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1

JOHDANTO

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat yhä selvempiä. Globaalit lämpötilat ovat kasvaneet
yli 1 °C verrattuna esiteolliseen aikaan. Merenpinta nousee ja säämallit muuttuvat.
Ilmiselvistä ilmastonmuutoksen merkeistä huolimatta kasvihuonekaasupäästöt jatkavat
kasvuaan. Ennusteet näyttävät myös synkiltä: arvioitaessa maiden kansallisesti päättämiä
panoksia Pariisin sopimukseen, nykyisten päästöjen odotetaan kasvavan 30 % vuoteen
2030 mennessä. Nykyisillä globaaleilla päästötasoilla, tavoitteen saavuttamiseen
tarvittava hiilibudjetti kuluu noin 8–22 vuodessa vuodesta 2017 alkaen. Tämä saa Pariisin
sopimuksen määritellyn tavoitteen, ilmaston lämpenemisen pitämisen reilusti alle 2
°C:ssa vuosisadan loppuun mennessä, näyttämään kaukaiselta.
Tässä viitekehyksessä hiilen talteenotto bioenergian tuotannossa (BECSS) on noussut
avain teknologiaksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On olemassa monia eri BECCS
teknologioita, jotka kaikki kuitenkin hyödyntävät kasvien kykyä absorboida hiilidioksidia
ilmakehästä kasvaessaan fotosynteesin avulla. Biomassaa käytetään erilaisissa
toiminnoissa, joissa vapautunut hiilidioksidi kaapataan, kuljetetaan ja varastoidaan
geologisesti. Vaikka hiilidioksidin alkuperä ei vaikuta ilmakehän kykyyn sitoa lämpöä,
BECCS:n teoreettinen potentiaali saavuttaa globaalit negatiiviset päästöt voisi tehdä
mahdolliseksi ostaa aikaa ilmastonmuutokselle samanaikaisesti tavoiteltaessa tasapainoa
hiilibudjetille vuoteen 2100 mennessä.
BECCS

käytetään

biomassaa

tuottamaan

bioenergiaa

yhdessä

hiilenkaappausmenetelmien kanssa. Yhdessä massiivisen metsityksen kanssa, BECCS
nähdään usein yhtenä kahdesta päävaihtoehdosta yhdennetyn arvioinnin malleissa (eng.
Integrated Assesment Models, IAM) Pariisin sopimuksen mukaisen päästöbudjetin
ylittävän hiilen poistamiseksi pysyvästi ilmakehästä. BECCS rooli pitkällä aikavälillä
riippuu kestävästi tuotetun suuren biomassamäärän tuotannosta ja CCS-teknologioiden
kehityksestä. Biomassan suuri tuotanto herättää kysymyksen sen vaatimasta maa-alasta
biomassan raaka-aineen tuottamiseksi ja kilpailun muiden maa-alaa vaativien raaka-
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aineiden, kuten ruuan ja kuidun kanssa. Lisäksi on huomioita ekosysteemien ja
biodiversiteetin säilyminen. (EU Clean Planet for All 2018, s. 189)
CCS on teknologia hiilidioksidin kaappaamiseksi suurista pistelähteistä, kuten
voimalaitoksista ja teollisuuslaitoksista. Kaapattu hiilidioksidi kompressoidaan,
kuljetetaan ja varastoidaan sopiviin muodostumiin maan alle. Biomassan palamisessa
syntynyt hiilidioksidi voidaan varastoida geologisiin muodostumiin, joihin kuuluu öljyja kaasuesiintymiin, kaivostoimintaan kelpaamattomiin hiilikerrostumiin ja syviin
suolajärviesiintymiin, joilla on suurin varastointipotentiaali.
Kaikkia bioenergiasovelluksia ei voida liittää CCS-teknologiaan. Hiilidioksidin
kaappauksen pääomakustannus saattaa estää CCS-teknologian käytön pienissä
bioenergialaitoksissa. Toisaalta, esimerkiksi bioetanolin ja -kaasun tuotannossa, CO2konsentraatio on niin suuri, että ne sopivat hyvin hiilidioksidin talteenottoon

1.1

Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaus

Työ tehtiin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, uusiutuvien energiajärjestelmien
laboratoriolle. Työ aloitettiin lokakuussa 2019. Tutkimusongelma on mallintaa
perinteisen CCS-laitoksen massa- ja energiavirtoja ja miettiä sen hyötysuhdetta. Tätä
varten laskettiin CCS-prosessin erilaisten komponenttien energiataseita. Lisäksi
tavoitteena on koota kattava tietopaketti BECCS teknologiasta, kuitenkin rajoittuen
teknologiaan melko yleisellä tasolla, menemättä esimerkiksi kemiallisiin reaktioihin
prosessissa. Tämän lisäksi tavoitteena oli pohtia BECCS ympäristöllisiä vaikutuksia ja
koota loppuun kuvauksia muutamista referenssilaitoksista, joissa käytetään BECCS
teknologiaa.

1.2

Työn rakenne

Työssä käydään läpi ensin tärkeimmät negatiiviset päästöt -teknologiat ja arvioidaan
niiden mahdollista potentiaalia. Tämän jälkeen pohditaan BECCS ympäristöllisiä
vaikutuksia, esimerkiksi kuinka suurempi biomassa raaka-aineen tuotanto vaikuttaisi
maa-alueiden ja veden käyttöön. Työssä käydään myös läpi BECCS rooli
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ilmastoskenaarioissa.

Seuraavaksi

kerrotaan

tärkeimmät

hiilidioksidin

talteenottoteknologiat, joita ovat talteenotto savukaasuista, hiilidioksidin talteenotto
ennen polttoa ja hiilidioksidin talteenotto happipolton avulla. Seuraavaksi keskitytään
talteen otetun hiilidioksidin kuljettamiseen ja varastointiin. Lopuksi mallinnetaan CCSlaitoksen toimintaa selvittämällä sen massa- ja energiavirtoja, esimerkiksi pumppujen ja
kompressoinnin vaatimia energiavirtoja.
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2

NEGATIIVISET
TORJUNNASSA

PÄÄSTÖT

ILMASTONMUUTOKSEN

Negatiivisilla päästöillä tarkoitetaan tilannetta, jossa prosessissa sidotaan hiilidioksidia
ilmakehästä enemmän kuin sitä vapautuu ilmakehään. Negatiiviset päästöt teknologioista (eng. Negative Emission technologies, NET) lyhyt listaus alla: (Fuss et al.
2018, 31–32)
Bio-energia hiilidioksidin talteenotolla (BECCS) – hiilidioksidi, joka on absorboitunut
ilmakehästä biomassan fotosynteesissä, kaapataan ja varastoidaan geologisesti, kun
biomassa on poltettu tai kaasutettu energiantuotantoon tai muunnettu biopolttoaineeksi.
BECCS:n positiivisia vaikutuksia ovat markkinoiden mahdollisuudet, talouden
monipuolistaminen, energiaomavaraisuus, teknologian kehittyminen ja muutos, sekä
kasvihuonekaasujen

väheneminen.

Negatiivisina

vaikutuksia

ovat

kilpailu

ruuantuotannon kanssa, terveysvaikutukset, biodiversiteetin häviäminen, metsien
häviäminen ja pilaantuminen, mahdolliset ilman kautta tapahtuvat CO2-vuodot ja
lannoitteiden vaikutukset maaperään ja veteen. Lisäksi albedon, eli heijastussuhteen,
muuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti ja suorista tai epäsuorista maankäytön
muutoksista aiheutuvat päästöt voivat vaikuttaa negatiivisesti. BECCS:llä talteenotettu
hiili pysyy varastoituna luotettavassa geologisessa muodostumassa todella hyvin ja
varastoitavan hiilidioksidin määrä riippuu bioenergian tuotannon mahdollisuuksista.
Kuvassa 1 on esitetty BECCS-prosessin kierto.
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Kuva 1. BECCS prosessi (Consoli 2019).

Suora hiilidioksidin kaappaus ilmakehästä (eng. direct air capture of CO2 from ambient,
DAC) – käyttää kemikaaleja, kuten amiineja hiilidioksidin kaappaukseen ilmasta.
Hiilidioksidi varastoidaan geologisesti tai mineraalisoimalla kiinteäksi varastoksi. Tämän
tekniikan positiivisia vaikutuksia ovat liiketoiminnan mahdollisuudet, ennustettava
hiilidioksidin hinta ja tietyissä sovelluksissa sisäilman ilmanlaadun parantuminen.
Negatiivisia vaikutuksia ovat CO2-päästöt, jos tekniikan tarvitsema energia tuotetaan
fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi tällä hetkellä DAC-tekniikassa on korkeat pääoma
kustannukset, se vie jonkin verran tilaa ja materiaali/jäte vaikutuksia ei saa jättää
huomiotta, vaikka niitä ei tällä hetkellä tiedetäkään. DAC-tekniikalla varastoitu hiili
pysyy varastoituna luotettavassa geologisessa muodostelmassa todella hyvin.
Metsitys/uudelleen metsitys ja metsänhoito (eng. AR) – istutetaan puita, jotka kaappaavat
hiilidioksidia ilmakehästä kasvaakseen ja varastoivat sitä orgaanisena hiilenä.
Metsityksen positiivisia vaikutuksia ovat työllistyminen ja paikalliset toimeentulot
(huom. matalapalkkainen kausityö), biodiversiteetin paraneminen, jos käytetään
paikallisia ja monimuotoisia lajeja (huolimatta matalammasta CO2 varastosta). Lisäksi
tämä tekniikka parantaa maaperän hiili-, ravinne ja vesikiertoa. Negatiivisia vaikutuksia
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ovat vähentynyt maatalouden vienti, korkeammat ruuan hinnat, biodiversiteetin
katoaminen, jos käytetään vain hiilinieluiksi sopivia puita eikä oteta huomioon paikallista
kasvustoa, suora ja epäsuora maankäytön muutos sekä albedon muutos. Metsiin
sitoutunut biohiili on herkkä häiriöille: metsänhoitoa on tehtävä istutuksen jälkeen.
Biohiili – orgaanisen hiilen kiinnittämistä polttamalla biomassaa vähähappisessa
ympäristössä hitaassa pyrolyysiprosessissa. Hiili varastoidaan maaperään. Positiivisia
vaikutuksia ovat viljelykasvien kasvanut tuotto, vähentynyt kuivuus, vähentyneet CH4 ja
N2O päästöt maaperästä sekä parantuneet maaperän hiilen-, ravinteiden ja vedenkierto.
Negatiivisia vaikutuksia ovat kilpailu biomassan lähteistä, kasvin puolustus geenien alas
säätö, joka saattaa aiheuttaa kasvin haavoittuvuutta hyönteisiä, patogeenejä ja kuivuutta
vastaan. Lisäksi yksi negatiivinen vaikutus voi olla albedo muutos, joka osittain kumoaa
hiilidioksidin sidontaa, vaikkakin todennäköisyys on pieni, koska biohiili on haudattu.
Tällä tekniikalla hiilidioksidin sidonnan pysyvyys on vuosikymmenistä vuosisatoihin,
riippuen maaperän tyypistä, hoidosta ja ympäristöllisistä olosuhteista.
Valtamerien lannoitus (eng. ocean fertilization, OF) – lisätään ravinteita, kuten rautaa,
fosfaattia tai typpeä pintaveteen valtameren hiilidioksidin nielua kasvattamaan
kasviplanktonin

fotosynteesin

kautta

ja

lopulta

kasvattamaan

bioottista

valtamerimerihiiltä. Positiivisia vaikutuksia ovat potentiaalinen kalasaaliiden kasvu ja
tehostunut biologinen tuotanto. Negatiivisia vaikutuksia ovat ei tiedossa olevat
vaikutukset meribiologiaan ja ruokaverkon rakenteeseen, sekä ravintoaine tasapainoon.
Lisäksi tämä tekniikka voi aiheuttaa pintaveden hapettomuutta sekä todennäköisesti
tehostunutta N2O ja CH4 tuotantoa. Tällä tavalla sidottu hiilidioksidi pysyy sidottuna
vuosituhannesta kuukausiin tai jopa vain päiviin.
Tehostettu mineraalien rapautuminen (eng. enhanced weathering of minerals) – lisätään
silikaatti mineraaleja maaperään kasvattamaan CO2:n imeytymistä ilmakehästä
kiihdytetyn luonnollisen karbonatisoitumis -prosessin kautta. Tämän teknologian
positiivisia vaikutuksia ovat kasvaneet sadot, parantuneet kasvien ravinteet, parantunut
maaperän hedelmällisyys, ravinteet ja kosteus, maaperän pH:n kasvu ja kasvanut kationin
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vaihto kapasiteetti köyhtyneessä maaperässä. Negatiivisia vaikutuksia taas ovat pieneksi
jauhetun materiaalin terveysvaikutukset ihmisiin, ekologiset vaikutukset massiivisen
mittakaavan mineraalien kuljetuksesta. Lisäksi suorat ja epäsuorat maankäytön
muutoksesta aiheutuvat vaikutukset, jos biomassan lähteenä on tietty kasvi, potentiaaliset
raskasmetallipäästöt riippuen maaperän ominaisuuksista, pieneksi jauhetun materiaalin
riskit ja lisäksi muutokset maaperän hydraulisissa ominaisuuksissa. Tällä tekniikalla
varastoitu hiili varastoituu kuukausista geologisiin aika-asteikkoihin.
Hiilen sitominen maaperään (eng. soil carbon sequestration SCS) – tehostetaan hiilen
sitoutumista maaperään maaperänhoito-tekniikoilla, kuten aurattomalla viljelyllä, mikä
vähentää hiilihäviötä hapettumisen kautta. Tekniikan positiivisia vaikutuksia ovat
parantunut maaperän palautumiskyky, parantunut maatalouden tuottavuus ja vähentyneet
kulut. Lisäksi tekniikan positiivisia vaikutuksia ovat enimmäkseen vähentyneet saasteet
ja maaperän laadun paraneminen, sekä pääosin positiiviset vaikutukset maaperän, veden
ja ilman laatuun. Negatiivisia vaikutuksia ovat mahdollinen kasvu N2O päästöissä ja typpi
ja fosfori häviöt veteen. Tästä johtuen tarvitaan lisää typpeä ja fosforia, jotta pystytään
ylläpitämään maaperän orgaanisen aineen stökiometriaa. Tällä tekniikalla varastoitu hiili
vapautuu, kun SCS ylläpito käytänteet lopetetaan. (Pour, 2018, 10) (Fuss et al. 2018, 31–
32)
Taulukossa 1 on esitelty NET-teknologioiden potentiaalia ja hintaa vuoteen 2050
mennessä. Hakasuluissa olevat numerot kertovat koko kirjallisuudesta löytyvän skaalan,
kun taas ilman hakasulkuja olevat kertovat potentiaalin ja hinnan Fuss et al. (2018)
mukaan.
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Taulukko 1. NET-teknologioiden potentiaalit ja hinnat arvioituna vuoteen 2050 mennessä

NET

Potentiaali

Hinta

GtCO2/vuosi

US$/CO2

BECCS

0,5–5 [1–85]

100–200 [15–400]

DAC

0,5–5 [rajoittuu

100–300 [25–1000]

skaalaukseen ja hintaan]
Metsitys ja uudelleen

0,5–3,6 [0,5–7]

5-50 [0-240]

Tehostettu rapautuminen

2–4 [0–100]

50–200 [15–3460]

Valtamerien lannoitus

todella rajoittunut [0,5–44] Ei arviota Fuss et al.

metsitys

johtuen rajoittuneesta
potentiaalista [0–460]
Biohiili

0,5–2 [1–35]

30–120 [10–345]

Hiilen sitominen

2–5 [0,5–11]

0–100 [-45–100]

maaperään
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3

YMPÄRISTÖLLISET VAIKUTUKSET BECCS

Suuren kokoluokan negatiiviisiin päästöteknologioihin liittyy suuri määrä epävarmuutta
koskien mahdollisia ympäristövaikutuksia. Kirjallisuudesta löytyvät suurimmat
vaikutukset liittyvät maankäytön muutoksiin, veden käyttöön, energian käyttöön,
heijastusvaikutukseen ja luonnolliseen hiilikiertoon. (Pour 2018, 31)
Biomassan raaka-aineen kestävyys on yksi suurimmasta epävarmuustekijöistä
arvioidessa BECCS:n globaalia teknistä potentiaalia. Ilmaston dynamiikka, taloudellinen
ja teknologinen kehitys, väestönkasvu (ja sen vaikutus ruuan, rehun ja polttoaineen
tarpeeseen) ja luonnollinen hiilikierto ovat osa kriittisistä epävarmuuksista, jotka
vaikuttavat tulevaisuuden BECCS:n potentiaaliin.
Historiallisesti, kestämätön biomassan sadonkorjaaminen ja metsien raivaaminen tietyillä
alueilla on johtanut merkittävissä määrin luonnollisten metsien menetykseen ja tuottavien
maiden

eroosioon,

lisääntyneisiin

kasvihuonekaasu

päästöihin,

biologisen

monimuotoisuuden ja hiilivarastojen menetykseen sekä vesivarastojen tyhjenemiseen.
Tehostettu energiakasvien tuottaminen saattaisi johtaa kovaan kilpailuun ruuan, rehun ja
energian raaka-aine varastojen välillä, mikä johtaisi kiistanalaisiin taloudellisiin, eettisiin
ja ympäristöllisiin ongelmiin.
Jos strategiat suuren kokoluokan BECCS:n käyttöönottoon eivät täytä tiukkoja kestävyys
kriteerejä, sen kielteiset ulkoisvaikutukset saattavat olla todella ongelmallisia. Tämän
vuoksi, bioenergian tuotannon laajentaminen pitää olla huolellisesti harkittua pitäen
mielessä kestävyys.

3.1

Maankäyttö

Kasvava kysyntä biomassalle ja rajoitetut viljelyskelpoiset maa-alueet saattavat aiheuttaa
maanviljelysmaitten laajenemista, luonnollisten metsien ja ekologisten varantojen
menetystä, jos uutta biomassaa otetaan käyttöön. Maankäytön muutokset pitävät sisällään
suoraa maankäytön muutosta (eng. Land Use Change, LUC), missä maankäyttöä
laajennetaan valtaamalla sitä metsiltä ja varannoilta tai epäsuoraa maankäytön muutosta
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(in direct land use change, iLUC) missä aiemmin ruuan tuotantoon viljellyllä alueella
ruvetaan viljelemään energiakasveja ja joku muu luonnollinen metsä pannaan tilalle
ruuan tuotantoon.
Bioenergiatuotannon

kestämätön

laajentaminen

pahentaa

kasvihuonepäästöjä

maataloudesta ja metsätaloussysteemeistä. Päästöt maataloudesta, metsätaloudesta ja
muista maankäytön muutoksista vastaavat noin 10–12 Gt CO2 vuodessa ihmistoiminnasta
johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Näistä päästöistä 5–5,8 Gt CO2/vuosi tulee
maataloustuotannosta ja 4,3–5,5 Gt CO2/vuosi maankäytöstä ja maankäytön
muutostoiminnasta.

Päästöt

maankäytön

muutoksesta

vastaavat

noin

9

%:a

kokonaispäästöistä viime vuosikymmenellä. Nämä päästöt olivat pääsääntöisesti liitetty
metsäkatoon ja maatalouden maankäytön laajenemiseen.
Kasvihuonepäästöt maataloudessa johtuvat maankäytön muutoksesta, lannoitteista,
karjasta ja fossiilisilla polttoaineilla toimivista koneista. Nykyisillä käytännöillä,
maataloussektori on yksi tärkeimmistä ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista tekijöistä.
Maatalouden toiminta vastaa suunnilleen 58 % kaikista N2O päästöistä ja 47 % kaikista
CH4 päästöistä.
Netto metsäpäästöt ovat metsämaan sitomien ja vapauttamien kasvihuonekaasujen erotus.
Kadotetut hiilidioksidipäästöt johtuvat hiilivarastojen hapettumisesta seurauksena siitä,
että metsämaa on muuttunut laidun- maatalousmaaksi. Lisäämällä metsämaata
hiilidioksidin sitomista voidaan kasvattaa. Nettopäästöt metsämaan muutoksista vuonna
2011 olivat 3,74 GtCO2, mikä on melkein 70 % maataloussektorin päästöistä. Palava
metsä on toinen lähde CH4 ja N2O päästöille biomassan ja orgaanisen maaperän palaessa.
Vuonna 2011 kasvihuonekaasuja palavasta metsästä oli yhteensä 290 Mt CO2. (Pour
2018, 31–32)

3.1.1

Käytettävissä oleva maa bioenergian laajentamiselle

Bioenergian

tuottoon

tarvittava

maa-alue

riippuu

maan

tuottavuudesta,

tuotantomenetelmien tehokkuudesta ja biomassan tyypistä. Kirjallisuudessa bioenergian
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tuotantoon käytettävissä olevan maa-alueen suuruus vaihtelee välillä 60–3700 Mha.
Jotkut tulevaisuuden bioenergian tarjonnan skenaariot ovat ehdottaneet, että
energiakasveille omistettu maa voisi olla yhtä suuri kuin nykyinen viljelyyn käytetty maa.
On arvioitu, että modernin bioenergian globaali potentiaali välillä 80–200 EJ tarvitsisi
200–500 Mha maata. Euroopan energiavirasto arvioi potentiaalin kestävälle bioenergian
tuotannolle olevan noin 340 EJ/vuosi vuonna 2050, mikä vastaisi 250 Mha maa-aluetta
energiakasvien viljelyyn. (Pour 2018, 32–33)

3.1.2

Haasteet maankäytön laajentamisessa

Maapallolla on yhteensä 13 Gha maata, josta viljelykasvien viljelyyn on sopivaa 4,5 Gha,
josta ainoastaan 2,7 Gha on käytettävissä maanviljelyyn. Nykyinen viljelykasvien
viljelyyn käytetty maa-alue on noin 1500–1600 Mha mikä on noin 12 % kaikesta maaalueesta. Bioenergiakasvien viljelyn laajentamiseen käytettävästä maa-alueesta on
jätettävä pois 800 Mha metsää, 200 Mha suojeltua maata ja 60 Mha ihmisasutusta.
Toinen merkittävä rajoittava tekijä on maa-alue, jota tarvitaan tuottamaan ruokaa ja
kuitua kasvavalle väestölle. FAO:n (eng. Food and Agriculture Organization) mukaan
keskimääräisellä viljan tuotolla, 3,6 t/ha, tarvitaan lisämaata 72 Mha vastaamaan
globaaliin ruuan kysyntään vuoteen 2050 mennessä. Tässä arviossa väestön kasvu,
ruokavalion muutokset ja parannukset maatalouden tuottavuudessa on otettu huomioon.
Toinen tutkimus sai tulokseksi paljon suuremman maankäytön laajentamisen, 890 Mha,
vastaamaan ruuan kysyntään vuoteen 2050 mennessä. Rajoitukset maankäytössä ovat
erityisen merkittäviä Aasiassa, johtuen tehostetusta ruuantuottamisesta nopeasti
kasvavalle

väestölle.

Täytyy

huomata

että,

johtuen

kiihdytetystä

maaperän

huonontumisesta ja urbanisaatiosta joka vuosi noin 5–7 Mha maanviljelykseen
käytettävissä olevaa maata häviää maailmanlaajuisesti.
Suurin osa arvioista kestävään bioenergia kasvien tuottamiseen käyttää hylättyä
maanviljelysmaata, huonontunutta maata, heikkotuottoista maata, joutomaata ja
käyttämätöntä maanviljelysmaata, minkä on arvioitu olevan välillä 320–580 Mha
matalatuottoista maata. Vaikka heikkotuottoisen maan käyttäminen bioenergian
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tuottamiseen nähdään usein vaihtoehtona välttää maankäytön muutoksia, sen
matalatuotto, pitkä matka bioenergialaitoksiin, biodiversiteetin häviäminen ja kilpaileva
maankäyttö paikallisten yhteisöjen kanssa voi aiheuttaa haasteita. Lisäksi joutomaiden
syrjäisyys ja niiden pitkä matka keskitetystä bioenergialaitoksista voi johtaa logistisiin ja
taloudellisiin ongelmiin. Johtuen epävarmuustekijöistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista,
tulevaisuuden bioenergia potentiaali pitäisi rajoittaa maankäytön laajentamisen osalta
nollaan ja keskittyä tuottavuuden kasvuun. (Pour 2018, 33–34)

3.2

Vedenkulutus

Yhteensä ihmisten vedenkulutus pohjavesikerrostumista, joista ja järvistä on noin 3,853
km3/vuodessa. Tästä noin 70 % käytetään maatalouteen ja joissain nopeasti kasvavissa
talouksissa tämä luku voi olla jopa 90 %. Jotta saavutetaan BECCS:n potentiaali täydessä
mittakaavassa, merkittävä osuus käytettävissä olevista vesivarannoista pitäisi ehkä
suunnata biomassan tuotantoon. Vaikka on olemassa kasveja, jotka kasvavat pienellä
vedenkulutuksella ja kestävät hyvin kuivuutta, useimmilla alueilla biomassan tuotanto
saattaisi ottaa merkittävän osuuden käytettävissä olevista makean veden varannoista.
Erityisesti bioenergian laajentaminen energiakasveilla saattaa aiheuttaa painetta
vesivarantoihin. Yksi ilmastonmuutoksen odotetuista vaikutuksista on sademallien
muuttuminen, maaperän kosteuden häviäminen ja veden niukkuus. Tämä tulee olemaan
haaste erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Lähi-idässä ja Länsi-Amerikassa,
Meksikossa ja Australiassa, jotka jo nyt kärsivät veden niukkuudesta. Veden niukkuus
alueilla kuten Lähi-itä, alueilla Aasiassa ja länsi USA:ssa vähentävät bioenergian teknistä
potentiaalia 17 % vuoteen 2050 mennessä. (Pour 2018, 34)

3.3

Biomassan tuottaminen hyvällä hyötysuhteella

Elintarvikkeiden ja bioenergian kysyntään tarvittavan biomassatuotannon tarpeeseen
vastaamiseksi, pitäen mielessä rajoitetut luonnonvarat ja luultavasti haitalliset
ilmastonmuutoksen vaikutukset, vaaditaan perustavanlaatuinen maataloussysteemin
tehostaminen. Yksi tapa tehdä tämä olisi kasvattaa tehokkuutta. ilman ympäristön
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vahingoittamista, mikä voisi potentiaalisesti vähentää päästöjä tältä sektorilta 770 Mt
CO2/vuodessa vuoteen 2030 mennessä. (Pour 2018, 35)
Useita vaihtoehtoja kasvattamaan maataloustuotannon tehokkuutta vähentäen sen
vastaavia päästöjä on ehdotettu. Vihreä talous ja ilmastoälykäs maatalous ovat kaksi
pääkonseptia koskien tätä tavoitetta. Vihreä talous yhdistää taloudellisen ja tuotannon
tehokkuuden maataloudessa ottaen huomioon luonnonvarojen kasvavan niukkuuden.
Ilmastoälykäs maatalous (eng. climate-smart agriculture, CSA) on tapa sopeuttaa
maatalouden käytännöt ilmastonmuutokseen varmistaen turvatun viljelykasvien
tuotannon. Maankasvukuntoa ylläpitävä viljely (eng. conservation agriculture, CA) on
CSA metodi, mikä suosii käytäntöjä parantamaan ilmastonmuutoksen lieventämistä ja
siihen sopeutumista minimaalisella mekaanisella maaperän häirinnällä (esimerkiksi ei
maanmuokkausta ja käytetään suorakylvöä), viljelykasvien kierrolla, säilyttämällä maan
pintakerros ja biologisella tuholaisten ja rikkakasvien torjunnalla.
Kestävän kasvituotannon tehostaminen (eng. sustainable crop production intensification,
SCPI) on toinen tapa mikä hyödyntää tehokasta ja älykästä viljelykasvien, veden ja
ravinteiden käyttöä. Yksi esimerkki on palkokasvien istutus, mikä auttaa biologisesti
kiinnittämään typpeä maaperään. Tämä menetelmä kasvattaa tuottoa, parantaa
vuosittaista tuotantoa ja vähentää N2O-päästöjä.
Maaperän hiilivarastojen kasvattaminen on menetelmä, jolla voidaan tehostaa
maatalousmaan palautumiskykyä ja tuottavuutta. Maaperän hiilen määrän lisääminen
vähentää maaperän eroosiota ja parantaa sen vedenpidätystä. Monivuotiset kasvit, kuten
sokeriruoko, ovat suositeltuja paikossa, jotka ovat herkkiä maaperän eroosiolle.
Monivuotinen kasvi antaa satoa yli kahden vuoden ajan. Monivuotisten kasvien etuja ovat
pilaantuneiden maiden palauttaminen, maanparannus ja vedenpidätys. Lisäksi nitraattien
huuhtoutuminen on vähäisempää monivuotisilla kasveilla kuin vuosittain kylvettävillä
kasveilla.
Lyhytkiertoviljely, eli metsänviljely, jossa nopeakasvuisia ja vesomalla uudistuvia
lehtipuulajikkeita viljellään tiheässä ja lannoitusta käyttäen, on yksi ratkaisu, joka tarjoaa
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ympäristöllisiä ja taloudellisia etuja maataloussektorille ja lisää sen kriisinsietoisuutta.
Lyhytkiertoviljelyn tavoitteena on tuottaa suuria biomassamääriä esimerkiksi kuitu-,
energia- tai ravintokäyttöön. Puiden ja pensaiden istuttaminen pilaantuneille
maatalousmaille parantaa maaperän tilaa suodattamalla vettä ja pitämällä maaperän
kosteana, alentamalla pohjaveden pintaa ja estämällä maaperän eroosiota toimimalla
muurina tulvan sattuessa. Toinen etu lyhytkiertoviljelyssä on puiden kasvattaminen
energiakäyttöön, mikä tarkoittaa lisää tuloja, lisääntynyttä hiilinielua ja parempaa
maatalouden monimuotoisuutta. Lyhytkiertoviljelyä on harjoitettu 46 %:lla kaikista
maatalousmaista, erityisesti Kaakkois-Aasiassa ja Keski- ja Etelä-Amerikassa. Kioton
pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismin alaisuudessa (eng. Clean Development
Mechanism, CDM) lyhytkiertoviljely uudelleenmetsityksen ja metsittämisen kautta on
tapa luoda päästöhyvityksiä. Etiopia ja Namibia ovat kaksi Afrikan maata, joilla on
lyhytkiertoviljelyprojekteja CDM:n alaisuudessa. Toinen esimerkki lyhytkiertoviljelystä
on eukalyptuspuun kasvattaminen Australian eteläisillä alueilla, missä sademäärä on
alhainen, 300–700 mm/vuodessa. Eukalyptuksen kasvattaminen näillä alueilla on
parantanut maaperän suolapitoisuutta ja tarjonnut lisätuloja.
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4

BECCS:N ROOLI ILMASTOSKENAARIOISSA

Hiilipäästöjen rajoittaminen arvioituun budjettiin, jolla saavutetaan 1,5 °C tai 2 °C
lämpötilan nousu, vaatii nopeaa päästöjen vähentämistä. Negatiiviset päästöt voisivat
mahdollisesti auttaa pääsemään tähän tavoitteeseen kompensoimalla lähitulevaisuuden
päästöjä energiasysteemistä ja päästöjä hankalasti hiilivapaaksi saatavista sektoreista.
Lisäksi negatiiviset päästöt voivat auttaa tavoittelemaan kunnianhimoisempia tavoitteita
kuten 1,5 °C lämpötilan nousua. BECCS:ä pidetään avainteknologiana 2 °C ja 1,5 °C
tavoitteissa IAM:n (eng. Integrated Assesment Models) globaaleissa energia
skenaarioissa. Näissä skenaarioissa vaaditaan 50 EJ/vuosi bioenergiaa hiilidioksidin
talteenotolla vuoteen 2050 mennessä. Lähes puolet primääri energiasta BECCS:lla näissä
skenaarioissa on käytössä sähköenergian sektorilla. Alueellisesti OECD mailta ja Aasialta
odotetaan suurinta BECCS:n käyttöönottoa. (Fridal et al. 2018, 15)

4.1

Hiilibudjetti ja ilmaston lämpeneminen

Hiilibudjetti on maksimi määrä hiiltä, joka voidaan vapauttaa ilmakehään samalla
säilyttäen kohtuullinen mahdollisuus pysyä alle annetun lämpötilan nousun (Fridal et al.
2018, 7). Energiasysteemejä mallintaessa hiilibudjetti tarkoittaa kumulatiivista määrää
CO2 päästöjä tietyn ajanjakson aikana, joilla on mahdollisuus tietyllä todennäköisyydellä
pysyä alle tietyn keskimääräisen globaalin lämpötilan nousun. Tämä on niin kutsuttu
kynnysarvon välttämisbudjetti mutta myös muita määritelmiä hiilibudjetille löytyy.
Viimeisimmässä arviointiraportissaan (eng. Fift Assesment Report, AR5) IPCC arvioi
kynnysarvon välttämisbudjetiksi 630–1180 Gt hiilidioksidia, jolloin todennäköisyys
pysyä alle 2 °C asteen lämpenemisessä olisi suurempaa kuin 66% välillä 2011 ja 2100.
Vastaavasti jos halutaan pysyä alle 1,5 °C lämpötilan nousussa yli 50 % varmuudella,
hiilibudjetti olisi oltava 90–310 Gt CO2 aikavälillä 2011–2100. Vuodesta 2011 lähtien
noin

280

GtCO2

on

maanpeitteenmuutoksista,

jo

päätynyt

fossiilisten

ilmakehään

polttoaineiden

maankäytönmuutoksista,

polttamisesta

ja

sementin

tuottamisesta. Jos globaalit päästöt pidetään vuoden 2017 tasolla, eli noin 41
GtCO2/vuosi, budjetti 2 °C lämpötilan nousulle olisi kulutettu loppuun 8–22 vuodessa ja
budjetti 1,5°C nousulle olisi jo kulutettu kokonaan. (Fridal et al. 2018, 7)
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Tyypillinen voimalaitoksen elinikä on 25–30 vuotta, mikä tarkoittaa, että muutokset
energiasysteemeihin täytyy tehdä nopeasti nolla päästöjen saavuttamiseksi globaalisti
lähitulevaisuudessa, siten että hiilibudjetti ei ylity. Hiilineutraalien teknologioiden
käyttöönotto on oltava massiivista ja ainakin osa fossiilisia polttoaineita käyttävistä
laitoksista

on

ajettava

alas

ennenaikaisesti.

Lisäksi

on

huomioitava

muut

kasvihuonekaasut, kuten metaani, typpioksidi ja aerosolit, jotka entisestään vähentävät
hiilibudjettia. (Fridal et al. 2018, 7–8)
Teknologiat, jotka hyödyntävät hiilidioksidin poistamista ilmakehästä voisivat
kompensoida lähiajan päästöjä tai päästöjä sektoreilta, jotka ovat vaikeita saada
hiilivapaiksi, kuten maatalous tai lentoliikenne. Lisäksi nämä teknologiat auttavat
tavoittelemaan kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita, kuten 1,5 °C lämpötilan nousua,
mikä muuten saattaisi olla ulottumattomissa. Useita tällaisia teknologioita on ehdotettu,
kuten hiilen talteenotto bioenergiasta (BECCS), hiilidioksidin suora kaappaus
ilmakehästä, mineraalien tehostettu rapautuminen, metsitys ja uudelleen metsitys ja useita
erilaisia manipulaatioita meren tai maan hiilenimeytykselle. Näistä teknologioista
BECCS:ssa on etuna se, että sitä voidaan soveltaa jo olemassa oleviin prosesseihin
energiasysteemissä (esimerkiksi sähkö, lämpö, biopolttoaineet tai sellu ja paperi)
vaikkakin kasvaneilla kustannuksilla. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että negatiiviset
päästöt -teknologiat (NET) eivät ole vaihtoehto perinteiselle päästöjen vähennykselle,
koska päästöjen lopusta systeemistä pitää vähentyä jyrkästi, jotta pysytään hiilibudjetissa.
(Fridal et al. 2018, 8)

4.2

Riippuvuus BECCS-teknologiasta alle 2 °C lämpötilan nousulle

Tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa on kasvava ja merkittävä riippuvuus BECCSteknologiasta, jotta saavutetaan alle 2 °C lämpötilan nousu. IPCC:n arviointi raportti
viidessä (AR5, eng. fifth assesment report) yli sadassa skenaariossa 116:sta liittyen CO2
konsentraatioihin välillä 430–480 ppm, skenaariot ovat riippuvaisia BECCS:n tuottamista
globaaleista negatiivisista päästöistä. Tämä tarkoittaa mediaaniarvona noin 616 GtCO2
kumulatiivisesti poistettuja päästöjä vuoteen 2100 mennessä BECCS-teknologialla. Siinä
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tapauksessa, että haluttaisiin päästä samoihin konsentraatioihin käyttämättä BECCS:ä,
päästöhuipun olisi pitänyt olla vuonna 2010, mikä kuitenkaan ei ole tapahtunut. On
olemassa monia muitakin tapoja hiilidioksidin poistamiselle ilmakehästä (eng. CDR,
carbon dioxide removal) mutta BECCS:n skaalautuvuus ja sen käyttökelpoisuus
energianmuuntoprosesseissa tekevät siitä CDR-menetelmän, joka dominoi IAM:n
skenaarioissa. Metsitys on myös joissain skenaarioissa, mutta CDR-menetelmänä sillä on
rajoittunut skaalautuvuus ja se on haavoittuvaisempi tahattomille hiilihäviöille
sairauksien, tuholaisten ja tulipalojen takia. Lisäksi tulevaisuuden ilmastonmuutos
vaikuttaa metsittämiseen. (Mander et al. 2017)
BECCS mahdollistaa kunnianhimoisemmat päästötavoitteet, joihin ei muuten päästäisi.
Lisäksi se antaa lisäaikaa viivyttämällä päästöhuippuvuotta sekä helpottaa keskipitkää ja
väliaikaista päästöjen konsentraation ylitystä. Lisäksi BECCS pystyy tukemaan koko
systeemin hiilettömäksi saattamista sallimalla korkeammat päästöt sektoreilla, jotka ovat
vaikeasti saatavissa hiilivapaiksi, kuten esimerkiksi lentoliikenne. Tästä huolimatta,
BECCS:ä ei tulisi nähdä korvikkeena suorille lieventämistoimenpiteille. BECCS:n
pääpotentiaali onkin vähentää kuluja, jotka liitetään päästöjen tasapainottamiseen
sektoreilta, joissa päästöjä on teknisesti vaikea alentaa. (Mander et. al. 2017)
Kuvassa 2 on esitelty BECCS:n skaalausta eri IAM (Integrated Assesment Model)
malleilla eri maille ja koko maailmalle alkaen vuodesta 2010. Eri värit esittävät eri IAM
malleja ja musta viiva on mediaani. Numerot oikealla puolella ovat kumulatiivisia arvoja
vuonna 2100. Kuvasta yksi voidaan nähdä, että koko maailman mediaani
kumulatiiviseksi määräksi kaapattua hiiltä olisi vuoteen 2100 mennessä 640 GtCO2.
Matalin arvo kaapatuksi hiileksi on 430 GtCO2 ja korkein arvo 820 GtCO2. Yksittäisistä
maista Kiinalla on korkein mediaani kumulatiivisesti kaapatusta hiilestä, 80 GtCO2.
USA:lla vastaava arvo on 60 GtCO2 ja Intialla 50 GtCO2. EU:lla malleissa ei ole hirveästi
vaihtelevuutta, kaksi neljästä eri mallista, sekä mediaani, päätyy kumulatiiviseen arvoon
50 GtCO2. Brasilian tapauksessa on taas nähtävissä selvä ero yhden ja muiden mallien
välillä: vaaleanpunaisella merkitty malli pääse jopa 150 GtCO2 kumulatiiviseen arvoon
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kun mediaani jää vain arvoon 40 GtCO2. Venäjällä on pienin mediaani arvo
kumulatiiviselle hiilidioksidin kaappaukselle, 30 GtCO2.

Kuva 2. IAM ennusteita eri maiden BECCS tuotannolle. (Peters & Geden 2017)
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Kuvasta 2 voidaan myös nähdä, että BECCS tuotannon kasvu alkaa noin vuodesta 2030
ja tasaantuu vuoteen 2070 mennessä, lukuun ottamatta Brasilian kohdalla olevaa
vaaleanpunaisella merkittyä WITCH-mallin käyrää. Euroopan kokonaistavoite on n. 50
GtCO2 vuoteen 2100 mennessä, joka tarkoittaa noin 1 GtCO2 vuodessa.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (eng. European Green Deal) on uusi kasvu
strategia, joka tähtää muuttamaan EU:n oikeudenmukaiseksi ja vauraaksi yhteiskunnaksi,
jossa

on

nykyaikainen,

resurssitehokas

ja

kilpailukykyinen

talous,

jossa

nettokasvihuonekaasupäästöt ovat nollassa vuoteen 2050 mennessä, ja jossa talouskasvu
on erillään luonnonvarojen käytöstä. Se tähtää myös suojelemaan, säästämään ja
parantamaan EU:n luonnonpääomaa ja suojelemaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia
ympäristöllisiltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Kuvassa 3 on esitelty Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman osa-alueet.

Kuva 3. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on myös maininta hiilentalteenotosta, jota sen
mukaan pitäisi edistää innovatiivisena teknologiana. EU:n teollisuus tarvitsee ilmaston ja
resurssien

edelläkävijöitä

kehittämään

ensimmäisiä

kaupallisia

sovelluksia

läpimurtoteknologioista tärkeimmillä teollisuuden aloilla vuoteen 2030 mennessä. Yksi
tärkeistä alueista on hiilen talteenotto ja varastointi, sekä talteen otetun hiilidioksidin
käyttö. (The European Green Deal 2019)
Jotta saavutettaisiin tavoitteet 80 %:n kasvihuonekaasujen vähentämisestä tai jopa
hiilineutraaliudesta, on päästöjä tietenkin vähennettävä. Mutta päästöjä ei ikinä saada
vähennettyä nollaan. Esimerkiksi tietyt maataloudesta peräisin olevat päästöt, muut kuin
hiilidioksidipäästöt, ovat mahdottomia poistaa. Pariisin ilmasatosopimuksen tavoitteiden
saavuttaminen ilman hiilidioksidin poistamista ilmakehästä on todella vaikeaa. Se voi
jopa tulla nopeasti mahdottomaksi, ellei välittömiä ja todella kunnianhimoisia globaaleja
toimia tehdä. (EU Clean Planet for All 2018, s. 187)
Sen tähden hiilidioksidin poistamista ilmakehästä täytyy harkita vaihtoehtona pitkän ajan
kasvihuonekaasujen poistamisstrategiassa. Arvioidessa siihen liittyviä haasteita voidaan
myös saada tietoa siitä, millä laajuudella fokus täytyy olla päästöjen vähentämisen
saavuttamisessa niin pian kuin mahdollista, mikä vähentää riippuvuutta negatiivisista
päästöistä merkittävästi.
Kustannusarvioiden tarjoaminen eri vaihtoehtoehdoille hiilen poistamiseksi ilmakehästä
on haastavaa. Kustannukset kirjallisuudesta vaihtelevat merkittävästi, mikä johtuu
arviointimenetelmien erilaisuuksista. Suuret vaihteluvälit kustannusarvoissa johtuvat
siitä, että kaikki näistä teknologioista (metsitystä ja uudelleen metsitystä lukuun
ottamatta) ovat kokeiluasteella. Kuvasta 4 voidaan nähdä, että suurin osa
hiilenpoistomenetelmistä

voisi

poistaa

hiiltä

ilmakehästä

alle

200

€/tCO2.

Hiilenpoistomenetelmistä valtameren lannoittamista pidetään todella epätodennäköisenä
vaihtoehtona. (EU Clean Planet for All 2018, s. 188)
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Kuva 4. Eri hiilenpoistomenetelmien kustannusarvioita. Sinen väri kuvaa todennäköisintä
kustannusta.

BECCS

käytetään

biomassaa

tuottamaan

bioenergiaa

yhdessä

hiilenkaappausmenetelmien kanssa. Yhdessä massiivisen metsityksen kanssa, BECCS
nähdään usein yhtenä kahdesta päävaihtoehdosta yhdennetyn arvioinnin malleissa (eng.
Integrated Assesment Models, IAM) Pariisin sopimuksen mukaisen päästöbudjetin
ylittävän hiilen poistamiseksi pysyvästi ilmakehästä. BECCS rooli pitkällä aikavälillä
riippuu kestävästi tuotetun suuren biomassamäärän tuotannosta ja CCS-teknologioiden
kehityksestä. Biomassan suuri tuotanto herättää kysymyksen sen vaatimasta maa-alasta
biomassan raaka-aineen tuottamiseksi ja kilpailun muiden maa-alaa vaativien raakaaineiden, kuten ruuan ja kuidun kanssa. Lisäksi on huomioita ekosysteemien ja
biodiversiteetin säilyminen. (EU Clean Planet for All 2018, s. 189)
CCS on teknologia hiilidioksidin kaappaamiseksi suurista pistelähteistä, kuten
voimalaitoksista ja teollisuuslaitoksista. Kaapattu hiilidioksidi kompressoidaan,
kuljetetaan ja varastoidaan sopiviin muodostumiin maan alle. Biomassan palamisessa
syntynyt hiilidioksidi voidaan varastoida geologisiin muodostumiin, joihin kuuluu öljy-
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ja kaasuesiintymiin, kaivostoimintaan kelpaamattomiin hiilikerrostumiin ja syviin
suolajärviesiintymiin, joilla on suurin varastointipotentiaali.
Kaikkia bioenergiasovelluksia ei voida liittää CCS-teknologiaan. Hiilidioksidin
kaappauksen pääomakustannus saattaa estää CCS-teknologian käytön pienissä
bioenergialaitoksissa. Toisaalta, esimerkiksi bioetanolin ja -kaasun tuotannossa, CO2konsentraatio on niin suuri, että ne sopivat hyvin hiilidioksidin talteenottoon.
Euroopassa on muutamia suuria CCS-projekteja kehityksen alla. Rotterdamin satama
PORTHOS -projektilla on kunnianhimoinen tavoite varastoida 2 MtCO2 vuodessa
vuodesta 2020 alkaen ja kasvattaa määrää 5 MtCO2 vuodessa vuoteen 2030 mennessä,
mikä olisi noin 15 % Rotterdamin teollisuussektorin päästöistä. Norja on aloittamassa
suhteellisen suuren teollisen CCS-projektin: hiilidioksidia kaapattaisiin Oslon
jätteenpolttolaitoksesta ja sementtilaitoksesta, kuljetettaisiin laivoilla ja varastoitaisiin
syvälle norjalaisen pohjoisen meren alle. Pieni joukko muita CCS-projekteja ja ryhmiä
on myös valmisteilla, lähinnä Pohjanmeren ympäristössä mutta ne kaikki ovat melko
alkuvaiheessa.
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5

HIILIDIOKSIN TALTEENOTTOTEKNIIKAT

Hiilidioksidia on savukaasuissa tyypillisesti 3–15 %. Tämän takia hiilidioksidi on
eroteltava savukaasuista ja vasta sitten kuljetettava ja varastoitava geologisiin
muodostumiin. Hiilidioksidin talteenotto -ketjun suurimman kustannuksen muodostaa
talteenottoprosessien energiankäyttö. (Teir et al. 2011, 11)
Hiilidioksidi voidaan ottaa talteen kolmella eri tavalla; ennen polttoa, polton jälkeen tai
happipolton avulla. Jokainen näistä teknologioista vaatii paljon energiaa ja on päätettävä
tapauskohtaisesti, mikä teknologia sopii kyseessä olevaan laitokseen. Maakaasu- ja
kaasutusvoimalaitosten yhteydessä voidaan käyttää hiilidioksidin talteenottoa ennen
polttoa. Hiilidioksidiin talteenottoa savukaasuista voidaan käyttää näiden lisäksi kiinteän
polttoaineen kanssa. Happipoltossa palamisilmasta on erotettu typpi, joten hiilidioksidin
erottelu on helpompaa. Polttoaineen hinnasta ja talteenottoprosessista riippuen on
arvioitu, että polttoaineen kulutus kasvaisi 10–40 % hiilidioksidin erotuksen takia. Lisäksi
on arvioitu, että sähköntuotannon kustannukset kasvaisivat 20–90 %. (Teir et al. 2011,
13)

5.1

Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista

Hiilidioksidin erottamiseen savukaasuista käytetään yleensä kemiallisia liuottimia, kuten
monoetanoliamiineja (MEA). Muita absorptioliuoksia ovat dietanoliamiinit, (DEA),
metyylietanoliamiinit (MDEA) sekä näistä tehdyt seokset. Myös ammoniakkia voidaan
käyttää absorptioliuoksena, mutta se ei ole kaupallisessa käytössä. Liuottimet absorboivat
hiilidioksidin matalapaineisesta savukaasusta, jossa sen pitoisuus on 3–15 vol-%. (Teir et
al. 2011, 13)
Hiukkaset ja happamat komponentit, tyypillisesti NOx ja SOx, poistetaan savukaasuista
ennen hiilidioksidin erotusta, ks. kuva 5. Tämä tehdään, jotta voidaan estää niiden
reagoiminen liuottimen kanssa ja liuottimen kemiallinen hajoaminen. Savukaasu myös
jäähdytetään joko lämmönvaihtimen avulla tai suoraan hiilidioksidin erotuspesurissa.
Hiilidioksidi

absorboituu liuottimeen pesurikolonnissa, mistä neste johdetaan

32
haihdutuskolonniin. Haihdutuskolonnissa liuottimessa oleva hiilidioksidi muuttuu jälleen
kaasumaiseksi lämmöntuonnin, paineen muutoksen tai molempien takia. Regeneroitu
liuotin johdetaan takaisin hiilidioksidin erotuspesuriin. Tyypillisesti pieni määrä
kemiallisesti hajonnutta liuotinta poistetaan prosessista ja korvataan tuoreella
liuottimella. (Teir et al. 2011, 13–14)

Kuva 5. Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista. (Teir et al. 2011, 14)

Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista soveltuu suurimpaan osaan hiiltä (ja biomassaa)
polttaviin voimaloihin. Tämä onkin teknologian suuri etu. Absorboivalla liuoksella on
kuitenkin suuret vaatimukset hiilidioksidin pienen osapaineen takia. Jos osapaine on alle
10 bar, käytetään yleensä kemiallisia liuottimia ja sen ollessa yli 10 bar, käytetään
fysikaalisia liuottimia. Savukaasuista hiilidioksidia erotettaessa käytetäänkin tämän
vuoksi kemiallisia liuottimia. Haittapuoli kemiallisissa liuottimissa on niiden suuri
regenerointienergia.

Kun

liuottimeen

sitoutunutta

hiilidioksidia

erotetaan

haihdutuskolonnissa, se vaatii suuren lämpömäärän, mikä laskee voimalaitoksen
hyötysuhdetta merkittävästi. (Teir et al. 2011, 14)
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Hiilidioksidin erottaminen savukaasuista liuottimen avulla on kaupallista tekniikkaa.
Teollisuuden hiilidioksidintuotanto ja maakaasun valmistus ovat hyödyntäneet
teknologiaa yli 60 vuotta. Sähköntuotannon mittakaavassa savukaasumäärät ovat
kuitenkin moninkertaiset verrattuna nykyisiin sovelluksiin, joten hiilidioksidin
talteenottoteknologia savukaasuista vaatii huomattavaa kokoluokan kasvattamista.
Parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi voimalaitoksen höyrypiiri on integroitava
hiilidioksidin erotusprosessiin ja lisäksi koko laitoksen konsepti on optimoitava. (Teir et
al. 2011, 15)

5.1.1

HPC-prosessi

HPC-prosessissa (ks. kuva 6) (eng. hot potassium carbonate, kuuma kaliumkarbonaatti)
savukaasut menevät absorptiotorniin ja joutuvat kosketuksiin pääosiin kuuman
kaliumkarbonaattiliuottimen kanssa, joka kasvatetun paineen ja lämpötilan alaisena
absorboi hiilidioksidia ja vettä muodostaen bikarbonaattia, HCO3-1. Paineistamattomassa
haihdutuskolonnissa bikarbonaatti palautuu takaisin kaliumkarbonaatiksi, hiilidioksidiksi
ja vedeksi. Regeneroitunut liuotin kierrätetään takaisin absorptiotorniin energian tuonnin
jälkeen. Eroteltu hiilidioksidi paineistetaan ja jäähdytetään ennen kuljetusta ja
varastointia.

Savukaasuissa

mahdollisesti

oleva

rikkivety,

H2S,

absorboituu

absorptiotornissa muodostaen bisulfiittia (HS-1) regeneroitumisvaiheessa. Reaktiot
absorboijassa ja haihdutuskolonnissa ovat palautuvia ja tapahtuvat vasemmalta oikealle
absorboijassa ja oikealta vasemmalle haihdutuskolonnissa, ks. yhtälö 1. (Levinh et al.
2019)
K2CO3 + CO2 + H2O ↔ 2HCO3-1 + 2K+

(1)
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Kuva 6. HPC-prosessin kaaviokuva (Levinh et al. 2019)

5.1.2

Konventionaalinen MEA-prosessi

Hiilidioksidin talteenottoon käytettävä vesipohjainen monoetanoliamiini-prosessi (MEA)
on yksi parhaiten tutkittu ja kaupalliseen käyttöön soveltuva teknologia. Se sopii hyvin
hiilidioksidin talteenottoon savukaasuista, sillä sen avulla pystytään sitomaan
hiilidioksidia jo alhaisilla konsentraatioilla savukaasuista. MEA-prosessi kuitenkin
kuluttaa paljon energiaa liuottimen

regeneroimisvaiheessa, koska liuotin on

vesipohjainen. Reboileri kuluttaa lämpöenergiaa noin 80 % koko hiilidioksidin
talteenotto prosessista. Tästä syystä monet tutkimukset ovat keskittyneet kehittämään
edistyneitä MEA-prosesseja, joilla pystytään vähentämään reboileriin tuotavan lämmön
määrää liuottimen regeneroimisvaiheessa.
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Konventionaalinen MEA-prosessi on esitetty kuvassa 7. MEA-prosessi koostuu
pääasiallisesti absorboijasta, lämmönvaihtimesta ja haihdutuskolonnista. Savukaasuissa
oleva hiilidioksidi menee sisään absorboijan alaosasta ja MEA-liuotin absorboijan
yläosasta. MEA-liuotin absorboi valikoivasti hiilidioksidia eksotermisessa reaktiossa.
CO2-rikas liuotin valuu absorboijan pohjalle ja kulkee lämmönvaihtimen läpi, joka
esilämmittää sen. Esilämmitetty CO2 rikas liuotin menee sisään haihdutuskolonniin
yläosasta ja hiilidioksidi erottuu liuottimesta korkean lämpötilan olosuhteissa.
Hiilidioksidi kaapataan haihdutuskolonnin yläosasta ja CO2 köyhä liuotin valuu
haihdutuskolonnin pohjalle. Sen jälkeen, kun köyhä liuotin on jäähdytetty
lämmönvaihtimen ja jäähdyttimen avulla, kylmä köyhä liuotin kierrätetään takaisin
absorboijan yläosaan. (Jung et al. 2013)

Kuva 7. Konventionaalinen vesipohjainen MEA-prosessi. (Jung et al. 2013)
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5.1.3

Kehittynyt MEA-prosessi

Yksi mahdollisuus poistaa lauhduttimen viilennys tarvetta ja tehostaa lämmönvaihtimen
esilämmitystyötä samanaikaisesti on lisätä konventionaaliseen MEA-prosessiin kylmän
liuottimen jako ja olomuodot jakava lämmönsiirrin kuten kuvasta 8 voidaan nähdä.
Lauhduttimen viilennys tarpeen poistamiseksi, kylmä rikas liuotin (kuvassa Cold Rich
MEA) absorboijan alaosasta jaetaan kahteen virtaukseen. Toinen kylmä rikas liuotin virta
(kuvassa Split Cold MEA I) menee haihdutuskolonniin yläosasta ilman esilämmitystä.
Tämä jaettu kylmä liuotin virta viilentää suoraan haihdutuskolonnin yläosan, kunnes
yläosa saavuttaa lauhduttimen tavoite lämpötilan. Tästä seuraa, että takaisin virtaus ja
lauhduttimen viilennystarve poistuvat. Vaikka kylmän liuottimen jakamisen avulla
voidaan poistaa lauhduttimen viilennys tarve, se vähentää lämmönvaihtimen esilämmitys
työtä. Koska lämmönvaihtimen kylmä sisään virtaus (kuvassa Split Cold MEA II) on
jaettu,

kylmän

sisään

kompensoimiseksi,

virtauksen

kylmä

rikas

lämpökapasiteetti
liuotin

on

pienentynyt.

höyrystetään

Tämän

kattilatyyppisessä

lämmönvaihtimessa paineistamattomissa olosuhteissa. Koska kylmän virtauksen
lämpökapasiteetti

nousee

dramaattisesti

johtuen

veden

höyrystymisestä,

lämmönvaihtimen esilämmitys työ kasvaa myös. Esilämmitetty liuotin (kuvassa Hot Rich
MEA) menee sisään haihdutuskolonniin pumpun kautta ja höyrystetty höyry (kuvassa
Hot Steam) menee sisään haihdutuskolonnin alaosasta mentyään ensin kompressorin
kautta. Lopputuloksena nämä kolme haihdutus kolonniin menevien virtojen lämpötilat
ovat yhtä suuria kuin kunkin sisääntulon lämpötila. (Jung et al. 2013)

37

Kuva 8. Kehittynyt MEA-prosessi kylmän virtauksen jaolla.

5.2

Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa

Hiilidioksidin talteenotto onnistuu myös ennen polttoa erottamalla hiilidioksidi
kaasumaisesta polttoaineesta. Hiilidioksidiin talteenotto ennen polttoa onnistuu
maakaasuvoimalaitoksissa sekä kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kaasutuksen
yhteydessä. Kaasutuksessa kiinteä polttoaine muutetaan polttokaasuseokseksi, joka
sisältää pääosin vetyä, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. Laitteille ja/tai ympäristölle
haitalliset yhdisteet, kuten rikkiyhdisteet, ammoniakki ja vetysyanidi, erotetaan
tuotekaasusta. Puhdas tuotekaasu voidaan polttaa esimerkiksi IGCC-voimalaitoksissa, ks.
kuva 9.
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Kuva 9. Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa IGCC-laitoksessa.

Tuotekaasu reagoi siirtoreaktorissa höyryn tai happi-höyrysekoituksen kanssa
muodostaen pääosin vedystä ja hiilidioksidista koostuvaa kaasua. Koska hiilidioksidin
osapaine on suhteellisen korkea, voidaan hiilidioksidin erottamiseen käyttää joko
fysikaaliseen absorptioon tai seosabsorptioon (fysikaalinen ja kemiallinen) perustuvaa
liuosta. Talteen otettu hiilidioksidi ensin kuivataan ja sen jälkeen kompressoidaan
odottamaan kuljetusta ja varastointia. Vetyrikas polttokaasu ohjataan poltettavaksi
kaasuturbiiniin. Tällaisia vetyä polttavia kaasuturbiineja demonstroidaan tällä hetkellä
noin 10 MW:n kokoluokassa. (Teir et al. 2011, 16)
Verrattuna hiilidioksidin talteenottoon polton jälkeen, käsittelyvaiheet hiilidioksidin
talteenotolle ennen polttoa ovat monimutkaisempia ja kalliimpia. Kuitenkin suuremman
hiilidioksidi pitoisuuden (15–60 vol-%) ja korkeamman paineen ansiosta hiilidioksidin
erotus polttokaasusta on edullisempaa kuin savukaasusta. Kaasutuslaitoksia ei ole
käytössä energiantuotannossa paljoa, joten hiilidioksidin talteenottoa ennen polttoa
pystyttäisiin soveltamaan pääosin uusiin laitoksiin. Kaupallistumista hidastavat samat
asiat kuin kaasutustekniikassakin (IGCC) eli alhainen käytettävyys, suuret tekniset
vaatimukset ja suuret kustannukset. (Teir et al. 2011, 17)
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5.3

Hiilidioksidin talteenotto happipolton avulla

Happipolttovoimalan komponentit ovat happitehdas, voimalaitos ja hiilidioksidin
käsittely-yksikkö. Happipolttovoimalassa palamisilmasta erotellaan ensin typpi pois
happitehtaassa, jolloin polttoaine palaa lähes puhtaassa hapessa ja kierrätetyissä
savukaasuissa, ks. kuva 10. Tästä seuraa, että savukaasujen hiilidioksidipitoisuus on
suuri, noin 80–95 vol-% kuivana, joten hiilidioksidin erottaminen on helpompaa eikä
kuluta niin paljoa energiaa.

Palamisilmana käytettävän hapettimen koostumusta

säädellään kiertokaasun avulla. Lämpötila (O2-pitoisuus) ja lämmönsiirtopintojen
mitoitus ovat rajoittavina tekijöinä. Savukaasun pääkomponentit ovat hiilidioksidi,
vesihöyry ja jäännöshappi, sekä polttoaineperäiset päästökomponentit kuten SO2, NO,
N2O ja HCL. Hiilidioksidin käsittely-yksikössä poistetaan kompressoinnin ja
jäähdytyksen avulla vesihöyry, happi ja muut epäpuhtaudet.

Kuva 10. Hiilidioksidin talteenotto happipolton avulla (Teir et al. 2011, 18).

Happipoltossa tarvittavat komponentit, happitehdas ja hiilidioksidin käsittely-yksikkö,
aiheuttavat noin 7–12 prosenttiyksikön pudotuksen sähköntuotannon hyötysuhteeseen
lisääntyneen omakäyttötehon takia verrattuna konventionaaliseen voimalaitokseen.

40
Mahdollisimman

pienen

hyötysuhteen

alenemisen

varmistamiseksi

höyrypiirin

integrointi ja optimointi ovat välttämättömiä. Tämä onnistuu hieman paremmin CHPlaitoksessa kuin lauhdelaitoksessa CHP-laitoksen lisäprosessien matalan lämpötilan
lämmön paremman hyödyntämisen takia. Happipolttovoimalaitoksen hyötysuhdetta
pyritään parantamaan kehittämällä energiatehokkaampaa hapentuotantoprosessia ja
tutkimalla prosessi-integrointia ja -optimointia eri happipolttovoimalaitoksen osien
(happitehdas,

voimalaitos,

Happipolttotekniikkaa

voidaan

hiilidioksidin
soveltaa

sekä

käsittely-yksikkö)
uusiin

että

välillä.

olemassa

oleviin

voimalaitoksiin, tällä hetkellä se on demonstraatiovaiheessa. Happipolttotekniikka lienee
taloudellisesti

kilpailukykyinen

muihin

talteenottotekniikoihin

verrattaessa.

Kiertoleijupolttotekniikkaa käytettäessä happipoltto voi olla hyvä vaihtoehto. Tulipesän
kiertävän kiintoaineen ansiosta siellä vallitsee tasainen lämpötilaprofiili, joka
mahdollistaa suurempien happipitoisuuksien käyttämisen. Koska kattilassa on suurempi
happipitoisuus, voidaan se mitoittaa fyysisiltä mitoiltaan pienemmäksi, mistä seuraa
säästöjä materiaalikustannuksiin.
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6

HIILIDIOKSIN KULJETUS JA VARASTOINTI

Hiilidioksidia täytyy kuljettaa, jos sopivaa geologista varastointipaikkaa ei ole
talteenottolaitoksen

alla.

Putkikuljetus

on

tavallisin

menetelmä

hiilidioksidin

kuljettamiseksi. Muita hiilidioksidin kuljetusmenetelmiä ovat kuorma-auto-, juna- ja
laivakuljetus.

Näissä

kuljetusmuodoissa

hiilidioksidin

lämpötila

on

alle

huoneenlämpötilan ja paine selvästi putkikuljetusta matalampi. Hiilidioksidi, joka on
otettu talteen polttoprosessista, sisältää epäpuhtauksia, jotka on eroteltava pois ennen
kuljetusta. (Teir et al. 2011, 28)
Varastointipaikassa Euroopan talousalueella hiilidioksidi varastoidaan siten, että se
pysyvästi eristetään ilmakehästä Euroopan talousalueen CCS-direktiivin mukaisesti.
Esimerkkejä varastoista ovat geologiset muodostumat (käytetyt öljy- ja kaasukentät),
suolaisen veden täyttämät huokoiset sedimenttiset tai sedimenttikivikerrokset tai
louhintaan kannattamattomat huokoiset kivihiilikerrostumat. (Teir et al. 2011, 41)

6.1

Hiilidioksidin kuljetus

Tärkeimmät kuljetusmenetelmät hiilidioksidille ovat putki- ja laivakuljetus. Usein
taloudellisesti kannattavinta on hiilidioksidin putkikuljetus. Ennen kuljetusta hiilidioksidi
on esikäsiteltävä ja paineistettava kuljetusmuodon mukaan.

6.1.1

Laivakuljetus

Maantieteestä tai suurista välimatkoista (yli 1000 km) johtuen laivakuljetuksen
kustannukset saattavat olla putkikuljetusta pienemmät. Hiilidioksidin kuljettamiseen
merirahtina käytetään LPG- (eng. liquefied petroleum gas) tai LNG-tekniikkaa (eng.
liquefied natural gas). Tekniikka on hyvin tunnettua mutta toistaiseksi hiilidioksidin
kuljetusta laivoilla on tehty melko pienessä mittakaavassa. (Teir et al. 2011, 36)
Laivakuljetuksessa hiilidioksidi kuljetetaan nestemäisenä. Hiilidioksidi paineistetaan
ja/tai jäähdytetään kuljetusta varten. Taloudellisimmin CO2-kuljetusalukset toimivat
puolipaineistettuina,

jolloin

jäähdytyksen

avulla

hiilidioksidi

pidetään

lähellä
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kolmoispistettä. Verrattuna kriittiseen pisteeseen, hiilidioksidin tiheys on kaksinkertainen
kolmoispisteessä (1200 kg/m3). Laivakuljetus edellyttää, että lastaussatamassa on
säiliötankit. Säiliötankit tarvitaan myös vastaanottavassa satamassa, ellei purkua
varastointikohteeseen voida tehdä suoraan satamassa. (Teir et al. 2011, 37)

6.1.2

Putkikuljetus

Putkikuljetuksessa hiilidioksidin paine on 80–150 baaria. Paineennostoasemat ovat 100–
400 km välein putkilinjan varressa. Yleisin materiaali putkelle on hiili-mangaani-teräs,
josta valmistetut putket sallivat 60 % suhteellisen kosteuden kuljetettavalle kaasulle.
Hiilidioksidille on asetettava laatuvaatimuksia korroosion estämiseksi. (Teir et al. 2011,
38–39)
Hiilidioksidin putkikuljetus on samanlainen toteutukseltaan kuin maakaasun, propaanin
tai butaanin kuljetus. Näiden kaasujen kuljettamisesta on kokemusta suuressa
mittakaavassa. Putkiston rakentaminen voidaan toteuttaa maalle ja merenpohjaan. Maalle
rakennettaessa putki haudataan vähintään metrin syvyyteen ja merkitään kuten
maakaasuputki. Jos putki kulkee matalassa vedessä, se haudataan pohjasedimenttiin lähes
aina. Kalastusverkkoista aiheutuvien

vahinkojen välttämiseksi

alle 400 mm

halkaisijaltaan olevat putket haudataan myös syvemmissä vesissä. Hiilidioksidi-putket
saattavat altistua pitkittäissuuntaiselle murtumalle enemmän kuin maakaasuputket, joten
tukia pysäyttämään murtumat asetetaan 500 m:n välimatkoilla putkilinjaan. (Teir et al.
2011, 39)

6.1.3

Välivarastointi

Hiilidioksidin välivarastointia tarvitaan siirrettäessä hiilidioksidia putkilinjasta laivaan tai
laivasta putkilinjaan. Tällaisia terminaaleja LNG:n ja LPG:n kuljetuksissa hyödynnetty
kautta maailman. Kuitenkin näistä hiilivedyistä poiketen hiilidioksidi ei voi olla
nestefaasissa normaalissa ilmanpaineessa, joten käytettävän säiliön rakenne on
suunniteltava hiilidioksidin erityistarpeiden mukaan. Hiilidioksidin välivaraston
ominaisuuksia ovat paineenkesto, lämmöneristys sekä suuri kapasiteetti. Ratkaisuiksi on
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esitetty lieriömäisiä terästankkeja ja kallioperään louhittuja luolia. Hiilidioksidi olisi
tällöin laivakuljetusta vastaavassa tilassa, eli noin 7 baarin paineessa ja -55 °C:n
lämpötilassa. (Teir et al. 2011, 39–40)

6.2

Hiilidioksidin varastointi

Yksi hiilidioksidin mahdollinen varasto on geologiset muodostumat, kuten ehtyneet öljyja kaasukentät. Toinen mahdollinen varasto on suolaisen veden täyttämät huokoiset
sedimenttiset tai sedimenttikivikerrokset. Lisäksi hiilidioksidia voitaisiin varastoida
sopivasti

huokoisiin

kivihiilikerrostumiin,

joiden

louhinta

on

taloudellisesti

kannattamatonta. (Teir et al. 2011, 41)
Hiilidioksidia olisi myös mahdollista sitoa silikaattimineraalien avulla kiinteiksi
karbonaateiksi. Tämä prosessi kuitenkin vaatii niin paljon energiaa, että se ei ole ollut
toteuttamiskelpoista. Myös varasointia mereen on tutkittu mutta ympäristöhaittojen takia
tämä menetelmä on lailla kielletty Euroopassa. Teollisuudella on myös käyttöä
hiilidioksidille, mutta määrät ovat vähäisiä CCS-teknologian tarpeisiin ja sidottu
hiilidioksidi palautuu melko nopeasti ilmakehään teollisuuden käytössä. (Teir et al. 41–
42)

6.2.1

Varastointi geologisiin muodostumiin

Geologisen varastoinnin menetelmät perustuvat samoihin tekniikoihin, joita käytetään
öljy- ja maakaasu teollisuudessa. Nämä tekniikat ovat jo nyt käyttökelpoisia. Tekniikan
kokonaiskustannukset pienenevät, kun hiilidioksidi pumpataan syvälle öljy- tai
kaasukenttään helpottamaan öljyn tai kaasun tuottamista. (Teir et al. 2011, 42)
Suolavesikerrostumat, jotka soveltuvat hiilidioksidin varastointiin ilmenevät yleensä
sedimenttiympäristössä. Tällaiset geologiset muodostumat koostuvat mineraali- ja
orgaanisesta aineksesta. Kiviaineen- tai mineraalirakeiden välillä oleva huokostila
sedimenttikerrostumassa on täyttynyt nesteellä, joka yleensä on vettä pienissä öljy- tai
kaasuesiintymissä. Myös muodostuman avoimet raot ja onkalot ovat täynnä nestettä.
(Teir et al. 2011, 43)
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Hiilidioksidia voidaan myös pumpata maanalla oleviin hiiliesiintymiin. Sitoutuessaan
hiiliesiintymiin se vapauttaa metaania, mitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi energian
tuotannossa. Kuitenkin varastointia hankaloittaa esiintymän paisuminen, minkä takia
tekniikkaa ei ole saatu toimimaan.
Hiilidioksidin paine on ylikriittinen (>80 baaria) kun se injektoidaan geologiseen
varastoon. Tällöin hiilidioksidin tiheys on nestemäisen korkea mutta se käyttäytyy höyryn
tavoin tunkeutuen kaikkiin mahdollisiin rakoihin. Geologinen muodostuma on yli 800
metrin syvyydessä, jotta paine sedimenttipatjoissa olisi yhtä suuri kuin injektoidussa
hiilidioksidissa. Hiilidioksidin nousun pinnalle estävät monet eri geologiset ja fysikaaliset
mekanismit, joista tärkein varastokerrostuman kattopuoleinen läpäisemätön kivi- tai
sedimenttikerros (tiivis sukukerros). On arvioita, että tällä tavoin varastoitu hiilidioksidi
kestää varastoituna satoja ja jopa tuhansia vuosia ilman suurempia vuotoja.
Todennäköisyys sille, että hiilidioksidi kestää varastoituna kasvaa ajan myötä. (Teir et al.
2011, 43–45)
Pysyvistä

varastointikohteista

öljyntuotantokenttiä,

suolavesi

potentiaalisimpina
kerrostumia

pidetään
ja

kaasun-

ja

hyödyntämiskelvottomia

kivihiilikerrostumia. Näistä kuitenkin kivihiilikerrostumien osuus on vähäinen.
Varastointipotentiaaliksi hiilidioksidille on arvioitu ainakin 2000–10 000 Gt CO2 (IPCC
2005) mutta nämä arvioit ovat hyvin epävarmoja. Toinen arvio hiilidioksidin
varastointipotentiaalille on 16 800 Gt CO2 (IEA CCS 2009). Kokonaiskapasiteetista
hyödynnettävissä oleva osuus on arvioiden mukaan noin 10–20 %. (Teir et al. 2011, 46–
47) Varastointipotentiaaleja on esitelty taulukossa 1.
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Taulukko 2. Varastopotentiaaleja alueittain (IEA CCS 2009)

Alue

Afrikka

Suurin teoreettinen Mahdollinen
kapasiteetti (Gt)
kapasiteetti, arvio 10 %
teoreettisesta
530
53

Sijoitus
määräarvio v.
2005
6,8

Kiina

2 020

202

25,9

Keski- ja Etelä-Amerikka

2 000

200

4,6

Itäinen Euroopan unioni ja
entinen Neuvostoliitto

2 070

207

10,3

Intia

1 000

100

11,5

Muu kehittyvä Aasia

1 000

100

12,2

Euroopan OECD-maat

940

94

15,6

USA

3 650

365

26,1

Pohjois-Amerikan muut
OECD-maat

1 010

101

12

Tyynenmeren OECD-valtiot 900

90

14,3

Lähi-Itä

1 700

170

5,3

Yhteensä

16 800

1 680

145

Hiilidioksidin geologiseen varastointiin tarvittavasta tekniikasta suuri osa on jo olemassa.
Öljy- ja kaasuteollisuuden hyödyntämät injektiokaivojen poraus- ja sulkemistekniikat
ovat korkeatasoisia, minkä ansiosta syövyttäviä aineita voidaan injektoida pysty- tai
vaakasuunnassa. Injektiokaivojen lukumäärään vaikuttavat käytössä oleva maa-alue,
hiilidioksidin syöttömäärä, kerrostuman läpäisevyys, paksuus ja paineenkestokyky. (Teir
et al. 2011, 55)

6.2.2

Varastointi mereen

Teoriassa hiilidioksidia voitaisiin myös varastoida injektoimalla se suoraan valtamereen,
jossa siitä suurimman osan siitä on arvioitu pysyvän satoja vuosia. Euroopassa
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hiilidioksidin varastointi meriin on kuitenkin kielletty lailla ekologisten haittojen takia.
Teknisesti varastointi meriin ei olisi erityisen haastavaa. Hiilidioksidi voidaan
esimerkiksi injektoida kolmen kilometrin syvyyteen, missä se vettä tiheämpänä
muodostaisi niin sanottuja hiilidioksidijärviä. Kuitenkin vuosisatojen kuluessa osa
hiilidioksidista vapautuisi takaisin ilmakehään merivarastoista. (Teir et al. 2011, 56–57)

6.2.3

Varastointi karbonaattimineraalina

Hiilidioksidin reagoidessa silikaattimineraalien kanssa syntyy karbonaattimineraaleja,
jotka ovat pysyviä ja ympäristölle vaarattomia. Esimerkiksi Suomessa on runsaasti
silikaattimineraaleja.

Yhtä

hiilidioksidi

tonnia

varten

tarvitaan

3–5

tonnia

silikaattimineraaleja. Koska mineraalikarbonoinnin reaktionopeus on hidas, on kehitetty
prosessiratkaisuja nopeuttamaan sitä hiilidioksidin talteenoton tarpeisiin. Tunnetuista
menetelmistä parhaat ovat kuitenkin liian energiaintensiivisiä mutta prosesseja kehitetään
edelleen. Kehitystyössä painopiste on siirtymässä suoraan savukaasuista toimiviin
prosesseihin. Tällöin ei tarvitsisi investoida hiilidioksidin erilliseen talteenottoon,
paineistukseen ja kuljetukseen. Tämä vaatisi kuitenkin, että mineraalivarannot tulisi olla
laitoksen läheisyydessä. (Teir et al. 2011, 58)

6.2.4

Hiilidioksidin teollinen hyötykäyttö

Hiilidioksidia voidaan hyödyntää nykyisin kylmäaineena, virvoitusjuomien lisäaineena,
superkriittisenä liuottimena, neutralisoivana yhdisteenä, inerttinä kaasuna, ponnekaasuna
sekä kasvihuoneviljelmien ravinteena. Lisäksi hiilidioksidia voidaan hyödyntää
hapensyrjäyttäjänä palonsammutusjärjestelmissä sekä suojakaasuna hitsauksessa ja
ruokatuotteiden pakkauksessa. Kemianteollisuus käyttää hiilidioksidia lähtöaineena
urean valmistamiseen ja lääketeollisuus muun muassa aspiriinin vaikuttavan aineen,
salisyylihapon valmistuksessa. Hiilidioksidin vuoden 2003 maailmanmarkkinoiden
arvioidaan olleen 3,2 miljardia dollaria. (Teir et al. 2011, 62)
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7

MATEMAATTINEN MALLI

Mallinnettiin yksinkertaista MEA-prosessia, tavoitteena saada malli, jossa lähtöarvoja
muuntelemalla voidaan tutkia prosessiin sisään- ja ulosmeneviä lämpövirtoja. Mallin
pohjana käytettiin tutkimusta, jossa oli tutkittu MEA-prosessin hyötysuhteen
parantamista eli kustannusten pienentämistä erilaisten prosessisimulaatioiden avulla.
(Fisher et al. 2005). Ensimmäinen prosessi oli ilman minkäänlaista hukkalämpövirtojen
hyödyntämistä, niin sanottu perinteinen MEA-prosessi. Perinteisen MEA-prosessin
ongelmana on suuri energiankulutus, mikä laskee voimalaitoksen kokonaishyötysuhdetta
merkittävästi. Kehittyneemmissä MEA-prosesseissa pyritään parantamaan hyötysuhdetta
lisäämällä prosessiin hukkalämpövirtoja hyödyntäviä komponentteja. Mallinnuksen
toinen tarkoitus olikin vertailla, kuinka hyviä kehittyneemmät MEA-prosessit ovat
verrattuna perinteiseen prosessiin.
Mallinnusta tehtiin laskemalla prosessin eri osille massa- ja energiataseita. Laskettiin
massataseet prosessin kaikille eri komponenteille tavoitteena saada massavirrat
riippumaan puhdistettavan savukaasun määrästä, jolloin voitaisiin kokeilla, kuinka
prosessin energiantarve muuttuu käsiteltävän savukaasun määrän muuttuessa, koska
esimerkiksi pumppujen tehontarve riippuu pumpattavan aineen massavirrasta. Kun
massavirrat oli saatu selville, prosessin energiavirrat tietyille komponenteille voitiin
laskea lähtötietoina käytettävien lämpötilojen avulla. Kompressorien tehon tarve
laskettiin paineiden avulla.
Ensimmäiseksi mallinnettiin perinteistä MEA-prosessia. Prosessi koostuu absorboijasta,
jossa hiilidioksidi sitoutuu liuottimena käytettävään MEA:n ja veden sekoitukseen.
Absorboijassa savukaasut virtaavat alhaalta ylöspäin ja liuotin ylhäältä alas. Tämän
jälkeen rikas liuotin pumpataan lämmönvaihtimelle, josta se jatkaa matkaansa
haihdutuskolonniin, minne se menee sisään yläpäästä. Haihdutuskolonnissa hiilidioksidi
irtoaa liuottimesta ja menee haihdutuskolonnin yläpäästä kondensaattorin ja
akkumulaattorin kautta paineistettavaksi. Köyhä liuotin valuu haihdutuskolonnin pohjalle
ja pumpataan lämmönvaihtimen ja jäähdyttimen kautta takaisin absorboijaan. Vaiheittain
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paineistettu hiilidioksidi jäähdytetään (vaiheittain) ja siitä kondensoidaan vesi pois, jonka
jälkeen se pumpataan kuljetukseen tai varastointiin. Kuvassa 11 on esitetty
konventionaalisen MEA-prosessin prosessikaavio.

Kuva 11. Konventionaalisen MEA-prosessin prosessikaavio. (Fisher et al. 2005)

Massatase voidaan laskea yhtälöstä 2: massavirta sisään on oltava sama kuin massavirta
ulos.
𝑚̇𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝑚̇𝑢𝑙𝑜𝑠 = 0

(2)

Energiatase yleisessä muodossa on esitetty yhtälössä 3.
𝐸̇𝑠𝑖𝑠ää𝑛 − 𝐸̇𝑢𝑙𝑜𝑠 = 0

(3)

Energiatase massavirran ja ominaislämpökapasiteetin avulla voidaan esittää yhtälön 4
mukaisesti:
∆𝐸 = 𝑚𝑐𝑝 ∆𝑇
missä

𝑐𝑝

(4)
on ominaislämpökapasiteetti
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7.1

on lämpötila

Köyhän liuottimen jäähdytin

Rikkaan/köyhän amiini lämmönvaihtimen jälkeen köyhää liuosta on edelleen
jäähdytettävä köyhän liuottimen jäähdyttimessä ennen kuin se pumpataan takaisin
absorboija kolumniin. Köyhän liuottimen jäähdytin jäähdyttää köyhää liuosta noin 67
°C:sta 40 °C:een käyttäen jäähdytysvettä vastavirta putkinippulämmönvaihtimessa.
Korkeammat lämpötilat voivat johtaa liiallisiin amiinien höyrystymishäviöihin ja
vähentää happo kaasujen absorbointi tehokkuutta. Koska liuos, joka virtaa jäähdyttimen
läpi on köyhää eli ei sisällä paljoa hiilidioksidia, voidaan putkien ja kuoren materiaalina
käyttää hiiliterästä.
Laskettiin energiatase köyhän liuottimen jäähdyttimelle käyttäen yhtälöä 4. Ensin piti
selvittää kokonaismassavirta jäähdyttimen läpi käyttäen alkuarvoina savukaasun
kokonaismassavirtaa. Saatiin tulokseksi 2672,8 kg/s. Seuraavaksi selvitettiin liuottimen
veden ja MEA:n osuudet, jotta voitiin laskea jäähdyttimen jäähdytysteho. Oletettiin että
liuos koostuu pelkästään MEA:sta ja vedestä. Alkuarvoissa oli annettu MEA:n ja sen eri
ionien kokonaisvirraksi keskiarvona 12 488, 2 mol/s, mikä on massavirraksi muutettuna
762,8 kg/s, laskien MEA:n moolimassalla 61,08 g/mol. Vedelle moolivirta oli 98613,9
mol/s ja massavirraksi muutettuna 1776,6 ks/s käyttäen veden moolimassana 18,016
g/mol. Saatiin näin ollen massaosuuksiksi MEA:lle 30,04 m-% ja vedelle 69,96 m-%.
Tulokset vastasivat suoraan liuoksen mooliosuuksien kautta laskettuja arvoja.
Ominaislämpökapasiteetti MEA:lle on noin 4,2 kJ/kgK (Abdulkadir et al. 2014) ja
vedelle 4,18 kJ/kgK. Soveltaen yhtälöä 4 voidaan nyt kirjoittaa
𝑃𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒ℎ𝑜 = 𝑚̇𝑡𝑜𝑡 ∆𝑇(𝑚%,𝑀𝐸𝐴 ∙ 𝑐𝑝, 𝑀𝐸𝐴 + 𝑚%,𝐻2𝑂 ∙ 𝑐𝑝,𝐻2 𝑂 )
Sijoittamalla yhtälöön 5 saadaan

(5)
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𝑃𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒ℎ𝑜 = 2663,3

kg
kJ
kJ
)
∙ 27,8° (0,3004 ∙ 4,2
+ 0,6996 ∙ 4,18
s
kgK
kgK

= 309,9 MW
Tulos on suuntaa antava simulointituloksen ollessa 𝑃𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒ℎ𝑜 = 287 MW.

7.2

Köyhän liuottimen pumppu

Köyhä MEA-liuos pumpataan amiini regeneraattorin pohjalta kohotettuun paineeseen,
jotta se voittaa painehäviöt rikkaan/köyhän liuoksen lämmönvaihtimessa ja köyhän
liuottimen jäähdyttimessä ja että se pystyy virtaamaan absorboijan huipulle. Köyhän
liuottimen hyötysuhde oli 65 %. Köyhän liuottimen pumpun teho voidaan laskea
yhtälöstä 6:
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 = 𝜂𝑞𝜌𝑔ℎ
missä

(6)

𝜂

on hyötysuhde

[-]

q

on tilavuusvirta

[m3/s]

𝜌

on tiheys

[kg/m3]

g

on putoamiskiihtyvyys

[m/s2]

h

on pumpun nostokorkeus [m]

Sijoittamalla yhtälöön 6 saadaan laskettua pumpun teho iteroimalla nostokorkeutta.
Nostokorkeudella 68,5 m ja annetulla hyötysuhteella 65 % pumpun tehoksi saadaan
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 = 0,65 ∙ 2,78

m3
s

kg

m

∙ 976 m3 ∙ 9,81 s2 ∙ 68,5 m ≈ 1,16 MW

mikä vastaa Fisher et al.:n simulointituloksia.
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7.3

Rikkaan liuottimen pumppu

Rikas liuotin pumpataan kohotettuun paineeseen absorboijan pohjalta, jotta vältytään
kaasujen erottumiselta rikkaan/köyhän liuottimen lämmönvaihtimessa, saadaan liuotin
haihdutuskolonnin

toimintapaineeseen

ja

jotta

liuotin

saadaan

nostettua

haihdutuskolonnin yläpäähän. Pumpun hyötysuhteeksi on annettu 65 % ja sen
rakentamiseen on käytetty ruostumattomia teräs -komponentteja. Iteroitiin jälleen
nostokorkeutta siten, että saatiin pumpun teho vastaamaan tutkimuksessa annettua
simulointitulosta. Sijoittamalla kaavaan 6 saatiin nostokorkeudella 98,5 m tulokseksi
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 = 0,65 ∙ 2,91

m3
s

kg

m

∙ 953 m3 ∙ 9,81 s2 ∙ 98,5 m ≈ 1,74 MW

mikä vastasi simulointituloksia. Pumpun massavirta oli otettu lähtötietona kuten myös
tiheys.

7.4

Kompressori

Konventionaalisen tapauksen kompressori puristaa erotellun hiilidioksidin neljässä
vaiheessa välijäähdytyksineen paineesta 0,1924 MPa paineeseen 8,61 MPa. Yhden
vaiheen lämpötilan nousu voidaan laskea painesuhteen avulla kaavasta 7:
𝑇2 = 𝑇1 + (𝑇1 ∙ 𝑥
missä

𝛾−1
𝛾

− 𝑇1 )/𝜂

(7)

𝑇1

on alkulämpötila

[K]

𝛾

on ominaislämpökapasiteettien suhde

[-]

x

on neljäsjuuri painesuhteesta

[-]

𝜂

on kompressorin hyötysuhde

[-]

Lasketaan ensin x yhtälöstä 8:
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𝑥=𝑎∙
missä

𝑝 4
(𝑝2)
1

(8)

a

on kompressorin häviöistä johtuva kerroin

𝑝2

on loppupaine

[MPa]

𝑝1

on alkupaine

[MPa]

Käytettiin a:lle arvoa 1,08. Sijoittamalla yhtälöön 8 saadaan:
8,61 MPa

1
4

𝑥 = 1,08 ∙ (0,1924 MPa) = 2,793
Sijoittamalla nyt x:n arvo yhtälöön 7 saadaan laskettua yhdessä vaiheessa tapahtuva
kompressorin lämmönnousu. Käytettiin 𝛾:lle arvoa 1,25 ja hyötysuhteelle arvoa 0,9 ja
saatiin tulokseksi
1,25−1

𝑇2 = 308,2 K +

308,2 K∙2,793 1,25 −308,2 K
0,9

= 386,2 K

Näitä lämpötiloja vastaavat entalpiat saadaan taulukoista: hT1 = 30,2 kJ/kg ja hT2 =100,8
kJ/kg. Nyt yhtälön 9 avulla voidaan laskea kompressorin vaatima jäähdytysteho, kun
tiedetään kompressorin läpi virtaavan hiilidioksidin massavirta:
𝑃𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 = 4 ∙ 𝑚̇∆ℎ
missä

(9)

𝑚̇

on kompressorin massavirta

[kg/s]

∆ℎ

on entalpiaero yhden vaiheen yli

[kJ/kg]

Sijoittamalla yhtälöön 9 saadaan tulokseksi
𝑃𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 = 4 ∙ 116,56

kg
s

kJ

∙ 70,654 kg = 34,6 MW
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7.5

Absorboija

Absorboija on putkilo, jossa MEA-pohjainen liuos kohtaa savukaasut ja absorboi
hiilidioksidia. Absorboijan poikkipinta-ala määräytyy savukaasuvirran mukaan ja tässä
tutkimuksessa suunnitteluvirta oli 0,08 kmol/(m2s). Käytännön maksimihalkaisija
absorboijalle valittiin olevan 9,7 m, mikä johti neljään absorboijan tuotantolinjaan ja
menosuunnan laitteistoon. Absorboijan mitat pidettiin samana kaikille eri tapauksille. Voi
olla, että isommat putkilot ovat kalliimpia materiaalien koko rajoitusten ja putkiloiden
kokonaisrakennuskustannusten takia, vaikka suurempia putkiloita tarvittaisiinkin
vähemmän, kuin pieniä putkiloita.
Absorboija on pystysuuntainen, pakattu torni, jossa on vesipesualue ylhäällä. Vesipesussa
poistetaan höyrystynyt amiini kaasumaisesta ylitteestä. Pakkauksen korkeus on noin 15
m, mikä oli optimoitu aikaisemmassa tutkimuksessa (Freugia, 2002). Vaikka
välipohjalliset absorboijat ovat toimineet

menestyksekkäästi kentällä, pakatut

torniabsorboijat vaikuttavat saavuttavan pienimmän paineen pudotuksen, kasvaneen
kaasun läpipääsyn, parantuneen kaasun kontaktihyötysuhteen ja vähentyneen potentiaalin
likaantumiselle. Hiiliteräs valittiin rakennusaineeksi putkilolle ja ruostumaton teräs
pakkaukselle. (Fisher et al. 2005)
Savukaasut jäähtyvät absorboijassa luovuttaen energiaa. Tämä energia määrä voidaan
laskea, kun tiedetään sisään menevän savukaasun massavirta ja lämpötila, sekä
ulosmenevän savukaasun massavirta ja lämpötila. Sisään menevän savukaasun lämpötila
on 55 °C ja ulosmenevän 48,1 °C. Näitä vastaavat entalpiat saadaan taulukosta, hsisään =
56,8 kJ/kg ja hulos = 51,6 kJ/kg. Nyt luovutettu energia voidaan laskea kaavasta 10:
∆𝐸 = 𝑚̇∆ℎ = 𝑚̇1 ℎ1 − 𝑚̇2 ℎ2
missä

(10)

𝑚̇

on massavirta

[kg/s]

∆ℎ

on entalpia ero

[kJ/kg]
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Sijoittamalla sisään- ja ulosmenevät massavirrat ja entalpiat kaavaan 10, saadaan
tulokseksi:
∆𝐸 = 688,9

kg
s

kJ

∙ 56,8 kg − 576,4

kg
s

kJ

∙ 51,6 kg = 9,4 MW

Savukaasut jäähtyvät siis absorboijassa.

7.6

Tulokset

Savukaasun massavirran ja liuottimen kiertoon vaadittavan pumppaustehon välille
saadaan kuvan 12 mukainen yhteys:

Liuottimen pumppausteho [MW]
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Kuva 12. Liuotinkierron pumppaustehon riippuvuus savukaasun massavirrasta.

Kuten kuvasta 12 nähdään, pumppausteho on suoraan verrannollinen savukaasujen
massavirrasta. Kuvassa 13 on esitetty kehittyneemmän MEA-prosessin prosessikaavio.
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Kuva 13. MEA-prosessi kehittyneemmällä konfiguraatiolla. (Fisher et al. 2005)

Kuvasta 13 huomataan että ainut ero perinteiseen MEA-prosessiin tässä konfiguraatiossa
on reboiler-kattilan höyryn lämmitys kompressorin jäähdytysveden massavirralla. Näin
koko laitoksen hyötysuhde paranee hieman, noin 8–10 % (Fisher et al. 2005).
Kuvassa 14 on havainnollistettu savukaasun hiilidioksidipitoisuuden ja liuottimen
kierrättämiseen

vaadittavan

pumppaustehon

suhdetta.

Kuvaajan

perusteella

hiilidioksidipitoisuuden kasvaessa tarvittavan liuottimen määrän tulisi kasvaa, jolloin
myös pumppaustehon tulisi kasvaa. Tämä voi olla kuitenkin hieman epävarma päätelmä,
koska voitaisiin myös ajatella, että jos hiilidioksidipitoisuus savukaasuissa pienenee,
laitteiston hiilidioksidin talteenottokyky heikkenee, jolloin liuotinta tulisi kierrättää
suuremmalla volyymilla, jotta päästäisiin samaan erottelutarkkuuteen. Kuvan 14 antama
tulos on siis hieman epävarma ja vaatisi lisätutkimusta.
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Kuva 14. Savukaasun hiilidioksidipitoisuuden vaikutus liuottimen vaatimaan pumppaustehoon.
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8

BECCS PILOTTILAITOKSET

Tällä hetkellä maailmassa viisi laitosta käyttää aktiivisesti BECCS teknologiaa. Yhteensä
nämä laitokset kaappaavat noin 1,5 MtCO2 vuodessa. Ainoa ison mittakaavan BECCS
laitos on Illinoisin teollinen CCS laitos, joka kaappaa jopa 1 MtCO2 vuodessa. Tämä
laitos tuottaa etanolia maissista Decaturin laitoksella, tuottaen hiilidioksidia osana
fermentoimisprosessia.

Syntynyt

hiilidioksidi

varastoidaan

syvälle

geologiseen

muodostumaan laitoksen alle. (Consoli 2019) Liitteessä I on esitelty kaikki BECCSpilottihankkeet maailmalla.
Muut neljä tänä päivänä käytössä olevaa BECCS laitosta ovat pienen mittakaavan
etanolia tuottavia laitoksia, jotka käyttävät suurimman osan hiilidioksidista tehostettuun
öljyn tuotantoon (eng. Enhanced Oil Recovery, EOR). Nämä laitokset ovat
•

Kansas Arkalon (USA): 200 000 tCO2 vuodessa kompressoidaan ja kuljetetaan
putkia pitkin etanolia tuottavalta laitokselta kahdelle öljy-yksikölle Teksasissa
EOR varten.

•

Bonanza CCS (USA): 100 000 tCO2 vuodessa kaapataan etanolia tuottavalta
laitokselta, kompressoidaan ja kuljetetaan putkia pitkin lähistöllä olevalle
öljykentälle EOR varten.

•

Husky Energy CO2 Injection (Kanada): 250 tonnia CO2 päivässä kompressoidaan
ja kuljetetaan rekoilla etanolia tuottavalta laitokselta lähistöllä olevalle
öljykentälle EOR varten.

•

Farnsworth (USA): Yli 600 000 tCO2 kompressoitiin etanolia tuottavalta
laitokselta (Kansas) ja lannoitetehtaalta (Teksas) ja kuljetettiin putkia pitkin
Farnsworthin öljykentälle EOR varten. Injektio öljykenttiin on nyt lopetettu.

Lisäksi kolmessa muussa projektissa suunnitellaan BECCS:
•

Mikawa Power Plant (Japani): 49 MW:n voimalaitos yksikkö muunnetaan
toimimaan täysin biomassalla hiilidioksidin talteenottotekniikalla. Painopiste on
nyt turvallisen ulkomeri varastointipaikan tunnistaminen.
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•

Drax Power Plant (Britannia): Biomassa sähkövoiman tuottamispilotti PohjoisYorkshiressä mahdollisuudella kehittää CCS-teknologia.

•

Norwegian Full-Chain CCS (Norja): BECCS integraatio jätteistä-energiaksi
laitoksissa ja sementtilaitoksissa.

Kuvassa 15 nähdään BECCS laitokset maailmankartalla.

Kuva 15. BECCS-laitokset maailmalla (Consoli 2019).

8.1

HPC-pilottihanke Tukholman multi-energia systeemissä

Tukholman multi-energia systeemi on yksi maailman kehittyneimmistä, sisältäen
suurimman osan neljännen sukupolven kaukolämmön elementeistä. Se tuottaa 12 TWh
kaukolämpöä normaalina vuotena, josta puolet tulee bioenergiasta, joka on lähtöisin joko
biomassasta tai biogeenistä yhdyskunta jätteestä (eng. Municipal Solid Waste, MSW).
Stockholm Exergi (SE) on suurin laitos Tukholman systeemissä ja sillä on kokemusta
hiilenkaappausmenetelmistä: vuosien 1971 ja 2011 välillä sillä oli HPC-prosessi
paikallisessa kaasunjalostuslaitoksessa, joka näkyy kuvassa 16.
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Kuva 16. Neljä HPC/Benfield CO2 erottelulinjaa kaasunjalostuslaitoksella Tukholmassa (Levinh
et al. 2019)

Lisäksi SE on tehnyt pilottilaitoksen SARGAS-prosessista, joka on yksinkertaistettu
HPC/Benfield prosessi asennettuna paineistettuun kattilaan. Tämä pilottilaitos toimi
vuosina 2007–2009 paineistetussa leijupetipoltossa, jonka teho oli 400 MW. Vuodesta
2017 lähtien SE on käyttänyt myös pilottilaitosta biohiilen ja kaukolämmön
yhteistuotantoon. Tämä laitos tuottaa noin 300 tonnia biohiiltä vuodessa (mikä vastaa
noin 750 tonnia hiilidioksidia) ja tuottaa samalla kaukolämpöä noin 1 GWh. (Levinh et
al. 2019)

8.2

Drax Power Station

Drax Power Station on Iso-Britannian suurin uusiutuvaa energiaa tuottava laitos. Tällä
laitoksella on BECCS-pilottilaitos, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Drax
Power Station käyttää C-capture teknologiaa, jolla pystytään kaappaamaan hiilidioksidia

60
tonni päivässä. Tämä BECCS-pilottilaitos on ensimmäinen, jossa hiilidioksidi kaapataan
täysin biomassaa polttovasta laitoksesta. Pilottilaitoksesta saatava hiilidioksidin
kaappaamiseen liittyvä data analysoidaan, jotta voitaisiin täysin ymmärtää teknologian
potentiaali ja kuinka teknologia voitaisiin skaalata suurempaan kokoluokkaan Draxissa.
Osana tähän kuuluu erilaisten hiilidioksidin käyttö- ja varastointitapojen kehittäminen ja
tunnistaminen. Drax on investoinut 400 000 £ pilottilaitokseen, mikä voi olla
ensimmäinen useista voimalaitoksella toteutettavista BECCS-projekteista. (Drax Group
plc 2020).

8.3

Rotterdamin satama, Porthos

Porthos (eng. Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage) valmistelee
projektia, jossa hiilidioksidia kuljetetaan Rotterdamin sataman teollisuudesta ja
varastoidaan tyhjiin kaasukenttiin Pohjanmeren alle. Porthos projektin hiilidioksidi on
kaapattu monien Rotterdamin sataman yritysten toimesta. Yritykset syöttävät
hiilidioksidin yhteiseen keräävään putkistoon, joka kulkee Rotterdamin sataman alueella.
Tämän jälkeen hiilidioksidi paineistetaan kompressoriasemalla. Paineistettu hiilidioksidi
kuljetetaan merellä kulkevaa (offshore) putkistoa pitkin alustalle Pohjanmerellä, noin 20
kilometriä rannikolta merelle päin. Tältä alustalta hiilidioksidi pumpataan tyhjään
kaasukenttään. Tyhjät kaasukentät sijaitsevat yli kolmen kilometrin syvyydessä
Pohjanmeren alla. On arvioitu, että Porthos projekti pystyy varastoimaan alkuaikoinaan
2–2,5 MtCO2/vuodessa. (Rotterdam CCUS)

8.4

Norjalaiset CCS-hankkeet

Toteutettavuustutkimus vuoden 2016 heinäkuulta näytti, että hiilidioksidin kaappaus on
teknisesti mahdollista kolmella päästöpaikalla Norjassa: Norcem sementtitehtaalla
Brevikissä (omistaja Heidelberg sementti), Yaran ammoniakki tehtaalla Porsgrunnissa ja
Fortum Oslo Varmen (FOV) energian talteenottolaitoksella Oslossa. Nämä laitokset
toimittivat konseptitutkimuksensa hiilidioksidin talteen ottamiseksi syksyllä 2017.
Norjan parlamentti hyväksyi tarkistetun budjetin vuoden 2018 toiselle puolikkaalle ja
tämä sisälsi rahoitusta Norcem:n ja FOV:n projekteille kehittyneempien suunnitelmien
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aloittamiseksi. Yara ei jatka projektinsa kanssa ja tämä sovittiin yhteistyössä yrityksen ja
hallituksen välillä. Norcem ja Fortum Oslo Varme aikovat kaapata noin 400 000 tonnia
hiilidioksidia kumpikin. (Norcem 2020)
Hiilidioksidi kuljetetaan laivalla kaappauslaitokselta rannikolla sijaitsevalle laitokselle
Norjan länsirannikolle väliaikaiseen varastointiin. Tämän jälkeen hiilidioksidi kuljetetaan
putkea pitkin merenalaiseen muodostumaan Pohjanmerellä varastointia varten.
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9

YHTEENVETO

Bio-energia hiilidioksidin talteenotolla (BECCS) – hiilidioksidi, joka on absorboitunut
ilmakehästä biomassan fotosynteesissä, kaapataan ja varastoidaan geologisesti, kun
biomassa on poltettu tai kaasutettu energiantuotantoon tai muunnettu biopolttoaineeksi.
BECCS:n positiivisia vaikutuksia ovat markkinoiden mahdollisuudet, talouden
monipuolistaminen, energiaomavaraisuus, teknologian kehittyminen ja muutos, sekä
kasvihuonekaasujen

väheneminen.

Negatiivisina

vaikutuksia

ovat

kilpailu

ruuantuotannon kanssa, terveysvaikutukset, biodiversiteetin häviäminen, metsien
häviäminen ja pilaantuminen, mahdolliset ilman kautta tapahtuvat CO2-vuodot ja
lannoitteiden vaikutukset maaperään ja veteen. Lisäksi albedon, eli heijastussuhteen,
muuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti ja suorista tai epäsuorista maankäytön
muutoksista aiheutuvat päästöt voivat vaikuttaa negatiivisesti. BECCS:llä talteen otettu
hiili pysyy varastoituna luotettavassa geologisessa muodostumassa todella hyvin ja
varastoitavan hiilidioksidin määrä riippuu bioenergian tuotannon mahdollisuuksista.
BECCS mahdollistaa kunnianhimoisemmat päästötavoitteet, joihin ei muuten päästäisi.
Lisäksi se antaa lisäaikaa viivyttämällä päästöhuippuvuotta sekä helpottaa keskipitkää ja
väliaikaista päästöjen konsentraation ylitystä. Lisäksi BECCS pystyy tukemaan koko
systeemin hiilettömäksi saattamista sallimalla korkeammat päästöt sektoreilla, jotka ovat
vaikeasti saatavissa hiilivapaiksi, kuten esimerkiksi lentoliikenne. Tästä huolimatta,
BECCS:ä ei tulisi nähdä korvikkeena suorille lieventämistoimenpiteille. BECCS:n
pääpotentiaali onkin vähentää kuluja, jotka liitetään päästöjen tasapainottamiseen
sektoreilta, joissa päästöjä on teknisesti vaikea alentaa
Hiilidioksidin talteenottotekniikoita on kolmea päätyyppiä: hiilidioksidin talteenotto
savukaasuista, talteenotto ennen polttoa ja talteenotto happipolton avulla. Näistä
vaihtoehdoista talteenotto savukaasuista lienee tutkituin sen hyvän skaalautuvuuden ja
integroitavuuden vuoksi. Savukaasuista talteenotossa hiilidioksidi sidotaan johonkin
kemialliseen liuottimeen, josta se edelleen erotellaan kuljetusta ja varastointia varten.
Tärkeimmät kuljetusmenetelmät hiilidioksidille ovat putki- ja laivakuljetus. Usein
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taloudellisesti kannattavinta on hiilidioksidin putkikuljetus. Ennen kuljetusta hiilidioksidi
on esikäsiteltävä ja paineistettava kuljetusmuodon mukaan.
Yksi hiilidioksidin mahdollinen varasto on geologiset muodostumat, kuten ehtyneet öljyja kaasukentät. Toinen mahdollinen varasto on suolaisen veden täyttämät huokoiset
sedimenttiset tai sedimenttikivikerrokset. Lisäksi hiilidioksidia voitaisiin varastoida
sopivasti

huokoisiin

kivihiilikerrostumiin,

joiden

louhinta

on

taloudellisesti

kannattamatonta. Pysyvistä varastointikohteista potentiaalisimpina pidetään kaasun- ja
öljyntuotantokenttiä,

suolavesi

kerrostumia

ja

hyödyntämiskelvottomia

kivihiilikerrostumia. Näistä kuitenkin kivihiilikerrostumien osuus on vähäinen.
Varastointipotentiaaliksi hiilidioksidille on arvioitu ainakin 2000–10 000 Gt CO2 (IPCC
2005) mutta nämä arvioit ovat hyvin epävarmoja. Toinen arvio hiilidioksidin
varastointipotentiaalille on 16 800 Gt CO2 (IEA CCS 2009). Kokonaiskapasiteetista
hyödynnettävissä oleva osuus on arvioiden mukaan noin 10–20 %.
Työssä mallinnettiin yksinkertaista MEA-prosessia, tavoitteena saada malli, jossa
lähtöarvoja muuntelemalla voidaan tutkia prosessiin sisään- ja ulosmeneviä lämpövirtoja.
Mallin pohjana käytettiin tutkimusta, jossa oli tutkittu MEA-prosessin hyötysuhteen
parantamista eli kustannusten pienentämistä erilaisten prosessisimulaatioiden avulla.
(Fisher et al. 2005). Ensimmäinen prosessi oli ilman minkäänlaista hukkalämpövirtojen
hyödyntämistä, niin sanottu perinteinen MEA-prosessi. Perinteisen MEA-prosessin
ongelmana on suuri energiankulutus, mikä laskee voimalaitoksen kokonaishyötysuhdetta
merkittävästi. Kehittyneemmissä MEA-prosesseissa pyritään parantamaan hyötysuhdetta
lisäämällä prosessiin hukkalämpövirtoja hyödyntäviä komponentteja. Mallinnuksen
toinen tarkoitus olikin vertailla, kuinka hyviä kehittyneemmät MEA-prosessit ovat
verrattuna perinteiseen prosessiin. Energiasäästöt parannetuilla konfiguraatioilla olivat
noin 8–10 %.
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