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For a cleaner future it is important to find new alternatives which use more sustainable and
environmentally friendly method of production for fuels in the transport sector. Methanol
produced from renewable hydrogen and bio-based carbon dioxide has an important role in
this issue. Electricity-based e-methanol can replace to use of fossil fuels as feedstock to
refineries producing transport fuels or alternatively pure methanol can be used directly as a
fuel for maritime transport. Finland’s potential as a producer of e-methanol is significant due
to the good availability of renewable electricity and bio-based carbon dioxide.

The aim of this Master’s thesis was examining the requirements of process analyzers in the
production of e-methanol. Process analyzers can be measured various qualitative process
quantities from processes. This thesis included three separate process units which are
electrolysis, CO2 -capture and methanol synthesis process. The requirements for process
analyzers were assessed using the literature. The thesis focused on the determination of
measurement locations in each process units which provide the necessary amount of
measurement data from the processes for high-quality operation. Regarding to this issue the
thesis also includes a review of the device selection requirements for process analyzers at
each measurement locations. In addition, the thesis has reviewed factors influencing of
process analyzer system design.

As a result of the thesis were defined the necessary 22 pcs process analyzer for required
processes of the e-methanol production. The results show the exact measurement locations
of each process units and most technically sensible solutions of analyzers measurement
techniques. During this thesis support material has been prepared to facilitate the daily
design work. This support material includes hook-up drawings of process analyzer defined
in this thesis as well calculation program for sample handling systems calculations.



KIITOKSET

Haluan kiittää työnantajaani Sweco Industry Oy:tä antoisasta ja mielenkiintoisesta diplomi-

työn aiheesta. Kiitokset myös opiskelujen mahdollistamisesta ja tukemisesta työn ohessa

muutaman viime vuoden aikana. Paljon on karttunut opiskelun kautta uusia asioita työkalu-

pakkiin, joita voidaan yhdessä hyödyntää tulevissa projekteissa.

Kiitokset koulun puolelta työni ohjaajille apulaisprofessori Tero Tynjälälle ja nuoremmalle

tutkijalle Hannu Karjuselle. Kiitos kuuluu myös opintojen aikana kaikille opetusta antaneille

opettajille ja muulle LUT-yliopiston henkilöstölle. Unohtamatta mahtavia opiskelukave-

reita. Pidetään jatkossakin yllä LUT-henkeä ja pysytään uteliaina uusien asioiden suhteen.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä haluan kiittää vaimoani Heidiä. Olet ollut tärkein tuki

siihen, että olen saanut läpivietyä kunnialla opinnot maaliin. Työn ohessa opiskelu vaatii

paljon ymmärrystä sekä joustavuutta lähimmäisiltä, ja näitä olen kyllä saanut sinulta kiitet-

tävästi. Iso kiitos tästä!

Myllykoskella, 28.4.2022

Tuomas Turunen



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Symbolit

A pinta-ala [m2]

D halkaisija [mm]

d aineen vahvuus [mm]

f kitkakerroin

k lämmönjohtavuus [W/m∙K]

L pituus [m]

M moolimassa [kg/mol]

m massavirtaus [kg/h]

P paine [bar, kPa]

ΔP painehäviö [bar, kPa]

Q lämmitysteho [W]

R ainekohtainen kaasuvakio [J/(kg∙K)]

Re Reynoldsin luku

T lämpötila [ºC, K]

ΔT lämpötilaero [ºC, K]

t aika [s]

V tilavuusvirtaus [m3/h]

v virtausnopeus [m/s]

Z kokoonpuristuvuuskerroin

ɛ karheus [mm]

η viskositeetti [cP]

ρ tiheys [kg/m3]



Lyhenteet

ASTM kansainvälinen standardisoimisjärjestö

ATEX lainsäädäntö räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävistä laitteista

ΔG reaktion Gibbsin vapaaenergia [kJ/mol]

ΔH reaktion entalpia [kJ/mol]

CCS hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

CCU hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö

CH3OH metanoli

CO2 hiilidioksidi

CO2-ekv hiilidioksidiekvivalentti

H2 vety

H2O vesi

IMPCA International Methanol Producers & Consumers Association

IPCC ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change)

MEA monoetanoliamiini

N2 typpi

PEM polymeerimembraanielektrolyysi (Polymer Electrolyte Membrane)

ppm miljoonasosa (Parts Per Million)

PtMeOH metanolin muunnosprosessi (Power to Methanol)

PtX uusiutuvan energian muunnosprosessi (Power to X)

O2 happi

QAL päästömittausten laadunvarmistus (Quality Assurance Level)

SOEC kiinteäoksidielektrolyysi (Solid Oxide Electrolyte Cell)

WGS vesi-kaasu-siirtoreaktio (Water Gas Shift Reaction)
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1. Johdanto

Maailmanlaajuisesti asetetut tulevaisuuden ilmastotavoitteet ajavat vahvasti vähentämään

fossiilipohjaisten liikennepolttoaineiden käyttöä ja hakemaan korvaavia polttoaineratkaisuja

uusiutuvaan sähköön pohjautuvilla ratkaisuilla. Yhtenä ratkaisuna on valmistaa uusiutuvaa

vihreää vetyä ja samalla ottaa talteen ilmakehään päästettävä hiilidioksidi teollisuuden savu-

kaasuista. Vihreän vedyn ja biopohjaisen hiilidioksidin avulla saadaan valmistettua neste-

mäistä metanolia, jota voidaan kutsua uusiutuvaksi sähköpohjaiseksi polttoaineeksi. Tätä

synteettistä metanolia voidaan käyttää joko suoraan sellaisenaan polttomoottoreissa tai siitä

voidaan jatkojalostaa niin sanottuja perinteisiä polttoaineita, jotka soveltuvat niin lentolii-

kenteen, kuin myös maantieliikenteen käyttöön.

Tämä prosessiketju vihreän vedyn valmistuksesta nestemäisen metanolin valmistukseen

vaatii erilaisia yksikköprosesseja. Näiden yksikköprosessien operoinnin ja tuotteiden laa-

dunhallinnan suhteen on tarpeellista saada oikeanlaista reaaliaikaista mittaustietoa proses-

seista. Tässä diplomityössä tutkitaan vaatimuksia ja tarpeita prosessianalysaattoreille, joiden

avulla nämä laatumittaukset tehdään näissä eri yksikköprosesseissa. Prosessianalysaattorei-

den avulla prosesseista saadaan operointia ohjaavaa mittaustietoa ja näin ollen myös kustan-

nustehokkuutta saadaan parannettua. Tämä tutkimus kohdistuu edellä mainittujen yksikkö-

prosessien mittauspaikkojen valintojen määrittämiseen ja prosessianalysaattorijärjestelmien

laadukkaan suunnittelun kehittämiseen.

1.1. Työn taustaa

Erilaisten jatkuvatoimisten prosessianalysaattorijärjestelmien määrittämisessä ja suunnitte-

lussa on otettava huomioon useita eri asiakokonaisuuksia. Suurimmat haasteet mittausten

toimimattomuuteen liittyvät usein huonoihin lähtötietoihin, joiden avulla prosessianalysaat-

torijärjestelmää on lähdetty suunnittelemaan. Tästä johtuen mittausjärjestelyn suunnittelussa

on tehty virheellisiä valintoja, jotka näkyvät mittauksen toimimattomuutena tai muuten mit-

tausta vääristävänä asiana. Näytettä ottavat prosessianalysaattorijärjestelmät koostuvat

yleensä kolmesta eri osa-alueesta, joita ovat; näytteensiirto, näytteenkäsittely ja näytteen
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analysointi. Määritysvaiheessa on tärkeää tiedostaa vaatimukset mittaukselle näiden kaik-

kien kolmen osa-alueen osalta, jotta järjestelmän suunnittelu voidaan tehdä vastaamaan näitä

vaatimuksia. Tässä työssä keskitytään keräämään laadukasta tietoa synteettisen metanolin

valmistukseen liittyvistä prosesseista kirjallisuuden avulla ja analysoimaan tätä tietoa lähtö-

tiedoksi prosessianalysaattorijärjestelmien suunnitteluun.

Prosessien toiminta ilman jatkuvatoimisia prosessianalysaattoreita on tänä päivänä hyvin

haastavaa. Prosessianalysaattorien kehitys, niin mittausteknillisesti, kuin myös luotettavuu-

den kannalta on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenien aikana. Laitosten operoin-

tikustannuksia on saatu vähennettyä, kun manuaaliset laboratorionäytteenotot ovat korvattu

jatkuvatoimisilla prosessianalysaattoreilla. Tämän on mahdollistanut prosessianalysaattorei-

den kehitys ja tänä päivänä ne vastaavat tarkkuudeltaan sekä toistettavuudeltaan laborato-

rioanalysaattoreita. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna melko arvokkaat prosessianalysaat-

torijärjestelmät maksavat itsensä takaisin melko lyhyellä takaisinmaksuajalla.

1.2. Tutkimuksen tavoite ja rajaukset

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää prosessianalysaattorijärjestelmien vaatimukset

synteettisen metanolin valmistuksessa ja laatia tutkimuksen tuloksista analysaattorijärjestel-

mien suunnitteluun materiaalia tulevaisuuden hankkeita varten. Näihin tuotettaviin materi-

aaleihin sisältyvät muun muassa mittauspaikkojen valinnat tässä työssä käytettäviin yksik-

köprosesseihin ja prosessianalysaattorijärjestelmien mittausjärjestelmien laadinta vaatimuk-

set huomioiden. Työn kokeellisen osion tavoitteena on luoda laskentaohjelma näytteenkä-

sittelyyn liittyvien erilaisten laskentasuureiden määrittämistä varten. Näitä laskentasuureita

hyödynnetään analysaattorijärjestelmien suunnittelussa.

Tässä työssä haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

· Mitä erilaisia prosessien jatkuvatoimisia laatumittauksia täytyy olla käytössä, jotta

voimme valmistaa uusiutuvasta sähköstä synteettistä metanolia laatuvaatimukset

huomioiden?

· Mitkä ovat oikeat kohdat prosesseista mitata näitä edellä mainittuja laatumittauksia?

· Mitä täytyy huomioida mittausten suunnittelussa ja laitevalinnoissa?
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Tässä työssä esitetyt yksikköprosessit ja niiden tekniikat ovat valittu kirjallisuuteen pereh-

tyen ja tutkimuksesta on rajattu pois mahdollisista prosessitekniikoiden muutoksista johtuvat

vaikutukset prosessianalysaattoreihin. Työn tuloksia tullaan hyödyntämään Suomen olosuh-

teissa oleviin kohteisiin. Vedyn tuotannossa käytettävän elektrolyysilaitteiston syöttöveden

puhtauden analysoinnissa on oletuksena käytetty, että elektrolyysissä käytetään makeaa raa-

kavettä, jossa erillistä vedenpuhdistusyksikköä ei tarvita. Elektrolyysissä käytettävän uusiu-

tuvan sähkön analysointi ei sisälly tämän tutkimuksen sisältöön.

1.3. Tutkimuksen rakenne

Tämän työn rakenne noudattaa konstruktiivista tutkimusta, jossa tavoitteena on luoda kon-

septimainen kokonaisuus tämän tyyliseen prosessiympäristöön. Prosessianalysaattorijärjes-

telmien konseptisuunnittelulla haetaan toistettavuutta ja mallinnettavuutta tulevaisuuden

hankkeisiin ja työn tarkoituksena on tuottaa selkeä lähtötietopaketti prosessianalysaattorei-

den suunnitteluun. Tämän työn tutkimusongelmaksi voidaan määritellä tämänhetkinen puute

vastaavanlaisesta suunnittelun lähtötietopaketista. Näin ollen tässä työssä korostuu tutki-

muksen hyödynnettävyys ja merkitys aiheen parissa työskenteleville.

Työ on jaettu kahdeksaan eri pääkohtaan. Luvussa 2 tarkastellaan sähköisten liikennepoltto-

aineiden roolia tulevaisuuden polttoainemarkkinoilla. Kyseisessä luvussa perehdytään Suo-

men mahdollisuuksiin tämän aihealueen ympärillä ja lisäksi pohditaan mitkä ovat Suomen

mahdollisuudet toimia sähköisten liikennepolttoaineiden tuottajana. Yhtenä tärkeänä koh-

tana asiaa avataan myös saavutettavilla ilmastovaikutuksilla tämän tyylisten liikennepoltto-

aineiden käytön myötä. Luvussa 3 perehdytään kirjallisuustutkimuksen avulla sähköisen me-

tanolin (PtMeOH) valmistukseen ja siihen tarvittaviin yksikköprosesseihin vihreän vedyn ja

hiilidioksidin talteenoton osalta.

Tutkimuksen pääaiheena oleviin prosessianalysaattoreihin perehdytään luvussa 4. Tässä lu-

vussa asiaa avataan prosessianalysaattoreiden vaatimusten ja toiminnallisuuden näkökul-

masta. Asiaan perehdytään myös analysaattorijärjestelmien suunnittelun ja näytteenkäsitte-

lyyn liittyvien laskelmien osalta. Luvussa 5 käsitellään prosessianalysaattoreiden vaatimuk-

sia ja laitevalintoja sähköpohjaisen metanolin tuotannossa. Luvussa 6 tarkastellaan tutki-

muksen tuloksia ja analysoidaan tutkimuksen hyödynnettävyyttä suunnittelutyössä.
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2. Tulevaisuuden sähköiset liikennepolttoaineet

Maapallon keskilämpötilan nousun hidastamiseksi tarvitsemme kaikki keinot käyttöön, jotta

saamme pidettyä elinympäristömme asuinkelvollisena ja luonnon monimuotoisuuden ku-

koistavana myös tuleville sukupolville. Vuonna 2015 Pariisin ilmastosopimukseen on kir-

jattu tavoitteeksi pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ver-

rattuna esiteolliseen aikakauteen ja lisäksi tarkoituksena on rajata lämpötilan nousu 1,5

℃:een (United Nations 2015, s. 3). Tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseen tar-

vitaan useampi uusi teknologiamuoto, joilla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä ilma-

kehään. Liikennepolttoaineissa yhtenä vaihtoehtona on niin sanotut sähköiset liikennepolt-

toaineet. Sähköisillä liikennepolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä polttoaineita, jotka ovat

käyttökelpoisia tällä hetkellä käytössä oleviin polttomoottori kulkuneuvoihin. Sähköiset lii-

kennepolttoaineet tarvitsevat valmistukseen vetyä (H2) ja hiilidioksidia (CO2). Kuvassa 1 on

esitetty periaatekaavio synteettisen metanolin valmistuksesta. Synteettistä metanolia voi-

daan käyttää sellaisenaan muun muassa meriliikenteessä tai siitä voidaan jalostaa normaaleja

liikennepolttoaineita, kuten bensiiniä ja dieseliä. Jatkojalostuksessa synteettinen metanoli

toimii syötteenä jalostamon tislausprosessiin korvaten näin ollen fossiilipohjaisen raakaöl-

jyn (Laaksonen et al. 2021, s. 21–24). Vedyn lisäksi metanolin synteesiprosessissa käytetään

hiilidioksidia, joka on otettu talteen teollisuuden savukaasuista tai suoraan ilmakehästä.

Tässä työssä perehdymme savukaasuista talteen otetun hiilidioksidin käyttöön.

Kuva 1. Periaatekaavio sähköpohjaisen liikennepolttoaineen valmistuksesta (IMVT, 2020).
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2.1. Tuotantomahdollisuudet Suomessa

Sähköisten polttoaineiden tuotantoon tarvitaan päästötöntä vihreää vetyä ja elektrolyysillä

valmistetun vedyn valmistukseen tarvitaan taas paljon uusiutuvaa sähköä. Suurin osa tästä

uusiutuvasta sähköstä tuotetaan tuulivoiman avulla. Suomessa on hyvät olosuhteet tuulivoi-

man merkittävään tuotannon kasvattamiseen lähivuosien aikana. Tällä hetkellä Suomessa on

tuulivoimaa asennettuna noin 2,6 GW edestä (Motiva 2021). Tämänhetkinen tuulivoiman

tuotantokapasiteetti ei riitä siihen, että tuulivoimalla tuotettu sähkö riittäisi vedyn valmistuk-

seen elektrolyysillä suuressa mittakaavassa. Tuulivoimaa on tällä hetkellä Suomeen suun-

nitteilla noin 21 GW edestä, joiden mahdollinen toteutus parantaisi Suomen tilannetta vih-

reän vedyn valmistuksen suhteen (Suomen Tuulivoimayhdistys 2021, s. 2–3). Tulevaisuu-

dessa tuulivoiman tuotantokapasiteetin ylijäämä voidaan hyödyntää elektrolyysillä valmis-

tetun vedyn tuotantoon ja näin ollen vedyn valmistus toimii myös sähköntuotannon tasapai-

nottajana ja energian varastona (Suomen Tuulivoimayhdistys, Tuulivoima ja säätövoima).

Tätä ylijäämäsähköllä tuotettua vetyä voidaan varastoida ja käyttää synteettisten polttoainei-

den valmistuksessa.

Toinen raaka-aine mitä synteettisen metanolin valmistuksessa tarvitaan on hiilidioksidi.

Vaihtoehtoehdot hiilidioksidin talteenottoon ovat teollisuuden savukaasuista tai suoraan il-

makehästä. Teollisuudesta päästöjen mukana ilmakehään pääsevät hiilidioksidit ovat joko

bio- tai fossiilipohjaisia, riippuen kyseisessä tuotannossa käytettävistä raaka-aineista. Suo-

men etuna muihin maihin on hyvä hiilidioksidin saatavuus, joka antaa hyvän lähtötilanteen

hiilineutraalien polttoaineiden valmistukseen. Varsinkin biopohjaisen hiilidioksidin saata-

vuus Suomessa on hyvä verrattuna muihin Euroopan maihin suuren sellun tuotannon ansi-

osta. Sellutehtaan sivuvirtojen hiilidioksidipäästöt vaihtelevat 13–20 % välillä, joten poten-

tiaalia ja riittävyyttä näistä on synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Suomen selluteh-

taiden hiilidioksidista jo noin puolet riittäisi siihen, että voisimme korvata kaikki Suomessa

käytettävät fossiilipohjaiset polttoaineet (bensa, diesel ja kerosiini) kokonaan hiilineutraa-

leilla synteettisillä polttoaineilla. Tulevaisuudessa varsinkin hiilineutraalin kerosiinin kysyn-

nän uskotaan kasvavan tiukentuvien ilmastovaatimusten johdosta. (Laaksonen et al. 2020, s.

6.) Maantieliikenteessä raskaan kaluston sähköistyksellä on omat haasteensa, joten hyvänä

vaihtoehtona voisi olla nämä synteettiset polttoaineet. Suomella tässä voisi olla hyvä viennin

mahdollisuus, niin lopputuotteiden, kuin myös teknologian osalta.
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Kuva 2. Sähköpolttoaineiden potentiaalisimmat tuotantopaikat pohjoismaissa (Nordic

Energy Research, 2020).

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen asema sähköpolttoaineiden tuottajana on varsin

hyvä johtuen pitkälti meidän teollisuutemme rakenteesta. Meiltä löytyy tarvittavia biopoh-

jaisia hiilidioksidien lähteitä riittävän laajaan sähköpolttoainetuotantoon. Kuvassa 2 on esi-

tetty potentiaalisia tuotantopaikkoja Pohjoismaiden alueelta eroteltuina teollisuusala kohtai-

silla merkinnöillä (Nordic Energy Research 2020, s. 38). Suomessa suurimmat biopohjaisen

hiilidioksidin talteenotto mahdollisuudet ovat Kaakkois- ja Keski-Suomen alueella, jossa on

paljon paperi- ja selluteollisuutta. Määrällisesti potentiaalisimmat kohteet pohjoismaisessa

vertailussa löytyvät Ruotsista. Siellä teollisuusrakenne on melko samanlainen, kuin mitä
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Suomessa ja tällä hetkellä Ruotsin etuna on myös parempi uusiutuvan sähkön saanti ole-

massa olevan vesivoiman ansiosta (Luukko 2017).

Yhtenä hidastava tekijänä sähköisten liikennepolttoaineiden tuotantolaitosten määrän kas-

vuun voidaan pitää suhteellisen korkeaa tuotantokustannusta lopputuotteelle.  Sähköpoltto-

aineiden markkina ei ole vielä tällä hetkellä valmis skaalautumaan isompaan tuotantoon ja

tämän muutoksen ajuriksi tarvitaan apuja erilaisista säädöksistä muun muassa verotuksen ja

päästökaupan suhteen. Näillä säädöksillä saadaan fossiilipohjaisten polttoaineiden tuotanto-

kustannukset nousemaan ja tuottajat miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja taloudellisiin pää-

töksiin pohjautuen.  Käyttökohteita näille tuotteille on kuitenkin jo olemassa isossa määrin,

joten valmis markkina on odottamassa, kunhan taloudellisesti lopputuotteesta tulee kannat-

tavaa valmistaa.

2.2. Käyttökohteet eri liikennesektoreittain

Sähköisten liikennepolttoaineiden kysynnän uskotaan kasvavan merkittävästi tulevien vuo-

sikymmenien aikana. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ajavat liikennettä pois fossiilisten

polttoaineiden käytöstä ja tilalle halutaan uusia hiilineutraaleita ratkaisuja, joihin nämä säh-

köiset liikennepolttoaineet kuuluvat. Pelkästään Euroopassa on rekisteröitynä noin 280 mil-

joonaa autoa, jotka toimivat bensiinillä tai dieselillä (Brown et al. 2021, s. 59). Jotta asetet-

tuihin ilmastotavoitteisiin pystytään jotenkin vastaamaan, niin liikenteen päästöjä täytyy

saada pienennettyä. Tässä lähestulkoon ainoana ratkaisuna on valmistaa korvaavia hiilineut-

raaleja tuotteita fossiilisten polttoaineiden tilalle.

Tulevaisuudessa suurimmat käyttökohteet hiilineutraaleille nestemäisille liikennepolttoai-

neille ovat lento- ja meriliikenteessä, koska näiden liikennesektoreiden sähköistämisessä on

omat haasteensa tämänhetkisillä akkutekniikoilla (Laaksonen et al. 2020, s. 1). Maantielii-

kenteen sähköistyminen ei tule kattamaan kaikkia tarpeita mitä tieliikennesektorilla tarvi-

taan, vaan myös hiilineutraaleja nestemäisiä polttoaineita tarvitaan muun muassa raskaan

liikenteen käyttöön. Autokannan päivittyminen nykyisistä polttomoottoriautoista sähkö- tai

vetyautoihin vie myös oman aikansa, jos se on edes täysin mahdollista tulevaisuudessakaan.

Useiden tutkimusten pitkän ajan skenaarioissa on arvioitu maantieliikenteen sähköistyvän

lähestulkoon kokonaan vuoteen 2050 mennessä ja sähköpolttoaineiden ottavan merkittävän
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aseman lento- ja meriliikenteen polttoaineina, jossa suoraan sähköistäminen ei ole mahdol-

lista. Lento- ja meriliikenteen tulevaisuuden polttoaineet pohjautuvat puhtaan vihreän vedyn

jalostukseen erilaisiksi sähköpolttoaineiksi, joita ovat laivaliikenteessä hiilineutraali ammo-

niakki tai metanoli ja lentoliikenteessä hiilineutraali kerosiini. (De Cock 2020.)

2.3. Saavutettavat ilmastovaikutukset

Liikennepäästöjen osuus maailman kasvihuonepäästöistä vuonna 2020 oli 22 %. Tämä osuus

koostuu kaikista päästöjä tuottavista liikennemuodoista ja näiden jakauma on esitetty ku-

vassa 3. Maantieliikenteen osuus kokonaisliikennepäästöistä on merkittävä 74 % osuudella.

Tässä osuudessa ovat mukana henkilö- ja raskasliikenne. Lento- ja meriliikenteiden osuudet

ovat molemmilla olleet 11 %. (Rodrigue 2020.) Tilastoista voidaan huomata, että liikenteen

puhtaammat ratkaisut ovat välttämättömiä kokonaispäästöjen pienentämisen suhteen. Säh-

köistämisen avulla henkilö- ja raideliikenteen liikennepäästöjä saadaan pienennettyä merkit-

tävästi ja muiden liikennesektoreiden osalta sähköiset hiilineutraalit polttoaineet ovat yhtenä

ratkaisuna. Liikennepäästöjen pienentämisestä keskusteltaessa on hyvä muistaa, että tämän

sektorin muutokset kohti hiilineutraalisuutta vaativat kärsivällisyyttä, sekä päättäjiltä sel-

keitä linjakkaita päätöksiä ja pitkäjänteistä ajattelua, jotta ihmiset ja yritykset pystyvät va-

rautumaan tuleviin muutoksiin.

Kuva 3. Liikennepäästöjen osuus ja jakauma kokonaispäästöistä maailmanlaajuisesti (Rod-

rigue, 2020).
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Suomen osalta liikennepäästöt kattavat noin 40 % osuuden koko maan kasvihuonepäästöistä.

Liikennepäästöjen jakauma liikennesektoreittain Suomen osalta on esitetty kuvassa 4. Maan-

tieliikenteen osuus Suomen liikennepäästöistä on noin 94 % kaikista liikenteen kasvihuone-

päästöistä. Määrällisesti Suomen liikenne tuotti päästöjä vuonna 2019 yhteensä noin 11,1

miljoonaa tonnia CO2-ekv. Vuoteen 2018 verrattuna kotimaan liikennepäästöt vähenivät

vuonna 2019 noin 3 % ja sama suuntaus on ollut jo vuodesta 2008. Päästöjen pienentyminen

on kuitenkin ollut melko hidasta liikennepäästöjen osalta, joka antaa painetta nopeampaan

muutokseen liikenteen osalta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2020, s. 14–15.)

Suomi on sitoutunut vähentämään liikennepäästöjään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Vertailutasona pidetään vuoden 2005 päästöjä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2030 Suomen

liikenteen kasvihuonepäästöt saavat olla enää 6,25 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Tavoitteeseen

pääsemiseen tarvitaan useita eri ratkaisuja, joita ovat lähitulevaisuudessa erilaiset biopohjai-

set nestemäiset liikennepolttoaineet ja henkilöliikenteen sähköistäminen. Nestemäisten säh-

köpolttoaineiden saatavuus ei ole vielä sillä tasolla, että näillä saataisiin suuria päästövähen-

nyksiä aikaiseksi ennen vuotta 2030. Sähköpolttoaineiden teknologiat ovat vielä kehitysvai-

heessa ja on arvioitu, että suorat päästövähennykset tämän tyylisillä liikennepolttoaineilla

saavutetaan vuoden 2030 jälkeen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2020, s. 17–25.)

Kuva 4. Liikenteen päästöt Suomessa (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2020, s. 17).
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3. Sähköpohjaisen metanolin (PtMeOH) valmistus

Tässä työssä keskitytään pelkästään sähköpohjaisen metanolin valmistukseen, eikä näin ol-

len työssä perehdytä ollenkaan biopohjaisen metanolin valmistukseen. Sähköpohjainen me-

tanoli käsittää tässä työssä valmistusprosessin, jossa hyödynnetään uusiutuvalla sähköllä

valmistettua vetyä. Uusiutuvalla sähköllä eli aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla tuotetaan elekt-

rolyysin avulla niin kutsuttua vihreää vetyä. Toisena pääkomponenttina metanolin valmis-

tuksessa käytetään hiilidioksidia, johon tässä työssä perehdytään teollisuuden savukaasujen

hiilidioksidin talteenoton avulla. Tässä työssä ei oteta kantaa hiilidioksidin varastointiin ja

siihen liittyvään teknologiaan. Sähköpohjaista metanolia voidaan kutsua myös nimellä e-

metanoli, jossa e-kirjain viittaa tämän valmistuksessa käytettyyn sähköön.

Metanoli on kemianteollisuuden pääraaka-aineita ja sitä käytetään muun muassa kemikaa-

lien, etikkahapon ja erilaisten muovien valmistuksessa. Metanolia voidaan käyttää myös

suoraan polttoaineena meriliikenteessä ja syötteenä liikennepolttoaineiden jalostuksessa.

Tällä hetkellä maailmassa tuotetaan metanolia noin 98 miljoonaa tonnia, joista suurin osa

tuotetaan käyttämällä fossiilisia polttoaineita. Tällä hetkellä metanolin tuotanto- ja elinkaa-

ripäästöt ovat noin 300 miljoonaa tonnia CO2-ekv., jotka ovat noin 10 % kemianteollisuuden

kokonaispäästöistä. Metanolin tuotanto on kasvanut viime vuosien aikana, johtuen kulutuk-

sen lisääntymisestä varsinkin Aasian markkinoilla. Tämänhetkisillä suuntauksilla tuotanto-

määrän tarve on ennustettu kasvavan 500 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä. (Irena

and Methanol Institute 2021, s. 4.) Ilmastotavoitteiden suhteen metanolin tuotanto tarvitsee

hiilineutraaleja tuotantomuotoja, joihin sähköpohjainen e-metanoli on yksi varteenotettava

tulevaisuuden vaihtoehto.

3.1. Valmistukseen vaadittavat tuotantoprosessit

Sähköpohjainen metanoli saa nimensä siitä, että sen valmistamiseen tarvitaan vetyä, joka on

valmistettu sähköllä elektrolyysin avulla. Ympäristölle kestäväksi ja hiilineutraaliksi valmis-

tuksen tekee se, että vedyn valmistuksessa käytetään uusiutuvaa sähköä. Toisena pääraaka-

aineena metanolin valmistuksessa tarvitaan hiilidioksidia. Tätä hiilidioksidia saadaan joko
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suoraan ilmasta tai toisena vaihtoehtona on ottaa hiilidioksidi talteen teollisuuden savukaa-

suista. Tässä työssä keskitytään hiilidioksidin talteenottoon teollisuuden savukaasuista. Me-

tanolin tuotannon hiilineutraalisuus varmistetaan, kun hiilidioksidia otetaan talteen biopoh-

jaisesta prosessista, esim. metsäteollisuuden savukaasuista. Tuotteena e-metanoli on neste-

mäinen tuote, joka saadaan valmistettua edellä mainituista raaka-aineista yksivaiheisen ka-

talyyttiprosessin avulla. Kokonaisuudessaan e-metanolin tuotantoprosessi koostuu kolmesta

yksikköprosessista, jotka ovat elektrolyysi, CO2 -talteenotto ja metanolisynteesi.

Yleisesti ottaen metanolin valmistuksessa jokainen synteesiprosessiin tuleva CO2 -molekyyli

poistuu prosessista metanolimolekyylinä. Jokainen CO2 -molekyyli vaatii kuitenkin kolme

H2 -molekyyliä, jolla saadaan tuotettua yksi metanolimolekyyli CH3OH ja yksi vesimole-

kyyli H2O taseyhtälön (1) mukaisesti. Yksi tonni valmista metanolia vaatii näin ollen 1,38

tonnia CO2:sta ja 0,19 tonnia H2:sta.

CO2 + 3H2 à  CH3OH + H2O  (1)

Yhden e-metanoli tonnin tuottamiseen tarvitaan noin 10–11 MWh sähköä, josta suurin osa

menee elektrolyysiin vedyn valmistukseen. Sähkön kulutuksen arvioinnissa on käytetty 100

MW:n elektrolyysilaitteistoa, jolla voitaisiin tuottaa tarvittava määrä vetyä 225 tonnia/päivä

tuotantokapasiteetiltaan olevaan e-metanolin tuotantolaitokseen. (Irena and Methanol Insti-

tute 2021, s. 42–44.) Suuritehoisten elektrolyysilaitteistojen saatavuus on parantunut huo-

mattavasti viime vuosien aikana kysynnän kasvaessa ja markkinoilta löytyy jo 100 MW lait-

teistoja (Thussenkrupp AG 2020). Tällä hetkellä fossiilisia raaka-aineita käyttävissä meta-

nolin tuotantolaitoksissa tuotantokapasiteetit ovat suurimmillaan noin 2500 tonnia/päivä.

Näiden tuotantokapasiteettien korvaaminen hiilineutraaleilla raaka-aineilla vaatisi noin 1

GW:n elektrolyysilaitteiston ja sähköä tarvittaisiin koko tuotantoon noin 25 GWh tämänhet-

kisillä laitteiden hyötysuhteilla (Irena and Methanol Institute 2021, s. 44).

Sähköpohjaisen metanolin valmistuksessa tarvittavat yksikköprosessit ovat jo melko pitkälle

kehiteltyjä ja käytössä olevia prosessitekniikoita. Tällä hetkellä suurimmat haasteet meta-

nolin tuotannon puhdistamisessa hiilineutraaliksi liittyvät uusiutuvan sähkön riittävyyden

varmistamiseen sekä tuotekehityspuolella elektrolyysilaitteistojen hyötysuhteen ja laitteis-

ton käyttöiän parantamiseen (Irena 2020, s.13). Hiilidioksidin talteenoton osalta ollaan myös
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osittain uusien teknologioiden kehitysvaiheessa, joissa kehitystyöt liittyvät hiilidioksidin tal-

teenottoon suoraan ilmasta ja tämän varastointiin.

3.1.1. Elektrolyysi

Tällä hetkellä yli 95 % koko maapallon vedystä tuotetaan maakaasulla höyryreformointipro-

sessissa. Tässä prosessissa maakaasu eli metaani saatetaan reagoimaan höyryn kanssa kor-

keassa lämpötilassa, jolloin muodostuu hiilimonoksidia ja vetyä. Pääreaktiosta saatu hiili-

monoksidi ohjataan seuraavaksi vesi-kaasu-siirtoreaktioon, josta saadaan lopputuotteena li-

sää vetyä ja hiilidioksidia. Tästä vety otetaan talteen ja normaalisti hiilidioksidi päästetään

ilmakehään, jolla on negatiivinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Tästä johtuen vedyn

tuotantoa pyritään kehittämään puhtaampaan suuntaan elektrolyysin avulla. (Rapier 2020.)

Elektrolyysin avulla tuotettua vetyä voidaan kutsua hiilineutraaliksi vihreäksi vedyksi, jos

tuotannossa on käytetty uusiutuvaa sähköä. Tällä hetkellä elektrolyysin tuotantokapasiteetti

on lähes 300 MW, joista noin 40 % on asennettu Euroopan alueelle. Elektrolyysikapasiteetin

oletetaan nousevan lähivuosien aikana merkittävästi, koska tällä hetkellä on paljon vireillä

erilaisia selvitys- ja kehityshankkeita aiheen ympärillä. On arvioitu, että vuonna 2022 voi-

daan jo rikkoa 1 GW tuotantokapasiteetti. Suunnitteilla olevien hankkeiden toteutuessa suu-

rimmalta osin elektrolyysikapasiteetin uskotaan nousevan lähes 90 GW vuoteen 2030 men-

nessä, jonka avulla vetyä voidaan tuottaa lähestulkoon 8 miljoonaa tonnia. Nykyinen kasvu-

vauhti ja hankkeiden määrä antaa positiivisen kuvan elektrolyysillä tuotetun vedyn tulevai-

suudesta, mutta jotta saavutetaan IPCC:n määrittelemä nettonollapäästö vuoteen 2050 men-

nessä tarvitaan 850 GW asennettua elektrolyysikapasiteettia ja 80 miljoonaa tonnia vihreää

vetyä vuoteen 2030 mennessä. (IEA 2021.)

Elektrolyysitekniikoita on käytössä ja kehitteillä muutamia eri vaihtoehtoja. Käytetyimpiä

elektrolyysiteknologioita ovat alkali- ja polymeerikalvoelektrolyysi (PEM). Kaupallisesti

hieman edellisiä harvinaisempi on kiinteäoksidielektrolyysi (SOEC), joka on vielä kehitys-

vaiheessa kaupalliseen käyttöön, vaikkakaan kyseinen tekniikka ei ole uusi, sillä tätä tek-

niikkaa kehiteltiin jo 1960-luvun lopulla (Ursúa et al. 2012, pp. 419). Kuvassa 5 on esitetty

eri elektrolyysien tuotantokapasiteetit maailmanlaajuisesti. Tästä voidaan huomata alkali-

elektrolyysin olevan tuotantomääriltään suurin ja PEM-elektrolyysin tuotantokapasiteetin

kasvavan eniten viime vuosien aikana.
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Kuva 5. Elektrolyysin tuotantokapasiteetti maailmanlaajuisesti (IEA, 2021).

Elektrolyysin hyödyntäminen vedyn tuotannossa on kehitelty jo aikoja sitten, joten kyseessä

ei ole mikään uusi tekniikan läpimurto.  Viime vuosien aikana puhtaampia energiaratkaisuja

haettaessa on alettu puhumaan entistä enemmin vedyn tuottamisesta elektrolyysin avulla.

Itse elektrolyysi on sähkökemiallinen prosessi, jossa vesi pilkotaan tämän alkuaineiksi eli

vedyksi (H2) ja hapeksi (O2) sähkövirran avulla yhtälön (2) mukaisesti. Elektrolyysireaktiot

tapahtuvat elektrolyysikennossa, joka sisältää anodi- ja katodi -metallielektrodit sekä näiden

välissä olevan elektrolyytin. Vedyn kaupallisessa tuotannossa elektrolyysilaitteistot sisältä-

vät useita yhteen liitettyjä elektrolyysikennoja, joilla pystytään kasvattamaan haluttua vedyn

tuotantomäärää. (Decourt 2019, s. 2.)

H2O + Sähköenergia (e-) à  H2 + O2 (2)

Alkalielektrolyysi

Veden alkalielektrolyysi on kehittynein ja yleisin käytössä oleva tekniikka sekä sitä käyte-

tään eniten kaupallisissa MW-tehoisissa tuotantolaitoksissa. Tässä tekniikassa kaksi metal-

lielektrodia on upotettuna nestemäiseen emäksiseen liuokseen. Kuvasta 6 nähdään alkali-

elektrolyysin toimintaperiaate, kun käytetään kaliumhydroksidin (KOH) vesiliuosta ja nat-

riumhydroksidin (NaOH) vesiliuosta. Metallielektrodien välillä on kalvo, jolla erotetaan tuo-

tekaasujen sekoittuminen. Kalvo itsessään on huokoista ja elektrolyyttisesti kyllästettyä ma-

teriaalia. (Rego de Vasconcelos et al. 2019, s. 4.)
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Kuva 6. Alkalielektrolyysikennon rakenne (Rego de Vasconcelos et al., 2019, s. 5).

Alkalielektrolyysissä elektronit (e-) virtaavat tasasähkövirran vaikutuksesta anodilta kato-

dille, missä ne muodostavat veden kanssa vety- ja hydroksidi-ioneja (OH-). Yhtälössä (3) on

esitetty katodilla tapahtuvan reaktion yhtälö.

2H2O + 2e- à  H2 + 2OH- (3)

Tämän jälkeen katodilla syntyvät OH- -ionit siirtyvät välikalvon läpi anodille, jossa ne ha-

pettuvat hapeksi ja vedeksi yhtälön (4) mukaisesti.

2OH- à O2 + H2O + 2e- (4)

Alkalielektrolyysillä tuotetun vedyn puhtaus on erittäin korkea, vaihteluvälin ollessa 99–

99,8 %. Elektrolyysiprosessin lämpötila on 70–100 ℃ ja paine on 1–30 bar. Etuna muihin

elektrolyysitekniikoihin alkalielektrolyysissä voidaan pitää tämän pitkää käyttöikää, joka on

noin 55 000–120 000 tuntia. Huonoina puolina alkalielektrolyysissä on melko rajoitettu

käyttöpaine sekä sähkövirran tiheys, joilla on negatiivinen vaikutus vedyn tuotantokustan-

nuksiin. Viime aikoina alkalielektrolyysilaitteistojen valmistajat ovat keskittyneet kehittä-

mään kalvoja ja elektrodimateriaaleja, jotta laitteiston hyötysuhdetta saataisiin parannettua

muihin tekniikoihin verrattuna. Tällä hetkellä alkalielektrolyysin hyötysuhde on 59–79 %.

(Rego de Vasconcelos et al. 2019, s. 4–5.)
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PEM-elektrolyysi

Polymeerimembraanielektrolyysikennossa on anodin ja katodin välissä protoneja johtava

polymeerimembraanikalvo, jota kutsutaan myös polymeerikalvoksi. Tämä kalvo on yleensä

valmistettu Nafion-polymeeristä ja kalvo on itsessään hyvin ohut. PEM-elektrolyysissä vesi

jakautuu anodilla hapeksi ja H+-protoneiksi yhtälön (5) mukaisesti. Nämä H+-protonit joh-

detaan anodilta katodille polymeerikalvon läpi ja samanaikaisesti elektrodit virtaavat sähkö-

virran mukana katodille. H+-protonit ja elektrodit yhdistyvät katodilla tuottaen vetyä yhtälön

(6) mukaisesti. (Rego de Vasconcelos et al. 2019, s. 6)

H2O à O2 + 2H+ + 2e- (5)

2H+ + 2e- à  H2 (6)

PEM-elektrolyysillä tuotettu vety on myös hyvin puhdasta. Elektrolyysiprosessin lämpötila

on alle 150 ℃ ja paine on 20–50 bar. Korkeapaineisemmat järjestelmät voivat toimia jopa

400 bar:iin asti. Kuvassa 7 on esitetty PEM-elektrolyysin toimintaperiaate. Etuna muihin

elektrolyysitekniikoihin PEM-elektrolyysillä on kennon pieni koko, korkea hyötysuhde (62–

82 %) ja tuotetun vedyn korkea paine. (Rego de Vasconcelos et al. 2019, s. 6)

Kuva 7. PEM-elektrolyysikennon rakenne (Rego de Vasconcelos et al., 2019, s. 5).
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PEM-elektrolyysin etuna alkalielektrolyysiin on myös sen parempi käytettävyys epätasai-

sesti sähköä tuottavien energialähteiden kanssa, joihin lukeutuvat uusiutuvat sähkönlähteet.

Suurimmat käyttökohteet PEM-elektrolyyseillä tulevat näin ollen olemaan PtX-teknologioi-

den ympärillä ja investointeja tähän liittyvään kehitystyöhön on jo tehty monien elektrolyy-

silaitteistovalmistajien toimesta. Huonoina puolina PEM-elektrolyysissä ovat sen kalliit ma-

teriaali- ja komponenttikustannukset. Materiaaleina käytetään kalliita titaanipohjaisia kom-

ponentteja ja jalometallipohjaisia elektrolyyttikatalyyttejä. Materiaalivaatimukset tulevat al-

haisista pH-arvoista ja korkeista jännitteistä, joita materiaalien on kestettävä. Yhtenä kehi-

tyskohteena on myös jalometallien korvaaminen halvemmilla siirtymämetalleilla. (Rego de

Vasconcelos et al. 2019, s. 6.)

SOEC-elektrolyysi

Kiinteäoksidielektrolyysikenno eroaa edellä esitellyistä elektrolyysitekniikoista siten, että

tässä vesi tuleekin kennoon höyry muodossa (Decourt 2019, s. 3). SOEC-elektrolyysiken-

nossa elektrodien välissä on kiinteä ioneja johtava keraaminen elektrolyytti, jonka avulla

kenno toimii huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa (Schmidt et al. 2017, s. 2). Kuvassa

8 on esitetty SOEC-elektrolyysin toimintaperiaate. Toimintaperiaatteeltaan SOEC-elektro-

lyytti on käänteinen verrattuna perinteiseen polttokennotekniikkaan (Rego de Vasconcelos

et al. 2019, s. 7).

Kuva 8. SOEC-elektrolyysikennon rakenne (Rego de Vasconcelos et al., 2019, s. 5).
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SOEC-elektrolyysissä höyry reagoi katodilla sähkövirran tuomien elektrodien kanssa ja näin

ollen muodostaen vetyä ja happi-ioneita yhtälön (7) mukaisesti. Tämän jälkeen happi-ionit

siirtyvät elektrodien välissä olevan kaasutiiviin kalvon läpi katodilta anodille. Siellä happi-

ioneista muodostuu happikaasua ja elektroneja yhtälön (8) mukaisesti. (Rego de Vasconce-

los et al. 2019, s. 7.)

H2O + 2e- à  H2 + O2- (7)

02- à O2 + 2e- (8)

Hyötysuhteella mitattuna SOEC-elektrolyysi pääsee parhaimpaan tulokseen verrattuna mui-

hin edellä esitettyihin elektrolyysitekniikoihin. SOEC:lla tuotetun vedyn puhtausaste on

myös todella korkea. Elektrolyysin toimintalämpötila on hyvin korkea, noin 650–1000 ℃ ja

kennon toimintapaine on kaikkein matalin eri elektrolyysiteknologioihin verrattuna. SOEC-

elektrolyysin etuja ovat korkean lämpötilan mahdollistama korkea hyötysuhde sekä suhteel-

lisen pienet tuotantokustannukset materiaalien osalta. (Schmidt et al. 2017, s. 3.)

SOEC-elektrolyysin kaupallinen käyttö on vielä melko vähäistä verrattuna alkali- ja PEM-

elektrolyyseihin. Käynnissä on paljon aktiivista kehitys- ja tutkimustyötä SOEC-elektrolyy-

sin parissa, joista saamme lähitulevaisuudessa tietoa mahdolliseen kaupalliseen läpimurtoon

liittyen. Suurimmat ongelmat ovat liittyneet kennon kestävyyteen ja elinikään suurilla läm-

pötiloilla. (Rego de Vasconcelos et al. 2019, s. 7.)

3.1.2. Hiilidioksidin talteenotto

Yhtenä merkittävämpänä asiana taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan voidaan pitää

hiilidioksidin talteenottolaitosten käyttöönottojen merkittävää kasvua lähitulevaisuudessa.

Näiden uusien talteenottolaitosten avulla CO2 -päästöjä saadaan vähennettyä, niin uusista

kuin myös olemassa olevista teollisuuslaitoksista. Tällä hetkellä markkina on suotuisa tämän

tyylisille vihreään siirtymään liittyville laitosinvestoinneille ja potentiaali on valtava tule-

vien vuosikymmenien aikana. Globaalitalous pohjautuu vielä tällä hetkellä vahvasti fossii-

listen polttoaineiden käyttöön, niin energiantuotannossa, kuin myös erilaisten materiaalien
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valmistuksessa. Hiilidioksidien talteenotto ja varastointi (CCS) on yksi keino pienentää il-

makehään päästettävien CO2 -päästöjen osuutta näissä fossiilisia polttoaineita käyttävissä te-

ollisuuslaitoksissa. Näissä laitoksissa varastoinnilla tarkoitetaan talteenotetun hiilidioksidin

lopullista varastointia esimerkiksi syvälle maaperään. Talteenotetun hiilidioksidin hyöty-

käyttö (CCU) tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia biopohjaisia raaka-aineita käyttävissä

teollisuuslaitoksissa. Yhtenä vaihtoehtona ovat tässä työssä tutkimuksen kohteena olevat eri-

laiset sähköpohjaiset liikennepolttoaineet, jotka tarvitsevat valmistuksessa biopohjaista hii-

lidioksidia. Biopohjaisen hiilidioksidin hyötykäytöllä saadaan hiilen kiertokulku pidettyä

vakiona eli voidaan puhua hiilineutraaleista ratkaisuista. Näissä tapauksissa biopohjainen

raaka-aine on sitonut itseensä hiilidioksidia ilmakehästä ja lopputuotteen käytöstä hiilidiok-

sidi vapautuu takaisin ilmakehään. Toisin kuin fossiilipohjaisissa ratkaisuissa, joissa hiili

pumpataan maaperästä liikennepolttoaineen jalostukseen ja loppukäytön kautta hiili vapau-

tuu ilmakehään hiilidioksidin muodossa, lisäten näin ollen ilmakehän hiilidioksidin koko-

naismäärää.

Tässä työssä keskitytään biopohjaisia raaka-aineita käyttävien teollisuuslaitosten CO2 -tal-

teenottoon ja hyötykäyttöön. Näistä laitoksista saadaan tarvittava hiilidioksidi raaka-aine

muun muassa e-metanolin valmistukseen. Näihin biopolttoaineita käyttäviin teollisuuslai-

toksiin voidaan luokitella paperi- ja selluteollisuus sekä biopohjaisia polttoaineita käyttävät

energialaitokset. Vaihtoehtoisia CO2 -talteenottotekniikoita on markkinoilla muutamia eri-

laisia ja laitevalinta täytyy tehdä tapauskohtaisesti tuotantoprosessin ehtoja mukaillen. Tal-

teenottotekniikat voidaan jakaa kolmeen päätekniikkaan, joita ovat hiilidioksidin talteenotto

ennen polttoa (pre-combustion), hiilidioksidin talteenotto polton jälkeen (post-combustion)

ja happipoltto (oxy-fuel) (Kuparinen et al. 2017, pp 1220).

Tällä hetkellä olemassa olevissa teollisuuslaitoksissa eniten käytössä on polton jälkeisiä CO2

-talteenottoyksiköitä. Tämä tekniikka on vakiintunut ja tästä on saatavilla runsaasti käyttö-

kokemuksia verrattuna muihin talteenottotekniikoihin, jotka ovat vielä takamatkalla tuote-

kehityksen osalta. Viime vuosien aikana määrällisesti eniten on otettu käyttöön ennen polt-

toa perustuvia CO2 -talteenottolaitoksia, joiden kokonaismäärä on kuitenkin vielä vähäi-

sempi polton jälkeisiin laitoksiin. Talteenottolaitosten yhtenä ongelmana on suhteellisen

suuri energian kulutus, joka pienentää merkittävästi tuotantolaitoksen kokonaishyötysuh-

detta. (Theo et al. 2016, pp. 1635.)
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Seuraavassa on kerrottuna tarkemmin hiilidioksidin talteenotosta ennen polttoa ja polton jäl-

keen. Näitä edellä mainittuja tekniikoita käytetään tällä hetkellä suurien teollisuuslaitosten

yhteydessä ja nämä tekniikat ovat yleisimpiä CO2 -talteenottotekniikoita. Tämän työn kir-

jallisuusosuudessa käsitellään nämä molemmat talteenottotekniikat ja tutkimusosuudessa

keskitytään polton jälkeiseen hiilidioksidin talteenottoon. Tässä työssä ei oteta kantaa hiili-

dioksidin talteenottoon happipolton avulla, joka on vielä kehitysvaiheessa verrattuna ennen

polttoa ja polton jälkeiseen CO2 -talteenottoon.

Hiilidioksidin erotus ennen polttoa

Yhtenä vaihtoehtona CO2 -talteenotolle on erotella hiilidioksidi kaasutuksen avulla ennen

polttoa. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää, niin biokaasuvoimalaitoksissa, kuin myös biopoh-

jaisten kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kaasutuksen yhteydessä. Kaasutuksen

avulla kiinteä polttoaine muutetaan polttokaasuseokseksi eli synteettiseksi kaasuksi, jossa

pääkomponentteina esiintyvät vety (H2), hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO2). (Teir et

al. 2011, s. 15.) Kaasutukseen syötetään polttoaineen lisäksi höyryä ja puhdasta happea.

Happi tehdään ilman erotus yksikön avulla, jossa ilmasta erotellaan happi (O2) ja typpi (N2).

Tämän jälkeen synteesikaasu johdetaan syklonin läpi, jossa kaasusta poistetaan kaasutuksen

aikana tullut hienojakoinen tuhka. (Theo et al. 2016, pp. 1636.) Kuvassa 9 on esitettynä pe-

riaatteellinen virtauskaavio hiilidioksidin talteenottoprosessista ennen polttoa. Virtauskaavi-

ossa ei ole esitettynä kaasuturbiini osuutta, jossa polttoaineena käytetään CO2 -erottimelta

saatavaa vetyä.

Kuva 9. Periaatteellinen virtauskaavio hiilidioksidin erotuksesta ennen polttoa (mukaillen

Theo et al., 2016, pp. 1639).
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Syklonin jälkeen tuotekaasu käsitellään vesi-kaasu-siirtoreaktion (WGS) avulla, jossa tuote-

kaasu reagoi happi-höyryseoksen kanssa muodostaen pääosin vedystä (H2) ja hiilidioksidista

(CO2) koostuvan kaasuseoksen. Rikki poistetaan tuotekaasusta rikinpoistokolonnin avulla,

jonka jälkeen tuotekaasu johdetaan CO2 -erottimelle. Hiilidioksidin suhteellisen korkean

osapaineen johdosta hiilidioksidi voidaan erottaa tuotekaasusta liuoksilla, jotka pohjautuvat

joko fysikaaliseen absorptioon tai seosabsorptioon. Nämä erotustekniikat ovat kaupallisesti

eniten käytössä olevat tekniikat. (Teir et al. 2011, s. 16.) Kehitteillä on myös muitakin syn-

teesikaasun erotustekniikoita, joilla saadaan hiilidioksidi ja vety erotettua toisistaan. Näitä

ovat muun muassa erilaiset kiinteisiin sorbentteihin ja kalvotekniikoihin perustuvat ratkaisut

(NETL 2021).

Erotusprosessin jälkeen CO2 kuivataan ja paineistetaan seuraavaa käyttötarkoitusta varten.

Vety puolestaan johdetaan ilman kanssa sekoitettuna polttokaasuksi kaasuturbiinille, jolla

saadaan tuotettua lämpöä ja sähköä. Erotuksesta syntyvää vetyä voidaan myös käyttää polt-

tokennoissa tai raaka-aineena kemianteollisuudessa. (Teir et al. 2011, s. 17.) Jos talteenotto-

prosessin syöttöaineena on käytetty biopohjaisia tuotteita, niin molempia lopputuotteita voi-

daan siinä tapauksessa hyödyntää uusiutuvan metanolin valmistuksen raaka-aineena.

Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa on prosessiteknisesti hieman monimutkaisempi sekä

kalliimpi investoinniltaan, kuin polton jälkeinen talteenottoprosessi. Etuna talteenotossa en-

nen polttoa on edullisempi CO2 -erotuksen hinta hiilidioksidi -yksikköä kohti itse savukaa-

susta, johtuen suuremmasta käytettävästä CO2 -pitoisuudesta (15–60 vol-%) ja kaasun pai-

neesta. Investointikustannukseltaan kuitenkin kalliimpi, mutta edullisemmat käyttökustan-

nukset tasoittavat kaupallista vertailua eri tekniikoiden välillä. (Teir et al. 2011, s. 17.)

Hiilidioksidin talteenotto polton jälkeen

Polton jälkeen savukaasuista hiilidioksidi erotetaan matalassa paineessa CO2 -pitoisuuden

ollessa noin 3–15 vol-%. Tämän tyylisissä talteenottoprosesseissa yleisimmin erottamisessa

käytetään kemiallisia liuottimia, kuten monoetanoliamiineja (MEA), jotka absorboivat hy-

vin hiilidioksidia prosessin alkuvaiheessa ja jälkimmäisessä vaiheessa prosessia vapauttavat

niitä puhtaina CO2 -molekyyleinä jatkokäsittelyä varten. (Teir et al. 2011, s. 13.) Kuvassa

10 on esitetty periaatteellinen virtauskaavio hiilidioksidin absorptioon ja haihdutukseen pe-

rustuvasta talteenottoprosessista.
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Kuva 10. Periaatteellinen virtauskaavio hiilidioksidien talteenotosta polton jälkeen (mukail-

len Theo et al., 2016, pp. 1641).

Savukaasuista on poistettava ennen absorptiokolonniin johtamista typen (NOX) ja rikin ok-

sidit (SOX), jotka reagoivat absorptioliuoksen kanssa sitä kemiallisesti hajottaen. Savukaa-

suja on myös jäähdytettävä, joko erillisen lämmönvaihtimen avulla tai suoraan CO2 -erotus-

pesurissa. Hiilidioksidista vapaata liuotinta kutsutaan köyhäksi CO2 -liuokseksi. Tämä joh-

detaan absorptiokolonnin yläosaan jäähdyttimen kautta, jolla parannetaan liuoksen absor-

boitumisominaisuuksia. Absorptiokolonnissa köyhä CO2 -liuos reagoi savukaasujen kanssa

keräten itseensä CO2 -molekyylejä. (Teir et al. 2011, s. 13.) Tämän jälkeen absorboitunut

rikas CO2 -liuos pumpataan lämmönvaihtimen kautta haihdutuskolonnin yläosaan. Läm-

mönvaihtimen avulla liuoksen lämpötilaa nostetaan haihdutusominaisuuden parantamiseksi.

Haihdutuskolonnissa CO2 -molekyylit regeneroidaan liuottimesta kaasumaiseksi lämmön ja

paineen avulla. Haihdutuskolonnin lämpötila pidetään lähellä veden kiehumispistettä, kui-

tenkin alle 120 ℃:een, jolla pienennetään absorptioliuoksen lämpöhajoamista ja näin ollen

myös tuoreen liuoksen syöttötarvetta. Haihdutuskolonnin huipusta lähtevä kaasumainen
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tuotevirta johdetaan lauhduttimen kautta CO2 -tuotekaasun jatkokäsittelyyn, joihin kuuluvat

kaasun jäähdytys, kuivaus ja paineistus. Haihdutuskolonnin pohjasta köyhä CO2 -liuos pum-

pataan uudelleen kiertoon lämmönvaihtimen kautta kohti absorptiokolonnin yläosaa. Pro-

sessista katoaa ja kemiallisesti hajoaa pieni määrä absorptioliuosta jokaisen kierron aikana,

joten liuoksen lisäannostelu on huomioitava yhtenä osana prosessia. (Laaksonen et al. 2021,

s. 17.)

Etuna hiilidioksidin talteenotolla suoraan savukaasuista on tämän tekniikan soveltuvuus suu-

rimpaan osaan tällä hetkellä markkinoilla oleviin laitostekniikoihin. Haittapuolena voidaan

pitää kemiallisten absorptioliuosten suurta energiamäärän tarvetta regeneroinnissa. Ab-

sorptioliuottimeen sitoutuneiden hiilidioksidien erottaminen vaatii suuren lämpömäärän,

jolla on suora negatiivinen vaikutus koko laitoksen hyötysuhteeseen. Hyötysuhteen piene-

misen minimoimiseksi tarvitaan laitoksen integrointia ja optimointia yhdessä hiilidioksidin

talteenoton kanssa. (Teir et al. 2011, s. 14–15.)

3.1.3. Metanolisynteesi

Yhtenä vaihtoehtona metanolin valmistuksessa on käyttää hiilidioksidin (CO2) ja vedyn (H2)

välistä reaktiota. Tämä metanolin valmistustapa tukee ajatusta, että valmistuksessa käytetään

talteenotettua biopohjaista hiilidioksidia ja uusiutuvalla sähköllä valmistettua vetyä. Kysei-

nen reaktio vaatii paljon energiaa hiilidioksidin ollessa melko vakaa yhdiste sekä reaktioon

tarvitaan aktiivinen ja kestävä katalyytti. Energiaa kuluu eniten hiilen ja hapen välisen kak-

soissidoksen pilkkomiseen. (Alaba et al. 2017, pp. 1299.)  Reaktion katalyytin suhteen on

tällä hetkellä paljon tutkimus- ja kehitystyötä käynnissä, joissa haetaan parannuksia siihen,

että hiilidioksidi saadaan muutettua halutuksi kemikaaliksi eli tässä tapauksessa metanoliksi

taloudellisesti sekä ympäristöä ajatellen kestävällä tavalla. Hiilidioksidista halutaan saada

korvaaja perinteisesti metanolireaktiossa käytettävälle hiilimonoksidille (Alaba et al. 2017,

pp. 1309).

Metanolisynteesiprosessin periaatteellinen virtauskaavio on esitettynä kuvassa 11. Kaavion

lähtötietona olleessa lähteessä metanolisynteesiprosessi on simuloitu metanolireaktorilla,

jossa on käytetty kaupallista Cu/ZnO/Al2O3 katalyyttiä. Kyseistä simulointia tullaan hyö-

dyntämään tämän työn tulevissa osioissa, joissa tutkitaan ja määritellään
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prosessianalysaattori tarpeita kyseiseen prosessiin. Yleisesti metanolireaktoreissa, joissa hii-

lidioksidin pelkistys metanoliksi vedyn avulla perustuu termokemialliseen ja katalyyttiseen

pelkistykseen käytetään yli 170 ℃:een lämpötilaa ja 30 bar:in painetta. Reaktiosta sivutuot-

teena saadaan vettä (H2O). Yhtälön (9) mukaisesti metanolin muodostumisreaktio vähentää

molekyylien määrää ja reaktio on eksoterminen. Tästä voidaan päätellä, että matala lämpö-

tila ja korkea paine suosivat haluttua metanolin muodostusreaktiota. Reaktiolämpötilan on

kuitenkin oltava riittävän korkea, jotta stabiili hiilidioksidimolekyyli saadaan reakoimaan.

(Alaba et al. 2017, pp. 1300.)

CO2 (g) + 3H2 (g) à  CH3OH (l) + H2O (l)  (9)

ΔH298K = -49,47 kJ/mol, ΔG298K = 3,30 kJ/mol

Kuva 11. Periaatteellinen virtauskaavio metanolisynteesistä (mukaillen Pérez-Fortes et al.,

2016, pp. 724).
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Hiilidioksidin muodostumisreaktion lisäksi hydrausreaktiossa metanoliksi tapahtuu yleensä

myös sivureaktio, jossa hiilidioksidi ja vety tuottavat myös hiilimonoksidia eli häkää. Yhtä-

lössä (10) on esitetty sivureaktio, joka lisää vedyn kulutusta ja näin ollen vähentää metanolin

tuotantoa. Sivureaktio lisää jo pääreaktiosta saatavan veden määrää. (Pérez-Fortes et al.,

2016, pp. 723–724.)

CO2 (g) + H2 (g) à  CO (g) + H2O (l)  (10)

ΔH298K = 41,17 kJ/mol, ΔG298K = 28,64 kJ/mol

Edellisen sivun kuvan 11 metanolisynteesiprosessissa raaka-aineina on käytetty hiilidioksi-

dia ja vetyä, jotka ovat paineistettu kompressoreiden avulla metanolireaktorille sopivaan

syöttöpaineeseen. Metanolireaktorissa on käytetty syötön lämpötilana 210 ℃ ja paineena 76

bar. Reaktorin katalyyttinä on käytetty Cu/ZnO/Al2O3 katalyyttiä, jota on reaktorissa koko-

naisuudessaan 44 500 kg. Prosessin hyötysuhteen parantamiseksi lämpö on johdettu tar-

peeksi kuumista jäähdytysvirroista orgaaniseen Rankine-kiertoprosessiin (ORC-prosessi),

jonka avulla ylijäämälämmöstä saadaan tehtyä sähköä. Metanolipitoisuus reaktorista saata-

vassa tuotekaasussa on 4,7 % ja muutos hiilidioksidista metanoliksi on noin 21 %. Valmis

lopputuote tislataan 99,9 %:ksi metanoliksi. Tislauksessa käytetään Mellapak 250Y täyt-

teellä olevaa tislauskolonnia, joka on suunniteltu toimimaan noin 60 %:lla kolonnin tulvi-

miskapasiteetistä. Tislauskolonni on halkaisijaltaan 4,4 m ja korkeutta kolonnilla on 25 m.

Kolonnin huipusta saatava kaasuvirta paineistetaan 1,2 bar:iin kompensoimaan viimeisessä

lauhduttimessa syntyvää painehäviötä. Paineistuksen jälkeisessä lauhduttimessa metanoli

kondensoituu 35 ℃ lämpötilassa, jonka jälkeen valmis metanoli johdetaan varastosäiliöön.

Lauhtumattomat kaasut tislauksen jälkeisestä lauhduttimesta, flash-haihdutuksesta ja höyry-

neste-erotuksesta hyödynnetään polttokaasuna prosessiuunissa, jossa tuotetaan muun mu-

assa metanolisynteesiprosessiin tarvittava höyry. (Pérez-Fortes et al., 2016, pp. 725.)
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4. Prosessianalysaattorit

Prosessin käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta jatkuvatoimiset prosessianalysaattorit

ovat välttämättömiä erilaisia teollisuuslaitoksia operoidessa. Prosessianalysaattorit ovat mit-

tausinstrumentteja, jotka mittaavat aineiden kemiallista koostumusta ja ominaisuutta sekä

myös aineiden fysikaalisia ominaisuuksia. Prosessianalysaattoreita käytetään eniten kemi-

anteollisuudessa erilaisissa jalostus- ja petrokemian prosesseissa. Näillä jatkuvatoimisilla

mittalaitteilla halutaan tehostaa laitoksen operointia ja myös parantaa henkilöturvallisuutta.

(Nichols 2018.) Prosessianalysaattorit eroavat hieman perinteisistä prosessimittainstrumen-

teista, jotka mittaavat prosessivirrasta yhtä tiettyä suuretta, esimerkiksi lämpötilaa, painetta

ja virtausta. Yksinkertaistettuna voidaan määritellä, että prosessianalysaattorilla mitataan tä-

män saman prosessivirran laatua eli analysaattorilla päästään käsiksi aineen koostumukseen

ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. (Waters 2013, s. 6.)

Viime vuosikymmenien aikana jatkuvatoimiset prosessianalysaattorit ovat kehittyneet, niin

tekniikan suhteen, kuin myös luotettavuuden osalta. Analysaattorit ovat tänä päivänä erittäin

älykkäitä digitaalisia kenttälaitteita, joiden luotettavuus ja mittatarkkuudet ovat verrattavissa

laboratorioissa käytettäviin vastaaviin mittalaitteisiin. Puhuttaessa prosessianalysaattoreiden

luotettavuudesta on huomioitava mittauksen kokonaisuus, jossa prosessianalysaattori on

yksi osa tätä kokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös näytteensiirtoon ja -käsit-

telyyn liittyvät järjestelmät, joiden osuus mittauksen luotettavuuteen on erittäin tärkeä. Ana-

lysaattorijärjestelmien suunnittelussa on huomioitava kokonaisuus, jotta mitattava prosessi-

aine saadaan siirrettyä ja käsiteltyä prosessianalysaattorille siinä muodossa, että se vastaa

laadultaan näytteenottokohdassa olevaa prosessiainetta. Hyväkään prosessianalysaattori ei

pysty tekemään laadukasta ja luotettavaa mittausta, jos näyte on pilaantunut jo ennen analy-

saattorille saapumistaan. (Waters 2013, s. 6.)

Prosessianalysaattoreiden mittaukset pohjautuvat kemiaan. Näillä mittauksilla määritellään

yksi tietty kemiallinen laji koostumuksesta, joka sisältää mahdollisesti useita eri kemiallisia

lajeja. Pohjimmiltaan mittauksella määritellään tietyntyyppisen molekyylin määrä suuresta

joukosta muita molekyylejä. Analysaattori voi laskea molekyylejä, joilla on omanlainen ke-

miallinen rakenne, kuten vedyllä tai metanolilla. Toinen vaihtoehto on, että analysaattori

laskee yhteen kaikki molekyylit, joilla on kemiallinen samankaltaisuus, kuten hiilivedyt ja
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rikkiyhdisteet. Molekyylien tunnistaminen tai laskeminen ei ole erityisen helppoa ja tässä

asiassa havainto- ja erottelukyky ovat ratkaisevassa asemassa. Mittaustekniikoiden kehitty-

minen on parantanut näitä edellä mainittuja kykyjä, mutta on myös ymmärrettävä analyyt-

tisten menetelmien kyvykkyys arvioitaessa mittausten luotettavuutta. (Waters 2013, s. 8.)

Pohdittaessa prosessianalysaattoreiden tarpeita on otettava huomioon mittauksen tuoma li-

säarvo ja peilattava sitä investointikustannukseen. Prosessianalysaattorit ovat melko kalliita

ja merkittäviä investointeja. Useasti kuitenkin huomataan, että laiteinvestoinnin takaisin-

maksuaika on melko lyhyt ja mittauksesta saatava hyöty merkittävä tuotantoprosessin tehok-

kuuden parantamisen kannalta. Prosessianalysaattoreiden keskimääräinen käyttöikä on noin

15 vuotta, jonka jälkeen mittalaite on syytä uusia. Yleisin syy laitteiston uusimiselle on van-

hentunut tekniikka elektroniikan osalta ja sitä kautta mahdollisten varaosien saatavuuden

heikentyminen. Tekniikan kehittyessä myös mittalaitteiden tarkkuudet ja toistettavuudet

ovat parantuneet ajan saatossa. Eräässä tutkimuksessa on todettu, että 15 vuotta käytössä

olleet prosessianalysaattorit ovat maksaneet itsensä takaisin kolminkertaisesti hankintahin-

taan nähden (Gunnell 2009, s. 11). Tämä toteama perustuu keskiarvoon, joten takaisinmak-

suaikojen ääripäät voivat vaihdelle jopa muutamasta kuukaudesta aina laitteen käyttöiän jäl-

keiseen aikaan asti.

Laboratorioissa käytettäviin analysaattoreihin verrattuna prosessianalysaattoreiden on oltava

kestävämpiä ulkoisille olosuhteille ja asennuskelpoisia räjähdysvaarallisille ATEX-proses-

sialueille. Optimaalisessa tapauksessa prosessianalysaattorit toimivat raskaassa teollisuus-

ympäristössä vuorokaudesta toiseen ilman erillistä operointia. Normaalisti huoltotoimenpi-

teet jaksottuvat määräaikaishuoltoihin, joita tehdään keskimäärin kerran kuukaudessa muu-

taman tunnin ajan. Eniten huoltoa vaativat prosessianalysaattoreiden yhteydessä olevat näyt-

teenkäsittelyjärjestelmät, joissa huollettavia kohtia ovat erilaiset näytesuodattimet ja näyte-

putkien huuhtelut. (Waters 2013, s. 9.)

Prosessianalysaattorijärjestelmien suunnittelu uuteen tai olemassa olevaan prosessiin vaatii

aina erikoisosaamista monelta eri tekniikan alalta (Nichols 2018, s. 152). Hyvään lopputu-

lokseen pääsemiseen täytyy aina ymmärtää prosessikokonaisuus ja tarve mittaukselle, jotta

analysaattorijärjestelmä voidaan suunnitella toimimaan halutulla tavalla. Tärkeimmät ohjaa-

vat tekijät analysaattorijärjestelmän suunnittelussa ovat laadukas näyte analysaattorille, mit-

tausviiveen minimointi sekä itse mittauksen ominaisuudet eli luotettavuus, tarkkuus ja tois-

tettavuus.
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4.1. Prosessianalysaattoreiden laitetyypit ja mittausperiaatteet

Prosessianalysaattorit voidaan jakaa laitetyyppien ja -tekniikoiden puolesta kuuteen eri pää-

kategoriaan taulukon 1 mukaisesti. Prosessianalysaattoria valittaessa eri mittauskohteisiin

on aina syytä tarkastella laitetyyppiä prosessin tuomien vaatimusten mukaan. Näitä vaati-

muksia ovat muun muassa mitattavan aineen eri ominaisuudet, joista tärkeimmät ovat tiheys

ja viskositeetti. Mitattavan prosessiaineen lämpötila ja paine saadaan säädettyä tarvittaessa

näytteenkäsittelyn avulla ennen analysointia. Eri analysaattorityypeillä voidaan mitata mah-

dollisesti myös samoja ainekoostumuksia ja näissä tilanteissa laitetyyppi täytyy valita pro-

sessin mukaisesti. Analysaattorityypit eroavat mittaustekniikan lisäksi myös muilta ominai-

suuksiltaan. Osa laitetyypeistä on mahdollista asentaa suoraan pääprosessiputkeen ja näin

ollen mittaus on reaaliaikainen prosessivirtaukseen nähden. Suurin osa prosessianalysaatto-

reista on kuitenkin näytettä ottavia tekniikoita, joissa näyte otetaan pääprosessiputkesta ja

tästä näyte siirretään näytelinjan avulla analysaattorille analysoitavaksi. Näissä tapauksissa

mittausperiaate voi olla jatkuvatoiminen, mutta näissä on huomioitava näytteensiirtoon liit-

tyvä viiveaika. Muita ominaisuus eroavaisuuksia ovat analysaattorin suorituskykyyn liitty-

vät tekijät eli muun muassa mittauksen lineaarisuus, tarkkuus ja toistettavuus.

Taulukko 1. Eri prosessianalysaattori tekniikoiden kuusi päätyyppiä (Waters 2013, s. 9).

Fyysistä ominaisuutta mittaavat analysaattorit

Mittaa prosessiaineen kokonaisvaltaista ominaisuutta.

Molekyylin ominaisuutta mittaavat analysaattorit
Mittaa molekyylien erillistä ominaisuutta ja suhteuttaa tämän
mitattavan aineen kokonaispitoisuuteen.

Sähkökemialliset analysaattorit
Mittaa vesipitoisesta näytteestä ionireaktiossa syntyvää jänni-
tettä (U) tai sähkövirtaa (A).

Fotometriset analysaattorit
Mittaa prosessiaineen valon absorptoitumista tai emittoitu-
mista eri aallonpituuksilla.

Aineen erottamiseen perustuvat analysaattorit
Erottelee ja mittaa valitut molekyylit tai ionit näytteestä, joka
koostuu useista eri molekyyleistä tai ioneista.

Kemialliset analysaattorit
Mittaa tuotteen tai kulutetun reagenssin määrää näytteen ja
tietyn kemikaalin reaktiosta.
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4.1.1. Fyysistä ominaisuutta mittaavat analysaattorit

Näihin analysaattorityyppeihin kuuluvat prosessianalysaattorit, jotka mittaavat tietyn pro-

sessinesteen laatua ASTM-mittausmetodien mukaisesti. Näillä prosessianalysaattoreilla saa-

daan jatkuvatoiminen ASTM-mittausmetodin mukainen mittaustieto prosessista ja tällä ta-

voin voidaan esimerkiksi seurata tietyn lopputuotteen fyysisiä ominaisuuksia. Näitä ominai-

suuksia ovat muun muassa liikennepolttoaineiden leimahduspiste, jähmepiste, samepiste ja

viskositeetti (Neste 2020, s. 18). Mittaustekniikan kehittyessä analysaattoreiden laiteominai-

suudet ovat parantuneet huomattavasti ja tänä päivänä prosessianalysaattoreiden mittaustu-

lokset ovat hyvinkin luotettavia verrattuna vastaaviin laboratorioanalysaattoreihin. Tämän

tyylisissä analysaattoreissa on tärkeää, että näyte saadaan siirrettyä analysaattorille hyvin

laadukkaana, jotta mittaus saadaan tehtyä näytteestä, joka vastaa prosessiputkessa virtaavaa

ainetta (Waters 2013, s. 10).

4.1.2. Molekyylin ominaisuutta mittaavat analysaattorit

Näillä prosessianalysaattoreilla saadaan mitattua kaasufaasista useita eri komponentteja.

Yleisimmät mitattavat komponentit ovat happi, vety, hiilivedyt, savukaasut, kaasun kosteus

ja kastepiste. Tämän tyyppiset analysaattorit ovat suurimmilta osin näytettä ottavia ana-

lysaattoreita ja vaativat näin ollen erillisen näytteenkäsittelyn. Yleensä näytteenkäsittelyn

rakenne näissä tapauksissa ei ole kovin monimutkainen. Näyte analysaattorille täytyy olla

mahdollisimman puhdas ja näytteessä ei saa olla mukana kondensoitunutta kosteutta, eikä

myöskään suspendoituneita kiintoaineita. Monesti tämän tyylisissä mittauksissa analysaat-

torin mittaustulokset kompensoidaan lämpötilan ja paineen avulla. Kompensointi tehdään

joko suoraan prosessianalysaattorissa mittauksen aikana tai myöhemmin erillisen paine- ja

lämpötilamittauksen avulla automaatiojärjestelmässä.

Molekyylejä mittaavissa prosessianalysaattoreissa on huomioitava muiden aineiden vastak-

kaisvaikutukset mitattavan molekyylin suhteen. Jotkut kaasut tuottavat positiivisen vasteen,

joka lisää mitattavan molekyylin määrää ja toiset taas heikentävät mittauksen vastetta. Seu-

raavaksi on lueteltuna näistä muutama esimerkkitapaus.
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· Happimittauksessa käytettävä paramagneettinen O2 -analysaattori antaa vahvan

positiivisen vasteen typen oksideille (NOX),

· vedyn (H2) mittauksessa käytettävä lämmönjohtavuusanalysaattori voi antaa nega-

tiivisen vasteen hiilidioksidille (CO2). (Waters 2013, s. 10).

4.1.3. Sähkökemialliset analysaattorit

Tämä ryhmä käsittää suuren määrän laitteita, jotka käyttävät sähkökemiallista kennoa mit-

tauksessaan. Sähkökemiallisella kennolla voidaan mitata muun muassa happea (O2), myr-

kyllisiä kaasuja, pH- ja Redox-pitoisuutta, ionien määrää, jäännöskloridia ja rikkiyhdisteitä.

Potentiometrinen anturi antaa jännitesignaalin, joka vastaa mitattavan aineen pitoisuutta.

Yleisimmät esimerkit tämän tyylisistä prosessianalysaattoreista ovat hapen mittaaminen zir-

koniumoksidikennolla (ZrO2) ja pH-pitoisuuden mittaaminen lasielektrodilla. Amperomet-

risessä mittauksessa anturi antaa virta-arvon, joka vastaa mitattavan aineen pitoisuutta. Tyy-

pillisesti ionireaktiossa analyysi kuluttaa elektrodeja katodilta ja toimittaa niitä anodille, jol-

loin syntyy suhteellinen ulkoinen virtamäärä. Johtavuuskenno ja galvaaniset sekä polarogra-

fiset happianturit ovat hyviä esimerkkejä tämän tyylisistä analysaattoreista. Kaikki sähköke-

mialliset mittaukset ovat lämpöherkkiä ja analysaattorit ovat yleensä varustettu lämpötila-

kompensoinnilla. (Waters 2013, s. 10–11).

4.1.4. Fotometriset analysaattorit

Fotometriset prosessianalysaattorit mittaavat suoraan prosessivirrasta tai analysaattorille

johdetusta näytteestä molekyylien absorboimaa tai emittoimaa valon määrää. Fotometriä

käyttävä analysaattori mittaa absorboitunutta tai emittoitunutta valoenergiaa valitulla aallon-

pituudella, kun taas spektrofotometriin perustuva analysaattori jakaa valon koko aallonpi-

tuusspektriin ja näin ollen mittauksessa on mahdollista hyödyntää useita eri aallonpituuksia

molekyylien pitoisuuksien määrittämiseen. (Waters 2013, s. 11).

Valolla on taipumus olla vuorovaikutuksessa aineiden kanssa eri tavoin riippuen valon aal-

lonpituudesta. Näkyvää valoa käytetään ainoastaan värin ja sameuden mittaamiseen, joissa
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aallonpituus on 0,4…0,7 µm välillä ja muuten fotometriseen mittaustekniikkaan perustuvat

prosessianalysaattorit käyttävät spektrianalyyseissään ihmisen silmälle näkymätöntä valon

aallonpituutta. (Waters 2013, s. 12.) Spektroskopiaan perustuvat prosessianalysaattorit ovat

yleistyneet viime vuosien aikana runsaasti, johtuen mittaustekniikan kyvykkyyden parantu-

misesta ja laitehintojen pienentymisestä. Spektroskopiaan perustuvat analysaattorit ovat suo-

rituskyvyltään tänä päivänä todella kilpailukykyisiä muun muassa luotettavuuden ja huollet-

tavuuden ansiosta. Yleisimpiä fotometrisiä prosessianalysaattoreita ovat infrapuna- ja ultra-

violetti-analysaattorit sekä röntgensäteeseen perustuvat X-Ray-analysaattorit. Tunnetuimpia

mittauskohteita fotometrisille analysaattoreille ovat teollisuuslaitosten savukaasujen analy-

sointi, joissa yleisesti käytetään FT-IR-mittaustekniikkaa.

4.1.5. Aineen erottamiseen perustuvat analysaattorit

Tähän mittaustekniikkaan perustuvat prosessianalysaattorit erottelevat valitut molekyylit

näytteen muista molekyyleistä ja mittaavat ne. Kaasukromatografi on yleisin tämän tyylinen

prosessianalysaattori ja sillä voidaan analysoida monia erilaisia koostumuksia. Yleisimpiä

mittauskohteita kaasukromatografille ovat erilaiset hiilivetyanalyysit. Kaasukromatografilla

voidaan suorittaa mittaus niin kaasunäytteestä, kuin myös höyrystämällä nestenäytteestä.

Näyte injektoidaan näytteenottoventtiilin avulla kaasukromatografille, jossa injektoitu näyte

siirretään kantokaasun avulla analysaattorin sisällä olevaan erotuskolonniin, jossa erotellaan

halutut mitattavat kaasumolekyylit. Tämän jälkeen eroteltu kaasufaasi ajetaan kantokaasun

avulla detektorin läpi, josta saadaan tuloksena kunkin halutun molekyylin pitoisuus lukuar-

vona. (Waters 2013, s. 15.)

Toinen teollisessa käytössä oleva aineen erottamiseen perustuva prosessianalysaattori on

massaspektrometri. Tämä mittaustekniikka soveltuu kevyiden kaasujen analysointiin. Mas-

saspektrometri prosessianalysaattori näyttää hyvin samanlaiselta, kuin prosessikaasukroma-

tografi, mutta mittausteknillisesti ne ovat melko erilaisia. Massaspektrometrin ionisaa-

tiokammiossa jokainen analysoitava molekyyli muodostaa useita fragmentti-ioneja, joilla on

erilaiset massa/varaus -suhteet. Jokainen massaspektrin huippu sisältää useita fragmentti-

ioneja näytteen molekyyleistä. Prosessianalysaattori käyttöön suunnitelluissa massaspektro-

metreissä on useita detektoreita, jotka ovat sijoitettu keräämään tietyn massa/varaus -suhteen

omaavia ioneja. Eri massaiset ionit törmäävät detektoreille eri kohdissa, jonka perusteella ne
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voidaan tunnistaa. Tunnistuksen jälkeen laite laskee haluttujen ionien määrän jokaisesta pii-

kistä ja päättelee siitä suhteellisen pitoisuuden alkuperäiseen näytteeseen verraten. (Waters

2013, s. 15.) Massaspektrometrin etuna kaasukromatografiin verrattuna on mittauksen no-

peus. Massaspektrometri on erittäin nopea mittaus, vaikkakaan se ei ole jatkuvatoiminen,

kuten esimerkiksi fotometriset analysaattorit. Massaspektrometri soveltuu hyvin prosessei-

hin, joissa halutaan mahdollisimman lyhyt mittausviive kaasukoostumuksen analysointiin.

Näitä mittaustarpeita voivat olla suoraan prosessinohjaukseen liittyvät syyt tai prosessi- ja

henkilöturvallisuuteen liittyvät tekijät. (Nichols 2018, s. 54.)

4.1.6. Kemialliset analysaattorit

Kemiallisissa analysaattoreissa ideana on muuttaa analysoitava näyte toiseksi kemialliseksi

aineeksi, joka on helpompi mitata. Näitä tapauksia ovat muun muassa kokonaisrikin mittaa-

minen hapettamalla näytteen kaikki rikkiyhdisteet rikkidioksidiksi ja kokonaistypen mittaa-

minen hapettamalla kaikki typpiyhdisteet typen oksidiksi. Prosessianalysaattori injektoi pie-

nen näytteen esimerkiksi dieselpolttoainetta puhtaaseen happivirtaan, joka siirtää höyrysty-

neen näytteen uuniin, jossa on noin 1050 ℃ lämpötila. Uunin poistokaasut virtaavat vuoro-

tellen UV-fluoresenssianalysaattorin läpi rikkidioksidin mittaamiseksi ja kemiluminesenssi-

analysaattorin läpi typen oksidin mittaamiseksi. Teollisuuslaitosten jätevesistä halutaan

yleensä analysoida prosessianalysaattorin avulla orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC).

Tässä mittauksessa ensiksi vesinäyte happamoituu kemiallisen hapon avulla ja epäorgaani-

nen hiili poistuu strippauksen avulla. Sen jälkeen näyte suodatetaan partikkeleiden poista-

miseksi, jonka jälkeen se annostellaan uuniin. Uunin jäähdytetystä poistokaasusta mitataan

hiilidioksidi fotometrisellä infrapunadetektorilla. (Waters 2013, s. 16.)

4.2. Prosessianalysaattorijärjestelmien suunnittelu

Prosessianalysaattorijärjestelmien ja mittauskokonaisuuksien suunnittelu vaatii hyvää pe-

rehtyneisyyttä asiaa kohtaan ja kokonaisuuden suunnitteluun tarvitaan paljon osaamista eri

suunnittelualoilta. Taulukossa 2 on esitetty eri suunnittelualojen tarpeet prosessianalysaatto-

rijärjestelmien suunnitteluun analysaattorisuunnittelun lisäksi. Suunnittelun tavoitteena on



40

luoda suunnitelmat laadukkaan ja toimivan prosessimittauksen valmistukseen. On ymmär-

rettävä, että pelkällä toimivalla prosessianalysaattorilla ei saada mittauskokonaisuudesta sel-

laista, joka täyttäisi edellä mainitut tavoitteet. Mittauskokonaisuus voidaan jakaa viiteen pää-

kohtaan, joita ovat näytteenotto, näytteensiirto, näytteenkäsittely, analyysimittaus ja tiedon-

siirto automaatiojärjestelmään. Jotta suunnittelussa päästään haluttuun tavoitteeseen, niin

prosessianalysaattorijärjestelmien suunnittelija tarvitsee useita erilaisia lähtötietoja muilta

suunnittelualoilta. Saatujen lähtötietojen avulla luodaan raamit kokonaisuudelle, joiden

avulla voidaan tehdä suunnitelmat prosessianalysaattorijärjestelmän osalta. Suunnittelussa

täytyy ottaa huomioon myös suunnittelua ohjaavat spesifikaatiot ja standardit. Sähköisiälait-

teita koskeva ATEX-standardi on myös huomioitava, kun analysaattorijärjestelmiä suunni-

tellaan räjähdysvaaralliselle alueelle, joita yleensä ovat erilaiset kemianteollisuuden tuotan-

tolaitokset. Useasti myös laitoksella, johon mittauskokonaisuus suunnitellaan on käytössä

laitoskohtaiset spesifikaatiot, jotka määrittelevät loppukäyttäjän vaatimukset suunnitteluun.

Taulukko 2. Eri suunnittelualat, joita tarvitaan prosessianalysaattorijärjestelmien suunnitte-

lussa analysaattorisuunnittelun lisäksi.

Prosessisuunnittelu

▪Mittauspaikan määrittäminen yhdessä analysaattorisuunnittelun kanssa.
▪Prosessidatalehden ja PI-kaavion laadinta.
▪Prosessiturvallisuus / -poikkeamatarkastelu (HAZOP) tarvittaessa.

Putkisto- ja laitossuunnittelu

▪Näytteenottoyhteen ja -sondin suunnittelu.
▪Prosessianalysaattoreiden sijoittelu laitoksen 3D-malliin.

Automaatiosuunnittelu

▪Sovellus- ja tiedonsiirtosuunnittelu automaatiojärjestelmään.

Instrumentointisuunnittelu

▪Mittaussignaalien kenttäkaapeloinnin suunnittelu.
▪Mahdollisten apumittausten (lämpötila, paine, virtaus) suunnittelu.

Sähkösuunnittelu

▪Prosessianalysaattoreiden ja oheislaitteiden sähköistyksen suunnittelu.
▪Näytelinjojen sähkösaattolämmitysten suunnittelu.

Projektinjohto

▪Projektisuunnitelman laadinta, sisältäen projektin aikataulutuksen.
▪Projektin tunnuslukujen seuranta ja raportointi asiakkaalle.
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Analysaattorisuunnittelun päätehtäviin sisältyvät teknisten laskelmien tekeminen, joiden

avulla saadaan suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot. Tämän jälkeen päästään määrittämään

prosessianalysaattoreiden ja oheismateriaalien hankintadokumentaatiota. Prosessianalysaat-

torit ovat monimutkaisia mittalaitteita, joiden hankinta vaatii perusteellista selvitystä yh-

dessä laitetoimittajien kanssa. Analysaattorisuunnittelun rooli toimittajien kanssa käytävissä

neuvotteluissa on olla teknisenä asiantuntijana ja kaupallisista asioista vastaavat vuorostaan

hankintapuolen ihmiset. Prosessianalysaattorit ovat räätälöityjä mittalaitteita, joiden toimi-

tusajat vaihtelevat normaalisti muutamasta kuukaudesta aina puoleen vuoteen. Analysaatto-

rin toimitusjakson aikana analysaattorisuunnittelija ja laitetoimittajan edustaja käyvät aktii-

visesti keskusteluja ja laitetoimittajan dokumentteja läpi. Laitevalinnan jälkeen alkaa analy-

saattorijärjestelmän kokonaissuunnittelu, johon sisältyy näytelinjan reitityksen suunnittelu,

näytteenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu ja laitesijoittelun suunnittelu. Yhtenä osana analy-

saattorisuunnittelua on myös asennusmäärittelyn laatiminen toteutusta varten. Analysaatto-

risuunnittelija osallistuu myös prosessianalysaattorin tehdastarkastukseen laitetoimittajan ti-

loissa eli FAT-testaukseen sekä myös laitteiston käyttöönottoon lopullisessa asennuskoh-

teessa eli SAT-testaukseen.

4.2.1. Tekniset laskelmat suunnittelun lähtötiedoksi

Prosessianalysaattorijärjestelmään liittyvillä laskennoilla halutaan varmistaa, että analysaat-

torin mittausjärjestelystä tulee toimiva kokonaisuus ja mittaukselle asetetut vaatimukset tu-

levat täytettyä. Analysaattorijärjestelmien laskelmat liittyvät näytteensiirtoon ja näytteenkä-

sittelyyn. Yleisimmät laskentasuureet mitä suunnittelun apuna käytetään ovat näyteviiveen

laskenta näytteenotosta analysaattorin mittakennolle, näytteensiirrossa ja -käsittelyssä syn-

tyvä painehäviö, näytteen tilavuusvirtaus, näytteen virtausnopeus, näytteen tiheyden las-

kenta, näytevirtauksen Reynoldsin luku ja kitkakerroin. (Verhappen 2011.)

Prosessianalysaattorijärjestelmän näytelinjan dynaamiselle suorituskyvylle on neljä suunnit-

telukriteeriä, jotka ovat lueteltuina alla.

· Saavuttaa riittävän lyhyt näytteensiirtoviive,

· tarjota riittävä virtaus näytteen pikakierron suodattimen käyttöön,
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· pitää virtausnopeus yli 1 m/s, jotta näytelinja saadaan pidettyä puhtaana,

· luoda turbulenttinen virtaus, jos se on vaan mahdollista. (Waters 2013, s. 99.)

Laskentojen avulla voidaan tehdä tiettyjä optimointeja mittausjärjestelyn suunnittelussa.

Näitä optimointeja ovat näytelinjan pituus, näyteputken koko, käytettävien näytteenkäsitte-

lykomponenttien painehäviöt ja näiden komponenttien sijoittelu mittausjärjestelyyn (Waters

2013, s. 100). Suurimmassa osassa prosessianalysaattorijärjestelmiä näyte palautetaan takai-

sin prosessiin tai soihtuun. Näissä tapauksissa näytteenpalautuksella on jokin tietty vasta-

paine, joka täytyy huomioida laskelmissa, jotta näyte saadaan vaihtumaan edustavasti näyt-

teenoton ja -palautuksen välillä.

Näyteviiveen laskenta

Näyteviiveellä tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siitä, kun näyte otetaan prosessiputkesta ja siir-

retään prosessianalysaattorille. Mittauksen kokonaisviive koostuu näyteviiveestä ja proses-

sianalysaattorin mittausviiveestä. Mittausviiveen määrittää analysaattorin mittaustekniikka,

joka voi olla mittaustekniikasta riippuen muutamasta sekunnista aina useisiin kymmeniin

minuutteihin. Prosessikriittisistä mittauksista halutaan saada mittaustuloksia nopealla syk-

lillä. Tämä asettaa vaatimuksia prosessianalysaattorijärjestelmien suunnitteluun ja näissä ta-

pauksissa on otettava huomioon mahdollisimman optimaalinen näytelinjan pituus ja koko.

Kaasufaasisovelluksissa näytteen paineen alentamisella heti näytteenoton jälkeen saadaan

minimoitua näyteviive mahdollisimman pieneksi. Nestefaasisovelluksissa näytteen pai-

neella ei ole merkitystä näyteviiveeseen ja tämän tyylisissä sovelluksissa suositellaan, että

näytteen paine pidetään samana kuin prosessipaine, jotta vältytään mahdolliselta näytteen

osittaiselta höyrystymiseltä painetta alennettaessa. (Waters 2013, s. 95–96.) Näyteviiveen

laskenta voidaan pilkkoa pienempiin osiin, jos siitä on hyötyä koko järjestelmän viiveen

laskemisessa. Yhtälössä (11) on esitetty näyteviiveen laskenta kaasufaasisovellukselle.

= ∙ ∙ ∙ ∙
∙ ∙

(11)
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missä;

tkaasu Kaasufaasinäytteen viive, s

A Näyteputken pinta-ala, m2

L Näytelinjaputkiston pituus, m

P1 Näytteen paine, Pa

P2 Näytteen palautuspaine, Pa

T1 Näytteen lämpötila, K

T2 Näytteen palautuslämpötila, K

V Näytekierron haluttu virtausmäärä, m3/min

Z Näytteen kokoonpuristuvuuskerroin

Näytteensiirrossa näytekaasut ovat matalapaineisia, joten kaasufaasin näyteviivelaskennassa

kokoonpuristuvuuskertoimena voidaan käyttää arvoa 1 (Waters 2013, s. 94). Kokoonpuris-

tuvuuskertoimen todellinen arvo täytyy määritellä siinä tapauksessa, jos kaasunäyte siirre-

tään yli 4 barin paineessa. Kaasujen kokoonpuristuvuus muuttuu lämpötilan ja paineen funk-

tiona ideaalikaasulain sääntöjen mukaisesti (Verhappen 2011). Näyteviive nestefaasisovel-

lukselle voidaan laskea yhtälön (12) mukaisesti.

= ∙
(12)

Näytevirtauksen Reynoldsin luvun ja kitkakertoimen laskenta

Reynoldsin luvun avulla saadaan määriteltyä näyteputkessa kulkevan näytteen virtaus-

muoto. Näytteen virtaus voi olla muodoltaan laminaarista tai turbulenttista. Laminaarinen

virtaus on tasaista ja virtausnopeudeltaan hidasta. Putken keskellä oleva virtaus kulkee no-

peammin ja lähellä putken sisäseinää oleva virtaus liikkuu hyvin hitaasti putken seinämän

tuottaman kitkan johdosta. Laminaarisessa virtauksessa näyteputkien seinämiin voi tarttua

erilaisia kiintoaineita ja absorboitua pisaroita matalasta virtausnopeudesta johtuen. Virtaus-

nopeuden kasvaessa näytevirtaus alkaa hajota ja muuttua satunnaisemmaksi näytteen
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liikkuessa näyteputken säteen poikki. Virtausnopeuden kasvaessa tarpeeksi suureksi virtaus

muuttuu muodoltaan turbulenttiseksi. Turbulenttisessa virtauksessa putken seinämille muo-

dostuu ohut kalvo, jossa virtaus pysyy laminaarisena virtausnopeuden kasvusta huolimatta.

Prosessianalysaattoreiden näytevirroissa näytteen virtauksen turbulenttisuus ei ole välttämä-

töntä, mutta se on toivottavaa hyvän näytteen sekoittumisen ja lyhyen näytteensiirtoviiveen

kannalta. Usein kuitenkin turbulenttisen virtauksen synnyttämiseen vaadittava suuri virtaus-

nopeus aiheuttaa liiallista painehäviötä ja osoittautuu näin epäkäytännölliseksi. Jos jostakin

syystä turbulenttinen virtaus ei ole mahdollista, vaan näytettä joudutaan siirtämään laminaa-

risena virtauksena, niin näissä tapauksissa näytteensiirtoviive ei saa olla rajoitettuna liian

pieneksi. Reynoldsin luku lasketaan yhtälön (13) mukaisesti. (Waters 2013, s. 111.)

= ∙ ∙
(13)

missä;

Re Reynoldsin luku

D Näyteputken sisähalkaisija, mm

ρ Näytteen tiheys, kg/m3

v Näytteen virtausnopeus, m/s

η Näytteen viskositeetti, cP

Näytteenvirtaus on todennäköisesti laminaarinen, kun Reynoldsin luku on alle 2000. Turbu-

lenttiseksi virtaus muuttuu yleensä, kun Reynoldsin luku saavuttaa arvon 4000. Näiden lu-

kuarvojen välialue on niin sanottua kriittistä aluetta, jossa virtausmuoto on määrittelemätön.

Reynoldsin luku on lineaarinen funktio näyteputken sisähalkaisijan mukaan. Näytteen tul-

lessa pienempään putkeen se muuttuu pyörteisemmäksi ja päinvastoin muutoksen ollessa

toiseen suuntaan. Olettaen, että näytettä siirretään vakio lämpötilassa ja paineessa. (Waters

2013, s. 112–113.)

Näyteputken kitkakerrointa määriteltäessä laminaarisen virtauksen aikana on huomioitava,

että putken kitkakerroin flam pienenee Reynoldsin luvun kasvaessa yhtälön (14) mukaisesti.
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= (14)

Turbulenttisessa virtauksessa kitkakerroin muuttuu vakioksi erittäin suurella Reynoldsin lu-

vulla, jossa virtaus on saavuttanut täydellisen turbulenssin. Tämä ei kuitenkaan tapahdu en-

nen kuin Renoldsin luku on yli 10 000 erittäin karheissa putkissa ja sileissä näyteputkissa yli

1 000 000. Näin suuria Reynoldsin lukuja ei ole mahdollista saavuttaa sileä pintaisissa näy-

teputkissa, vaan turbulenttisessa näytevirtauksessa kitkakerroin vaihtelee Reynoldsin luvun

mukaan (Waters 2013, s. 122). Yhtälössä (15) on esitetty putken kitkakertoimen laskenta

turbulenttisessa virtauksessa, jossa yhtenä suureena on näyteputken sisäkarheus. Näyteput-

kina käytetään yleensä ruostumattomia teräsputkia, joissa karheutena voidaan käyttää

0,0015 mm lukuarvoa (Connor 2019).

= 1.14− 2 log( + .
. ) (15)

missä;

ftur Kitkakerroin turbulenttisessa virtauksessa

ɛ Näyteputken karheus, mm

D Näyteputken sisähalkaisija, mm

Re Reynoldsin luku

Näytteen tilavuusvirtauksen ja virtausnopeuden laskenta

Prosessianalysaattorijärjestelmien suunnittelussa on tärkeää ymmärtää näytteen paineen,

lämpötilan ja virtauksen välinen suhde. Kaasufaasisovelluksissa tämä asia korostuu entises-

tään ja on hyvä ymmärtää kaasujen käyttäytymisen eroavaisuus virtaavassa näyteputkistossa

ja suljetussa sylinterissä. Näytekaasun lämpötilan nousu saa paineen kasvamaan suljetussa

sylinterissä, mutta virtaavassa näytelinjassa painetta säädetään paineenalentimen avulla.

Tässä tapauksessa näytteen lämpötilan nousu ei vaikuta näytteen paineeseen, vaan vaikutus

kohdistuu näytekaasun tilavuuteen ja virtausnopeuteen ideaalikaasulain mukaisesti. Näyte-

kaasun tilavuusvirtauksen laskenta vakio lämpötilassa ja paineessa on esitetty yhtälössä (16).
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Prosessianalysaattorijärjestelmissä lämpötila ja paine pyritään vakioimaan paineenalenti-

mien ja saattolämmitysten avulla, jolloin laskennat voidaan suorittaa standardiolosuhteissa

näihin laskentoihin riittävällä laskentatarkkuudella. (Waters 2013, s. 245.)

= ( ∙ ∙ ∙ ∙
∙ ∙

) ∙ 1000 (16)

missä;

Vkaasu Kaasunäytteen tilavuusvirtaus, l/s

tkaasu Kaasufaasinäytteen viive, s

A Näyteputken pinta-ala, m2

L Näytelinjaputkiston pituus, m

P1 Näytteen paine, Pa

P2 Näytteen palautuspaine, Pa

T1 Näytteen lämpötila, K

T2 Näytteen palautuslämpötila, K

Z Näytteen kokoonpuristuvuuskerroin

Nestefaasisovelluksissa ei voida käyttää yhtälöä (16), koska nesteen tilavuusvirtaus ei suo-

raan muutu näytteen paineen ja lämpötilan funktiona. Nestefaasinäytteen tiheys muuttuu

lämpötilan suhteen, jota voidaan käyttää hyödyksi määriteltäessä tilavuusvirtausta massavir-

tauksen avulla yhtälön (17) mukaisesti. (Waters 2013, s. 245.)

= (17)

missä;

Vneste Nestenäytteen tilavuusvirtaus, m3/h

m Massavirtaus, kg/h

ρ Nestenäytteen tiheys, kg/m3
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Näytteen virtausnopeudessa tavoitteena on saada riittävä virtausnopeus, jolla saadaan pidet-

tyä näytelinja puhtaana kiintoaineista ja partikkeleista. Normaalisti tähän riittää 1–3 m/s vir-

tausnopeus. On kuitenkin huomioitava, että painehäviö kasvaa virtausnopeuden neliössä, jo-

ten suuremmat virtausnopeudet vaativat suuremman paine-eron näytteenoton ja -palautuk-

sen välille. Näytelinjan pituudella ei ole suoraan vaikutusta näytteen virtausnopeuteen, koska

näytteen on kuljettava koko matka joka tapauksessa. Näytelinjan koko on kuitenkin määri-

teltävä niin, että käytössä oleva näytteen paine on riittävä kyseiseen näytelinjaan nähden.

Suuremmalla poikkipinta-alalla oleva näytelinja vaatii vähemmin painetta, mutta toisaalta

taas enemmin virtausta, josta voi koitua turhaa näytteen kulutusta. Näytteen virtausnopeutta

optimoidessa on huomioitava koko näytteenkäsittelyjärjestelmän painehäviö ja näytevir-

tauksen tarve. Virtausnopeuden laskenta on esitetty yhtälössä (18). (Waters 2013, s. 103.)

= (18)

missä;

v Näytteen virtausnopeus, m/s

V Näytteen tilavuusvirtaus, m3/s

A Näyteputken pinta-ala, m2

Näytteen tiheyden laskenta

Normaalisti analysoitavien näytteiden tiheydet ovat annettuina valmiina prosessisuunnitte-

lun laatimissa prosessidatalehdissä. Näytteen tiheyden muutos on otettava huomioon varsin-

kin, jos näytettä jäähdytetään tai lämmitetään näytteenoton jälkeen. Nestefaasinäytteiden ti-

heydet eivät ole niin kriittisiä muutokselle, kuin kaasufaasinäytteet. Kaasufaasinäytteiden

tiheydet muuttuvat absoluuttisten lämpötila ja paine arvojen mukaisesti. Näytteenkäsittely-

järjestelmissä, joissa lämpötila ja paine muuttuvat eri segmenttien välillä on tärkeää määri-

tellä tiheys järjestelmän kyseisellä segmentillä. (Waters 2013, s. 101.) Tiheyden lukuarvoa

käytetään määriteltäessä koko järjestelmän painehäviötä ja Reynoldsin lukua. Jos tiheyden

arvot vaihtelevat paljonkin eri segmenttien välillä, niin sillä on vaikutusta edellä mainittuihin

laskentasuureisiin. Yhtälössä (19) on esitetty tiheyden laskenta siinä tapauksessa, kun tie-

dossa on näytteenottokohdassa olevan prosessivirran tiheys, lämpötila ja paine.
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Näytteenkäsittelyssä kyseiset lukuarvot eroavat prosessivirran arvoista ja laskennassa huo-

mioidaan muutos näytteen tiheyteen.

= ∙ ∙ (19)

missä;

ρ2 Näytteen tiheys näytteenkäsittelyssä, kg/m3

ρ1 Prosessivirran tiheys, kg/m3

P1 Prosessivirran paine, Pa

P2 Näytteen paine näytteenkäsittelyssä, Pa

T1 Prosessivirran lämpötila, K

T2 Näytteen lämpötila näytteenkäsittelyssä, K

Jos prosessivirran tai näytteen tiheyttä ei ole tiedossa, niin tiheys saadaan määriteltyä abso-

luuttisen lämpötilan ja paineen, moolimassan ja kaasuvakion avulla yhtälön (20) mukaisesti.

= ∙
∙

(20)

missä;

ρ Näytteen tiheys, kg/m3

P Näytteen paine, Pa

T Näytteen lämpötila, K

M Näytteen moolimassa, kg/mol

R Näytteen kaasuvakio, J/kg∙K
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Painehäviön laskenta

Prosessianalysaattorijärjestelmän suunnittelussa yksi tärkeimmistä vaiheista on tarkistaa

näytteen paine-eron riittävyys näytteenoton ja -palautuspisteen välillä. Tähän tarkistamiseen

apuna käytetään yhtälön (21) mukaista laskentaa. Yhtälöllä voidaan suorittaa painehäviön

laskenta laminaariselle ja turbulenttiselle virtaukselle. Laskennan avulla voidaan tehdä opti-

mointi, jotta saadaan näyte vaihtumaan laadukkaasti näytteenoton ja -palautuksen välillä. Jos

painehäviötä on järjestelmässä liikaa, niin sitä voidaan vähentää kasvattamalla näytteen pa-

luulinjan kokoa. Jos taas painehäviötä on vähän paine-eroon nähden, niin siinä tapauksessa

voidaan käyttää pienemmän kokoisia näytelinjoja ja kuristaa neulaventtiilin avulla näytteen-

kiertoa, jotta näyte saadaan prosessianalysaattorille mahdollisimman lyhyellä viiveellä.

(Waters 2013, s. 115.)

∆ = ∙ ∙ ∙
∙

(21)

missä;

ΔP Prosessianalysaattorijärjestelmän painehäviö, kPa

f Näyteputkiston kitkakerroin

L Näytelinjaputkiston pituus, m

ρ Näytteen tiheys, kg/m3

v Näytteen virtausnopeus, m/s

D Näyteputken sisähalkaisija, mm

Oheisella painehäviön yhtälöllä voidaan laskea, niin nestefaasinäytteiden, kuin myös

kaasufaasinäytteiden painehäviöitä. Kaasufaasinäytteissä on kuitenkin huomioitava, että

näytteen paineen laskiessa myös näytteen tiheys ja nopeus muuttuvat. Tyypillisesti kaasu-

näytteissä paine laskee hyvin vähän näytteenoton ja -palautuksen välillä, joten painehäviö-

laskelman tarkkuus ei ole ongelma. Jos laskelma tuottaa merkittävän painehäviön, niin las-

kelman tarkkuutta voi parantaa suorittamalla laskelman tulo- ja poistopaineiden keskiar-

volla. Jos painehäviö on suurempi, kuin 40 % tulopaineesta tarvitaan monimutkaisempi yh-

tälö laskennan suorittamiseen. (Crane 1999, s. 1–7.)
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Näytelinjapaketin ja suojakaapin lämmitystehon laskenta

Prosessianalysaattorijärjestelmissä käytettävät sähköiset laitteet ovat herkkiä kylmyydelle ja

monesti näytteenkäsittelyltä vaaditaan tiettyä vakaata lämpötilaa mitattavan aineen ominai-

suuksien stabiloimiseksi. Suojakaapin lämmitystehon laskenta on esitetty yhtälössä (22).

= ∙ ∙ ∆ (22)

missä;

Qkaappi Suojakaapin lämmitystehontarve, W

k Eristeen lämmönjohtavuus, W/mK

A Suojakaapin seinien pinta-ala, m2

d Eristeen vahvuus, m

ΔT Suojakaapin ja ulkoilman lämpötilaero, °C

Näytteen siirtäminen prosessianalysaattorille vaatii useasti saattolämmitetyn näytelinjapa-

ketin. Tällä varmistetaan näytteen pysyminen halutussa olomuodossa ja luodaan näytteen-

siirrolle optimaalinen olosuhde. Yhtälössä (23) on esitetty näytelinjapaketin lämmitystehon

laskenta metriä kohden.

ä = ∙ ∙

( )
∙ ∆ (23)

missä;

Qnäytelinja Näytelinjapaketin lämmitystehontarve, W/m

k Eristeen lämmönjohtavuus, W/mK

L Näytelinjapaketin pituus, m

D1 Näyteputken ulkohalkaisija, mm

D2 Näytelinjapaketin ulkohalkaisija, mm

ΔT Näytelinjapaketin ja ulkoilman lämpötilaero, °C
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4.2.2. Mittauspaikan määrittäminen

Prosessianalysaattoreiden mittauspaikan määrittämiseen vaikuttaa tuotannon ja prosessi-

suunnittelun halu saada tietää prosessiaineen koostumus tai tietty komponentti tietystä koh-

taa prosessia. Tämän päätöksen jälkeen määritellään edustavin näytteenottokohta tästä

osasta prosessia. Huomioitavaa on, että normaalisti prosessiaineiden ominaisuudet analy-

soinnin suhteen paranevat mitä pidemmälle prosessia edetään. Yleensä kuumat syöttöaineet

jäähtyvät, prosessivirran sekafaasit erottuvat tai yhdistyvät halutulla tavalla ja kiintoaineet

häviävät. Näillä edellä mainituilla asioilla on suora vaikutus prosessianalysaattorijärjestel-

män rakenteeseen ja mittauspaikan määrittämiseen. Prosessianalysaattoreilla halutaan myös

mitata laitoksen syöttöaineita ja muita hankalia kohteita, joten näihin vaativimpiin kohteisiin

on myös varauduttava. Näissä tilanteissa mittauspaikan määrittäminen korostuu entisestään,

jotta näyte saadaan otettua analysoitavaksi mahdollisimman edustavasta kohdasta, mutta

kuitenkin huomioituna kokonaisuus mittausjärjestelyn ja laitteiston huollettavuuden näkö-

kulmasta. (Waters 2013, s. 147–149.)

Perimmäinen tarkoitus prosessianalysaattoreilla on tarjota tietoa prosessin tilasta kyseisessä

mittauskohdassa. Analyysimittauksella halutaan päästä käsiksi prosessin laatuun liittyviin

tekijöihin ja mittausten avulla säätämään ja ohjaamaan prosessia parempaan tilaan. Määri-

teltäessä mittauspaikkaa on ymmärrettävä tuotantoprosessia kokonaisuudessaan, jotta mit-

taus saadaan siihen kohtaan, josta mittaustiedon saaminen edesauttaa tuotantoa prosessin

ohjaamisessa. Mittauspaikan määrittäminen on yhteistyötä analysaattori- ja prosessisuunnit-

telun välillä. Analysaattorisuunnittelun on ensiksi tiedostettava halutut mittauskomponentit

kyseisestä prosessivirrasta, jotta mittauspaikan määrittäminen on mahdollista. Ilman tätä tie-

toa tarkan mittauspaikan määrittäminen ei tule onnistumaan sillä varmuudella, että voidaan

taata edustava näyte prosessianalysaattorille. Analysaattorisuunnittelun näkökulmasta mit-

tauspaikka tulee valita siten, että näytteensiirto ja -käsittely ovat mahdollisimman yksinker-

taisella tavalla toteutettavissa. Näitä huomioitavia asioita ovat muun muassa näytteenotto-

paikan ja prosessianalysaattorin etäisyyden minimoiminen sekä riittävän paine-eron varmis-

taminen näytteenoton ja -palautuksen välillä. Näillä edellä mainituilla asioilla varmistetaan,

että mittauksen kokonaisviive saadaan minimoitua ja vältytään erillisen näytepumpun käy-

töltä, joka on aina yksi huollettava epävarmuustekijä mittauskokonaisuudessa. (Waters

2013, s. 147–149.)
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Prosessianalysaattorijärjestelmien näytteenottokohdissa suositellaan käytettäväksi näytteen-

ottosondia, jonka avulla saadaan laadukas näyte prosessivirrasta. Näytteenottosondi on val-

mistettu samasta materiaalista prosessiputkiston kanssa ja sondiputken koko vaihtelee so-

velluksesta riippuen, sisähalkaisijan ollessa kaasunäytteillä 3–12 mm ja nestenäytteillä 6–20

mm (Waters 2013, s. 161). Sondiputkien koot määritellään tapauskohtaisesti näytteen pai-

neen ja puhtauden perusteella. Näytesondin avulla saadaan näytteelle tehtyä luonnollinen

suodatus jo prosessiputkessa sekä myös varmistetaan laadukkaampi näyte prosessianalysaat-

torille lyhyemmällä näyteviiveellä (Petermann 2019). Näytteenottosondi asennetaan proses-

siputken sisäpuolelle 30–50 % prosessiputken sisähalkaisijasta. Tämän avulla näyte saadaan

mahdollisimman keskeltä prosessivirtaa, jossa virtaus on muodoltaan hyvin sekoittunutta.

Laadukkaan näytteen saamiseksi näytteenottokohta täytyy määritellä tiettyjen vaatimusten

mukaisesti ja kuvassa 12 on esitetty vaatimukset putkiston häiriöttömistä osuuksista ennen

ja jälkeen näytteenottokohdan.

Näytteenotto kaasufaasisesta prosessivirrasta pyritään aina määrittämään vaakaputkeen ja

putken päältä. Näytteenottosondin kärki viistetään 45 ° kulmaan prosessiputken virtauksen

suuntaisesti, jonka avulla saadaan tehtyä luonnollinen suodatus prosessivirrassa kulkevia

partikkeleita ja kiintoaineita vastaan sekä poistamaan mahdolliset nestepisarat. (Slejko

2014.) Kuvassa 13 on esitetty kaasufaasisovelluksissa käytettävien näytteenottosondien si-

jainnit ja asennusasennot vaaka- ja pystyputkissa.

Kuva 12. Putkiston häiriöttömien osuuksien minimivaatimukset ennen ja jälkeen näytteen-

ottosondin (Slejko, 2014).
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Kuva 13. Näytteenottosondin sijainnit vaaka- ja pystyputkiin kaasunäytevirroissa (Slejko,

2014).

Nestefaasi prosessivirroista näyte suositellaan otettavaksi pystyputkesta, jossa virtaus on al-

haalta ylöspäin. Tällä varmistetaan, että prosessiputki on aina täynnä nestettä ja näin ollen

estetään kaksifaasisen näytteen pääseminen prosessianalysaattorille. Kuvassa 14 on esitetty

nestefaasisovelluksissa käytettävien näytteenottosondien sijainnit ja asennusasennot. Vaa-

kaputkesta nestefaasinäyte voidaan ottaa ilman näytteenottosondia, mutta suositeltavaa on

kuitenkin käyttää tässäkin tapauksessa näytteenottosondia, jolla varmistetaan laadukas näyte

ilman kiintoaineita ja höyryjä. (Waters 2013, s. 154.)

Kuva 14. Näytteenottosondin sijainnit vaaka- ja pystyputkiin nestenäytevirroissa (Slejko,

2014).

4.2.3. Mittausjärjestelyn rakenne

Prosessianalysaattorijärjestelmän mittausjärjestelyä suunniteltaessa on otettava huomioon

mittaukselle esitetyt vaatimukset mittausviiveen, mitattavien komponenttien ja järjestelmän

huollettavuuden osalta. Jos lähtökohtana on, että mittaus täytyy saada mahdollisimman ly-

hyellä mittausviiveellä laitosta ohjaavan operaattorin tietoon, niin siinä tapauksessa on sel-

vää, että samalla prosessianalysaattorilla ei voida mitata useaa eri näytevirtaa. Tällaisissa
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tapauksissa on mittausjärjestelyn rakenne määriteltävä niin, että kaikki ylimääräinen tilavuus

näytteensiirtoon ja -käsittelyyn liittyvissä yksiköissä on minimoitu. Kokonaisviive koostuu

näyteviiveen ja prosessianalysaattorin mittausviiveen yhteenlasketusta ajasta. Näin ollen

myös prosessianalysaattori on mahdollisesti valittava tällä kriteerillä, jos se on vain mahdol-

lista. Yhtenä vaihtoehtona mittausjärjestelyssä on valita suoraan prosessiputkesta mittaava

prosessianalysaattori, jolloin erillisiä näytteensiirtoon ja -käsittelyyn liittyviä yksiköitä ei

tarvitse. Näissä tapauksissa ongelmaksi tulee melko suppea laitekanta tämän tyylisissä mit-

tauksissa, jolloin mitattavien komponenttien osalta joudutaan mahdollisesti tekemään ra-

jauksia. (Mahraz 2021, s. 2.)

Jotta kaikki halutut ainekomponentit saadaan analysoitua prosessianalysaattorilla, niin on

tämä huomioitava mittausjärjestelyn rakenteessa. Mittausjärjestelyä määriteltäessä on mie-

tittävä ratkaisut niin, että näyte saadaan siirrettyä edustavana näytteenotosta prosessianaly-

saattorille. Näytteenkäsittely-yksiköissä näytteestä voidaan poistaa kaikki mittausta häiritse-

vät tekijät, joita ovat yleensä kaasufaasimittauksissa kosteus ja partikkelit. Näytteen siirrossa

käytetään lämmitettyjä näytelinjoja, joilla näyte saadaan pysymään halutussa lämpötilassa

eri mitattavien aineiden vaatimalla tasolla. Näytettä ottavan prosessianalysaattorin periaat-

teellinen virtauskaavio on esitetty kuvassa 15. Prosessianalysaattorijärjestelmän mittausjär-

jestelyn rakenne koostuu useista eri yksiköistä, joilla jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä

varmistaa mittauksen onnistuminen. Päätehtäviä eri yksiköillä ovat näytteen suodatus, pai-

neen, lämpötilan ja virtauksen mittaaminen sekä säätäminen, näytteen linjaaminen ohjaus-

venttiileillä sekä turvallisen toiminnan takaaminen ylipaine- ja turvasulkuventtiilien avulla.

Kuva 15. Virtauskaavio prosessianalysaattorijärjestelmän rakenteesta (Swagelok, 2015).



55

4.2.4. Laitevalinta

Prosessianalysaattorijärjestelmän valinnassa lähtökohtaisesti tärkein asia on, että kyseinen

analysaattori pystyy analysoimaan valitusta näytteestä halutut ainekomponentit. Tämän

asian määrittämiseen tarvitaan selkeä kuvaus mitattavasta prosessiaineesta ja prosessianaly-

saattorin vaatimuksista. Ilman prosessiaineen kattavaa tietoa oikean laitevalinnan tekeminen

on käytännössä mahdotonta. (Liptak 2014.) Prosessianalysaattorit ovat räätälöityjä mittalait-

teita, joilla on tarkat kriteerit siitä, että mistä mitataan ja mitä mitataan. Tiettyyn prosessi-

mittaukseen sopivia analysaattoreita voi olla saatavilla useilta eri laitetoimittajilta, joten tek-

ninen ja kaupallinen vertailu on tärkeää ennen lopullista laitevalintaa.

Pelkkä prosessianalysaattorin kyvykkyys tietyn ainekomponentin mittaamiseen ei riitä sii-

hen, että se olisi vielä täysin soveltuva valittuun mittauskohteeseen. Kokonaisuutta mietittä-

essä usein esiin nousevat mittauksen viive ja sen tuoma vaatimus prosessianalysaattorijär-

jestelmälle. Jos halutaan painottaa mahdollisimman lyhyttä mittausviivettä, niin on syytä

tarkistaa suoraan prosessiputkeen asennettavien analysaattoreiden saatavuus. Tässä useasti

haasteeksi tulee analysaattoreiden saatavuus ja kyvykkyys mitata useampia ainekomponent-

teja samanaikaisesti yhdellä analysaattorilla. Näissä suoraan prosessiputkeen asennettavissa

analysaattoreissa kalibroinnin ja validoinnin tekeminen laitoksen käynnin aikana on käytän-

nössä mahdotonta ilman erillistä ulosvetolaitteistoa. (Liptak 2014.)

Prosessianalysaattorin ominaisuudet eli havaintoraja, lineaarisuus, tarkkuus ja toistettavuus

ovat suureita, jotka vaikuttavat laitevalintaan. Yleensä nämä asiat ovat suoraan verrannolli-

sia analysaattorin laitehintaan, jonka takia on syytä pohtia ennen laitevalinnan tekemistä mit-

tauksen vaatimuksia näiden osalta. Mittausvaatimuksiin nähden liian kyvykkään prosessi-

analysaattorin hankkiminen voi kasvattaa laitteen takaisinmaksuaikaa merkittävästi ja toisin

päin ajateltuna pahimmassa tapauksessa joudutaan hankkimaan koko prosessianalysaattori

uudelleen. Tietyissä prosessimittauksissa tarvitaan prosessianalysaattorin pohjautuvan jo-

honkin tiettyyn mittausmetodiin tai standardiin. Näitä ovat muun muassa teollisuuslaitosten

päästömittaukset, jotka ovat määriteltyinä laitoksen ympäristölupaan ja näin ollen vaativat

kiinteästi asennetuilta prosessianalysaattoreilta QAL1-luokituksen. Luokituksiin liittyvät

asiat ovat ohjaavin tekijä laitehankintaa mietittäessä.

Nykyajan prosessianalysaattorit voidaan luokitella tietyiltä osin älykkäiksi kenttälaitteiksi.

Tämä tuo laitevalintaa tehtäessä uuden näkökulman lähinnä analysaattorin kunnossapitoa
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mietittäessä. Analysaattoreilta saadaan laitediagnostiikkaa kunnossapidon käyttöön, jota

hyödyntämällä voidaan tehostaa kunnossapitotöitä ja kohdistaa huollot niitä tarvitseviin

kohteisiin. Prosessianalysaattoreiden käyttökustannuksia mietittäessä tällä on suuri merkitys

ja näin myös tietty painoarvo laitevalintaa tehtäessä. Mittaus- ja diagnostiikkatietojen siirto

laitoksen järjestelmiin on myös vaikuttava asia prosessianalysaattorin valinnassa. Jokaisella

loppukäyttäjällä on omat vaatimukset tiedonsiirron suhteen ja tällä hetkellä Ethernet-väylä-

ratkaisut ovat yleistyneet huomattavasti prosessianalysaattoreiden tiedonsiirtomuotona. Tie-

donsiirron vaatimuksella on myös suora vaikutus kenttäkaapeloinnin yksinkertaistumiseen

ja tiedonsiirtoverkon laitteiston määrän lisääntymiseen, jotka ovat otettava huomioon koko-

naisuutta mietittäessä.

4.3. Prosessianalysaattoreiden suorituskyvyn arviointi

Yleensä suunnitteluvaiheessa prosessianalysaattoria määriteltäessä määritellään myös tiet-

tyjä vaatimuksia analysaattorille, joita ovat haluttu mitta-alue, havaintorajavaatimus mit-

taukselle sekä mittauksen tarkkuus ja toistettavuus. Prosessianalysaattorit eroavat toisistaan,

niin mittausteknillisesti, kuin myös edellä mainittujen suorituskyky ominaisuuksien osalta.

Samaa mittaustekniikkaa käyttävien analysaattoreiden suurimmat eroavaisuudet liittyvät

laitteiden tarkkuuteen ja toistettavuuteen. Kuvassa 16 on esitetty näiden kahden ominaisuu-

den mahdolliset erilaiset yhdistelmät, jotka vaikuttavat yhdessä merkittävästi analysaattorin

luotettavuuteen. Lähtökohtaisesti analysaattorilta haetaan hyvää tarkkuutta ja toistettavuutta,

mutta tärkeintä on kuitenkin ymmärtää se, että mistä mahdollinen epävarmuus mittaukseen

on peräisen ja onko sille mahdollisesti jotakin tehtävissä. (Waters 2013, s. 614–616.)

Kuva 16. Prosessianalysaattoreiden tarkkuuden ja toistettavuuden mahdolliset erilaiset yh-

distelmät (Souza et al., 2017, s. 3).
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Prosessianalysaattori voi olla toistettavuudeltaan erittäin hyvä, mutta tarkkuudeltaan vastaa-

vasti todella huono. Tämä johtuu usein analysaattorin kalibroinnin epäonnistumisesta. Tässä

tilanteessa prosessianalysaattorissa on systemaattinen mittausvirhe, joka pysyy vakiona mit-

tausta toistettaessa. Tämä systemaattinen mittausvirhe ilmoitetaan prosentteina oikeasta

näyttämästä ja virhe saadaan korjattua yleensä analysaattorin uudelleen virityksellä. (Hiltu-

nen et al. 2011, s. 14.) Prosessianalysaattorin kalibroinnista saadaan referenssiarvo, jota ver-

rataan analysaattorin näyttämään. Mittauksen herkkyydellä tarkoitetaan mittaustuloksen ja

referenssiarvon muutoksen välistä suhdetta. Ideaalitapauksessa tämä suhde on täysin lineaa-

rinen, mutta lähes kaikissa mittauksissa esiintyy jonkin verran epävarmuutta. Mittauksen

tarkkuus voidaan määritellä yksinkertaistettuna mittaustuloksen ja referenssiarvon yhtäläi-

syydestä. On kuitenkin huomioitava, että analysaattorin todellinen tarkkuus vaatii referens-

simittauksen toistettavuutta muuttumattomissa olosuhteissa tai muuten laitteen tarkkuus voi

olla harhaanjohtava. Mittauksen toistettavuuden ja lineaarisuuden ihanteelliset kuvaajat ovat

esitetty kuvassa 17. Käytännössä kuitenkin useimmissa prosessianalysaattoreissa tapahtuu

tietyn mittaussuureen tasosta riippuvaisia muutoksia herkkyydessä. Näitä muutoksia nimi-

tetään epälineaarisuudeksi. (Vaisala 2016, s. 1–2.)

Mittauksen epälineaarisuus korostuu yleensä mittauksen alku- ja loppupäässä (Vaisala 2016,

s. 2). Prosessianalysaattoreilla, joilla mitataan tiettyä yhtä ainekomponenttia, esimerkiksi

happea, niin näissä analysaattorin kalibrointi suoritetaan kaksipistekalibrointina nolla- ja

aluekaasujen avulla. Nollapiste kalibroidaan puhtaalla typpikaasulla ja mitta-alueen yläpää

saadaan tarkistettua siihen soveltuvalla O2 + N2 seoskaasun avulla.

Kuva 17. Mittauksen ihanteellinen toistettavuus ja lineaarisuus mitatun arvon ja referenssi

arvon funktiona (Vaisala, 2016, s. 1).
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Arvioitaessa prosessianalysaattorin toistettavuutta on hyvä ymmärtää koko prosessianaly-

saattorijärjestelmän vaikutus tähän asiaan. Toistettavuus tarkoittaa täsmällisyyttä, joka voi-

daan saavuttaa, kun toistettavuuden määritys tehdään toistettavissa olosuhteissa tietyllä ai-

kavälillä. Olosuhteilla tarkoitetaan prosessianalysaattorin asennuskohteen olosuhteita, jotka

suunnitellaan ja luodaan stabiileiksi analysaattorin ympärille. (Hiltunen et al. 2011, s. 19–

20.) Vaativimmat prosessianalysaattorit asennetaan erillisiin valvottuihin analysaattorisuo-

jiin, joiden avulla varmistetaan mittauksen laadullisuus. Prosessianalysaattoreiden toimin-

nan kannalta on tärkeää varmistaa laadukas ja vakaa olosuhde ulkoisista olosuhteista herkille

analysaattoreille. Normaalissa mittaustilanteessa analysaattorin toistettavuuteen vaikuttaa

myös näytteenkäsittelyn eri järjestelmät. Näiden järjestelmien lähtökohtainen tarkoitus on

varmistaa laadukas näyte analysaattorille ja samalla toimia toistettavalla toimintaperiaat-

teella. Toistettavuudella tarkoitetaan näytteen lämpötilan, paineen ja virtauksen stabilointia

prosessin elämisestä riippumatta.

Prosessianalysaattoria valittaessa on tarpeen miettiä, että minkälaista tarkkuutta siltä edelly-

tetään. Joissakin tapauksissa riittää pelkästään, että nähdään mittauksen tietyn tason nousu,

eikä olla niinkään riippuvaisia mittauksen hyvästä absoluuttisesta tarkkuudesta. Lähtökoh-

taisesti prosessianalysaattoreilla toteutetuilla mittauksilla prosessista halutaan saada tietoa

prosessin laatuun ja toimivuuteen liittyen, ja näin ollen mittausten tarkkuus on elintärkeää.

Kun mittaustulosta käytetään ohjaussignaalina ylemmän tason automaatiojärjestelmässä,

niin mittauksen toistettavuus yhdessä tarkkuuden kanssa korostuu entisestään. (Vaisala

2016, s. 3.)

Prosessianalysaattoreille määritellään laitetoimittajan toimesta tietyt suorituskyvyn ominais-

arvot. Nämä ominaisarvot pohjautuvat laitetoimittajan teettämiin tehdaskalibrointeihin sekä

mahdollisiin validointeihin akkreditoidun testauslaitoksen toimesta. Analysaattoreiden suo-

rituskyvyn ominaisarvot ilmoitetaan, joko prosentuaalisesti (± %) mitta-alueesta tai mita-

tusta lukemasta. Mittauksen havaintoraja ilmoitetaan yleensä samassa yksikössä mittauksen

kanssa. Lopputuotteen myyntiin käytettävistä prosessianalysaattorimittauksista vaaditaan

mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisia suorituskykyvaatimuksia, joilla varmistetaan mit-

taustulosten virheettömyys, toistettavuus, erottelukyky ja tarkkuus. Näissä tapauksissa vaa-

teena on myös kirjallinen vaatimustenmukaisuustodistus akkreditoidun testauslaitoksen te-

kemänä. (Simonen et al. 2009, s. 36–40.)
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5. Prosessianalysaattoreiden vaatimusten tarkastelu PtMeOH -pro-

sessissa

Tämän tutkimuksen päätarkoitus on tarkastella prosessianalysaattoreiden vaatimuksia e-me-

tanolin valmistukseen liittyvissä eri yksikköprosesseissa. Nämä yksikköprosessit ovat mää-

ritelty tässä työssä kolmeen eri ryhmään, jotka ovat PEM-elektrolyysiprosessi, polton jälkei-

nen CO2 -talteenottoprosessi ja metanolisynteesiprosessi. Jokaiseen edellä mainittuun yksik-

köprosessiin tarvitaan jatkuvatoimisia prosessianalysaattoreita suorittamaan laadullisia mit-

tauksia eri prosessivirroista. Näillä prosessianalysaattoreilla varmistetaan kunkin yksikkö-

prosessin laadukas ja turvallinen käyttö. Prosessianalysaattoreita määriteltäessä on otettava

huomioon jatkuvatoimisen mittauksen todellinen tarve ja hyöty siihen nähden, että kyseiset

mittaukset tehtäisiin esimerkiksi laboratoriomittauksina tietyin väliajoin. Prosessianalysaat-

torijärjestelmät ovat melko arvokkaita laiteinvestointeja ja näin ollen mittaukselle täytyy

löytyä todellinen tarve ja järkevä takaisinmaksuaika investoinnin kustannukseen nähden.

Tarve jatkuvatoimiselle prosessianalysaattorille tulee yleensä siitä, että halutaan tietää pro-

sessivirran koostumus melko lyhyellä reagointiviiveellä, jotta prosessia pystytään ohjaa-

maan tiettyyn haluttuun tilaan tai suuntaan. Näillä halutuilla toimenpiteillä tarkoitetaan

muun muassa prosessin säätöön liittyvän ohjauksen muutosta tai prosessin turvallisuuteen

liittyvää toimenpidettä. Ilman jatkuvatoimista prosessianalysaattorimittausta edellä mainit-

tujen säätöjen ja ohjausten tekeminen sallittavalla aikaviiveellä on käytännössä mahdotonta.

Prosessin optimoinnin kannalta prosessianalysaattoreilla on erittäin tärkeä rooli tänä päi-

vänä, kun halutaan valmistaa lopputuotetta mahdollisimman tehokkaasti ja korkealla laa-

dulla. Kun puhutaan prosessin optimoinnista, niin sillä tarkoitetaan kokonaisuuden opti-

mointia, joka pitää sisällään niin syötettävien raaka-aineiden, kuin myös lopputuotteiden te-

hokkaan hallinnan. Tämän tyylisillä prosessianalysaattoreilla, jotka mittaavat lopputuottei-

den fyysisiä ominaisuuksia tai niiden valmistamiseen tarvittavien sivuvirtojen koostumusta,

voidaan tehostaa prosessia, kun käytössä on reaaliaikaista mittaustietoa eri prosessivirroista.

Prosessianalysaattoreita voidaan myös hyödyntää kohteissa, joissa halutaan estää epäpuh-

tauksien pääsy tiettyyn kohteeseen. Petrokemianlaitoksissa käytetään paljon erilaisia kata-

lyyttejä esimerkiksi reaktoreissa ja nämä katalyytit ovat herkkiä erilaisille epäpuhtauksille.
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Prosessianalysaattoreilla voidaan mitata reaktoreiden syöttövirroista näitä kyseisiä epäpuh-

tauksia ja näin ollen estää tilanne, jossa reaktoriin pääsee katalyytille myrkyllistä ainetta.

Näissä tapauksissa prosessianalysaattoreiden takaisinmaksuajat voidaan mitata tunneissa

vuosien sijaan. Tämän tyylisissä tapauksissa jatkuvatoiminen prosessianalysaattori on pa-

rempi vaihtoehto, kuin että näyte otettaisiin tietyin aikavälein laboratoriomittausta varten.

Monesti myös, kun puhutaan katalyyteille myrkyllisistä aineista, niin niiden käsittely on

myös huomattavasti turvallisempaa suljetun prosessianalysaattorijärjestelmän avulla. Pro-

sessianalysaattoria tällaiseen kohteeseen mietittäessä hankintapäätöstä ohjaavat, niin mit-

tauksen jatkuvatoimisuus, kuin myös henkilöturvallisuus näkökulma.

Nykypäivän prosessianalysaattorit ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä laboratoriossa käy-

tettäviä analysaattoreita. Tämä teknillinen kehitys on mahdollistanut prosessianalysaattorei-

den käytön entistä vaativammissa prosessikohteissa. Suurimmat haasteet ja vaatimukset pro-

sessianalysaattoreille tulevat aggressiivisista prosessiolosuhteista, joissa tarvitaan materiaa-

lien keston suhteen erikoismateriaaleja ja laitteiden huoltoon liittyen turvallista työskentely-

ympäristöä. Normaalisti mittaukselta vaaditaan myös mahdollisimman alhaista havaintora-

jaa ja hyvää toistettavuutta. Näiden vaatimusten takia ei enää tarvitse mittausta jättää toteut-

tamatta, sillä prosessianalysaattoreiden ominaisuudet ovat näiden osalta todella hyvällä ta-

solla.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu prosessianalysaattoreiden vaatimuksia siltä kannalta, että

mittauksista saadaan tarvittavat tiedot prosessien ohjaamiseen ja toiminta on mahdollisim-

man automatisoitua laadullisten mittausten osalta. Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään

saatavilla olevaa parasta prosessianalysaattoritekniikka, jolla pystytään vastaamaan eri yk-

sikköprosessien vaatimuksiin. Tässä tutkimuksessa on määritelty eri yksikköprosessien pro-

sessianalysaattoreiden mittauskohteet ja laitevalinnat jokaiseen mittaukseen. Osa määritel-

lyistä prosessianalysaattoreista vaatii toimiakseen stabiloidut olosuhteet, jotka toteutetaan

erillisien analysaattorisuojien avulla. Tässä tutkimuksessa ei ole otettu kantaa näiden analy-

saattorisuojien toimintaan tai vaatimuksiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään mittauskohtei-

den määrittämiseen ja optimaalisen mittaustekniikan valintaan. Tutkimuksessa käytettyjen

yksikköprosessien prosessikuvaukset ja -arvot perustuvat eri lähteistä saatuihin lähtötietoi-

hin ja prosessit ovat pyritty mallintamaan näiden tietojen avulla vastaamaan todellisuutta.
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5.1. Lähtötietojen määrittäminen

Prosessianalysaattoreiden mittauskohteita määriteltäessä on tärkeää huomioida mittauspai-

kan soveltuvuus ja edustavuus kyseiseen haluttuun mittaukseen. Mittauskohde täytyy olla

prosessiolosuhteiltaan sellainen, että vältytään monimutkaisilta näytteenkäsittelyiltä. Lähtö-

kohtaisesti näytteensiirto ja -kierrätys täytyisi saada toteutettua olemassa olevalla paine-

erolla näytteenoton ja -palautuksen välillä, ilman erillistä näytepumppua, joka on yksi vi-

kaantuva kohde lisää järjestelmässä. Prosessiolosuhteista prosessiaineen lämpötila on myös

haastava hallittava suure ja tämä yleensä vaatii erillisen jäähdytysyksikön, jonka avulla näyt-

teen lämpötila saadaan halutulle tasolle. Ainoastaan korkea paine näytteessä on sellainen,

jonka hallinta on melko helppo toteuttaa erillisen paineenalentimen avulla ja tämän lisäämi-

nen näytteenkäsittelyyn ei aiheuta vikaantumisen kannalta erityistä lisähuoltotarvetta. Muita

tärkeitä huomioitavia prosessisuureita ovat näytteenottokohdassa valitseva prosessiaineen

virtausmäärä sekä -nopeus, viskositeetti ja tiheys. Näiden edellä mainittujen suureiden hal-

linta pois lukien näytteen virtauksen säätö on käytännössä mahdotonta hoitaa prosessianaly-

saattorin näytteenkäsittelyllä, jonka takia on hyvä ymmärtää tarpeet ja vaatimukset proses-

sianalysaattoreiden kannalta määriteltäessä mittauskohteita prosesseihin.

Tässä tutkimuksessa e-metanolin tuotantoon liittyvät yksikköprosessit ovat mallinnettu eri

lähteistä saatujen tietojen avulla. Jokaisesta yksikköprosessista on laadittu taselaskennat,

joista selviää valitsevat prosessiolosuhteet määritellyissä mittauskohteissa. Nämä taselas-

kennat ovat esitetty kappaleessa 5.2.1., jossa avataan tutkimusta tarkemmin mittausten vaa-

timusten näkökulmasta. Tässä työssä taselaskennat toimivat lähtötietoina prosessianalysaat-

toreiden määrittämiselle mittauskohteisiin. Taselaskennoissa on esitetty prosessiaineen

koostumus massa- ja mooliprosentti tarkkuudella sekä myös mittauskohdassa olevan pro-

sessiaineen lämpötila ja paine. Näiden tietojen avulla pystytään määrittämään soveltuva pro-

sessianalysaattori, jolla saadaan mitattua vaaditulla tarkkuudella ja havaintokyvyllä tietyt

halutut ainekomponentit. Prosessianalysaattoreiden määrittäminen ilman laadukasta lähtö-

tietoa on melko mahdotonta. Monimutkaiset prosessianalysaattorit tarvitsevat tarkan tiedon

mitattavan aineen taustakoostumuksesta, jotta laitteisto voidaan toteuttaa tarkalla tiedolla

siitä, että mitä ainetta ollaan analysoimassa.  On myös tärkeää tiedostaa eri ainekomponent-

tien ristikkäisvaikutukset mittaukselle tietyillä mittaustekniikoilla, jotta nämä pystytään huo-

mioimaan prosessianalysaattoria suunniteltaessa.
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5.2. Prosessikohtaisten vaatimusten tarkastelu mittauksille

Sähköpohjaisen metanolin valmistukseen tarvittavilla yksikköprosesseilla on erilaisia vaati-

muksia prosessianalysaattoreita määriteltäessä. Tässä työssä on tarkasteltu näitä prosessi-

kohtaisia vaatimuksia ja näiden tarkasteluiden tuloksena on pystytty määrittelemään tarvit-

tavat lähtötiedot prosessianalysaattoreille. Eri yksikköprosessit ovat ominaisuuksiltaan eri-

laisia ja näin ollen myös prosesseilta tulevat vaatimukset eroavat toisiinsa nähden. Tietystä

prosessista riittää, että mittaustuloksia saadaan esimerkiksi puolen tunnin mittausjaksoissa,

kun taas toisesta prosessista vaaditaan mahdollisimman lyhyttä mittausjakson pituutta.

Muita prosesseista tulevia vaatimuksia mittauksille ovat prosessianalysaattoreiden tarkkuus-

vaatimus ja havaintoraja. Jossakin tapauksessa riittää, että tietty ainekomponentti havaitaan

%-tason mittauksella ja toisessa paikassa mittaustulos täytyy saada selville jo ppm-tason

mittaustarkkuudella. Näillä edellä mainituilla vaatimuksilla on suora vaikutus prosessiana-

lysaattorin laitekustannukseen.

PEM-elektrolyysiprosessi

Prosessianalysaattoreiden tarpeita tarkasteltaessa PEM-elektrolyysiprosessiin voidaan

nähdä melko selkeät mittausvaatimukset analysaattoreille. PEM-elektrolyysi perustuu veden

ja sähkön avulla happi- ja vetymolekyylien erottamiseen toisistaan. Tässä tutkimuksessa on

oletuksena, että molemmat kyseiset lopputuotteet otetaan talteen seuraavia vaiheita varten.

Näin ollen elektrolyysin molemmista lopputuotevirroista täytyy analysoida kyseisen proses-

sivirran päätuote, eli vety (H2) ja happi (O2). Prosessiturvallisuuden ja elektrolyysiprosessin

laaduntarkkailun kannalta on myös tärkeää mitata vedyn ja hapen jäännösosuudet molem-

mista lopputuotevirroista. Yli 4 % vetypitoisuus hapen lopputuotevirrassa ylittää happi-vety

seoksen syttymisrajan ja näin ollen tämä mittaus on prosessiturvallisuuden kannalta kriitti-

nen (Ulleberg et al. 2019, s. 8). Vedyn lopputuotteen kosteus ja kastepiste ovat myös tärkeitä

mitattavia suureita, joilla voidaan varmistaa elektrolyysiprosessin määrityksen mukainen

toiminta. Myös vedyn siirtoon käytettävien putkistojen korroosion ehkäisemiseen tämä mit-

taus on elintärkeä.

PEM-elektrolyysiprosessi tarvitsee toimiakseen puhdasta vettä. Veden laadun suhteen PEM-

elektrolyysiprosessi on erittäin tarkka. Tässä tutkimuksessa lähtötietona on käytetty, että
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syöttöveden tulee täyttää ASTM D1193-91 Type I puhtausvaatimukset. Kyseisessä ASTM-

standardissa määritellään vaatimukset veden johtavuudelle ja puhtaudelle eri tyyppiluoki-

tusten osalta. Prosessianalysaattoreille vaatimukset vesimittausten osalta saadaan tästä ky-

seisestä standardista.

Polton jälkeinen CO2 -talteenottoprosessi

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hiilidioksidin talteenottoprosessia, jossa hiilidioksidin

erotus savukaasusta perustuu monoetanoliamiini (MEA) -liuoksen käyttöön. Talteenottopro-

sessiin syötettävän savukaasun koostumus vastaa tässä tutkimuksessa keskimääräistä bio-

polttoaineella toimivan kattilan pitoisuutta. Lähtötietona tässä on käytetty aiheeseen liittyvää

aiemmin julkaistua tutkimustietoa. Hiilidioksidin talteenottoprosessin tehokkuuden määrit-

tämisen osalta tärkein mittaus on savukaasujen analysointi ennen ja jälkeen erotukseen käy-

tettävän absorptiokolonnin. Tällä mittauksella voidaan todeta savukaasun CO2 -pitoisuus en-

nen ja jälkeen erotuksen. Tähän mittaukseen tarvitaan jatkuvatoiminen prosessianalysaattori,

jonka avulla saadaan koko ajan luotettavaa tietoa erotusprosessin toimivuudesta. Prosessi-

analysaattorissa on myös huomioitava ympäristöviranomaiselta tulevat vaateet tässä erotuk-

sen jälkeisessä savukaasun analysoinnissa, jos savukaasu johdetaan suoraan ulkoilmaan ero-

tuksen jälkeen.

Erotuksessa käytettävä monoetanoliamiiniliuos kiertää absorptio- ja haihdutuskolonnin vä-

lillä. Yleisimmin tämän tyylisissä erotusprosesseissa monoetanoliamiini sekoitetaan veteen

30/70 wt-% (MEA/H2O) suhteessa. Talteenottoprosessin hyötysuhteen kannalta on tärkeää

saada analysoitua absorptioliuoksen CO2 -pitoisuus ennen ja jälkeen absorptiokolonnia.

Tällä mittauksella pystytään analysoimaan monoetanoliamiinin haihtuminen absorptioliuok-

sesta ja optimoimaan monoetanoliamiinin lisäyksen tarve absorptioliuokseen (Akram et al.

2020, s. 13). Talteenottoprosessin operoinnin ja hallittavuuden kannalta tämä mittaus antaa

paljon lisäarvoa ja reaaliaikaista mittaustietoa prosessin sen hetkisestä toiminnasta.

Metanolin valmistuksessa tarvitaan puhdasta biopohjaista hiilidioksidia, jota saadaan loppu-

tuotteena CO2 -talteenottoprosessista. Ennen hiilidioksidin siirtämistä metanolin tuotanto-

prosessiin siitä täytyy analysoida tämän puhtaus eli CO2 -pitoisuus ja kaasun kosteus. Hiili-

dioksidi täytyy olla mahdollisimman puhdasta, jotta sitä voidaan hyödyntää metanolin tuo-

tantoprosessissa. Hiilidioksidin puhtaus riippuu metanolin tuotantoprosessin vaatimuksista,
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mutta lähtökohtaisesti hiilidioksidin puhtaus täytyy olla vähintään 99,5 mol-%. Puhtauden

mittaamisessa prosessianalysaattorilta vaaditaan hyvää tarkkuutta ja toistettavuutta sekä

mahdollisten epäpuhtauksien sietokykyä. Puhtaan hiilidioksidin kosteuspitoisuuden mittaus

on tärkeää, jotta pystytään välttymään kaasun siirtoon käytettävien putkistojen korroosiolta.

Hiilidioksidi (CO2) ja kosteus (H2O) muodostavat yhdessä korroosiota tekevän ainekoostu-

muksen eli hiilihapon (H2CO3) (Ametek 2018, s. 1). Kosteuden analysoinnilla saadaan myös

tärkeää tietoa talteenottoprosessin kaasunkuivaimien toiminnasta.

Metanolisynteesiprosessi

Tähän tutkimukseen liittyvistä yksikköprosesseista määrällisesti eniten prosessianalysaatto-

reita tarvitaan metanolisynteesiprosessin prosessivirtojen analysointeihin. Vaatimusten

osalta mittaukset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa on

metanolireaktorin toimintaan liittyvät kaasufaasimittaukset, joilla halutaan analysoida reak-

torin syöttö-, tuote- ja kiertokaasun koostumukset. Näiltä prosessianalysaattoreilta vaaditaan

hyvää tarkkuuttaa ja mitattavien ainekomponenttien erottelukykyä. Näiden prosessiana-

lysaattoreiden avulla voidaan optimoida ja tarkkailla metanolireaktorin toimintaa. Myös re-

aktorin katalyyteille myrkyllisten aineiden mittaaminen on elintärkeää, jotta vältytään kata-

lyyttien pilaantumiselta.

Toiseen ryhmään voidaan luokitella metanolisynteesiprosessissa olevien haihduttimien ja

lauhduttimien hönkäkaasujen analysointi. Näitä kaasuja käytetään polttokaasuna höyryn- ja

lämmöntuotannossa, joten on tärkeää tietää prosessiuunille menevän polttokaasun koostu-

mus. Mittausviiveen osalta näitä polttokaasuanalysointeja voidaan tehdä yhdellä prosessi-

analysaattorilla kahdesta eri näytteenottokohdasta. Tähän samaan kategoriaan voidaan lisätä

myös metanolireaktorin jälkeisen tislauskolonnin huipusta lähtevän kaasufaasin analysointi.

Tälle mittaukselle vaatimuksena on metanolin epäpuhtauksien hyvä erottelukyky. Tämä pro-

sessivirta on käytännössä puhdasta metanolia kaasufaasi muodossa ennen lauhdutusta.

Tämän metanolisynteesiprosessin kolmanteen prosessianalysaattori kategoriaan kuuluvat

lopputuotteen analysoinnit. Vaatimukset näihin analysointeihin tulevat lopputuotteen eli

nestemäisen e-metanolin jatkokäytöstä. Tässä tutkimuksessa oletuksena on, että e-metanoli

tullaan käyttämään kaupallisessa käytössä ja prosessianalysaattoreiden vaatimukset ovat

lopputuotteen myyntispesifikaation mukaiset.
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5.2.1. Mittauspaikkojen ja prosessianalysaattoreiden valinnat

Mittauksen laadukkaan toiminnan kannalta on tärkeää valita prosessianalysaattoreiden mit-

tauspaikat edustavasta kohtaa prosessia. Mittauspaikan valintaa tehdessä täytyy olla selkeä

käsitys koko prosessista ja tämän prosessivirroista. Vaarana on ilman selkeää kokonaiskuvaa

prosessista, että mittauksen tulos ei anna haluttua tietoa prosessista sekä myös prosessiana-

lysaattoreiden näytteiden edustavuudessa voi olla epävarmuutta. Tässä tutkimuksessa on

hyödynnetty saatavilla olevaa tietoa e-metanolin tuotantoon liittyvistä yksikköprosesseista

ja näiden tietojen avulla on laadittu prosessikaaviot kaikista kolmesta yksikköprosessista.

Näihin prosessikaavioihin on määritelty prosessianalysaattoreiden mittauspaikat ja jokai-

seen mittauskohtaan soveltuva prosessianalysaattoritekniikka mittausalueineen. Tässä tutki-

muksessa prosessianalysaattoreiden valinnoissa on huomioitu tällä hetkellä kaupallisesti

saatavilla oleva paras ja soveltuvin laitetekniikka jokaiseen mittauskohteeseen. Prosessiana-

lysaattoreiden valinnassa on myös huomioitu tämän tyyliseen tuotantoprosessiin liittyvät

ATEX-räjähdysvaarallisen alueen tilaluokitukset.

PEM-elektrolyysiprosessi

Prosessianalysaattoreita mietittäessä on huomioitava, että PEM-elektrolyysiprosessi koostuu

yhdestä tulovirrasta ja kahdesta lähtövirrasta. Elektrolyysilaitteisto tarvitsee toimiakseen

myös sähköä, mutta sähkön laadun analysointi ei sisälly tämän tutkimuksen aihealueeseen.

Kuvassa 18 on esitetty PEM-elektrolyysiprosessin virtauskaavio, johon on määritelty tarvit-

tavat prosessianalysaattori mittaukset. Elektrolyysiprosessin tulovirta on puhdistetun veden

prosessivirta, josta analysoidaan veden puhtaus, pH ja johtokyky. Näillä mittauksilla var-

mistetaan demineralisoidun veden soveltuvuus elektrolyysiprosessiin. Lähtötietona näitä

prosessianalysaattoreita määriteltäessä on käytetty ASTM D1193-91 Type I puhtausvaati-

muksia. Kyseinen ASTM-standardi ei määrittele pH:lle sallittua arvoa, mutta tässä tutki-

muksessa pH-prosessianalysaattori on määritelty mittaamaan elektrolyysin syöttöveden

pH:ta, jotta voidaan varmistua neutraalin veden käytöstä. Tällä mittauksella saadaan myös

tietoa mahdollisesti ilmakehästä tulevan hiilidioksidin imeytymisestä syöttöveteen. Näiden

aineiden reaktiona syntyy hiilihappoa, joka on korroosion kannalta myrkkyä putkistoille ja

elektrolyysilaitteistolle. Hiilidioksidin pääsy syöttöveden sekaan alentaa pH-arvon 5,5 ta-

solle ja näin ollen vedestä tulee hapanta.
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Kuva 18. Prosessianalysaattoreiden mittauspaikkojen määritys PEM-elektrolyysiprosessiin

(mukaillen Ulleberg et al., 2019, s. 6).

Syöttöveden pH- ja johtokykyanalysaattorit voidaan toteuttaa erillisen näytteenkäsittelyn

kanssa tai molemmat mittaukset voidaan asentaa myös suoraan pääprosessiputkeen ilman

näytteenkäsittelyä. Tämän työn liitteenä 2 on mallipiirustus pH- ja johtokykyanalysaattorin

mittausjärjestelyn rakenteesta näytteenkäsittelyn kanssa. Tarkastelut ja määritykset pohjau-

tuvat taulukossa 3 esitettyihin prosessiarvoihin, joita on käytetty myös muiden prosessiana-

lysaattoreiden määrityksessä tässä PEM-elektrolyysiprosessissa. Elektrolyysin syöttöveden

puhtaus analysoidaan TOC-analysaattorin avulla. Tämän analysaattorin avulla voidaan syöt-

tövedestä analysoida orgaanisiin yhdisteisiin sitoutunut hiilen määrä. Tätä mittausta voidaan

pitää veden laadun epäspesifisenä indikaattorina.

Taulukko 3. PEM-elektrolyysiprosessin prosessiarvot eri mittauspisteissä (Thyssenkrupp

AG, 2020).

Ainekomponentti /
Prosessisuure Yksikkö

1
Demivesi

sisään

2
Happi O2

ulos

3
Vety H2

ulos
Vesi H2O wt-% 100,0 0,0 0,0
Vety H2 mol-% 0,0 < 0,2 99,9

Happi O2 mol-% 0,0 99,5 0,0
Typpi N2 mol-% 0,0 < 0,3 < 0,1

Paine kPa(a) 800 900 3000
Lämpötila °C 20 40 40

Massavirtaus kg/h 4500 3600 450
Moolimassa kg/kmol 18 32 2

Tiheys kg/m³ 999,2 11,1 2,3
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Taulukko 4. PEM-elektrolyysiprosessin prosessianalysaattorit.

Taulukossa 4 on esitetty PEM-elektrolyysiprosessissa käytetyt prosessianalysaattorit ja näi-

den laitepositiot, mittausalueet ja prosessianalysaattoreiden mittausperiaatteet. Elektrolyy-

siprosessin lopputuotevirroista analysoidaan vety ja happi omilla prosessianalysaattoreilla.

Vedyn analysoinnin osalta parhaimpaan lopputulokseen päästään lämmönjohtokykyyn pe-

rustuvan mittauksen avulla. Samaa mittaustekniikkaa voidaan käyttää molempien lopputuo-

tevirtojen vetymittauksissa, huomioiden mittausalueen skaalaus lähemmäksi normaalipitoi-

suutta molemmissa mittauskohteissa. Paramagneettisella happianalysaattorilla saavutetaan

tarvittava tarkkuus ja toistettavuus näihin mittauskohteisiin, huomioiden samat mittausalu-

eiden skaalautuvuus muutokset vetyanalysaattoreiden kanssa. Näiden H2-/O2 -prosessiana-

lysaattoreiden mallipiirustus löytyy tämän työn liitteestä 1. Näiltä prosessianalysaattoreilta

sekä näiden näytteenkäsittelyjärjestelmiltä vaaditaan luotettavaa toimivuutta, jotta PEM-

elektrolyysiprosessia voidaan operoida korkealla käyttöasteella.

Vedyn lopputuotevirran kosteuden analysointi on tärkeää, jotta voidaan varmistua vety-

kuivaimien toimivuudesta sekä myös vedyn siirtoputkiston korroosion ehkäisyltä. Tässä tut-

kimuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa vedyn kastepiste ja kosteus mitataan samalla opti-

seen mittaustekniikkaan perustuvalla prosessianalysaattorilla. Tämän mittaustekniikan etuna

muihin on se, että näytettä ei tässä tapauksessa tarvitse siirtää analysaattorille, vaan mittauk-

sen anturiyksikkö voidaan sijoittaa suoraan pääprosessiputkeen. Prosessianalysaattorin ja

anturin välillä siirretään infrapunavaloa ja tämän valon absorptoitumisesta prosessianaly-

saattorilla lasketaan mittauskohdassa vallitseva kastepistelämpötila ja sen hetkinen kosteus-

pitoisuus. Puhtaan vedyn kastepisteen ja kosteuden analysoinnin tärkeys korostuu entises-

tään, jos vetyä tullaan tulevaisuudessa syöttämään metanolituotannon lisäksi toisen yhtiön

hallinnoimaan vedyn siirtoverkostoon. Siirtoverkostoa hallinnoiva taho antaa verkostoon

syötettävälle vedylle tietyn maksimi kosteusarvon, jonka rajoissa täytyy vedyn tuotantopro-

sessia operoida.
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Polton jälkeinen CO2 -talteenottoprosessi

Hiilidioksidin talteenottoprosessissa vaadittavat prosessianalysaattorit ovat toiminnaltaan

hieman monimutkaisempia, kuin edellä mainitussa elektrolyysiprosessissa. Prosessiana-

lysaattoreita tarvitaan mittaamaan prosessin tulo- ja lähtövirtoihin sekä analysoimaan ab-

sorptioliuoksen kykyä hiilidioksidin sitomiseen. Talteenottoprosessin toiminnallisuuden

kannalta on tärkeää analysoida absorptiokolonniin tulevan ja tästä lähtevän savukaasun

koostumus. Absorptiokolonnissa tapahtuvalla erotuksella savukaasusta vähennetään CO2 -

pitoisuutta. Tässä tutkimuksessa on käytetty erotukseen tulevan savukaasun CO2 -pitoisuu-

tena 12 mol-% arvoa, joka on keskimääräinen arvo biopohjaiseen polttoon perustuvalla kat-

tilalla (Andersson 2020, s. 10). Absorptiokolonnissa saadaan savukaasusta erotettua noin 92

% hiilidioksidista, joten erotuksen jälkeisessä savukaasussa CO2 -pitoisuus on noin 1 mol-

%. Savukaasuista on hyvä analysoida kaikki tiedostetut ainekomponentit hiilidioksidin li-

säksi. Tällä saadaan varmuus absorptiokolonnin toimivuudesta ja samalla pystytään hallit-

semaan talteenottoyksikön operointia. Savukaasujen analysoinnissa parhaimman vasteen

mittauksille saadaan FT-IR-tekniikkaa käyttävillä jatkuvatoimisilla prosessianalysaatto-

reilla. Matemaattiseen Fourier-muunnokseen perustuvalla infrapuna-spektrofotometrillä

saadaan savukaasuista analysoitua laajalla spektrillä eri ainekomponentit. Tällä mittaustek-

niikalla pystytään mittaukset toteuttamaan jatkuvatoimisesti ilman mittausviiveitä.

Kuva 19. Prosessianalysaattoreiden mittauspaikkojen määritys CO2 -talteenottoprosessiin

(mukaillen Theo et al., 2016, pp. 1641).
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Huomioitava on kuitenkin tällä mittaustekniikalla näytteensiirrosta johtuva näyteviive. FT-

IR-tekniikkaan perustuva prosessianalysaattori tarvitsee vaativissa prosessiolosuhteissa toi-

miakseen ympärilleen erillisen analysaattorisuojan, johon prosessianalysaattori asennetaan.

Näyte analysaattorille imetään savukaasulinjasta näytteensiirtoon tarkoitetulla lämmitetyllä

näytelinjapaketilla. Itse mittaus tapahtuu FT-IR-analysaattorissa ja sen toimintasykli on jat-

kuvatoiminen, mutta on kuitenkin huomioitava näytteensiirtoon kuluva viiveaika. Tämän

työn liitteenä 3 on esitetty FT-IR-tekniikkaan perustuvan savukaasun analysoinnin mallipii-

rustus. Taulukossa 5 on esitetty ainevirrat ja prosessiolosuhteet eri mittauskohdissa.

Taulukko 5. Hiilidioksidin talteenottoprosessin prosessiarvot eri mittauspisteissä (Anders-

son, 2020, s. 8–10).

Tämän yksikköprosessin haastavin mittauskohde on monoetanoliamiini absorptioliuoksesta

hiilidioksidin analysointi. Mittauksena tämä on erittäin tärkeä prosessin operoinnin ja opti-

moinnin kannalta. Paras hyöty mittauksesta saadaan, kun prosessianalysaattorilla voidaan

analysoida ilman viiveitä suoraan prosessiputkessa kulkevaa liuosta. Monoetanoliamiini-

liuos on hyvin myrkyllinen ja syövyttävä neste, joten myös prosessianalysaattorin huollon

kannalta on parempi mitä vähemmän huollettavia kohteita on kosketuksissa prosessiaineen

kanssa. Tässä tutkimuksessa on päädytty analysoimaan absorptioliuosta Raman-spektrosko-

piaan perustuvalla prosessianalysaattorilla. Tämän mittaustekniikan käytöstä vastaavanlai-

sissa sovelluksissa on hyvin vähän tietoa saatavilla. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty

aiemmin tehtyä selvitystä Raman-analysaattorin soveltuvuudesta CO2 -talteenottoprosessiin

pilot-laitoksen yhteydessä (Akram et al. 2020). Raman-prosessianalysaattorin mittaus perus-

tuu 785 nm aallonpituudella toimivan laservalon Raman-sirontaan analysoitavasta aineesta,

josta muodostetaan mittauksen spektri. Kemiallisilla aineilla on omat tunnusomaiset väräh-

telytaajuudet, jotka nähdään piikkeinä Raman-prosessianalysaattorin antamassa spektrissä
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(Measurlabs 2022). Raman-prosessianalysaattorilla saadaan reaaliaikaista mittaustietoa CO2

-rikkaasta ja CO2 -köyhästä absorptioliuoksesta kahden mittausanturin ja yhden kaksi kana-

vaisen analysaattorin avulla. Tällä tavoin pystytään seuraamaan absorptio- ja haihdutusko-

lonnien toimintaa ja annostelemaan tuoretta MEA-liuosta suljettuun kemikaalikiertoon. Ku-

vassa 19 on esitetty CO2 -talteenottoprosessin prosessianalysaattoreiden mittauspaikat ja

taulukossa 6 on lueteltuina prosessianalysaattori kohtaisesti eri analysaattoreiden mittaus-

alueet ja -periaatteet.

Taulukko 6. Hiilidioksidin talteenottoprosessin prosessianalysaattorit.

Talteenotetun hiilidioksidin jatkokäytön kannalta on tärkeää, että talteenottoprosessista läh-

tevä lopputuote on mahdollisimman puhdasta ja kuivaa hiilidioksidia. Tässä tutkimuksessa

ei ole otettu kantaa tarkemmin haihdutuskolonnista lähtevän hiilidioksidin puhdistamiseen.

Oletuksena on, että haihdutuksesta vapautuva hiilidioksidi on puhdasta ja tässä työssä ku-

vassa 19 esitetyssä virtauskaaviossa on vain kaasun jäähdytys-, paineistus- ja kuivausyksi-

köt. Hiilidioksidin kuivauksen jälkeen yksikköprosessin lopputuotteesta analysoidaan kaa-

sun CO2 -pitoisuus ja kaasun kosteus. Haihdutuskolonnin toiminnan kannalta on tärkeää tie-

tää CO2 -pitoisuuden lisäksi mahdollisten epäpuhtauksien pääsy lopputuotteeseen. Haihdu-

tuskolonnin operoinnin kannalta mittausviiveellä ei ole niin suurta merkitystä, että CO2 -

pitoisuutta täytyisi saada analysoitua jatkuvatoimisesti ilman mittausviivettä. Oletuksena on,

että haihdutuksesta vapautuvan kaasun koostumus ei hirveästi vaihtele yksikköprosessin

normaalin käytön aikana. Tästä johtuen tämä mittaus voidaan toteuttaa prosessikaasukroma-

tografilla, jossa mittaussyklin pituus tällä halutulla sovelluksella on noin 10 minuuttia. Tämä

tarkoittaa, että uudet mittaustulokset tulevat automaatiojärjestelmään noin kymmenen mi-

nuutin välein. Tällä lämmönjohtavuuden mittaamiseen perustuvalla mittaustekniikalla voi-

daan samalla prosessianalysaattorilla analysoida myös mahdolliset epäpuhtaudet, joita tässä

tapauksessa ovat typpi (N2), happi (O2) ja hiilimonoksidi (CO). Tämän työn liitteenä 4 on

esitetty mallipiirustus prosessikaasukromatografin mittausjärjestelystä.

Hiilidioksidin kosteuden mittaamisella voidaan varmistaa talteenottoprosessin kuivaimien

toimivuus halutulla tavalla ja samalla estää putkistoihin sekä laitteistoihin kosteuden
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johdosta syntyvän korroosion pääsy. Tässä mittauksessa on tärkeää saada analysoitua kaasun

kosteuspitoisuus mahdollisimman pienissä pitoisuuksissa, jotta kosteuden aiheuttamat on-

gelmat saadaan estetty hyvissä ajoin. Soveltuvin mittaustekniikka tämän mittauskohteen

vaatimuksiin nähden on optinen säädettävään lasertekniikkaan perustuva kosteusmittaus.

Hiilidioksidin kosteuspitoisuus saadaan analysoitua 1854 nm aallonpituudella mittauksen

havaintorajan ollessa noin 0,1 ppm:n tasolla (Ametek 2018, s. 2). Mittausalue voidaan mää-

ritellä kaasun kuivaimien sallitun ulostulokosteuden mukaisesti, jotta voidaan analysoida

kuivaimien spesifikaation mukaista toimintaa. Tässä tutkimuksessa mittausalueeksi on mää-

ritelty 0-500 ppm, joka kattaa hiilidioksidin laatuun liittyvän maksimi kosteuspitoisuuden

(De Visser et al. 2008, pp. 482).

Metanolisynteesiprosessi

Metanolisynteesiprosessi koostuu kahdesta pääprosessilaitteesta eli metanolireaktorista ja

tislauskolonnista. Prosessissa on myös useita apuprosessilaitteita, joiden avulla pystytään

hallitsemaan tietyn prosessivirran ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa

aineen erottaminen eri faaseiksi haihdutuksen avulla, lämmönsiirto eri aineiden välillä läm-

mönvaihtimella ja prosessiaineen paineen nosto kompressorin avulla. Prosessianalysaatto-

reiden käytön tarkoituksena on analysoida prosessivirtaa ennen tiettyä muutosta tai heti muu-

toksen jälkeen, jolla päästään kiinni halutun prosessilaitteen suorituskykyyn tai esimerkiksi

varmentamaan prosessilaitteeseen syötettävän aineen soveltuva koostumus. Tässä tutkimuk-

sessa on pyritty löytämään metanolisynteesiprosessista soveltuvat mittauskohdat, jotka ovat

olosuhteiltaan suotuisat ja optimaaliset prosessianalysaattorijärjestelmille. Olosuhteilla tar-

koitetaan, että kyseisessä mittauskohdassa prosessiaineen lämpötila ja paine ovat sellaisia,

että analysaattorin näytteenkäsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa mahdollisimman yksinker-

taisella tavalla. Huomioituna on myös, että mittauskohdissa ei ole kaksifaasisia prosessivir-

toja, vaan kaikissa mittauskohdissa valitsee selkeästi joko kaasu- tai nestefaasi. Määrällisesti

eniten prosessianalysaattoreita on tässä metanolisynteesin yksikköprosessissa verrattuna

muihin aikaisemmin määriteltyihin yksikköprosesseihin. Prosessianalysaattoreiden mittaus-

paikat ovat määritelty kuvan 20 metanolisynteesiprosessin virtauskaaviossa. Tutkimuksessa

on käytetty oletusta, että metanolisynteesiprosessiin syötettävien hiilidioksidin (CO2) ja ve-

dyn (H2) puhtauden analysointi on tehty niiden omissa yksikköprosesseissa, eikä niitä näin

ollen tarvitse enää tässä metanolisynteesiprosessissa analysoida.
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Kuva 20. Prosessianalysaattoreiden mittauspaikkojen määritys metanolisynteesiprosessiin

(mukaillen Pérez-Fortes et al., 2016, pp. 724).

Metanolisynteesiprosessin eri prosessianalysaattoreiden mittauspisteiden ainekomponentit

ja prosessiarvot ovat esitetty taulukossa 7. Metanolireaktorille syötettävän kaasun koostu-

mus on analysoitava tarkasti, jotta voidaan varmistaa syötettävän kaasun soveltuvuus reak-

torille. Reaktorin syöttökaasusta voidaan käyttää myös nimitystä synteesikaasu. Tästä syn-

teesikaasusta analysoidaan vety (H2), hiilidioksidi (CO2) ja hiilimonoksidi (CO). Näiden ai-

nekomponenttien analysointi vaatii prosessikaasukromatografin, jossa mittaus perustuu läm-

mönjohtokyvyn mittaamiseen. Tällä samalla kaasukromatografilla voidaan analysoida myös

haihdutuksesta palaava kiertokaasu, joka sekoitetaan metanolireaktorille syötettävään syn-

teesikaasuun. Kiertokaasun ainekoostumus on samanlainen, kuin reaktorin syöttökaasussa,

joten mittaukset voidaan suorittaa samoilla mittausalueilla. Poikkeuksena on, että syöttökaa-

sun näytevirrasta halutaan analysoida myös kloridi, joka vaatii kaasukromatografiin liekki-

ionisaatiodetektorin, jolla kloridi saadaan mitattua. Tässä tutkimuksessa metanolireaktorissa

katalyytteinä käytetään kaupallista Cu/ZnO/Al2O3 katalyyttiä. Kyseisen kuparia sisältävän

katalyytin suurimpia myrkkyjä ovat kloridi ja rikkiyhdisteet (Dieterich et al. 2020, pp. 3214).

Tämän johdosta on tärkeää saada mitattua reaktorin syöttökaasun kloridipitoisuus
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mahdollisimman pienellä havaintorajalla. Pienikin määrä kloridia syöttökaasussa alkaa

muodostamaan katalyytteihin sintrattua huokoista pintaa, joka lyhentää katalyyttien käyt-

töikää (Dieterich et al. 2020, pp. 3215). Metanolireaktorin syöttökaasun rikkipitoisuuden

analysointi täytyy hoitaa omalla kokonaisrikkianalysaattorilla. Tällä prosessianalysaattorilla

saadaan analysoitua näytevirrasta kokonaisrikkipitoisuus, sisältäen muun muassa rikkivedyn

(H2S) ja karbonyylisulfidin (COS). Kokonaisrikkianalysaattorissa mittaustekniikkana on

kaasukromatografin erotustekniikka, jossa mittaus suoritetaan liekkifotometrisen detektorin

avulla. Vähäisetkin määrät rikkikomponentteja syöttökaasussa aiheuttavat reaktorin kata-

lyyttien aktiivisten kohtien tukkeutumista ja näin ollen lyhentäen katalyyttien käyttöikää klo-

ridin tavoin (Dieterich et al. 2020, pp. 3214).

Taulukko 7. Metanolisynteesiprosessin prosessiarvot eri mittauspisteissä (Pérez-Fortes et

al., 2016, pp. 729–730).

Metanolisynteesiprosessissa syntyy haihdutuksen ja lauhdutuksen yhteydessä erilaisia hön-

käkaasuja, joita voidaan hyödyntää höyryn- ja lämmöntuotannossa. Prosessiuunin polton

optimoimisen kannalta on tärkeää analysoida näiden polttokaasujen tarkka kaasun koostu-

mus. Tässä tutkimuksessa polttokaasuja syntyy metanolireaktorin jälkeen olevista haihdu-

tus- ja erotinyksiköistä sekä lopputuotevirrassa olevasta lauhduttimesta. Haihdutuksesta ja
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erotuksesta lähtevät polttokaasut johdetaan samalla prosessiputkella eteenpäin prosessiuu-

nille. Näin ollen näiden polttokaasujen analysointi onnistuu yhdestä samasta mittauspai-

kasta. Lauhduttimen osalta mittaus suoritetaan omasta mittauspaikasta. Näiden molempien

mittauspaikkojen kaasu koostuu metanolista (CH3OH), vedystä (H2), hiilidioksidista (CO2)

ja hiilimonoksidista (CO). Pitoisuudet vaihtelevat eri mittauspaikoissa taulukon 7 mukai-

sesti, mutta ainekomponenttien ollessa samat, niin nämä mittaukset voidaan toteuttaa sa-

malla prosessianalysaattorilla. Polttokaasun mittausviive ei ole kriittinen, joten tässä mit-

tauksessa voidaan hyväksyä noin 20 minuutin mittaussykli molempien näytevirtojen osalta.

Mittaus voidaan suorittaa prosessikaasukromatografilla, jossa kaasufaasissa oleva metanoli

mitataan liekki-ionisaatiodetektorin avulla ja muut ainekomponentit saadaan mitattua läm-

mönjohtavuuteen perustuvalla detektorilla. Kaasukromatografin näytteenkäsittelyn raken-

teessa on huomioitava kahden näytevirran toteutus, jossa näytevirtojen valinnan ohjaus tulee

kaasukromatografilta automaattisekvenssin avulla. Haihdutukseen tuleva prosessivirta voi-

daan analysoida samanlaisella prosessikaasukromatografin sovelluksella ja kokoonpanolla,

kuin nämä polttokaasumittaukset. Sillä erotuksella, että tätä haihdutukselle tulevaa näytevir-

taa analysoidaan jatkuvatoimisesti omalla kaasukromatografilla ja yhden näytevirran mit-

tausjärjestelyllä. Tällä mittauksella analysoidaan metanolireaktorista lähtevä ja haihdutuk-

selle tuleva prosessivirta, joten tämän analysoinnin mittaustulokset halutaan saada tietoon

mahdollisimman lyhyellä mittausviiveellä, jotta voidaan reagoida tarvittaessa metanolireak-

torin toimintaan.

Metanolisynteesiprosessissa esiintyvät prosessianalysaattorit ovat lueteltuina taulukossa 8,

josta voidaan havaita, että suurin osa tämän yksikköprosessin laadullisista mittauksista saa-

daan analysoitua prosessikaasukromatografien avulla. Kaasukromatografit ovat aina räätä-

löityjä tiettyyn mittauspaikkaan ja sovellukseltaan ne voivat erota huomattavasti toisistaan.

Näiden mittausten siirto mittauspaikasta toiseen ei onnistu ilman sovellusmuutoksia.

Taulukko 8. Metanolisynteesiprosessin prosessianalysaattorit.
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Tislauskolonnin syötöstä analysoidaan tiheys. Tämä tiheys voidaan mitata jatkuvatoimisesti

Coriolis-massavirtamittauksen avulla. Näin ollen tällä mittauksella saadaan tietoa prosessin-

ohjausta varten, niin prosessiaineen virtausmäärästä, kuin myös tämän tiheydestä. Prosessi-

aineen tiheydestä voidaan laskea metanoli – vesi seoksen suhde. Tässä kohtaan prosessia

metanolia on noin 64 vol-% ja vettä noin 36 vol-%. Metanolin tiheys on 792 kg/m3 ja veden

on 997 kg/m3, joten mittauskohdassa tiheyden tulisi olla noin 866 kg/m3. Tämän tiheysmit-

tauksen avulla voidaan tarkkailla höyry-neste-erottimen toimintaa, sekä analysoida tislaus-

kolonniin syötettävän aineen koostumusta. Tämä mittaus on suoraan prosessiputkeen asen-

nettava virtausmittaus, joka ei tarvitse erillistä näytteenottoa tai näytteenkäsittelyyn liittyvää

toimintaa.

Tislauskolonnin huipusta lähtevän prosessivirran koostumus on lähestulkoon 100 mol-%

metanolia. Tämän prosessivirran analysointi suoritetaan lauhdutuksen ja paineen noston jäl-

keen. Tässä kohtaa prosessivirta on kaasufaasissa, josta näyte saadaan analysoitua prosessi-

kaasukromatografin avulla. Tämän mittauksen tarkoitus on saada analysoitua epäpuhtauksia

metanolin joukosta. Näitä tiedostettuja epäpuhtauksia tässä työssä ovat vety (H2), hiilidiok-

sidi (CO2) ja hiilimonoksidi (CO). Samalla prosessikaasukromatografilla analysoidaan myös

metanoli. Lopputuotteen suhteen tämä mittaus on yksi tärkeimmistä tässä yksikköproses-

sissa ja tällä voidaan varmentaa koko prosessin laadukkuus ensimmäisen kerran tislausko-

lonnin jälkeen. Tätä mittausta ei kuitenkaan voida käyttää lopputuotteen laadullisten omi-

naisuuksien määrittämiseen, vaan nämä tulee analysoida siitä lopputuotteesta, jota syötetään

tästä yksikköprosessista seuraavaan kohteeseen eli normaalisti varastosäiliöön.

Tämän yksikköprosessin lopputuotteesta eli nestemäisestä e-metanolista analysoidaan ne

ominaisuudet, jotka vaaditaan metanolin laatukriteereissä tietyssä käyttökohteessa. Jos me-

tanolia tullaan jatkojalostamaan ja käyttämään syötteenä esimerkiksi petrokemian tuotan-

nossa, niin siinä tapauksessa metanolin laatuominaisuuksien analysoinneilla on eri vaati-

mukset, kuin jos metanolia käytetään suoraan polttoaineena, jolloin fysikaalisten ominai-

suuksien analysointi on laajempaa. Tässä tutkimuksessa metanolin analysointitarpeet ovat

määritelty IMPCA:n laatiman metanolin laatuvaatimus spesifikaation mukaisesti. Tämän

spesifikaation pohjalta tässä työssä on määritelty metanolista analysoitavaksi tämän puhtaus,

koostumus ja väri. Näiden mittausten avulla saadaan luotettava kuva prosessin toimivuu-

desta ja lähtötiedot lopputuotteen laatumäärityksen laatimiseen.
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Metanolin lopputuotteen analysointeja määriteltäessä on syytä tutkia asiaa siltä kannalta, että

mihin mittauksiin tarvitaan jatkuvatoiminen prosessianalysaattori ja mitkä voidaan mahdol-

lisesti hoitaa näytettä ottaen laboratorioanalysaattoreiden avulla. IMPCA:n laatuspesifikaa-

tio ei ota kantaa tähän asiaa, vaan mittauksia määriteltäessä tämä asia on toiminnanharjoit-

tajan päätettävissä. Määrityksiä tehtäessä on syytä asiaa tarkastella teknis-taloudellinen nä-

kökulma huomioiden. Tässä tutkimuksessa asiaa on tarkasteltu kaupallisten ratkaisujen saa-

tavuuden näkökulmasta ja samalla on arvioitu soveltuvuutta kyseiseen prosessiympäristöön

ja kohteeseen.

Nestemäisen metanolin puhtauden analysointi jatkuvatoimisesti voidaan suorittaa FT-NIR

mittaustekniikkaan perustuvalla prosessianalysaattorilla. Tämän työn liitteenä 5 on esitetty

mallipiirustus tähän mittaukseen soveltuvasta mittausjärjestelystä. Mittaustekniikka perus-

tuu matemaattiseen Fourier-muunnokseen pohjautuvaan lähi-infrapuna absorptioon ja tämän

spektrin mittaamiseen. Tällä samalla FT-NIR-prosessianalysaattorilla saadaan myös analy-

soitua vesipitoisuus metanolista. Vesipitoisuuden maksimi arvoksi IMPCA:n laatuspesifi-

kaatioon on määritelty 0,1 wt-% (IMPCA 2015, s. 2). Tämän mittaustekniikan etuna on jat-

kuvatoimisuus eli ainut viive mittaukseen tulee näytteen siirtoviiveestä.

Metanolin värin analysointi liittyy IMPCA laatuspesifikaatiossa esitettyyn mittausvaatimuk-

seen. Siellä on määritelty metanolin värin maksimi arvoksi 5 standardin ASTM D1209-11

mittausasteikon mukaan (IMPCA 2015, s. 2). Värianalysaattorin mittausperiaatteena tässä

työssä käytetään näkyvän valon optista mittausta, jossa valo syötetään mittauskammioon,

josta analysoitava metanoli virtaa läpi. Mittauskammion ja värianalysaattorin välillä kulkee

valokuidut, joiden avulla valoa siirretään näiden välillä. Värianalysaattori laskee valon lä-

päisyn perusteella matemaattisen mallin avulla mitattavan aineen värin. Liitteenä 6 on esi-

tetty värianalysaattorin mittausjärjestelyn mallipiirustus. Lopputuotteen värin analysoinnilla

voidaan optimoida tuotteen laatua ja samalla saada välittömästi tietoa mahdollisesta proses-

sihäiriöstä. Värianalysaattorin mittausalueeksi on määritelty 0–8 ASTM ja mittaustulosta

tulkitaan niin, että mitä pienempi lukuarvo on tuloksena mittauksesta, niin sitä kirkkaampaa

on mitattava nestemäinen lopputuote.

Tislauskäyrän määrityksellä saadaan selville metanolin kiehumisominaisuudet. Tislaus-

käyrän määritys jatkuvatoimisella prosessianalysaattorilla on yleinen tapa mitata lopputuot-

teen laatua petrokemian jalostamoilla. Metanolin tislauskäyrä eroaa paljon esimerkiksi die-

selin vastaavasta käyrästä. Metanolin osalta tislauspisteiden määrittäminen on hankalaa
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tislauskäyrän ollessa hyvin muuttumaton ennen kiehumispistettä. Muiden vastaavanlaisten

lopputuotteiden osalta tislausanalysaattorilla halutaan määritellä tislauksen alku- ja loppu-

piste sekä näiden välistä useampi välipiste. Metanolin osalta riittää, että määritellään tislauk-

sen alku- ja loppupiste. Alkupisteen avulla voidaan määritellä lämpötila, jossa metanolin

höyrystyminen alkaa ja loppupisteen analysoinnilla saadaan tietää lämpötila, jossa metanoli

on kiehumispisteessä. Metanolin kiehumispiste on 64,7 °C, joten tätä lämpötilaa verrataan

tislauksen loppupisteeseen ja sen avulla saadaan metanolin puhtaus määriteltyä. Veden

osuus metanolissa nostaa tislauksen kiehumispistettä. IMPCA:n laatuspesifikaatioon on me-

tanolin tislauksen loppupisteen raja-arvoksi määritelty maksimissaan 1 °C:een poikkeama

metanolille määritellystä 64,7 °C kiehumispisteestä, tislauksen mittausmetodin ollessa

ASTM D1078-11 (IMPCA 2015, s. 2). Prosessiolosuhteissa toimiva tislausanalysaattori on

näytettä ottava prosessianalysaattori, joka tarvitsee toimiakseen stabiloidun olosuhteen ana-

lysaattorisuojan toimesta. Prosessiputkesta otettava näyte siirretään näytelinjapaketin avulla

tislausanalysaattorin näytteenkäsittelyyn, josta näyte injektoidaan analysaattorille analysoi-

tavaksi. Näytteenkäsittelyssä jatkuvasti kiertävä näyte palautetaan takaisin prosessiin tai

vaihtoehtoisesti erilliseen näytteenpalautusyksikköön, josta näyte pumpataan määrävälein

sopivaan paikkaan prosessia.

5.2.2. Mittausjärjestelmien laskennat

Prosessianalysaattorijärjestelmiä määriteltäessä ja suunniteltaessa on huomioitava erilaiset

tekniset laskelmat suunnittelun lähtötiedoksi. Tässä työssä on esitetty laskelmat PEM-elekt-

rolyysiprosessissa olevan vetyanalysaattorin AI-06 osalta. Kyseinen prosessianalysaattori

analysoi elektrolyysiprosessissa tuotettavan vedyn puhtauden. Mittaustarkkuuden lisäksi toi-

nen tärkeä vaatimus tälle mittaukselle on mahdollisimman lyhyt viiveaika. Näytteenkäsitte-

lyyn liittyvien teknisten laskelmien avulla voidaan näytteensiirtoon liittyvää viiveaikaa op-

timoida sopivaksi. Laskelmat antavat oleelliset lähtötiedot näytteenkäsittelyn ja -siirron

suunnitteluun. Tässä tutkimustyössä on laadittu prosessianalysaattoreiden laskentoihin liit-

tyvät laskentaohjelmat. Nämä laskentaohjelmat sisältävät näytteenkäsittelyyn liittyvät las-

kennat sekä myös tarvittavien suojakaappien ja näytelinjapakettien lämmitystehotarpeen las-

kelmat. Laskentaohjelmien laskelmat perustuvat tämän työn kappaleessa 4.2.1. esitettyihin

laskentayhtälöihin.
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Kuva 21. Vetyanalysaattorin AI-06 näytelaskelmat ilman näytteenesikäsittelyssä tehtävää

näytteen paineen alennusta.

Ennen prosessianalysaattorin mittausjärjestelyn suunnittelun aloittamista teknisten laskel-

mien avulla pystytään havaitsemaan tiettyjä suunnittelua määrittäviä tekijöitä. Kuvassa 21

on esitetty vetyanalysaattorin AI-06 näytelaskelmat sillä oletuksella, että näyte siirretään

analysoitavaksi samassa paineessa prosessin kanssa. Laskelmasta voidaan todeta näytteen-

siirtoon kuluvan viiveen olevan liian suuri tähän mittaus tarkoitukseen olevalle prosessiana-

lysaattorille. Laskelman tuloksena saadaan näytteensiirtoviiveeksi näytteenotosta prosessi-

analysaattorille yli puolentoista minuutin viive. Hyväksyttävänä näytteensiirtoviiveenä tälle

mittaukselle voidaan pitää alle puolen minuutin viivettä. Näytteensiirto 29 bar prosessipai-

neessa suurentaa näytteensiirtoon liittyvää viivettä, mutta vastavuoroisesti korkea paine pie-

nentää siirrosta aiheutuvaa painehäviötä. PEM-elektrolyysiprosessissa olevan vetyanaly-

saattorin näytteenkäsittelystä voidaan säätää näytteenkäsittelyn kautta menevän pikakierron

ja analysaattorin läpi menevän näytteen virtausta. Näillä virtauksen säädöillä saadaan vaiku-

tettua myös näyteviiveeseen ja painehäviöön. Tämän tyylisessä prosessianalysaattorijärjes-

telmässä oletuksena voidaan pitää, että pikakierron virtausmäärä on noin 100 l/h ja vetyana-

lysaattorin läpi näytettä virtaa noin 10 l/h. Tämän työn laskelmissa kyseiset virtaukset ovat

optimoitu pikakierron osalta 110 l/h ja analysaattorin läpi menevä virtaus 15 l/h. Näytteen

korkean paineen johdosta myös virtausnopeus jää haluttua arvoa pienemmäksi. Virtauksen

haluttuna arvona voidaan pitää 1 m/s, jonka avulla saadaan näyteputki pidettyä puhtaana.

Tässä puhtaan vedyn analysoinnissa 1 m/s virtausnopeus ei ole niin kriittinen.
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Kuva 22. Vetyanalysaattorin AI-06 näytelaskelmat paineen alennuksen kanssa.

Näytteen paineen alentamisella heti näytteenoton jälkeen on iso vaikutus näytteensiirtovii-

veeseen. Kuvassa 22 on esitetty vetyanalysaattorin AI-06 näytelaskenta paineen alennuk-

sella. Paineen alennus on tehtävä välittömästi näytteenoton jälkeen, jolloin saadaan mini-

moitua korkeapaineisen näyteputkiston osuus. Tämän työn laskelmassa näytteen paine on

alennettu 2,5 bar tasolle, jolla saadaan näyte kiertämään hallitusti näytteenkäsittelyn läpi.

Alennetun paineen tason määrittelee näytteenpalautuspaikan paine. Tässä työssä oletuksena

on käytetty 1,5 bar painetta näytteen pikakierrolle ja vetyanalysaattorin läpi menevä näyte

palautetaan ulkoilmaan. Kaasufaasisovelluksissa kaasujen pienen viskositeetin johdosta pai-

nehäviöt pysyvät vähäisenä, eikä näin ollen painehäviön suhteen tule ongelmaa saada näy-

tettä kiertämään edustavasti. Alennetun paineen on kuitenkin hyvä olla noin 1 bar suurempi,

kuin palautuspaikan paineen. Tällä estetään näytteenpalautus kohdassa mahdollisten paine-

vaihteluiden häirintä näytteen kiertoon.

Paineen alennuksen avulla näytteensiirtoviive jää alle puolen minuutin, joka vastaa tälle mit-

taukselle asetettua tavoitetta. Laskelmasta voidaan huomata, että näyteviive jakautuu järjes-

telmässä monen eri osuuden kesken ja esimerkiksi näytelinjan pituuden pienentämisellä ei

saavuteta kovinkaan suurta näyteviiveen pienentymistä tässä tapauksessa. Näytteen virtaus-

nopeuden osalta paineen alentamisella on positiivinen vaikutus ja alennetun paineen avulla

näytteen virtausnopeus ylittää halutun virtausnopeuden suurimmassa osassa järjestelmää.
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Kuva 23. Vetyanalysaattorin AI-06 suojakaapin lämmitystehotarpeen laskenta.

PEM-elektrolyysiprosessin vetyanalysaattori tarvitsee toimiakseen lämpöisen suojakaapin

laitteiston käyttölämpötilan mukaisesti sekä näyte analysaattorille tulee siirtää lämmitettyä

näytelinjapakettia pitkin. Saattolämmitetyllä näytelinjapaketilla varmistetaan vedyn pysymi-

nen kastepisteen yläpuolella ja estetään mahdollisten kondenssien pääsy näyteputken sisä-

pinnalle häiritsemään mittausta. Suojakaapin avulla saadaan pidettyä niin näytteenkäsittely,

kuin myös vetyanalysaattori samassa lämpötilassa. Kuvassa 23 on esitetty suojakaapin läm-

mitystehotarpeen laskenta. Suojakaapin tuuletukseen ja läpivienteihin liittyvät lämpöhäviöt

huomioiden todellinen lämmitystehon tarve saadaan kertomalla laskennallinen arvo 1,5:llä.

Näytelinjapaketin lämmitystehotarpeen laskenta on esitetty kuvassa 24. Oletuksena tässä

laskelmassa on käytetty valmista kaupallista lasikuitueristeistä näytelinjapakettia. Molem-

missa laskelmissa on olosuhteen minimiarvot määritelty Suomen olosuhteiden mukaisesti.

Kuva 24. Vetyanalysaattorin AI-06 näytteensiirrossa käytettävän näytelinjapaketin saatto-

lämmityksen tehotarpeen laskenta.
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5.2.3. Mittausjärjestelmän rakenne

Prosessianalysaattorin luotettavuuden ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että analysaatto-

rin mittausjärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu asiaan kuuluvalla tavalla. Tässä tutkimuk-

sessa on laadittu tähän työhön liittyvien prosessianalysaattoreiden mittausjärjestelyiden mal-

lipiirustukset, jotka löytyvät tämän työn liitteenä. Mittausjärjestelmä koostuu neljästä pää-

osiosta, joita ovat näytteenotto, näytteensiirto, näytteenkäsittely ja itse analysointi. Mittauk-

sesta riippuen eri osioiden välillä voi olla eroavaisuuksia laajuuden ja merkityksellisyyden

kanssa. Joissakin mittauksissa vaaditaan monimutkaista näytteenkäsittelyä, jotta näyte saa-

daan siirrettyä analysoitavaksi mahdollisimman edustavassa muodossa ja taas toisessa ta-

pauksessa itse näytteenotolla on kriittinen vaikutus mittauksen onnistumiseen.

Edellisessä kappaleessa esitetyn PEM-elektrolyysiprosessin vetyanalysaattorin AI-06 tekni-

sistä laskelmista saadaan lähtötietoja tämän mittausjärjestelmän rakenteen suunnitteluun.

Näyteviiveen minimoimiseksi näytteen paine täytyy alentaa saman tien näytteenoton jäl-

keen. Teknisistä laskelmista saaduilla tiedoilla paineenalentimen lähtöpaine säädetään 2,5

bar. Näytteenoton laadukkuuden ylläpitämiseksi näyte tulee ottaa prosessiputkesta erillisen

näytteenottosondin avulla. Näyteviiveen minimoimiseksi on kaikki ylimääräinen tilavuus

minimoitava putkistossa ennen paineen alentamista. Paineenalentimen asennuspaikka tulee

olla mahdollisimman lähellä näytteenottokohtaa. Paineenalentimen etupuolelle asennetaan

7 µm linjasuodatin, jolla estetään mahdollisten epäpuhtauksien pääsy paineenalentimeen.

Näytteensiirrossa käytetään näytelinjapakettia, joka koostuu 6 x 1,0 mm AISI316 näyteput-

kesta, saattolämmityskaapelista, lasikuitueristeestä ja ulkovaipasta. Näytteenkäsittely ja ve-

tyanalysaattori voidaan asentaa samaan lämmitettyyn suojakaappiin prosessialueelle. Suoja-

kaapin asennuspaikka on hyvä olla maksimissaan 15 m etäisyydellä näytteenottokohdasta,

jolla saavutetaan laskennoissa esitetty vaatimus näytelinjan pituudesta. Vetyanalysaattorin

näytteenkäsittely koostuu sulku- ja valintaventtiileistä, suodattimista, rotametreistä, paineen-

alentimesta, painemittareista, varoventtiileistä, takaiskuventtiileistä ja vetyanalysaattorin ka-

librointiin liittyvistä alue- ja nollakaasuista. Näytteenkäsittelyn kaikki komponentit ovat

pientilavuuskomponentteja, jotka ovat suunniteltu mittausjärjestelmien operointia varten.

Vetyanalysaattorin kalibrointiin liittyvät alue- ja nollakaasut valitaan sovelluksen ja mittaus-

alueiden mukaan. Tämän työn vetyanalysaattorissa voidaan aluekaasuna käyttää akreditoi-

tua puhdasta vetyä ja nollakaasuna puhdasta typpeä.
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Pikakierron kautta kulkeva suurempi määrä näytekaasua palautetaan takaisin prosessiin.

Näytteenpalautuspaikka määritellään niin, että näyte saadaan kiertämään edustavasti. Tässä

on huomioitava palautuskohdan etäisyys vetyanalysaattorista sekä myös palautuspaikassa

oleva prosessin painetaso ja paineen vaihtelu. Näytteenkäsittelyssä oleva rotametri FA-01

on varustettu virtauksen hälytysrajalla, josta saadaan tieto automaatiojärjestelmään näytteen-

kierron mahdollisesta häiriöstä. Vetyanalysaattorin läpi kulkeva pienempi määrä näytekaa-

sua palautetaan ulkoilmaan turvalliseen paikkaan. Tässä on huomioitava, että ulospuhallus-

putken pää täytyy varustaa liekinestimellä, jolla estetään vedyn syttyminen ulospuhallusput-

ken päässä mahdollisessa häiriötilanteessa. Ulospuhalluksen purkauspaikka on määriteltävä

niin, että se ei ole normaalilla operointikorkeudella ja tästä ei aiheudu missään tilanteessa

turvallisuusriskiä.

5.3. Mittauskokonaisuuksien optimointien tarkastelu

Sähköpohjaisen metanolin valmistukseen tarvitaan kolmea erillistä yksikköprosessia, jotka

sisältävät yhteensä 22 kpl jatkuvatoimisia prosessianalysaattoreita tämän tutkimuksen mu-

kaisesti. Määrältään tämä on merkittävä kokonaisuus, josta löytyy optimoinnin kannalta tiet-

tyjä mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ovat muun muassa tiettyjen mittausten yhdis-

täminen samalle prosessianalysaattorille mitattavaksi, manuaalista näytteenottamista vaati-

vien laboratoriomittausten muuttaminen jatkuvatoimisiksi prosessianalysaattori mittauksiksi

ja prosessianalysaattoreille tarvittavien analysaattorisuojien optimoinnin tarkastelu. Mittaus-

kokonaisuuksien optimointeja tehdessä on hyvä tarkastella asiaa todellisen tarpeen ja inves-

toinnin taloudellisen järkevyyden näkökulmasta.

Yleisin tapa hakea säästöä prosessianalysaattoreiden laiteinvestointeihin on määritellä yh-

dellä analysaattorilla mitattavaksi kaksi tai useampi näytevirta. Tässä tutkimuksessa kahden

näytevirran mittauksia ovat metanolisynteesiprosessissa olevat AI-14 ja AI-17 prosessikaa-

sukromatografit. Mittauksissa, joissa viiveaika ei ole kriittinen voidaan näytevirtoja yhdistää

samalle prosessianalysaattorille. Näissä edellä mainituissa metanolisynteesiprosessin kaasu-

kromatografeissa näyte otetaan kahdesta mittauskohdasta näytteenkäsittelyyn, josta kaasu-

kromatografi injektoi näytteitä vuorotellen analysoitavaksi. Metanolireaktorin syöttökaasun

ja sinne palautettavan kiertokaasun analysointi voidaan myös yhdistää tässä tapauksessa sa-

man analysaattorin AI-14 mitattavaksi, koska molempien kaasuvirtojen ainekoostumukset
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ja mitattavat ainekomponentit ovat samoja. Näiden näytevirtojen yhdistämiseen samalle pro-

sessianalysaattorille puoltaa myös suhteellisen vähäinen mitattavien ainekomponenttien

määrä, jolla on vaikutusta kaasukromatografin mittausviiveeseen. Metanolireaktorin syöttö-

kaasun analysointi on tärkeämpää ja siitä analysoidaan myös kloridi, joka on reaktorin kata-

lyyttejä vahingoittava aine. Tästä johtuen tämän mittauskokonaisuuden optimoinnin kan-

nalta järkevin ratkaisu on analysoida reaktorin syöttökaasua esimerkiksi kaksi mittausjaksoa

peräkkäin, jonka jälkeen analysoidaan kiertokaasusta yksi mittausjakso. Tämä näytevalinta-

sekvenssi saadaan ohjelmoitua kaasukromatografin sovellukseen. Tällä ratkaisulla saadaan

yksikköprosessin operointia varten oleellisempaa tietoa enemmin käytettäväksi operaatto-

rille. Polttokaasun analysointiin määritelty AI-17 prosessikaasukromatografi on toimintape-

riaatteeltaan samanlainen, kuin edellä mainittu AI-14, sillä eroavaisuudella, että tässä näyte-

virrat analysoidaan vuorotellen. Metanolisynteesiprosessin eri prosessilaitteista talteenotet-

tavat hönkäkaasut poltetaan ilmaan sekoitettuna prosessiuunissa 1200 °C lämpötilassa

(Pérez-Fortes et al. 2016, pp. 725). Näissä polttoon käytettävien hönkäkaasujen analysoin-

neissa mittausviiveellä ei ole uunin operoinnin suhteen kriittistä vaatimusta, joten tässä mit-

tauskohteessa on selkeä paikka mittausjärjestelyn optimoinnille.

Muita mahdollisia mittauskokonaisuuksien optimointeja näytevirtoja yhdistämällä samalle

prosessianalysaattorille ei ole yhtä selkeästi määriteltävissä, kuin edellä mainitut tässä tutki-

muksessa havaitut kohteet. Yhtenä mahdollisena paikkana voisi olla CO2 -talteenottoproses-

sissa olevat savukaasun koostumusta analysoivat prosessianalysaattorit AI-09 ja AI-10.

Nämä mittaukset ovat määritelty mitattaviksi identtisillä FT-IR-tekniikkaan perustuvilla

analysaattoreilla. Tässä työssä nämä mittaukset ovat kuitenkin haluttu erotella mitattaviksi

omilla analysaattoreilla, johtuen mittausten tärkeydestä talteenottoprosessin tehokkuuden

analysoinnin kannalta. Tässä vaihtoehtona voisi olla painottaminen mittausjaksoissa puhtaan

savukaasun analysointiin ja jättämällä vähäisempään arvoon absorptiokolonniin syötettävän

savukaasun koostumus. Jos absorptiokolonnista lähtevä puhdas savukaasu on ympäristövi-

ranomaisille raportoitava mittaus, niin siinä tapauksessa mittausten yhdistäminen samalle

prosessianalysaattorille ei onnistu. Tässä tapauksessa vaaditaan jatkuvatoimista mittausta.

Laajemmin prosessianalysaattorikokonaisuuksia määriteltäessä yhtenä tärkeänä asiana opti-

moinnin kannalta ovat analysaattorisuojat. Tässä tutkimuksessa ei ole otettu tarkemmin kan-

taa analysaattorisuojien merkittävyyteen kokonaisuutta mietittäessä. Investointikustannus-

ten kannalta on kuitenkin oleellista huomioida analysaattorisuojien tarpeet ja vaatimukset.
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6. Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen suunnittelutyössä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda suunnittelutyötä avustava materiaali sähköpoh-

jaisen metanolin valmistusprosesseissa tarvittavista prosessianalysaattoreista. Tähän materi-

aaliin sisältyy prosessianalysaattoreiden mittauspaikkojen määrittäminen eri yksikköproses-

seihin, mittauskohteisiin soveltuvien mittaustekniikoiden valitseminen, mallipiirustusten

laatiminen käytettävistä prosessianalysaattorijärjestelmistä ja laskentaohjelman luominen

analysaattoreiden mittausjärjestelmien suunnittelun avuksi. Näillä tässä tutkimuksessa laa-

dituilla materiaaleilla saadaan luotua prosessianalysaattorijärjestelmien suunnitteluun tois-

tettavuutta ja konseptimaisuutta tuleviin tämän tyylisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tämän tyylisessä prosessikokonaisuudessa tarvitaan 22

kpl prosessianalysaattoreita, joiden avulla saadaan tarpeellista tietoa prosessien toiminnasta.

Nämä prosessianalysaattorit pohjautuvat yhteentoista erilaiseen mittaustekniikkaan. Taulu-

kossa 9 on esitetty tutkimuksessa määritetyt prosessianalysaattorit. Määrällisesti eniten tar-

vitaan prosessikaasukromatografeja, joilla pystytään analysoimaan monikomponenttisia

näytevirtoja. Suunnittelua tehtäessä on huomioitava, että pelkkien laitemäärien tai mittaus-

tekniikoiden pohjalta ei voida tehdä kovin syvällisiä johtopäätöksiä, vaan prosessianalysaat-

torijärjestelmiä suunniteltaessa on huomioitava, että jokainen mittaus vaatii räätälöidyn rat-

kaisun näytteenkäsittelyjärjestelmään sekä myös analysaattorin sovellukseen.

Taulukko 9. Sähköpohjaisen metanolin valmistukseen tarvittavat prosessianalysaattorit.
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Tutkimuksessa määritetyt prosessianalysaattoreiden mittauspaikat antavat laadukasta lähtö-

tietoa suunnittelutyöhön tämän tyylisiin prosesseihin liittyen. Tässä tutkimuksessa yksikkö-

prosesseissa ei ole otettua kantaa kaikkiin mahdollisiin prosessikytkentöihin, joten ana-

lysaattoreiden mittauspaikkojen määritys on tehtävä tapauskohtaisesti huomioiden kaikki

olemassa olevat prosessikytkennät. Tässä työssä esitetyt mittauskohteet ovat edustavuudel-

taan optimaaliset prosessianalysaattoreiden näytteenottoihin, joten tutkimuksessa määritel-

tyjä mittauspaikkoja voidaan pitää tavoitteellisina kohteina suunnittelussa. Tässä tutkimuk-

sessa mittauspaikat ovat määritelty yksikköprosessien virtauskaavioihin, eikä näissä ole

otettu huomioon prosessiputkiston rakennetta. Prosessianalysaattoreiden näytteenottokohdat

ovat määriteltävä tämän tutkimuksen kirjallisuusosuuden kohdassa 4.2.2. esitettyjen vaati-

musten mukaisesti.

Tämän tutkimuksen tulosten avulla tässä työssä on laadittu erityyppisistä prosessianalysaat-

torijärjestelmistä omat mallipiirustukset suunnittelun tukimateriaaliksi. Mallipiirustuksissa

on huomioitu eri yksikköprosesseista tulevat vaatimukset analysaattorijärjestelmiin. Näiden

mallipiirustusten avulla saadaan parannettua suunnittelun toistettavuutta ja helpotettua työn

perehdyttämistä eri tekijöiden välillä. Mallipiirustusten luomiseen on tarvittu tieto määrite-

tystä mittauskohteesta ja siinä kyseisessä kohteessa vaikuttavista prosessiarvoista. Toisena

lähtötietona on käytetty prosessianalysaattoreiden valittuja mittaustekniikoita. Näiden tieto-

jen ja tulosten avulla on luotu mallipiirit vaatimusten mukaisesti, hyödyntäen tämän työn

kirjallisuusosuutta sekä tutkimuksen tekijän omaa kokemusperäistä tietoa.

Mallipiirustusten lisäksi toinen tärkeä suunnittelun tukimateriaali on tässä työssä laadittu

näytteenkäsittelyjärjestelmään liittyvä laskentaohjelma. Tätä laskentaohjelmaa ei voida

määritellä tämän tutkimuksen tulokseksi, vaan se on laadittu tätä tutkimusta varten. Ilman

näytteenkäsittelyjärjestelmän laskentaohjelmaa ei pystytä määrittelemään tarkasti näytteen-

ottoon, -siirtoon ja -käsittelyyn liittyviä ratkaisuja. Tässä työssä laskentaohjelmasta saatuja

tuloksia on hyödynnetty mallipiirustusten laadinnassa. Laskentaohjelman avulla tulevissa

suunnittelutehtävissä voidaan suunnittelutyö aloittaa mitoittamalla laskentaohjelman avulla

näytteensiirtoon vaikuttavat parametrit esimerkiksi haluttuun maksimi näyteviiveeseen pei-

laten. Laskentaohjelman avulla voidaan optimoida kokonaisuuksia ja laskentaohjelmasta

saadaan oleelliset lähtötiedot prosessianalysaattorijärjestelmän tarkempaan suunnitteluun.
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7. Johtopäätökset

Jatkuvatoimisia prosessianalysaattoreita on hyödynnetty erilaisten tuotantoprosessien laatu-

mittauksissa jo usean vuosikymmenen ajan. Tässä tutkimuksessa on haluttu laatia kokonais-

kuva sähköpohjaisen metanolin valmistukseen liittyvien prosessianalysaattoreiden vaati-

muksista. Lähtökohtainen tutkimusongelma tätä työtä aloitettaessa on ollut analysaattori-

suunnittelun lähtötietomateriaalin puute, liittyen juuri uusiutuvalla sähköllä valmistettavan

e-metanolin valmistukseen. Tämä tutkimusongelma on noussut entistä enemmin esille ja tär-

keämmäksi viimeaikaisilla päätöksillä kiihdyttää vihreää siirtymää muun muassa liikenne-

polttoaineiden osalta. Tämän työn tärkein tavoite on ollut luoda selkeä konseptimainen rat-

kaisu ja näkemys sähköpohjaisen metanolin valmistukseen liittyvistä prosessianalysaatto-

reista. Tästä työstä saadun lisäarvon avulla saavutetaan hyvä lähtökohta tämän tyylisiin

hankkeisiin.

Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa työn alkuvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin nähden voi-

daan todeta tutkimuksen onnistuneen hyvin. Tavoitteena oli saada selkeä kuva prosessiana-

lysaattoreiden vaatimuksista ja samalla tuottaa suunnittelulle tukimateriaalia tuleviin hank-

keisiin. Tutkimustyön kautta on kertynyt paljon tietoa prosessianalysaattoreihin liittyen,

mutta ennen kaikkea uutta tietoa on tullut sähköpohjaisen metanolin valmistuksesta ja tähän

liittyvistä vaatimuksista. Tutkimuksen tuloksia voidaan myös hyödyntää pelkästään e-meta-

nolin valmistukseen tarvittavien PEM-elektrolyysiprosessin ja CO2-talteenottoprosessin

osalta. Tällöin edellä mainittuja yksikköprosesseja voidaan käsitellä erikseen ja näin ollen

tutkimuksen tulosten käytettävyys lisääntyy.

Tutkimuksen tuloksia analysoidessa huomataan, että prosessianalysaattoreiden määrittämi-

nen vaatii osaamista todella laajalta osaamisalueelta. Määrittämisessä vaaditaan vahvaa

osaamista prosessidynamiikasta, jotta mittaukselle asetetut vaatimukset tulevat kaikilta osin

huomioitua. Tämä on tärkeä tiedostaa ja huomioida analysaattorisuunnittelua tekevien hen-

kilöiden parissa. Tämän tutkimuksen merkityksellisyyttä nostaa se, että tästä aihealueesta on

saatavilla todella vähän aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa tulokset pe-

rustuvat teoreettiseen mallintamiseen mittauspaikkojen osalta. Prosessianalysaattoreiden va-

linnat pohjautuvat kirjallisuustutkimuksen kautta saatuihin eri prosessien taselaskentoihin,

joiden avulla todellisuudessakin laitevalinnat määritellään.
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8. Yhteenveto ja pohdinta

Ihmiselle uteliaisuus ja kiinnostuneisuus ovat suurimpia oppimisen katalyyttejä, joiden

avulla voidaan kehittää omaa osaamistaan. Jotta uutta tietoa voidaan oppia, niin se vaatii

myös uuden tiedon saamista käyttöön ja tämän tiedon sisäistämistä. Prosessiteknillisesti aja-

teltuna prosessianalysaattorit ovat näitä uuden tiedon saamisen mahdollistajia, jotka antavat

mahdollisuuden oppia uutta tietoa prosessin käyttäytymisestä ja sen hetkisestä tilasta. Pro-

sessien energiatehokkuuden parantamisen kannalta on oleellista saada mittausdataa mahdol-

lisimman paljon prosessin eri kohdista. Prosessianalysaattorit mahdollistavat reaaliaikaisen

mittaustiedon saamisen ja näin ollen tuotannon optimointi sekä laadun parantaminen ovat

entistä jouhevampaa. Jatkuvatoimisen prosessianalysaattorin investointia mietittäessä on

hyvä huomioida kokonaisuus ja se lisäarvo mitä mittaus tuo koko prosessin operointia aja-

tellen, niin lopputuotteen laadun parantamisen, kuin myös raaka-aineen tai tietyn käyttö-

hyödykkeen kustannukseen.

Tässä konstruktiivisessa tutkimuksessa on pyritty huomioimaan erilaiset vaatimukset pro-

sessianalysaattoreille kirjallisuuden ja aikaisemmin tehtyjen tutkimusten avulla. Tutkimuk-

sen kohteena oleva sähköpohjaisen metanolin tuotantoprosessi on kokonaisuutena mielen-

kiintoinen ja varmasti lähitulevaisuudessa laajasti kasvava tuotantoala. Tämä tutkimus osoit-

taa jatkuvatoimisten prosessianalysaattoreiden vaatimukset ja tarpeen tämän tyylisessä pro-

sessikokonaisuudessa. Tutkimuksen haasteena voidaan pitää melko vähäisesti saatavilla ole-

vaa kirjallista materiaalia liittyen prosessianalysaattoreihin. Yleisesti ottaen voidaan todeta

prosessianalysaattoriosaamisen olevan melko vähäistä meillä Suomessa, vaikkakin ana-

lysaattoreiden tärkeys prosessin operoinnin suhteen tiedetään. Näin ollen tämän työn yhtenä

tarkoituksena on antaa arvokasta lisätietoa analysaattorijärjestelmien suunnitteluun tässä tut-

kimuksessa käytetyistä prosessikohteista.

Tutkimus antoi vastaukset työn alussa esitettyihin kolmeen tutkimuskysymykseen. Tutki-

muksen tulokset ovat esitetty teoreettisesti mallintamalla eri yksikköprosesseihin sekä las-

kentaohjelman avulla on määritelty kriittiset arvot ja vaatimukset näytteenkäsittelyjärjestel-

mille. Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina laadukkaiden kirjallisuuslähteiden käy-

tön johdosta. Tutkimustulosten käytännön luotettavuutta ei suoraan voida arvioida tämän

tutkimuksen pohjalta, koska kokeellisia testauksia ei tehdä todellisessa prosessiympäristössä
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tämän tutkimuksen aikana. Tämän tutkimuksen tuloksia mahdollisesti hyödynnettäessä on

huomioitava, että tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat soveltuvia tässä työssä esitettyihin yk-

sikköprosesseihin, joten on syytä tarkastella tilanne aina eri prosessien vaatimusten mukai-

sesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää lähtötietomateriaalina soveltuvin

osin erilaisissa prosesseissa, joissa esimerkiksi tehdään uusiutuvaa vetyä elektrolyysin

avulla. Tutkimuksen tuloksista syntyneet suunnittelun tukimateriaalit antavat hyvän pohjan,

vaikkakin prosessitekniikat eroaisivatkin tässä työssä esitetyistä.

Tässä tutkimuksessa ei ole otettu kantaa asioihin teknis-taloudellisesta näkökulmasta, vaan

kaikki laitevalinnat ja määritykset ovat tehty pelkästään tekninen näkökulma edellä. Proses-

sianalysaattorijärjestelmät ovat melko arvokkaita kokonaisuuksia ja investointipäätös poh-

jautuu yleensä tarkkoihin vertailuihin, joissa myös investointikustannus on yhtenä merkittä-

vänä tekijänä. On hyvä ymmärtää laiteinvestoinnin takaisinmaksuajan merkitys mietittäessä

monimutkaisen prosessianalysaattorijärjestelmän hankintaa. Tähän liittyen olisi mielenkiin-

toista tehdä jatkotutkimus aiheesta, jossa tutkittaisiin taloudellisesta näkökulmasta tässä

työssä esitettyjä laitevalintoja ja näihin kohdistuvia takaisinmaksuajan vaatimuksia. Löytyi-

sikö mahdollisesti sitä kautta toisenlaisia teknisiä ratkaisuja, joilla saataisiin taloudellista

säästöä huomioiden kuitenkin tässä työssä esitetyt mittausvaatimukset.

Tutkimustyö osoittaa hyvin prosessianalysaattorijärjestelmien haasteellisuuden ja sen miten

laajoja kokonaisuuksia nämä järjestelmät voivat olla. Näiden järjestelmien suunnittelussa

täytyy osata hyödyntää monen eri osa-alueen tietotaitoja, jotta päästään tavoiteltuun loppu-

tulokseen. Tämän työn kautta opin itse paljon sellaista uutta asiaa, jota pystyn hyödyntämään

jatkossa tulevissa työtehtävissä. Tutkimuksen tulosten vieminen käytännön työhön ja sitä

kautta lisäarvon saaminen omaan tekemiseen on selkeä jatkumo tälle työlle. Tutkimustyön

painopiste on ollut prosessianalysaattoreissa, mutta tämä työ on lisännyt omaa osaamistani

todella paljon myös erilaisten tuotantoprosessien ymmärtämisessä. Oma arvioni on, että

tässä työssä esitettyjen yksikköprosessien tarve lisääntyy lähitulevaisuudessa merkittävästi

haettaessa uusiutuvia ratkaisuja muun muassa liikennepolttoaineiden tuotantoon. Sähköpoh-

jaisen metanolin valmistukseen liittyvien yksikköprosessien toiminnan ymmärtäminen tek-

nillisesti sekä myös taselaskennan kautta antaa hyvän lähtökohdan tulevaan. Tässä työssä

esitetyt yksikköprosessit ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä energian muuntoprosesseja,

joiden avulla energiaa voidaan käyttää taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.
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