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Tässä kandidaatintyössä perehdytään leijukerroskaasutuksen satavuotiseen historiaan, kehi-

tettyihin sovelluksiin ja kehitysnäkymiin. Työn painopiste keskittyy leijukerroskaasutuksen 

nykytilaan ja leijukerroskaasutukseen liittyvät ilmiöt ja vakiintuneet kaasutintyypit käydään 

läpi kokonaiskuvan saamiseksi. Tulevaisuuden näkymissä tehdään katsaus lupaavaan hiili-

dioksidipäästöjä vähentävään menetelmään. Työ on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, joka 

perustuu tieteellisiin artikkeleihin. 

 

Kaasuttamisella voidaan mistä tahansa hiilipitoisesta aineesta muuntaa korkeamman lämpö-

arvon omaavaksi tuotekaasuksi. Tuotekaasua voidaan edelleen jalostaa käytettäväksi säh-

kön- ja energiantuotantoon moottorien ja kaasuturbiinien polttoaineeksi. Biomassan kaasut-

tamista pidetäänkin siten uusiutuvan energian lähteenä, kun siitä jalostetut polttoaineet voi-

vat korvata fossiiliset polttoaineet esimerkiksi liikenteessä.  

 



 

Leijukerrostekniikassa syntyviä päästöjä pystytään hallitsemaan käytettävän petimateriaalin 

ja siihen syötettyjen mineraalien avulla. Lupaavaksi leijukerroskaasutustekniikaksi onkin 

sen osalta kuvailtu sorptiotehostettua kaasutusta dimetyylieetterin tuotannon yhteydessä. 
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1 JOHDANTO  

Ihmisen toiminta viimeisten vuosikymmenten aikana on johtanut ilmaston lämpenemiseen 

ennennäkemättömällä nopeudella. Tämä haitallinen kehityskulku on aiheutunut fossiilisten 

polttoaineiden runsaasta käyttämisestä, mikä on haastanut EU:n pysäyttämään lämpenemi-

sen kahteen asteeseen. Haasteeseen on vastattu asettamalla päästövähennystavoitteita ja oh-

jaamalla kehityskulkua matalapäästöisten teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottami-

seen. Fossiiliset polttoaineet voidaan korvata uusiutuvalla energialla, kuten tässä työssä 

esiintyvällä biomassalla ja siitä jalostetuilla polttoaineilla. Uusiutuviin energialähteisiin siir-

tymällä vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, parannetaan energian omavaraisuutta, tarjo-

taan työllisyyttä sekä mahdollistetaan uusien innovaatioiden ja teknologioiden kehittymistä. 

(Delbeke & Vis, 2016, 8, 24, 55.) 

 

Kaasuttaminen on todettu biomassan termokemiallisista muuntamisista ensisijaiseksi mene-

telmäksi, sillä syntyvät kaasut ovat helposti jalostettavissa ja voivat täten korvata fossiiliset 

polttoaineet sekä liikenteessä että energiantuotannossa (Sansaniwal, 2017, 363-364). Bio-

massan kaasuttamista onkin viime aikoina tutkittu erityisesti kestävän vedyn lähteenä, joka 

on esimerkiksi potentiaalinen vaihtoehto autojen polttoaineeksi (Singh Siwal et al. 2020, 8). 

 

Tässä kandidaatintyössä esitellään leijukerroskaasutuksen satavuotista historiaa alkaen sen 

syntymisestä 1920-luvulta aina nykypäivään saakka. Lyhyen historiakatsauksen jälkeen 

käydään läpi leijukerroskaasutukseen liittyviä ilmiöitä sekä esitellään tärkeimpiä ja tunne-

tuimpia kehitettyjä sovelluksia ja niiden soveltuvuutta biomassan kaasuttamisessa. Leijuker-

roskaasutuksen kehitysnäkymiin perehdytään päästöjen vähentämisen näkökulmasta, missä 

myös LUT on ollut osallisena. 
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2 HISTORIA 

Tässä kappaleessa käydään läpi lyhyesti leijukerroskaasutuksen historiaa, alkaen Winklerin 

patentoimasta ruskohiilen kaasuttamisesta. 

 

2.1 Winklerin patentti  

Leijukerroskaasutustekniikan katsotaan alkaneen kehittymään vuonna 1922 Winklerin pa-

tentoimasta varhaisesta kuplapetikattilasta. Tällaisia yksiköitä rakennettiin tuottamaan syn-

teesikaasua kemianteollisuuteen, lähes viidenvuosikymmenen ajan Saksassa. Winklerin kaa-

suttimen kaasutusprosessi perustuu suoraan kaasuttamiseen, jossa hapetusreaktiot ilman tai 

hapen toimesta tapahtuu kaasutinpedissä, mikä vapauttaa lämpöä endotermisille, eli lämpöä 

sitoville kaasutusreaktioille, polttoaineelle ja pedille. Kuvassa 1 on nähtävissä varhainen 

piirros kyseessä olevasta kaasuttimesta, johon on havainnollistettu halkaisijaltaan verrattain 

suuri vuorattu kattila (3-5 m), kaasutusväliaineen syöttö ja tuhkan poistaminen pohjalta. Piir-

roksesta voidaan myös havaita hiukkasten kulkeutuminen ylöspäin kaasun mukana. Tunnet-

tuja haittoja tämän kaltaiseen kaasuttimeen liittyi petimateriaalin lasittumiseen korkeissa 

lämpötiloissa erityisesti ruskohiilen käytössä, minkä vuoksi prosessin lämpötila rajoittuu alle 

1040 celsiusasteen. Tässä ”alhaisessa” lämpötilassa puolestaan tervan muodostuminen on 

runsasta ja palamatonta hiiltä menetetään tuhkan mukana. (Leckner, 2016, 2.) 
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Kuva 1. Winklerin kaasutin (Leckner, 2016, 2). 

 

Winklerin kaasuttimesta kehitettiin myöhemmin paranneltu versio, mikä tunnetaan nimellä 

High Temperature Winkler (HTW). Tämä kaasutin otettiin käyttöön vuonna 1974 ja sitä on 

muun muassa sovellettu sähköntuotannossa sekä metanolin tuotannossa ruskohiilestä, kun-

nes huomattiin sen olevan taloudelle kannattamatonta ja työt keskeytettiin vuonna 1997. Jäl-

keenpäin tekniikan kaupallistamisen kokeiluissa hyödynnettiin yhdistettyä sähköntuotantoa, 

mutta siinä kuitenkin onnistumatta. Nykyään HTW -tyyppisen kaasuttimen valmistusoikeu-

det omistaa saksalainen yritys Thyssen-Krupp-Uhde, joka on muun muassa jalostanut tek-

niikkaa tuottamaan biomassasta metanolia. (Leckner, 2016, 2.) 

 

2.2 Winklerin jälkeen varhaiset kuplapetikattilat 

Winklerin kuuluisan patentin jälkeen kesti monta vuosikymmentä, ennen kuin tekniikka kau-

pallistettiin voimalaitoksissa (Jacobs, 1999, 5559). Tekniikan kehittyminen keskittyikin 

enemmän kiinteiden aineiden polttamiseen. Ensimmäiset yritykset polttaa kiinteitä polttoai-

neita leijukerrospedissä tehtiin Neuvostoliitossa toisen maailmansodan jälkeen 50-luvulla. 

Tässä testilaitoksessa pedissä olevaa hiiltä kaasutettiin jossain määrin, jonka jälkeen synty-

neet kaasut poltettiin sekundääri-ilman avustuksella. Testilaitoksen tavoitteena oli kehittää 

kattilatekniikkaa teollisuuden käyttöön sekä kaukolämmön tuotantoon. Tekniikan 
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kehittäminen kuitenkin tyssäsi havaittuihin ongelmiin liittyen kuonan muodostumiseen ja 

pedin lämpötilan hallitsemiseen sekä samanaikaisesti maakaasun yleistymiseen Neuvosto-

liitossa. (Leckner, 2016, 3.)  

 

Seuraavaksi leijukerrospolttotekniikan painopiste siirtyi Kiinaan, jossa oli jo toiminnassa 

tuhansia pienen kokoluokan leijukerroskattilayksiköitä 1980-luvulla. Myös Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa alettiin kehittämään kuplapetikattilatekniikkaa, kun ymmärrettiin sen mah-

dollisuus pienempiin päästöihin ja sillä voitiin polttaa monia erityyppisiä polttoaineita. Yksi 

edistyneimmistä kuplapetikattiloista tällä ajanjaksolla kehitettiinkin Yhdysvaltojen George-

town’ssa. Leijukerrospolttotekniikan kehittymistä osaltaan tuki 1970-luvulla perustettu Ym-

päristösuojeluvirasto EPA (Yhdysvalloissa), mikä paransi tekniikan etulyöntiasemaa verrat-

tuna perinteisiin hiilenpolttoteknologioihin sen pienempien päästöjen ansiosta. Kehityskul-

kuun vaikutti myös 1970-luvun öljykriisi, joka siirsi tutkimuksia mahdollisuuteen käyttää 

vaihtoehtoisia ja huonolaatuisia polttoaineita. (Leckner, 2016, 3.; Koornneef J. et al.  2007, 

27-28.) 

 

Kuplapetikattilatekniikan kuitenkin huomattiin olevan epäkäytännöllinen hiilen polttami-

sessa vuosien kokeilujen jälkeen, haittapuolia liittyi muun muassa kattilan petimateriaaliin; 

lämmönsiirtopinta syöpyi runsaasti sekä sen pinta-ala täytyi olla suuri, jotta sen käyttäminen 

olisi kannattavaa. Toisaalta palamatonta polttoainetta menetettiin eikä rikin poisto ollut yhtä 

tehokasta kuin haluttiin. Kuitenkaan kuplapetikattilasta ei luovuttu, sillä nämä haittapuolet 

eivät olleet yhtä yleistä biomassan ja jätteiden polttamisessa. (Leckner, 2016, 4.)  

 

2.3 Kiertoleijukattiloiden alku 

Kiertoleijukattilatekniikan kehittyminen sai alkunsa oivalluksesta suurentaa leijutusno-

peutta, eli kaasutusväliaineen nopeutta läpi petimateriaalin, millä mahdollistettiin parempia 

kemiallisia reaktioita kuin kuplapetikattilassa. Patentissaan Lewis ja Gilliland eivät kuiten-

kaan kuvailleet kattilaa yksityiskohtaisesti, kuitenkin myöhemmin Lewis esitteli systeemiä 

omassa patentissaan, joka on nähtävissä kuvassa 2. Näitä varhaisia kiertoleijukattiloita käy-

tettiin öljynjalostuksessa, ensimmäisenä Baton Rougessa vuonna 1942. Kuitenkin vasta kah-

den vuosikymmenen kuluttua tästä kehitettiin nykyisiä kiertoleijukattiloita muistuttava 
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laitos, joka patentoitiin alumiinihydroksidin kalsinoimiseen saksalaisen yrityksen Lurgin 

toimesta. Tämän kaltaisessa kattilassa poltetun polttoaineen tuottama lämpö käytetään kal-

sinointiprosessiin, mikä vastaa pääpiirteiltään nykyisin kiertoleijukattiloiden höyryntuotan-

toa. Nämä Lurgin patentit sisälsivät kattilan lisäksi hiukkasenerottimen, kierrätysputken 

hiukkasille ja ilman syötön kahdessa vaiheessa. Myös ulkoinen lämmönsiirrin mainitaan 

sekä petiä kuvataan ”nopeaksi”, sillä sen tiheys ei muutu kattilan eri osissa eikä ole havait-

tavissa varsinaista pedin pintaa. (Leckner, 2016, 5-7.) 

 

 

Kuva 2. Lewiksen hahmotelma kiertoleijukattilasta (Leckner, 2016, 6). 

 

Lurgin patentin lisäksi myös monet muut yritykset ottivat merkittäviä kehitysaskeleita kier-

toleijukattilan kehittämisen suhteen. Ahlström olikin ensimmäisen yritys, joka rakensi kier-

toleijukattilan kiinteiden, erityisesti huonolaatuisten polttoaineiden polttamiseen vuonna 

1979. Tekniikalla oli aiemmin saavutettu lupaavia tuloksia testilaitoksissa; palamisprosessin 

todettiin olevan lähes täydellistä, palattomien kaasujen osuudet jäivät alhaisemmiksi kuin 

kuplapetikattiloissa sekä typpi- ja rikkipäästöjä pystyttiin hallitsemaan vaiheittaisella pala-

misilman syöttämisellä ja kalkkikiven lisäämisellä. Lupaavien tulosten pohjalta kiertoleiju-

kattilan ennustettiin voittavan kuplapetikattilan markkinoilla. Kattilatyypin kehittämisestä 

vastasi Folke Engström tiimeineen ja rakentamisesta Varkaus Boiler Works. Tämä PYRO-

FLOW kiertoleijukattila osoittautui lopulta menestykseksi. (Engström, 2017, 19-25.)  
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Ahlström myytiin myöhemmin Foster Wheelerille, joka oli onnistunut 1980-luvulla kehittä-

mään polttoyksiköiden pohjalta kiertoleijukaasuttimen, vastatakseen fossiilisten polttoainei-

den hinnan nousuun. Tekniikka mahdollistaa näiden kalliiden polttoaineiden korvaamisen 

uusiutuvilla ja ennen kaikkea halvemmilla polttoaineilla. Ensimmäisellä kaupallisella leiju-

kerroskaasuttimella tuotettiin puujätteestä sekä kuoresta tuotekaasua korvaamaan kalkkiuu-

nin polttoaineenaan käyttämä polttoöljy. Sovellus käyttöönotettiin vuonna 1983 Pietarsaaren 

tehtailla. (Leckner, 2016, 7-8.; Raskin et al. 2001, 471, 473.) 

 

Vuoden 1993 jälkeen kiertoleijukattilatekniikka koki hajaantumista Lurgin omistaman yh-

tiön Metallgesellschaft:n mentyä konkurssiin, vaikka sen kattilayksikkö Lurgi oli ollut me-

nestyksekäs. Uusia yrityksiä ja näiden yhdistymiä nousi Lurgin pohjalta erilaisten lisenssien 

muodossa. Tärkeimpinä yrityksinä näiden muutoksien jälkeen voidaan mainita Alstom sekä 

Foster Wheeler. Maininnan arvoisina on myös toinen suomalainen yritys Valmet sekä maa-

ilman suurimman kattilan suunnittelija Dongfang.  Kuvassa 3 on havainnollistettu leijuker-

roskaasutin/polttoyksiköiden kehityskulkua aina sen syntymisestä 1920-luvulta. (Leckner, 

2016, 9.) 

 

 

Kuva 3. Leijukerrostekniikan kehityskulku (Leckner, 2016, 1). 
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3 LEIJUKERROSKAASUTUSTEKNIIKKA 

Leijukerroskaasutustekniikkaa sovelletaan monissa erilaisissa kaupallisissa prosesseissa 

niillä saavutettavien hyötyjen vuoksi. Tekniikka mahdollistaa yhtenäisen lämmönsiirron, 

jolla vältetään kuumien pisteiden syntymistä ja täten reaktioiden hallitseminen on helpom-

paa. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeää kapean käyttölämpötilan omaavalla reaktiolla. 

Leijupetejä sovelletaan myös lämmönsiirtimissä, sillä lämmönsiirto hiukkasien, kaasun ja 

pintojen välillä saadaan korkeaksi. (Khawaja, 2015, 399.) 

 

Seuraavissa alaotsikoissa käydään läpi leijukerroskaasutustekniikkaan liittyviä ilmiöitä. 

 

3.1 Kaasutus 

Kaasutusta on hyödynnetty jo vuosisatoja hiilen muuntamisessa polttoaineeksi, lämpöener-

giaksi ja sähköksi. 1900-luvulla fossiiliset polttoaineet, kuten maakaasu ja öljy olivat ylei-

simpiä energianlähteitä. Kuitenkin 2000-luvulle tultaessa kaasutuksesta on tullut jälleen lu-

paava energiantuotantomuoto öljynhinnan nousemisen, fossiilisten polttoaineiden vähene-

misen, tiukentuvien päästörajojen ja maatalousjätteiden laajan saatavuuden takia. (Motta et 

al. 2018, 1000.) 

 

Kaasutusteknologialla voidaan mistä tahansa hiilipitoisesta kiinteästä aineesta tai nesteestä 

muuntaa korkeamman lämpöarvon omaavaksi polttoaineeksi. Kaasutusprosessi tapahtuu 

600-1500 celsiusasteen lämpötilavälillä, kun kaasutusväliaine puhalletaan polttoainepartik-

kelin läpi. Suorassa, eli autotermisessä kaasutuksessa kaasutusreaktiot saavat tarvitsemansa 

lämmön polttoaineen osittaisista hapetusreaktioista väliaineen avulla. Epäsuorassa, eli allo-

termisessä kaasuttamisessa kaasutusreaktioiden tarvitsema lämpö joudutaan tuomaan toi-

sella tavalla, sillä kaasuttimessa ei saada aikaan näitä hapettumisreaktioita. (Motta et al. 

2018, 999.; Hanchate, 2021, 3.) 

 

Kaasutusta pidetäänkin houkuttelevimpana vaihtoehtona biomassan lämpömuunnoksessa 

sen ympäristöystävällisyyden ja korkean hyötysuhteen vuoksi verrattaessa polttamiseen ja 

pyrolyysiin. Polttoaineen kaasutusprosessi koostuu erilaisista, yhtä aikaa tapahtuvista 
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vaiheista, joita ovat kuivuminen, haihtuvien aineiden vapautuminen (pyrolyysi), hapettumi-

nen tai palaminen ja pelkistyminen. (Motta et al. 2018, 999, 1002.)  

 

3.1.1 Kuivuminen 

Kuivumisvaiheessa polttoaine, joka sisältää vettä, höyrystyy yhtälön 1 mukaisesti. Lämmit-

tämiseen ja kuivumiseen kuluvan ajan vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi pienempiä 

partikkeleita polttoainetta. Tämän lisäksi kuivan polttoaineen käyttämistä märän sijaan suo-

sitaan, sillä mitä märempi polttoaine, sitä enemmän vaaditaan lämpöä sen kuivattamiseen. 

(Motta et al. 2018, 1002.) 

 

 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎 → 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 + 𝐻2𝑂(𝑔)      (1) 

 

3.1.2 Pyrolyysi 

Pyrolyysissä, eli haihtumisvaiheessa kuivasta polttoaineesta vapautuu haihtuvia aineita, esi-

merkiksi biomassasta vapautuu hiilimonoksidia, hiilidioksidia, metaania ja typpeä sekä eri-

laisia hiilivetyjä, pienhiukkasia ja tervaa. Jäljelle jäävä kiinteä aine sisältää jäännöshiiltä ja 

tuhkaa. Biomassan pyrolyysireaktiot tapahtuvat endotermisesti 200 ja 700 celsius asteen vä-

lillä. Tässä vaiheessa tapahtuvia ilmiöitä ovat lämmönsiirto, kaasujen poistuminen huokoi-

sen polttoaineen läpi ja ketjureaktiot. Toisaalta pyrolyysi voidaan yhä luokitella primääri-

seen ja sekundaariseen pyrolyysiin. Primäärinen pyrolyysi tapahtuu 200 ja 600 celsiusasteen 

lämpötilavälillä ja vastaa edellä kerrottua haihtuvien aineiden vapautumista. 600 celsius as-

teen jälkeen tapahtuvassa sekundaarisessa pyrolyysissä tervat halkeilevat kevyiksi hiilive-

dyiksi.  Haihtumisvaiheen kemiallisia reaktioita kuvaa yhtälö 2. (Motta et al. 2018, 1002.) 

 

 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎 → 𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢𝑡 + 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎 + 𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä 𝑎𝑖𝑛𝑒    (2) 

 

3.1.3 Hapettuminen 

Hapettumisalue eli toisin sanoen palamisalue on kaasutusvaiheista ainoa kokonaan eksoter-

minen vaihe, joka näin ollen tarjoaa lämpöenergiaa muille lämpöä sitoville vaiheille. Ekso-

termisestä luonteestaan johtuen, hapettumisreaktiot nostavat kaasuttimen lämpötilaa useilla 
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sadoilla asteilla. Hiili ja vety ovat merkittävimmät reagoivat aineet tässä vaiheessa, muuntu-

essaan nopeasti hiilidioksidiksi ja hiilimonoksidiksi sekä vedeksi. (Motta et al. 2018, 1002.) 

Edellä mainittuja kemiallisia reaktioita kuvaa yhtälöt 3-5.  

 

 𝐶(𝑠) +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂 osittainen hapettumisreaktio    (3) 

 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2 palamisreaktio      (4) 

 𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂 palamisreaktio      (5) 

 

3.1.4 Pelkistymisvyöhyke 

Pelkistymisvaiheessa pyrolyysissä ja hapettumisessa syntyneet tuotteet reagoivat ja muodos-

tavat lopullisen synteesikaasukoostumuksen riippuen käytettävästä kaasutusväliaineesta. 

Pelkistymisvaiheen kaasutusreaktiot ovat enimmäkseen endotermisiä reaktioita, mutta huo-

mioitavana on yhtälön 8 vesikaasun siirtoreaktion eksoterminen luonne (Energies, 2011, 

403). Syntynyttä synteesikaasua, joka siis sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia, 

vettä ja vähän epäpuhtauksia, käytetään moniin erilaisiin sovelluksiin. Sitä muun muassa 

hyödynnetään sähkön- ja energiantuotannossa moottorien ja kaasuturbiinien polttoaineena 

sekä siitä voidaan katalyyttisissä ja biokatalyyttisissä prosesseissa muodostaa orgaanisia 

happoja, alkoholeja, estereitä ja hiilivetyjä syntetisaatiolla. (Motta et al. 2018, 999, 1002.) 

Pelkistymisvaiheen reaktioita kuvaa yhtälöt 6-11. 

  

 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 2𝐻2 kuiva pelkistymisreaktio   (6) 

 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 kostea pelkistymisreaktio   (7)  

 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 homogeeninen vesikaasun siirtoreaktio  (8) 

 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 heterogeeninen vesikaasun reaktio  (9) 

 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂  Boudouard -reaktio    (10) 

 𝐶(𝑠) + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4  metanointireaktio    (11) 
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3.2 Leijutus 

Leijukerroskaasutuksen periaate perustuu fluidisaatioon, jossa sekä hiekkamainen petimate-

riaali että siihen syötetty polttoaine saatetaan käyttäytymään nesteen kaltaisena, eli sitä suo-

meksi sanottuna leijutetaan (Sansaniwal et al. vuosi, s. 366).  Petimateriaalin käyttäytymistä 

voidaan myös selittää tutkimalla yhteyttä paine-eron petimateriaaliin ja petimateriaaliin koh-

distuvan pintanopeuden välillä (kuva 4). Kiinteälle pedille logaritmisen paine-eron muutos 

on suoraan verrannollinen fluidin logaritmiseen nopeuteen. Virtausnopeuden kasvaessa 

myös paine-ero kasvaa, kunnes pintanopeus saavuttaa kriittisen minimi fluidisaationopeu-

den. Tämän pisteen ylitettyään, peti alkaa laajenemaan ja fluidisoitumaan. Tässä pisteessä 

painovoimaiset voimat ovat ylittäneet vastusvoimat hiukkasissa. Minimi fluidisoitumisno-

peus riippuu erilaisista tekijöistä, kuten hiukkasen halkaisijasta, tiheydestä ja muodosta sekä 

käytetyn fluidin ominaisuuksista, kuten sen viskositeetista. (Teir & Zhang, 2003, 155.) 

 

 

Kuva 4. Leijutusalueet (Teir & Zhang, 2003, 156). 

 

Kuplivan pedin alueella paine-ero pysyy lähes vakiona virtausnopeuden kasvaessa minimi-

nopeudesta, kuten yllä olevasta kuvasta 4 havaitaan. Tällä alueella peti käyttäytyy kiehuvan 

veden kaltaisena, josta myös sen nimitys on peräisin; Bubbling Fluidized Bed (BFB). Leiju-

tusnopeuden kasvattaminen lisää hiukkasten kulkeutumista ylemmäs kattilassa, kunnes no-

peus saavuttaa niin kutsutun siirtymäalueen nopeuden, jolloin hiukkaset ovat jo niin hajal-

laan toisistaan, että niitä täytyy kierrättää erillisellä syklonilla tai vaihtoehtoisesti lisätä kat-

tilaan prosessin ylläpitämiseksi. Kiertoleijukattila (Circulating Fluidized Bed, CFB) on saa-

nut nimensä perustuen tähän menetelmään. (Teir & Zhang, 2003, 157.) 
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3.3 Kaasutusväliaine 

Kaasutusväliaineena biomassan kaasuttamisessa käytetään ilmaa, höyryä ja happea tai nii-

den yhdistelmiä. Tuotekaasun koostumus ja lämpöarvo riippuu käytettävästä kaasutusväli-

aineesta. Ilman suuresta typpipitoisuudesta johtuen, myös kaasutuksessa syntyvään tuote-

kaasuun sekoittuu typpeä. Tästä johtuen tehollinen lämpöarvo (4-6 MJ/m3) ja vetypitoisuus 

(8-14 %) jäävät alhaisiksi. Hapella tapahtuva kaasutus sen sijaan tuottaa keskilämpöarvota-

son omaavaa tuotekaasua, mutta kaasutusprosessin hinta voi nousta korkeaksi, kun prosessin 

tarvitsema happi tuotetaan erillisessä hapentuottolaitoksessa. Höyryllä sen sijaan saadaan 

tuotettua tuotekaasua, jonka lämpöarvo (10-16 MJ/m3) ja vetypitoisuus (30-60%) ovat kor-

kealla tasolla. Höyrykaasutus on kuitenkin alloterminen kaasutusmenetelmä, eli se vaatii ul-

kopuolelta tuotua lämpöä, jotta pedin lämpötila pysyy yli 700 celsiusasteen kaasutusreakti-

oiden ylläpitämiseksi. Höyry-happiseoksella puolestaan tarvittava lämpö saadaan osittaisilla 

hapetusreaktioilla ja syntyvä tuotekaasu on vetypitoista ja typetöntä. Menetelmä kuitenkin 

vaatii kalliin hapentuottolaitoksen. (Alauddin et al. 2010, 2855.) 

 

3.4 Petimateriaali 

Leijukerroskaasutuksessa käytettävä petimateriaali toimii lämmönsiirtäjänä, katalyyttinä 

sekä tärkeimpänä päästöjen sitojana. Petimateriaali koostuu luonnollisista mineraaleista, ku-

ten dolomiitista, kalkkikivestä, oliviinista ja erilaisista rautamalmeista sekä metallipohjai-

sista aineista ja polttoainepohjaisesta jäännöshiilestä (Göransson et al. 2011, 484). Dolo-

miitti yleisimpänä käytettynä katalyyttinä poistaa tehokkaasti raskaita hiilivetyjä (tervoja) 

tuotekaasusta, kuitenkin haittapuolena on sen nopea kalsinoituminen, mikä johtaa hiukkas-

ten esiintymiseen tuotekaasussa. Oliviini sen sijaan ei ole yhtä altis kulumiselle, mutta hä-

viää dolomiitille tehokkuudessa. Rikkipäästöjä puolestaan hallitaan käyttämällä kalkkikiveä 

petimateriaalissa (Göransson et al. 2011, 484). Alkalit eli emäspohjaiset katalyytit ovat myös 

hyviä tervojen sitojia sekä ne pystyvät parantamaan kaasutussuhdetta. Haittapuolina kuiten-

kin ovat niiden palauttamisen vaikeus, hinta sekä alttius agglomeroitumaan korkeissa läm-

pötiloissa. Metallipohjaiset katalyytitkin parantavat tuotekaasun laatua, mutta niiden ongel-

mat liittyvät hiilen saostumiseen ja nikkelipartikkeleiden kasvuun, mitkä lopulta johtavat 

katalyyttisen toiminnan pysähtymiseen. (Alauddin et al. 2010. 2854.) 
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4 KAASUTINTYYPPEJÄ 

Kaasuttimen tehtävänä on helpottaa kaasutusreaktioita kaasun ja kiinteän aineen välillä. Näi-

den kahden tekijän pohjalta voidaankin luokitella kaasutintyyppejä ja niiden variaatioita seu-

raavanlaisesti (Basu et al. 2009, 97.): 

  

- Kiinteäpeti (toiselta nimeltään liikkuvapeti): updraft, downdraft; 

- Leijukerrospeti: Bubbling, Circulating, Dual; 

- Entrained flow 

 

Lämpöteholuokiltaan kaasuttimet jaetaan kolmeen kategoriaan; kiinteäpetiset ovat tyypilli-

sesti pienen kokoluokan yksiköitä (< 10 MWth), leijukerrostyyppiset puolestaan jaotellaan 

keskisuurista suuriin kokoluokkiin (5-100 MWth) ja entrained flow -tyypin kaasuttimet edus-

tavat suuria kokoluokkia (> 50 MWth) (Basu, 2013, 250). Göransson et al. (2011, 483) puo-

lestaan jakaa kaasuttimet kaasutusväliaineen (ilma, happi tai höyry), vallitsevan paineen 

(paineistettu vs. ilmakehä), lämpötilan, virtausdynamiikan (ylävetoinen, alavetoinen tai lei-

jukerros) tai lämmön syöttämisen (epäsuora tai suora) perusteella. 

 

Kaasuttimien eroavaisuuksia liittyy tuotetun kaasun laadussa, muuntamisen tehokkuudessa, 

raaka-aineen käsittelyn soveltavuudessa, suunnittelun ja toiminnan monimutkaisuudessa 

sekä investointikustannuksissa. Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään edellä mainittuja kaa-

sutintyyppien tärkeimpiä ominaisuuksia sekä esitetään ne lopuksi taulukoituna (taulukko 1) 

vertailun kannalta. (Energies, 2011, 402.) 

 

4.1 Kiinteäpeti 

Tunnetuimmat kiinteäpetikaasuttimet ovat ylävetoinen (eng. updraft) ja alavetoinen (eng. 

downdraft) kaasutin. Nimitykset perustuvat polttoaineen sekä hapettimen syöttösuuntiin; ne 

kulkevat joko myötä- tai vastavirtaan toisiinsa nähden. 
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4.1.1 Updraft 

Ylävetoisessa kaasuttimessa (vastavirta) polttoaine ja kaasutinväliaine virtaa vastakkaisiin 

suuntiin; biomassa syötetään kaasuttimeen yläpuolelta ja väliaine puhalletaan pohjalta. Ku-

vassa 5 havainnollistetaan kaasutintyyppiä ja eri kaasutusalueita. Biomassa laskeutuu kui-

vumisalueelta (100 °C) pyrolyysialueelle (300 °C), jossa muodostuu jäännöshiiltä ja kaasu-

maisia aineita. Jäännöshiili jatkaa edelleen alaspäin reagoiden kaasutusalueella (900 °C), 

kunnes lopulta se hapettuu, toisin sanoen palaa hapettumisalueella n. 1400 celsiusasteen läm-

pötilassa, tulevan kaasutusväliaineen toimesta. Kaasumaiset pyrolyysialueen tuotteet puo-

lestaan kuljettuvat ylöspäin kuuman kaasuvirran mukana. Kaasuttimen haittapuoliksi luoki-

tellaan runsas tervan muodostuminen, joka voi tiivistyä verrattain kylmän, laskeutuvan polt-

toaineen pinnalle tai se voi kulkeutua tuotekaasun mukana pois kaasuttimesta. Tuotekaa-

sussa tervalla on syövyttäviä ominaisuuksia, joten se on poistettava tuotekaasusta, ennen 

kuin sitä voidaan hyödyntää moottorien ja turbiinien polttoaineena tai muissa sovelluksissa. 

Tämän tyyppisellä kaasuttimella saadaan aikaan kuitenkin hyvä prosessin lämpöhyötysuhde; 

suora lämmönsiirto syötettyyn polttoaineeseen alentaa poistuvan kaasun lämpötilaa. Yläve-

toinen kaasutin ei ole myöskään herkkä muodostamaan pehmeää ja tahmeaa tuhkaa, jolloin 

kaasutin ei ole altis tukkiutumaan. Edellä mainittu tapahtuma vältetään sillä, että ylävetoisen 

kaasuttimen tuhkan poisto tapahtuu kaasuttimen pohjalla, kaasuttimen kuumimmalla alu-

eella. Ylävetoisen kaasuttimen hyödyiksi voidaan myös laskea sen yksinkertainen rakenne, 

jolloin teoreettisesti ei ole rajoitteita kaasuttimen koolle. (Energies, 2011, 403-404.) 

 

4.1.2 Downdraft 

Alavetoisessa kaasuttimessa polttoaine ja tuotekaasu puolestaan virtaavat samaan suuntaan 

(myötävirtaan). Suurin osa tämän kaasutintyypin reaktioista tapahtuu kaasutusalueella, niin 

sanotussa kurkussa, kuten kuvasta 5 voidaan havaita. Reaktiotuotteet sekoittuvat perusteel-

lisesti tässä turbulenttisella, korkean lämpötilan alueella, mikä samalla edistää tervan muo-

dostumista. Osa tervan muodostumisesta tapahtuu myös kurkun alapuolella sijaitsevassa 

jäännöshiilen muodostamassa pedissä, jossa kaasutusprosessi suoritetaan loppuun. Tällä me-

netelmällä saadaan tuotettua suhteellisen tervatonta tuotekaasua (< 500 mg/m3), jolloin kaa-

sutin soveltuu hyvin pienimuotoiseen sähköntuotantoon varustettuna sisäisellä polttomoot-

torilla. Kaasuttimen kokoluokkaa ja täten myös kurkun kokoa rajoittaa polttoaineiden koko, 
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minkä vuoksi suuren kokoluokan ylävetoiset kaasuttimet ovat harvinaisempia. Toisaalta 

käytetyn polttoaineen tuhkapitoisuus täytyy ottaa huomioon; liian suuri tuhkapitoisuus ha-

pettumisalueen korkeassa lämpötilassa voi aiheuttaa tuhkan sulamista ja agglomeraatiota, 

pahimmassa tapauksessa tukkien samalla kaasuttimen kurkun ennen kaasutusaluetta. (Ener-

gies, 2011, 404.) 

 

 

Kuva 5. Ylävetoinen ja alavetoinen kaasutin (Mukailtu, Motta et al. 2018, 1003). 

 

4.2 Leijukerrospeti 

Kiinteäpetisiin kaasuttimiin liittyvien haasteiden ja puutteiden pohjalta on suunniteltu kehit-

tyneempi kaasutinjärjestelmä. Leijukerrospedin petimateriaali, joka sisältää hiekkaa sekä 

muita katalyyttisiä aineita, leijutetaan ilman, hapen tai höyryn toimesta. Tällaisissa fluidi-

soidussa kaasuttimissa saadaan aikaan hyvä sekoittamiskapasiteetti ja korkea lämmönsiirto, 

minkä vuoksi myös reaktionopeudet ja konversiot tapahtuvat verrattain nopeasti. Myös mas-

savirta, polttoaineen joustavuus ja kokoluokan skaalaus on parempaa verrattuna kiinteäpeti-

siin kaasuttimiin, kuin myös tervojen ja hiukkasten syntyminen saadaan maltillisemmaksi. 

(Motta et al. 2018, 1003.) 

 

Leijukerrospeti toimii lähes isotermisissä olosuhteissa sen hyvän lämmönsiirto-ominaisuuk-

sien vuoksi (Sansaniwal et al. 2017, 366). Maksimi toimintalämpötilaa kuitenkin rajoittaa 

petimateriaalin sintraantumispiste, joka on noin 800-900 celsiusasteen välillä. Tästä verrat-

tain alhaisesta lämpötilasta johtuen kaasutusreaktiot eivät saavuta kemiallista tasapainoa, 
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mikä taas johtaa hiilivetyjen, kuten tervan ja metaanin esiintymiseen tuotekaasussa. Kuiten-

kin näillä kaasuttimilla saavutetaan korkea, jopa noin 95 %:n hyötysuhde hiilen muuntami-

sessa. (Motta et al. 2018, 1003.) 

 

Ongelmia toisaalta liittyy tuhkapitoisten biomassojen, kuten ruohojen, ruokojen ja olkien 

kaasuttamisessa. Niiden sisältämä tuhka voi sulaa yhteen petimateriaalissa olevan kvartsin 

kanssa. Hiukkaset ovat tällöin tahmeita ja pahimmassa tapauksessa tämä agglomeroituminen 

voi johtaa fluidisaation menettämiseen, jolloin kattila joudutaan ajamaan alas puhdistustoi-

menpiteiden vuoksi. Tämän kaltaisten ongelmien välttämiseksi on tärkeää tehdä korjattavia 

toimenpiteitä. Esimerkiksi kalsinoitua kalkkikiveä lisäämällä saadaan nostettua tuhka-kvart-

siseoksen sulamispistettä, mikä puolestaan sallii kaasutuksen jatkamisen korkeammassa 

lämpötilassa. Menetelmä vaatii jatkuvaa kalkkikiven syöttöä kalkkipitoisuuden ylläpitä-

miseksi. (Sansaniwal et al. 2017, 367.) Seuraavissa alaotsikoissa on esitelty leijukerrostek-

niikan tunnetuimmat variaatiot. Kuvaan 6 on hahmoteltu näiden kattilatyyppien rakennel-

mat. 

 

4.2.1 Bubbling fluidized bed 

Kuplapetikattiloissa kaasutusväliaine syötetään kattilan alapuolelta petimateriaaliin minimi-

leijutusnopeudella (< 5 m/s), jolloin siinä olevat pienet, hiekkamaiset hiukkaset sekä siihen 

syötetty polttoaine saadaan ”kuplimaan”. Suurin osa tämän tyyppisen kaasuttimen kemialli-

sista reaktioista tapahtuukin juuri kuplivan pedin alueella, jossa vallitsee keskimäärin noin 

850 celsiusasteen lämpötila (Sansaniwal et al. 2017, 368).  Kattilan pohjalta ylöspäin tulta-

essa, sen poikkipinta-ala suurenee. Tällä suunnittelulla saadaan hidastettua syntyneiden kaa-

sujen pintanopeutta, mikä puolestaan pakottaa niiden mukana kulkeutuneet hiukkaset palaa-

maan takaisin petiin ja säilyttämään hiukkasten tasapainon pedissä. Haittapuolia tämän tyyp-

pisiin kaasuttimiin liittyy tervojen ja pienhiukkasten muodostumiseen, minkä vuoksi on tär-

keää puhdistaa poistuvia kaasuja kattilan loppupäässä olevassa syklonissa. Toisaalta kupla-

petikattiloita voidaan mitoittaa suuriksikin, mikä puolestaan asettaa rajoitteita polttoaineen 

tasaiselle syöttämiselle. Kuplapetikattiloiden hyviksi puoliksi voidaan luokitella myös sen 

soveltuvuus huonolaatuisille sekä tuhkapitoisille polttoaineille, kuten biomassalle, 
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yhteiskuntajätteelle ja erityyppisille hiilille, kuitenkin on muistettava petimateriaalin alttius 

agglomeroitumaan fluidisaation ylläpitämiseksi. (Motta et al. 2018, 1003-1004.) 

 

4.2.2 Circulating fluidized bed  

Kiertoleijukattilassa leijutusnopeus on jopa 3-5 kertaa suurempi kuin kuplapetikattilassa. 

Suuri kaasutusväliaineen nopeus kuljettaa mukanaan petimateriaalin hiukkasineen ja poltto-

aineineen, jotka myöhemmin palautuvat takaisin kattilan loppuosaan sijoitetun syklonin 

avulla. Petimateriaalin palauttaminen ei ole tärkeää ainoastaan prosessin kannalta, vaan sillä 

myös saadaan parannettua hyötysuhdetta hiilen muuntamisessa. Palautettu petimateriaali si-

sältää osittain reagoimatonta hiiltä, joka tällä tavoin saadaan viipymään kattilassa pidempään 

ja muodostamaan tuotekaasua. Kiertoleijukattiloiden höydyiksi luetaan myös sen suurempi 

energiatiheys kattilan poikkipinta-alaa kohti verrattuna kuplapetikattiloihin. Kiertoleijukat-

tilat soveltuvat paremmin suuren kokoluokan sovelluksiin ja niissä käytettävä polttoaineva-

likoima on laaja. Haittapuoliksi luokitellaan rajoittunut kaasutusväliaineen ja kiinteän aineen 

kontakti, suunnittelun monimutkaisuus, prosessin hallinta sekä korkeat investointikulut. On-

gelmia liittyy myös tervan muodostumiseen sekä pienhiukkaspäästöjen hallitsemiseen. 

(Motta et al. 2018, 1004.; Sansaniwal et al. 2017, 368.) 

 

4.2.3 Dual fluidized bed 

Dual fluidized bed (DFB) on kahden edellä esitettyjen kaasutintyyppien yhdistelmä. Kupli-

vapetiseen kaasuttimeen syötetään biomassaa, jossa se muunnetaan tuotekaasuksi. Tämä 

prosessi vaatii lämpöä, joka saadaan tuotettua erillisessä kiertoleijukattilassa polttamalla pe-

timateriaalissa olevaa jäännöshiiltä. Vaihtoehtoisesti pedin lämpötilaa voidaan säätää korke-

ammaksi lisäämällä siihen polttoainetta. Samanaikaisesti petimateriaalia kierrätetään takai-

sin kuplapetikattilaan, jossa se luovuttaa lämpöä sitä tarvitseville endotermisille kaasutusre-

aktioille. Syntynyt tuotekaasu puhdistetaan epäpuhtauksista, kuten tervasta ja muista pien-

hiukkasista, jolloin lopputuotteena saadaan synteesikaasua erilaisiin sovelluksiin. Edellä 

mainittu järjestely on yksi monista epäsuorista kaasuttamismenetelmistä, muita yhdistelmiä 

on muun muassa kahden BFB:n tai kahden CFB:n muodostamat kytkennät, kuitenkin me-

netelmät ovat pääpiirteiltään samantyylisiä. (Hanchate et al. 2021, 3, 5.) 
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Duaalisella leijukerroskaasuttamisella tuotetaan verrattain korkean lämpöarvon omaavia 

synteesikaasuja (12-20 MJ/Nm3), sillä polttamisessa syntyneet savukaasut eivät pääse se-

koittumaan lopullisen, hiilioksidi-vety rikkaan kaasukoostumuksen kanssa. Tekniikkaa ku-

vaillaankin lupaavimmaksi sovellukseksi biomassan kaasuttamisessa (Göransson et al. 2011, 

483). Epäsuora kaasuttaminen ei vaadi myöskään erillistä hapen tuotantoa, kun kaasutusvä-

liaineena yleensä käytetään höyryä. Järjestelmä ei vaadi toisaalta yhtä monimutkaista ja tilaa 

vievää kaasunpuhdistusjärjestelmää kuin suorassa kaasuttamisessa käytetään, mistä johtuen 

myös pääomasijoitus ei nouse yhtä korkeaksi. Tarkemmin duaalisesta leijukerroskaasutta-

misesta kerrotaan kappaleessa 5.1. (Hanchate et al. 2021, 3.) 

 

 

Kuva 6. Kuplapetikattila, kiertoleijukattila ja näiden yhdistelmä (Motta et al. 2018, 1004). 

 

4.2.4 Pressurized fluidized bed 

Leijukerroskaasutuksen paineistusta on tutkittu sillä saatavien kemiallisten hyötyjen ja sii-

hen liittyvien haasteiden kannalta. Paineistetut kaasut vievät vähemmän tilaa, jolloin on 

mahdollista käyttää pienempiä putkia sekä kattiloita. Tämän lisäksi paineistettu tila kiihdyt-

tää kemiallisia reaktioita, sillä korkeassa paineessa kemialliset reaktiot pyrkivät tasapainoon 

sen luonteesta johtuen. Paineistetussa kaasutuksessa saadaan myös tuotettua paineistettuja 

kaasuja, jotka ovat sellaisenaan valmiita käytettäväksi kaasuturbiineihin tai synteesireakto-

reihin. Muita paineistetun kaasutuksen havaittuja hyötyjä ovat sen sopivuus suuren kokoluo-

kan prosesseihin, tehokas lämmönsiirto pedissä ja korkea hyötysuhde tervojen ja muiden 

kaasujen talteenotossa. Paineistetun kaasuttimen ongelmat puolestaan liittyvät kiinteän polt-

toaineen syöttämiseen ja prosessin monimutkaisuuteen, sen rakentamiseen ja paineistettujen 
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säiliöiden käyttämiseen, korkeassa paineessa ja lämpötilassa toimivien puhdistuslaitteiden 

kehittämiseen, tasaisen massavirran säilyttämiseen kaasutusprosessissa sekä järjestelmän 

korkeaan hintaan. Haasteiden vuoksi paineistetut leijukerroskaasuttimet eivät ole vakiintu-

neet käytettäväksi laajemmassa mittakaavassa. (Motta et al. 2018, 1006.) 

 

4.3 Entrained flow 

Entrained flow tyyppinen kaasutin on laajasti tutkittu ja kehitetty tekniikka hiilen kaasutta-

misessa, kuitenkin biomassan kaasuttamisessa tekniikkaan liittyy monia haasteita, jotka ovat 

tutkinnan alla (Tremel et al. 2013, 97). EFR kaasuttimet eroavat leijukerrostekniikasta, siinä 

että kiinteää petimateriaalia ei käytetä. Hienojakoisen polttoaineen syöttö tapahtuu kattilan 

yläosasta samanaikaisesti kaasutusväliaineena toimivan paineistetun hapen kanssa. Kattilan 

toimintalämpötila saadaan tällöin todella korkeaksi (1200-1500 °C), minkä vuoksi syntynyt 

tuotekaasu on erittäin puhdasta ja vastaa melkein synteesikaasun koostumusta, kun se sisäl-

tää vähän tai ei ollenkaan tervaa ja metaania. (Energies, 2011, 407.)  

 

Haasteet biomassan kaasuttamisessa tällä kaasutintyypillä liittyvät polttoaineen esikäsitte-

lyyn, hapen syöttämiseen ja tuhkan käyttäytymiseen. Tekniikka vaatii polttoaineen jauha-

mista jauhomaisiksi partikkeleiksi, mikä biomassan tapauksessa on energiaa kuluttavaa ja 

täten kallista sekä kaasuttaessa metaania voi vapautua (Energies, 2011, 407). Ratkaisuna 

tähän ongelmaan käytetään polttoaineen, erityisesti puun lämpökäsittelyä, eli niin sanottua 

torrefiointia. Torrefiointi tapahtuu verrattain alhaisessa lämpötilassa (200-300 °C), ilmake-

hän paineessa ja vähäisessä hapessa. Toimenpiteellä parannetaan polttoaineen ominaisuuk-

sia, kuten sen hiilipitoisuutta ja lämpöarvoa. Tämä sekä muut lupaavat polttoaineen esikä-

sittelymenetelmät ovat kuitenkin vielä tutkinta-asteella. (Tremel et al. 2013, 97-98.) 

 

Toinen energiaa kuluttava toimenpide on kaasutusväliaineena käytettävän hapen tuottami-

nen ilmasta. Hyöty kuitenkin piilee siinä, että hapella kaasuttaessa synteesikaasuun ei se-

koitu typpeä, joka ilman tapauksessa jouduttaisiin erottamaan lopputuotteesta. (Tremel et al. 

2013, 98.) 
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Korkea toimintalämpötila toisaalta aiheuttaa biomassan sisältämän tuhkan sulamista. Peh-

meäksi biomassaksi luokiteltavat oljet ja ruohot omaavat matalat sulamislämpötilat, jolloin 

on tarpeellista pitää toimintalämpötila yli tuhkan sulamislämpötilan, jotta sulanut tuhka va-

luisi pitkin kaasuttimen seiniä pois. Korkean sulamislämpötilan omaavan puisen biomassan 

tapauksessa toimintalämpötila pidetään alle sen sulamispisteen, mikä pidempiaikaisessa 

käytössä asettaa haasteita prosessin pitämisen vakaana. (Tremel et al. 2013, 98-99.) 

 

Taulukko 1. Kaasutintyyppien tärkeimpiä ominaisuuksia (Mukailtu, Energies, 2011, 411). 

Muuttuja Kiinteäpedit                Leijukerrospedit   
Entrained 

flow 

  Downdraft Updraft   BFB CFB   

Prosessilämpötila [°C] 700-1200 700-900  <900 <900 1300-1500 

Hapetin Ilma Ilma  Ilma, höyry, 

happi 

Ilma, höyry, 

happi 
Ilma 

Tervan muodostuminen Alhainen Runsas  Kohtalainen Kohtalainen - 

Hiilen muuntohyötysuhde [%] 93-96 Lähes 100  >90 >90 100 

Investointikulut Matala Matala  Kohtalainen Korkea Korkea 
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5 KEHITYSNÄKYMÄT 

Leijukerroskaasutuksen kehitysnäkymät ovat erityisesti päästöjen vähentämisessä vastatak-

seen ilmastonmuutokseen. Hiilidioksidipäästöjä pidetään merkittävimpinä kasvihuonekaa-

suina, jolloin tutkimukset ovat keskittyneet hiilen talteenotto- ja sieppaamismenetelmiin. 

Eräs lupaavimmista kaasutustekniikoista on sorbenttitehostettu kaasutus (SEG), jossa käy-

tetään kalsiumpohjaista sorbenttia tehostamaan hiilidioksidipäästöjen sieppaamista yhdistet-

tynä höyrykaasutukseen DFB-kaasuttimella. Menetelmä mahdollistaa korkean lämpöarvon 

omaavaa tuotekaasun tuottamista mahdollisimman pienin päästöin. (Parvez et al. 2021, 1-

2.) 

 

Toinen tutkittu SEG menetelmä on hapen avustuksella tapahtuva Oxy-SEG prosessi. Mene-

telmä eroaa tavan SEG prosessista siinä, että poltinkattilassa tapahtuva palaminen saadaan 

aikaan puhtaan hapen ja kierrätettyjen savukaasujen ansiosta, jolloin syntyvän savukaasun 

koostumus on melkein kokonaan puhdasta hiilidioksidia (>90 %). Tekniikka onkin sen an-

siosta kuvailtu lupaavaksi menetelmäksi synteesikaasun tuottamisessa lisättynä hiilidioksi-

dintalteenottotekniikalla (CCUS). Kuitenkin menetelmän kannattavuutta laskee erillisen ha-

pentuottoyksikön rakentaminen. (Parvez et al. 2021, 2, 15.) 

 

SEG menetelmällä tuotettu tuotekaasu on vetyrikasta. Käytännön sovelluskohteeksi onkin 

tutkittu synteesikaasun jalostamista dimetyylieetteriksi (DME) eli vaihtoehtoisiksi polttoai-

neiksi fossiilisille polttoaineille. Tätä tutkitaan FLEDGED (FLExible Dimethyl ether pro-

duction from biomass Gasification with sorption-enhanced processes) projektissa, jonka tar-

koituksena on edelleen kehittää DME:n tuotannon tehostamista hyödyntämällä SEG mene-

telmää mahdollisimman kustannustehokkaasti. (Parvez et al. 2021, 15.) Projektia sekä SEG 

menetelmää käydään seuraavassa alaotsikossa tarkemmin läpi, sillä myös LUT on ollut mu-

kana tutkimuksissa. 

 

5.1 FLEDGED  

LUT on ollut mukana Euroopan Unionin rahoittamassa FLEDGED (FLExible Dimethyl et-

her production from biomass Gasification with sorption-enhanced processes) projektissa, 

joka suomeksi käännettynä tarkoittaa dimetyylieetterin (DME) tuottamista biomassaa 
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kaasuttamalla sorbentin avustuksella. Tekniikasta tekee mielenkiintoiseksi se, että sillä tuo-

tetulla dimetyylieetterillä voidaan korvata samanlaiset ominaisuudet omaavat fossiilipohjai-

set nesteytetyt kaasut ja dieselin. Tekniikasta saadaan myös vähäpäästöinen lisäämällä peti-

materiaaliin sorbenttina toimivaa kalkkikiveä. (Myöhänen et al. 2018, 11.) 

 

Vertailtaessa SEG menetelmää perinteiseen duaaliseen fluidisoituun kaasutusmenetelmään, 

huomataan sen vaatiman kaasuttimen toimintalämpötilan olevan noin 200 astetta alhaisempi, 

asettuen 600-750 celsiusasteen välille. Yhteistä menetelmille kuitenkin on käytetyn ka-

asutusväliaineen eli höyryn käyttäminen, mutta kuitenkin tuotekaasun ja savukaasun koos-

tumukset eroavat toisistaan erityisesti vetypitoisuuden ja hiilidioksidipitoisuuden osalta. 

Tärkeimpiä ominaisuuksia on kirjattu taulukkoon 2 vertailun kannalta. Sekä kuvassa 7 on 

havainnollistettu SEG menetelmää. (Parvez et al. 2021, 2.) 

 

Taulukko 2. Duaaliseen kaasuttamiseen perustuvien menetelmien tärkeimpiä muuttujia (Mukailtu, Parvez et 

al. 2021, 2). 

Muuttuja DFB    SEG   Oxy-SEG 

Kaasutusväliaine Höyry  Höyry  Höyry 

Hapetin Ilma  Ilma  O2 

Petimateriaali Oliviini  Kalkkikivi  Kalkkikivi 

Kaasuttimen lämpötila [°C] 800-850  600-750  600-750 

Polttimen lämpötila [°C] 900-950  850-920  880-950 

H2/CO <2  <10  <10 

H2 pitoisuus tuotekaasussa [%] <50  >70  >70 

CO2 pitoisuus savukaasussa [%] <10  <30  >90 

 

5.1.1 Pilottilaitos 

SEG prosessia havainnollistettiin mallinnuksessa hyödyntämällä 200 kW:n duaalista leiju-

kerroskaasutuspilottilaitosta, joka sijaitsee Stuttgartin yliopistossa. Laitos koostuu kaasutti-

mena toimivasta kuplapetikattilasta ja polttimena/kalsinoijana toimivasta kiertoleijukatti-

lasta, jotka ovat kytkettynä toisiinsa. Biomassan syöttäminen tapahtuu kiertoventtiilin ja 
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ruuvikuljettimen avulla kaasuttimen pohjalle, jossa sitä kaasutetaan ja leijutetaan pohjalta 

tulevan höyryn avulla. Kaasutin on varustettu ensisijaisella syklonilla hiukkasten erottami-

seen ja petimateriaalin ja jäännöshiilen sisäiseen kierrättämiseen. Tuotekaasua on mahdol-

lista vielä puhdistaa toissijaisessa syklonissa. Petimateriaalin ja jäännöshiilen poistaminen 

tapahtuu kaasuttimen alaosan kautta, josta ne ohjautuvat kalsinoijana toimivaan polttimeen. 

Kalsinoijassa jäännöshiili poltetaan happirikkaassa ilmassa, mikä tarjoaa tarvittavan läm-

mön hiilidioksidin kalsinointiprosessia varten. Muodostunut savukaasu puhdistetaan kattilan 

loppupäässä kiinteistä aineista ensisijaisessa syklonissa, toissijaisella syklonilla ja suodatti-

mella voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa savukaasuja myöhemmässä vaiheessa. Prosessia 

ylläpidetään lisäämällä tarvittaessa biomassaa sekä tuoretta kalkkikiveä petimateriaaliin.  

Petimateriaalin kierrättämisellä kaasuttimen ja kalsinoijan välillä mahdollistetaan kaasutus-

reaktioiden syntyminen, kuten aiemmin duaalisen leijukerroskaasutuksen osiossa kerrottiin. 

(Pitkäoja, et al. 2020, 5-6.) 

  

Mallinnuksen avulla tavoiteltiin saavuttamaan lisää tietoa liittyen prosessin hydrodynamiik-

kaan, reaktiokinetiikkaan ja energian siirtoon. Pilottilaitoksen mallinnus suoritettiin vakaissa 

olosuhteissa tarkastellen eri lämpötilapisteitä. Kaasutusväliaineen ja hiilen suhde pidettiin 

vakiona 1,5:ssä [mol/mol], kaasuttimen lämpötilan vaihdellessa 630 ja 770 celsiusasteen vä-

lillä. Mallinnuksen avulla ennustettiinkin onnistuneesti prosessin hydrodynamiikkaa, läm-

pötilojen käyttäytymistä, petimateriaalin sitomiskykyä ja tuotekaasun koostumusta. Alem-

missa toimintalämpötiloissa mallin toimintakyky on kuitenkin rajoittunutta, jolloin on tar-

peen tutkia lisää erityisesti polttoaineen muuntamista. Pitkäoja et al. (2021, 6) myöhemmin 

tehdystä mallinnuksesta selvisi esimerkiksi kaasun korkeampi tervapitoisuus alhaisemmassa 

toimintalämpötilassa. (Pitkäoja, et al. 2020, 7, 11-12.)   

  

Huomion arvoisena asiana pilottilaitoksen toiminnasta voidaan mainita samanaikaisesti kaa-

suttimessa tapahtuva petimateriaalin kyky karbonatisoida sekä vesikaasun siirtoreaktio, 

mitkä vaikuttavat merkittävästi tuotekaasun laatuun. Kaasuttimessa oleva poltettu kalkki 

(CaO) sitoo karbonaatioyhtälön (12) mukaisesti hiilidioksidia, joiden yhdisteenä syntyy kal-

siumkarbonaattia (CaCO3), samanaikaisesti tuotekaasun hiilidioksidipitoisuutta laskee ja 

toisaalta vetypitoisuutta nostaa vesikaasun siirtoreaktio (8). Muodostunut kalsiumkarbo-

naatti kuljetetaan petimateriaalin mukana takaisin poltto-/kalsinointireaktoriin, jossa se 
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kalsinaatioyhtälön (13) mukaisesti muuntuu takaisin poltetuksi kalkiksi ja on sieltä lämmi-

tettynä valmis siirtymään takaisin kaasuttimeen. Reaktioiden voimakkuuksia kuitenkin ra-

joittaa kaasuttimen ja polttimen toimintalämpötilat; kaasuttimessa olevan kalkin kyky sitoa 

hiilidioksidia heikkenee lämpötilan kasvaessa.  (Pitkäoja, et al. 2020, 12.; Fuchs et al. 2019, 

926.) 

 

 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3        (12)  

 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2        (13) 

 

5.1.2 Teollisen kokoluokan mallinnus 

Seuraavassa tutkimusvaiheessa siirryttiin mallintamaan kahden kiertoleijukattilan muodos-

taman 100 MW tehoisen laitoksen toimintaa. Mallinnuksessa päädyttiin käyttämään kierto-

leijukattiloita, sillä ne on todettu suotuisammiksi käytettäväksi suuren kokoluokan teollisissa 

sovelluksissa parempien sekoittamisominaisuuksien vuoksi sekä vähemmän tilaa vievinä. 

Kuten aiemmissa mallinnuksissa myös tässä laitoksessa toinen reaktori toimii kaasuttimena 

ja toinen polttimena. (Ritvanen et. al. 2021, 2.) 

 

Mallinnuksessa tarkkailtiin laitoksen käyttäytymistä kaasuttimen 730-790 celsiusasteen 

lämpötilavälillä, jakaen mittauspisteet kymmeneen eri pisteeseen. Höyryn ja hiilen suhde 

pidettiin 1,5:ssä, kaasun pintanopeuden ollessa 5 m/s ja lämpötilaa säädettiin lisäämällä polt-

toainetta poltinkattilaan sekä kattiloiden lämpötilaeroa tasattiin järjestelmän hydrodynaa-

misten ominaisuuksien, kuten kiinteän aineen lisäämisellä tai kaasutusnopeuden kasvattami-

sella. (Ritvanen et. al. 2021, 6.) 

 

Merkittävimpinä reaktioina ja täten SEG:n suorituskyvyn määrittäjinä on karbonaatio, kal-

sinaatio ja vesikaasun siirtoreaktio. Alimmassa lämpötilapisteessä, eli 730 celsiusasteessa 

polttimen lämpötila on lähempänä karbonaation reaktiotasapainoa, minkä seurauksena kal-

sinointi on hidasta ja kaasuttimeen palautuu vain osittain kalsinoitua kalkkia. Polttimen läm-

pötilaa kuitenkin nostamalla kalsinointiprosessi saataisiin täydelliseksi. 768 celsiusasteessa, 

eli korkeimmassa lämpötilapisteessä kalsiumkarbonaatin pitoisuus huomattiin olevan vä-

häistä polttimen pohjalla, johtuen olemattomasta karbonaatioreaktioista kaasuttimen 
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puolella. Korkeassa lämpötilassa on myös mahdollista kalsiumkarbonaatin kokonaan häviä-

minen kalsinaation yhä kiihtyessä. (Ritvanen et. al. 2021, 8-9.) 

 

Sekä alhaisessa että korkeassa lämpötilapisteessä vety- ja hiilidioksidipitoisuudet kasvavat 

vesikaasun siirtoreaktion vaikutuksesta. Kuitenkin alhaisemmassa lämpötilapisteessä ha-

vaittiin vetypitoisuuden nousevan korkeammaksi, sillä hiilidioksidin sitominen on tehok-

kaampaa karbonaatioreaktion mukaisesti. Korkeamman lämpötilapisteen pienempi vetypi-

toisuus puolestaan selittyy puutteellisesta hiilidioksidin sitomisesta kaasuttimen puolella. 

(Ritvanen et. al. 2021, 10.) 

 

Mallinnuksella onnistuttiin osoittamaan mahdolliseksi kahden kiertoleijukattilan muodosta-

man SEG prosessin toimivuus. Kaasuttimen optimaaliseksi toimintalämpötilaksi todettiin 

730 celsiusastetta, jossa tuotekaasun koostumukseksi saatiin 63 % H2, 11 % CO, 13 % CO2. 

Mallinnuksen tulokset todettiin luotettaviksi ja aiempia yksityiskohtaisemmiksi varsinkin 

polttoaineen käyttäytymisen osalta kattilassa ja täten myös tuotekaasun koostumus ja tuotto 

pystyttiin arvioimaan tarkasti. Saatuja tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää tutkimuk-

siin, jossa polttoaineen syöttö ei ole tasaista SEG prosessissa. Tulokset ovat myös tärkeitä 

jatkotutkimusten kannalta laitoksen suunnittelemisessa, suorituskyvyn ja kulujen arvioimi-

sessa. (Ritvanen et. al. 2021, 10-13.) 

 

Tekniikan seuraavissa tutkimusvaiheissa pyritään tutkimaan lisää sorbentin kulumiseen liit-

tyviä ongelmia, ratkaisuksi onkin ehdotettu sorbenttina käytettävän luonnollisen kalkkikiven 

esikäsittelyä kuin myös kokeilla synteettisesti valmistettuja sorbentteja. Myös erilaisten polt-

toaineiden käyttämistä tutkitaan. (Parvez et al. 2021, 1, 15.)  
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Kuva 7. SEG menetelmä (Ritvanen et. al. 2021, 2). 
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6 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin leijukerroskaasutukseen sen historian ja sovelluskehi-

tyksen kautta. Historia -kappaleessa selvitettiin, millaisia olivat varhaisimmat leijukerros-

tekniikkaan perustuvat kaasuttimet sekä mitkä tekijät johtivat tekniikan syntymiseen ja ke-

hittämiseen. Tärkeimpinä ajureina olivat huoli fossiilisten polttoaineiden loppumisesta sekä 

päästöjen vähentäminen, jolloin oli tarpeen kehittää tekniikkaa soveltumaan vaihtoehtoisille 

polttoaineille.   

 

Lyhyen historiakatsauksen jälkeen työssä käsiteltiin leijukerroskaasutukseen liittyviä ilmi-

öitä, kuten varsinaista kaasuttamista, petimateriaalia ja sen käyttäytymistä eri leijutusno-

peuksissa sekä esiteltiin käytettyjä kaasutusväliaineita. Kaasutuksen kuvailtiin koostuvan 

monesta erilaisesta, yhtä aikaa tapahtuvista ilmiöistä, joita ovat kuivuminen, pyrolyysi, ha-

pettuminen ja pelkistyminen. Petimateriaalin todettiin toimivan kaasutusprosessissa läm-

mönsiirtäjänä, katalyyttinä ja päästöjen sitojana siihen syötettyjen mineraalien, alkalien ja 

metallien kautta. Leijutusnopeuden kasvattamisella saadaan aikaan petimateriaalin leijumi-

nen ja lopulta hiukkasten kulkeutuminen pidemmälle kattilassa, joiden ansiosta kattilatyypit 

voidaan erottaa toisistaan. Käytettäviksi kaasutusväliaineiksi mainittiin ilma, höyry ja happi 

tai niiden yhdistelmä. Höyryllä todettiin saavutettavan korkeimman lämpöarvon ja vetypi-

toisuuden omaavaa tuotekaasua, ilmalla puolestaan huonolaatuisinta.  

 

Seuraavaksi käytiin läpi yleisimmät ja tunnetuimmat kaasutintyypit. Kiinteäpetisiin kaasut-

timiin ryhmitellään ylävetoinen ja alavetoinen kaasutin, leijukerrostekniikkaa käyttäviin luo-

kitellaan kuplapetiset, kiertoleijuiset ja duaaliset kaasuttimet ja omaksi ryhmäkseen jää ent-

rained flow tyyppinen kaasutin. Reaktorityypit eroavat toisistaan muun muassa käytetyn 

polttoaineen ja kaasutinväliaineen syöttösuunnissa, leijutusnopeuksissa, prosessilämpöti-

loissa, investointikuluissa ja syntyvistä päästöistä. Tärkeimmät ominaisuudet vertailtiin tau-

lukkoon.  

 

Leijukerroskaasutuksen kehitysnäkymien osalta keskityttiin hiilidioksidipäästöjen vähentä-

miseen. Lupaavimpana menetelmänä pidetäänkin sorptiotehostettua duaalista leijukerros-

kaasutusta (SEG) osana dimetyylieetterin jalostusta. Tässä FLEDGED projektin tutkimuk-

sissa myös LUT on ollut osallisena. Projekti on vielä tutkimusvaiheessa, mutta siitä on saatu 
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lupaavia tuloksia. Menetelmä perustuu epäsuoraan kaasuttamiseen höyryllä, jonka tuotekaa-

sun koostumusta tehostetaan kalkkikivellä. Kaasuttimesta ulos saatavan tuotekaasun pitoi-

suus on tällöin vetyrikasta, samanaikaisesti tapahtuvien vesikaasun siirtoreaktion ja kalkin 

hiilidioksidisitomiskyvyn ansiosta. Perinteiseen duaaliseen kaasutukseen verrattuna SEG 

menetelmällä on tutkimusten mukaan mahdollista saada jopa viisi kertaa suurempi H2/CO 

suhde sekä ainakin 20 prosenttiyksikköä suurempi vetypitoisuus tuotekaasussa, ollen näin 

yli 70 %:n luokkaa. 
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