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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on luoda yleiskatsaus pyrolyysiöljyn tuotantoon. 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi merkittävimmät pyrolyysiöljyn tuotantoteknologiat, 

raaka-aineet sekä pyrolyysiöljyn tuotantokapasiteetti maailmassa. Tutkimus tehtiin etsi-

mällä tietoa pyrolyysiöljyn tuotannosta mahdollisimman tuoreista lähteistä ja hyvistä pe-

rusteoksista.  

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että pyrolyysiöljyn tuotanto maailmanlaajuisesti 

on tällä hetkellä vielä melko vähäistä. Pyrolyysiöljyn tuotantoon on suunniteltu ja testattu 

monia erilasia reaktorityyppejä, joista kerrosleijutyyppiset reaktorit ovat tällä hetkellä 

käytetyimpiä. Lisäksi on laajasti testattu monia tuotantoon soveltuvia raaka-aineita, joista 

tällä hetkellä parhain pyrolyysiöljyn tuotto ja laatu saadaan puuperäisistä biomassoista.   

Tässä tutkimuksessa päästiin tavoitteeseen, eli löydettiin tietoa asetetuista aiheista. Tut-

kimuksen merkitys on antaa lukijalleen kuva tämän päivän pyrolyysiöljyn tuotannosta ja 

siihen vaikuttavista teknologisista yksityiskohdista. Tutkimuksen pohjalta voidaan to-

deta, että pyrolyysiöljyn tuotanto kaupallisessa mittakaavassa on tällä hetkellä alkuteki-

jöissään, ja riippuu paljolti pyrolyysiöljyn jatkojalostuksen kehittymisestä, tuleeko pyro-

lyysiöljystä merkittävä vaihtoehto fossiilisille polttoöljyille.  
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1 JOHDANTO 

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä halutaan vähentää, koska niistä vapautuvat kasvihuo-

nekaasut, kuten hiilidioksidi, kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Fossiilisia polttoaineita käy-

tettäessä ja tuotettaessa niistä vapautuva hiilidioksidi ei sitoudu takaisin tuotantoketjun 

mihinkään osaan ihmiselon aikamittakaavalla tarkasteltuna. Pyrolyysiöljyllä voidaan kor-

vata fossiilisista polttoaineista valmistettuja öljyjä, jolloin kasvihuonekaasupäästöt ilma-

kehään pienenevät. Biomassasta valmistettu pyrolyysiöljy on uusiutuvaa bioenergiaa, 

jota käytettäessä ilmakehään vapautuva hiilidioksidi sitoutuu takaisin biosfääriin merki-

tyksellisellä aikavälillä.  

Pyrolyysilla voidaan nostaa biomassan arvoa. Pyrolyysi on tuhansia vuosia vanha tek-

niikka, mutta bioöljyn tuottoon tähtäävä nopeapyrolyysi on ollut merkittävän kiinnostuk-

sen kohteena vasta viimeisen 30 vuoden aikana. (Meier et al. 2013, 621.)  Pyrolyysiöljyä 

voidaan varastoida ja kuljettaa ottamalla huomioon sen erityisominaisuudet: korkea vis-

kositeetti, kiintoainepitoisuus sekä pyrolyysiöljyn vanhentuminen. Pyrolyysiöljyä voi-

daan käyttää energiaksi tai kemikaaleiksi useissa sovelluksissa (Meier et al. 2013, 621). 

Pyrolyysiöljyn tuotantoa varten on suunniteltu ja tutkittu monia erilaisia pyrolyysireakto-

rityyppejä. Lisäksi on etsitty pyrolyysiöljyn raaka-aineeksi soveltuvia kasveja ja tutkittu 

eri kasveista tuotettujen öljyjen ominaisuuksia. Tähän tekstiin on pyritty kokoamaan mer-

kittävimmät ja kiinnostavimmat teknologiat ja raaka-aineet, sekä antamaan kuva tämän 

hetken pyrolyysiöljyn tuotantokapasiteetista globaalisti. Kuitenkin lisää tutkimusta tarvi-

taan pyrolyysiöljyn laatuun, varastointiin ja jatkojalostukseen liittyen, jotta selviäisi, onko 

sillä mahdollista kaupallisessa mittakaavassa korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi 

liikennekäytössä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa pyrolyysiöljyn tuotantoteknologioista, 

raaka-aineista ja tuotantokapasiteetista. Tutkimuksessa rajoitutaan vain merkittävimpiin 

teknologioihin, joilla on mahdollisesti jo kaupallisen kokoluokan sovelluksia tai demonst-

raatiolaitoksia. Raaka-aineiden osalta tutkimuksessa käsitellään kiinnostavimmat globaa-

listi ja Suomen maantieteellisen sijainnin kannalta merkittävimmät. On luultavaa, että 
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kaupallisen kokoluokan tuotantolaitoksia ei ole monia, koska moderni pyrolyysiöljyn tuo-

tanto on vielä melko uusi teknologia.  

Ensimmäiseksi raportissa kerrotaan, mitä on pyrolyysi, mitkä ovat sen lopputuotteet ja 

kuinka se toteutetaan. Sen jälkeen kuvaillaan erilaisten pyrolyysireaktoreiden rakenteita 

ja niiden suoritusarvoja. Tämän jälkeen kerrotaan raaka-aineista, niiden esikäsittelystä 

sekä vaikutuksista pyrolyysiöljyn laatuun. Lopuksi listataan suurimmat kaupalliset ja de-

monstraatioluokan pyrolyysiöljyn tuotantolaitokset, sekä pyritään arvioimaan tämän het-

ken kokonaistuotantokapasiteetti maailmassa.  
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2 PYROLYYSIÖLJYN TUOTANTOTEKNOLOGIAT 

Pyrolyysiöljyä tuotetaan nopeapyrolyysilla. Merkittävimmät pyrolyysireaktoreihin liitty-

vät parametrit ovat kuumentamisnopeus, pyrolyysilämpötila ja viipymisaika. 

2.1 Pyrolyysi 

Pyrolyysi on termokemiallinen reaktio, jossa biomassan monimutkaiset, isot hiilivedyt 

pilkotaan pienemmiksi hiilivedyiksi hapettomissa tai vähähappisissa olosuhteissa. Pyro-

lyysissa biomassa lämmitetään nopeasti prosessin maksimilämpötilaan eli pyrolyysiläm-

pötilaan, jossa sitä pidetään tietty aika. Pyrolyysissa syntyy kolmea eri lopputuotetta: kon-

densoitumattomia kaasuja, kiinteää hiiltä ja nestemäistä lopputuotetta. (Basu 2013, 

147,149–150.) Pyrolyysin lopputuotteisiin vaikuttavat pyrolyysireaktorin suunnittelu, 

raaka-aineena käytetty biomassa ja käytön aikaiset parametrit, joita ovat: 

 Kuumentamisnopeus (eng. heating rate)  [ºC/s] 

 Pyrolyysilämpötila   [ºC] 

 Viipymisaika (eng. residence time),   [ms…min] 

Lisäksi eri pyrolyysituotteiden suhteellisiin tuottoihin vaikuttaa paine, tilakaasun rakenne 

sekä mineraalisten katalyyttien käyttö. (Basu 2013, 158.) 

Pyrolyysiprosessit voidaan jakaa kuumentamisnopeuden perusteella hitaaseen ja nopeaan 

pyrolyysiin. Hitaassa pyrolyysissa aika, joka menee biomassan lämmittämiseen pyrolyy-

silämpötilaan, on selvästi pidempi kuin pyrolyysireaktioon kuluva aika. Nopeapyrolyy-

sissa lämmittämiseen kuluva aika on vastaavasti huomattavasti lyhyempi, kuin pyrolyy-

sireaktioiden vaatima aika. Pyrolyysikaasujen viipymisajat reaktorissa ovat hitaassa py-

rolyysissa pitempiä kuin nopeapyrolyysissa. Hitaassa pyrolyysissa viipymisajat ovat joi-

takin minuutteja (tai pidempiä), ja nopeassa ne voivat olla vain muutamista millisekun-

neista sekunteihin. (Basu 2013, 153–154.)  
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2.2 Nopeapyrolyysi 

Bioöljyn, eli pyrolyysiöljyn tuottaminen tapahtuu nopeapyrolyysilla, joten hidasta pyro-

lyysia ei käsitellä tässä työssä tarkasti. Biomassa lämmitetään nopeapyrolyysissa niin no-

peasti, että se saavuttaa pyrolyysilämpötilan ennen kuin se alkaa hajota. Tyypilliset kuu-

mentamisnopeudet nopeapyrolyysissa ovat 100–10 000 ºC/s. Pyrolyysiöljyn tuoton mak-

simoimiseksi kuumentamisnopeuden tulisi olla mahdollisimman suuri, pyrolyysilämpö-

tilan välillä 425–600 ºC, viipymisajan reaktorissa lyhyt (alle kolme sekuntia) ja pyrolyy-

sikaasujen lauhduttamisen nopeaa.  (Basu 2013, 155.) Yleensä nopeapyrolyysiin käytet-

tävä biomassa kuivataan alle 10 % vesipitoisuuteen ja jauhetaan riittävän pieneen partik-

kelikokoon, jolloin suuri kuumentamisnopeus on mahdollinen. Nesteosuuden tuotto on 

useimmin suuri, kun biomassan tuhkapitoisuus on pieni ja hiilen erottelu pyrolyysikaa-

suista tehokasta. Nopeapyrolyysilla päätuotetta eli bioöljyä saadaan noin 75 m-% kui-

vasta raaka-ainesyötöstä. Koska sivutuotteet hiili ja kaasu voidaan käyttää prosessissa 

lämmöntuottamiseen, hukkavirtoja savukaasujen ja tuhkan lisäksi ei ole. (Meier et al. 

2013, 621.) 

Pyrolyysireaktorin kustannukset ovat arviolta vain noin 10–15 % kokonaiskustannuksista 

integroidussa järjestelmässä. Silti suurin osa tutkimuksesta on keskittynyt erilaisten reak-

torirakenteiden testaukseen ja kehittämiseen eri raaka-aineilla, vaikkakin mielenkiinto 

bioöljyn laadun hallintaan ja parantamiseen sekä keräysjärjestelmien parantamiseen on 

kasvanut. Pyrolyysireaktorissa tapahtuvan pyrolyysin lisäksi prosessi muodostuu biomas-

san vastaanotosta, biomassan varastoinnista ja käsittelystä, biomassan kuivauksesta ja 

jauhamisesta, tuotteen keräyksestä ja mahdollisesta jatkojalostuksesta. Suuri määrä orga-

nisaatioita on aktiivia nopeapyrolyysin tutkimuksessa. Pääteknologioita ovat kuplivapeti, 

kiertopeti ja kuljetuspeti, pyöriväkartio ja ablatiivinen pyrolylisoija. (Meier et al.  2013, 

621.)  Kuvassa 1 on esitetty Joensuun pyrolyysilaitoksen toimintaperiaate. Joensuun lai-

toksella pyrolyysireaktori on integroitu voimalaitoskattilaan. 
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Kuva 1. Joensuun pyrolyysilaitoksen toimintaperiaate (Tukes 2014). 

2.3 Biomassan esikäsittely pyrolyysiin 

Yleensä nopeapyrolyysissa käytettävä biomassa kuivataan ja jauhetaan riittävän pieneen 

partikkelikokoon ennen pyrolyysia (Meier et al. 2013, 621). Taulukossa 1 on esitelty bio-

massan esikäsittelyprosesseja (Carpenter et al. 2014, 393–396).  
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Taulukko 1. Erilaisia biomassan esikäsittelyprosesseja 

Esikäsittely Toteutus Hyödyt 

Biomassan for-

mulointi 

- Huonompilaatuisiin heinäkasveihin voi-

daan sekoittaa puuperäistä biomassaa. 

- Samaa biomassaa tuodaan eri lähteistä ja 

sekoitetaan keskenään. 

- Lisätään biomassaan jotakin lisäainetta. 

- Parantaa laatua. 

- Tekee biomassasta 

tasalaatuisempaa. 

 

Terminen esikä-

sittely (kuivaus) 

- Ei reaktiivinen kuivaus (50–150 °C)  

- Reaktiivinen kuivaus (150–200 °C) 

- Torrefiointi (200–300 °C) 

 

- Kuivaa biomassaa 

helpottaen murs-

kausta ja jauhamista. 

- Biomassan energiasi-

sältö nousee ja muun-

tamisen aikaiset 

päästöt pienenevät. 

Pesu/Huuhtomi-

nen 

- Huuhtominen vedellä tai happo/emäsve-

siliuoksella 

- Voi pienentää tuhka- 

ja vesipitoisuuksia 

sekä vähentää alkali-

metalleja. 

- Jo pelkkä vesipesu 

voi auttaa bioöljyn 

tuoton kasvattami-

sessa, koostumuksen 

stabiloinnissa ja vesi-

pitoisuuden alentami-

sessa. 

Höyryräjäytys - Hake laitetaan putkiloon, jonne johdetaan 

kovapaineista höyryä (7 MPa). Höyry 

tunkeutuu hakkeen sisään, minkä jälkeen 

paine lasketaan nopeasti avaamalla put-

kilo, jolloin hakkeen kuidut irtoavat toi-

sistaan. 

- Käsittely laskee bio-

massan kosteuspitoi-

suutta ja nostaa lig-

niinipitoisuutta. 

Hydroterminen 

hiiltyminen 

(märkä torrefi-

kaatio) 

- Biomassa kuumennetaan ja paineistetaan 

veden läsnä ollessa. 

- Pienentää biomassan 

kosteuspitoisuutta, 

kasvattaa energiati-

heyttä ja stabiiliutta. 

- Ei yleensä käytetä 

pyrolyysin esikäsitte-

lynä, koska iso osa 

biomassasta hiiltyy. 

Biomassan saatavuus ja hinta vaihtelevat suuresti alueellisesti, mikä vaikuttaa koko py-

rolyysituotantoketjun taloudelliseen toteutettavuuteen. Biomassatyypin ja esikäsittelyn 

olosuhteiden vaikutusta prosessiin, bioöljyn laatuun ja määrälliseen tuottoon ei kuiten-

kaan tunneta tarkasti. (Carpenter et al. 2014, 384–385.)  
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Biomassan formuloinnilla pyritään parantamaan sen tasalaatuisuutta ja helpottamaan bio-

polttoaineeksi muuttamista. Pesu/huuhtominen, höyryräjäytys ja torrefikaatio ovat esikä-

sittelyjä, joilla biomassan ominaisuuksia saadaan sovelluskohteeseen sopivimmiksi. Tuh-

kalla on monia haitallisia vaikutuksia pyrolyysille, joten monet tutkimukset ovat keskit-

tyneet sitä alentaviin pesu/huuhtomis-esikäsittelyihin. Tavallisesti vesipesu esikäsittelynä 

kasvattaa bioöljyn tuottoa ja parantaa sen laatua, mutta tutkimustietoa aiheesta ei kuiten-

kaan ole vielä paljon. Torrefikaatio kasvattaa biomassan energiatiheyttä, pienentää vesi-

pitoisuutta ja helpottaa sen käsittelyä sekä jauhamista. Torrefikaatio kuitenkin myös pie-

nentää bioöljyn kokonaistuotantoa, joten tarvitaan tutkimusta siitä, onko kannattavaa 

tuottaa vähemmän laadukkaampaa öljyä torrefioidusta biomassasta vai enemmän hei-

kompilaatuista öljyä (suurempi vesi- ja happopitoisuus.). Esikäsittely tekniikan valinta tai 

valitsematta jättäminen nopeapyrolyysiprosessiin on optimointikysymys, jossa pitää huo-

mioida jauhatuksen, kuivauksen, kuljetuksen, varastoinnin, käsittelyn ja jatkojalostuksen 

tekniikat ja kustannukset. (Carpenter et al. 2014, 401.) 

2.4 Pyrolyysireaktorityypit pyrolyysiöljyn tuottamiseen 

Tärkeimmät pyrolyysireaktorityypit ovat kuvan 2 mukaisia leijukerrostyyppisiä reakto-

reita (D. Vamvuka 2011, 841). Leijukerrosreaktoreita käytetään eniten, koska ne ovat 

luotettavia ja yksinkertaisia käyttää. Lisäksi ne on helppo mitoittaa kaupalliseen koko-
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luokkaan. Leijukerros-tyyppisessä pyrolyysireaktorissa on hyvä lämpötilan ja viipymis-

ajan hallinta, sekä tehokas lämmönsiirto biomassaan. Nestemäisten pyrolyysituotteiden 

osuus on leijukerrosreaktoreissa noin 75 m-%. (D. Vamvuka 2011, 841.) 

 

Kuva 2. Leijukerros pyrolyysiprosessin kaaviokuva (D. Vamvuka 2011, 841). 

2.4.1 Kuplapeti 

Kuplapetireaktorien etuja ovat hyvin ymmärretty teknologia, yksinkertainen rakenne ja 

käyttö, hyvä lämpötilan hallinta ja todella tehokas lämmönsiirto biomassa partikkeleihin 

korkean kiintoainetiheyden ansiosta. Kuplapetireaktorit toimivat hyvin ja johdonmukai-

sesti, ja niillä saadaan korkea nestemäisten lopputuotteiden osuus, noin 70–75 m-% kui-

vasta puusta. Biomassan partikkelikoon on oltava 2–3 mm hyvän lämmönsiirron takaa-

miseksi. Sivutuotteena syntyvän hiilen viipymisaika on pidempi kuin höyryjen ja kaasu-

jen, jotka poistuvat fluidisoivan kaasun mukana. (Bridgwater 2012, 71–72.) Kuvassa 3 

on esitetty kuplapetireaktorin toimintaperiaate. 
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Kuva 3.  Kuplapetireaktorin toimintaperiaate (Basu 2013, 156). 

Kuplapeti-pyrolyysireaktorissa oleva petimateriaali, yleensä hiekka, leijutetaan puhalta-

malla inerttiä kaasua reaktorin pohjalta ylöspäin. Leijutuskaasuna voi toimia esimerkiksi 

kierrätetty savukaasu. Leijutuksen ansiosta petimateriaali saa fluidimaisia ominaisuuksia 

ja alkaa kuplia. Koska petimateriaali on jatkuvasti liikkeessä ja sekoittuu rajusti, kupli-

vassa leijukerroksessa on tasainen lämpötila, joka on helposti hallittavissa. Pyrolyysiin 

tarvittava lämpö voidaan tuottaa joko polttamalla tuotekaasua reaktorissa tai polttamalla 

kiinteää hiiltä erillisessä kammiossa. Öljyn tuoton maksimoimiseksi pyrolyysikaasujen 

edelleen reagoiminen kiinteän hiilen kanssa on minimoitava. Tästä syystä pyrolyysikaa-

sujen mukana tulleet hiilipartikkelit erotellaan pyrolyysikaasuista sykloneissa, joita voi 

olla yksi tai useampia reaktorin jälkeen. (Basu 2013, 170.) Hiilen tehokas erottelu on tär-

keää, jottei pyrolyysikaasujen krakkausta pääse syntymään. Hiili toimii tehokkaana kata-

lyyttina krakkaukselle eli suurien molekyylien pienemmäksi pilkkoutumiselle. (Bridgwa-

ter 2012, 71–72.)  
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2.4.2 Kiertopeti 

Kiertopetireaktorin ominaisuudet ovat pitkältä samanlaisia kuin kuplapetireaktorilla. 

Kiertopetireaktori koostuu reaktorista ja erillisestä polttokammiosta. Reaktorin jälkeen 

voi olla useita sykloneja, jotka erottelevat hiekan, hiilen ja muut kiinteät aineet poltto-

kammioon. Koska fluidisoivan kaasun nopeus on suurempi, kaikkien pyrolyysituotteiden 

viipymisaika on lähes sama. Lisäksi hiili voi olla hankautuneempaa, hienoa jauhetta, suu-

remman nopeuden takia. Tämä voi johtaa suurempaan hiilipitoisuuteen bioöljyssä ilman 

tehokasta hiilenerottelua. (Bridgwater 2012, 73.)  Kuvassa 4 on esitetty kiertopetireakto-

rin toimintaperiaate. 

 

Kuva 4. Kiertopetireaktorin toimintaperiaate (Basu 2013, 156). 

Kiertopedissä leijutuskaasun puhallusnopeus on suurempi kuin kuplapedissä, minkä takia 

osa petimateriaalista lentää reaktorin yläosiin. Kiertopedissä petimateriaalia on koko re-

aktorin matkalla. Virtauksen mukana lentänyt petimateriaali ja kiinteä hiili erotellaan kaa-

suista reaktorin jälkeen olevassa syklonissa. Syklonin jälkeen petimateriaali palautetaan 

reaktoriin paluujalan kautta. Kiertopetireaktorissa on hyvä lämpötilan hallinta. Lisäksi 

voimakkaan puhalluksen ansiosta sekoittuminen on erinomaista, mikä mahdollistaa suur-
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ten biomassamäärien käsittelyn. Myös kiinteän hiilen erottelu ja erillinen poltto onnistu-

vat helposti. Kiinteä hiili voidaan polttaa loppuun syklonin jälkeen erillisessä kuplape-

dissä, jolloin syntynyt lämpö siirtyy petimateriaalin mukana paluujalan kautta takaisin 

reaktoriin. (Basu 2013, 170.) 

2.4.3 Ablatiivinen pyrolisoija 

Ablatiivisessa reaktorissa on todella hyvä lämmönsiirto ja lyhyt pyrolyysikaasujen viipy-

misaika, minkä seurauksena nestemäisten lopputuotteiden osuus on jopa 80 % (Basu 

2013, 171). Ablatiivinen pyrolyysi on merkittävästi erilainen muihin reaktorityyppeihin 

verrattuna. Ablatiivinen pyrolyysi on reaktiona analoginen voipalan painamiseen kuumaa 

pannua vasten. Ablatiivisessa pyrolisoijassa biomassa sulaa kuten voipala sulaa pannulla, 

kun sitä painetaan kuumaa pannua vasten ja liikutellaan. Ablatiivisessa pyrolyysissa 

lämpö siirtyy kuumasta reaktoriseinämästä sulavaan biomassaan, jota painetaan sitä vas-

ten. Kun biomassaa liikutetaan, se jättää jälkeensä sulaneen kerroksen, joka höyrystyy 

vastaavaksi tuotteeksi kuin mitä kupla- tai kiertopetireaktoreissa saadaan. Ablatiivisen 

pyrolisoijan toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5. Pyrolyysikaasut kerätään kuten muis-

sakin reaktorityypeissä. Pyrolysoituva kerros etenee yhteen suuntaan biomassapartikke-

lissa.  Reaktiossa on kova paine sekä suuri suhteellinen nopeus biomassan ja kuuman 

seinämän välillä. Reaktorin seinän lämpötila on alle 600 °C. (Bridgwater 2012, 73–74.) 

Ablatiivisessa reaktorissa biomassan ja reaktorin seinämän välillä oleva suuri paine luo-

daan joko mekaanisesti tai pyörimisliikkeen avulla. Mekaanisessa systeemissä paine luo-

daan painamalla suurta biomassapalaa kuumaa pyörivää levyä vasten. (Basu 2013, 171.) 
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Kuva 5. Ablatiivisen pyrolyysireaktorin toimintaperiaate (Basu 2013, 156). 

2.4.4 Pyöriväkartio 

Pyöriväkartioreaktori on rakenteeltaan monimutkaisempi kuin leijukerrosreaktorit 

(Bridgwater 2012, 73). Nestemäisen lopputuotteen osuus on 60–70 % kuivasta raaka-ai-

neesta pyöriväkartioreaktorissa (Basu 2013, 172). Tämän reaktorityypin etuna on kanta-

jakaasun puuttuminen, mikä helpottaa pyrolyysiöljyn talteenottoa. Kuitenkin monimut-

kainen rakenne voi vaikeuttaa laitoskoon skaalaamista. (Isahak et al. 2012, 5914.) 

Pyöriväkartioreaktorin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6. Biomassa ja kuuma hiekka 

syötetään reaktorin pohjalle, mistä ne liikkuvat ylöspäin kartiossa pyörimisvoimien takia. 

Kiinteät aineet tippuvat kartion yläreunan yli ja pyrolyysikaasut ohjataan kondensaatto-

riin. Hiili ja hiekka lähetetään polttokammioon, missä hiekka lämpiää uudelleen ennen 

kuin se kuljetetaan takaisin reaktorin pohjalle. (Isahak et al. 2012, 5914.) Kartio pyörii 

360–960 kierrosta minuutissa ja sekoittuminen on erinomaista, minkä seurauksena kuu-

mentumisnopeus on noin 5000 K/s. Pyrolyysi tapahtuu pienessä tilavuudessa kuumilla 

kartion seinämillä. (Basu 2013, 171.) 
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Kuva 6. Pyöriväkartioreaktorin toimintaperiaate (Basu 2013, 156). 

2.4.5 Muita reaktorityyppejä 

Vakuumireaktorissa kuumentumisnopeus on verrattain hitaampi ja viipymisaika lyhyt. 

Tämän seurauksena nestemäisten pyrolyysituotteiden osuus on melko matala, noin 35–

50 % kuivasta raaka-ainesyötöstä. Reaktorin rakenne on monimutkainen, erityisesti tyh-

jöpumpun mukanaolon takia. (Basu 2013, 172.) Vakuumireaktorin hyviä puolia ovat sen 

kyky käsitellä isompia partikkeleita kuin muut nopeapyrolyysireaktorit, sekä tuotettu bio-

öljy sisältää vähemmän hiiltä, eikä kantajakaasua tarvita (Bridgwater 2012, 75). 

Ultranopealla pyrolyysireaktorilla voidaan maksimoida nestemäisten pyrolyysituottei-

den osuus. Jopa 90 % lopputuotteista on pyrolyysiöljyä. Ultranopeassa reaktorissa inert-

tikaasu (typpi) tai kiinteä lämmöntuojaväliaine (hiekka) ruiskutetaan suurella nopeudella 
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biomassaan. Lämmöntuojaväliaine suihkut pommittavat reaktoriin syötettävää biomas-

saa. Nopean törmäyksen ansiosta sekoittuminen on erittäin nopeaa ja kuumentamisno-

peus suuri, eli biomassa saavuttaa pyrolyysilämpötilan nopeasti. Pyrolyysilämpötila on 

noin 650 ºC. Pyrolyysikaasut poistuvat reaktorin pohjasta nopeasti, viipymisaika reakto-

rissa on 70–200 ms. Tämän jälkeen ne jäähdytetään välittömästi ja jäähdytykseen kuluva 

aika on noin 20 ms. (Basu 2013, 171.) 

2.5 Hiilen erottelu ja pyrolyysiöljyn talteenotto 

Hiili on yksi sivutuote tuotettaessa pyrolyysiöljyä. Hiilellä on merkittävä rooli pitkäaikai-

sessa bioöljyn vakaudessa. Ideaalisesti hiili halutaan erotella siinä vaiheessa, kun se on 

vielä kaasuvirrassa ennen jäähdytystä ja kondensointia. Kaikki yllä kuvatut pyrolyysipro-

sessit yrittävät tehdä tämän sykloneilla, jotka erottelevat kiintoainesta tuotekaasuista py-

rolyysireaktorin jälkeen. Syklonit eivät ole erityisen tehokkaita erottelemaan partikkeleita 

jotka ovat alle 2–3 mikrometriä, ja kaikki pyrolyysiprosessit tuottavat tämän kokoluokan 

hiilipartikkeleita.  Käytännössä kaikki pyrolyysiprosessit tuottavat bioöljyä, joka sisältää 

joitain määriä hiilihienoainesta.   (Ringer et al. 2006, 14–15.) 

Reaktorissa syntyneiden pyrolyysikaasujen nopea jäähdytys korkeista reaktiolämpöti-

loista on tärkeä vaihe prosessia. Näin varmistetaan bioöljyn muodostavien komponenttien 

säilyminen.  Muuten monet näistä komponenteista reagoivat edelleen, joko krakkautu-

malla pysyviksi kaasuiksi tai polymerisoitumalla hiileksi. Jäähdyttämisen aikana pyro-

lyysikaasuilla on taipumus muodostaa aerosoleja, jotka ovat alle mikrometrin pisaroita 

kaasun seassa. Tämä ilmiö lisääntyy, jos suuri määrä kantajakaasua on pyrolyysikaasujen 

seassa kondensoitumisen aikana. Pisaroiden pienen koon takia niitä on vaikea erotella 

pysyvien kaasujen virrasta. Suurta määrää eri tekniikoita on käytetty vuosien aikana, 

joista tehokkain lienee jäähdytys kaasupesurilla. Yksinkertaiset pylväs- ja venturipesurit 

ovat molemmat olleet hyväksi todettuja tekniikoita. Avaintekijä näissä laitteissa on to-

della pienistä pisaroista muodostuvat pisarasuihkut, jotka voivat tehokkaasti törmätä bio-

öljyn aerosolipisaroihin.  (Ringer et al. 2006, 13–14.)  
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3 RAAKA-AINEET PYROLYYSIÖLJYN TUOTANTOON 

Käytännöllisesti katsoen mitä tahansa biomassan muotoa voidaan harkita nopeapyrolyy-

siin ja yli sataa eri biomassatyyppiä onkin testattu laboratorioissa. Puuhun raaka-aineena 

on kuitenkin panostettu eniten, koska se on osoittanut johdonmukaisuutta ja vertailukel-

poisuutta eri testien välillä. (Meier et al. 2013, 70.) 

3.1 Biopolttoaineiden sukupolvet 

Muuntoprosesseilla saadut biopolttoaineet voidaan jakaa eri sukupolviin käytetyn bio-

massan perusteella (Vassilev et al. 2016, 3). Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet on 

tuotettu syötävistä biomassoista, eivätkä ne pysty vastaamaan kysyntään epävakaisuu-

tensa, tehottomuutensa ja riittämättömyytensä takia. Lisäksi syötäväksi kelpaavan bio-

massan käytöstä polttoaineena on noussut vastustusta. 

Toisen sukupolven biopolttoaineet on valmistettu syötäväksi kelpaamattomasta biomas-

sasta, lähinnä metsä- ja maataloustähteistä koostuvasta biomassasta. Tällöin ei synny kil-

pailua ravinnoksi käytettävän biomassan kanssa. Ensimmäiseen sukupolveen verrattuna 

näillä biopolttoaineilla on korkeampi tuotto ja pienempi maapinta-alavaatimus. Tehok-

kaiden kaupallisten teknologioiden puute on kuitenkin yksi iso varjopuoli toisen sukupol-

ven biopolttoaineissa. (Vassilev et al. 2016, 3.) 

Rajoitukset ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineiden lähteissä, kuten globaa-

lien ekosysteemien suojelu, maa-alan riittävyys, maa-alan käytön kilpailu, sekä maa-alan 

käytön muutokset kestävällä ja ilmastoystävällisellä tavalla näyttävät Vassilev et al. 

(2016, 3) mukaan sen, että ne ovat kuitenkin riittämättömiä vastaamaan globaalin kysyn-

tään. Kolmannen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aine on levä. Levä on saanut paljon 

huomiota uutena biopolttoaineiden ja –kemikaalien lähteenä. Kolmannen sukupolven 

biopolttoaineet nähdään teknisesti toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, joka pystyy ehkä 

pääsemään yli ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineiden ongelmista. Tuotan-

tokustannukset kolmannen sukupolven biopoltto-aineilla ovat kuitenkin tällä hetkellä niin 
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suuret, että niitä ei ole voitu tuottaa isossa, kaupallisessa kokoluokassa. (Vassilev et al. 

2016, 3.) 

Neljäs sukupolvi biopolttoaineissa on Vassilev et al. (2016) mukaan mikroskooppiset or-

ganismit, jotka on tuotettu geneettisesti muunnelluista mikrobeista (hiiva, sienet, mikro-

levä, syanobakteerit), jotka muuttavat hiilidioksidia suoraan polttoaineeksi tai muokkaa-

vat öljyn säilöntäkykyä kasvissa. Myös keinotekoinen fotosynteesi voi sisältyä näihin ge-

neettisesti uudelleen suunniteltuihin polttoaineisiin.  (Vassilev et al. 2016, 3.) 

3.2 Biomassa raaka-aineena 

Biomassa tarkoittaa McKendryn (2002, 37) mukaan kaikkia maalla tai vesistöissä olevia 

kasviperäisiä materiaaleja, joita ovat esimerkiksi levät, puut ja viljellyt kasvit. Biomassa 

syntyy, kun vihreät kasvit muuttavat auringonvaloa fotosynteesissä orgaaniseksi aineeksi, 

jolloin auringon säteilyenergia varastoituu kemiallisiin sidoksiin. Ihanteellisen energia-

kasvin ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

• runsas sato 

• alhainen tuotannon energiantarve 

• edullinen tuotantokustannus 

 • vähäinen epäpuhtauksien määrä  

• niukka ravinteiden tarve. (McKendry 2002, 37–38.)   

Paikallinen ilmasto ja maaperän laatu vaikuttavat myös haluttuihin ominaisuuksiin, esi-

merkiksi kuivuuden sietokyky tai kestävyys tuhoeläimiä vastaan voivat olla tärkeitä omi-

naisuuksia. Biomassat voidaan jakaa eri tyyppeihin; puuperäisiin, ruohokasveihin/hei-

niin, vesikasveihin ja lantaan. Yleensä kaupallisiin sovelluksiin halutaan mahdollisim-

man kuivaa biomassaa. Ligniini ja selluloosan suhteelliset osuudet ovat määrääviä teki-

jöitä, kun mietitään kasvin käyttöä energiakasvina. Myös tuhkapitoisuus, lämpöarvo sekä 

termiseen muuntamiseen haitallisesti vaikuttavien alkalien ja hivenaineiden pitoisuudet 

on otettava huomioon valittaessa kyseessä olevaan muuntamisprosessiin sopivaa biomas-

saa. (McKendry 2002, 37–39.) 



20 

 

3.3 Pohjoismaiset raaka-aineet pyrolyysiin 

Pyrolyysiin käytettävä biomassa riippuu vahvasti laitoksen sijainnista. Pohjoismaissa 

mahdollisia biomassan lähteitä ovat metsätähteet, maatalousjätteet, ruoho ja nopeakier-

toine vesakko. Pyrolyysiöljyä voidaan lisäksi valmistaa erilaisista korsista. (Johansson et 

al. 2016, 9.) Mahdollisia raaka-aineita on siis saatavilla useista eri lähteistä. Oasmaan et 

al. (2010, 1380) mukaan Skandinaviassa metsätähteet ovat toteuttamiskelpoisin vaihto-

ehto biomassan lähteeksi. Heidän mukaansa maatalousperäiset biomassat ovat haasta-

vampia, koska niistä valmistettu bioöljy sisältää verrattaessa enemmän alkalimetalleja ja 

typpeä. Carpenter et al. (2014, 384 ja 402) kirjoittavat artikkelissaan, että puuperäisiä 

biomassoja suositaan termokemiallisissa prosesseissa matalan tuhkapitoisuuden ja tuote-

tun korkealaatuisen bioöljyn takia. Puubiomassa on tähän mennessä tutkituin ja käytetyin 

materiaali (Carpenter et al. 2014, 384). 

Johansson et al. (2016, 9) mukaan kokopuurankahakkeesta, pajusta, metsätähteestä ja 

ruokohelpeestä valmistettu pyrolyysiöljy on yleisesti ottaen melko samanlaista kemialli-

selta koostumukseltaan ja pääkomponenteiltaan (C, H ja O). Kuoresta valmistettu pyro-

lyysiöljy taas eroaa jossain määrin edellä mainituista, koska sen H/Ceff suhde ja lämpö-

arvo ovat verrattaessa korkeampia. Korkeampi lämpöarvo selittyy runsaammalla pyro-

lyyttisen ligniinin ja uuteaineen määrällä. Pyrolyysiöljyn jakeet, kondensoitunut ja aero-

soli, eroavat kuitenkin toisistaan, olipa raaka-aineena käytetty biomassa mikä tahansa vii-

destä yllä mainitusta. (Johansson et al. 2016, 9.) 

Johansson et al. (2016, 11) tekemässä pohjoismaisten pyrolyysiöljyn raaka-aineiden ver-

tailussa kävi ilmi, että metsäperäisistä biomassoista (runkopuu, metsätähteet ja kuori) val-

mistettu pyrolyysiöljy sisälsi hieman enemmän hiiltä verrattuna maatalousperäisistä (ruo-

kohelpi, heinä) valmistettuun. Tämän takia metsäperäisistä biomassoista valmistetulla 

pyrolyysiöljyllä oli korkeampi lämpöarvo maatalousperäisistä valmistettuun verrattuna.   

Metsäbiomassassa on enemmän ligniiniä, mikä on verrannollinen hiilen määrään.  (Jo-

hansson et al. 2016.) Oasmaa et al. (2010, 1385) testasivat raportissaan erilaisia puu- ja 
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maatalousperäisiä biomassoja pyrolyysiöljyn tuotannossa. Taulukossa 2 on esitetty or-

gaanisten aineiden ja veden osuus tuotetussa pyrolyysiöljyssä massaprosentteina valmis-

tukseen käytetystä kuivatusta biomassasta. Taulukkoon 2 on valittu mahdollisia pohjois-

maisia raaka-aineita. 

Taulukko 2. Pohjoismaisia biomassa lähteitä pyrolyysiöljyn tuotantoon (Oasmaa et al. 2010, 

1385.) 

Pyrolyysiöljyn tuotantoon 

käytetty biomassa 

Pyrolyysiöljyn koostumus 

Orgaaniset [m-% kuivasta 

syötöstä] 

Vesi [m-% kuivasta syö-

töstä] 

Mänty 62,2 10,5 

Ruokohelpi 62,0 13,0 

Kanto 55,4 11,4 

Tähteet 53,0 11,3 

Vihreä metsätähde 51,1 12,6 

Ruskea metsätähde 46,0 11,9 

Rapsi, korsi 44,7 12,4 

Timotei (heinä) 37,4 15,1 

Ohra, korsi 36,0 16,0 

Taulukosta 2 nähdään, että metsäperäisistä biomassoista saadaan tuotettua enemmän öl-

jyä ja lisäksi veden suhde orgaanisiin aineisiin on pienempi. Ruokohelvestä on saatu tuo-

tettua melko hyvin öljyä. Tutkimuksessa käytetyn ruokohelven tuhkapitoisuus oli Oas-

maa et al. (2010, 1385) mukaan noin 1,1 m-%. Ruokohelven epäorgaanisten aineiden 

määrä riippuu voimakkaasti viljelyspaikasta, lannoittamisesta ja sadonkorjuuajasta (Jo-

hansson et al. 2016, 12). Ruokohelven tyypillinen tuhkapitoisuus on Suomessa kevätkor-

juussa noin 3–7,5 %. Tuhkapitoisuuden kasvaessa pyrolyysiöljyn tuotto pienenee. (Oas-

maa et al. 2010, 1385.) 
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3.4 Muita raaka-aineita 

Levä on kolmannen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aine (Vassilev et al. 2016, 3). 

Levästä valmistettuja polttoaineita pidetään ainoana uusiutuva energianlähteenä, joka 

pystyy vastaamaan globaalia polttoaineiden kysyntää pitkällä aikavälillä. Niitä pidetään 

kestävimpänä, uusiutuvimpana, tehokkaimpana ja ympäristöystävällisimpänä vaihtoeh-

tona vastaamaan ilmastonmuutokseen ja ruokaturvallisuuteen. (Vassilev et al. 2016, 6.) 

Eräitä levän etuja tietyissä olosuhteissa ovat Vassilev et al. (2016, 6) mukaan: 

• Levä kasvaa melkein missä tahansa, suolaisessa tai makeassa vedessä, 

se ei vie maa-alaa maataloudelta tai ilmastollisesti herkiltä alueilta ja 

vaatii paljon vähemmän maa-alaa kuin maakasvit. Se kasvaa myös li-

kaisissa vesissä. 

• Nopea kasvunopeus, nopein kasvava organismi maailmassa, vain tun-

tien uusiutumisaika, tuottaa 4–100 tonnia biomassaa vuodessa hehtaa-

ria kohti. 

• Hyvä hyötysuhde fotosynteesissä, 4–8 %, kun maalla kasvavalla bio-

massalla se on 0,5–2,2 %. 

• Pienempi riski kilpailla ruuaksi soveltuvan biomassan kanssa. 

• Levä voi estää rehevöitymistä ja vesistöjen saastumista. Levä kaappaa 

ilmasta kasvihuonekaasuja, erityisesti hiilidioksidia, ja sitoo sitä bio-

massaan. Tuottaa happea kasvaessaan fotosynteesillä jopa enemmän 

kuin metsät. 

Huonoja puolia levän hyödyntämisessä biopolttoaineena ja kemikaaleina ovat esimer-

kiksi (Vassilev et al. 2016, 6–7): 

• Korkeat tuotantokustannukset ja matala hintatehokkuus, koska viljely, 

sadonkorjuu, erottelu ja valmiin levästä valmistetun polttoaineen pro-

sessointi on kallista. Esimerkiksi mikrolevän tuotantokustannukset 

ovat 5–7 kertaa suuremmat kuin lignoselluloosabiomassalla.  

• Tuotanto vaatii suuren alkupääomainvestoinnin eikä ainoastaan bio-

polttoaineeseen tähtäävä tuotanto ole kannattavaa, vaan muut vaihto-

ehdot ovat myös tärkeitä.  

• Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon levää voidaan kasvattaa, korjata ja 

prosessoida kestävällä tavalla. Esimerkiksi viljelyyn, keräykseen, tuo-

tantoon, kuljetukseen ja jakeluun kuluu fossiilisia polttoaineita. 
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• Levän tuotantoon ja käyttöön liittyy monia teknologisia ongelmia: le-

väperäisillä polttoaineilla ei ole teknologista perusrakennetta ja hyvin 

hallittuja käytäntöjä. Levästä valmistetuilla polttoaineilla ei ole pysy-

viä ja läpinäkyviä poliittisia puitteita (tuet, valtuudet, verohyvityskan-

nustimet), mikä ei kannusta tuotantoon. 

• Vaatii yleensä laajaa ravinnerikkaiden vesien tai lannoitteiden käyttöä. 

Lisäksi levään liittyviä ongelmia ovat vesistöjen happamoituminen ja 

saastuminen.  

Vassilev et al. (2016, 32) kirjoittavat loppupäätelmissään, että levän käytöllä biopoltto-

aineen tai -kemikaalien raaka-aineena on enemmän huonoja kuin hyviä puolia. He kui-

tenkin uskovat, että suuret ekonomiset, ympäristölliset ja sosiaaliset edut tulevat kompen-

soimaan levän käsittelyn teknologiset haasteet. 

Maissin sadonkorjuusta jäävät tähteet (eng. corn stover = varsi, lehti kuori, tähkä jyvien 

puinnin jälkeen) on yksi merkittävimmistä maataloustähteistä. (Capunitan & Capareda 

2012, 563). Liitteessä 1 olevien FAO:n tilastojen (2016) mukaan maissi oli vuonna 2014 

neljänneksi tuotetuin viljakasvi maailmassa heti vehnän, riisin ja ohran jälkeen. Maissin 

tähteiden kerääminen pelloilta biopolttoaineiden tuotantoon saattaa kuitenkin aiheuttaa 

ikäviä jälkivaikutuksia ympäristöön ja maaperään. Näitä ovat esimerkiksi maa-aineksen 

orgaanisen hiilen vähentyminen, kasvien ravinteiden ehtyminen, maa-aineksen ravintei-

den ja veden sitomiskyvyn heikkeneminen, sekä veden valuman ja eroosion voimistumi-

nen. Yksi potentiaalinen ratkaisu ympäristöongelmien ratkaisuun voisi olla nopeapy-

roolysista saatavan kiinteän hiilen palauttaminen maaperään, jolloin edellä mainitut mais-

sin tähteiden keräämiseen liitetyt ongelmat ratkeavat. (Mullen et al. 2009, 68.) 

Capunitan ja Capareda (2012, 566) saivat kokeissaan tuotettua pyrolyysilla maissin täh-

teistä 28–31 m-% nestemäisiä lopputuotteita. Pilottikokoluokan kerrosleijureaktorissa 

Mullen et al. (2009, 74) saivat bioöljyn tuotoksi nopeapyrolyysilla noin 60 m-% maissin 

tähteistä. Tuotetulla bioöljyllä oli 20–32-kertainen energiatiheys verrattuna alkuperäiseen 

biomassaan, minkä ansiosta bioöljyn kuljetus on alkuperäistä biomassaa tehokkaampaa. 
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4 PYROLYYSIÖLJYN TUOTANTOKAPASITEETTI 

Pyrolyysiöljyn tuotantokapasiteetti globaalisti on melko vähäinen. Meier et al. (2013, 

638) mukaan pyrolyysiöljyn kaupallinen täytäntöönpano on markkinoiden käyttöönoton 

partaalla.  Yksi merkittävimmistä pyrolyysiöljyn tuotantolaitoksista on Joensuun pyro-

lyysiöljyn tuotantolaitos. 

4.1 Maailman tuotantokapasiteetti 

Liitteeseen 2 on kerätty tällä hetkellä aktiivisessa tuotannossa olevat pyrolyysilaitokset, 

jotka ovat joko pilotti-, demonstraatio- tai kaupallisen kokoluokan laitoksia (Pyne 2016). 

Nopeapyrolyysi ja siihen liittyvät prosessoinnit ovat nopeasti kehittyvä teknologia. IEA:n 

bioenergiatehtävän nro. 34 jäsenmaat Kanada, Suomi, Saksa, Alankomaat, Iso-Britannia 

ja Yhdysvallat ovat kaikki aktiivisia pyrolyysiöljyn tuotannon kehittäjiä. (Meier et al. 

2013, 638). Erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa on useita pilottikokoluokan laitoksia 

(Pyne 2016). 

Liitteeseen 3 on kerätty laitosten biomassan käyttö ja tuotantotietoja (Pyne 2016). Liit-

teessä 3 viimeiselle riville on laskettu tiedossa olevista syöttö ja tuotantomääristä yh-

teensä saatava teoreettinen määrä. Merkittävin pyrolyysiöljyn tuottaja on Joensuun pyro-

lyysilaitos, jolla olisi jopa yli puolet maailman tämänhetkisestä raaka-ainesyötöstä ja tuo-

tantomäärästä. Seuraavaksi suurin laitos tuotantomääriltään sijaitsee Alankomaissa, ni-

meltään Empyron laitos, joka toimii pyöriväkartiotekniikalla. (Pyne 2016.)  Nopeapyro-

lyysiteknologiaa kehittävät monet organisaatiot. Yliopistojen ja valtion rahoittamien la-

boratorioiden lisäksi start-up yritykset ja vakiintuneet kaupalliset tekijät vievät pyrolyy-

siteknologiaa eteenpäin (Meier et al. 2013, 638). 
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4.2 Joensuun pyrolyysilaitos 

Joensuun pyrolyysilaitos on Fortum Power and Heat Oy:n laitos, jonka on toimittanut ja 

suunnitellut Valmet Power Oy sekä Valmet Technologies Oy. Se on integroitu bioöljyn 

tuotantokonsepti, joka perustuu VTT:n ja Metson patentoimaan teknologiaan. Integroitu 

pyrolyysilaitos toimii nopeapyrolyysitekniikalla ja sen raaka-aineet ovat metsähake ja 

muut puubiomassat. Pyrolyysilaitos muodostuu kiinteän polttoaineen vastaanottoase-

masta, kuivurista, murskaimesta, raaka-aineen välivarastosta, voimalaitoskattilaan integ-

roidusta pyrolyysireaktorista, pesurista ja lauhduttimesta sekä bioöljyn varastointisäili-

öistä. Joensuun pyrolyysilaitos on ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos maailmassa. 

(Tukes 2014, 7–8.) 

Pyrolyysilaitoksen prosessikuvaus on esitetty kuvassa 7. Kuivauksen (10% vesipitoisuus) 

ja murskauksen jälkeen biomassa syötetään pyrolyysireaktoriin syöttösiilon kautta. Re-

aktorissa raaka-aine kuumenee ja kuivuu muutamassa sekunnissa. Reaktorin kaasuvirtaus 

kasvaa, kun biomassan haihtuvat komponentit kaasuntuvat (pyrolyysi) leijutuskaasun ja 

leijukerroshiekan seoksessa. Kiinteät aineet jäävät hiekkapetiin. Leijutushiekka otetaan 

reaktoriin voimalaitoskattilasta hiekanottoputkilla. Leijutuskaasuna toimii prosessista 

saatavat lauhtumattomat kaasut, jotka tulevat kompressorin avulla lauhduttimelta. Reak-

torista pyrolyysikaasut menevät sykloneihin, joissa kaasuvirrasta erotellaan hiekka ja 

kiinteä aines. Ne palautetaan takaisin kattilaan, missä pyrolyysin jäännösmateriaalit pa-

lavat. (Tukes 2014, 9–10.) 
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Kuva 7. Joensuun pyrolyysilaitoksen prosessikaavio (Tukes 2014, 10). 

Pyrolyysikaasut, jotka ovat syklonien jälkeen noin 500 ºC lämpötilassa, menevät syklo-

nien jälkeen kaasupesuriin, missä ne jäähtyvät noin 40–50 ºC lämpötilaan ja osa kaasuista 

lauhtuu nestemäiseen olomuotoon. Jäljelle jääneet kaasut jatkavat matkaansa lauhdutti-

meen, jossa loputkin lauhtuvat kaasut saadaan tiivistettyä pyrolyysiöljyksi. Tuotettu py-

rolyysiöljy varastoidaan kahteen bioöljysäiliöön. (Tukes 2014, 9–10.) Käydessään Joen-

suun pyrolyysilaitoksen raaka-ainesyöttö on noin 10 000 kg/h kuivattua puuta, josta py-

rolyysiöljyksi saadaan muunnettua noin 6313 kg/h (Pyne 2016).  
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5 YHTEENVETO 

Biomassan pyrolyysi on yksi monista menetelmistä nostaa biomassan arvoa. Pyrolyysi 

tapahtuu pyrolyysireaktorissa, hapettomissa olosuhteissa tuomalla biomassaan lämpöä. 

Kun biomassa saavuttaa pyrolyysilämpötilan, sen haihtuvat aineet vapautuvat. Koska py-

rolyysireaktorissa on hapettomat tai vähähappiset olosuhteet, biomassasta vapautuneet 

pyrolyysikaasut eivät pala, vaan ne voidaan kerätä talteen. Näistä kaasuista ne, jotka lauh-

tuvat, pystytään tiivistämään pyrolyysiöljyksi.  

Pyrolyysiöljyä tuotetaan nopeapyrolyysilla, jolloin biomassan kuumentamisnopeus on 

suuri ja viipymisaika reaktorissa on lyhyt. Nykyisillä pyrolyysireaktoreilla pystytään 

muuntamaan noin 70–75 m-% kuivatusta biomassasta pyrolyysiöljyksi. Tärkeimmät re-

aktorityypit ovat kuplapetireaktori, kiertopetireaktori ja ablatiivinen pyrolisoija. Leijuker-

ros-reaktorien etuja ovat yksinkertainen ja ymmärretty teknologia, hyvä lämpötilan hal-

linta, tehokas lämmönsiirto ja tuotantokoon mitoittaminen. Nämä reaktorityypit vaativat 

pienen partikkelikoon hyvän lämmönsiirron takaamiseksi. Ablatiivisen pyrolisoijan etuja 

puolestaan ovat inertin kaasun puuttuminen, korkea pyrolyysiöljyn tuotto sekä rajoittu-

mattomuus biomassan partikkelikoossa. Kuitenkin ablatiivisen pyrolisoijan mitoittami-

nen isompaan kokoluokkaan voi olla haasteellista.  

Lähes mistä tahansa biomassasta voidaan periaatteessa tuottaa pyrolyysiöljyä. Käytetty 

biomassa vaikuttaa vahvasti tuotetun pyrolyysiöljyn laatuun. Tällä hetkellä puubiomas-

sasta saadaan tuotettua parhaimman laatuista pyrolyysiöljyä, hyvällä tuotolla.  Biomassan 

tuhkapitoisuus vaikuttaa suuresti pyrolyysiöljyn tuottoon ja tästä syystä heinäkasveista 

saadaan tuotettua vähemmän pyrolyysiöljyä kuin puusta. Lisäksi maataloustähteistä tuo-

tetussa pyrolyysiöljyssä on enemmän alkalimetalleja, minkä takia niiden käyttäminen on 

haasteellisempaa. Biomassa voidaan esikäsitellä ennen pyrolyysireaktoriin syöttämistä. 

Yleisimmät esikäsittelyprosessit ovat kuivaus ja pieneen partikkelikokoon jauhaminen.  
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Maailmalla on useita pyrolyysiöljyä tuottavia pilotti- tai demonstraatiokokoluokan lai-

toksia. Näistä yksi merkittävimmistä laitoksista on Joensuun pyrolyysiöljyn tuotantolai-

tos. Tässä laitoksessa pyrolyysireaktori on integroitu voimalaitoskattilaan, mikä alentaa 

pyrolyysireaktorin suhteellisia kustannuksia kokonaiskustannuksista. Kuitenkin pyrolyy-

siöljyn tuotanto globaalisti on tällä hetkellä alkutekijöissään, joten maailmanlaajuinen 

tuotanto ei ole kovin suurta.  
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