olisi oltava luokkaa 50 x 50 mm, jotta laitteiden luotettava 

toiminta olisi taattu. Vaikeimpia materiaaleja murskaamisen ja seulomisen 

kannalta ovat tekstiilit sekä nauhamaiset kappaleet. Polttoaineen suuri 

kosteus vaikuttaa suuresti polttoaineen lämpöarvoon, sitä alentavasti. Paljon 

muovia sisältävä REF on yleensä kuivempaa sekä lämpöarvoltaan 

korkeampaa. Polttoaineen kemiallinen koostumus vaikuttaa kaasutuksessa 

tuotetun tuotekaasun sisältöön. (Alakangas. 2000. s.112-113) 

REF:in keskimääräinen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa teollisuuden 

palavalle jätteelle on noin 18 MJ/kg. Keskimääräinen kosteus teollisuuden 

palavalle jätteelle on 20 %. REF:in kosteuteen vaikuttaa suuresti 

käsittelymenetelmät sekä varastointi. (Alakangas. 2000. s 121) 

Kierrätyspuuta ja REF:iä käytettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota 

niiden sisältämiin epäpuhtauksiin. Epäpuhtaudet kuten raskasmetallit, 

alumiini ja alkalit vaikuttavat syntyvän tuotekaasun sisältämiin 

epäpuhtauksiin. Epäpuhtaudet vaikuttavat mm. korroosioon, tuhkan 

sulamiskäyttäytymiseen sekä päästöihin. Kierrätyspuu sisältää jonkin verran 

enemmän epäpuhtauksia kuin puhdas puu. Taulukossa 3 on esitetty puhtaan 

puun ja kierrätyspuun sisältämiä epäpuhtauksia. Taulukossa olevat arvot 

ovat löytyneiden pitoisuuksien suurimpia arvoja. 
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Taulukko 3 Puhtaan puun ja kierrätyspuun sisältämien epäpuhtauksien pitoisuuksien 

vaihteluvälin ylärajan arvoja. (Vesanto et al. 2000. s 24) 

  Puhdas puu Kierrätyspuu 

Cl [%] 0,03 0,12 

S [%] 0,05 0,08 

N [%] 0,5 0,68 

Na+K [%] 0,11 0,22 

Hg [mg/kg] 0,05 0,05 

Cd [mg/kg] 0,5 0,5 

Zn [mg/kg] 100 300 

Pb [mg/kg] 10 76 

As [mg/kg] 1 18 

Co [mg/kg] 1,2 1,5 

Cr [mg/kg] 10 60 

Cu [mg/kg] 10 80 

Ni [mg/kg] 10 10 

V [mg/kg] 2 2 

Sb [mg/kg] 4 10 

Tl [mg/kg] 0,6 0,6 

Mn [mg/kg] 100 100 

 

Taulukosta 3 nähdään, että kierrätyspuu saattaa sisältää moninkertaisia 

määriä klooria (Cl) sekä natriumia ja kaliumia (Na + K). Lisäksi korkeat 

kupari (Cu), kromi (Cr) sekä arseeni (As) pitoisuudet johtuvat 

todennäköisesti kyllästetystä puusta. Lisäksi kierrätyspuu sisältää 

tyypillisesti jonkin verran nauloja ym. metallia, joka vaikuttaa olennaisesti 

laitteiden, esim. polttoaineen syöttölaitteet, toimintaa.  

REF:ssä epäpuhtauksia esiintyy huomattavasti enemmän kuin 

tavanomaisilla polttoaineilla kuten puulla tai kivihiilellä. Taulukossa 4 on 

listattu teollisuuden palavan jätteen ja keskimääräisen polttojakeen 

epäpuhtauksien keskimääräisiä pitoisuuksia. 
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Taulukko 4 Teollisuuden palavan jätteen ja polttojakeen sisältämiä epäpuhtauksia 

(keskiarvoja). (Alakangas. 2000. s 121) 

 

Teollisuuden 

palava jäte 

Polttojae 

(keskimääräinen) 

Typpi [%] 0,42 0,39 

Rikki [%] 0,07 0,16 

Kloori [%] 0,24 0,28 

Alumiini [g/kg] 2,95 5,89 

Arseeni [mg/kg] 4,38 3,85 

Kadmium [mg/kg] <0,2 - 

Kromi [mg/kg] 7,66 21,1 

Kupari [mg/kg] 14,5 104,6 

Lyijy [mg/kg] 12,1 42,4 

Magnesium [g/kg] 0,95 1,22 

Sinkki [mg/kg] 56,2 139,7 

Elohopea [mg/kg] 0,01 0,047 

Kalium [g/kg] 1,49 1,33 

Kalsium [g/kg] 14,5 10,37 

Natrium [g/kg] 4,5 2,89 

Tuhkapitoisuus [%] 5,53 7,64 

 

Taulukosta 4 nähdään, että kierrätyspolttoaineet sisältävät epäpuhtauksia 

huomattavia määriä. Kuten taulukosta nähdään, epäpuhtauksien määrä 

vaihtelee paljonkin jätteen alkuperän mukaan. 

Kierrätyspuun sisältämien epäpuhtauksien lisäksi REF sisältää tyypillisesti 

myös alumiinia, kuparia, lyijyä, magnesiumia, sinkkiä ja elohopeaa. Tämä 

huomataan vertailtaessa taulukkoja 3 ja 4. Taulukossa 3 kierrätyspuun arvot 

ovat 90 %-fraktiiliarvoja eli näytteistä löytyneitä suurimpia arvoja kun taas 

taulukossa 4 arvot ovat keskiarvoja. Tämä pitää huomioida taulukoita 

vertailtaessa. 
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3.4 Tuotekaasu 

Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaan tuotekaasu on ” Kiinteistä 

raaka-aineista termisessä kaasutusprosessissa valmistettu polttoainekaasu. 

Tuotekaasun energiana raportoidaan sen raaka-aineiden energiasisältö, 

toisin sanoen ml. kaasutusprosessin häviöt. Energiatilastoissa tuotekaasu 

huomioidaan sen raaka-aineina.” (Polttoaineluokitus 2013 s.7) 

Tuotekaasun pääkomponentit ovat hiilidioksidi CO, vety H2, metaani CH4, 

hiilidioksidi CO2, typpi N2 sekä vesihöyry H2O. Näiden lisäksi tuotekaasu 

sisältää lukuisia muita kaasukomponentteja pieniä määriä. Tuotekaasun 

koostumukseen vaikuttaa monet eri tekijät, kuten polttoaineen koostumus, 

kaasutusolosuhteet, kaasutusväliaine. Suurin tuotekaasun laatuun vaikuttava 

tekijä on polttoaineen kosteus. Taulukossa 5 on esitetty kuivan tuotekaasun 

koostumus puupellettien ilmakaasutuksesta leijupedissä. Petilämpötila oli 

850 C ja reaktorin paine 2,5 bar. Muut koeajon olosuhteet ja arvot on 

esitetty alkuperäisessä julkaisussa. 

Taulukko 5 Kuivan tuotekaasun koostumus, koeajo 0710B. (Kurkela et al. 2008. Liite D) 

 til-% 

CO 13,5 % 

H2 18,9 % 

CH4 4,7 % 

C2Hy 1,3 % 

C3-C5Hy 0 % 

CO2 18,9 % 

N2 46,0 % 

 

Tuotekaasun koostumukseen vaikuttaa erityisesti kaasutusväliaine. Yllä 

olevista arvoista nähdään, että ilmakaasutuksessa tuotekaasuun tulee aina 

paljon typpeä (42,6 %). Tämä alentaa tuotekaasun lämpöarvoa 

huomattavasti. Happikaasutuksella saadaan suurempilämpöarvoista 

tuotekaasua, mutta hapentuotto vaatii erillisen happitehtaan. Palavia 

komponentteja tuotekaasussa ovat hiilimonoksidi CO, vety H2, metaani CH4 

sekä muut hiilivedyt CxHy.  
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Tuotekaasu sisältää aina jonkin verran tervaa, joka syntyy 

kaasutusprosessissa. Tervaksi luetaan orgaaniset epäpuhtaudet, joiden 

molekyylipaino on suurempi kuin bentseenin. Terva on sekoitus monia 

kemiallisia yhdisteitä ja huoneenlämmössä terva kondensoituu metallien 

pinnoille. Primääri-tervat, jotka syntyvät kaasutuksessa, ovat osia 

alkuperäisestä polttoaineesta. Lämpötilan kohotessa syntyy sekundääri-

tervoja, kuten aromaattisia yhdisteitä, ja lopulta korkeassa lämpötilassa 

syntyy tertiääri-tervoja. Tertiääri-tervat ovat tyypillisesti polysyklisiä 

aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Leijukerroskaasutuksella 

tuotetussa tuotekaasussa on tervaa noin 10 mg/m
3
n. Taulukossa 6 on esitetty 

tervojen ryhmittely kemiallisen koostumuksen perusteella. Taulukko sisältää 

myös kuvauksen ryhmien ominaisuuksista. Tuotekaasun sisältämä terva 

aiheuttaa ongelmia kaasutusprosesseissa ja siksi sen vähentäminen onkin 

yksi vaikeimmista teknisistä ongelmista kaasutuksessa. Tervat eivät 

kondensoidu, jos tuotekaasun lämpötila pidetään yli 400 C asteessa. Näin 

voidaan menetellä esimerkiksi poltettaessa tuotekaasua. (Lassi 2011 s.42-

45, Basu 2006 s.84) 

Tervoista monet ovat ympäristölle sekä ihmisille vaarallisia. Erityisesti 

PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia.  
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Taulukko 6 Tervayhdisteiden ryhmittely. (Lassi 2011 s.43) 

Tervaryhmä Nimi Ominaisuus Tyypillisiä yhdisteitä 

1 GC-havaitsemattomat Erittäin raskaat tervayh- 

disteet, joita ei voida  

mitata GC:n avulla 

Määritellään vähentä- 

mällä GC-

havaittavista  

tervafraktion 

kokonais- 

määrästä 

2 Heterosykliset 

aromaattiset yhdisteet 

Tervayhdisteet, jotka  

sisältävät heteroatomeja;  

hyvin vesiliukoisia  

Pyridiini, fenoli, 

kresoli,  

kinoliini, isokinoliini,  

dibentsofenoli 

3 Kevyet aromaattiset 

yhdisteet (1 rengas) 

Yleensä kevyitä hiilive- 

tyjä, joissa yksi rengas; ei  

tuota ongelmia konden- 

soitumalla tai liukoisuu- 

della  

Tolueeni, 

etyylibentsee- 

ni, ksyleeni, styreeni 

4 Kevyet PAH-yhdisteet 

(2-3 rengasta) 

2 tai 3 rengasta yhdis- 

teessä; kondensoituu  

matalassa lämpötilassa,  

jopa alhaisessa konsent- 

raatiossa 

Indeeni, naftaleeni,  

metyylinaftaleeni,  

bifenyyli, 

asetaftaleeni,  

fluoreeni, fenantreeni,  

antraseeni 

5 Raskaat PAH-yhdisteet 

(4-7 rengasta) 

Suuremmat kuin 3 rengas- 

ta sisältävät yhdisteet,  

kondensoituvat korkeassa  

lämpötilassa alhaisella  

konsentraatiolla  

Fluoranteeni, pyreeni,  

kryseeni, peryleeni,  

koroneeni 

 

Aiemmin taulukossa 5 esitetystä tuotekaasusta samassa koeajossa erotettiin 

partikkelit keraamisilla kuumasuodattimilla jäähdytyksen jälkeen sekä 

otettiin kaasuttimesta pohjatuhkanäyte. Pohjatuhkassa oli 97,4 m-% tuhkaa. 

Kuumasuodintuhkan koostumus on esitetty seuraavassa taulukossa 7. 

Taulukko 7 Kuumasuodintuhkan koostumus., koeajo 0710B. (Kurkela et al. 2008. s. 47) 

Hiili C 40 % 

Vety H 0,4 % 

Typpi N 0,3 % 

Happi (erotus) O 9,4 % 

Tuhka   50 % 
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Taulukosta 7 huomataan, että tuotekaasun sisältämät partikkelit ovat pääosin 

hiiltä sekä tuhkaa. Vaikkakin koeajossa laskettu kaasuttimen hiilikonversio 

oli 98.8 %, tuotekaasun sisältämistä partikkeleista 40 % oli hiiltä. 

Polttoaineesta riippuen tuotekaasu sisältää haitallisia aineita kuten 

raskasmetalleja, rikki-, typpi-, ja klooriyhdisteitä. 

Tuotekaasu sisältää ammoniakkia NH3, joka on peräisin polttoaineen 

sisältämästä typestä. Ammoniakin syntymismekanismit ovat vielä epäselvät, 

mutta pitoisuus voi olla hyvinkin korkea 1000 - 10000 ppmv ja konversio 

polttoainetypestä puulla voi olla jopa 90 %. Poltettaessa tuotekaasua 

ammoniakki reagoi helposti typpimonoksidiksi NO aiheuttaen suuria 

typpioksidipäästöjä. (Raiko et al. 2002 s.330) 

Ali-ilmaisissa olosuhteissa, kuten kaasutuksessa, polttoaineen rikki reagoi 

pääosin (~90 %) rikkivedyksi H2S. Seuraavaksi eniten rikkiä esiintyy 

karbonyylisulfidina COS. Rikkivetyä voidaan vähentää kaasuttimessa 

kalkilla eli kalsiumoksidilla. Rikkivedyn ja kalkin reaktio on hyvin nopea 

verrattuna poltossa syntyvän rikkidioksidin ja kalkin reaktioon. Rikkivedyn 

ja kalkin reaktio saavuttaa pelkistävissä olosuhteissa kuitenkin kemiallisen 

tasapainon, jonka takia tuotekaasuun jää aina rikkivetyä. (Raiko et al. 2002 

s.360-362) 

Polttoaineissa esiintyy myös jonkin verran halogeeneja. Halogeeneista 

luonnossa esiintyviä ovat fluori F, kloori Cl, bromi Br sekä jodi I. Erityisesti 

jätepolttoaineissa esiintyy merkittäviä määriä klooria sekä fluoria. Kloori on 

pääosin peräisin PVC-muoveista (polyvinyylikloridi) ja fluoria esiintyy 

esimerkiksi teflonissa C2F4. Halogeenit reagoivat vedyn kanssa muodostaen 

vetyhalogeeneja, kuten vetyfluoridia HF sekä suolahappoa HCl. Kloori 

reagoi myös polttoaineen alkalien, natriumin ja kaliumin, kanssa 

muodostaen alkaliklorideja. Alkalikloridit tarttuvat kattilassa 

lämmönsiirtopinnoille ja aiheuttavat korkeissa > 450 C lämpötiloissa 

kloorikorrosiota. Alkaliklorideja ei pääse muodostumaan, jos polttoaineessa 
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on riittävä määrä rikkiä, joka sitoo alkalit muodostaen sulfaatteja Na2SO4 

sekä K2SO4. (Raiko et al. 2002 s.365-366) 

Alla olevassa taulukossa 8 on esitetty tuotekaasun puhdistuksen vaikutus 

sen sisältämiin epäpuhtauksiin. Taulukossa on polttoaineen sisältämät 

epäpuhtaudet ennen kaasutusta sekä tuotekaasun sisältämät epäpuhtaudet 

kaasutuksen ja puhdistuksen jälkeen. Polttoaineen käytettiin 70 % REF:iä 

sekä 30 % puuta sisältävää seosta. Tuotekaasun puhdistus tehtiin 

kuumasuodatuksella lämpötilassa 395 C. 

Taulukko 8 Polttoaineen ja puhdistetun tuotekaasun sisältämiä epäpuhtauksia. (Nieminen 

2007) 

  

 Polttoaineen 

koostumus 

[ppm] 

Puhdistetun kaasun 

koostumus 

[ppm] 

Na Natrium 

 

0 

K Kalium 

 

0 

Al Alumiini 

 

0 

Ca Kalsium 12290 0 

Hg Elohopea 0,1 0,025 

Sn Tina 11 0 

Sb Antimoni 14 0 

As Arseeni 3 0 

Cd Kadmium 2,1 0 

Pb Lyijy 47 0,024 

V Vanadiini 4,7 0 

Mn Mangaani 110 0 

Co Koboltti 5,3 0 

Ni Nikkeli 8 0 

Cu Kupari 340 0,11 

Zn Sinkki 224 0,51 

Mo Molybdeeni <5 0 

Cr Kromi 50 0 

Si Pii 12300 0 

Mg Magnesium 1250 0 

Cl Kloori 4700 109 

 

Taulukosta 8 nähdään, että jäähdyttämällä tuotekaasu noin 400 C 

lämpötilaan saadaan suurin osa raskasmetalleista, alkaleista sekä kloorista 
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muutettua kiinteään muotoon ja poistettua tuhkana. Tässä lämpötilassa 

tervat eivät vielä kuitenkaan kondensoidu ja aiheuta ongelmia. 

Jätteenpoltolle on tyypillistä, että polttoaineen sisältämät yhdisteet 

muuttavat metallien käyttäytymistä. Esimerkiksi metallien 

höyrystymispisteiden alenemista on havaittu lyijyllä, nikkelillä ja hopealla. 

Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kloorin läsnä ollessa metalleilla on 

taipumus reagoida klorideiksi. Esimerkiksi kloorittomissa olosuhteissa 

lyijyn Pb höyrystymislämpötila on 627 C. 10 % klooria sisältävän 

polttoaineen palamisessa lyijy reagoi lyijykloridiksi PbCl4 ja 

höyrystymislämpötila laskee -15 C asteeseen. (Raiko et al. 2002 s.379) 

  



34 

4 KYMIJÄRVI 2 

Kymijärvi 2 voimalaitokseen kuuluu polttoaineen vastaanotto, 

kaasutinlaitos, kattilalaitos ja turbiinilaitos. Alla olevassa kuvassa on esitetty 

voimalaitoksen perusperiaate ja sen osat. Periaatekuvasta puuttuu 

turbiinilaitos ja siihen kuuluvat komponentit. 

 

Kuva 13 Kymijärvi 2 voimalaitoksen periaate. (Honkola 2013) 

Polttoaineen vastaanotossa polttoaine puretaan rekoista ja kuljetetaan 

varastosiiloihin. Varastosiiloista polttoaine kuljetetaan hihnakuljettimella 

kaasuttimelle. Voimalaitokseen kuuluu kaksi erillistä kaasutinlinjaa. 

Kaasutinlinja koostuu polttoaineen syöttölaitteista, kaasuttimesta, 

kaasujäähdyttimestä ja kuumasuodattimista. Kaasutin on ilmanpaineinen 

kiertoleijupetikaasutin (CFB). Yhden kaasuttimen teho on 80 MW. 

Kaasuttimen reaktorissa syntyvä tuotekaasun ja petimateriaalin suspensio 

johdetaan sykloniin, jossa petimateriaali erottuu kaasusta ja palaa takaisin 

petiin. Syklonin jälkeen tuotekaasu johdetaan kaasujäähdyttimeen. 

Kaasujäähdyttimessä tuotekaasu jäähdytetään noin 400°C asteeseen, jotta 

tuotekaasuun sitoutuneet haitalliset aineet kondensoituvat. 

Kaasujäähdyttimen jälkeen tuotekaasu johdetaan kuumasuodattimille, jossa 

tuotekaasun sisältämät kiintoainepartikkelit erotetaan. Kuumasuodattimilta 
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puhdistettu tuotekaasu johdetaan kattilaan poltettavaksi. (Lahti gasification 

2014) 

Tuotekaasu poltetaan neljällä tuotekaasupolttimella luonnonkiertokattilassa. 

Kattilassa on käynnistys- ja varapolttoaineena maakaasu. Kattila tuottaa 

tulistettua höyryä, jonka lämpötila on 540°C ja paine 121 bar. Kattilan 

savukaasut johdetaan pussisuodattimien läpi savupiippuun. Tulistettu höyry 

johdetaan Siemens SST 800 –höyryturbiinille. Turbiini on 

vastapainehöyryturbiini, jossa on kaksi kaukolämmönvaihdinta. Voimalaitos 

tuottaa 50 MW sähköä ja 90 MW lämpöä. (Lahti gasification 2014) 

Kymijärvi 2 voimalaitosta alettiin rakentaa 26.11.2009 ja se luovutettiin 

Lahti Energialle 27.6.2012. Koko voimalaitosinvestointi oli noin 160 milj.€. 

(Lahti gasification 2014) 

Tyypillisesti jätteenpoltossa, esimerkiksi jätteenpolttoarinalla, tavoitteena on 

vähentää kaatopaikalle kertyvän jätteen määrää. Kun jätteestä käsitellään 

erityisesti polttoon soveltuvaa polttoainetta, puhutaan REF:stä (Recovered 

fuel). Polttoaineen laatu vaihtelee suuresti käytettäessä jätepolttoainetta, 

joka vaikuttaa suuresti kattilan tai kaasuttimen suunnitteluun. Polttoaineen 

sisältämät epäpuhtaudet aiheuttavat lämpöpinnoilla korroosiota. CO, HCl, 

metallisuolapartikkelit ja sulfaatit aiheuttavat lämpöpinnoilla korroosiota, 

joka nopeutuu huomattavasti 400-450 C korkeammissa tulistinputkien 

lämpötiloissa. Tyypillisten jätteenpolttokattiloiden höyrynarvoilla 

400°C/40bar sähköntuotannon hyötysuhde on suhteellisen matala. (Raiko et 

al. 2002. s.482-489) 

Kymijärvi 2 laitoksessa ongelma on ratkaistu sillä, että tuotekaasu 

jäähdytetään, jolloin korroosiota aiheuttavat komponentit kiinteytyvät 

muodostaen tuhkaa. Puhdistettua tuotekaasua voidaan polttaa kattilassa 

korkeilla höyrynarvoilla ilman huomattavaa korroosioriskiä. 

Suomessakin käytössä olevissa jätteenarinapolttolaitosten hyötysuhteet ovat 

aika matalat. Sähköntuotantohyötysuhde on noin 30 – 35 % ja samalla 

saadaan noin 50 – 55 % lämpöä. Kun käytetään kaasutusta ja tuotekaasun 
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kuumasuodatusta voidaan tuotekaasu polttaa korkeilla höyrynarvoilla, koska 

korroosiota ja likaantumista aiheuttavat epäpuhtaudet on poistettu 

tuotekaasusta. Tällöin epäpuhtauksien aiheuttama korroosio ei enää rajoita 

kattilan tulistimien lämpötilaa. Näin voidaan tuottaa höyryä korkeilla 

höyrynarvoilla ja tuottaa sähkö paremmalla hyötysuhteella. (Nieminen 

2007) 

 

4.1 Polttoaineen vastaanotto 

Polttoaineen matka voimalaitoksella alkaa polttoaineen vastaanotossa, jonne 

se tuodaan rekoilla. Voimalaitokselle tuotava polttoaine on jo valmiiksi 

eroteltua ja murskattua. Polttoaineen vastaanotossa on kaksi erillistä linjaa, 

jotka sisältävät purkutilan, seulomon sekä varastosiilon. Polttoaine voidaan 

purkaa sivukippi- tai peräpurkurekoista. Polttoaine kuljetetaan purkutilasta 

seulomoon kolakuljettimilla, jossa polttoaine seulotaan ja liian isot 

partikkelit murskataan. Seulomon jälkeen polttoaine varastoidaan 

varastosiiloihin, joita on myös kaksi. Varastosiilojen tilavuus on 2 x 7500 

m
2
. Kuvassa 14 näkyy polttoaineen vastaanotto. Oikealla näkyy 

vastaanottohalli missä polttoaine puretaan rekoista. Polttoainesiilot näkyvät 

etualalla ja seulomo niiden takana.  

Varastosiiloista polttoaine puretaan ruuvipurkaimilla. Tämän jälkeen 

hihnakuljetin kuljettaa polttoaineen kaasutinlaitokselle. Kuvassa 

hihnakuljetin nousee siilojen edestä. 
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Kuva 14 Kymijärvi 2 voimalaitoksen polttoaineen vastaanotto. 

Polttoaineen vastaanoton takana näkyy myös rakennus, jossa valmistetaan 

REF:iä. REF toimitetaan polttoainesiiloihin suoraan ruuvikuljettimia pitkin. 

4.2 Kaasutinlaitos 

Kaasutinlaitos sisältää kaksi samanlaista kaasutinlinjaa. Yhden kaasuttimen 

teho on 80 MWth. Yhdessä kaasutinlinjassa on kaksi polttoaineen 

syöttölaitteistoa, jotka sisältävät myös petimateriaalien syötön kaasuttimeen. 

Petimateriaaleina käytetään hiekkaa ja kalkkia. Pedin lämpötila on 850 - 

900°C Kuvassa 15 on esitetty kaasutin oheislaitteineen. Polttoaineen 

syöttölaitteet ovat keltaisella sisältäen polttoainesiilot, polttoainesyöttimet 

sekä sulkusyöttimet. Itse kaasutinreaktori, sykloni sekä syklonin 

palautusputki ovat kuvassa punaisella. Kaasutusilmapuhallin sekä 

kaasutusilmakanavat ovat kuvassa sinisellä ja pohjatuhkaruuvit harmaalla. 

(Isaksson. 2012) 
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Kuva 15 Kymijärvi 2 kaasutin. (Honkola. 2013) 

Kuvasta 15 nähdään selkeästi eri laitteiden mittasuhteita. Kaasuttimen 

korkeus on noin 25 m ja halkaisija 5 m. Kaasutin on poikkileikkaukseltaan 

pyöreän muotoinen. Kaasutusväliaineena käytetään ilmaa. Kaasutusilma 

puhalletaan arinan läpi, joka koostuu arinasuuttimista. Kuvassa 16 on 

esitetty kaasuttimen arina, jossa näkyy arinasuuttimet sekä pohjatuhkan 

poistoreiät. Pohjatuhkaa poistetaan poistoreikien kautta ruuvikuljettimella. 

Pohjatuhkan mukana poistuu petimateriaalia sekä suuremmat partikkelit, 

mitkä eivät enää leiju pedissä. 
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Kuva 16 Kaasuttimen arina. (Honkola 2013) 

Syklonin jälkeen noin 900°C tuotekaasu johdetaan syklonin päältä 

kaasujäähdyttimeen. Kaasujäähdyttimessä tuotekaasu jäähdytetään noin 

400°C, jotta tuotekaasuun sitoutuneet epäpuhtaudet kiinteytyvät. 

Epäpuhtauksia ovat mm. alkalikloridit, lyijy ja sinkki. Kaasuttimesta 

tulevassa tuotekaasussa epäpuhtaudet ovat kaasumaisessa muodossa. 

Lämpötilan laskiessa epäpuhtaudet kiinteytyvät synnyttäen tuhkaa. 

Kaasujäähdyttimen lämpötilaa rajoittavat tervojen kondensoituminen sekä 

korroosio. Kaasujäähdyttimen seinämän lämpötila tulee olla riittävän 

matala, jotta korroosiota ei esiinny. Toisaalta tuotekaasun sisältämät tervat 

eivät saa kondensoitua, joten lämpötila ei saa alittaa tervojen kastepistettä. 

(Isaksson. 2012) 

Tuotekaasun jäähdyttämiseen kaasujäähdyttimessä käytetään vettä. 

Erillisillä pumpuilla kierrätetään vettä kaasujäähdyttimissä. 

Kaasujäähdyttimestä tulevalla lämmöllä lämmitetään kaasukattilan 

syöttövettä KP-esilämmittimessä. Kuvassa 20 näkyy kaasujäähdyttimien 

kytkentä KP-esilämmittimeen. (Isaksson. 2012) 
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Kuvassa 17 on esitetty kaasujäähdyttimen rakenne sisältäpäin. Kuvassa 

näkyy myös kaasujäähdyttimen seinille kerrostunutta tuhkaa, joka haittaa 

lämmönsiirtoa.  

 

Kuva 17 Kaasujäähdyttimen rakenne. (Honkola 2013) 

Kaasujäähdyttimen jälkeen tuotekaasu johdetaan kuudelle rinnakkain 

olevalle kuumasuodatinyksikölle. Kuvassa 18 on esitetty molempien 

kaasutinlinjojen kuumasuodattimet päältäpäin (yhteensä 12 kpl). Lisäksi 

kuvassa näkyy tuotekaasuputket, jotka nousevat kuumasuodattimista 

ylöspäin. 
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Kuva 18 Kuumasuodattimet (Savelainen. 2012) 

Yksi kuumasuodatinyksikkö koostuu noin 300 kpl keraamisesta putkesta, 

niin sanotusta kynttilästä. Tuotekaasu virtaa kynttilän läpi, jolloin tuhka jää 

kynttilän pinnalle. Kynttilän pinnalle tarttunut tuhka irrotetaan 

typpipulssilla. Tuhka poistetaan kuumasuodatinyksikön pohjalta. Kuvassa 

19 näkyy kuumasuodatinyksikön rakenne sisältä. Kuvassa 

kuumasuodatinyksikkö on vaakatasossa (vrt. edellisessä kuvassa pystyssä). 

Lisäksi kuvassa 19 kuumasuodatinyksiköstä puuttuvat suodattamiseen 

käytettävät kynttilät. 
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Kuva 19 Kuumasuodattimen rakenne. (Isaksson 2012) 

Kuumasuodattimien jälkeen tuotekaasu johdetaan kaasukattilan 

tuotekaasupolttimille. 

Lisäksi kaasutuslaitokseen kuuluu oheislaitteita, kuten 

pohjatuhkajärjestelmä, kuumasuodattimien tuhkajärjestelmä sekä 

typpijärjestelmä. (Isaksson 2012) 

Kaikki tuotekaasun kanssa kosketuksissa olevat osat tulee olla eristetty, 

jottei rakenteisiin synny kylmäsiltoja. Kylmäsillat aiheuttavat tuotekaasun 

paikallista jäähtymistä, jolloin tuotekaasun sisältämät tervat alkavat 

kondensoitua.  
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4.3 Kattilalaitos 

Kattilalaitos koostuu luonnonkiertoisesta kaasukattilasta sekä savukaasun 

puhdistusjärjestelmästä. Kaasukattilan arvot ovat 49 kg/s, 540°C ja 121 bar. 

Tuotekaasu poltetaan neljällä tuotekaasupolttimella, jotka ovat tulipesän 

katossa. Käynnistys- ja varapolttoaineena kattilassa on maakaasu. Kaasutin-, 

kattila- ja turbiinilaitoksen yleinen kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 20. 

Lisäksi kuvassa on esitetty joitakin käyttöarvoja. 

 

Kuva 20 Kattilalaitoksen yleinen kytkentä. (Isaksson 2012) 

Kaasukattila koostuu tulipesästä ja kahdesta konvektio-osasta. 

Ensimmäisessä konvektio-osassa eli niin kutsutussa 2-vedossa on primääri-, 

sekundääri- ja tertiääritulistimet. Tämän jälkeen eli 2- ja 3-vedon välissä on 

typenoksidien hallinnan vuoksi ammoniakin ruiskutus. 3-vedossa on 

ekonomaiseri eli syöttöveden esilämmitin sekä luvo eli palamisilman 

esilämmitin. Kuvassa 21 on esitetty kattilan rakenne. (Isaksson 2012) 
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Kuva 21 Kaasukattilan rakenne. 

 

Kattilan savukaasut johdetaan kolmelle pussisuotimelle. Ennen 

pussisuotimia savukaasuihin lisätään natriumbikarbonaattia ja aktiivihiiltä 

päästöjen vähentämiseksi. Pussisuotimien jälkeen ovat 

savukaasupuhaltimet, jonka jälkeen savukaasut johdetaan savupiippuun. 

(Isaksson 2012) 

Edellä kuvattujen järjestelmien lisäksi kattilalaitokseen kuuluvat kattilan 

varolaitteet, KP-esilämmitin, apuhöyryjärjestelmä, lauhdejärjestelmä sekä 

kaukolämpöjärjestelmä. 

 



45 

4.4 Turbiinilaitos 

Kaasukattilassa tuotettu höyry johdetaan vastapainehöyryturbiinille. 

Höyryturbiini pyörii 3000 kierrosta minuutissa ja samalle akselille kytketty 

generaattori tuottaa täydellä teholla 50 MW sähköä. Höyryturbiiniin on 

kytketty kaksi kaukolämmönvaihdinta, joilla tuotetaan 90 MW 

kaukolämpöä. Lisäksi turbiinilla voidaan ajaa ns. lauhdeajoa kaukolämmön 

apujäähdyttimen avulla. Kuvassa 23 on kuva turbiinista ja generaattorista. 

 

Kuva 22 Kymijärvi 2 voimalaitoksen turbiini ja generaattori. 

Kaukolämpöä voidaan tuottaa myös ilman turbiinia 

reduktiolämmönvaihtimella. Tällöin kattilassa tuotettu höyry ajetaan 

reduktioventtiilin kautta erilliseen kaukolämmönvaihtimeen. Kytkentä on 

esitetty jo aiemmin kuvassa 20. 
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5 TUOTEKAASUN JÄÄHDYTTÄMISEN LÄMMÖNSIIRTO 

Yleisesti käytössä oleva keino jäähdyttää kaasutuksessa syntyvää 

tuotekaasua on siirtää lämpöä veteen. Tuotekaasun lämpö siirretään veteen 

putkipaketti- tai membraaniseinälämmönvaihtimilla, kuten perinteisessä 

kattilatekniikassa.  

Tuotekaasun ja veden välinen lämmönsiirto on teoreettisesti hyvin haastava 

tapaus. Lämmönsiirtoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tuotekaasun 

ja veden virtausnopeus, tuotekaasun koostumus, lämmönsiirtopintojen 

likaantuminen sekä geometria. Alla olevassa kuvassa 23 on esitetty yleinen 

kuva lämmönsiirtymisestä fluidista toiseen fluidiin, esimerkiksi kaasusta 

nesteeseen. Kuvassa on myös lämmönsiirtymiseen liittyvät lämpövastukset. 

 

Kuva 23 Lämmönsiirtokertoimen termit. (Incroperaet al. 2006.) 

Tuotekaasun ja veden välistä lämmönsiirtoa voidaan kuvata yhtälöllä 1. 

Yhtälöstä on jätetty pois pinta-ala termi, koska tässä tapauksessa todellinen 

pinta-ala ja geometria ovat hyvin monimutkaisia eikä sen käytöllä saavuteta 

suurta hyötyä. 
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  (1) 

missä 

 U Kokonaislämmönsiirtokerroin 

 h Konvektiivinen lämmönsiirtokerroin 

 RF
’’
 Likaantumisen lämpövastus 

 Rw
’’
 Seinämän lämpövastus 

Alaindeksi 

 v Vesi 

 tk Tuotekaasu 

 

Siirtyvä lämpöteho lämmönsiirtimessä saadaan laskettua kaavalla 2 

logaritmisen lämpötilaeron avulla. Logaritmisen lämpötilaeron käytössä 

tulee käyttää tiettyjä korjauskertoimia, mutta geometrian monimutkaisuuden 

vuoksi ne eivät ole käyttökelpoisia tässä tapauksessa. 

 

              (2) 

missä 

 q Lämpöteho 

 A Pinta-ala 

 ΔTlm Logaritminen lämpötilaero 

 

Logaritminen lämpötilaero saadaan laskettua kaavalla 3. Kuvissa 24 ja 25 

on esitetty lämpötilaerojen laskentakaavat myötä- ja 

vastavirtalämmönsiirtimille. 
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   (3) 

 

Kuva 24 Myötävirtalämmönsiirtimen logaritminen lämpötilaero. (Incropera et al. 2006. s.677) 

 

Kuva 25 Vastavirtalämmönsiirtimen logaritminen lämpötilaero. (Incropera et al. 2006. s.679) 

Toisaalta todellinen lämmönsiirto saadaan laskettua kaavalla 4, joko 

tuotekaasun tai veden lämpötilan, ominaislämpökapasiteetin sekä 

massavirran avulla. Tässä tapauksessa luotettavampi tapa on käyttää veden 

arvoja, koska veden mittauskeinot ja ominaislämpökapasiteetti ovat 

luotettavampia. 

 

              (              )    (4) 

           (            )  

missä 

 qm Massavirta 

 cp Ominaislämpökapasiteetti 

 T Lämpötila 
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alaindeksit 

 out Ulostulossa 

 in Sisäänmenossa 

 

Vesi-ilma putkilämmönsiirtimien kokonaislämmönsiirtokerroin on luokkaa 

25-50 W/(m
2
K).(Incropera et al. 2006. s.675) Kiertoleijupetikattilan 

takavedossa olevien ekonomaiserin sekä tulistimien 

kokonaislämmönsiirtokertoimet ovat välillä 70 – 80 W/(m
2
K).(Basu 2006 

s.174) 

Seuraavaksi tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen. 

 

5.1 Putken ja veden välinen lämmönsiirto 

Putken ja veden välinen lämmönsiirto tapahtuu pakotettuna konvektiona. 

Putken ja veden välinen lämmönsiirtokerroin voidaan määrittää hyvinkin 

tarkasti dimensiottomien Reynoldsin ja Nusseltin lukujen sekä 

aineominaisuuksien avulla. Tyypillisesti lämmönsiirtimet pyritään 

mitoittamaan siten, että veden virtaus on turbulentti. Turbulentin veden 

konvektiivinen lämmönsiirtokerroin hv on luokkaa 300 - 900 W/m
2
K. 

Konvektiiviseen lämmönsiirtokertoimeen vaikuttavia tekijöitä 

aineominaisuuksien lisäksi ovat putken halkaisija sekä veden virtausnopeus. 

Tässä tapauksessa konvektiivinen lämmönsiirtokerroin voidaan laskea 

esimerkiksi Dittus-Boelter-kaavalla, joka on esitetty kaavassa 5. Tarkemmat 

soveltuvuudet yhtälön käytölle löytyvät esimerkiksi teoksesta Incropera et 

al. 2006. s.514. Samasta teoksesta löytyvät myös määritelmät yhtälössä 

tarvittaville Reynoldsin luvulle ja Prandtlin luvulle. 
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 ⁄      (5) 

missä 

 Nu Nusseltin luku 

 ReD Reynoldisin luku 

 Pr Prandtlin luku 

 n Kerroin (lämmitykselle 0,4 ja jäähdytykselle 0,3) 

 

Kattiloiden putkistoille on tyypillistä, että putken sisäpinnalle syntyy 

oksidikerros. Oksidikerroksella on heikompi lämmönsiirtokyky kuin putken 

seinämällä. Käsitellyn kattilaveden tapauksessa putken pinnalle kertyvän 

oksidikerroksen lämpövastus RF,v
’’
:n vaikutus lämmönsiirtoon on luokkaa 

0.0002 m
2
K/W.(Incropera et al. 2006. s.674) Tämä voi vaihdella veden 

laadun ja kerroksen tasaisuuden takia, mutta suuruusluokka on oikea. 

 

5.2 Seinämän lämpövastus 

Putken seinämässä lämpö siirtyy ainoastaan johtumalla. Seinämän 

lämpövastus voidaan laskea, kun tiedetään seinämän paksuus L ja 

lämmönjohtavuus k. Teräksisen seinämän, jonka paksuus on 10 mm, 

lämpövastus on laskettu kaavassa 6. 

    
   

 

 
 

       

   
 

  

         
   

 
  (6) 

Teräksisen 10 mm paksun seinämän lämpövastus on suuruusluokassa 

0,00025 m
2
K/W. 
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5.3 Putken ja tuotekaasun välinen lämmönsiirto 

Tuotekaasusta tarttuu putken pinnalle aina jonkin verran epäpuhtauksia. 

Tämän kerrostuman vaikutuksesta lämmönsiirtoon on hyvin vähän tietoa 

saatavilla. Kerrostuman lämmönsiirtoon vaikuttaa hyvin moni asia, kuten 

seinämien lämpötilat, tuhkan ominaisuudet sekä kerrostuman paksuus jne. 

Biomassan kaasutuksessa on osoitettu, että tuotekaasun jäähdytyksessä 

lämmönsiirtopinnoille kertyy kahden tyyppistä kerrostumaa: ohut 

alakerrostuma sekä huokoinen päälikerrostuma. Ohut alakerrostuma 

aiheutuu tervojen kondensoitumisesta putken pinnalle. Kemiallisesti ohut 

alakerrostuma koostuu pääosin hiilestä ja sen paksuus on muutamia 

millimetrejä. Kerrostuman paksuuteen vaikuttavat lähinnä tervojen 

kastepiste sekä seinämän lämpötila. Ohuen alakerrostuman 

lämmönjohtavuudeksi on arvioitu 1 W/mK. Huokoinen päälikerrostuma 

koostuu pääasiassa tuotekaasun sisältämistä partikkeleista, jotka tarttuvat 

lämmönsiirtopinnoille. Pääosa partikkeleista on hiiltä, jonka partikkelikoko 

on noin 10 µm. Lisäksi kerrostuma sisältää alkalisuoloja, lyijysulfideja sekä 

sinkkisulfaatteja, joiden partikkelikoko on noin 0.1 – 1 µm. Huokoinen 

päälikerrostuma on hyvin huokoista ja haurasta ja sen paksuus voi kasvaa 

hyvinkin suureksi (useita senttimetrejä). Huokoisen päälikerrostuman 

lämmönjohtavuuden on arvioitu olevan luokkaa 0.1 W/mK. Lämmönsiirron 

kannalta oleellisinta olisi pitää huokoisen päälikerrostuman paksuus 

mahdollisimman pienenä. (A. van der Drift. 2004. s.16-17) 

Tyypillisesti likaantumistekijöitä arvioidaan lämpövastuksen lukuarvoina. 

Tuotekaasun likaantumistekijää arvioitaessa kerrostuman paksuus on hyvin 

ratkaiseva tekijä lämmönsiirron kannalta. Näin ollen tarkempi arvio 

tuotekaasun likaantumistekijälle saadaan arvioimalla lämmönjohtavuus 

kerroksen läpi käyttäen kaavaa 6. Alla on laskettu 5 mm paksun 

kerrostuman lämpövastus olettaen kerrostuman lämmönjohtavuudeksi 0.1 

W/mK. 
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  (7) 

Näin laskettuna tuotekaasun likaantumistekijäksi saadaan 0.05 m
2
K/W. 

Putken ja tuotekaasun välillä lämmönsiirto tapahtuu konvektiolla sekä 

säteilemällä. Esimerkiksi kiertoleijupetikattiloille on olemassa kokeellisesti 

saatuja kaavoja, joilla voidaan laskea eri kattilan osissa tapahtuvaa 

lämmönsiirtoa. Tuotekaasulle tällaisia käyrästöjä ei ole saatavilla ja 

ylipäätään tuotekaasun lämmönsiirto-ominaisuuksista ei ole juurikaan 

tieteellistä tutkimusta saatavilla. 

Tuotekaasun lämmönsiirto-ominaisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi 

tuotekaasun koostumus, partikkelien pitoisuus, virtausnopeus ym. 

Tyypillisesti konvektiiviseen lämmönsiirtoon vaikuttavat 

aineominaisuuksien lisäksi virtausnopeus ja geometria. Tyypillisesti 

säteilylämmönsiirtoon vaikuttaa kaasun ja pintojen säteilyominaisuudet sekä 

lämpötila. Teoreettisesti säteily on verrannollinen lämpötilan neljänteen 

potenssiin ja laskee hyvin jyrkästi. Todennäköisesti säteilyllä ei ole 

vaikutusta kaasun lämpötilan ollessa < 600°C. 

Tuotekaasun ja putken välisen kerrostuman kasvaessa suureksi tapahtuu 

lämmönsiirto käytännössä tuotekaasusta kerrostuman pintaan. Tällöin pitäisi 

tarkastella tuotekaasun ja kerrostuman välisiä lämmönsiirto-ominaisuuksia. 

Toisaalta, jos kerrostuman paksuus on hyvin suuri ja kerrostuma hyvin 

lämpöä eristävä, alkaa kerrostuman pintalämpötila lähestyä tuotekaasun 

lämpötilaa. Tällöin tuotekaasun ja kerrostuman välisen lämmönsiirron 

merkitys pienenee. 

Arvioin mukaan tuotekaasun ja lämpöpinnan välinen konvektiivisen ja 

säteilylämmönsiirron yhteenlaskettu suuruus on 100 W/(m
2
K). 
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5.4 Kokonaislämmösiirtokerroin ja sen vaihtelu 

Edellä esitettyjen arvojen perusteella voidaan laskea 

kokonaislämmönsiirtokerroin tuotekaasun ja veden välillä. Laskussa on 

oletettu veden konvektiiviseksi lämmönsiirtokertoimeksi 500 W/(m
2
K) sekä 

tuotekaasupuolen likakerroksen paksuudeksi 5 mm. Kaavan 1 mukaan 

laskettu kokonaislämmönsiirtokerroin on: 

 
 

 
 

 

  
     

     
        

   
 

   
 

  = 
 

    
 

   

       
   

 
        

   

 
     

   

 
 

 

    
 

   

 

   =   
 

   
 

Kokonaislämmönsiirtokertoimeksi saadaan 16 W/(m
2
K). Tulos on hyvin 

pieni verrattuna aiemmin esitettyihin kokonaislämmönsiirtokertoimen 

arvoihin. Kokonaislämmönsiirtokertoimeen vaikuttavista luvuista nähdään, 

että vesipuolen oksidikerroksella sekä putken seinämän lämpövastuksella ei 

ole merkitystä kokonaislämmönsiirtokertoimeen. Suurin merkitys on 

tuotekaasunpuolen likaantumisella. Kuvassa 26 on laskettu 

kokonaislämmönsiirtokerroin eri tuotekaasupuolen kerrostuman 

paksuuksilla. Kuvasta nähdään, että kokonaislämmönsiirtokerroin laskee 

rajusti kerrostuman kasvaessa. 
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Kuva 26 Tuotekaasupuolen kerrostuman vaikutus kokonaislämmönsiirtokertoimeen. 

Veden virtausnopeus vaikuttaa veden ja putken väliseen konvektiiviseen 

lämmönsiirtokertoimeen. Veden virtausnopeutta voidaan muuttaa helposti, 

verrattuna muihin kokonaislämmönsiirtokertoimeen vaikuttaviin tekijöihin. 

Kuvassa 27 on laskettu kokonaislämmönsiirtokerroin veden konvektiivisilla 

lämmönsiirtokertoimilla väliltä 300 – 900 W/m
2
K. Laskennassa on oletettu, 

että kerrostuman paksuus on 2 mm. 

 

Kuva 27 Veden ja putken välisen konvektiivisen lämmönsiirtokertoimen vaikutus 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen. Kerrostuma 2 mm. 
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Kuvasta 27 nähdään, että veden konvektiivinen lämmönsiirtokerroin (toisin 

sanoen veden virtausnopeus) vaikuttaa hyvin vähän 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen. Veden virtausnopeuden vaikutus 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen vähenee entisestään, jos kerrostuman 

paksuus kasvaa. Kuvassa 28 on laskettu kokonaislämmönsiirtokertoimet 5 

mm paksulla kerrostumalla. 

 

Kuva 28 Veden ja putken välisen konvektiivisen lämmönsiirtokertoimen vaikutus 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen. Kerrostuma 5 mm. 

Kuvasta 28 huomataan, että veden virtausnopeudella ei ole vaikutusta 

kokonaislämmönsiirtokertoimeen kun kerrostuman paksuus on 5 mm tai yli. 

5.5 Lämpöteho 

Siirtyvä lämpöteho saadaan laskettua kaavalla 2. Siirtyvään lämpötehoon 

vaikuttaa kokonaislämmönsiirtokertoimen lisäksi lämmönsiirtopinta-ala 

sekä logaritminen lämpötilaero.  

Tyypillisesti lämmönsiirtopinta-ala on lämmönsiirtimen 

suunnitteluvaiheessa valittu. Täten lämmönsiirtopinta-alan muuttaminen on 

vaikeaa, mutta se on suoraan verrannollinen siirtyvään lämpötehoon. 
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Logaritmisen lämpötilaeron laskentakaavat myötävirta- ja 

vastavirtalämmönsiirtimille on esitetty kaavassa 3 sekä kuvissa 24 ja 25. 

Tyypillisessä tapauksessa kaasuttimesta tulevan tuotekaasun lämpötilaan ei 

pystytä vaikuttamaan ja tuotekaasu halutaan jäähdyttää tiettyyn lämpötilaan. 

Näin ollen lämpötehoon vaikuttavia tuotekaasun lämpötiloja voidaan pitää 

lähes vakioina. Tuotekaasun virtausnopeus (massavirta) voi tietysti 

vaihdella, joten tarvittava lämpöteho vaihtelee. Käytännössä lämpötehon 

säätö tulee toteuttaa vesipuolen lämpötiloja säätämällä. 

Alla olevassa kuvassa 29 on laskettu siirtyvä lämpöteho veden 

sisäänmenolämpötilan funktiona. Laskennassa on oletettu, että tuotekaasu 

jäähtyy 800 C  400 C ja vesi kuumenee 50 C.  

 

Kuva 29 Siirtyvä lämpöteho veden sisäänmenolämpötilan funktiona. 

Edellisen kuvan laskennassa on oletettu, että vesi lämpenee 50 C. Tämä 

vaatii veden massavirran muuttamista koska lämpöteho muuttuu. Veden 

massavirralla pystytään säätämään veden ulostulolämpötilaa, joka taas 

muuttaa logaritmista lämpötilaa ja lämpötehoa. Kuvassa 30 on laskettu 

siirtyvä lämpöteho veden ulostulolämpötilan funktiona. Laskennassa on 

oletettu, että veden sisäänmenolämpötila pysyy vakiona (200 C) ja 

ulostulolämpötila vaihtelee (veden massavirta muuttuu). 
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Kuva 30 Siirtyvä lämpöteho veden ulostulolämpötilan funktiona. 

Kuvasta 30 nähdään, että veden ulostulolämpötilan säätäminen vaikuttaa 

siirtyvään lämpötehoon. Vesipuolen lämpötilaeron puolittaminen vaatii 

kuitenkin veden massavirran noin kaksinkertaistamisen. Esimerkiksi 

taulukossa laskettu viimeinen arvo (200 C  320 C) kun puolitetaan (200 C 

 260 C) lämpöteho kasvaa 22 %. Veden massavirran kaksinkertaistaminen 

kuitenkin nelinkertaistaa lämmönsiirtimessä aihetuvan painehäviön ja 

asettaa tiettyjä raja-arvoja lämpötilasäädölle. 
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6 TUOTEKAASUN JÄÄHDYTTIMEN KERROSTUMA 

Kaasujäähdyttimessa tuotekaasu jäähtyy noin 800 C asteesta noin 400 C 

asteeseen. Tuotekaasun sisältämät epäpuhtaudet muuttuvat höyrymäisestä 

muodosta kiinteään muotoon eli tuhkaksi. Kuten aiemmin taulukossa 8 

esitettiin tämä tuotekaasusta erotettu tuhka voi sisältää runsaasti 

palamatonta hiiltä. Tämän lisäksi tuhka sisältää epäpuhtauksia kuten 

raskasmetalleja ja alkaliklorideja. 

Kaasujäähdyttimessä lämmönsiirtopinnoille kertynyt tuhka heikentää 

merkittävästi kaasujäähdyttimen lämmönsiirtokykyä. Tämän takia 

lämmönsiirtopinnoille kertyvän tuhkan määrä pitää minimoida sekä jo 

pintoihin tarttunut tuhka tulee poistaa.  

Tuhkaa muodostuu polttoainetta kaasutettaessa. Tuhkaa muodostavat aineet 

reagoivat synnyttäen erilaisia aineita. Parhaiten tuhkaa muodostavien 

aineiden reaktiot sekä tuhkan likaavuuteen vaikuttavat tekijät tunnetaan 

hiilen pölypoltolle. Biomassan leijukerrospolton tuhkaa muodostavien 

aineiden vapautumista tutkitaan, mutta siitä on rajallisesti tietoa saatavilla. 

Nyt kyseessä oleva tapaus eli jätteen ja biomassan kaasutuksen tuhkan 

likaavuuteen vaikuttavat tekijät tunnetaan vielä heikommin ja tutkittua 

tietoa ei ole juurikaan saatavilla. Pelkistävissä olosuhteissa tapahtuvat 

reaktiot todennäköisesti eroavat jonkin verran hapettavista olosuhteista. 

(Raiko et al. 2002. s. 273) 

Tyypillisesti hiukkaset kulkeutuvat kattiloissa lämpöpinnoille kahdella 

tavalla. Suuret hiukkaset (>5 µm) iskeytyvät lämmönsiirtopintaan ja 

tarttuvat siihen. Tämä saa yleensä aikaan putken pinnalle harjannemaisen 

kerrostuman virtauksen tulopuolelle. Pienillä hiukkasilla (<5 µm) ei tapahdu 

iskeytymistä vaan ne tarttuvat putken pinnalle diffuusiomekanismeilla. 

Tämän seurauksena syntyy tyypillisesti tasainen kerros koko putken 

pinnalle. Höyryt saattavat kerrostua seinämille myös tiivistymällä. Tärkeä 

tekijä hiukkasen tarttumissa putken pintaan on myös hiukkasen 

sulamiskäyttäytyminen ja sulatila. Palamislämpötiloissa tyypillisesti 
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sulatilassa olevia aineita ovat alkalikloridit ja –sulfaatit sekä näiden seokset. 

Tyypillisesti näillä aineilla ei ole sulamispistettä vaan jokin lämpötila-alue, 

jossa ne esiintyvät sulan sekä kiinteän aineen seoksena. Kriittisin osa 

kattilasta on se missä aineet esiintyvät noin 15 - 70 % sulana. Tällöin 

partikkelit tarttuvat erittäin hyvin lämmönsiirtopintaan. (Raiko et al. 2002. s. 

246, 276 - 279) 

Perusedellytys hyvälle tuotekaasun jäähdyttimelle on, että tuotekaasun 

sisältämät tervat eivät saa kondensoitua lämmönsiirtopinnoille. Hollannissa 

olevassa 85 MWth kaasuttimessa tuotekaasun jäähdyttimen kylmän pään 

lämmönsiirtokyky tippui jopa 70 % koska tervat kondensoituivat 

lämmönsiirtopinnoille.(A. van der Drift. 2004. s.11) Tervojen 

kondensoituminen aiheuttaa nopeasti paksun kerrostuman. 

Kondensoitumiseen vaikuttaa olennaisesti tervojen kastepiste ja siihen 

vaikuttavat tekijät. Tervat palavat hyvin, joten niiden poistaminen 

hapettavilla olosuhteilla riittävässä lämpötilassa on mahdollista. Tämän 

kuitenkin määräävät prosessiolosuhteet ja –kytkennät. 

Pieni määrä tervaa (~ 1 mm) voi kondensoitua suoraan putken pinnalle. 

Tämä ei kuitenkaan aiheuta suurta vaikutusta lämmönsiirtoon. Tämä 

tervakerros todennäköisesti saavuttaa rajapaksuuden, jossa kerroksen 

pintalämpötila on jo korkeampi kuin tervojen kastepiste. 

Tuotekaasun sisältämä tuhka tarttuu myös lämmönsiirtopinnoille. 

Lämmönsiirtopinnoille tarttuneet hiilipartikkelit, joita on 85 %, ovat 

verrattaen suuria ~ 10 µm. Lisäksi lämmönsiirtopinnoille tarttuu muita 

partikkeleja, joiden tyypillinen koko on noin 1 µm tai alle. Näitä ovat 

alkalikloridit, sulfaatit ym. Verrattuna polttoaineen koostumukseen 

erityisesti kloorin määrä oli korkea kerrostumassa. (A. van der Drift. 2004. 

s.17) 

Todennäköisesti nämä pienemmät partikkelit ovat ainakin osittain sulassa 

tilassa ja tarttuvat hyvin herkästi lämmönsiirtopintoihin. Hiilipartikkelin 

tarttumismekanismi lämmönsiirtopintaan on epäselvä. On mahdollista, että 
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hiilipartikkeliin tarttuu jokin muu partikkeli ja siten molemmat partikkelit 

tarttuvat herkemmin lämmönsiirtopinnoille. Kuvassa 31 on esitetty 

suurennettu kuva kerrostumasta, joka on irrotettu lämmönsiirtopinnasta 

(cooled metal). Kuvasta erottuu selvästi tervaisen ohuen kerrostuman 

(compact sub layer) ja huokoisen kerrostuman (porous top layer) ero. 

 

Kuva 31 Lämmönsiirtopinnan kerrostuma. (A. van der Drift. 2004. s.16) 

Huokoinen kerrostuma on hyvin haurasta ja sen irrottaminen mekaanisesti 

on hyvin helppoa. Tervainen ohut kerros on paljon kovempaa ja tiukasti 

kiinni putken pinnassa. Sen poistaminen mekaanisesti on työläämpää. 

Tervainen ohut kerros ei kuitenkaan vaikuta niin paljoa lämmönsiirtoon, 

joten sen täydellinen poistaminen ei ole välttämättä tarpeen. 

Huokoinen kerrostuma koostuu pääosin hiilestä. Kerrostuma on palavaa ja 

hapettavissa olosuhteissa ja riittävän korkeassa lämpötilassa se syttyy 

palamaan. Hiili on kuitenkin kaasutuksessa syntynyttä jäännöshiiltä, jonka 

palaminen on hyvin hidasta, koska se ei sisällä haihtuvia aineita ollenkaan. 
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Kaasuttimen ollessa ajossa ei hapettavia olosuhteita tietenkään ole 

mahdollista saavuttaa. Tällainen mahdollisuus on vain kaasuttimen ylösajon 

tai alasajon yhteydessä. 

Ajonaikana kerrostuman poisto tulee hoitaa jollakin nuohousmenetelmällä. 

Tällaisten nuohoimien käytöstä on hyvin vähän tietoa saatavilla. 

Perinteisessä kattilatekniikassa käytettyjen vesi- tai höyrynuohoimien 

käyttämisestä ko. olosuhteissa ei ollut tietoa saatavilla. Huokoisen 

kerrostuman poisto todennäköisesti onnistuisi nuohoimilla. 

Nuohousjärjestelmien rakenteessa tulee ottaa huomioon kylmäsiltoihin 

kondensoituva terva sekä läpivientien tiiveys. Vesi- ja höyrynuohoimet 

vaikuttavat myös syntyvän tuotekaasun koostumukseen. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä kaasutusprosessiin ja erityisesti 

kiertoleijupetikaasuttimeen. Työssä käytiin läpi eri kaasutinprosesseja sekä 

niiden rakennetta. Tarkemmin käsiteltiin Lahti Energian Kymijärvi 2 

voimalaitosta, joka perustuu kaasutukseen ja saatavan tuotekaasun 

polttamiseen kaasukattilassa. 

Työssä käsiteltiin kaasutettavia polttoaineita, joista tarkemmin käsiteltiin 

REF:iä ja kierrätyspuuta. Polttoaineiden eri ominaisuuksien vaikutusta 

kaasutusprosessiin ja syntyvään tuotekaasuun käsiteltiin kappaleessa 3.3. 

Työssä käsiteltiin myös tuotekaasun koostumusta ja ominaisuuksia. 

Yhtenä työn tarkoituksena oli tutustua tuotekaasun jäähdyttämiseen ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin. Lämpöpinnoille kertyy lämmönsiirtoa heikentävä 

kerros tuotekaasua jäähdytettäessä. Kappaleessa 5 käytiin läpi tuotekaasun 

jäähdyttämisen lämmönsiirtoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Lopuksi käsiteltiin saatavissa olevan tiedon perusteella tuotekaasun 

jäähdyttimen lämmönsiirtopinnoille kertyvän kerroksen syntymistä ja 

ominaisuuksia. 
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