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Hiilidioksidi (CO2) on haitallinen kasvihuonekaasu, jonka määrää teollisuuden päästöissä tulisi
pyrkiä vähentämään ilmastonmuutoksen

ehkäisemiseksi.

Erilaisia CO2

hyötykäytön

teknologioita (CCU) on esitetty mahdollisiksi päästöjenvähennyskeinoiksi. CO2 on mahdollista
ottaa talteen polttoprosessin savukaasuista hyödyntämällä CO2 absorptiota kemiallisiin
liuottimiin, kuten natriumhydroksidiin (NaOH). Absorbentin pH:ta säätelemällä CO2 voidaan
absorboida

liuokseen

kalsiumkarbonaattina

karbonaatti-ioneina
(CaCO3)

(CO32−),

ja

myöhemmin

erottaa

liuoksesta yksinkertaisella saostusprosessilla.

esim.

Päästöjä

aiheuttavan tuotantolaitoksen yhteyteen sijoitetun, toisiinsa integroitujen CO2-talteenotto- ja
karbonaatinsaostusprosessien avulla on teoriassa mahdollista vähentää CO2-päästöjä,
hyödyntämällä samalla teollisuuden sivuvirtoja hyödyllisten kemikaalin valmistuksessa. Tässä
työssä

esitellään

jatkuvatoimisen

CO2 -talteenottolaitteiston,

ja

siihen

integroidun

kalsiumkarbonaatin (CaCO3) saostuslaitteiston teoreettinen toimintaperiaate. Teoreettisen
laitteiston lohko- ja virtauskaavio esitellään ja laitteiston yksinkertainen massatase lasketaan.
Laitteiston suunnittelussa ja massataseiden laskennassa käytetään kokeellisella laitteistolla
saatua dataa.
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KIRJALLISUUSOSA

1

JOHDANTO

Hiilidioksidin

(CO2)

määrä

ilmakehässä

on

lisääntynyt

merkittävästi

viimeisten

vuosikymmenten aikana. Hiilidioksidin, ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen (greenhouse
gases, GHG) reilu vähentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen ja sen haitallisten
vaikutusten ehkäisemiseksi. CO2-talteenottoa (carbon capture) yksittäisistä päästölähteistä tai
jopa suoraan ilmakehästä on esitetty osittaiseksi ratkaisuksi tähän ongelmaan.
CO2-talteenottoa ja varastointia (carbon capture and storage, CCS) on ehdotettu yhdeksi
päästöjenvähennyskeinoksi. CCS-teknologioissa päästölähteistä talteenotettu CO2 säilötään
maaperään, esimerkiksi pohjavesiesiintymien tai tyhjentyneiden öljy- ja maakaasukenttien
huokoisiin kivilajeihin (Boot-Handford, 2013) CCS-teknologioihin liittyy kuitenkin suuria
taloudellisia ja teknologisia ongelmia (Cuéllar-Franca, 2015). CO2 varastoiminen maaperään
vaatii suuria pääomainvestointeja, mutta ei ole tuottoisaa toimintaa, joten rahoituksen
löytäminen on haastavaa. Maaperän soveltuvuus varastointiin on myös tutkittava tarkkaan, jotta
odotettua voimakkaampia CO2-vuotoja takaisin ilmakehään ei tapahtuisi (Rubin, De Coninck,
2005).
Mahdollisesti kannattavammiksi, ja siksi kiinnostavammiksi päästöjenvähennysmenetelmiksi
voivatkin tulevaisuudessa nousta erilaiset CO2-talteenoton ja hyötykäytön teknologiat (carbon
capture and utilization, CCU). CCU-teknologioissa talteenotettu CO2 käytetään uusien
tuotteiden, kuten polttoaineiden tai kemikaalien tuotantoon (Cuéllar-Franca, 2015). Suurimpana
esteenä näiden tekniikoiden käyttöönotolle ovat muodostuneet tehokkaaseen talteenottoon ja
hyötykäyttöön vaadittavien prosessivaiheiden korkea hinta ja käyttöönoton haastavuus
(Marocco Stuardi, 2019). Hiilidioksidipäästöjä synnyttävät prosessit eroavat toisistaan paljon ja
yhden, kaikenlaisiin prosesseihin soveltuvan CCU-teknologian kehittäminen on käytännössä
mahdotonta (Cuéllar-Franca, 2015). CO2-talteenotto- ja hyötykäyttöprosessien suorittaminen
eri tuotantolaitoksissa on harvoin kannattavaa prosessin energiatehokkuuden kannalta, ja näiden
prosessien integroiminen toistensa lisäksi päästölähteen yhteyteen onkin monesti optimaalisin
vaihtoehto (Marocco Stuardi, 2019).
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Hiilidioksidin kemiallinen absorptio amiinipohjaisiin liuottimiin, kuten monoetanoliamiiniin
(MEA) on tällä hetkellä lähes ainoa kaupallistettu CO2-talteenottoprosessi (Nakao et al., 2019).
Monet näistä yhdisteistä ovat kuitenkin herkästi haihtuvia, syövyttäviä tai vaikeasti
regeneroitavia (Zhao, 2016). Näiden ongelmien vuoksi muiden emäksisten liuosten, kuten
natriumhydroksidin (NaOH) käyttöä on esitetty amiinipohjaisten liuottimien vaihtoehdoksi
(Cuéllar-Franca, 2015). Korkean reaktiivisuutensa, suuren CO2-absorptiokapasiteettinsa ja
edullisuutensa ansiosta natriumhydroksidia voidaan pitää potentiaalisena vaihtoehtona
amiinipohjaisille liuottimille.
Amiinipohjaisiin liuottimiin tapahtuva CO2-talteenotto vaatii absorptiossa ja desorptiossa
(absorbentin regeneroinnissa) tilavuudeltaan suurien prosessilaitteiden käyttöä riittävän
tehokkaan

aineensiirron

aikaansaamiseksi

(Zhao,

2016).

Suurten

absorptio-

ja

desorptiokolonnien käyttöön liittyy kuitenkin monia ongelmia, esimerkiksi liuottimien
vaahtoaminen, haihtuminen ja pilaantuminen, sekä suuri energiankulutus (Zhao, 2016). Näihin
ongelmiin

on

esitetty

ratkaisuksi

toisenlaisten

talteenottolaitteistojen,

kuten

membraanikontaktorien käyttöä. Membraanikontaktorit ovat membraanisysteemejä, joiden
membraanin onttokuiturakenteen avulla on mahdollista saavuttaa suuri aineensiirtopinta-ala
kaasu- ja nestefaasien välille verrattain pienellä laitetilavuudella (Gabelman, 1999).
Membraanikontaktorien

tarjoamat

edut

ovat

merkittäviä

perinteisempiin

talteenottoteknologioihin verrattuna (Gabelman, 1999).
Tämän työn tarkoituksena on suunnitella integroitua CO2-talteenotto- ja CaCO3saostusprosessia lohko- ja virtauskaavioiden, sekä yksinkertaisen massataselaskennan avulla.
Kirjallisessa osassa tarkastellaan ensin yleisesti CO2 talteenoton ja hyötykäytön vaihtoehtoja,
sekä

tunnettuja

talteenottoteknologioita.

membraanikontaktorien

toimintaa,

Tämän

NaOH-liuokseen

jälkeen

tarkastellaan

tapahtuvan

tarkemmin

CO2-absorbtioreaktion

periaatteita, sekä tuotteena saatavan kalsiumkarbonaatin yleisiä ominaisuuksia ja teollisia
valmistusprosesseja.

Työn kokeellisessa osassa prosessin

toimintaa demonstroidaan

koelaitteiston avulla, ja saatuja tuloksia hyödynnetään prosessin suunnittelussa.
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2

CO2 TALTEENOTTO JA HYÖTYKÄYTTÖ

Teollisuuden CO2-päästöjä syntyy eniten voimalaitosten toiminnan, öljyn- ja biokaasun
jalostuksen, sekä ammoniakin, etyleenioksidin, sementin, raudan ja teräksen tuotannon
yhteydessä. Maailman CO2-päästöistä jopa 40 % syntyy fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvasta
sähköntuotannosta. (Cuéllar-Franca, 2015)
Vaikka CO2-talteenotto suoraan ilmakehästä on mahdollista, teollista hyötykäyttöä ajatellen
ilmakehän CO2-pitoisuus (~390 ppm) on varsin pieni (Boot-Handford, 2013). CO2-pitoisuus
on useimpien voimalaitosten savukaasuissa alle 40 %, riippuen käytetystä hiililähteestä
(polttoaineesta) (Ho, 2019). CO2-pitoisuus tyypillisen polttoprosessin savukaasussa on alle 16
% (Zhao, 2016). Happipoltto -voimalaitosten savukaasuissa CO2-pitoisuus voi olla lähes 85 %
ja vedyn tuotantolaitosten savukaasuissa jopa 70-90 % (Ho, 2019). Koska vähemmän
epäpuhtauksia sisältävien savukaasujen puhdistus ja konsentrointi CO2 suhteen on
energiatehokkaampaa kuin talteenotto ilmakehästä, ja vaatii tilavuudeltaan pienempien
kaasumäärien käsittelyä (Boot-Handford, 2013), useimmat CCS- ja CCU-teknologiat on
kehitetty CO2-talteenottoon yksittäisistä päästölähteistä.
Talteenotossa saatu CO2 voidaan hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena tai sellaisenaan
monissa eri prosesseissa ja käyttökohteissa (IEA, 2019). Vaihtoehtoisiksi CCU-teknologioiksi
on esitetty mm. CO2 käyttöä polttoaineiden ja elintarvikkeiden raaka-aineena biologisessa
konversioprosessissa, hiilihapotetuissa virvoitusjuomissa, kemikaalien (esim. metanolin, urean,
hiilimonoksidin, ja metaanin) raaka-aineena, tehostetussa polttoaineiden talteenotossa
(enhanced oil recovery (EOR), enhanced gas recovery (EGR), enhanced coal bed methane
recovery (ECBM)), polykarbonaattien ja muiden polymeerien valmistuksessa, sekä
karbonaattien mineralisoinnissa (Ho, 2019) (Kuva 1). CO2 käyttö lyhytikäisten tuotteiden, kuten
elintarvikkeiden tai polttoaineiden raaka-aineena johtaa usein uusiin päästöihin tuotteiden
käytön yhteydessä (Boot-Handford, 2013). Muovit ja mineralisoimalla tuotetut karbonaatit sen
sijaan ovat pitkäikäisiä ja voivat siksi toimia pitkäaikaisempina hiilivarastoina (Boot-Handford,
2013).
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Kuva 1

Talteenotetun CO2 käyttökohteita. (Mukailtu (Ho, 2019))

CO2 raaka-aineenaan käyttävistä prosesseista vain muutamaa toteutetaan teollisessa
mittakaavassa (Boot-Handford, 2013). Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi CO2 globaalin
kulutuksen vuonna 2015 olleen noin 230 Mt vuodessa, josta 57 % käytettiin urean
valmistukseen (IEA, 2019). Vaikka globaalin CO2-kulutuksen arvioidaankin kasvavan noin 1,7
% vuosittain (IEA, 2019), ovat ihmisperäiset vuosittaiset CO2-päästöt useita kertaluokkia
kulutusta suuremmat (Boot-Handford, 2013). Pelkästään suurien pistekuormituslähteiden
vuosittaiset päästöt (~140 000 Mt) ovat noin 60-kertaiset vuosittaiseen CO2-kulutukseen
verrattuna (Boot-Handford, 2013).
CO2 käyttöä prosessien raaka-aineena rajoittavat prosessien korkeat puhtausvaatimukset (Ho,
2019). Raaka-aineena käytetyn CO2 puhtaudeksi vaaditaan mm. metanolin, metaanin ja
hiilihapotettujen juomien valmistusprosesseissa 99 %, ja urean valmistuksessa puhtaus tulee
olla jopa 99,9 % (Ho, 2019). Korkean puhtauden lisäksi monissa prosesseissa CO2 tarvitaan
paineistettuna. Esimerkiksi tehostetussa polttoaineiden talteenotossa (EOR, EGR, ECBM)
käytetty CO2 tarvitaan jopa yli 100 bar paineessa (Ho, 2019). CO2-talteenotossa käytetyt
savukaasut ovat useimmiten paineeltaan alhaisia (~1 atm), joten talteenotossa saadun CO2
paineistus vie paljon energiaa ja ei siksi aina ole taloudellista (Ho, 2019). Mineraalien
karbonoinnissa CO2 voidaan joskus hyödyntää alhaisessakin paineessa ja puhtaudessa (Ho,
2019).
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2.1 CO2-talteenoton vaihtoehdot
Vakiintuneissa CO2-talteenottoprosesseissa CO2 voidaan erottaa polton jälkeen (postcombustion capture), ennen polttoa (pre-combustion capture) vai happipolton jälkeen (oxy-fuel
combustion capture) (Keskitalo, 2013). Talteenottoprosessit luokitellaan sen mukaan, syntyykö
CO2 prosessin sivutuotteena, poistettavana välituotteena vai puhtaalla hapella tapahtuvan polton
seurauksena (Cuéllar-Franca, 2015). Havainnollistava kuva eri prosessityypeistä on esitetty alla
Kuvassa 2.

Kuva 2

CO2-talteenoton vaihtoehtoja (Mukailtu (Cuéllar-Franca, 2015, Keskitalo,
2013))

Polton jälkeisellä CO2-talteenotolla tarkoitetaan hiilidioksidin erottamista prosessissa
syntyvästä sivutuote-, jäte- tai päästövirrasta (Cuéllar-Franca, 2015). Polttoprosesseissa
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hiililähteen, esimerkiksi fossiilisen polttoaineen, avulla tuotetaan energiaa ja lämpöä (päätuote)
palamisreaktiossa ja samalla sivutuotteena syntyy savukaasuja, josta haitalliset epäpuhtaudet ja
CO2 erotellaan. Savukaasut voivat sisältää CO2 ja vesihöyryn lisäksi pienhiukkasia,
raskasmetalleja tai happamia kaasuja (Materazzi, 2013). Polton jälkeistä CO2-talteenottoa
voidaan hyödyntää erityisesti voimalaitoksissa ja biokaasun jalostuksessa, sekä etyleenioksidin,
sementin, raudan, polttoaineiden ja teräksen valmistusprosesseissa (Cuéllar-Franca, 2015).
Polttoa edeltävässä CO2-talteenotossa epätoivottuna sivutuotteena syntynyt hiilidioksidi
halutaan erottaa prosessin välituotteesta, ennen välituotteen jatkojalostusta (Cuéllar-Franca,
2015). Polttoa edeltävää CO2-talteenottoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteiden ja
nestemäisten polttoaineiden kaasutuksen yhteydessä, sekä maakaasua käyttävissä kaasu-höyry
kombivoimalaitoksissa (IGCC) (Keskitalo, 2013). Molemmissa prosesseissa CO2 erotetaan
kaasutuksessa syntyneestä synteesikaasusta ennen varsinaista polttoprosessia. Synteesikaasu
koostuu CO2 lisäksi hiilimonoksidista (CO) ja vedystä, joita käytetään jatkoprosessissa energian
tuotantoon (Keskitalo, 2013).
Happipoltto (oxy-fuel combustion tai oxy-combustion capture (Ho, 2019)) on eräänlainen
polttoa edeltävän CO2-talteenoton erikoismuoto. Happipoltossa hiililähteen energia vapautetaan
prosessin käyttöön polttamalla se lähes puhtaalla (> 95 % (Macdowell, 2010)) happikaasulla
(Cuéllar-Franca, 2015). Palaminen tapahtuu tavallisia polttoprosesseja puhtaammin, typen
oksideja (NOX) syntyy vähemmän ja savukaasun CO2-pitoisuus on korkea (75-86 % (Hu,
2012)). Teknologian ongelmana on polttamisessa käytetyn puhtaan hapen korkea hinta
(Keskitalo, 2013).
Teollisista prosesseista tapahtuvan talteenoton lisäksi myös suoraan ilmasta tapahtuvaa CO2talteenottoa (direct air capture, DAC) on esitetty keinoksi kontrolloida ilmakehän
hiilidioksidipitoisuutta, mikäli muut ilmastonmuutoksen rajoittamisen keinot epäonnistuvat
(Boot-Handford, 2013). Ilmakehästä tapahtuvassa CO2-talteenotossa talteenottolaitosten sijainti
ei ole riippuvainen päästölähteistä, ja sen avulla pystyttäisiin vähentämään esimerkiksi
liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Ilmakehästä tapahtuva CO2-talteenotto on ainoa aidosti
hiilinegatiivinen talteenottomuoto, sillä teollisuuden prosesseihin liitetty talteenotto ainoastaan
vähentää syntyviä päästöjä, mutta ei kokonaan poista niitä.
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3

CO2-TALTEENOTTOTEKNOLOGIAT

Hiilidioksidin talteenotolle potentiaaliset prosessien savukaasu-, sivutuote- tai jätevirrat eroavat
toisistaan suuresti esimerkiksi kaasukoostumuksensa, paineensa ja lämpötilansa suhteen. Tästä
syystä yhtä, kaikenlaisiin prosesseihin soveltuvaa talteenottomenetelmää on haastavaa, ellei
mahdotonta kehittää (Cuéllar-Franca, 2015).
Polton jälkeinen CO2-talteenotto on kaupallisesti hyödynnetyin talteenottovaihtoehto, sillä se
voidaan muita helpommin integroida mukaan jo olemassa oleviin prosesseihin (Zhao, 2016).
Polton jälkeisessä CO2-talteenotossa on hyödynnetty mm. hiilidioksidin kemiallista absorptiota
nestemäisiin liuottimiin, adsorptiota kiintoaineisiin, erotusta membraanien avulla ja
kryogeenista

erotusta

(Cuéllar-Franca,

2015).

Teknologioita

on

sovellettu

lähinnä

voimalaitoksissa, mutta myös raudan, teräksen, ja sementin valmistusprosesseissa, sekä öljyn ja
biokaasun jalostuksessa (Cuéllar-Franca, 2015).
Polttoa edeltävässä CO2-talteenotossa on hyödynnetty kemiallista absorptiota liuottimiin.
IGCC-tyypin voimalaitoksissa talteenotossa on lisäksi käytetty fysikaalisia liuottimia (esim.
Selexol, rectisol) (Cuéllar-Franca, 2015), joiden toiminta perustuu kaasun liukoisuuteen
liuottimeen, kun kemiallisten liuottimien tapauksessa reaktiot kaasun ja nesteen välillä
aiheuttavat kaasun absorption (Stewart, 2014).
3.1 Kemiallinen absorptio CO2-talteenotossa
Kemiallista absorptiota nestemäisiin liuottimiin pidetään tällä hetkellä vakiintuneimpana
teknologiaa edustavana (state-of-the-art) talteenottoteknologiana polton jälkeisessä CO2talteenotossa

(Zhao,

2016).

Sen

avulla

pystytään

tyypillisesti

yli

80

%

CO2-

talteenottotehokkuuteen alhaisillakin CO2-pitoisuuksilla (Zhao, 2016).
Amiinipohjaiset liuottimet, kuten monoetanoliamiini (MEA), dietanoliamiini (DEA) ja
metyylidietanoliamiini (MDEA) ovat yleisimmin CO2-talteenotossa käytettyjä kemiallisia
liuottimia (Nakao et al., 2019). MEA on näistä eniten käytetty, sen CO2-talteenottoominaisuuksia pidetään yleisesti standardina, joihin muiden liuottimien ominaisuuksia
verrataan (Macdowell, 2010). Amiinipohjaisten liuottimien käyttö perustuu amiinien ja CO2
välisiin kaksisuuntaisiin reaktioihin, joiden avulla CO2 voidaan sitoa kaasuvirrasta

12

amiinimolekyyliin kemiallisella sidoksella, ja myöhemmin vapauttaa erilleen (Nakao et al.,
2019).
Yksinkertaistettu virtauskaavio tyypilliselle amiinipohjaisiin liuoksiin perustuvalle CO2talteenottoprosessille on esitetty alla, Kuvassa 3. Laitteisto koostuu kahdesta erillisestä
yksikköprosessista: absorptiokolonnista ja desorptioyksiköstä (liuottimen regenerointiyksikkö).
Absorptiossa esikäsitellyt savukaasut ja laiha liuotin johdetaan kolonniin vastavirtaisesti niin,
että liuotin johdetaan sisään kolonnin päältä ja kaasut kolonnin alapuolelta. ”Laihalla”
liuottimella (lean solvent) tarkoitetaan, että liuotin sisältää vain vähän tai ei ollenkaan
absorboitavaa komponenttia (CO2). Laiha liuotin virtaa alas pystysuuntaista kolonnia
täytemateriaalia tai välipohjia pitkin, absorboiden haluttuja komponentteja kaasufaasista.
(Macdowell, 2010)

Kuva 3

Amiinipohjaisiin

liuottimiin

tapahtuvan

CO2-talteenottoprosessin

yksinkertaistettu virtauskaavio. (Macdowell, 2010)
Kolonnin

pohjalta

poistuva,

”rikas”

liuotin

(rich

solvent)

johdetaan

liuottimen

regenerointiyksikkönä toimivaan desorptiokolonniin, jonka alapäässä on kiehutin (reboiler) ja
yläpäässä lauhdutin. Kiehuttimen avulla absorptiokolonnista saapuva rikas liuotin lämmitetään
desorptiolämpötilaan, jossa absorptiossa syntyneet kemialliset sidokset hajoavat. Kiehuttimella
tuotetaan myös strippauksessa tarvittava höyryvirta. Lauhduttimen avulla desorptiokolonnista
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poistuva ylitevirta pidetään mahdollisimman puhtaana, ja samalla tuotetaan kolonnin tarvitsema
palautusvirta. (Macdowell, 2010)
Polttoprosessista tulevat savukaasut joudutaan esikäsittelemään ja jäähdyttämään ennen kuin ne
voidaan johtaa absorptiokolonniin. Esikäsittelyssä kaasusta pyritään poistamaan CO2talteenoton kannalta haitallisia epäpuhtauksia, kuten SOx ja NOx -yhdisteitä. Epäpuhtauksien
poistamisen lisäksi kuumat savukaasut (45-120 °C) täytyy jäähdyttää 45-50 °C lämpötilaan,
liuottimen

haihtumisesta

syntyvien

hävikkien

ehkäisemiseksi

ja

CO2-absorbtion

parantamiseksi. (Zhao, 2016)
Vaikka kemialliseen absorptioon perustuva CO2-talteenotto on varsin vakiintunut teknologia,
sen käyttöön liittyy edelleen monia haasteita. Absorptiossa käytetyt kolonnit ovat kooltaan
suuria, riittävän aineensiirron aikaansaamiseksi. Savukaasujen vaatima esikäsittely ja liuottimen
regeneroiminen

desorptiossa

kuluttavat

merkittävästi

energiaa.

Yleisesti

käytetyt

amiinipohjaiset liuottimet aiheuttavat laitteiston korroosiota. Liuottimen vaahtoaminen,
kanavoituminen, tulviminen, haihtuminen, pilaantuminen ja sekoittuminen kolonnissa voivat
haitata prosessin toimintaa. (Zhao, 2016)
Uusien, energiatehokkaampien liuottimien löytyminen tai kehittäminen voivat tarjota ratkaisun
kemialliseen absorptioon perustuvan CO2 -talteenotton ongelmiin, sillä kolonnien rakennetta
parantelemalla päästään arvioiden mukaan enää inkrementaalisiin parannuksiin prosessin
tuottavuudessa (Macdowell, 2010). Koska CO2 liukenee hyvin emäksisiin liuottimiin, erilaisia,
hydroksidiryhmiä sisältäviä liuottimia, kuten natriumhydroksidi NaOH ja kalsiumhydroksidi
Ca(OH)2 on käytetty CO2-talteenotossa amiinipohjaisten liuottimien vaihtoehtona (CuéllarFranca, 2015). Myös useita ionisia nesteitä (ionic liquids, IL) on todettu CO2-talteenottoon
soveltuviksi (Ramdin, 2012). Ionisilla nesteillä tarkoitetaan yksinomaan ioneista koostuvia
suoloja, joiden sulamispiste on alle 100 °C (Freemantle, 2010).
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4

MEMBRAANIKONTAKTORIT

Membraanikontaktorit (MC) ovat membraanisysteemejä, joiden avulla kaksi faasia saatetaan
kosketuksiin toistensa kanssa faasien välisen aineensiirron tehostamiseksi. Membraani estää
faasien välisen dispergoitumisen, mutta tarjoaa silti huokoisen rakenteensa ansiosta suuren
aineensiirtopinta-alan faasien välille. Membraani ei vaikuta aineensiirron selektiivisyyteen,
vaan sen määrittää käytetty liuotin (Siagiana, 2019). Membraanikontaktoreja voidaan käyttää
esimerkiksi

kaasujen

absorbointiin

kaasuseoksesta

nestemäiseen

liuottimeen

ja

kaasujenpoistoon nesteistä (Gabelman, 1999).
Membraanikontaktoreissa on mahdollista käyttää useita erilaisia membraanikonfiguraatiota,
mutta yleisimmin käytetyksi konfiguraatioksi on valikoitunut onttokuitumembraanimoduuli
(hollow fibre membrane contactor, HFMC) (Gabelman, 1999). HFMC-moduulissa membraani
koostuu mikrohuokoisista ontoista kuiduista, jotka on aseteltu rinnakkain kuitukudokseksi.
Kuitukudokset on usein järjestelty kontaktorin kotelon (housing) sisään keskusputken
(distribution tube) ympärille.
Myös HFMC-moduuleja on kehitetty monentyyppisiä, mutta toimintaperiaate on kaikissa
laitteissa sama: toinen fluideista virtaa membraanikuitujen yli ja toinen kuitujen sisäpuolella,
aineensiirron tapahtuessa membraanin läpi. Käytetyt fluidit (neste tai kaasu), sekä aineensiirron
suunta kontaktorissa vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Kaasufaasin puolella voidaan
käyttää myös tyhjiötä aineensiirron tehostajana. (LiquiCell, 2017)
Esimerkkikuva 3M™ Liqui-Cel™ EXF Series -membraanikontaktorin toimintaperiaatteesta on
esitetty Kuvassa 4. EXF-tyypin kontaktoreja voidaan käyttää esimerkiksi nesteiden
kaasunpoistoon tai kaasujen absorptioon nestemäisiin liuottimiin. Kaksi fluidia johdetaan
kontaktorin sisään vastavirtaisesti. Kontaktorin keskiosan jakolevy (baffle) pakottaa nesteen
virtaamaan kuitujen yli radiaalisesti aineensiirtopinta-alan maksimoimiseksi. (LiquiCell, 2017)
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Kuva 4

3M™ Liqui-Cel™ EXF Series -membraanikontaktori (LiquiCell, 2017).

Kontaktori toimii kaasujen absorptiossa parhaiten, kun membraanin huokoset ovat täynnä
kaasua, nesteen sijaan. Nesteen täyttämät huokoset kasvattavat membraanin aineensiirtovastusta
(Kuva 5), ja heikentävät näin kontaktorin toimintakykyä. Tätä ilmiötä kutsutaan membraanin
kastumiseksi (wetting), ja sitä pyritään välttämään membraanin paine-eron kontrolloinnilla,
sekä membraanimateriaalin ja käytettävän liuottimen valinnalla. (Zhao, 2016)

Kuva 5

Aineensiirto membraanin läpi a) normaalissa (”ei-kastuneessa”) ja b)
kastuneessa tilassa. Nesteen täyttämät huokoset kasvattavat aineensiirron
vastusta merkittävästi. (Zhao, 2016)

Kastumisen ehkäisemiseksi membraanien valmistuksessa käytetään voimakkaasti hydrofobisia
materiaaleja.

Yleisesti

käytettyjä

membraanimateriaaleja

ovat

polypropeeni

(PP),
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polytetrafluorieteeni (PTFE) ja polyvinyylidifluoridi (PVDF). PP on näistä materiaaleista
edullisin, mutta fluoria sisältävät materiaalit, kuten PTFE eivät ole yhtä herkkiä kastumiselle
voimakkaamman hydrofobisuutensa ansioista (Siagiana, 2019). Membraanimateriaalin
käyttäytyminen absorptiossa (lämmön- ja kemikaaliensietokyky) ja sen yhteensopivuus
käytettävän liuottimen kanssa tulee tuntea tarkkaan membraanin pitkäaikaisen suorituskyvyn
takaamiseksi (Zhao, 2016).
Membraanin kastumista pidetään suurimpana membraanikontaktorien käyttöön liittyvänä
ongelmana (Zhao, 2016). Kastumisen lisäksi membraanin likaantuminen (fouling) ja
membraani itsessään kasvattavat aineensiirron vastusta perinteisiin absorptioprosesseihin
verrattuna (Gabelman, 1999). Kontaktorimoduulien käyttöikä on rajallinen, joten moduulien
vaihtamis- ja asennuskustannukset tulee ottaa huomioon membraanikontaktorien käytön
kannattavuuden arvioinnissa (Gabelman, 1999).
Yksi merkittävimpiä membraanikontaktorien etuja perinteisempiin absorptiolaitteistoihin
verrattuna on kontaktorien suuri membraanipinta-ala. Membraanikontaktorien avulla pystytään
saavuttamaan

30-kertaa

suurempi

rajapinta-alue

faasien

välille,

kuin

tavallisissa

absorptiokolonneissa ja jopa 500-kertainen alue tyypillisiin neste-neste-uuttokolonneihin
verrattuna. Membraanin pinta-ala tunnetaan tarkkaan ja säilyy muuttumattomana, fluidien
virtausnopeuksista riippumatta. Koska membraani estää fluidien välisen dispergoitumisen,
fluidivirtojen itsenäinen kontrolloiminen on yksinkertaista. Kontaktorien modulaarinen rakenne
yksinkertaistaa MC-talteenottoprosessien suunnittelua ja skaalausta (scale-up). (Gabelman,
1999)
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5

CO2-ABSORPTIO NAOH-LIUOKSIIN

Hiilidioksidin

talteenotto

kemiallisella

absorptiolla

NaOH-liuoksiin

perustuu

sen

voimakkaaseen reaktioon hydroksidi-ionien kanssa emäksisessä vesiliuoksessa. Yhden CO2tonnin talteenotto vaatii teoriassa ainoastaan 0,9 tonnia NaOH-liuosta, kun vastaavan määrän
talteenotto vaatisi MEA-liuosta 1,39 tonnia. NaOH on halpa ja teollisuuskäytössä yleisempi
kemikaali verrattuna amiinipohjaisiin liuottimiin. (Yoo, 2013)
Hiilidioksidin absorptio NaOH-vesiliuokseen on monivaiheinen tasapainoreaktioiden sarja,
joka voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (Section 1-3, Kuva 6) kussakin vaiheessa tapahtuvien
reaktioiden perusteella. NaOH on vahva emäs, joten Na+ ja OH− -ionit ovat lähes kokonaan
dissosioituneita liuokseen. Na+-ioni ei osallistu absorptioreaktioon. (Yoo, 2013)

Kuva 6

Absorboidun CO2 ja liuoksessa esiintyvien ionien konsentraatio CO2absorptioreaktion edetessä 3% NaOH-liuoksessa. Lisäksi kuvassa on esitetty
liuoksen pH-arvon ja johtokyvyn kehittyminen reaktion edetessä. Absorptio on
jaettu kolmeen, toisistaan eroavaan vaiheeseen (Section 1-3) vaiheessa
tapahtuvien reaktioiden mukaan. (Yoo, 2013)
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Absorption ensimmäisessä vaiheessa (Section 1) kaasumainen CO2 liukenee veteen muodostaen
hydratoitunutta hiilidioksidia (1). Hydratoitunut CO2 (aq) on epästabiili yhdiste, joka reagoi
välittömästi OH− -ionin kanssa muodostaen vetykarbonaattia (HCO3−) ja karbonaattia (CO32−)
reaktioiden (2) ja (3) mukaisesti. Reaktio (3) on hallitseva absorption alkuvaiheessa, sillä
liuoksen korkea emäksisyys edistää karbonaatin syntymistä enemmän kuin vetykarbonaatin
syntymistä. (Yoo, 2013)
CO2 (g) ⇌ CO2 (aq)

(1)

CO2 (aq) + OH − (aq) ⇌ HCO3 − (aq)

(2)

HCO3 − (aq) + OH − (aq) ⇌ H2 O (l) + CO3 2− (aq)

(3)

Reaktioista (1-3) voidaan muodostaa kokonaisreaktio (4) absorption alkuvaiheelle.
2 NaOH(aq) + CO2 (g) → Na2 CO3 (aq) + H2 O (l)

(4)

Natriumkarbonaatti Na2CO3 esiintyy liuoksessa dissosioituneina Na+ ja CO32− -ioneina.
Absorption alkuvaihe on varsin nopea. Vaikka OH− -ionien määrä liuoksessa vähenee tasaisella
nopeudella koko alkuvaiheen ajan, liuoksen pH laskee nopeasti vasta kun suurin osa OH−
-ioneista on kulunut reaktiossa. Liuoksen pH-arvon aleneminen jatkuu väkevillä NaOHliuoksilla noin pH-arvoon 12 asti. Tässä CO2-absorption käännekohdassa OH−-ionien määrä
liuoksessa on olematon, ja absorptioreaktion toinen vaihe alkaa (Section 2). (Yoo, 2013)
CO2-absorptioreaktion toisessa vaiheessa (Section 2) CO32- -ioneja alkaa kertymään liuokseen.
Kasvava CO32− -konsentraatio suosii reaktion (3) käänteisreaktiota, joka puolestaan kiihdyttää
reaktiota (2). Liuoksen pH laskee tämän seurauksena edelleen. Absorptioreaktion toinen vaihe
on huomattavasti ensimmäistä vaihetta hitaampi. Kokonaisreaktio absorption toiselle vaiheelle
voidaan kirjoittaa reaktion (5) mukaan. Myös natriumbikarbonaatti NaHCO3 esiintyy liuoksessa
dissosioituneessa muodossa, Na+ ja HCO3−-ioneina. (Yoo, 2013)
Na2 CO3 (aq) + CO2 (g) + H2 O(l) → 2 NaHCO3 (aq)

(5)

Lopulta, kun reaktio (5) on saavuttanut tasapainonsa, pieni määrä CO2 voi vielä absorboitua
hydratoituneena CO2 (aq) liuokseen absorptioreaktion kolmannessa vaiheessa (Section 3).
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Yhtälöt (4) ja (5) voidaan yhdistää nettoreaktioksi (6) CO2-absorbtiolle NaOH-liuoksiin. (Yoo,
2013)
NaOH(aq) + CO2 (g) → NaHCO3 (aq)

(6)

NaOH-liuoksen CO2-absorptiokapasiteetti absorption ensimmäisessä vaiheessa (Section 1) on
riippuvainen liuoksen konsentraatiosta. Koska väkevämmät NaOH-liuokset sisältävät enemmän
OH−-ioneja, ne pystyvät absorboimaan itseensä enemmän CO2 reaktion ensimmäisessä
vaiheessa. (Yoo, 2013)
6

KALSIUMKARBONAATTI

Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) on yleinen teollisuuskemikaali, jota käytetään mm. hienopaperin
täyteaineena ja pinnoitepigmenttinä, elintarviketeollisuudessa säilöntäaineena, väriaineena ja
paakkuuntumisenestoaineena sekä maataloudessa lannoitteena (PubChem Database, 2020).
CaCO3 globaali kulutus vuonna 2015 oli noin 27 Mt (Roskill, 2016).
CaCO3 on ulkonäöltään joko valkeaa, hajutonta jauhetta tai värittömiä kiteitä (PubChem
Database, 2020). Luonnossa CaCO3 esiintyy ympäri maailmaa eri kivilajeissa mm.
kalkkikivenä, marmorina ja liituna (PubChem Database, 2020). CaCO3 voi esiintyä useina eri
kiderakenteina, kuten rombisena kalsiittina, neulamaisena aragoniittina, pyöreäkiteisenä
vateriittina tai amorfisena kalsiumkarbonaattina (amorphous calcium carbonate, ACC) (Chang,
2017). Hydratoituneena kalsiumkarbonaatti voi esiintyä monohydratoineessa (CaCO3∙H2O) tai
heksahydratoituneessa muodossa (CaCO3∙6H2O) (Chang, 2017). Kalsiitti on termodynaamisesti
stabiilein CaCO3 vedettömistä kidemuodoista NTP-olosuhteissa (Sheng Han, 2006).
CaCO3 kiderakenne vaikuttaa olennaisesti kemikaalin ominaisuuksiin, ja siten myös sen
käyttötarkoituksiin. Koska CaCO3 liukoisuus veteen on alhainen (liukoisuustulo 25 °C
lämpötilassa on ainoastaan Ksp = 3,36 × 10-9 (Moffitt Schall, Myerson, 2019)), voidaan CaCO3
valmistaa yksinkertaisilla saostusprosesseilla. Saostuksessa syntyvän CaCO3 kiderakenteeseen
ja partikkelikokoon pystytään vaikuttamaan muokkaamalla reaktio-olosuhteita, kuten
lähtöaineiden konsentraatioita ja keskinäisiä suhteita, pH-arvoa, lämpötilaa ja sekoitusta, tai
erilaisien lisäaineiden (esim. Mg) avulla (Sanna, 2014). Reaktio-olosuhteita muuttamalla myös
termodynaamisesti epästabiilimpien vateriitin ja aragoniitin tuotanto on mahdollista
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ympäristöoloissa (Chang, 2017). CaCO3-tuotantossa voidaan yleensä tavoitella joko korkeaa
puhtautta tuotantomäärän kustannuksella, tai suuria tuotantomääriä tuotteen laadun
kustannuksella (Sanna, 2014).
Kun CaCO3 tuotetaan kontrolloidulla synteesillä halutun kiderakenteen ja partikkelikoon
aikaansaamiseksi, siitä käytetään nimitystä saostettu kalsiumkarbonaatti (precipitated calcium
carbonate, PCC) (Teir, Sebastian, 2005). Kontrolloidun valmistusprosessin ansiosta PCC on
luonnollisista esiintymistä saatua CaCO3 (ground calcium carbonate, GCC) puhtaampaa, ja
soveltuu siksi paremmin teollisuuskäyttöön (Teir, Sebastian, 2005). Globaali paperiteollisuus
on suurimpia PCC kuluttajia (Roskill, 2016). PCC käyttö paperin pinnoitteena ja täyteaineena
parantaa paperin ominaisuuksia, kuten bulkkia, kirkkautta ja tulostettavuutta (Teir, Sebastian,
2005). PCC-laatujen määritelmät vaihtelevat eri valmistajien kesken, mutta PCC-puhtaus on
useimmiten yli 99 % ja partikkelien kokojakauma kapea (0,4 – 2,0 μm) (Teir, Sebastian, 2005).
PCC

tuotetaan

teollisesti

kolmella

tavalla:

karbonointi-,

kalkki-sooda-

ja

kalsiumkloridiprosessilla (Teir, Sebastian, 2005, Said, 2013). Karbonointiprosessi on näistä
kolmesta käytetyin (Teir, Sebastian, 2005). Karbonointiprosessissa (carbonation process)
CaCO3 saostetaan kalsiumhydroksidilietteestä ohjaamalla CO2-pitoinen syöttökaasu kuplina
lietteen läpi reaktion (7) aikaansaamiseksi.
Ca(OH)2 (aq) + CO2 (g) → CaCO3 (s)

(7)

Kalkki-sooda-prosessissa (lime-soda process) kalkkimaito (Ca(OH)2) ja natriumkarbonaatti
reagoivat keskenään reaktion (8) mukaisesti muodostaen natriumhydroksidiliuoksen, josta
CaCO3-sakka erotellaan. Menetelmää käytetään esimerkiksi emästen valmistusprosesseissa,
joissa natriumhydroksidin talteenotto on etusijalla, ja rakenteeltaan karkea PCC ainoastaan
sivutuote. (Teir, Sebastian, 2005)
Ca(OH)2 (aq) + Na2 CO3 (aq) → 2 NaOH(aq) + CaCO3 (s)

(8)

Kalsiumkloridiprosessissa (calcium chloride process tai calcium chloride–sodium carbonate
double salt decomposition process) CaCO3 valmistetaan kalsiumkloridin ja natriumkarbonaatin
välisellä reaktiolla (9). Sivutuotteena syntyy natriumkloridiliuosta. CaCl2 tuotetaan
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kalkkimaidon ja ammoniakkikaasun välisellä reaktiolla ja puhdistetaan epäpuhtauksista ennen
PCC - valmistusta. (Teir, Sebastian, 2005)
CaCl2 (aq) + Na2 CO3 (aq) → 2 NaCl(aq) + CaCO3 (s)

(9)

Kalsiumkloridiprosessi on yksinkertaisin kolmesta, mutta vaatii lähtöaineeksi edullista CaCl2
ollakseen kannattavaa (Teir, Sebastian, 2005). CaCl2-prosessilaitokset rakennetaan usein
Solvay-prosessin soodalaitoksen yhteyteen (Teir, Sebastian, 2005). Solvay-prosessin
yhteydessä tuotettu PCC sisältää usein ei-toivottuna epäpuhtautena noin 0,10 % natriumkloridia
(Teir, S., 2016).
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KOKEELLINEN OSUUS
7

TYÖN TAUSTA

Työn kokeellisessa osassa esitetään jatkuvatoimisen CO2-talteenottolaitoksen, ja siihen
integroidun CaCO3-saostuslaitoksen periaatteellinen toiminta lohko- ja virtauskaavioiden
avulla. CO2-talteenotto suoritetaan membraanikontaktorimoduulien avulla NaOH-liuokseen, ja
CaCO3-saostukseen käytetään kalsiumkloridia (CaCl2). Prosessin toimintaa demonstroidaan
koelaitteiston avulla, ja saatua mittausdataa hyödynnetään prosessin teoreettisten massataseiden
laskennassa.
8

MATERIAALIT JA MENETELMÄT

8.1 Koelaitteisto
Membraanikontaktoreihin perustuvaa CO2-talteenottoa NaOH-liuokseen ja CaCO3-saostusta
tutkittiin koelaitteiston avulla. CO2-talteenottolaitteiston virtauskaavio ja valokuva ovat
esitettyinä

Kuvissa 7

ja 8. Talteenottolaitteisto

koostuu

absorbenttitankista, joiden välillä talteenotossa käytetty neste virtaa.

membraanimoduulista ja
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Kuva 7

Työssä käytetyn CO2-talteenottolaitteiston virtauskaavio (Nieminen, 2020).
Tässä

työssä

käytetty

CaCO3-saostusreaktori

ei

ole

esitetty

tässä

virtauskaaviossa, sen liitäntä laitteistoon on absorbenttipumpun jälkeisen
virtausmittarin jälkeen.

Kuva 8

Kuva

työssä

käytetystä

koelaitteistosta.

absorbenttitankki, 3) saostusreaktori

1)

membraanimoduuli,

2)
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Laitteiston membraanimoduulina on polypropeenista (PP) valmistettu onttokuitutyyppinen
membraanikontaktori (3M™ Liqui-Cel™ 2.5 × 8 Extra-Flow). Moduulin membraanipinta-ala on
1,4 m2 (Nieminen, 2020). Esimerkkikuva EXF-tyypin membraanikontaktorista on esitetty
Kuvassa 4 tämän työn kirjallisuusosassa, jossa on myös selitetty kontaktorin toimintaperiaate
CO2-talteenotossa.

Moduulia voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan käyttää

nestevirtausalueella 0,1 – 0,7 m3/hr (LiquiCel, 2018).
Laitteistoon sisään tulevana simuloituna savukaasuvirtana käytetään N2 ja CO2 kaasuseosta,
jossa CO2-osuus on 10 vol-%. Savukaasuvirran koostumus vastaa tyypillisissä polton jälkeisissä
CO2-talteenottolaitoksissa käytetyn, puhdistetun savukaasuvirran koostumusta. Kaasuvirtoja
kontrolloidaan Bronkhorst EL-FLOW Select -virtausmassasäätimillä. Syöttö- ja poistokaasun
CO2-pitoisuus määritettiin IR-analysaattoreiden (GMP251 -anturi ja Indigo 201 -lähetin) avulla.
Kaasuvirran

painetta

säädeltiin

membraanimoduulin

poistokaasuvirran

vastapainekontrollereiden (Bronkhorst EL-PRESS) avulla siten, että kaasuvirran paine pysyi
koko mittausten ajan 0,1 bar nestevirran syöttöpainetta alhaisempana. Tällä pyrittiin
ehkäisemään

membraanin

kastumista.

Nesteen

pumppaus

laitteistossa

suoritettiin

magneettivetoisella hammasrataspumpulla (Pulsafeeder Eclipse E12), jonka jälkeen nesteen
virtausnopeus mitattiin tilavuusvirtausmittarilla (Litre Meter LMX).
Absorbentin lämpötilaa säädellään tässä työssä levylämmönvaihtimen (Alfa Laval,
lämmönsiirtopinta-ala 0,2 m2) avulla (Virtauskaaviossa ”Cooler”, Kuva 7). Jäähdyttävänä
nesteenä toimii vesi, jonka lämpötilaa kontrolloidaan jäähdyttimen (Lauda Variocool VC5000)
avulla. Absorbenttia joudutaan jäähdyttämään kokeen aikana tasaisen absorptiolämpötilan
(tässä työssä ~20°C) ylläpitämiseksi, sillä eksoterminen CO2-absorbtioreaktio lämmittää
liuosta. Absorbenttia ei jouduta tässä työssä lämmittämään desorptioreaktion tai liuoksen
regeneroinnin aikaansaamiseksi, joten muita laitteistoon kuuluvia lämmönsiirtimiä ei käytetä
kokeessa. Absorbentin pH-arvoa seurattiin absorbenttitankkiin sijoitetun pH-anturin (Consort
C3010) avulla.
CO2-talteenottolaitteistoon on absorbenttipumpun ja tilavuusmittarin jälkeisellä liitoksella
lisätty yhteys saostusreaktoriin. Saostusreaktori (tilavuus 10 L) on sylinterimäinen metalliastia,
jota sekoitetaan Hei-TORQUE Precision 400 -sekoittimella nelilapaisen sekoituselimen avulla.
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Osa

absorbentistä

voidaan

johtaa

talteenottolaitteistosta

suoraan

saostusreaktoriin

absorbenttipumpun avulla, kun reaktoriin johtava venttiili on avattu. Koko laitteistoa ei
kuitenkaan voida tyhjentää pumpun avulla suoraan reaktoriin, vaan absorbenttitankin
tyhjennyttyä loput nesteestä poistetaan laitteistosta tyhjennysventtiilien kautta. Saostusreaktori
pystytään tyhjentämään reaktorin pohjassa olevan poistoventtiilin avulla.
8.2 Suoritetut mittaukset
CO2-talteenottoa varten valmistettiin väkevä NaOH-liuos, jonka konsentraatio määritettiin
liuoksen pH-arvon perusteella. Koelaitteiston pH-mittarilla määritettiin liuoksen pH-arvoksi
14,77 ja sen avulla määritettiin NaOH-liuoksen, ja samalla OH−-ionien konsentraatioksi
c(NaOH) = c(OH−) = 5,89 mol/L. Laitteistolla on jo aikaisemmin suoritettu kokeita
laimeammilla NaOH-liuoksilla.
Ennen kokeen aloittamista CO2-talteenottolaitteisto pestiin noin 6 L (≈ laitteiston tilavuus) vettä.
Pesun aikana kaasuvirtana käytettiin N2-kaasua membraanin kastumisen ehkäisemiseksi.
Laitteiston puhdistamisen jälkeen syöttökaasuvirta säädettiin haluttuun koostumukseen (N2 90
vol-%, CO2 10 vol-%). Syöttökaasun koostumus määritettiin kokeen alussa, ja sen oletettiin
pysyvän vakiona koko kokeen aikana. Kaasuvirran nopeudeksi säädettiin 5 L/min ja nestevirran
nopeudeksi 0,5 L/min.
NaOH-liuos

syötettiin

laitteistoon

manuaalisesti

kaatamalla

se

suppilon

avulla

absorbenttitankkiin. Mittaukset aloitettiin, ja absorbenttipumppu käynnistettiin, kun NaOHliuos oli syötetty laitteistoon ja laitteiston toimivuus oli varmistettu. Heti kokeen alettua
talteenottolaitteiston havaittiin toimivan puutteellisesti. Odotusten vastaisesti CO2-pitoisuus
laitteiston poistokaasussa oli suhteellisen korkea koko kokeen ajan. Korkea CO2-pitoisuus
poistokaasussa viittasi odotettua heikompaan absorptionopeuteen. Tilannetta yritettiin muuttaa
kaasuvirran painetta säätämällä, tuloksetta. Mittaus lopetettiin, kun liuoksen pH saavutti arvon
12,11 (c(OH−) = 0,013 mol/L) noin 2,8 h ajon jälkeen.
Mittausten päätyttyä absorbentin CO2-pitoisuus määritettiin absorbenttitankista otetusta
liuosnäytteestä. CO2-pitoisuus (yksikössä mol(CO2)/mol(NaOH), sekä mol/L) määritettiin
titraamalla. Yksityiskohtainen kuvaus titraamalla tehtävästä CO2-pitoisuuden määrityksestä on
esitetty kirjallisuuslähteessä, eikä sitä erikseen käsitellä tässä työssä (Norouzbahari, 2016).
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Absorbentin CO2-pitoisuudeksi määritettiin 0,04 mol(CO2)/mol(NaOH) eli 0,25 mol/L.
Absorbentin CO2-pitoisuus oli noin 0,05 mol/L korkeampi, kuin laimeammalla NaOHliuoksella suoritetussa kokeessa. Koska absorbentin CO2-talteenottokapasiteetti on riippuvainen
liuoksen OH−-konsentraatiosta, on tulos odotettu, ja voidaan olettaa, että laitteiston puutteellinen
talteenottotehokkuus ei johtunut absorbentin valmistuksen epäonnistumisesta.
Kaiken liuokseen absorboidun CO2 voidaan olettaa esiintyvän liuoksessa CO32--ioneina,
liuoksen korkean pH-arvon takia. Koska koeajo keskeytettiin ennen kuin liuoksen pH saavutti
arvon 12, liuoksen OH−-konsentraatio mahdollistaa absorboituneen CO2 esiintymisen CO32-ioneina HCO3−-ionien sijaan. Absorbenttia oli laitteistossa noin 4 L, joten kokonaisuudessaan
CO2 absorboitiin liuokseen CO32- -ioneina 0,98 mol, eli 59,0 g.
CaCO3-saostusta varten valmistettiin 3 L CaCl2-liuosta siten, että CaCl2 moolisuhde CO32-ioneihin verrattuna olisi noin 1:1. CaCl2 punnittiin liuosta varten 110,98 g eli noin 1,0 mol.
Valmistettu

CaCl2-liuos

lisättiin

reaktoriin

ennen

saostuskokeen

aloittamista.

Sekoitusnopeudeksi valittiin 300 rpm. Saostuskoe aloitettiin avaamalla reaktoriin johtava
venttiili ja pumppaamalla absorbenttipumpulla nestettä reaktoriin noin 0,2 L/min nopeudella.
Kun nestemäärä reaktorissa lisääntyi, sekoitusnopeutta kasvatettiin riittävän tehokkaan
sekoituksen varmistamiseksi. Reaktorissa olevan liuoksen pH-arvoa seurattiin koko kokeen
ajan. Saostuskokeen päätyttyä reaktori tyhjennettiin keräysastiaan, liuos suodatettiin, ja saadun
suodoksen massa punnittiin CaCO3-saannon selvittämiseksi.
8.3 Käytetyt yhtälöt
CO2-talteenottotehokkuus saadaan selvittämällä kuinka suuri osa syöttökaasun CO2 absorboituu
nesteeseen. Kun syöttökaasun CO2-moolivirta oletetaan vakioksi, CO2-talteenottotehokkuus
saadaan poistokaasun CO2-moolivirran avulla yhtälöllä (10) (Nieminen, 2020):
𝜂=
jossa

ṅCO2,in −ṅCO2,out
ṅCO2,in

∙ 100%

ṅCO2,in

CO2-moolivirta syöttökaasussa, mol/s

ṅCO2,out

CO2-moolivirta poistokaasussa, mol/s

(10)
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Myös CO2-vuo membraanin läpi kaasufaasista nestefaasiin saadaan poistokaasun CO2moolivirran avulla, kun aineensiirtopinta-ala (= kontaktorimoduulin membraanin pinta-ala)
tunnetaan. CO2-vuo membraanin läpi saadaan yhtälöllä (11) (Nieminen, 2020):
𝑁=
jossa

9

ṅCO2,in −ṅCO2,out

(11)

𝐴

A

membraanin pinta-ala, m2

TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

9.1 Koelaitteistolla saadut tulokset
Koska koelaitteisto ei toiminut koeajon aikana odotusten mukaisesti, katsottiin aiheelliseksi
vertailla saatuja tuloksia aikaisemmin suoritettujen koeajojen tuloksiin, joissa oli käytetty
laimeampia NaOH-liuoksia. Alla olevassa Kuvassa 9 on esitetty tässä työssä väkevällä NaOHliuoksella (pH = 5,90) suoritetun koeajon mittaustulokset, yhdessä aikaisemmin laimeammalla
liuoksella (pH = 5,01) suoritetun koeajon mittaustulosten kanssa. Kuvaajissa on esitetty a) CO2konsentraatio kaasussa membraanimoduulin jälkeen, b) absorbentin pH-arvo c) laitteiston CO2talteenottotehokkuus ja d) membraanin läpi kulkeva CO2-vuo mittauksen edessä. Laitteiston
talteenottotehokkuus η on saatu käyttämällä yhtälöä (10) ja CO2-vuo yhtälön (11) avulla.
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Kuva 9

Mittaustulokset ajan funktiona tässä työssä tehdystä, väkevällä NaOH-liuoksella
(pH = 5,90) suoritetusta koeajosta ja aikaisemmin tehdystä, laimeammalla
liuoksella (pH = 5,01) suoritetusta koeajosta.
a) CO2-konsentraatio kaasussa membraanimoduulin jälkeen, til-%
b) Absorbentin pH, c) CO2-talteenottotehokkuus, %
d) CO2-vuo membraanin läpi, mol/(m2s)

Laitteiston puutteellinen toiminta väkevällä NaOH-liuoksella suoritetussa kokeessa on
havaittavissa selkeästi kuvaajista. Membraanimoduulin jälkeisen kaasun CO2 -pitoisuus oli
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koko kokeen ajan huomattavasti aikaisempaa koetta korkeampi (Kuva 9, a). Absorbentin pH
laski heikomman absorption vuoksi hitaammin (Kuva 9, b). Parhaimmillaankin ainoastaan 60
% sisään tulevasta CO2-kaasuvirrasta saatiin absorboitua nestevirtaan koeajon alkuvaiheessa,
kun aikaisemmissa koeajoissa päästiin jopa ~99 % talteenottotehokkuuteen (Kuva 9, c).
Membraanin läpi kulkeva CO2-vuo oli parhaimmillaan vain noin 1,4 × 10-4 mol/(m2s), kun
laimeammalla liuoksella tehdyssä kokeessa vuo oli noin 2,4 × 10-4 mol/(m2s). Näistä syistä
teoreettisen CO2-talteenottolaitteiston suunnittelussa päädyttiin käyttämään aikaisemmin
tehdyn koeajon (NaOH-liuoksen pH = 5,01) tuloksia.
Laitteiston CO2-talteenottotehokkuus, ja sen seurauksena membraanin läpi kulkeva CO2-vuo
laskivat merkittävästi, kun absorbentin pH laski alle 14. Laimeammalla NaOH-liuoksella
tehdyssä kokeessa tämä tapahtui noin 55 min kohdalla. Koska CO2-talteenottotehokkuus ja
membraanin läpi kulkeva CO2-vuo puolittuvat nopeasti absorbentin pH laskiessa, laitteistoa on
tehokkainta käyttää korkean pH:n alueella. Mikäli laitteiston CO2-talteenottotehokkuuden
halutaan säilyvän korkeana (η > 95 %), tulee absorbentin pH olla koetulosten perusteella yli
14,5 ja membraanin läpi kulkeva CO2-vuo noin 2,4 × 10-4 mol/(m2s).
Tulosten pohjalta voidaan todeta, että CO2-talteenotossa laitteistolla voidaan pyrkiä joko
mahdollisimman pieneen membraanin kokonaispinta-alaan ja korkeaan CO2-vuohon
käyttämällä

laitteistoa

korkean

pH:n

alueella,

tai

mahdollisimman

pieneen

absorbenttikulutukseen. Mikäli laitteistoa käytetään ainoastaan korkean pH:n alueella, jää
suurin osa NaOH-liuoksen CO2-absorptiokapasiteetista jää käyttämättä. Tämä johtaa
suurempaan absorbenttikulutukseen. Absorbenttikulutusta voidaan pienentää liuoksen
kierrätyksellä talteenotossa. Vastaavasti absorbentin täyden CO2-absorptiokapasiteetin
tavoittelu johtaa pienempään NaOH-kulutukseen, mutta vaatii suuremman membraanin
kokonaispinta-alan

ja

hidastaa

absorption

nopeutta.

Talteenoton

parametrit

tulisi

prosessisuunnittelussa määrittää näiden ääripäiden väliltä laitteiston optimiolosuhteiden
löytämiseksi.
Kokeen jälkeen mitatun absorbentin CO2-pitoisuden perusteella käytetyn absorbentin laadussa
ei ollut vikaa. Tämän vuoksi laitteiston puutteellisen toiminnan ja hitaan CO2-absorption
voidaan olettaa johtuvan membraanikontaktorista. Kaasupuolen paineen kasvattamisella ja

30

laskemisella ei huomattu kokeen aikana olevan merkittävää vaikutusta laitteiston toimintaan.
Tämä voisi viitata siihen, että talteenoton ongelmat eivät johtuneet membraanin kastumisesta,
vaan membraani olisi jotenkin muuten vaurioitunut. Kyseistä kontaktoria on käytetty jo useissa
kokeissa, joten se on voinut tulla käyttöikänsä päähän. Myös membraanimaterialin heikko
yhteensopivuus käytetyn liuottimen kanssa on voinut johtaa laitteiston talteenottotehokkuuden
laskuun, sillä kontaktorimoduulin toimintaa ei ole tällä laitteistolla testattu näin väkevällä
NaOH-liuoksella. Varmuus talteenottotehokkuuteen vaikuttaneesta syystä tai syistä voidaan
saada ainoastaan jatkotutkimusten avulla.
Saostuskokeen jälkeen liuoksesta saatiin suodatuksella eroteltua 65,0 g kuivattua saosta, eli 0,65
mol CaCO3, olettaen, että mahdollisten epäpuhtauksien (esim. NaCl) määrä saoksessa on
olematon. Saostuskokeen CaCO3-saanto saadaan vertaamalla tätä saostetun CaCO3 ainemäärää
absorbentin CO32--ionien ainemäärään (= absorboidun CO2 ainemäärä = 0,98 mol).
Saostuskokeen CaCO3 -saannoksi saatiin näin 66 %. Saanto jäi kokeissa toivottua pienemmäksi.
Saostuskokeessa ongelmaksi muodostui talteenottolaitteiston tyhjentämisen vaikeus. Koska
koko talteenottolaitteistoa ei saatu tyhjennettyä saostusreaktoriin absorbenttipumpun avulla,
jouduttiin lisätyn reaktoriin lisätyn absorbentin määrä arvioimaan absorbentin virtausnopeuden
avulla. Reaktorin sekoitusnopeutta ei voitu pitää vakiona koko kokeen aikana. Myös reaktorin
tyhjennys osoittautui haasteelliseksi, sillä reaktorin pohjan muoto hankaloitti reaktori täydellistä
tyhjentämistä ja saostustuotteen talteenottoa.
Myös CaCO3-saostuksesta oli suoritettu aikaisempia kokeita, joiden tuloksia pystyttiin
vertailemaan tässä työssä saatuihin tuloksiin. Aikaisemmassa kokeessa huomattavasti
pienemmillä reagenssimäärillä (n(CO32-) = 0,04 mol), sekä CaCl2-ylimäärällä (n(CaCl2 = 0,1
mol) saavutettiin 79 % CaCO3-saanto. Pienien reagenssimäärien vuoksi näitä tuloksia ei suoraan
voida suhteuttaa tässä työssä tehtyyn kokeeseen, mutta voidaan silti todeta, että esimerkiksi
käyttämällä saostuksessa suurempaa CaCl2 -ylimäärää tai pidempää saostusaikaa on 66 %
korkeamman CaCO3-saannon saavuttaminen todennäköistä.
Lopputuotteena saadun CaCO3 morfologian tai partikkelikokojakauman tarkempi analysointi ei
kuulu tämän työn tarkastelukohteisiin. Kuitenkin prosessisuunnittelun ja tuotteen (PCC)
käyttömahdollisuuksien arvioinnin näkökulmasta partikkelien fysikaaliset ominaisuudet ovat
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tärkeässä asemassa. Kirjallisuuslähteistä saadut tiedot reaktio-olosuhteiden vaikutuksista ovat
osin toisistaan eroavia, mutta useimpien lähteiden perusteella tässä työssä suoritetun
saostusreaktion olosuhteet (lämpötila, pH, [Ca2+]:[CO32−] -suhde) suosivat vateriitin ja kalsiitin
seoksen muodostumista, jossa vateriitin osuus on korkeampi (Sheng Han, 2006, Chang, 2017,
Chu, 2013).
9.2 Jatkuvatoimisen laitteiston suunnittelu koetulosten pohjalta
Jatkuvatoiminen CO2-talteenottolaitos ja siihen integroitu CaCO3-saostuslaitos suunnitellaan
lohko- ja virtauskaavioiden, sekä yksinkertaisen massataselaskennan avulla. Prosessin
lohkokaavio on esitettynä Kuvassa 10. Lohkokaavio on mukailtu Calera-prosessin perusteella
(Sanna, 2014). Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu CO2 talteenotto NaOH-liuokseen
membraanikontaktorien avulla. CO2 absorboituu liuokseen natriumkarbonaattina (Na2CO3)
absorbentin pH:n kontrolloinnin vuoksi. Puhdistettu savukaasu johdetaan ulos prosessista, ja
Na2CO3-liuos johdetaan prosessin saostusvaiheeseen. Saostuksessa Na2CO3-liuokseen lisätään
CaCl2-liuosta sekoituksellisessa reaktorissa, ja niiden välisessä reaktiossa saostuu CaCO3sakkaa NaCl-liuoksessa. CaCO3 suodatetaan liuoksesta erilleen mekaanisella suodatuksella, ja
kuivataan valmiiksi tuotteeksi. Sivutuotteena syntyy NaCl-liuosta, joka sisältää myös
reagoimattomien

lähtöaineiden

jäämiä.

Prosessi

voidaan

esittää

yksinkertaistettuna

virtauskaaviona Kuvan 11 mukaisesti.

Kuva 10

Membraanikontaktoreja CO2-talteenotossa hyödyntävän laitteiston ja siihen
integroidun CaCO3-saostuslaitteiston lohkokaavio (Mukailtu Calera-prosessin
lohkokaavion avulla (Sanna, 2014)).
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Kuva 11

Prosessin virtauskaavio, lisänä käytettävien reagenssien massavirtaukset. CO2talteenottotehokkuus absorptiossa 95 %, CaCO3-saanto saostuksessa 66 %.

Suunnitellun laitteiston koko määritellään massataselaskennassa sen käsittelykapasiteetin
avulla. Laitoksen käsittelykapasiteetiksi valitaan 10 tonnia CO2 päivässä, joka vastaa pienehkön
pilottilaitoksen kapasiteettia (Mumford, 2015). Jotta laitos pystyisi absorboimaan 10 tonnia
CO2 absorbenttina käytettyyn NaOH-liuokseen, laitoksen tulisi absorboida päivässä n. 227 000
mol eli 2,6 mol/s. Koetulosten perusteella membraanin läpi kulkeva CO2-vuo on laitteistolla
parhaimmillaan N = 2,4 × 10-4 mol/(m2s). Tämän CO2-vuon avulla voidaan määrittää pienin
mahdollinen membraanin kokonaispinta-ala, jonka 10 CO2-tonnin talteenotto vaatii.
Koetulosten perusteella laitteiston minimimembraanipinta-ala on lähes 11 000 m2.
Laitteistolla halutaan päästä yli 95,0 % talteenottotehokkuuteen. Kun syöttökaasuna käytetään
tyypillistä polton jälkeistä savukaasua, on kaasun laskennallinen koostumus 90 til-% N2 ja 10
til-% CO2. 10 tonnia CO2 on tilavuudeltaan noin 5 470 m3 lämpötilassa 20 °C ja 1 atm
paineessa. 10 CO2-tonnin tilavuuden avulla tarvittavan syöttökaasun massavirran koostumus
pystytään määrittämään tunnettujen tilavuusprosenttien avulla. Jotta laitteistolla saavutetaan
95,0 % talteenottotehokkuudella 10 CO2-tonnin talteenotto, tulee laitteistolla käsitellä päivässä
70,8 t kaasuseosta, josta CO2 on 10,5 t/d. Poistokaasulle pitoisuudet ovat 95 % CO2-talteenoton
jälkeen 99,4 til-% N2 ja 0,6 til-% CO2.
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Absorboitunut CO2 on liuoksessa natriumkarbonaattina (Na2CO3), eli käytännössä
dissosioituneina karbonaatti-ioneina (CO32−). Koska absorboituneen CO2 ainemäärä tunnetaan,
voidaan

CaCO3-saostusreaktioon

osallistuvien

reagenssien

ainemäärät

selvittää

massataselaskennassa reaktion (9) stoikiometrian ja koetuloksissa määritellyn CaCO3-saannon
(66 %) avulla. Näin laskettuna talteenotetusta 10 t/d CO2 pystytään saostusrektiossa tuottamaan
15,0 t/d puhdistettua ja kuivaa CaCO3. Koetuloksissa määritetty CaCO3-saanto on alhainen, ja
sen parantaminen reaktio-olosuhteiden optimoinnilla on yksi olennaisimmista prosessin
kehityskohteista.
Mahdollisimman suuri osa absorbentin CO2-talteenottokapasiteetista halutaan hyödyntää
syöttöliuoksen

kulutuksen

pienentämiseksi.

Mitä

suurempi

osa

absorbentin

talteenottokapasiteetista pystytään hyödyntämään, sitä vähemmän absorbenttia tarvitaan 10
CO2-tonnin talteenottoon. Kun oletetaan, että laitteistolla päästään mahdollisemman lähelle
kokeellisesti määritettyä NaOH-liuoksen talteenottokapasiteettia (0,2 mol CO2/l, 0,04
mol(CO2)/mol(NaOH)), pystytään 10 CO2-tonnin talteenottoon tarvittava absorbenttimäärä
määrittämään. 10 CO2-tonnin talteenotto vaatii koetulosten perusteella vähintään 1100 m3/d
konsentraatioltaan 5,0 mol/L NaOH-liuosta eli 227,2 tonnia puhdasta NaOH päivässä.
Absorbentin CO2-talteenottokapasiteetti pystytään hyödyntämään parhaiten jakamalla
syöttökaasu- ja absorbenttivirrat järkevästi membraanimoduulien kesken. Jotta laitteistolla
pystytään käsittelemään päivässä tarpeeksi NaOH-liuosta, pysyen virtausnopeudessa
membraanikontaktorin toiminta-alueella, absorbentti jaetaan useisiin pienempiin virtoihin, joita
operoidaan erillisinä linjoina. Vastaavasti syöttökaasu jaetaan useisiin pienempiin virtoihin
näiden linjojen kesken.
Kaasuvirta voidaan johtaa linjan membraanikontaktorimoduuleihin sarja- tai rinnankytkennällä
(Kuva 12 a ja b). Koetulosten perusteella havaittiin, että absorbentin pH:n ollessa korkea (> 14)
yksittäinen membraanimoduuli pystyy talteenottamaan tehokkaasti yli 90 % syöttökaasun CO2virrasta. Tällöin kontaktorimoduulien rinnankytkentä on toimivin vaihtoehto. Absorbentin
pH:n laskiessa, sen CO2-talteenottokyky alenee. Tällöin kaasuvirta voidaan johtaa
sarjakytkennällä kahden tai useamman moduulin läpi halutun talteenottotehokkuuden
saavuttamiseksi.
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Kuva 12

Membraanikontaktorimoduulien

kytkentävaihtoehtoja:

a)

moduulien

rinnankytkentä, b) moduulien sarjakytkentä. Mukana talteenoton operointiin
tarvittavia

laitteistoja:

membraanikontaktori,

(vasemmalta

oikealle)

lämpötila-anturi,

pumppu,

lämmönvaihdin,

virtausmittari,
paineanturi,

poistoventtiili.
Talteenotossa halutaan hyödyntää sekä korkea CO2-talteenottotehokkuus, että NaOH-liuoksen
talteenottokapasiteetti. Koetulosten perusteella näitä molempia on tuskin mahdollista saavuttaa
käyttämällä ainoastaan moduulien sarja- tai rinnankytkentää, vaan laitteiston toiminnan
kannalta paras vaihtoehto on näiden kytkentöjen yhdistelmä. NaOH-liuosta voitaisiin ohjata
aluksi rinnankytkettyjen moduulien läpi, ja näin hyödyntää parhaiten liuoksen korkean pH:n
mahdollistama nopea ja tehokas CO2-absorptio. Kun NaOH-liuoksen pH alenee ja sen CO2absorptiokyky heikkenee, ohjattaisiin se sarjakytketyn moduulijoukon läpi. Näin NaOHliuoksen CO2-pitoisuus saadaan korkeammaksi CaCO3-saostusta varten, ja toisaalta CO2talteenotto syöttökaasusta on tarpeeksi tehokasta. Sarjakytkettyjen moduulien käyttö kasvattaa
tarvittavaa aineensiirtopinta-alaa eli membraanimoduulien määrää, mutta sen ansiosta NaOH-
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liuosta tarvitaan vähemmän. Lisätutkimuksille on tarvetta, jotta suuremman skaalan
talteenottolaitteiston membraanimoduulien optimaalinen konfiguraatio voidaan selvittää.
Sivutuotteena eroteltua suodosta, joka sisältää natriumkloridin (17,5 t/d NaCl) lisäksi
reagoimattomia lähtöaineita (8,6 t/d CaCl2, 8,2 t/d Na2CO3) syntyy paljon. Ehdottomasti suurin
osa suodoksesta koostuu talteenotossa käytetystä, reagoimattomasta NaOH-liuoksesta (209,0
t/d NaOH, 1134,5 t/d H2O). Reagoimatta jääneen NaOH-liuoksen kierrättäminen talteenotossa
on välttämätöntä prosessin toimivuuden kannalta. Erotetun suodoksen regenerointi ja
hyödyntäminen, sekä reagoimattoman NaOH-liuoksen kierrättäminen talteenotossa ovat
mielenkiintoisia tulevaisuuden tutkimuskohteita, joiden avulla prosessin tehokkuutta ja
tuottavuutta voidaan parantaa.
Eräänä mahdollisena keinona suodoksen regeneroimiseksi voisi mahdollisesti toimia liuoksen
regenerointi bipolaarisen kalvon (bipolar membrane electrodialysis, BMED) avulla. BMEDteknologian avulla liuoksen sisältämä NaCl voisi olla mahdollista regeneroida NaOH- ja HClliuoksiksi (Shuto, 2014). NaOH-liuosta voitaisiin käyttää uudestaan CO2 -talteenotossa, ja HClliuosta voitaisiin hyödyntää saostuksen reagenssina käytetyn kalsiumin uuttamisessa raakaaineesta, kuten sementistä (Van Der Zee, 2016). Liuoksen regeneroimisella voidaan teoriassa
saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä, kun reagensseja tarvitaan vähemmän. BMED-teknologian
käyttö kuluttaa kuitenkin runsaasti sähköä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti prosessin
tuottavuuteen (Van Der Zee, 2016). Lohkokaavio mahdollisesta, liuoksen regeneraatioon
perustuvasta CO2-talteenotto- ja CaCO3-saostusprosessista on esitetty Kuvassa 13.
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Kuva 13

Lohkokaavio integroidulle CO2-talteenotto- ja CaCO3-saostuslaitteistolle, jossa
mukana lisäksi sivutuotteena syntyvän suolaliuoksen regenerointi. (Mukailtu
(Van Der Zee, 2016, Shuto, 2014))

10

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä tarkasteltiin integroidun CO2-talteenotto- ja CaCO3 -saostuslaitteiston toimintaa
periaatetasolla lohko- ja virtauskaavioiden, sekä yksinkertaisen massataselaskennan avulla.
CO2-talteenotto suoritetaan laitteistolla membraanikontaktorien avulla väkevään NaOHliuokseen,

CaCO3-saostuksessa

suunnittelu

ja

prosessin

käytetään

kalsiumlähteenä

massataselaskenta

perustuivat

CaCl2-liuosta.

Kaavioiden

kirjallisuuslähteiden

lisäksi

mittausdataan, jota saatiin prosessin toimintaa demonstroivalla laitteistolla suoritetuilla
kokeilla.
Tämän työn kokeellisena osana laitteistolla suoritettiin CO2-talteenottokoe väkevällä NaOHliuoksella (c(NaOH) = 5,89 mol/L), sekä CaCO3-saostus CaCl2-liuoksen avulla. Koelaitteisto ei
toiminut

odotetusti

CO2-talteenottokokeessa,

luultavasti

membraanikontaktorimoduulin

vajavaisen toiminnan vuoksi. Kokeessa ei missään vaiheessa saavutettu riittävän tehokasta CO2talteenottotehokkuutta, jotta tuloksia olisi voitu hyödyntää prosessin suunnittelussa. Myös
saostusreaktion CaCO3-saanto jäi odotettua alhaisemmaksi.
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CO2-talteenottokokeen osittaisen epäonnistumisen vuoksi prosessin suunnittelun tukena
päädyttiin käyttämään aikaisemmassa koeajossa samalla laitteistolla laimeammalla NaOHliuoksella (c(NaOH) = 5,01 mol/L) saatuja mittaustuloksia. Näissä mittauksissa laitteistolla
saavutettiin parhaimmillaan jopa ~99 % CO2-talteenottotehokkuus, ja membraanin läpi kulkeva
CO2-vuo oli 2,4 × 10-4 mol/(m2s). Talteenottotehokkuuden, ja sen seurauksena CO2-vuon
huomattiin laskevan huomattavasti, kun absorbentin pH laski alle 14. Tämän perusteella
todettiin, että laitteistoa on tehokkainta käyttää absorbentin pH:n ollessa korkea.
Tulosten avulla määritettiin massataselaskennassa, kuinka paljon NaOH-liuosta tarvittaisiin
kokeiden mukaisella laitteistolla 10 t/d CO2 talteenottamiseksi, kun halutaan saavuttaa 95 %
talteenottotehokkuus. Tulosten perusteella 10 CO2-tonnin talteenotto vaatii puhdasta NaOH
noin 227,2 tonnia päivässä. Suurin osa tästä määrästä ei reagoi talteenotossa, joten liuoksen
kierrättäminen on välttämätöntä prosessin toiminnan kannalta. CaCO3 tuotetaan talteenottoon
integroidussa saostuksessa 15,0 t/d, kun CaCO3-saannoksi absorboidusta CO2 oletetaan
mittauksissa määritetty 66 %. Saostusolosuhteiden optimointi korkeamman CaCO3-saannon
saavuttamiseksi on tärkeää prosessin tuottavuuden parantamiseksi. Sivutuotteena saostuksessa
syntyy NaCl sisältävää suolaliuosta. Suolaliuosta voidaan mahdollisesti hyödyntää
regeneroimalla se NaOH- ja HCl-liuoksiksi esimerkiksi bipolaarisen kalvon (BMED) avulla.
Membraanikontaktorien avulla suoritettu CO2-talteenotto NaOH-liuokseen, ja saostus
karbonaatteina on koetulosten perusteella lupaava teknologia, jonka avulla voidaan sekä
vähentää teollisuuden päästöjä, että sitoa CO2 pitkäksikin aikaa pois luonnollisesta kierrosta
muokkaamalla se hyödylliseksi teollisuuskemikaaliksi. Teknologiassa on paljon etuja
perinteisempiin talteenottomenetelmiin verrattuna, mutta myös lisätutkimuksille on vielä paljon
tarvetta, jotta teknologiaan liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua.
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