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Tässä kandidaatintyössä esitellään biomassapohjaisen kaasun yleisimmät 

jatkojalostusteknologiat liikennepolttoaineeksi. Jalostusteknologioiden lisäksi työssä 

kerrotaan biomassapohjaisen kaasun, eli bio- ja synteesikaasun, valmistuksesta. Lopuksi 

tekniikoilla tuotettuja biopolttoaineita vertaillaan ja esitetään arvioita polttoaineiden 

tunnusluvuista, kuten lämpöarvoista. Työ on kirjallisuuskatsaus, jonka pääasiallisina 

lähteinä käytetään tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. 

Biomassasta voidaan valmistaa biokaasua mädätysprosessilla tai synteesikaasua 

termisellä kaasutuksella. Bio- ja synteesikaasun jalostusteknologiat biopolttoaineiksi 

eroavat toisistaan, sillä kaasut koostuvat eri yhdisteistä. Biokaasun jalostusteknologiat 

perustuvat erilaisiin kemiallisiin erotustekniikoihin, joiden lopputuotteena saadaan 

maakaasua vastaavaa biometaania. Synteesikaasun jalostusteknologiat perustuvat kaasun 

sisältämien vedyn ja hiilimonoksidin katalyyttisiin reaktioihin. Lopputuotteina saadaan 

synteettisiä polttoaineita, esimerkiksi biodieseliä.  

Biokaasun jalostuksella biometaaniksi on vankka asema Suomessa jo yhdeksällä 

jalostuslaitoksella. Synteesikaasusta jalostetut biopolttoaineet ovat vasta saavuttamassa 

kaupallista asemaa kalliiden tekniikoiden takia. Kuitenkin synteettisillä biopolttoaineilla 

on varsinkin Suomessa suuri hyödyntämispotentiaali, koska synteesikaasun raaka-

aineena käytetään puupohjaista biomassaa, joka ei biokaasun raaka-aineeksi sovellu. 

Tiukentuneiden päästövähennystavoitteiden myötä biopolttoaineilla tulee olemaan yhä 

suurempi merkitys tulevaisuudessa, ja kalliimpiakin teknologioita tullaan ottamaan 

käyttöön. 
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1 JOHDANTO 

EU:n asettamien päästövähennystavoitteiden sekä kansallisen ilmasto- ja 

energiastrategian myötä Suomi on sitoutunut vähentämään merkittävästi liikenteen 

aiheuttamia päästöjä. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää 50 % vuoden 2005 

päästöistä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2017.) Liikenteen päästöjä voidaan hallita 

korvaamalla fossiilisia polttoaineita vähäpäästöisemmillä polttoaineilla. 

Biomassapohjaisesta kaasusta jalostettujen polttoaineiden käyttö on yksi keino vähentää 

päästöjä. Biomassasta valmistetut liikennepolttoaineet katsotaan hiilidioksidivapaiksi, 

sillä niitä poltettaessa vapautuva hiilidioksidi on aikaisemmin sitoutunut ilmasta 

biomassaan (Basu 2010, 4─5). Ympäristöystävällisyyden lisäksi biomassapohjaisten 

polttoaineiden etuja on, että ne voidaan valmistaa suomalaisista raaka-aineista Suomessa, 

joten ne ovat täysin kotimaisia. 

Biomassasta valmistettava kaasu voi olla biokaasua tai synteesikaasua. Biokaasu, joka 

koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista, valmistetaan anaerobisella eli hapettomalla 

hajoamisprosessilla. Raaka-aineena prosessissa voidaan käyttää esimerkiksi 

maatalouden, yhdyskunnan tai teollisuuden tuottamia jätteitä. (Kymäläinen ja Pakarinen 

2015, 21.) Synteesikaasu koostuu pääosin hiilimonoksidista ja vedystä, ja sitä 

valmistetaan termisellä kaasutuksella biomassasta, joka voi olla esimerkiksi puuta (Basu 

2010, 1). Bio- ja synteesikaasusta voidaan jalostaa liikennekäyttöön erilaisia 

polttoaineita. Biokaasusta jalostetaan pääosin maakaasua vastaavaa biometaania ja 

synteesikaasusta jalostetaan erilaisia synteettisiä polttoaineita, esimerkiksi biodieseliä. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää yleisimmät biomassapohjaisen kaasun 

jatkojalostustekniikat, joissa lopputuotteena on liikennepolttoaine. Lisäksi tavoitteena on 

vertailla eri tekniikoilla tuotettujen polttoaineiden ominaisuuksia. Työssä esitellään 

teknologiat, niiden asettamat vaatimukset prosessiin syötettävän kaasun koostumukselle 

sekä teknologioilla tuotettujen liikennepolttoaineiden ominaisuuksia. Lisäksi kerrotaan 

bio- ja synteesikaasun tuotannosta. Työn laajuuden vuoksi osa teknologioista on rajattu 

pois, jotta merkittävimpiin teknologioihin voidaan keskittyä.   
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2 BIOMASSAPOHJAISEN KAASUN TUOTANTO 

Biomassa on orgaanista materiaalia, joka on peräisin kasveista tai eläimistä (Dahlquist 

2013, 178). Biomassalla tulee olemaan suuri rooli tulevaisuudessa, kun fossiilisia 

energialähteitä korvataan uusiutuvilla. Käsittelemättömästä biomassasta muodostuu 

itsestään ilmaan metaania, joka on yksi merkittävimmistä ilmastonmuutoksen 

aiheuttajista. Biohajoavien tuotteiden käsittelyllä laitosmaisessa ympäristössä voidaan 

ehkäistä metaanin vapautumista ilmakehään, sekä muita haitallisia ympäristövaikutuksia, 

joita ovat esimerkiksi vesistön, maaperän ja ilman saastuminen. Biomassana voidaan 

käyttää myös teollisuusprosessien sivutuotteita, jotka muuten olisivat hyödyttömiä. 

(Wellinger et al 2013.) Varsinkin puupohjaisella biomassalla on Suomessa suuri 

hyödyntämispotentiaali. 

Biomassasta voidaan valmistaa mädätysprosessilla biokaasua tai termisellä 

kaasutusprosessilla synteesikaasua. Mädätysprosessin raaka-aineena voidaan käyttää 

laaja-alaisesti erilaisia biomassoja lukuun ottamatta puuta, joka koostuu vaikeasti 

hajoavasta orgaanisesta aineksesta. Termisen kaasutuksen pääasiallisena raaka-aineena 

sen sijaan on puupohjainen biomassa. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 21, 195.) 

Teknologiat siis täydentävät toisiaan ja mahdollistavat laaja-alaisesti biomassan 

hyötykäytön. Biokaasun tuotanto on perinteinen tapa tuottaa biomassasta kaasua ja se on 

synteesikaasun tuotantoon verrattuna selkeästi isommassa roolissa tällä hetkellä, sillä 

kaasutusprosessi on monimutkainen ja kallis. Synteesikaasulla uskotaan olevan 

tulevaisuudessa nykyistä suurempi merkitys, sillä varsinkin Suomessa puupohjaista 

biomassaa on saatavilla runsaasti. Biokaasua muodostuu myös kaatopaikoilla, joissa se 

voidaan ottaa talteen biokaasupumppaamoilla (Suomen Biokaasuyhdistys 2016). Tästä 

työstä on kuitenkin rajattu pois kaatopaikkakaasun tuotannon kuvaus. Luvussa 2.1 

kerrotaan biokaasun tuotannosta ja luvussa 2.2 synteesikaasun tuotannosta. 

2.1 Biokaasun tuotanto mädätysprosessilla 

Mädätysprosessi on anaerobinen eli hapeton prosessi, jossa on neljä päävaihetta: 

hydrolyysi, fermentaatio, anaerobinen hapettuminen ja metaanin muodostuminen 
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(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 60). Mädätysprosessin raaka-aineena voidaan käyttää 

kotitalouksista ja kunnista, maataloudesta tai teollisuudesta peräisin olevia jätteitä ja 

sivutuotteita (Wellinger et al 2013, 20). Näiden lisäksi raaka-aineena voidaan käyttää 

vesistöjen rakennekuormitusta vähentäviä kasveja sekä viljelykasveja, joita ei muuten 

hyödynnettäisi (Gustafsson ja Stoor 2008, 6). Raaka-aineet tulee tavallisimmin käsitellä 

ennen varsinaista mädätysprosessia, jotta epäpuhtaudet saadaan poistettua ja biomassa 

muokattua haluttuun muotoon. Esikäsittelyn tarve riippuu käytetystä raaka-aineesta ja 

yksinkertaisimmillaan se voi olla raaka-aineen murskaus tai monimutkaisimmillaan 

useita prosesseja sisältävä käsittely. Lietteet vaativat kiinteää biomassaa vähemmän 

käsittelyä, ja lietteitä käsitteleviä laitoksia onkin Suomessa kiinteää biomassaa 

käsitteleviä laitoksia enemmän. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 48.)  

Mädätysprosessi toteutetaan biokaasureaktorissa. Ensimmäisenä prosessissa on 

hydrolyysi, jossa biomassassa olevat proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat pilkkoutuvat ja 

liukoistuvat hydrolyyttisten bakteerien tuottamien entsyymien ansiosta. Hajoamisen 

seurauksena syntyy aminohappoja, sokereita, rasvoja ja alkoholeja. Seuraavassa 

vaiheessa eli fermentaatiossa edellisen vaiheen tuotteet hajoavat orgaanisiksi hapoiksi, 

alkoholeiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi. Toiseen vaiheen tuotteista, kuten orgaanisista 

hapoista, syntyy seuraavassa vaiheessa anaerobisen hapettumisen seurauksena asetaattia, 

vetyä ja hiilidioksidia. Viimeisessä vaiheessa muodostuu asetaatista, vedystä ja 

hiilidioksidista biokaasua eli metaania ja hiilidioksidia. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 

61─62.) 

Biokaasu koostuu pääosin metaanista (CH4) ja hiilidioksidista (CO2) sekä erilaisista 

epäpuhtauksista. Biokaasun koostumus riippuu kuitenkin raaka-aineena olleen biomassan 

koostumuksesta sekä biokaasun valmistamiseen käytetystä anaerobisesta prosessista.  

Rikkivedyn (H2S) osuus kaasussa on pidettävä mahdollisimman alhaisena, koska yhdiste 

vahingoittaa prosesseissa käytettävien laitteiden rakenteita. Typen (N2) osuus 

kaatopaikkakaasussa on selvästi merkittävämpi kuin jätevesilietteestä ja maataloudesta 

peräisin olevassa kaasussa. (Deublein ja Steinhauser 2008, 51─55.) Taulukossa 1 on 

esitetty biokaasun pääasiallinen koostumus raaka-aineen lähteestä riippuen. 
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Taulukko 1. Biokaasun koostumus (Deublein ja Steinhauser 2008, 51). 

  Jätevesiliete Maatalous Kaatopaikka 

CH4 [%-vol] 65-75 45-75 45-55 

CO2 [%-vol] 20-35 25-55 25-30 

N2 [%-vol] 3,4 0,01-5 10-25 

H2S [mg/Nm3] <8000 10-30000 <8000 

 

2.2 Synteesikaasun tuotanto termisellä kaasutuksella 

Synteesikaasu tuotetaan termisesti kaasuttamalla biomassasta, joka voi koostua 

esimerkiksi puusta, puun kuorista, mustalipeästä tai energiakasveista. Kaasutusprosessi 

koostuu tavanomaisesti neljästä vaiheesta, jotka ovat kuivaaminen, pyrolyysi, kaasutus ja 

palaminen (Basu 2010, 120). Kaasutus voidaan toteuttaa erilaisissa reaktoreissa, joita 

ovat myötävirta-, vastavirta- leijukerros- ja pölyvirtausreaktorit. Yleisimmät 

kaasutusreaktorityypit ovat virtaus- ja leijukerrosreaktorit. (Aleshina ja Vakkilainen 

2012, 13). Kaasutus voidaan toteuttaa joko korkeassa tai matalassa lämpötilassa. 

Matalassa lämpötilassa toteutetussa prosessissa syntyy raskaita hiilivetyjä yhdessä 

hiilimonoksidin ja vedyn kanssa. Korkeassa lämpötilassa sen sijaan syntyy pääosin vain 

hiilimonoksidia ja vetyä. (Basu 2010, 303.) Kaasutusprosessi toteutetaan raaka-aineen 

sekä tuotekaasun käyttötarkoituksen mukaan, sillä eri jatkojalostusprosessit vaativat 

kaasulta erilaisia ominaisuuksia. 

Kuvassa 1 on esitetty kaasutuksen eri vaiheet vastavirtareaktorissa. Biomassa täytyy 

kuivata ennen kaasutusta, sillä veden höyrystäminen kaasutusreaktorissa vaatii energiaa. 

Biomassan kosteusprosentti lasketaan tyypillisesti noin 10-20 prosenttiin, mutta vaadittu 

kosteusprosentti riippuu käytetystä reaktorista. Ennen kaasutusvaihetta biomassa 

lämmitetään, jonka jälkeen se etenee pyrolyysi-vaiheeseen, jossa biomassaa 

kuumennetaan hapettomissa olosuhteissa noin 300-650 ºC lämpötilaan. Pyrolyysi-

vaiheessa suuret hiilivetymolekyylit pilkkoutuvat pienemmiksi ja yksinkertaisemmiksi 

kaasumolekyyleiksi. Pyrolyysissa muodostuu myös kiinteää hiiltä sekä tahmean 

olomuotonsa takia ongelmallista tervaa. Kaasutusvaiheessa biomassaa kuumennetaan 
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väliaineen, esimerkiksi hapen, vesihöyryn tai ilman, kanssa. Käytetty aine reagoi kiinteän 

hiilen ja painavien hiilivetyjen kanssa tuottaen kevyen moolimassan omaavia kaasuja, 

kuten hiilimonoksidia ja vetyä. Kaupallisissa kaasutusprosesseissa kuivaukseen, 

pyrolyysiin ja lämpöä tarvitseviin reaktioihin tarvittava energia tuotetaan kaasutuksen 

ohella tapahtuvissa palamisreaktioissa.  (Basu 2010, 118─121.) 

 

Kuva 1. Vastavirtakaasutusreaktorin vaiheet (Basu 2010, 131). 

 

Raaka synteesikaasu koostuu vedystä (H2), hiilimonoksidista (CO) ja muista 

pienemmässä osassa olevista yhdisteitä kuten hiilidioksidista (CO2), vedestä (H2O), 

typestä (N2) ja metaanista (CH4) sekä monista epäpuhtauksista (Dahlquist 2013, 11). 

Epäpuhtauksia ovat orgaaniset epäpuhtaudet kuten terva, epäorgaaniset yhdisteet kuten 

rikkivety (H2S) ja muut epäpuhtaudet kuten pöly (Hu et al 2012, 310). Taulukossa 2 on 

esitetty raa’an synteesikaasun keskiarvoinen koostumus. Koostumus vaihtelee kuitenkin 

paljon, sillä se riippuu käytetystä biomassasta, lämpötilasta sekä kaasutuksessa käytetystä 

väliaineesta, josta myös lämpöarvo on hyvin riippuvainen. Ongelmallisen tervan 
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pitoisuus kaasussa riippuu pitkälti käytetystä reaktorityypistä. (Aleshina ja Vakkilainen 

2012, 13.)  

Taulukko 2. Raa’an synteesikaasun keskiarvoinen koostumus (Dahlquist 2013, 13). 

Komponentti tilavuusprosentti [%-vol] 

H2 31 

CO 37,2 

CH4 2,2 

CO2 12 

N2+Ar 12,2 

H2O 7,8 

 

Kaasutuksen jälkeen tuotekaasu voidaan reformoida, jonka jälkeen se koostuu pääosin 

vain hiilimonoksidista ja vedystä. Reformoinnissa hiilivedyt, kuten terva, reagoivat veden 

kanssa tuottaen hiilimonoksidia ja vetyä. (Kurkela et al 2008, 28─34.) Tämä vaihe ei 

kuitenkaan ole pakollinen kaikille jatkojalostustekniikoille. Jatkojalostusprosessia varten 

synteesikaasu tulee vielä tämän jälkeen käsitellä esimerkiksi poistamalla siitä 

epäpuhtauksia ja säätämällä H2/CO-suhdetta, mistä kerrotaan luvussa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3 BIOMETAANIN JALOSTUS 

Biometaani vastaa koostumukseltaan maakaasua ja sitä voidaan käyttää maakaasun 

tavoin liikennepolttoaineena joko paineistetussa (CBG) tai nestemäisessä (LBG) 

muodossa. Biometaania jalostetaan pääosin biokaasusta, mutta sitä voidaan jalostaa myös 

synteesikaasusta metaanisynteesillä, josta kerrotaan luvussa 4.1. Raaka biokaasu sisältää 

metaanin lisäksi noin 20-55 % hiilidioksidia ja muutamia prosentteja muita 

epäpuhtauksia, joten se ei sellaisenaan kelpaa liikennepolttoaineeksi. EU:n raskaiden 

liikenteen metaanimoottoreiden tyyppikatsauslainsäädännön mukaan 

tehdasvalmisteisissa ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän biokaasun metaanipitoisuus 

täytyy olla yli 84 %. Kevyet liikennemetaanimoottorit vaativat yleensä yli 90 % 

metaanipitoisuuden ja yli 95 % pitoisuudella toimivat kaikki liikennemetaanimoottorit. 

(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 135.)  

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli yhteensä yhdeksän liikennekäyttöön biokaasua 

jalostavaa laitosta (Huttunen ja Kuittinen 2016, 14). Jalostuksen päätehtävä on vähentää 

hiilidioksidin määrää biokaasussa. Jalostustekniikoita on useita ja niistä saatavat 

lopputuotteet eroavat hieman toisistaan. Useimmat jalostustekniikat vaativat, että kaasu 

puhdistetaan vedestä ja rikkivedystä ennen prosessia. Puhdistustekniikat hyödyntävät 

usein samoja periaatteita kuin jalostusprosessit, joten tässä työssä ei käydä läpi 

puhdistustekniikoita. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 132.) Seuraavissa kappaleissa on 

esitelty yleisimmät biokaasun jalostusmenetelmät. Viimeisessä kappaleessa (3.5) 

tekniikoita vertaillaan tärkeimpien ominaisuuksien kannalta. Työn laajuuden vuoksi 

tekniikoista on rajattu pois kemiallinen absorptio amiinipesulla, joka perustuu 

hiilidioksidin kemiallisiin reaktioihin (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 136). 

3.1 Fysikaalinen absorptio vesipesulla 

Kaikista Suomen yhdeksästä liikennekäyttöön biokaasua jalostavasta laitoksesta 

seitsemän käyttää jalostusmenetelmänään vesipesua (Huttunen ja Kuittinen 2016, 17). 

Vesipesu on näin ollen yleisin käytössä oleva biokaasun jalostusmenetelmä. Vesipesu 

perustuu puhdistettavien yhdisteiden suurempaan vesiliukoisuuteen verrattuna metaanin 
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vesiliukoisuuteen (Yang et al 2014, 1136). Toisin kuin useimmissa jalostusprosesseissa 

raakaa biokaasua ei tarvitse puhdistaa ennen vesipesua, sillä vesipesu puhdistaa 

biokaasun rikkivedystä. Vesipesu poistaa kaasusta hiilidioksidia, jonka vesiliukoisuus on 

25-kertainen verrattuna metaanin vesiliukoisuuteen. Typen poistamiseen menetelmä ei 

sovellu, sillä typen vesiliukoisuus on pienempi kuin metaanin. Vesipesu puhdistaa 

biokaasun myös ammoniakista sekä joistakin muista veteen hyvin liukenevista 

epäpuhtauksista. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 141.) 

Kuvassa 2 on esitetty vesipesuprosessin pääkomponentit. Raaka biokaasu puristetaan 

ensin kompressorissa paineeseen 9-12 bar, minkä jälkeen se johdetaan absorptiotorniin. 

Absorptiotornissa hiilidioksidi sekä useat epäpuhtaudet ja osa metaanista liukenevat 

ylhäältä suihkutettavaan veteen. Puhdistettu biokaasu virtaa pois tornin yläosasta, jonka 

jälkeen se vielä kuivataan. Koska absorptiotornista poistuvaan veteen on liuennut myös 

metaania, täytyy vesi puhdistaa tornin jälkeen. Vesi johdetaan tornista 

paisuntahöyrystimeen (flash tank), jossa osa metaanista höyrystyy ja se johdetaan takaisin 

absorptiotorniin. Kiertävä vesi johdetaan edelleen desorptiotorniin (stripper), jossa se 

laskeutuu ylöspäin virtaavaa ilmaa vasten. Ylös virtaavan ilman mukana tornin yläosasta 

poistuu prosessissa talteen otettu hiilidioksidi sekä epäpuhtauksia. Tämän jälkeen vesi 

pumpataan takaisin absorptiotorniin. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 142.)  

 

Kuva 2. Vesipesuprosessikaavio (Yang et al 2014, 1137). 
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Vesipesuprosessissa ei tarvitse käyttää kemikaaleja, mikä on yksi menetelmän eduista. 

Tekniikka on myös yksinkertainen ja suhteellisen halpa. (Ryckebosch et al 2011, 1639.)  

Prosessin metaanihävikki, eli jalostusyksikön läpi pääsevä metaani, on myös suhteellisen 

pieni: alle 8 %. Lopputuotteen metaanipitoisuus on yli 97 %. (Kymäläinen ja Pakarinen 

2015, 136─137.) Prosessin heikkouksia on siinä käytettävän veden määrä. Veden käyttöä 

prosessissa voidaan vähentää nostamalla kaasun painetta, sillä suurilla painella 

kaasukomponentit liukenevat veteen paremmin. Myös veden pH-arvon optimoinnilla 

voidaan vaikuttaa veden tarpeeseen. Rikkivety liukenee veteen parhaiten, kun veden pH-

arvo on neutraali. (Yang et al 2014, 1136.) 

3.2 Fysikaalinen paineenvaihteluadsorptio 

Vuonna 2015 Suomeen valmistui ensimmäinen biometaania jalostava biokaasulaitos, 

joka hyödyntää jalostuksessa fysikaalista paineenvaihteluadsorptiota (Huttunen ja 

Kuittinen 2016, 14). Prosessi perustuu molekyylien kiinnittymiseen, eli 

adsorboitumiseen, väliaineen pintaan paineen noustessa ja irrottautumiseen paineen 

laskiessa. Kaasu täytyy puhdistaa vedestä ja rikkivedystä ennen prosessia.  Fysikaalinen 

adsorptio voidaan toteuttaa huokoiseen väliaineeseen kuten aktiivihiileen tai erikseen 

adsorptioon valmistettuun molekyyliseulaan. Molekyyliseulat sopivat myös typen 

erottamiseen hiilidioksidin ohella, kun taas muut adsorbentit pystyvät erottamaan vain 

hiilidioksidin. Paineen vaihtelun ansiosta tapahtuvaa fysikaalista adsorptiota kutsutaan 

PSA-tekniikaksi. Myös lämpötilojen vaihtelua voidaan käyttää hyödyksi fysikaalisessa 

adsorptiossa, mutta tätä tekniikkaa ei yleensä käytetä hiilidioksidin poistamiseen. Sen 

sijaan sillä voidaan puhdistaa biokaasu esimerkiksi vedestä. (Kymäläinen ja Pakarinen 

2015, 146.) 

Kuvassa 3 on esitetty fysikaalisen adsorption pelkistetty prosessikaavio. Prosessissa 

käytettyjen säiliöiden määrä voi vaihdella, mutta usein käytetään neljää säiliötä. Yhdessä 

säiliöstä tapahtuu adsorptio ja muissa säiliöissä samanaikaisesti paineen alennuksen 

seurauksena aktiivihiilipeti regeneroituu eli siihen kiinnittyneet kaasukomponentit 

irtoavat. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 146.) Puhdistettu kaasu puristetaan aluksi noin 
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4-7 barin paineeseen, minkä jälkeen kaasu etenee adsorptiosäiliöön, jossa hiilidioksidi 

tarttuu molekyyliseulojen pintoihin samalla, kun metaani virtaa pääosin seulojen ohi. 

Metaanipitoinen kaasu johdetaan säiliöstä pois ja säiliön paine lasketaan ilmanpaineen 

tasolle johtamalla jäljelle jäänyttä kaasua tyhjään säiliöön. Tässä vaiheessa adsorbenttien 

pinnoilta irtoaa epäpuhtauksista ja metaanista koostuvaa kaasua. Tämän jälkeen 

adsorptiosäiliön painetta lasketaan edelleen niin, että loputkin kaasumolekyylit irtoavat 

adsorbentin pinnalta. (Wellinger et al 2013, 349─352.) Irtoava, pääosin hiilidioksidista, 

typestä ja hapesta koostuva, kaasu johdetaan pois prosessista ja säiliön paine nostetaan 

takaisin adsorptiovaiheen paineeseen (Yang et al 2014, 1136─1137).  

 

Kuva 3. Paineenvaihteluadsorption prosessikaavio neljällä säiliöllä toteutetusta prosessista 

(Ryckebosch et al 2011, 1642). 

 

Neljää säiliötä käyttävällä fysikaalisella paineenvaihteluadsorptiolla voidaan 

adsorbentista riippuen saavuttaa yli 96 % metaanipitoisuus lopputuotteessa. 

Metaanihävikki on alle 23 %. (Wellinger et al 2013, 349─353.) Kuuden säiliön prosessilla 

voidaan saavuttaa suurempi metaanipitoisuus, mutta prosessi on monimutkaisempi 

(Scholz et al 2012, 201). 

3.3 Kalvojalostus 

Suomessa toimii yksi kalvojalostusta hyödyntävä biometaania tuottava biokaasulaitos 

(Huttunen ja Kuittinen 2015, 17). Tekniikka perustuu siihen, että pienet molekyylit 
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läpäisevät kalvon suurien molekyylien jäädessä siihen kiinni. Biokaasusta voidaan erottaa 

tällä menetelmällä metaanimolekyylejä hieman pienemmät hiilidioksidi- ja 

typpimolekyylit. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 149.) Biokaasusta täytyy erottaa vesi 

ja rikkivety ennen prosessia kalvojen iän pidentämiseksi sekä hyvän erotustuloksen 

saavuttamiseksi (Wellinger et al 2013, 362). 

Biokaasu puristetaan noin 7-20 barin paineeseen ennen sen johtamista kalvoille. 

Puhdistettu ja paineistettu kaasu johdetaan ensimmäiselle kalvolle, jossa hiilidioksidi 

läpäisee kalvon suurimman osan metaanista jäädessä siihen kiinni. Yleensä laitoksissa on 

vähintään kaksi kalvoa, jotta metaanihävikki ei olisi liian suuri. Toisessa vaiheessa osa 

ensimmäisen vaiheen kalvon läpäisseestä metaanista jää kalvoon kiinni. (Wellinger et al 

2013, 362.) Hiilidioksidin ja typen erottamiseen tarvitaan erilaiset kalvot, joten kaasu 

täytyy johtaa vielä erilaiselle kalvolle, mikäli typpi halutaan erottaa. Typen erottaminen 

metaanista on kuitenkin vaikeaa, koska molekyylit ovat lähes samankokoisia, joten 

kalvojalostuksen jälkeen jalostetussa biokaasussa on aina vähintään muutama 

tilavuusprosentti typpeä. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 149.) Kuvassa 4 on esitetty 

kahdella kalvolla (membrane) ja integroidulla rikinpoistolla (desulphurization) toteutetun 

kalvojalostusprosessin prosessikaavio. 

  

Kuva 4. Kalvojalostusprosessikaavio (Wellinger et al 2013, 363). 

Kalvojalostustekniikka on yksinkertainen ja jalostusprosessi voidaan toteuttaa hyvinkin 

pienessä kokoluokassa. Menetelmän etuja on myös se, ettei prosessin toteuttamiseen 
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tarvita kemikaaleja. (Yang et al 2014, 1138.) Metaanipitoisuus lopputuotteessa on yli 96 

%. Metaanihävikki riippuu pitkälti käytettyjen kalvoerottimien määrästä ja se vaihtelee 

välillä 1-25 %, joten metaanihävikki voi olla suurempi kuin muissa menetelmissä. 

(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 137.) Metaanihävikin lisäksi yksi menetelmän huonoista 

puolista on kalvojen lyhyt elinkaari (Yang et al 2014, 1138). 

3.4 Kryojalostus 

Kryojalostusprosessissa käytetään hyödyksi biokaasussa olevien yhdisteiden eri 

kiehumispisteitä. Prosessiin syötettävän biokaasun täytyy olla erityisen puhdasta, koska 

epäpuhtaudet voivat jäätyä alhaisissa lämpötiloissa tukkeuttaen prosessin putkistoja. 

Puhdistus voidaan tarvittaessa kuitenkin integroida jalostusprosessiin. Nesteytetyn 

biokaasun lisäksi prosessissa saadaan sivutuotteena puhdasta nesteytettyä hiilidioksidia, 

jota voidaan käyttää esimerkiksi kylmäkuljetusautojen jäähdytysaineena. 

Kryojalostusprosessi erottaa tehokkaasti myös typen biokaasusta ja se onkin ainoa 

prosessi, joka pystyy jalostamaan runsaasti typpeä sisältävästä kaatopaikkakaasusta 95 % 

metaania sisältävää polttoainetta. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 148─149.) 

Kuvassa 5 on esitetty kryojalostuksen prosessikaavio. Kuvatussa kaaviossa 

jalostusprosessi on integroitu puhdistuksen kanssa, joten biokaasusta poistetaan ennen 

jalostusta vesi, rikkivety ja muut epäpuhtaudet. Puhdistuksen yhteydessä painetta 

nostetaan noin 2,5-3,5 baria. Tämän jälkeen biokaasusta poistetaan hiilidioksidi, jonka 

nesteyttämistä varten täytyy paineistettu kaasu jäähdyttää noin -78 °C lämpötilaan.   

Hiilidioksidin nesteytymisen jälkeen jäljellä oleva biokaasu jäähdytetään alle metaanin 

kiehumispisteen, joka on normaalipaineessa -161 °C. Typpi nesteytyy normaalipaineessa 

lämpötilassa -196 °C, joten lämpötila ei saa kuitenkaan laskea sen alle. Metaani tiivistyy 

jäähdytyksen seurauksena nestemäiseen olomuotoon ja jäljelle jää pääosin typpeä. 

(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 148.)  
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Kuva 5. Kryojalostuksen yksinkertaistettu prosessikaavio (Yang et al 2014, 1142). 

 

Prosessista saatava nestemäinen biometaani on erittäin puhdasta (>99 % CH4) ja 

prosessin metaanihävikki on alle 0,5 %. Prosessi tarvitsee kuitenkin suhteellisen paljon 

energiaa toimiakseen. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 137.) Kryojalostusprosessissa ei 

käytetä kemikaaleja, joten se on ympäristöystävällinen jalostustekniikka (Yang et al 

2014, 1141).  

3.5 Tekniikoiden vertailu 

Biometaanin jalostustekniikoita voidaan verrata tekniikoiden ominaisuuksien, 

lopputuotteiden sekä ympäristöpäästöjen kannalta. Taulukossa 3 on vertailtu käsiteltyjen 

biometaanin jalostustekniikoiden merkittävimpiä ominaisuuksia. Vertailussa on aiemmin 

tekniikoiden yhteydessä kerrottuja ominaisuuksia sekä näiden lisäksi metaanivuoto, joka 

kertoo prosessista ympäristöön pääsevän metaanin määrän. 

Taulukko 3. Biokaasun jalostustekniikoiden vertailu (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 137). 

  Vesipesu Adsorptio Kalvojalostus Kryojalostus 

Esipuhdistustarve Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

N2:n erotusmahdollisuus Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

Kemikaalien käyttö prosessissa Ei Kyllä Ei Ei 

Metaanihävikki [%] <8 <23 <25 <0,5 

Metaanivuoto [%] <1 <1 <0,5 <0,1 

CH4-pitoisuus lopputuotteessa [%] >97 >96 >96 >99 

 

Vesipesu on ainoa tekniikka, jota ennen biokaasua ei tarvitse puhdistaa rikkivedystä ja 

vedestä. Vesipesulla ei kuitenkaan voida puhdistaa typpeä biokaasusta toisin kuin muilla 

käsitellyillä tekniikoilla. Metaanihävikki on suurin adsorptiolle ja kalvojalostukselle. 
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Metaanihävikkiä voidaan kuitenkin vähentää sijoittamalla useampi jalostusyksikkö 

peräkkäin (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 136).  

Metaanivuoto on ympäristönsuojelun kannalta merkittävin tekijä. Kaikkien käsiteltyjen 

tekniikoiden metaanivuoto on alle 1 %, joka on yleisesti metaanivuodolle asetettu yläraja. 

(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 136.) Ympäristön kannalta merkittävää on myös se, 

tarvitaanko prosessissa kemikaaleja. Käsitellyistä tekniikoista adsorptio on ainoa 

prosessi, jossa tarvitaan kemikaaleja. 

Kaikista suurin metaanipitoisuus on kryojalostuksen lopputuotteella, joka on muiden 

tekniikoiden lopputuotteista poiketen nestemäisessä olomuodossa. Kaikkien käsiteltyjen 

tekniikoiden lopputuotteiden metaanipitoisuus on kuitenkin yli 95%, mikä tarkoittaa, että 

tuotetut polttoaineet sopivat kaikkiin metaanimoottoreihin. (Kymäläinen ja Pakarinen 

2015, 136─137.) 
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4 SYNTEETTISTEN POLTTOAINEIDEN JALOSTUS 

Termisellä kaasutuksella tuotetusta synteesikaasusta jalostettuja polttoaineita kutsutaan 

synteettisiksi polttoaineiksi. Synteesikaasu voidaan jalostaa kaasumaiseksi tai 

nestemäiseksi polttoaineeksi riippuen käytetystä jalostustekniikasta. Jalostustekniikoista 

tässä työssä esitellään metaani-, Fischer-Tropsch-, metanoli-, methanol to gasoline 

(MTG)- sekä dimetyylieetteri (DME) -synteesi. Työstä on rajattu pois vedyn 

jalostaminen. Vetyä voidaan jalostaa synteesikaasusta shift-konversiolla, jossa 

hiilimonoksidi ja vesi reagoivat katalyyttisesti tuottaen hiilidioksidia ja vetyä (Kurkela et 

al 2008, 37). 

Riippuen jatkojalostusprosessista synteesikaasu tulee puhdistaa epäpuhtauksista, kuten 

tervasta ja kiinteistä partikkeleista, ennen jatkojalostusta. Synteesikaasun koostumusta 

pystytään säätelemään kaasutusprosessissa tai sen jälkeen reformoinnilla ja erilaisilla 

erotustekniikoilla. Kiinteät partikkelit voidaan poistaa synteesikaasusta suodattimilla tai 

sykloneilla. Terva voidaan poistaa esimerkiksi absorboimalla se aktiivihiileen (NNFCC 

2010, 6) tai hajottamalla hiilimonoksidiksi ja vedyksi termisellä tai katalyyttisella 

krakkauksella. (Hu et al 2012, 310─312.) Useimmat teknologiat edellyttävät, että 

hiilimonoksidia ja vetyä on kaasussa tietyssä suhteessa, jotta jalostusprosessin reaktiot 

tapahtuvat halutusti. Hiilimonoksidin ja vedyn suhdetta voidaan säätää shift-konversiolla. 

Rikki tulee lähes aina poistaa, koska se on haitaksi prosesseissa käytettäville katalyyteille. 

Yhdisteiden, kuten CH4, N2 ja Argon (Ar), pitoisuus tulee niin ikää useimmissa 

jatkojalostusprosesseissa olla alle 2 %. (Brachi et al 2014, 89.) Epätoivotut yhdisteet 

voidaan poistaa erilaisilla kemianteollisuuden erotustekniikoilla, kuten vesipesulla. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään valitut synteesikaasun jalostustekniikat sekä lopuksi 

kappaleessa 4.5 vertaillaan tekniikoiden tärkeimpiä ominaisuuksia. 

4.1 Metaanisynteesi 

Metaanisynteesillä eli metanoinnilla jalostetaan synteesikaasusta synteettistä biokaasua 

(bio-SNG), joka vastaa koostumukseltaan biokaasusta jalostettua biometaania ja näin 
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ollen maakaasua. Raaka synteesikaasu koostuu pääosin hiilimonoksidista, vedystä, 

hiilidioksidista ja vain pienestä määrästä metaania, joten sitä ei voida biokaasun tavoin 

vähentämällä hiilidioksidin määrää jalostaa biometaaniksi. Metaanisynteesissä katalyytin 

avulla synteesikaasun hiilimonoksidi ja vety muodostavat metaania. Ennen 

metaanisynteesiä synteesikaasu täytyy puhdistaa kiinteistä partikkeleista, tervasta, rikistä 

sekä muista epäpuhtauksista niin, että se koostuu puhdistuksen jälkeen pääosin vedystä, 

hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja metaanista. (Aleshina ja Vakkilainen 2012, 33.) 

Metanointiprosessissa paineistettu synteesikaasu ja vesihöyry reagoivat keskenään 

korkeassa lämpötilassa muodostaen metaania ja hiilidioksidia (NNFCC 2010, 6). 

Metaanisynteesin pääreaktiot ovat seuraavat (Duret et al 2005, 1438): 

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O    (1) 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O   (2) 

CO + H2O ↔ H2 + CO2    (3) 

C2H4 + 2H2O ↔ 2CO + 4H2   (4) 

Tyypillisesti prosessi toteutetaan 5-60 barin paineessa lämpötilan ollessa alle 400 °C, 

mutta olosuhteet riippuvat pitkälti käytetystä prosessista (NNFCC 2010, 6). Katalyyttinä 

kaupallisissa laitoksissa käytetään yleisimmin nikkeliä (Lampinen 2009, 295). 

Metanointiprosessi on vahvasti eksoterminen eli siitä vapautuu runsaasti lämpöä, joka 

kannattavan prosessin toteutumiseksi tulee ottaa talteen ja hyödyntää energian tuotossa 

prosessiin. Metanointireaktorin jälkeen kaasu viilennetään noin 30 ºC lämpötilaan, jotta 

kaasussa oleva vesi kondensoituu ja se voidaan erottaa kaasusta. Jos metanointiprosessi 

toteutetaan korkeassa paineessa, veden seassa on liuennutta metaania, joka voidaan 

kierrättää uudelleen prosessiin tai polttaa, jolloin lämpö voidaan hyödyntää 

kaasutusprosessissa. (NNFCC 2010, 6─7.)   

Metaanisynteesi voidaan toteuttaa kiinteäpeti- tai leijupetireaktorissa. Tällä hetkellä 

kaikki kaupalliset metanointitekniikat käyttävät kiinteäpetireaktoria. Yksi kaupallisista 



21 

 

metanointiprosesseista on Haldor Topsøe:n kehittämä TREMP-prosessi, jossa metanointi 

tapahtuu korkeassa lämpötilassa (<700 ºC) kolmessa adiabaattisessa reaktorissa. (Rönsch 

et al 2016, 279─281.) Prosessikaavio on esitetty kuvassa 6. Prosessissa kaasu johdetaan 

ensimmäiseen reaktoriin noin 300 ºC lämpötilassa ja 27 barin paineessa. Ensimmäisen 

reaktorin jälkeen kaasun lämpötila on 604 ºC, mutta ennen toista reaktoria sitä 

jäähdytetään tuottamalla korkeapaineista kuumaa vesihöyryä. Toiseen reaktoriin 

mennessä kaasun lämpötila on noin 451 ºC. TREMP-tekniikalla saadaan 

metanointireaktioissa syntyvästä lämmöstä noin 85 % talteen. (Aleshina ja Vakkilainen 

2012, 35─37.) 

 

Kuva 6. TREMP-prosessikaavio (Rönsch et al 2016, 280). 

 

Ruotsissa valmistui muutama vuosi sitten teollisuuskoon TREMP-tekniikkaa käyttävä 

bio-SNG-laitos. Se on maailmalla ensimmäinen suuren mittakoon kaasutus ja metanointi 

-laitos. Laitos voi tuottaa vuodessa 160 GWh polttoainetta. (GoBiGas.) 

Yleisesti metaanisynteesin jälkeinen kaasu koostuu noin 46 % hiilidioksidista ja 48 % 

metaanista (Duret et al 2005, 1439). Kaasun metaanipitoisuutta täytyy siis 

metaanisynteesin jälkeen vielä nostaa, jotta kaasu vastaisi biometaanin koostumusta. 

Hiilidioksidi voidaan poistaa kaasusta useilla eri tekniikoilla kuten fysikaalisella 

absorptiolla, paineenvaihteluadsorptiolla tai kalvojalostuksella. (NNFCC 2010, 7.) 

Yleisimmät jalostustekniikat hiilidioksidin poistamiseen on esitelty kappaleissa 3.1-3.4. 
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4.2 Fischer-Tropsch-synteesi 

Fischer Tropsch (FT) -tekniikalla voidaan jalostaa synteesikaasusta erilaisia polttoaineita 

kuten biodieseliä ja -bensiiniä. Menetelmä perustuu katalyyttisiin reaktioihin, joissa 

hiilimonoksidi ja vety yhdistyvät erilaisiksi hiilivedyiksi. (Hu et al 2012, 312.) Biomassan 

kaasutuksessa ennen Fischer-Tropsch-prosessia tulee keskittyä siihen, ettei metaania 

synny juurikaan ja jatkojalostukseen tuleva kaasu koostuu pääosin vain hiilimonoksidista 

ja vedystä. Synteesikaasun H2/CO-suhde tulee olla noin 0.6-2. (Basu 2010, 305.) 

Synteesikaasu tulee puhdistaa hyvin ennen Fischer-Tropsch-synteesiä, sillä epäpuhtaudet 

alentavat katalyyttisen prosessin aktiivisuutta. Epäpuhtaudet kuten terva, rikkivety ja 

pölyhiukkaset tulee poistaa lähes kokonaan ennen prosessia. (Demirbas 2007, 8.) Myös 

hapen määrä tulisi saada mahdollisimman alhaiseksi. Typpeä sisältävät yhdisteet ovat 

haitallisia katalyytille ja voivat muodostaa typen oksideja eli NOx-yhdisteitä, jotka 

saastuttavat ilmaa. (Hu et al 2012, 310─312.) 

Prosessissa käytetään yleisimmin rautapohjaisia katalyyttejä, mutta myös koboltti- ja 

nikkelipohjaisia katalyyttejä voidaan käyttää (Basu 2010, 313). Prosessi on eksoterminen, 

joten tuotettu lämpö täytyy poistaa prosessista toimivan prosessin saavuttamiseksi. 

Yleisesti Fischer-Tropsch-synteesi koostuu seuraavista kemiallisista reaktioista (Hu et al 

2012, 312): 

(2n + 1)H2 + nCO → CnH2n+2 + nH2O   (5) 

2nH2 + nCO → CnH2n + nH2O                      (6)                     

2nH2 + nCO → CnH2n + 2O + (n − 1)H2O   (7) 

 CO + H2O ↔ CO2 + H2    (8) 

Kemiallisten reaktioiden lopputuotteet ovat pääosin suoraketjuisia tyydyttyneitä 

hiilivetyjä (CxHy). Myös haaroittuneita hiilivetyjä, tyydyttymättömiä hiilivetyjä ja 

alkoholeja syntyy pienissä määrin. Reaktiotuotteiden koostumus riippuu katalyytistä ja 
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prosessin parametreista kuten lämpötilasta ja paineesta. Kaupalliset FT-prosessit toimivat 

joko korkeassa (n. 340 ºC) tai matalassa (n. 230 ºC) lämpötilassa. 

Korkealämpötilaprosessissa käytetään rautapohjaista katalyyttiä ja prosessi tuottaa 

bensiiniä sekä olefiineja eli tyydyttymättömiä hiilivetyjä. Matalassa lämpötilassa 

toteutettu prosessi toimii rauta- tai koboltti- pohjaisella katalyytillä ja tuottaa dieseliä sekä 

erilaisia vahoja. Kaupallisesti saatavilla olevat reaktorit voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: kiinteä-, leiju- ja lietepetireaktoreihin. (Hu et al 2012, 312─313.) Nämä 

reaktorityypit on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. A) leijupetireaktori B) kiinteäpetireaktori C) lietepetireaktori (Dry 2001). 

 

Prosessissa käytetty katalyytti on oleellinen osa koko prosessia. Kobolttipohjaiset 

katalyytit tuottavat vähemmän olefiineja ja alkoholeja verrattuna rautapohjaisiin 

katalyytteihin. Rautapohjaiset katalyytit ovat halvempia ja kestävät paremmin rikkiä, 

mutta niiden elinikä on lyhyempi kuin kobolttipohjaisten katalyyttien. (Demirbas 2007, 

3─8.) 

FT-synteesin lopputuotteena saadaan erimittaisia hiilivetyjä, joita ovat kevyet hiilivedyt 

(CH4), eteeni (C2H4), etaani (C2H6), nestekaasu (C3-C4), bensiini (C5-C12), diesel (C13-

C22) ja vahat (C23-C33). Tuotteet erotetaan toisistaan niiden eri kiehumispisteiden avulla. 

Suuret hiilivety-yhdisteet (vahat) voidaan jalostaa dieseliksi vetykrakkauksella. FT-
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synteesin päälopputuote on biodiesel. Tuotettu biodiesel on korkealaatuista ja se ei sisällä 

ympäristölle haitallista rikkiä tai typpeä. (Demirbas 2007, 3.) 

Tällä hetkellä maailmalla ei ole yhtäkään kaupallista bio-FT-laitosta. Kuitenkin 

esimerkiksi Ranskassa on rakenteilla pilottilaitos. (Nylund et al 2016, 64.) Suomeenkin 

oli suunnitteilla bio-FT-laitoksia, mutta projektit kaatuivat kaasutus ja jalostus -

prosessien kalliisiin investointeihin (Raunio 2015). 

4.3 Metanolisynteesi  

Metanolisynteesillä valmistetaan synteesikaasusta metanolia (CH3OH), jota voidaan 

sellaisenaan käyttää polttoaineena tai jatkojalostaa bensiiniksi MTG-synteesillä. 

Metanolisynteesi on katalyyttinen prosessi, jossa hiilimonoksidi ja vety yhdistyvät 

metanoliksi. (Basu 2010, 310.) Metanolisynteesiä varten synteesikaasun H2/CO-suhde 

tulee olla noin 2. Ennen metanolisynteesiä synteesikaasu tulee puhdistaa vähentäen tervan 

ja muiden hiilivetyjen sekä yhdisteiden, kuten CO2 ja H2S, pitoisuus mahdollisimman 

alhaiseksi. (Phillips et al 2011, 11736─11737.) 

Prosessissa voidaan käyttää muun muassa sinkki- (Zn), kupari- (Cu), alumiini- (Al) tai 

kromipohjaisia (Cr) katalyyttejä. Yksi suosituimmista katalyyteistä on kuparin, 

sinkkioksidin ja alumiinin sekoitus. Metanolisynteesissä tapahtuu seuraava eksoterminen 

reaktio (Basu 2010, 310): 

CO + 2H2 → CH3OH    (9) 

Reaktio voidaan toteuttaa korkeassa tai matalassa paineessa. Korkeapaineprosessissa 

paine on noin 300 bar ja lämpötila 300-400 ºC. Matalapaineprosessissa sen sijaan paine 

on noin 50-100 bar ja lämpötila 220-350 ºC. Kuvassa 8 on esitetty korkeapaineprosessin 

prosessikaavio. Prosessissa synteesikaasu ensin puristetaan kompressorissa, jonka 

jälkeen se syötetään joko kiinteä- tai leijupetireaktoriin, jossa metanolia muodostuu 

katalyytin avulla. Tämän jälkeen tuote viilennetään kondensaattorissa, jonka seurauksena 

metanoli tiivistyy nesteeksi. Vain pieni osa synteesikaasusta on tässä vaiheessa 
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muuntunut metanoliksi, joten jäljelle jäänyt kaasu syötetään uudelleen prosessiin. 

Korkeapaineprosessi on samanlainen kuin matalapaineprosessi, mutta reaktio-olosuhteet 

ovat erilaiset. (Basu 2010, 311.)  

 

Kuva 8. Metanolisynteesin prosessikaavio (Basu 2010, 311). 

Metanolisynteesin jälkeen lopputuote sisältää noin 96 % metanolia sekä muutaman 

prosentin hiilidioksidia, vettä ja muita yhdisteitä (Phillips et al 2011, 11738). Verrattuna 

FT-synteesiin metanolisynteesi on tehokas, sillä siinä ei synny metanolin ohella muita 

sivutuotteita. Metanolia voi kuitenkin käyttää polttoaineena vain autoissa, jotka ovat 

erikseen valmistettu sitä varten. (Dry 2001.) Ruotsiin oli valmisteilla ensimmäinen 

kaupallisen koon kaasutukseen perustuva biometanoli-laitos, mutta projekti jäi tauolle 

vuonna 2013 biopolttoaineiden verotuksen epävarmuuden takia (Gillberg 2016).  

Valmistuessaan laitos tuottaisi 600 GWh polttoainetta vuodessa (Lund et al 2016). 

4.3.1 MTG-synteesi 

Metanolista voidaan jalostaa bensiiniä useilla menetelmillä, joista tunnetuin on Exxon 

Mobilin kehittämä MTG-prosessi. Prosessissa on kaksi vaihetta, joista ensimmäisessä 

metanoli muunnetaan dimetyylieetteriksi (C2H6O), jonka kemiallinen rakennekaava on 

CH3OCH3. Toisessa vaiheessa dimetyylieetteristä tuotetaan edelleen erilaisia hiilivetyjä, 

joista suurin osa (>97 %) on bensiinin mukaisia yhdisteitä (C5-C12). (Basu 2010, 

317─318.) Molemmat vaiheet ovat katalyyttisiä prosesseja ja ne voidaan suorittaa 
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samassa reaktorissa (Phillips et al 2011, 11738). Reaktorina voidaan käyttää kiinteä- tai 

leijupetireaktoria (Basu 2010, 317). 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa käytetään alumiinioksidikatalyyttiä (Al2O3) ja 

toisessa vaiheessa zeoliittikatalyyttiä (ZSM-5). Molemmat vaiheet ovat 

dehydraatioprosesseja eli niissä vapautuu vettä. MTG-synteesi voidaan kuvata 

seuraavalla reaktioyhtälöllä 

2CH3OH → (−H2O) → CH3OCH3 → (−H2O) → C2 − C5 (10) 

, missä (−H2O) kuvaa dehydraatiota. (Basu 2010, 318.) 

Kuvassa 9 on esitetty MTG-prosessin prosessikaavio. Ensimmäinen vaihe toteutetaan 

noin 300-320 ºC lämpötilassa ja toinen vaihe noin 400-450 ºC lämpötilassa. Bensiinin 

lisäksi prosessissa syntyy myös jonkin verran kevyempiä hiilivetyjä (C1-C4), joten 

tuotteet johdetaan reaktorin jälkeen tislausyksikköön, jossa bensiini erotetaan muista 

yhdisteistä. (Basu 2010, 318.) 

 

Kuva 9. MTG-prosessikaavio (Basu 2010, 318). 

 

MTG-prosessissa muodostunut biobensiini koostuu noin 7 % sykloalkaaneista, 52 % 

alkaaneista, 11 % alkeeneista ja 28 % aromaattisista hiilivedyistä. Se ei juurikaan eroa 

perinteisen bensiinin koostumuksesta. (Phillips et al 2009, 11739.) 

Dehydraatioreaktioiden takia prosessista vapautuu runsaasti vettä. Esimerkiksi 1000 

kilogrammasta metanolista syntyy 387 kg bensiiniä, 46 kg nestekaasua, 7 kg kaasua ja 

560 kg vettä. (Basu 2010, 318.) 
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4.4 DME-synteesi 

Dimetyylieetteri eli DME (CH3OCH3) on nesteytettyä kaasua, ja sitä voidaan valmistaa 

synteesikaasusta suoralla tai epäsuoralla synteesillä. Epäsuorassa synteesissä 

synteesikaasusta valmistetaan ensin metanolia metanolisynteesillä ja sitten 

dimetyylieetteriä dehydraatioreaktiolla. Epäsuoran synteesin metanolisynteesi noudattaa 

aiemmin kuvattua reaktiota 9, ja dehydraatio noudattaa reaktion 10 ensimmäistä vaihetta, 

jossa metanolista valmistetaan katalyyttisesti dimetyylieetteriä. Epäsuora synteesi on 

perinteinen tapa tuottaa dimetyylieetteriä, mutta myöhemmin on kehitetty suora synteesi, 

jossa metanolisynteesi ja dehydraatio toteutetaan yhdessä reaktorissa bifunktionaalisen 

katalyytin avulla. Yhden reaktorin prosessissa kustannukset tulevat halvemmaksi, joten 

viime aikoina on keskitetty suoran prosessin kehittämiseen. (Azizi et al 2014, 152.)  

Ennen prosessia synteesikaasusta tulee poistaa terva, rikki sekä osa hiilidioksidista. 

Sallitun hiilidioksidin pitoisuus riippuu käytetystä tekniikasta, esimerkiksi JFE-

tekniikalle (kuva 10) se on 3 %. (Ju et al 2009, 602.) Kun H2/CO-suhde on 1, suorassa 

synteesissä tapahtuva reaktio on 

3CO + 3H2 → CH3OCH3 + CO2    (11) 

Reaktioyhtälö 11 kuitenkin koostuu useasta osareaktiosta, sisältäen metanolisynteesin, 

dehydraation ja shift-konversion (reaktio 8). (Azizi et al 2014, 152.) Mikäli H2/CO-suhde 

on 2, tapahtuva reaktio on 

 2CO + 4H2 → CH3OCH3 + H2O   (12) 

, joka on metanolisynteesin ja dehydraation yhdistelmä. Valittu tapa tuottaa 

dimetyylieetteriä riippuu synteesikaasun koostumuksesta. Kuitenkin kaupallisissa 

laitoksissa yleisimmin on käytetty reaktiota 11 noudattavaa prosessia. Kaupallisia DME-

tekniikoita ovat esimerkiksi JFE:n sekä Haldor Topsøe:n kehittämät tekniikat, joista 

jälkimmäinen noudattaa reaktiota 12. (Luu et al 2016, 144.)  

Perinteisesti DME-synteesin reaktorina on käytetty kiinteä- tai lietepetireaktoria 

(Semelsberger et al 2005, 499). Reaktio-olosuhteet riippuvat käytetystä katalyytista ja 
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reaktorista. Esimerkiksi kiinteäpetireaktorissa käytettäessä Cu-ZnO-Al2O3/ZSM5 -

katalyyttia lämpötila on noin 200-280 ºC ja paine noin 40 baria (Luu et al 2016, 148). 

Kuvassa 10 on esitetty JFE-tekniikalla toteutettu DME-synteesi lietepetireaktorissa. Siinä 

synteesikaasusta tuotetaan dimetyylieetteriä reaktioyhtälön 11 mukaisesti. Tapahtuvissa 

reaktioissa muodostuu lämpöä, joka johdetaan lämmönvaihtimen (heat exchanger) avulla 

pois reaktorista. (Ogawa et al 2003, 222.) 

 

Kuva 10. DME-synteesi lietepetireaktorissa (Ogawa et al 2003, 222) 

 

Tuotteena prosessista saadaan DME:n lisäksi hiilidioksidia, pieni määrä metanolia sekä 

reagoimattomia hiilimonoksidia ja vetyä. Tuotteet jäähdytetään reaktorin jälkeen niin, 

että DME ja metanoli nesteytyvät ja hiilidioksidi liukenee DME:n toimiessa sille 

liuottimena. DME, metanoli ja hiilidioksidi johdetaan sen jälkeen tislausyksikköön, jossa 

tuotteet erotetaan toisistaan. Hiilimonoksidi ja vety sen sijaan syötetään uudestaan 

prosessiin. (Ogawa et al 2003, 222.) 

Tuotettu bio-DME sopii polttoaineena vaihtoehdoksi nestekaasulle (Zhang 2009, 868). 

Ruotsissa valmistui vuonna 2010 bio-DME-pilottilaitos. Laitos hyödyntää mustalipeää 

kaasutuksen raaka-aineena. Laitoksella valmistettua bio-DME:ä on testattu Volvon 

rekoissa. (ETIP Bioenergy 2017.) Laitos voi tuottaa 6 GWh polttoainetta vuodessa (Lund 

et al 2016). 
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4.5 Tekniikoiden vertailu 

Synteesikaasun jalostustekniikoiden ominaisuuksista merkittäviä ovat niihin syötettävän 

kaasun koostumusvaatimukset, prosessin kustannukset sekä prosessista saatava 

lopputuote. Taulukossa 4 on vertailtu käsiteltyjä tekniikoita näiden ominaisuuksien 

kannalta. Syötettävän kaasun koostumusta on vertailtu vaaditun H2/CO-suhteen sekä 

sallitun CO2- ja CH4 -pitoisuuden kannalta. Kustannukset riippuvat monesta tekijästä, 

joten taulukkoon 4 kerätyt arvot ovat suuntaa antavia. MTG-synteesi on käsitelty 

taulukossa niin, että prosessiin on sisällytetty metanolisynteesi, koska tällöin 

tuotantokustannuksia voidaan verrata muiden tekniikoiden kanssa. 

Taulukko 4. Synteesikaasun jalostustekniikoiden vertailu (Hannula ja Kurkela 2013, 3; 

Hofbauer et al 2007, 19; Aleshina ja Vakkilainen 2012, 37). 

  Metaanisynteesi 

FT-

synteesi Metanolisynteesi 

MTG-

synteesi 

DME-

synteesi 

H2/CO-suhde 1,5-3 0,6-2 ~2 ~2 1-2 

CO2 [vol-%] ~10 - 4-8 4-8 <3 

CH4 [vol%] ~10 - - - - 

Kustannukset [€/MWh] 58-65 64-75 58-65 68-78 58-66 

Lopputuote Bio-SNG Biodiesel Biometanoli Biobensiini Bio-DME 

 

Metaanisynteesi eroaa muista tekniikoista, sillä prosessiin syötettävässä kaasussa saa olla 

hiilimonoksidin ja vedyn lisäksi merkittävästi hiilidioksidia ja metaania. Myös metanoli-

, MTG- ja DME-synteesi sallivat pienen määrän hiilidioksidia, mutta Fischer Tropsch -

synteesissä synteesikaasun tulee koostua lähes kokonaan vedystä ja hiilimonoksidista. 

Kaikki tekniikat vaativat tervan ja rikin sekä muiden katalyyttejä vahingoittavien 

epäpuhtauksien poistoa. 

Taulukossa 4 arvioituihin tuotantokustannuksissa on huomioitu myös biomassan 

kaasutuksesta tulevat kustannukset. Taulukosta nähdään, että suurimmat kustannukset 

ovat MTG-synteesillä. Metaani-, metanoli- ja DME-synteesin tuotantokustannukset ovat 

lähes yhtä suuria. Fischer-Tropsch-synteesin tuotantokustannukset ovat toiseksi 

suurimmat, mutta synteesistä saatava biodiesel on erittäin korkealaatuista, mikä tekee 

tekniikasta kilpailukykyisen.  
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5 LOPPUTUOTTEIDEN VERTAILU 

Työssä esitellyillä tekniikoilla voidaan valmistaa biokaasusta biometaania tai 

synteesikaasusta synteettisiä biopolttoaineita, joita ovat bio-SNG, biodiesel, biometanoli, 

biobensiini ja bio-DME. Kalliiden investointien takia kaupallisen koon synteettisiä 

polttoaineita valmistavia laitoksia ei ole vielä juurikaan. Biometaania jalostavia 

biokaasulaitoksia sen sijaan on Suomessa jo yhdeksän (Huttunen ja Kuittinen 2016, 14). 

Työssä käsitellyistä polttoaineista biodiesel ja biobensiini sopivat nykyisen autokannan 

käyttöön sellaisenaan. Biometaani täytyy jalostettaessa tai jalostuksen jälkeen paineistaa 

200-250 bariin (CBG) tai nesteyttää (LBG). Myös synteettisistä polttoaineista DME 

täytyy olla paineistettua, jotta se pysyy nestemäisessä olomuodossa ja sitä voidaan käyttää 

nestekaasun tavoin polttoaineena. Metanolia ei sellaisenaan yleensä käytetä 

polttoaineena, mutta sitä voidaan sekoittaa bensiiniin. (Larmi 2017, 35, 16.) 

Yleisesti työssä käsitellyt polttoaineet ovat puhtaita ja laadukkaita, koska ne puhdistetaan 

ennen jalostusprosesseja tai niiden aikana tarkasti. Ne eivät juurikaan sisällä esimerkiksi 

ympäristölle haitallista rikkiä. Taulukossa 5 on vertailtu työssä käsiteltyjen polttoaineiden 

ominaisuuksia ja koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä (GHG). Biokaasusta 

ja synteesikaasusta jalostettava paineistettu biometaani (CBG) on käsitelty taulukossa 

yhtenä polttoaineena, koska lopputuotteena saatavan polttoaineen ominaisuudet eivät 

juurikaan riipu tuotantotavasta. Koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt 

riippuvat kuitenkin valmistusprosessista. GHG-arvo on taulukossa 5 määritetty 

biokaasusta jalostettavalle biometaanille. Synteesikaasusta jalostettavalle biometaanille 

GHG-arvon arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin biometanolille ja bio-DME:lle.  
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Taulukko 5. Polttoaineiden vertailu (2009/28/EC, 49, 59; European Biofuels 2016; Nylund ja 

Koponen 2012, 10; Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 159; Phillips et al 2011, 11738). 

  

Lämpöarvo 

[MJ/kg] 

Lämpöarvo 

[MJ/l] 

Oktaaniluku 

[-] 

Setaaniluku 

[-] 

GHG 

[gCO2/MJ] 

Biodiesel 44 34 - >70 5,7 

Biobensiini 43 32 90-100 - 7,2 

Bio-DME 28 19 - >55 6,7 

Biometanoli 20 15 108 - 6,7 

CBG 50 - >130 - 5,8 

LBG 50 22 >130 - 6,3 

 

Lämpöarvo on yksi polttoaineen tärkeimmistä tunnusluvuista. Se kertoo, kuinka paljon 

polttoaineesta saadaan energiaa massa- tai tilavuusyksikköä kohden. Taulukosta nähdään, 

että biometaanipolttoaineilla, eli CBG:llä ja LBG:llä, on suurin energiatiheys 

massayksikköä kohden. Tilavuusyksikköä kohden energiatiheys on kuitenkin heikompi 

kuin perinteisillä polttoaineilla (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 130). Biodieselin ja 

biobensiinin lämpöarvot vastaavat perinteisten diesel- ja bensiinipolttoaineiden 

lämpöarvoja.  

Oktaaniluku kertoo, kuinka paljon polttoaine kestää puristusta ilman itsesyttymistä (Neste 

2015, 20).  Korkea oktaaniluku mahdollistaa moottorin suuremman tehon ja paremman 

hyötysuhteen (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 130). Taulukon 5 mukaan suurin 

oktaaniluku on biometaanipolttoaineilla. Dieselpolttoaineille ei määritetä oktaanilukua 

vaan setaaniluku, joka on dieselpolttoaineelle vastaava tunnusluku. Se kertoo, kuinka 

helposti dieselpolttoaine syttyy. Dieselpolttoaineelta vaaditaan vähintään setaaniluku 51. 

(Neste 2015, 30.) Taulukosta 5 nähdään, että Fischer-Tropsch-prosessilla tuotetun 

biodieselin setaaniluku ylittää reilusti vaatimuksen. 

Suurimmat elinkaaripäästöt ovat taulukon 5 mukaan MTG-synteesillä tuotetulla 

biobensiinillä. Käsiteltyjen biopolttoaineiden päästöt ovat kuitenkin kokonaisuudessaan 

merkittävästi pienempiä kuin fossiilisilla polttoaineilla. Esimerkiksi perinteiselle 

dieselille vastaava päästöluku on 96,9 gCO2/MJ ja paineistetulle maakaasulle 69,3 

gCO2/MJ (Nylund ja Koponen 2012, 10). 
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6 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä kerrottiin yleisimpiä vaihtoehtoja biomassapohjaisen kaasun 

jatkojalostukselle liikennepolttoaineeksi. Työn tarkoituksena oli selvittää prosessien 

perusperiaatteet sekä vaatimukset prosessiin syötettävälle kaasulle ja vertailla tuotettuja 

biopolttoaineita.  Työ oli kirjallisuustyö, jossa lähteinä oli tieteellisiä artikkeleita ja muita 

luotettavaksi todettuja lähteitä. 

Työn alussa kerrottiin lyhyesti biomassasta valmistettavien bio- ja synteesikaasun 

tuotannosta. Tämän jälkeen siirryttiin jalostusteknologioiden käsittelyyn. Kuvassa 11 on 

esitetty kaikki työssä käsitellyt prosessit sekä niiden lopputuotteet.  

 

Kuva 11. Työssä käsitellyt jalostusteknologiat ja niiden lopputuotteet. 
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Vaatimuksina useimmille biokaasun jatkojalostustekniikoille on, ettei biokaasu saa 

sisältää vettä tai rikkiä. Lopputuotteena biokaasun jatkojalostuksesta saadaan maakaasua 

vastaavaa biometaania. Yleisin biokaasun jatkojalostusteknologia on vesipesu, joka 

perustuu hiilidioksidin suurempaan vesiliukoisuuteen verrattuna metaanin 

vesiliukoisuuteen. Biokaasusta jalostettu biometaani on kaikilla käsitellyillä tekniikoilla 

koostumukseltaan vähintään 96 % metaania. 

Synteesikaasun jatkojalostustekniikoita varten H2/CO-suhde tulee säätää tekniikalle 

suotuisaksi. Lisäksi terva, rikki ja muut katalyyttejä vahingoittavat yhdisteet tulee poistaa. 

Synteesikaasun jalostusteknologiat perustuvat katalyyttisiin reaktioihin, joissa 

hiilimonoksidi ja vety reagoivat keskenään. Tunnetuin synteesikaasun 

jatkojalostusmenetelmä on FT-synteesi, jossa hiilimonoksidi sekä vety tuottavat 

katalyytin avulla dieseliä ja muita hiilivety-yhdisteitä korkeassa lämpötilassa. Muita 

synteesikaasun jalostustekniikoiden lopputuotteita ovat biobensiini, bio-SNG, 

biometanoli ja bio-DME. 

Lopputuotteiden vertailussa selvisi, että suurin energiatiheys massayksikköä kohden on 

biometaanilla. Energiatiheys tilavuusyksikköä kohden on kuitenkin suurin biodieselillä. 

Kaikkien polttoaineiden elinkaaren aikaiset päästöt ovat selvästi pienempiä kuin 

fossiilisten polttoaineiden vastaavat päästöt. Käsitellyistä biopolttoaineista biokaasusta 

jalostettu biometaani on jo kaupallisessa jakelussa, mutta synteettisiä biopolttoaineita ei 

vielä tuoteta kaupallisessa koossa. Tulevaisuudessa kuitenkin biopolttoaineita tarvitaan 

yhä enemmän, ja synteettisillä biopolttoaineillakin tulee olemaan nykyistä suurempi 

rooli.
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