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Tässä kandidaatintyössä esitellään mustalipeän kaasutusta, joka on vaihtoehtoinen tapa 

ottaa talteen sellunkeittokemikaalit ja mustalipeän energiasisältö. Työssä esitellään 

teknologian kehityshistoriaa, mustalipeän kaasutuksen nykytilannetta ja vallitsevan 

teknologian tulevaisuuden tavoitteita, jotka käsittävät moottoripolttoainetuotannon 

mustalipeän kaasutuksen avulla. Työ tutustuttaa lukijansa mustalipeän kaasutuksen 

tarjoamiin etuihin, mutta antaa myös kuvan tietyistä haasteista, joita mustalipeän 

kaasutuksessa nousee esille.  
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1 JOHDANTO 

 
Mustalipeä on selluteollisuuden sivutuote, joka sisältää vielä noin puolet sellun 

valmistuksessa käytetystä puumassasta. Nykyään mustalipeä poltetaan soodakattilassa, 

jossa keittokemikaalit otetaan talteen samalla kun hyödynnetään mustalipeän energiasisältö. 

Soodakattilat ympäri maailman vallitsevat selluteollisuudessa. Sellu- ja 

paperiteollisuudessa energiantuotanto näyttelee suurta roolia ja varsinkin nykyään 

Suomessa paperiteollisuuden ongelmien myötä kysymys, miten nostaa tuotannon 

kilpailukykyä, nousee jalustalle. Myös ympäristöasiat sekä päästökaupan toimenpiteet ovat 

nostaneet sähkön hintaa ja herättäneet kysymyksiä uusien energiantuotantomenetelmien 

soveltamisesta. 

 

Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on tutkittu paljon vaihtoehtoista tapaa, mustalipeän kaasutusta, 

talteenottaa sellun keittokemikaalit ja hyödyntää mustalipeän energiasisältö samalla 

vähentäen päästöjä ja tehden prosessi turvallisemmaksi sekä sähköntuotannon kannalta 

tehokkaammaksi. Mustalipeän kaasutuksen avulla sellutehdas voisi tuottaa myytäviä 

kemikaaleja kuten moottoripolttoaineita, jolloin myös riippuvuus yhdestä tuotteesta 

häviäisi. Tällöin selluntuotanto tulisi enemmän resistentiksi sellun hinnan vaihteluille ja 

kilpailukyky nousisi. 

 

Moottoripolttoainetuotannon myötä sellutehtaasta tulisi biojalostamo, jota tässä työssä 

kutsutaan tulevaisuuden sellutehtaaksi. Jos selluntuotannon sivussa pystyttäisiin tuottamaan 

hiilidioksidivapaita polttoaineita kilpailukykyisellä hinnalla, avaisi se suuret markkinat sekä 

tekisi selluteollisuudesta ympäristöystävällisemmän. Kun otetaan huomioon kiristyvät 

päästönormit sekä nouseva öljyn hinta, voidaan tässäkin työssä tarkastellun Altener II-

tutkimuksen mukaan olettaa moottoripolttoaineiden tuottamisen mustalipeän kaasutuksen 

avulla herättävän mielenkiintoa tulevaisuudessa. 

 

Työssä tutustutaan ensin mustalipeään polttoaineena sekä esitellään tavanomaisimmat tavat 

kaasuttaa mustalipeää. Myöhemmin tutustutaan mustalipeän kaasutuksen kehityshistoriaan 
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ja esitellään vuosien varrelta erilaisia mustalipeän kaasutuskonsepteja. Tarkemmin 

keskitytään Chemrecin kaasutuskonseptiin sekä sen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa olla 

osana selluteollisuutta. Kaikki esitetyt laskelmien tulokset perustuvat juuri Chemrecin 

paineistettuun korkealämpötilakaasutukseen. Työssä esitellään myös suurimmat edut, jotka 

olisivat saatavissa mustalipeän kaasutuksesta edellä mainitulla tavalla.  

 

2 MUSTALIPEÄ POLTTOAINEENA 

 

Mustalipeä on runsaasti ligniiniä sisältävä biopolttoaine, jota syntyy sellunkeiton 

sivutuotteena, sulfaattisellun valmistuksessa. Kuvassa 1 on esitettynä maailman ja 

Yhdysvaltojen sellu- ja paperiteollisuuden tärkeimpiä lukuja, joihin kuuluu myös 

mustalipeäntuotanto. (Raiko et al. 2002. s.524) 

 
Kuva 1. Sellu- ja paperiteollisuus Yhdysvalloissa ja koko maailmassa vuonna 2003 (Whitty. 2005. s.4) 
 

Nykyään mustalipeä poltetaan pääasiassa sellutehtaan soodakattilassa, joita maailmassa on 

arvioitu olevan noin 700 ja Suomessa noin 20. Mustalipeä on yksi suurimmista teollisista 

tuotteista maailmassa ja sitä poltetaan vuosittain noin 200 miljoonaa kuiva-ainetonnia eli se 

on varsin merkittävä biopolttoaine. (Raiko et al. 2002. s.524) 
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2.1 Mustalipeän ominaisuuksia 

 

Nimensä mustalipeä on saanut sen värinsä mukaan, joka johtuu lipeään liuenneista, alkalin 

värjäämistä ligniiniyhdisteistä. Mustalipeä otetaan talteen sellumassan pesuvaiheessa, 

jolloin kuiva-ainetta mustalipeässä on noin 15 %. Tämän takia mustalipeästä täytyykin 

haihduttaa haihduttamon yksiköissä vettä ja muita haihtuvia komponentteja niin, että 

mustalipeän kuiva-ainepitoisuus nostetaan 60–80 %:iinn, jolloin mustalipeää voidaan 

käsitellä palavana polttoaineena. (Knowpulp, Järvinen et al. 2002. s.358, Dayton ja 

Frederick. 1996. s.284) 

 

Mustalipeä sisältää noin puolet sellunvalmistukseen käytetystä puumassasta, 

keittokemikaaleja (esim. NaOH ja Na2S) ja vettä noin 20–40 painoprosenttia. Teholliselta 

lämpöarvoltaan mustalipeä on sangen alhainen vain n.12–13 MJ kuiva-ainekiloa kohden.  

Mustalipeä on korkea viskoosinen polttoaine ja sen viskositeetti on hyvin riippuvainen 

lämpötilasta sekä kuiva-ainepitoisuudesta. Korkean kuiva-ainepitoisuuden omaava 

mustalipeä on huonelämpötilassa yleensä kiinteää ja se liukenee veteen. Mustalipeän täytyy 

olla korkeassa lämpötilassa (~100ºC) säilyäkseen juoksevana poltto- ja varastointilaitteita 

varten, täten viskositeetti pidetään alle 0,5 Pas tason. Kuvassa 2 on esitettynä erikseen 

koivumustalipeän koostumus, josta havaitaan, että mustalipeä sisältää runsaasti 

epäorgaanisia yhdisteitä. Mustalipeän polttamisesta syntyykin erittäin paljon tuhkaa, joka 

kierrätetään takaisin sellutehtaan kemikaalikiertoon. Suuri tuhkanmuodostus on eräs 

mustalipeälle tyypillinen polttoteknisiä haasteita aiheuttava ominaisuus. (Raiko et al. 2002. 

s.562, Häkkinen ja Kouri. 2007. s.1) 
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Kuva 2. Koivumustalipeän koostumus (Knowpulp) 
 
 
Mustalipeän kaasutuksen kannalta epäorgaanisten aineiden suuri määrä tuo myös ongelmia, 

sillä varsinkin natrium alkalimetallina on epätoivottu aine synteesikaasussa, koska sillä on 

tapana lauhtua kaasuturbiinin siiville aiheuttaen korroosiota. Vertailukohtana voidaan 

käyttää puuta, josta epäorgaanisia tuhkaa muodostavia aineita on vain joitain prosentin 

kymmenyksiä. (Häkkinen ja Kouri. 2007. s.1) 

 

Vaikka mustalipeää käsitellään nesteenä, sen palamisen vaiheet ovat enemmänkin kiinteän 

polttoaineen kaltaiset. Se käy läpi kuivumis-, pyrolyysi- ja koksipalamisvaiheen aivan 

kuten puukin. Kaasutuksessa koksi ei pala vaan kaasuuntuu kaasutusreaktorissa 

olosuhteissa, jotka luodaan esimerkiksi vesihöyryn avulla. Kaasutusreaktio on 

endoterminen, joten siihen täytyy tuoda lämpöä ulkopuolelta(esim. vesihöyry), jotta reaktio 

tapahtuu. Taulukossa 1 on esitettynä mustalipeän tyypillisimmät osakomponentit 

painoprosentteina mustalipeän kuiva-aineesta sekä pyrolyysin jälkeisessä koksissa. (Whitty. 

1996. s.2-4) 
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Taulukko 1. Mustalipeän osakomponentit painoprosentteina kuiva-aineessa ja koksissa (Whitty. 1996. s.3) 
Komponentti Kuiva-aine Koksi 

C 33,8 34,0 
H 2,9 1,6 
O 34,8 36,0 
S 3,8 4,0 

Na 21,8 22,6 
K 1,2 1,3 
N 0,1 0,1 
Cl 0,2 0,2 

Muut 1,4 0,2 
 

Erään mustalipeän koostumus on esitettynä kuvassa 3, josta nähdään, että noin 60 % kuiva-

aineesta on polttoteknisesti hyödynnettävissä. 

 

 
Kuva 3. Mustalipeän pääainesosat (Raiko et al. 2002. s.525) 

 

2.2 Mustalipeän kaasuuntumisen osaprosessit 

Jos tarkastellaan mustalipeäpisaraa kaasutinreaktorissa, se käy läpi monimutkaisen 

kaasuuntumisprosessin, josta tässä työssä esitellään kolme pääprosessia: kuivuminen, 

pyrolyysi ja koksin kaasuuntuminen. Kuvassa 4 on esitettynä mustalipeän kaasuuntumisen 

vaiheet.  

Koksi 
20 % 
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Kuva 4. Mustalipeän kaasuuntumisen vaiheet (Whitty. 1996. s.4) 
 
Pienille partikkeleille ja matalissa lämpötiloissa kaasuuntumisen vaiheet seuraavat toisiaan 

suunnilleen peränjälkeisessä järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pyrolyysi 

ei ala ennen pisaran kuivumista. Suuremmille partikkeleille ja korkeissa lämpötiloissa tämä 

ei päde vaan vaiheitten rajat ovat epäselvemmät. Esimerkiksi pisara voi olla sisältä 

kuivumisvaiheessa kun taas pinnalla on jo alkanut pyrolyysivaihe. (Whitty. 1996. s.4-5) 

2.2.1 Kuivuminen 

Kun mustalipeäpisara viedään kuumaan ympäristöön se alkaa kuivua eli vesi höyrystyy 

pisarasta. Kuivumisprosessi on lämmönsiirtoriippuvainen ja kuivumisnopeus riippuu siitä 

kuinka nopeasti lämpö saadaan siirretyksi pisaraan. Yleensä mustalipeäpisara kuivuu alle 

sekunnissa. Luonnollisesti lämpötilan noustessa ja pisarakoon pienentyessä myös 

kuivumisaika lyhenee. Kuivumisen aikana mustalipeäpartikkelilla on tapana paisua noin 

1,5-kertaiseksi verrattuna alkutilaansa. (Whitty. 1996. s.4) 

2.2.2 Pyrolyysi 

Pyrolyysivaiheessa orgaaniset komponentit erottuvat ja muodostavat monia kaasumaisia 

yhdisteitä kuten hiilidioksidi, hiilimonoksidi, vety, metaani, muita kevyitä hiilivetyjä, 

rikkivetyä, muita kaasumaisia rikkiyhdisteitä ja raskaampia hiilivetyjä eli tervoja, jotka 

hajoavat itse keveämmiksi yhdisteiksi. Pyrolyysin jälkeen mustalipeäpisara on suurentunut 

edelleen (30-kertainen alkuperäisestä) ja jäljellä on jäännöshiili(koksi) eli orgaanisista 

aineista kaasuuntumaton materia (n.25 %) sekä suurin osa (n.75 %) epäorgaanisista 

aineista, joita ovat natriumkarbonaatti Na2CO3, natriumsulfidi Na2S, natriumsulfaatti 

Na2SO4 ja kaliumin vastaavat yhdisteet. Kuten kuivumisenkin tapauksessa reaktionopeus 

on lämmönsiirrosta ja pisarakoosta riippuvainen. Pyrolyysivaihe yleisesti kestää vähemmän 

kuin sekunnin, mutta pitenee, jos happipitoisuus on pieni. (Whitty. 1996. s.4, Marklund 

2001. s.1) 
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2.2.3 Koksin eli jäännöshiilen kaasuuntuminen 

Viimeinen vaihe on koksin kaasuuntuminen, jossa kaasufaasin ja kaasutuskaasun 

komponentit reagoivat jäljellä olevan orgaanisen aineksen kanssa, konvertoiden hiiltä 

kaasumaisiksi yhdisteiksi. Koksin kaasuuntumisessa on kyse diffuusiosta niin partikkelin 

pintaan kuin partikkelin sisään, toisin kuin pyrolyysivaiheessa, joka perustuu 

lämmönsiirtoon.  

 

Koksin kaasuuntuminen on endoterminen reaktio ja se on hitain vaihe koko 

kaasuuntumisprosessista. Matalissa lämpötiloissa (alle 900 ºC) se riippuu niin sanotuista 

kaasutusreaktioiden nopeuksista. Pääkaasutusreaktioyhtälöt (hiilikonversioyhtälöt) ovat 

seuraavat 

 

C O2CO,      (1) 

C +O2CO2,       (2) 

C+ CO22CO,      (3) 

C+H2O(g)H2+CO,      (4) 

C+ 0,5Na2 SO4 CO2 +0,5Na2S    (5) 

ja 

C+0,25Na2SO4CO+0,25Na2S.    (6) 

 

Yhtälöistä yhtälöt (3) ja (4) ovat hallitsevia. Kaasutusreaktion nopeus on hyvin 

lämpötilariippuvainen ja lämpötilan noustessa reaktionopeus nousee hyvin jyrkästi, mutta 

1100 ºC-asteen tienoilla, reaktionopeutta hallinnoi kaasujen diffuusionopeus partikkelin 

pintaan ja sen sisällä. (Whitty. 1996. s.3,5, Marklund 2001. s.2) 

 

Koksin kaasuuntumisreaktioiden jälkeen jäljelle jää ideaalitapauksessa sulat epäorgaaniset 

aineet ionimuodossa, pääasiassa Na2CO3 ja Na2S sekä lisäksi NaCl ja Na2SO4. Koksin 

kaasuuntumisvaiheen jälkeen pisaran halkaisija on noin puolet sen alkuperäisestä 

halkaisijasta. (Whitty. 1996. s.5, Marklund 2001. s.2, Raiko et al. 2002. s.202, 536–537 ) 
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3 MITÄ ON MUSTALIPEÄN KAASUTUS? 

 
Mustalipeän kaasutuksella (BLG) tarkoitetaan sellu- ja paperiteollisuuteen sidottua 

kaasutusprosessia, jossa mustalipeä ruiskutetaan kaasutusreaktoriin, jolloin edellisissä 

luvuissa mainitut orgaanisen aineksen kaasuuntumisen osaprosessit tapahtuvat korkeassa 

lämpötilassa ja polttoteknisesti alistökiömetrisissä oloissa, synnyttäen raakaa palavaa 

synteesikaasua. Synteesikaasu jäähdytetään ja puhdistetaan, jolloin saadaan erilaisiin 

sovelluksiin käypää puhdasta kaasua. Riippuen teknologiasta, kaasun koostumus ja 

lämpöarvo vaihtelevat. Kaasu voidaan polttaa esimerkiksi kaasuturbiiniin polttokammiossa 

ja savukaasujen pyörittäessä kaasuturbiinia saadaan generaattorista sähköä. Lämpöä 

prosessissa voidaan ottaa talteen monessa vaiheessa tuottaen höyryä tehtaan tarpeisiin tai 

pyörittämään höyryturbiinia. (Ekblom et al. 2003.) 

 

Mustalipeän kaasutus on siis aivan kuten mikä muukin kaasutusprosessi, mutta sen 

tavoitteena on mustalipeän energiasisällön hyödyntämisen lisäksi keittokemikaalien 

talteenotto kuten Tomlinson-kattiloissakin eli nykypäivän tavanomaisissa soodakattiloissa. 

BLG-teknologiaa on kehitetty vuosikymmeniä vaihtoehtoisena prosessina 

sulfaattisellutehtaan soodakattilan korvaamiseksi. Korvaava prosessi olisi edellä kuvailtu 

IGCC-prosessi (Integrated Gasification Combined Cycle) eli kaasutuskombiprosessi, jossa 

kaasulla tuotettaisiin höyryä ja sähköä tehtaan tarpeisiin sekä mahdollisesti myös 

moottoripolttoaineita. Prosessi tunnetaan paremmin nimellä BLGCC (Black Liquor 

Gasification Combined Cycle ja yhdistettynä moottoripolttoainetuotantoon nimellä 

BLGMF (Black Liquor Gasification with Motor Fuels). Kuvassa 5 on esitetty periaatekuva 

BLGCC-prosessista, jossa kaasutuskaasuna käytetään happea, jolloin kaasutusprosessiin 

kuuluu myös niin sanottu ASU-yksikkö (Air Separation Unit) eli ilman erotusyksikkö, 

jossa happi valmistetaan. (Ekbom et al. 2003. s.69, Hepola ja Kurkela. 2002. s.20, 

Knowpulp) 
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Kuva 5. Periaatekuva mustalipeän kaasutuskombiprosessista (Ekblom et al. 2003. appendix I. s.8) 
 

Tulevaisuuden sellutehdas olisi mustalipeän kaasutukseen perustuva biojalostamo, jossa 

tuotettaisiin sähkön ja lämmön lisäksi moottoripolttoaineita kuten metanolia, 

dimetyylieetteriä (DME) tai vetyä (H2). Myös muita kemikaaleja voitaisiin tuottaa. 

Soodakattila korvattaisiin mustalipeän kaasutuksella. Kuvassa 6 on esitettynä 

biojalostamoksi modifioidun sellutehtaan periaatekuva.  (Berglin et al. 2003. s.1) 

 

 
Kuva 6. Tulevaisuuden sellutehdas (Landälv. 2009. s.5) 

Kaasutin 

Keitto ja 
Haihdutus 
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Mustalipeän kaasutus voidaan suorittaa höyryn avulla miltei ilmanpaineisena tai 

paineistetun ilman tai hapen avulla. Kehityksen alla olevat mustalipeän kaasutusprosessit 

voidaan jakaa kahteen tyyppiin toimintalämpötilojensa mukaan matala- ja 

korkealämpötilakaasutukseen.  Toimintalämpötila määrää sen, missä tilassa suurin osa 

epäorgaanisista aineista poistuu kaasutusreaktorista. (Hepola ja Kurkela. 2002. s.20–21) 

 

Kaasutinreaktorit voivat olla hyvin erilaisia ja käyttävät erilaisia lämpötiloja ja paineita. 

Mustalipeän kaasutukseen aikojen saatossa sovellettuja reaktorityyppejä ovat 

 korkeapaineiset, hydrotermiset, 

 modifioidut Tomlinson-kattilat, 

 sulasuola-, 

 leijupeti-, 

 kiertoleijupeti- ja 

 myötävirtakaasutinreaktorit. 

Näistä reaktorityypeistä leijupetilliset sekä myötävirtakaasuttimet ovat antaneet 

lupaavimpia tuloksia. (Verrill ja Whitty. 2003. s.5) 

 

3.1 Mustalipeän korkealämpötilakaasutus (HTBLG) 

 

Korkealämpötilaprosesseissa (High Temperature Black Liquor Gasification) lämpötila on 

yli 950 ºC, jolloin epäorgaaniset aineet poistuvat sulana. Kaasutinkonstruktiona käytetään 

nykyään korkealämpötilakaasutuksessa myötävirtakaasutinta, jossa mustalipeä ja 

kaasutuskaasu puhalletaan kaasutusreaktorin yläpäästä ja itse synteesikaasu poistuu 

alempana kaasun ja sulan erotusosassa. Tässä kaasutustavassa lämmöntuonti on suoraa (vrt. 

epäsuora lämmöntuonti). Taulukossa 2 on esitettynä tavanomainen synteesikaasun 

koostumus ja tehollinen lämpöarvo, kun kaasu on tuotettu korkealämpötilaisessa 

myötävirtakaasutin reaktorissa. (Hepola ja Kurkela. 2002. s.20) 
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Taulukko 2. Tyypillinen synteesikaasun koostumus ilma- ja happikaasutuksessa(Lindblom. 2002. s. 8, 12) 

Synteesikaasun 
osakomponentit 

Ilma Happi 

Vety (H2), % 10–15 30–35 
Hiilimonoksidi (CO), 

% 
8-12 28–32 

Hiilidioksidi (CO2), % 15–17 30–35 
Metaani (CH4), % 0,2-1 0,5-2 

Typpi (N2), % 55–65 1-4 
Lämpöarvo, MJ/kg 2,5–3,5 7-9,5 

 

Taulukon 2 mukaan ilmakaasutuksessa synteesikaasussa typpeä on suurin osa, kun taas 

hapen tapauksessa suurin osakomponentti on vety. Kuvassa 7 on esimerkkinä ruotsalaisen 

Chemrecin peruskonstruktio mustalipeän paineistettuun korkealämpötilakaasutukseen. 

(Hepola ja Kurkela. 2002. s.20, Lindblom. 2002. s.8, 12) 

 

 
Kuva 7. Chemrecin korkealämpötilakaasutin (Olofsson

 
 et al. 2005. s.16) 

 

Kaasuttimen alaosa on kuin soodakattilan sekoitussäiliö, josta sula viherlipeä pumpataan 

viherlipeäsuodattimien kautta kaustistamolle jatkokäsittelyä varten. Kaasuttimen alaosa 

täten on siis sellunkeittokemikaalien talteenottoa varten. (Knowpulp) 
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3.2 Mustalipeän matalalämpötilakaasutus (LTBLG) 

 

Matalalämpötilaprosessit (Low Temperature Black Liquor Gasification) perustuvat 

nykyään epäsuoranlämmöntuonnin leijukerroskaasutukseen kaasutuslämpötilana on 700C 

tai alhaisempi, jolloin epäorgaaniset yhdisteet ja poistuvat kaasuttimesta kiinteinä. Kuvassa 

8 on esimerkki matalalämpötilaisesta kaasutinkonstruktiosta. Kuten kuvasta nähdään, kaasu 

otetaan talteen reaktorin yläosasta.  Havaitaan myös, että lämmöntuonti on osaksi epäsuora. 

Pieni osa syntyvästä kaasusta poltetaan, jolloin lämpöä siirretään mustalipeään epäsuorasti. 

Mustalipeään siirtyy lämpöä myös suoraan leijutushöyrystä. (Hepola ja Kurkela. 2002. 

s.20–22, Olofsson et al. 2005. s.19) 

 

 
Kuva 8.  Matalalämpötilakaasutinkonstruktio (Olofsson

 
et al. 2005. s.19) 

 

Tällaisen mustalipeän kaasutukseen tarkoitetun leijukerroskaasuttimen petimateriaalina 

käytetään esimerkiksi natriumkarbonaattia Na2CO3. Taulukossa 3 on esitettynä epäsuoran 

lämmöntuonnin (matalalämpötilakaasutus) kautta tapahtuvan kaasutuksen synteesikaasun 

tavanomainen koostumus sekä tehollinen lämpöarvo. (TRI. 2007.  s.1) 
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Taulukko 3.  Tyypillinen synteesikaasun koostumus epäsuoran lämmöntuonnin kaasutuksessa (Wisconsin 

biorefining development initiative. 2004. s. 1) 

Vety (H2), % 61,9 
Hiilimonoksidi (CO), 

% 
23,7 

Hiilidioksidi (CO2), 
% 

10,5 

Metaani (CH4), % 3,5 

Tehollinen 
lämpöarvo, MJ/kg 

20,95 

Taulukosta 3 nähdään, että mustalipeästä syntyvä synteesikaasu on hyvin vetyrikasta. 

 

4 MUSTALIPEÄN KAASUTUKSEN KEHITYSHISTORIAA 

 

Mustalipeän kaasutuksen kehitys on ilmeisesti lähtenyt käyntiin Yhdysvalloissa jo 1920-

luvun lopulla G.A. Richterin patenttihakemuksesta, jota seurasi muita patenttihakemuksia 

(mm. E.G. Goodell ja W.L. Savell) mustalipeän kaasutusprosessin kaltaisille prosesseille. 

1930-luvulla kehitetty, nykyään valtaosin käytetty Tomlinson-prosessi 

(soodakattilaprosessi) on ollut vallitseva prosessi selluteollisuudessa. Vaikka Tomlinson-

prosessi onkin suhteellisen ongelmallinen ja vaikka mustalipeän kaasutuksella 

saavutettaisiin merkittäviä etuja verrattuna nykyiseen teknologiaan, on 

soodakattilatekniikkaa tutkittu enemmän. (Whitty. 2005. s.10–11) 

 

1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa mustalipeän kaasutuksen termodynamiikkaa 

tutkittiin Ruotsissa. Tutkimuksen rahoitti Ruotsin sellu- ja paperiteollisuus ja se johti 

koelaitoksen rakentamiseen. Prosessi tunnettiin nimellä SCA-Billerud-prosessi. Prosessia 

käytettiin keittokemikaalien kierrätykseen, mutta vaivaa nähtiin paljon selluntuotannon 

kapasiteetin lisäämiseksi. Vuosien 1960–1980 välillä monet yhdysvaltalaiset yritykset 

kuten St. Regis ja Texaco kehittivät myös omia prosessejaan, jotka poikkesivat melko 

paljon nykyteknologiasta. St. Regis-prosessi oli hydropyrolyysiprosessi ja Texacon prosessi 

oli mustalipeän koksausprosessi. 1970-luvulla kiinnostuksen kohteena Ruotsissa oli mm. 

Ny Sodahus Prosessi(NSP), mutta kuten aikaisempi SCA-Billerud ei tämäkään tuonut 
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varsinaista teknistaloudellista parannusta Tomlinsonin prosessiin verrattuna.  1980-luvulta 

lähtien kaasutusprosessit alkoivat muistuttaa enemmän nykypäivän johtavia BLG-

prosesseja.  Kehittäjinä toimivat Yhdysvalloissa mm. Champion-Rockwell vuosina 1982–

1988 ja Babcock&Willcox vuosina 1993-1998. Nykyään tärkeimpiä kehittäjiä ovat 

ruotsalainen Chemrec sekä yhdysvaltalainen MTCI, joiden teknologiat ovat tällä hetkellä 

maailman kärkiryhmässä. Edellä mainituista teknologioista ja niiden historiasta kerrotaan 

tarkemmin luvussa 5.  (Verril ja Whitty. 2003, Marklund. 2006. s.5) 

 

Suomessa panostettiin 1990-luvulla voimakkaasti paineistettuun biomassan kaasutukseen. 

Erityismaininnan saakoon Liekki 2 poltto- ja kaasutusteknologian kehitysohjelma, jota 

johtivat VTT Energia ja Åbo Akademi. Paineistetulla mustalipeän kaasutuksella arveltiin 

saatavan jopa 2 000 megawattia lisää tehoa sähköntuotantoon pitkällä aikajänteellä. 

Vertailukohtana oli mustalipeän poltto perinteisessä soodakattilassa. Kaasutushanke oli 

merkittävä, sillä tällä hetkellä mustalipeästä saadaan noin kymmenen prosenttia Suomen 

energiasta. Vielä vuonna 1994 uskottiin vahvasti, että ensimmäiset paineistettuun 

mustalipeän kaasutukseen perustuvat laitokset valmistuvat vuoteen 2000 mennessä. (Rissa. 

2003. s.59, Hjelt et al. 2002. s.63) 

 

Käyttökokeissa törmättiin kuitenkin kaasutinjärjestelmän hallintaongelmiin, mm. reaktorin 

tukkeutumiseen. Myös korroosio-ongelmat olivat odotettua suurempia. Tekniset ongelmat 

olisivat olleet ratkaistavissa, mutta raha ja aika loppuivat kesken. Suomeen ei koskaan saatu 

rakennettua edes suunniteltua 50–100 megawatin koelaitosta. Sellaista kaavailtiin 

Summaan, mutta tilausta hankkeen toteuttamiseksi ei syntynyt. Uutta teknologiaa kilvan 

kehittäneet entinen Tampella Oy eli nykyinen Kvaerner Pulping Oy ja Ahlström Oy eli 

nykyinen Foster Wheeler Oy ovat nyt luopuneet hankkeista ja pitävät kaasutuksessa hyvin 

matalaa profiilia.  

 

Julkisen vallan innostus mustalipeän kaasutukseen on Suomessa hiipunut. Tekniset 

ongelmat ja rahanpuute ovat siirtäneet mustalipeän kaasutusta Suomessa useilla vuosilla 

eteenpäin. Uuden tekniikan käyttöönottoon ei ole energiataloudellisia paineita. 

Metsäteollisuusyritykset eivät myöskään halua ottaa riskejä uusien teknologioiden kanssa. 
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Nyttemmin tutkimus on jatkunut pienimuotoisena VTT Prosesseissa ja Åbo Akademissa. 

Suomi on kuitenkin tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. (Rissa. 2003. 

s.59) 

 

Taulukossa 4 on esitelty 1958-luvulta alkaen kehitteillä olleet ja olevat prosessit 

maailmalla. Kiinnostus mustalipeän kaasutukseen on ollut vuoristorataa ja suunta on ollut 

luvussa 3 esiteltyjä teknologioita kohti. (Verril ja Whitty. 2003., Hepola ja Kurkela. 2002. 

s.21–22) 
 

Taulukko 4. Kehitteillä olleet ja olevat mustalipeän kaasutus prosessit (Whitty. 2005. s.13) 

St. Regis SCA-Billerud 

Weyerhaeuser Texaco 

Owens-Illinois VTT 

ABB B&W 

KBR MTCI/TRI 

  

 Matalalämpötilaprosessit 

  

  

  Copeland DARS 

NSP Champion/Rockwell 

U. California SKF 

Paprican Ahlstrom 

Tampella Noell 

B&W Chemrec 

  

  

Korkealämpötilaprosessit 

  

  

   
 

Tässä työssä esitellään tarkemmin tärkeimmät prosessit ja keskitytään eniten 

markkinapotentiaalia omaaviin matala- ja korkealämpötilaprosesseihin ja niiden 

sovelluksiin. Taulukossa 4 on tummennettuna juuri nämä MTCI:n ja Chemrecin 

nykyaikaisimmat ja lupaavimmat teknologiat. Taulukossa 4 on tummennettuna myös KBR-

prosessi sen mielenkiintoisuutensa takia. 
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4.1 SCA-Billerudin prosessi  

 

SCA-Billerud-prosessia kehitettiin vuosina 1958–1980. SCA-Billerud kaasutuskonseptissa 

mustalipeän suora poltto oli tahallisesti vältetty. Kuvassa 9 on esitettynä SCA-billerud-

prosessin periaatekuva.   

 

 
 
Kuva 9. SCA-Billerud-prosessi (Whitty. 2005. s.14) 
 

Prosessissa poltettiin öljyä niin, että kaasutusreaktoriin ruiskutettu mustalipeä kaasuuntui 

öljyn savukaasuista tuodun lämmön ja yli-ilman ansiosta. Lopputuotteena oli palava 

synteesikaasu, joka voitiin polttaa kattilassa puhdistamisen jälkeen. Prosessi toimi 

matalassa lämpötilassa (700–750C), jolloin kaasuuntumatta jäänyt kiintoaine sisälsi 

pääasiassa natriumkarbonaattia ja hiiltä.  Kaikki rikki konvertoitiin rikkivedyksi lukuun 

ottamatta kiintoaineessa pieninä määrinä olleita rikkiyhdisteitä. (Whitty. 2005. s.14, 

Ekblom et al. 2003. s.3) 

 

Ensimmäinen SCA-Billerud pilottilaitos, jonka kapasiteetti oli 150 kg ka/h, rakennettiin 

1959 Ruotsiin Jösseforssiin. Seuraava laitos vuonna 1961 oli isompi noin 1500 kg ka/h ja 

se sijaitsi Ruotsin Östrandissa. Näillä pilottilaitoksilla saatiin selville, että jos halutaan 

säilyttää korkea hiilikonversioaste, lämpötilan on oltava lähellä natriumsuolojen 

sulamispistettä. Laitoksen hyötysuhde ei ollut korkea. SCA-Billerudin kaupallisia laitoksia 
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on rakennettu viisi kappaletta, mutta prosessin kehitys on lopetettu sen teknisen heikkouden 

takia. (Whitty. 2005. s.14, Ekblom et al. 2003. s.3) 

 

4.2 NSP-prosessi (Ny Sodahus Process) 

 

Prosessin kehitys tapahtui vuosina 1973–1985 ja se muistutti paljon tavanomaista 

soodakattilaa, mutta sen alaosassa oli sykloni, johon mustalipeä ruiskutettiin ja siellä 

mustalipeä kaasuuntui ja johdettiin heti perässä olevaan kattilaan poltettavaksi. Sula otettiin 

talteen syklonin alaosasta, kuten kuvasta 10 nähdään. (Whitty. 2005. s.16)  

 
Kuva 10. Ny Sodahus Prosessi (Whitty. 2005. s.16 ) 

 

Toimintalämpötilaltaan prosessi oli korkealämpötilainen ja toimi noin 1100–1400C-asteen 

välillä. Pilottilaitoksen kapasiteetti oli 100t ka/d. Rahoitus- ja korroosio-ongelmien takia 

NSP-teknologia kuitenkin hylättiin. (Whitty. 2005. s.16) 
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4.3 Champion-Rockwell  

 

Kaasutin perustui Yhdysvaltalaisen Rockwellin sulasuolakaasuttimeen, joka oli esimerkiksi 

hiiltä varten. Mustalipeäkoelaitos toimi korkeassa lämpötilassa ja sen kapasiteetti oli 6 t 

ka/d. Champion-Rockwell totesi tuohon aikaan monia mustalipeän kaasutuksen tuomia 

etuja tutkimuksiensa perusteella. Etuja heidän mukaansa oli parempi energiatehokkuus 

verrattuna konventionaaliseen teknologiaan, korkeampi rakennussuhde, joten soveltuvuus 

tehtaan tarpeisiin olisi parempi, modulaarisuus, sula-vesi-räjähdysten eliminoiminen, 

pienemmät investointi- ja käyttökustannukset, ja selvästi pienemmät kaasumaiset päästöt. 

Kuvassa 11 on esitettynä periaate kaasuttimen rakenteesta. (Whitty. 2005. s.17, Kohl ja 

Stewart. 1988. s.6) 

 
Kuva 11. Champion-Rockwell kaasutin (Whitty. 2005. s.17) 

 

Champion-Rockwellin kehitys ajoittui vuosille 1982–1988 ja sen kehitys lopetettiin 

rahoituksen puutteeseen. Suunnitelmissa oli kehittää suurempi, paineistettu 

mustalipeäkaasutin. (Whitty. 2005. s.17) 
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4.4 Tampella 

 

Tampellan(nykyään Metso Oyj) kaasutinta kehitettiin vuosina 1988–1993. Kaasutin oli 

1000C-asteen lämpötilassa toimiva myötävirtakaasutin. Konstruktiossa mustalipeä 

kaasutetaan sen orgaanisenaineksen osittaisella poltolla. Sula erotettiin tuotekaasusta 

erityisessä sulasyklonissa, joka sijaitsi kaasutin reaktorin alaosassa.  Kaasutin toimi CFB-

periaatteella ja palamisilma esilämmitettiin raakakaasujen lämmöllä sitä samalla 

jäähdyttäen. Loput alkalit otettiin talteen kaasunpuhdistimesta, jossa kaasusta puhdistettiin 

rikkivety. Teknologian etuina pidettiin sulan kuumaerotusta ja kaasun kuumapuhdistusta. 

Kuvassa 12 on esitettynä periaatekuva Tampellan kaasutinkonstruktiosta. (Verrill ja 

Whitty. 2003. s.14, Finchem. 1995. s.4) 

 

  
Kuva 12. Periaatekuva Tampellan HTBL-kaasuttimesta (Verrill ja Whitty. 2003. s.14) 
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Tampella aloitti pilottilaitosluokan testit vuonna 1991 ja lisätutkimukset koskivat 

paineistamatonta mustalipeän kaasutusta. Pilottilaitoskokeiluja ajettiin suhteellisen suurella 

ilmakertoimella (0,6–0,7), mikä johti mataliin reduktioasteisiin (50–70 %) ja lisäksi 

matalaan synteesikaasun lämpöarvoon. Koska lämpötila oli suhteellisen korkea, 

hiilikonversioaste oli todella hyvä ja tervojen sekä muiden raskaiden orgaanisten 

yhdisteiden muodostumiselta vältyttiin. Tampella lopetti lopulta mustalipeän kaasutuksen 

kehittämisen keskittäen voimavaransa biomassan kaasutuksen. (Finchem. 1995. s.4-5)  

 

4.5 Ahlstrom Kamyr 

 

Ahlstrom lopetti mustalipeän kaasutuksen tutkimisen 1990-luvun alkupuolella, jolloin 

yrityksen tarkoituksena oli Rolf Ryhamin (tutkimus- ja kehityspäällikkö) mukaan ”seurata, 

ei johtaa” mustalipeän kaasutuksen kehitystä. Ahlstrom oli itsevarma siitä, että heillä oli 

riittävä tietotaito kaasuttimen toimittamiseksi, jos kysyntä olisi noussut. Kaasutusprosessin 

yksityiskohtaisia tietoja ei ole helposti saatavilla. (Finchem. 1995. s.2-3) 

Ahlstrom Kamyr-teknologia perustui paineistettuun myötävirtakaasuttimeen (downflow-

kaasutin). Prosessi oli monien muiden prosessien kaltainen HTBLG-prosessi, jossa 

epäorgaaniset aineet poistuivat kaasutinreaktorista sulana ja sen hiilikonversioaste oli 

korkea.  Ahlstrom totesi, että mustalipeän kaasutus on mahdollista, mutta he eivät 

saavuttaneet pilottilaitoksellaan parannusta verrattuna Tomlinson-kattilaan. 

Demonstraatioprosessiin oli kytketty Rankine-prosessi, jolla tuotettiin luonnollisesti 

sähköä. (Finchem. 1995. s.2-3) 

Ahlstrom totesi myös, että “suuria muutoksia” pitäisi tehdä, jos ajateltaisiin prosessiin 

liitettävän Brayton-prosessi (kaasuturbiiniprosessi), koska synteesikaasu ei ollut tarpeeksi 

puhdasta. Kaasu oli liian rikkivetypitoista käytettäväksi kaasuturbiineissa. Ahlstromin 

teoreettiset mallit osoittivat, että sähköntuotanto kasvaisi kolminkertaiseksi edellä mainitun 

kombikytkennän myötä. Ahlstrom ounasteli noihin aikoihin tämän olevan tulevaisuudessa 
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riittävä kannustin sellutehtaille harkitakseen panostamista mustalipeän kaasutuksen 

tutkimiseen. (Finchem. 1995. s.2-3) 

 

4.6 Babcock & Wilcox 

 

Babcock & Wilcox Company (B&W) aloitti mustalipeän kaasutuksen kehittämisen 1989.  

B&W (McDermott Technology, Inc. entinen B&W:n R&D osasto) teki kokeiluja pienellä 

koelaitteistolla saadakseen tietoa suuremman pilottilaitoksen rakentamista varten.  

Tutkimusta rahoitti Yhdysvaltojen energiaosasto U.S. D.O.E. (U.S. Department of Energy). 

Suunnitellun kaasuttimen oli tarkoitus toimia suurella kuiva-ainepitoisuusalueella (65 % -

85 %). (Verrill ja Whitty. 2003. s.8, Finchem. 1995. s.3, Dickinson. 1998. s.1) 

 

Kaasutinkonstruktiona oli ilmakaasuttteinen, leijupetillinen matalalämpötilakaasutin. 

Prosessi tuotti kiinteitä natriumkarbonaattihiukkasia, jotka muodostivat leijupetin. Petiä 

leijutettiin höyryn ja esilämmitetyn alistökiömetrisen ilmamäärän avulla, jotka myös aikaan 

saivat kaasutusreaktiot. Petistä kaasun mukana kulkeutuvat hiukkaset otettiin talteen 

syklonierottimella ja palautettiin takaisin petiin. Käytetty petimateriaali otettiin talteen 

liuottimeen, jossa se sekoitettiin veteen. Synteesikaasu jäähdytettiin jätelämpökattilassa 

sopivalle lämpötilatasolle rikkivedyn puhdistamista varten.  Kuvassa 13 on esitettynä 

prosessin pääkomponentit. Äärimmäisenä oikealla kuvassa sijaitsee kaasunpuhdistin.  
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Kuva 13. Babcock & Wilcox-kaasutusprosessin pääkomponentit (Verill ja Witty. 2003. s.8) 
 

Rikkivety imeytettiin rikkivedyn talteenottojärjestelmässä (kaasunpuhdistin) liuottajasta 

johdettuun karbonaattirikkaaseen lipeään, joka samalla pesi kaasun. Lopputuotteena saatiin 

sopivaa viherlipeää, joka sisälsi natriumkarbonaattia ja natriumbikarbonaattia. Puhdasta 

tuotekaasua voitiin käyttää sähköntuotantoon niin kaasukattilassa kuin kaasuturbiinissakin. 

(Finchem. 1995. s.3, Dickinson. 1998. s.1) 

 

Babcock & Wilcoxin kokeet osoittivat, että kaasutus matalalla lämpötilalla 

(tuhkansulamislämpötilan alapuolella) ei mahdollista kaikkien orgaanisten aineiden 

kaasuuntumista. Myös tervoja ja hiilijäännöstä muodostui haitaksi. Edellisestä johtuen he 

kehittivät uuden prosessin, jossa muodostuneet tervat ja hiilijäännös poltettiin erillisessä 

polttolaitteessa, jolloin saatettiin saavuttaa täydellinen hiilikonversio. Prosessin 

integroimisessa kaasutusprosessin kanssa oli kuitenkin monia haasteita. (Dickinson. 1998. 

s.1) 

Monet talousanalyysit osoittivat, että heidän matalalämpöteknologiaansa perustuva 

kaasutusprosessi oli kilpailukykyinen vallitsevan teknologian (pienet Tomlinson-kattilat) 

kanssa ajatellen tuotannon lisäämistä. Prosessin energiantuotanto muodostui tuotekaasusta 

tai sähköstä riippuen siitä olisiko kyseessä pelkkä kaasutin vai kombikytkentä. 

Babcock&Wilcox ajatteli tämän palvelevan paremmin tulevaisuuden sellu- ja 

paperiteollisuuden tarpeita. B&W totesi myös, että suurten laitosten tapauksessa 
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paineistettu happikaasutus tulisi olemaan potentiaalinen, mutta tutkimustyötä monella osa-

alueella täytyisi tehdä sen osoittamiseksi. Vuonna 1998 B&W lopetti suuremman luokan 

mustalipeän kaasutuksen tutkimisen. (Dickinson. 1998. s.3, Verrill ja Whitty. 2003. s.8) 

 

4.7 ABB  

 

ABB kehitti omaa mustalipeäkaasutinkonstruktiotaan vuosien 1989 ja 1997 välillä. 

Pilottilaitos sijaitsi Ruotsissa Västeråsin kaupungissa. Pilottilaitoksen kapasiteetti oli 2,5 t 

ka/d ja se toimi hyvin, mutta hylättiin yrityksen prioriteettien muuttuessa.  

Prosessikehityksen lopettamispäätökseen vaikutti myös selvien markkinoiden löytäminen 

järkevässä ajassa. (Whitty. 2005. s.15, Dahlquist. 2003. s. 3) 

 

Prosessi oli joko ilma- tai happikaasutteinen LTBLG-prosessi, joka toimi aina 5 barin 

paineeseen saakka. Prosessin periaate on esitettynä kuvassa 14. (Whitty. 2005. s.15, 

Dahlquist. 2003. s. 2) 

 

 
Kuva 14. ABB:n CFB-kaasutin (Whitty. 2005. s.15) 
 

Kaasutin oli kiertoleijupetillinen (CFB) ja pilottilaitoksessa oli kaksi sarjassa olevaa 

syklonia, jotka erottivat kiintoaineet kaasusta ja kierrättivät ne suoraan takaisin petiin. 
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Petimateriaalina oli esimerkiksi natriumkarbonaatti. Sykloneiden jälkeen kaasua 

jäähdytettiin lämmönvaihtimilla, joiden jälkeen kaasu ohjattiin suodatinyksikön läpi. 

Suodatinyksikkö otti talteen suurimman osan kiintopartikkeleista, jotka olivat vielä 

kaasussa. Suodatusta seurasi kaksivaiheinen vastavirtakaasunpuhdistin. Lopulta saatiin 

puhdasta synteesikaasua, josta otettiin pieni osa ilmanesilämmitykseen. (Dahlquist. 2003. 

s.1-2, Whitty. 2005. s.15) 

 

Prosessin ilma esilämmitettiin noin 400oC-asteiseksi ja mustalipeä ennen kaasutusta 120oC-

asteiseksi. Kaasunpuhdistimessa testattiin erilaisia absorptiomateriaaleja, joiden tarkoitus 

oli valikoivasti absorboida rikkivetyä ja välttää hiilidioksidin samanaikaista 

absorboitumista.  Valikoiva rikkivedyn absorboituminen puhdistimessa saavutettiin 

natriumkarbonaatin ja natriumhydroksidin avulla, jolloin noin 20-kertainen määrä 

rikkivetyä absorboitui verrattuna hiilidioksidin absorptioon puhdistimessa. (Dahlquist. 

2003. s.1-2) 

 

Myöhemmässä kehityksessä ABB:n prosessiin lisättiin titaanidioksidia (TiO2), jotta 

päästäisiin suorakaustisointiin. Suorakaustisoinnilla tarkoitetaan tässä, että 

natriumkarbonaattia ei tarvitse polttaa erillisessä meesauunissa, kuten 

soodakattilalaitoksilla. Suorakaustisoinnilla natriumkarbonaatista saataisiin suoraan 

kalsiumoksidia (CaO) ja edelleen valkolipeää eli natriumhydroksidia (NaOH). 

Titaanidioksidin lisäämisen myötä saavutettiin pienempi laitteisto sekä mahdollisuus 

käyttää korkeampia kaasutuslämpötiloja ilman petimateriaalin kokkaroitumista. 

Kokonaisenergiankulutus pieneni myös tämän myötä. (Dahlquist. 2003. s. 2) 

 

4.8 Kellogg Brown and Root (KBR) 

 

Varmaan mielenkiintoisimmat ja lähimpänä lupaavia nykyteknologioita (MTCI ja 

Chemrec) olevat mustalipeän kaasutusprosessit lienevät yhdysvaltalaisen KBR:n 

leijukerroskonseptit. KBR:llä oli kaksi leijupetikonseptia, joita se kehitti aina 1980-luvun 

alusta 2000-luvun alkuun saakka. KBR kehitti niin sanottua kuljetusreaktorikaasutinta 
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(transport-reaktori) ja myöhemmin KRW Energy Systemsin kanssa siitä modifioitua 

suihkupetillistä (KRW spouting bed) kaasutinta. (Hood ja Henningsen. 2000. s.4, Verrill ja 

Whitty. 2003. s.12–13) 

 

Prosessi muistutti osaltaan ABB:n konseptia, sillä KBR lisäsi titaanidioksia prosessiin 

päästäkseen korkeampiin lämpötiloihin ja suorakaustisointiin. Kaasuttimet olivat 

paineistettuja (>20bar) kaasutuslämpötilan ollessa 800–1000oC välillä. Kaasutuskaasuna 

käytettiin höyryä ja ilmaa, puhdasta happea tai rikastettua ilmaa ja höyryä. Prosessi tuotti 

keskilämpöarvoista (7-12 MJ/m3) tuotekaasua. Konseptia ei kuitenkaan ole testattu 

suuremmassa mittakaavassa, vaikka KBR:llä oli suunnitelmissa rakentaa kuljetusreaktorin 

pilottilaitos, jonka kapasiteetti olisi ollut 2,4 t ka/d. KBR on hyllyttänyt testaussuunnitelmat 

tällä hetkellä. Kuvassa 15 esitettynä periaatekuva KBR:n prosessista, johon on piirretty 

myös kaasuturbiini ja jätelämpökattila (HRSG). (Hood ja Henningsen. 2000. s.4, Farmer ja 

Sinquefield. 2009. s.13, Verrill ja Whitty. 2003. s.12–13) 

 

 
Kuva 15. KBR-kaasutusprosessin periaatekuva (Verrill ja Whitty. 2003. s.13) 
 

Koska prosessi pystyi käyttämään korkeampia lämpötiloja suolojen kuitenkaan sulamatta, 

vältyttiin sulan voimakkaalta korrodoivalta ominaisuudelta. Selvänä etuna oli myös 

kaasutuksen kinetiikan mahdollistama hyvin lyhyt viipymä reaktorissa sekä kaasun ja 

kiintoaineen tehokas sekoittuminen. Osa kemikaaleista otettiin jatkuvasti 
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hydrolyysiprosessiin, jossa kiintoaine sekoitettiin veteen. Tämän jälkeen titaaniyhdisteet 

eroteltiin saadusta lipeästä. Lopulta saatiin valmista keittolipeää sellun keittoa varten. 

Kaustisointi olikin yksi tämän prosessin vahvimmista puolista. (Farmer ja Sinquefield. s.13, 

Verrill ja Whitty. 2003. s.13) 

 

Kuvassa 10 keskellä oleva HTDS on KBR:n kehittämä ja lisensioima rikin 

kuumapoistojärjestelmä, joka pystyi poistamaan rikin 15000ppmv tai korkeamman 

pitoisuuden omaavasta kaasusta jopa alle 20ppmv tasolle. Järjestelmä koostui kuvan 16 

mukaisesta absorbaattori- ja regeneraatio-osista ja se pystyi toimimaan aina 550–700oC-

asteen välillä. 

 
Kuva 16. HTDS-järjestelmän periaatekuva (Hood ja Henningsen. 2000. s.8) 
 

Irtonainen absorptiomateriaali (sorbentti) sitoi rikkiä ja se kierrätettiin regeneraatio-osan 

kautta sykloneiden avulla takaisin absorbaattoriin, jossa se jälleen kykeni sitomaan rikkiä 

itseensä. Tälle järjestelmälle suunniteltiin suoritettavan lisää testejä ja kokeiluja erilaisilla 

mustalipeälaaduilla 2000-luvun kuluessa. (Hood ja Henningsen. 2000. s.8–9) 

 

Vaikka KBR:llä ei ole tulevaisuuden suunnitelmissaan tehdä lisätestejä, se säilyy silti 

taustalla mielenkiintoisena ja toteuttamiskelpoisena mustalipeän kaasutusmenetelmänä, 

joka saattaa tuoda tulevaisuudessa omia hyviä puoliaan nykyteknologiaan liitettäväksi ja 
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näin parantaen jo olemassa olevia kaupallisia prosesseja.  (Farmer ja Sinquefield. 2009 

s.13) 

 

5 MUSTALIPEÄN KAASUTUSTEKNOLOGIAT TÄNÄÄN 

 

Nykyään näkyvimmät mustalipeän kaasutuskonseptit löytyvät Ruotsalaiselta Chemreciltä ja 

yhdysvaltalaisen Manufacturing Technology Conversion International Company:lta 

(MTCI). MTCI:n konseptin kaupallistajana toimi ThermoChem Recovery International 

Company (TRI). TRI kehittää matalapaineista ja matalalämpötilaista tekniikkaa ja Chemrec 

vuorostaan korkean lämpötilan ja paineen tekniikkaa. Seuraavat luvut käsittelevät edellä 

mainittuja BLG-teknologioita tarkemmin. (Whitty. 2005.) 

 

TRI on sittemmin keskittynyt enemmän kiinteän biomassan kaasutukseen. Sen sijaan 

Chemrec on ottanut asiakseen panostaa mustalipeän kaasutukseen. Molemmilla kuitenkin 

ajavana voimana biomassan kaasutuksessa on nykyään enemmänkin ajatus 

moottoripolttoaineiden tuotannosta sellutehtaalla kuin koko soodakattilan syrjäyttäminen 

mustalipeän kaasutuksella. Perusajatus on muuttunut 1980- ja 1990-lukujen tavoitteista 

selvästi kohti biojalostamokonseptia. (TRI, DeMartini ja Hupa. 2010. s.1) 

 

5.1 Chemrec 

 

Ruotsalainen Chemrec AB pyrkii muuttamaan nykyajan sellutehtaat tulevaisuuden 

sellutehtaiksi, jotka tuottavat myös kemikaaleja ja moottoripolttoaineita pienillä 

hiilidioksidipäästöillä näin lisäten tehtaiden kannattavuutta. Chemrecin sovelluksilla 

pystytään korvaamaan joko koko soodakattila tai asentamaan soodakattilan rinnalle niin 

sanottu Booster-yksikkö sellun lisätuotantoon ja jopa tuottamaan meesauuniin soveltuvaa 

polttoainetta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa käytetään paineistettua 

korkealämpötilakaasutusta (HPHTBLG) ja Boosterissa matalapaineista 



30 
 

korkealämpötilakaasutusta (LPHTBLG). Molemmat vaihtoehdot voidaan toteuttaa joko 

ilmalla tai hapella. (Chemrec) 

 

Chemrecin taival mustalipeän kaasutuksessa alkoi 1987, jolloin Chemrec rakennutti 3 t 

ka/d ilmanpaineisen pilottilaitoksen Ruotsiin, Hoforsiin. Tätä seurasi Booster-

demonstraatiolaitteiston rakentaminen Fröviforsiin AssiDomänin tehtaalle. Boosterin 

kapasiteetti oli 75 t ka/d ja se oli käytössä vuosien 1991–1996 välillä. Reaktoriin ruiskutettu 

mustalipeä pisaroitiin ilman avulla. Tuotannosta laitos kuitenkin poistettiin tarpeettomana. 

Kuvassa 17 on esitetty periaatekuva AssiDomänin tehtaalla käytetystä ilmakaasutteisesta 

mustalipeän kaasutusprosessista. (Chemrec, EPRI. 2006. s. 2-3, 2-4)   

 

 
Kuva 17. Assidömänin tehtaalla käytetyn prosessin periaatekuva (Lindblom. 2003. s.6) 
 

Kuten kuvasta nähdään, kaasutinreaktori muodostuu kahdesta osasta. Yläosa toimii itse 

kaasutustilana ja alempana on niin sanottu quench-jäähdytys eli hyvin nopea jäähdytys, 

muun muassa kaasunjäähdyttimessä kondensoituneen nesteen avulla, jota käytetään myös 

kaasun venturipesurissa. 

 

Paineistettua ilmakaasutteista prosessia Chemrec kokeili Stora Enson tehtaalla Skoghallissa 

vuonna 1994–1997. Kaasuttimen kapasiteetti oli aluksi 6,6 t ka/d, mutta tutkimuksen 
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toisessa vaiheessa kapasiteetti nousi 11 t ka/d mustalipeää. Samaan aikaan prosessi 

modifioitiin käyttämään happea kaasutuskaasunaan. Modifiointi valmistui vuonna 1997 ja 

testitulokset julkaistiin vuonna 2000. Tulokset osoittivat, että on mahdollista pitää 

viherlipeän laatu korkeana samaan aikaan hyvän hiilikonversioasteen kanssa. Testien 

perusteella suurimpia kehitysaskelia oli quench-jäähdytyksen kemian ja suunnittelun 

parempi ymmärtäminen. (EPRI. 2006. s. 2-7) 

 

Suuremmassa kokoluokassa (300t ka/d) Chemrec on toiminut Yhdysvalloissa Pohjois-

Carolinan New Bernissä, Weyerhaeuserin tehtaalla vuodesta 1996 alkaen. Laitos oli 

maailman ensimmäinen kaupallinen Booster-kaasutinyksikkö, joka toimi rinnakkain 

soodakattilan kanssa. Kuvassa 18 on kuvattu New Bernissä käytetty Chemrec-prosessi. 

(EPRI. 2006. s. 2-4, Erickson ja Brown. 1999. s.1) 

 

  
Kuva 18.  Booster-yksikkö New Bernissä (Lindblom. 2003. s.7) 
 

New Bernin prosessi koostuu ilmanesilämmittimestä, itse kaasutinreaktorista ja quench-

jäähdytyksestä, kaasunpuhdistimesta, höyrykattilasta ja savukaasujen 

käsittelyjärjestelmästä. Pesty kaasu poltetaan erillisessä höyrykattilassa, josta saadaan 
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höyryä noin 25kg/s. Kattilan jälkeen prosessissa on savukaasujen jäähdytys- ja 

käsittelyjärjestelmä, josta kondensoituneet nesteet otetaan talteen laihalipeäsäiliöön. 

(Erickson ja Brown. 1999. s.2) 

 

Ilmanpaineisen ja ilmakaasutteisen korkealämpötilakaasuttimen kanssa tuli kuitenkin 

ongelmia. Lähinnä kuumankestävien osien ongelmien takia laitos suljettiin vuonna 2000 ja 

uudelleen rakennettiin vuonna 2003. Tällöin laitosta paranneltiin ja muun muassa 

kaasuttimen kuoren materiaali vaihdettiin ruostumattomasta teräksestä hiiliteräkseen ja 

kuumankestäviin osiin tehtiin muutoksia. Parantelujen jälkeen vuosien 2003–2004 aikana 

saavutettiin neljän prosentin lisäys kapasiteettiin. (EPRI. 2006. s.2-6-2-7) 

 

Kuvassa 19 on esitettynä New Bernin laitoksen käytettävyyttä kuvaavat pylväsdiagrammit 

tammikuusta lokakuuhun vuonna 2008.  

 

 
Kuva 19. New Bernin laitoksen toiminta vuonna 2008 (Landälv. 2009. s.17) 
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Käyttöaste noiden kuukausien aikana oli varsin korkea, noin 87 %. Laitos oli toiminnassa 

vielä vuonna 2008, mutta tällä hetkellä se ei ole käytössä. (Landälv. 2009. s.16) 

5.1.1 Chemrecin nykytilanne 

 
Chemrecin kehitystyö johti DP1-laitoksen (demonstration plant) rakentamiseen vuonna 

2005 Ruotsissa. Piteåssa sijaitsevan laitoksen kapasiteetti on 20 t ka/d ja laitoksen tekniikka 

perustuu PHTBLG-tekniikkaan. Painetasoltaan 32 barin laitos toimii noin 1000 oC-asteen 

lämpötilassa ja kaasutuskaasuna käytetään happea.  DP1-laitos on osa Ruotsin merkittävää 

mustalipeän kaasutusohjelmaa (2004–2006). DP1-laitos on tällä hetkellä maailman johtava 

kaupallinen kehityslaitos mustalipeän kaasutuksessa. Kuvassa 20 on esitettynä DP1-

laitoksen prosessin yksinkertaistettu periaatekuva. (Chemrec, EPRI. 2006. s.2-8) 

 

 
Kuva 20.  DP1-laitoksen prosessikuvaus (Lindblom ja Landälv. 2007. s.2) 
 

Chemrecin paineistetun korkealämpötilakaasuksen toivotaan tulevaisuudessa tuovan 

mahdollisuus korvata tavanomainen soodakattilalaitos edellä kuvatulla tulevaisuuden 

sellutehtaalla. (Chemrec) 
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5.1.2 Chemrec-prosessin komponentit 

 

Mustalipeä ruiskutetaan hapen ja hajotushöyryn kanssa yhtäaikaisesti 

myötävirtakaasutinreaktoriin, jossa vallitsee noin 1000oC-asteen lämpötila ja noin 30 bar 

paine. Hapen määrä on tärkeässä osassa reaktorissa, sillä se määrittelee prosessin 

lämpötilan. Mustalipeän pisaran viipymisaika reaktorissa ennen sen kaasuuntumista on 5-

10 sekuntia. Prosessiolosuhteet ovat hyvin aggressiiviset ja tämän takia reaktorimateriaalin 

(yleensä keraaminen vuoraus) valinnalla ja reaktorinjäähdytyksellä on tärkeä osa reaktorin 

kestävyyttä ajatellen. (Ekbom. 2003. s.59, Keiser et al. 2003. s.3) 

 

Kaasutusreaktioiden jälkeen sula ja kaasu johdetaan heti reaktorin alla sijaitsevaan quench-

jäähdytysosaan. Quench-jäähdyttimen tarkoitus on jäähdyttää nopeasti reaktorista tulevat 

tuotteet, erottaa kaasu sulasta, ehkäistä sivureaktioiden muodostumista (viherlipeän laadun 

varmistus) ja muodostaa viherlipeää, joka otetaan talteen quench-osan alaosassa. Quench-

jäähdytin käyttää vettä ja kaasunjäähdyttimessä kondensoitunutta nestettä 

jäähdytysnesteenä. Quench-osan jälkeen tuotteen lämpötila on noin 220oC. Kuvassa 21 on 

havainnollistettu monimutkaisen quench-osan toimintaa. (Ekbom. 2003. s.59) 

 

 
Kuva 21. Quench-jäähdyttimen periaate (Chemrec. 2002. s.19) 
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Syntynyt viherlipeä jäähdytetään lämmönsiirtimissä, joissa quench-osaan tehtaalta saapuva 

laihavalkolipeä ja kaasunjäähdyttimestä saapuva kondenssi lämmitetään noin 205oC. 

Viherlipeä jatkaa matkaansa lämmönsiirtimiltä paineenalennukseen noin 90oC-asteen 

lämpötilassa. (Ekbom. 2003. s.59) 

 

Raakasynteesikaasu johdetaan vastavirtakaasunjäähdyttimeen, josta saadaan myös matala- 

ja keskipaineista höyryä kuten kuvasta 18 nähdään. Jäähdytin on paineistettu ja sen alaosan 

lämpötila on sama kuin quench-lämpötila 220oC. Kaasu pestään syntyvällä kondenssilla 

ylhäältä alaspäin. Näin ollen kaasussa olevat partikkelit peseytyvät jäähdyttimen alaosaan, 

josta ne kondenssin mukana pumpataan quench-osaan. Kondenssi on pääasiassa 

kondensoitunutta vesihöyryä. (Ekbom. 2003. s.60) 

 

Jäähdytyksen jälkeen rikkivetyä (1,4–2,5 %-til) sisältävä kaasu johdetaan 

kaasunpuhdistusjärjestelmään. Piteån laitoksen järjestelmä on toteutettu niin, että rikkivety 

absorboituu useissa kontaktoreissa natriumhydroksidiin. Vuorovaikutusaika 

natriumhydroksidin ja kaasun välillä on lyhyt, jolla minimoidaan hiilidioksidin 

samanaikainen absorboituminen. Kaasun H2S-pitoisuus saadaan tippumaan alkuperäisestä 

0,1 % tasolle. (Ekbom et al. 2003. s.63, Lindblom ja Landälv. 2007. s.1) 

 

5.1.3 Haasteet 

 

Ajatellen täyden kokoluokan laitosta on paineistetussa mustalipeän kaasutuksessa monia 

kehitettäviä alueita. Erittäin kuumat sulat alkalit aikaansaavat haasteelliset olot 

kaasutinreaktorissa niin metalleille kuin kuumankestäville materiaaleille. Chemrecin 

suurimpana haasteena onkin ollut reaktorin kuumankestävänvuoraukseen liittyvät 

kysymykset. Kehitystä tehdään kokoajan. Kuvassa 22 on esimerkki Skoghallin 

reaktorimateriaalille tapahtuneesta korroosiosta korkeassa lämpötilassa ja paineessa. 

(Ekbom et al. 2003. s.246) 
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Kuva 22.  Korroosiota kuumankestävässä materiaalissa (Keiser et al. 2003. s.17) 
 

 Muita tärkeitä alueita, joihin DP1-laitoksen yhteydessä keskitytään, ovat  

 polttimen ja reaktorin mallintaminen ja optimointi, joihin sisältyy muun muassa 

pisaran koon tutkimukset,  

 virtausmallit ja sulan sekä pisaran viipymisajat reaktorissa,  

 quench-jäähdytysosan optimointi ja materiaalikehitys,  

 tervojen ja muiden ei toivottujen komponenttien muodostumisen seuranta ja 

hallinta, 

 rikkivedyn puhdistus järjestelmän kehittäminen viherlipeäpohjaiseksi, 

 mustalipeän viskositeetin pienentäminen ja kontrollointi. (Ekbom et al. 2003. 

s.246) 

 

5.2 TRI 

 

ThermoChem Recovery International (TRI) perustettiin 1996 kaupallistamaan MTCI:n 

suunnittelema leijupetillinen matalalämpötilakaasutin, höyryreformaattori. TRI:n 

höyryreformaattoria on testattu kaupallisessa mielessä Virginiassa Georgia Pacificin 

tehtaalla Big Islandissa ja Norampacin paperitehtaalla Ontariossa, Kanadassa.  (EPRI. 

2006. s.2-8, Farmer ja Sinquefield. 2009. s.12) 
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Georgia Pacificin tehtaalla mustalipeän kaasutus otettiin käyttöön vuonna 2001. Kuvassa 

23 on esitettynä periaatekuva prosessista. Osa saatavasta synteesikaasusta poltetaan 

kattilassa, josta höyry saadaan pääasiassa reformaattoreille. Kuvassa oikealla sijaitsee 

prosessin kattila, jolla tuotettu höyry tulistetaan ennen kuin se johdetaan kaasuttimen petiin. 

Ylempänä oikealla sijaitsevat kaasun jäähdytys- ja puhdistusjärjestelmät. 

  

 
Kuva 23.  Yksinkertaistettu virtauskaavio Big Islandin prosessista (Georgia Pacific. 2007) 
 

Kaasuttimien yhteinen kapasiteetti oli 200 t ka/d mustalipeää. Prosessiin kuului kaksi 

höyryreformaattoria, joissa molemmissa oli kaksi pulssipoltinta. Monien ongelmien takia 

höyryreformaattorin kokeilut lopetettiin 2007. (EPRI. 2006. s.2-10, Georgia Pacific. 2007. 

s.14) 

 

Norampacin tehtaalla mustalipeän kaasutus otettiin käyttöön vuonna 2003. Laitoksen 

kapasiteetti on 115 t ka/d mustalipeää. Pulssipolttimet käyttävät maakaasua 

polttoaineenaan. Savukaasut pulssipolttimista johdetaan tulistimen kautta kattilaan, jossa 

tuotekaasu poltetaan. Kaasuttimessa oli tukkeutumisongelmia ja sen takia se oli pois 

käytöstä. Kaasutin otettiin uudelleen käyttöön keväällä 2004. Tämän jälkeen kaasuttimen 
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reduktioaste on ollut korkea. Laitos on oletettavasti yhä toiminnassa. Laitoksen 

periaatekuva on esitettynä kuvassa 24. (EPRI. 2006. s.2-13)  

 

 
Kuva 24. Yksinkertaistettu prosessikaavio Norampacin tehtaalla käytetystä prosessista (EPRI. 2006. s.2-14) 

 

5.2.1 Höyryreformaattori ja prosessin vaiheet 

 

TRI:n höyryreformaattori edustaa LTBLG-teknologiaa. Lämpö tuodaan 

natriumkarbonaatista muodostuvaan petiin tulistetulla höyryllä sekä pulssipolttimissa 

poltetun polttoaineen kautta. Pulssipolttimien resonanssiputket läpäisevät kokonaan syvän 

petin, joka koostuu mustalipeän tapauksessa natriumkarbonaatista. Peti saadaan leijumaan 

tulistetun höyryn avulla. Kuten edellä on jo todettu, pulssipolttimet tuovat lämmön 

epäsuorasti petiin. Petin lämpötila pidetään aina sulamispisteen tuhkan alapuolella. 

Kaasuttimen yläosassa sijaitsevat syklonit erottavat kaasun mukaan joutuneet 

kiintoainepartikkelit. Kuvassa 25 on esitettynä periaatekuva höyryreformaattorista. (TRI. 

2007. s.1-2) 
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Kuva 25. Höyryreformaattori (TRI) 
 

Ilma ja polttoaine johdetaan pulssipolttimien polttokammioon kuvassa 26 näkyvien 

venttiileiden kautta, joilla säädetään virtausta. Seos sytytetään ja tämä aiheuttaa kaasujen 

paisumisen resonanssiputkiin synnyttäen alipaineen polttokammioon. Alipaineen ansiosta 

polttoaineen ja ilman seosta virtaa lisää kammioon, mutta samanaikaisesti paisunta 

aiheuttaa kuumien kaasujen takaisinvirtauksen, joka vuorostaan puristaa tuoretta ilma-

polttoaineseosta sytyttäen sen. Tämä tapahtuu tyypillisesti 60 kertaa sekunnissa ja vastaa 2-

tahtimoottoria ilman liikkuvia osia. Lämmönsiirto on erityisen tehokasta, sillä virtauksen 

muuttaessa kokoajan suuntaansa pyyhkiytyy myös putkien sisäpuolinen rajakerros 

jatkuvasti pois, johtaen suurempaan putken sisäpuoliseen lämmönsiirtokertoimeen. (TRI. 

2007. s.2-3) 
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Kuva 26. Pulssipoltin resonanssiputkineen (TRI) 
 

Kuvassa 25 esitetty reaktio tapahtuu ja saadaan vetyrikasta kaasua, kuten jo luvussa 3 

todettiin. Höyryn kuitenkin reagoidessa hiilimonoksidin kanssa lopulta reaktioyhtälö saa 

muodon 

CO+H2O H2+CO2.      (7) 

 

Reaktioyhtälön 7 mukaisesti syntyy lisää vetyä ja lisäksi hiilidioksidia. Suurin osa rikistä 

muuntuu rikkivedyksi ja poistuu kaasuttimesta synteesikaasun mukana. Natrium- ja 

kaliumhydroksidi reagoi hiilidioksidin kanssa muodostaen natrium- ja kaliumkarbonaattia 

kiinteänä ja rikki erottuu alkalista.  (EPRI. 2006. s.2-10) 

 

Petistä poistuvien karbonaattien lisäksi kuiva-aine sisältää prosessiin kuulumattomia aineita 

kuten kalsiumia, piitä ja palamatonta hiiltä, jotka poistetaan karbonaateista 

vastavirtapesurissa sakkana. Kaasun puhdistus suoritetaan ensin sitä jäähdyttämällä 

tuottamalla höyryä, jonka jälkeen kaasu johdetaan venturipesuriin ja edelleen kaasun 

jäähdyttimeen (vastavirtapesuri), jossa kiertävä neste pesee kaasun ei-toivotuista 

partikkeleista. Kuvassa 27 on esitettynä yksinkertaistettu periaatekuva kaasun virtauksesta 

prosessissa. (DeCarrera et al. 2002. s.17) 
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Kuva 27.  Synteesikaasun virtaus prosessissa (Verrill ja Whitty. 2002. s.10) 
 

Jäähdytetty ja partikkeleista erotettu kaasu johdetaan monivaiheiseen rikin 

vastavirtaerotusyksikköön, jossa rikkivety absorboituu natriumkarbonaatin ja emäksen 

seokseen tuottaen viherlipeää. (DeCarrera et al. 2002. s.17) 

 

5.2.2 Haasteet 

 

Materiaalien korroosio ei ole suurin ongelma höyryreformointikaasutuksessa, sillä 

lämpötila pysyy alle epäorgaanisten aineiden sulamispisteen. Korroosiota kuitenkin 

tapahtuu koko kaasuttimen alueella. Resonanssiputkien sisäpinta altistuu suhteellisen 

korkeille lämpötiloille ja pulssipolttamisen takia tapahtuu myös paineen vaihtelua putkissa, 

joka aiheuttaa väsymistä. Putkien ulkopinta altistuu taas kaasuseokselle, joka koostuu 

vedystä, rikkivedystä, höyrystä ja hiilimonoksidista. Ulkopinta on myös kosketuksissa 

leijuvan petimateriaalin kanssa, jolloin eroosiota tai tahmeiden partikkelien aiheuttamaa 

likaantumista voi tapahtua. (Keiser et al. 2003. s.3, 8) 
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Polttokammio on vuorattu kuumankestävällä materiaalilla, joka voi kokea liian korkeita 

lämpötiloja (palamislämpötila 1300–1500 oC). Periaatteessa palamisen pitäisi tapahtua tässä 

osassa, mutta osa polttoaineesta palaa vasta resonanssiputkissa ja täten uloimmat putket 

ovatkin suojattu suojaputkilla, jottei petimateriaali ylikuumenisi paikallisesti. Kuumat 

savukaasut ja mekaaniset rasitukset (väsyminen) ovatkin tämän osan suurin haaste. 

Suojaputkien haasteena on korroosiokestävyys. (Keiser et al. 2003. s.3, 8) 

 

Itse kaasutin on vuorattu kuumankestävällä materiaalilla ja petialueen suurimpana huolena 

on petimateriaalin eroosiovaikutus. Petin yläpuolella haasteena on aggressiivisten kaasujen 

vaikutus vuoraukseen kuin myös vuorauksen pinnalle kondensoituvat aineet (esimerkiksi 

tervat), jotka saattavat hajottaa vuorauksen. (Keiser et al. 2003. s.3, 8) 

 

Viherlipeäntuotanto petistä otettavasta kiintoaineesta on toiminut hyvin. Sen sijaan 

kaasussa olevat tervayhdisteet, joita muodostuu noin 10 % orgaanisesta hiilestä, ovat 

aiheuttaneet ongelmia niiden likaavan ominaisuuden johdosta. (Sinquefield ja Farmer. 

2009. s.12) 

 

6 BLG-TEKNOLOGIASTA SAATAVIA ETUJA  

 

BLG-teknologia tarjoaisi monia etuja konventionaalisiin sulfaattisellutehtaiden 

soodakattiloihin verrattuna, kuten esimerkiksi rakennusasteen nouseminen yli 

kaksinkertaiseksi, 5–10 % korkeampi lämmöntuotannon hyötysuhde, alemmat NOx-, rikki-

, SO2- ja CO2-päästöt, turvallisuuden paraneminen (ei vesi-sula-räjähdysriskiä), 

mahdollisuus selluntuotannon kapasiteetin nostamiseen rikin talteenoton paranemisen 

seurauksena ja pienempi sellupuun tarve. Pienen koon takia myös käyttö- ja 

investointikustannukset pienenisivät. (Hepola ja Kurkela. 2002. s.20–21, Helynen et al.. 

2002. s.63–65, Whitty. 2005. s.12) 
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Nykyajan sellutehtailla saadaan tuotettua ylen määrin lämpöä tehtaiden tarpeisiin 

mustalipeästä ja kuoresta, mutta sähkön tarvetta ei saada katettua erityisesti integroiduilla 

sellu- ja paperitehtailla. Tavanomaisen soodakattilan rakennusaste on luokkaa 0,26, kun 

taas BLGCC:llä voitaisiin saavuttaa luokkaa 0,7 oleva rakennusaste, arvioi VTT. 

Tulevaisuuden tekniikoilla on arvioitu saavutettavan rakennusasteeksi yli 0,8. 

Sähköntuotannon lisääntyminen olisi siis merkittävä mustalipeän kaasutuksen tuoma etu. 

Kuva 28 havainnollistaa rakennusasteen nousemista kaasutuksen myötä verrattuna 

Kaukaan soodakattilan lämmön- ja sähköntuotantoon.  (Helynen et al. 2002. s.64) 

 

    
Kuva 28.  Eri prosesseissa tuotetun sähkön ja lämmön vertailu (McKeough. 2003. s.8) 
 

Integroidulla sellu- ja paperitehtaalla soodakattilan korvaaminen BLGCC-prosessilla 

johtaisi yleensä prosessilämmön vajaukseen, jolloin kaasutusprosessin kilpailukyky 

riippuisi myös puuttuvan lämmön tuottamisen edullisuudesta. Toisaalta kaasutustekniikka 

voisi tarjota sellutehtaalle mahdollisuuden kemikaalikierron lisäkapasiteetin kasvattamiseen 

ilman investointia uuteen kalliiseen soodakattilaan. Näissä sovelluksissa kaasuttimeen 

(Booster-yksikkö) ohjattaisiin osa tehtaan mustalipeästä ja tuotettu kaasu poltettaisiin 

esimerkiksi tehtaan monipolttoainekattilassa. (Helynen et al. 2002. s.64) 

 



44 
 

Taulukossa 5 on esitettynä VTT:n tekemän, mustalipeäkaasutukseen ja konventionaaliseen 

soodakattilalaitokseen perustuvien prosessien, teknistaloudellisen vertailuanalyysin 

avainluvut. Analyysissä määritettiin muun muassa lisäsähköntuotannon kustannukset 

erilaisilla BLGCC-toteutuksilla. 

 

Taulukko 5. VTT:n teknistaloudellisen analyysin avainluvut (McKeough. 2003. s.7) 

 

Tuloksia kuvataan kuvassa 29, josta nähdään, että ilmanpaineiset suorakaasutteiset 

matalalämpötilaprosessit, ilman ja hapen tapauksessa, tuottavat halvinta sähköä. 

Korkealämpötilaiset ja epäsuoraan matalalämpötilakaasutukseen perustuvat ratkaisut 

tuottavat taas kalliimpaa sähköä. Huomioitavaa on, että arvioinnissa on otettu huomioon 

kaikki sähköntuotannon lisäkustannukset kuten ostetulla polttoaineella tuotetun höyryn 

tuotantokustannukset sekä lisääntynyt kaustisoinnin tarve. Ylemmät pisteet kuvassa 29 ovat 

integroidun sellu- ja paperitehtaan ja alemmat taas yksittäisen sellutehtaan. Referenssinä 

käytetään Kaukaan soodakattilaa (vastapainesähköä 79MW), jonka höyryn arvot niin ikään 

löytyvät taulukosta 5. (McKeough. 2003. s.7-11)  

Mustalipeä       Höyryprosessi     

Kuiva-ainevirta: 3170t/d; 36,7 kg/s   Korkeapaine: 82 Bar, 480 °C   

Kuiva-aine pitoisuus: 82 %    Keskipaine: 12bar, 210 °C   

Kuiva-aineen korkeampi lämpöarvo: 15.1 Mj/kg Matalapaine: 4,5bar, 148°C   

Kuiva-aine koostumus:    Syöttövesisäiliö: 115 °C   

C 35,7 % Kaasuturbiiniprosessi Korkeapainehöyry kuorikattilasta: 24 kg/s 

H 3,6 %  Painesuhde: 15,7   Savukaasujen loppulämpötila: 150 °C 

O 37,0 % Palamislämpötila: 1095 °C Sellutehtaan höyryn kulutus   

Na 18,4 %      Keskipaine: 23 kg/s    

S 5,3 %         Matalapaine: 79 kg/s   

Kustannusparametrit    Investoinnit     

Korkokanta: 10 %    Soodakattila: 110 M€   

Aika: 20 a    BLGCC-laitos: 145 M€   

Ostetun polttoaineen hinta: 7,5 €/MWh  CHP-laitos: 350 €/kWsähkö+lämpö 

Polttoöljyn hinta: 150 €/t   Meesauuni: 15 M€    
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Kuva 29.  VTT:n tekemän teknistaloudellisen analyysin mukainen arvio lisäsähköntuotannon hinnasta 
erilaisiin kaasutustekniikoihin perustuen (Vakkilainen. 2006. s.29) 
 

Kalleimmillaan tässä analyysissä saatiin sähkönhinnalle hieman yli 30 €/MWh (integroitu 

sellu- ja paperitehdas) ja halvimmillaan luokkaa 12 €/MWh (yksittäinen sellutehdas). 

Yksittäisen sellutehtaan tapauksessa sähköntuottaminen näyttäisi olevan kilpailukykyistä 

millä tahansa tarkastelluista kaasutustekniikkavaihtoehdoista ja pienten parannusten myötä 

myös integroidussa tapauksessa. Tuotannon hintaa voidaan vertailla esimerkiksi vuoden 

2009 sähkön Elspot-hinnan keskiarvoon, joka oli noin 37 €/MWh. (Nordpool, McKeough. 

2003. s.12) 

 

Mustalipeän kaasutuksella tuotetun sähkön hintaa ja määrää, verrattuna nykyaikaiseen 

soodakattilaan perustuvaan teknologiaan, kuvaa myös kuva 30. Kuvassa soodakattilalla 

tuotetun sähkön hintaa pidetään referenssinä selluntuotannon ollessa 400 000 t/a.  Kuvasta 

nähdään myös suurempi teholuokka, joka BLGCC-teknologialla saavutettaisiin. (Helynen 

et al. 2002. s.64) 
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Kuva 30.  Mustalipeän kaasutuksen tuoma lisäys sähköntuotannon määrään ja sen halpenemiseen (Helynen et 

al. s.64) 

 

Kaasutukseen perustuvan voimalaitoksen on arvioitu maksavan noin 30 % enemmän kuin 

perinteisen prosessin, mutta sähköntuotantokustannukset jäisivät alhaisemmiksi kuin 

soodakattilan kuten edellä todettiin. Toisaalta, kaasumaisten päästöjen ollessa matalammat, 

energiatehokkuuden parempi ja lopputuotteen monipuolisempi(moottoripolttoainetuotanto, 

kemianteollisuuden tuotteet jne.), lisäinvestoinnin sisäinen korkokanta olisi monessa 

tapauksessa varteenotettavan korkea, joka puoltaa investoinnin kannattavuutta. (Larson et 

al. 2006. s.3, Helynen et al. 2002. s.64) 

 

Yhdysvalloissa mustalipeän kaasutukseen perustuva laajamittainen käyttöönotto sellu- ja 

paperiteollisuudessa lisäisi merkittävästi nestemäisten polttoaineiden tuotantoa, vähentäisi 

öljyn käyttöä ja kasvihuonekaasujen sekä haitallisten päästöjen syntymistä. (Larson et al. 

2006. s.3) 
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7 BLG MOOTTORIPOLTTOAINETUOTANNOSSA  

 

Kiinnostus hiilidioksidivapaita polttoaineita kohtaan kasvaa jatkuvasti tiukentuvien 

päästönormien takia. Mustalipeän kaasutus voisi tarjota mahdollisuuden tuottaa 

synteesikaasusta moottoripolttoaineita (DME, MeOH, H2), jotka ovat hiilidioksidivapaita. 

Seuraavassa tarkastellaan Ruotsissa suoritettua Altener II-tutkimusprojektia, jossa tutkittiin 

moottoripolttoaineiden tuottamisen teknistä ja taloudellista kannattavuutta, käyttäen 

korkeassa paineessa tapahtuvaa mustalipeän happikaasutusta. Kyseessä on siis Chemrecin 

kaasutuskonseptiin perustuva tulevaisuuden sellutehdas, joka esitettiin aiemmin kuvassa 6. 

(Berglin et al. 2003. s.1)  

 

Projekti jakautui kahteen osaan, KAM1 ja KAM2, joista vain KAM2-tapaukselle tehtiin 

ennakkokustannuslaskelmat. KAM (”Eco-cyclic pulp mill”) -tapauksissa vertailukohtana 

oli parhaimpaan skandinaaviseen teknologiaan perustuva, soodakattilaa käyttävä 

kaupallinen sellutehdas. Mustalipeän kaasutustapauksina käytettiin BLGCC- ja BLGMF-

prosesseja. KAM1-tapauksessa tuotetaan 1000 t ka/d TCF-sellua ja KAM2-tapauksessa 

2000 t ka/d ECF-sellua. KAM2 korkeapainehöyryn lämpötila on 490 °C ja paine 81 bar. 

Samat arvot KAM1-tapauksessa ovat 485 °C ja 79 bar. KAM1-tapaukselle on tehty myös 

laskelmat integroidulle sellu- ja paperitehtaalle.  Liitteessä I on esitettynä tulokset KAM1- 

ja KAM2-tapauksien sähkön ja lämmön kulutuksesta sekä polttoaineen kulutuksista eri 

kohteissa tehtaalla. Liitteessä I esitetään myös tuotetun moottoripolttoaineen (metanolin) 

määrä. Kuvassa 31 on esitettynä prosessin virtauskaavio. (Berglin et al. 2003. s.6) 
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Kuva 31. BLGMF-prosessin virtauskaavio. (Berglin et al. 2003. s.3) 
 

Prosessi on muuten samanlainen edellä esitetyn mukainen Chemrec-kaasutusprosessi, 

mutta nyt prosessissa on mukana myös metanolin tislausyksikkö, joka toimii noin 60–80 

bar paineessa. (Berglin et al. 2003. s.3) 

 

Laskelmat on esitetty 8 eri BLGMF-tapaukselle, joista tapaukset 14 ja 15 ovat yhdistetyn 

sellu- ja paperitehtaan laskelmat olettaen, että kaikki mustalipeä käytetään metanolin 

tuotantoon. Tapauksissa 4, 5, 10 ja 11 myös kaikki mustalipeä käytetään 

polttoainetuotantoon, jolloin jäädään sähköalijäämäiseksi. Tarvittavaa lisäsähköä tuotetaan 

vähän vastapainevoimalla sekä ostetaan valtakunnan verkosta. Tarvittava lisähöyry 

tuotetaan omassa biomassakattilassa ostetulla biomassalla, täten biomassan(esim. kuori) 

tarve lisääntyy tehtaalla. Metanolin tuotantokapasiteetit on ilmoitettu tonnia/päivä. (Berglin 

et al. 2003. s.3) 

 

Metanolia tuottavan biojalostamon on arvioitu maksavan noin 100 miljoonaa euroa 

enemmän kuin referenssitapauksen kaupallinen sellutehdas, joka siis perustuu 
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soodakattilaan.  Tämä lisäinvestointi pitää sisällään suuren biomassakattilan, suuremman 

kaustisointilaitoksen ja muutokset turbiini ja höyrysysteemissä. Käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset nousevat myös uusien laitteiden sekä lisääntyvän sähkön- ja 

lämmöntarpeesta. Mutta toisaalta CO2-vapaasta polttoaineesta saatavat tulot ovat 

suuremmat kuin aikaisemmin. Tutkimuksessa määritettiin metanolin hinta tehtaalta 

lähtiessään olettaen, että polttoaineen hinnan pitää olla sama kuin bensiinin 

loppukäyttäjillä. Tällöin Ruotsin verotuksen mukaan tonnille metanolia tulisi noin 200 €/t, 

joka vastaa noin hintaa 17 snt/l. Metanolia pystyttäisiin tuottamaan sunnilleen 0,6 tonnia 

ilmakuivaa sellutonnia kohden, joka antaisi noin 70 euron nettohyödyn sellutonnia kohden. 

Kuvassa 32 on esitettynä vertailun vuoksi muilla tavoin tuotettujen 

biomoottoripolttoaineiden hinnat loppukäyttäjällä vastaten bensiinin energiasisältöä. 

(Berglin et al. 2003. s.9) 

 
Kuva 32.  Biomoottoripolttoaineen hinta loppukäyttäjällä (Berglin. 2003. s.12) 
 

Tutkimuksen aikaan kruunun kurssi oli 8 SEK/$. Kuvasta havaitaan, että hinta on lähellä 

bensiinin hintaa (Ruotsi), joten voidaan todeta biometanolin kilpailukykyisyys. 

 



50 
 

Maailmanlaajuisesti hyvinkin merkittävän mustalipeän etuja verrattuna muihin 

biopolttoaineisiin moottoripolttoainetuotannossa ovat, että se on osittain jo prosessoitu ja 

valmiiksi pumpattavassa muodossa. Soodakattilan tulisi kuitenkin olla riittävän suuri (1000 

ka t/d tai suurempi), jotta soodakattilan korvaaminen kaasuttimella olisi järkevää. 

Käytettäessä mustalipeää raaka-aineena, esimerkiksi metanolin tuotannossa, seuraavat edut 

on huomioitava: 

 

 logistiset ratkaisut raaka-ainetta käsiteltäessä ovat yksinkertaiset, koska voidaan 

käyttää jo olemassa olevia systeemejä, 

 helppo paineistettavuus joka vaaditaan tehokkaaseen metanolin tuotantoon, 

 synteesikaasussa on vähän metaania, joka mahdollistaa optimaalisen metanolin 

tuotannon, 

 sellutehdas ei ole sidottu vain yhteen tuotteeseen, jolloin voidaan vastata paremmin 

sellun hinnan vaihteluihin 

 kaasutuksen pääomakustannus on jaettu kemikaalien regeneroinnin, höyryn 

tuotannon ja synteesikaasun tuotannon välillä. (Berglin et al. 2003. s.12, Ekbom. 

2003. s.189) 

 

Suomessa mustalipeästä tuotetun moottoripolttoainetuotannon potentiaalin on arvioitu 

olevan noin 50 % tämän hetkisestä moottoripolttoaineiden kulutuksesta. Samat luvut ovat 

Ruotsissa 30 % ja Canadassa 7 %. Yhdysvalloissa on tiedettävästi myös valtava potentiaali 

moottoripolttoaineiden tuotantoon mustalipeästä. (Landälv. 2006. s.40) 

 

8 CHEMRECIN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

 

Mustalipeän kaasutuksen tulevaisuuden näkymät ovat pitkälti avoimet ja Chemrec on 

osoittautunut lupaavimmaksi mustalipeän kaasutukseen perustuvan biojalostamokonseptin 

pioneeriksi aloittamalla DME-tuotannon DP1-laitoksellaan Piteåssa. Heinäkuusta 2010 

alkaen Chemrec tuottaa Bio-DME:tä ja samalla polttoainetta testataan Volvon Bio-DME-
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rekoilla ja takseilla. Kuvassa 33 on esitettynä Chemrecin tulevaisuuden suunnitelmia. 

(Landälv. 2009. s.33, Chemrec) 

 

 
Kuva 33. Chemrecin tulevaisuuden suunnitelmia (Landälv. 2009. s.38) 
 

Kuten kuvasta nähdään, on Chemrec saanut rahoitusta Ruotsin valtiolta 2009 suuren 

kokoluokan laitosta varten ja suunnittelutyö on käynnissä. Mustalipeän kaasutuksen 

tulevaisuus on pitkälti tällä hetkellä Chemrecin ja sen yhteistyökumppanien käsissä. 

Tulevaisuudessa Chemrec on todennäköisesti osa suurta biojalostamoa, joka tuottaa sellua 

ja kemikaaleja mustalipeän kaasutuksen avulla. 

 

YHTEENVETO 

 

Kiinnostus mustalipeän kaasutukseen tällä hetkellä ei ole maailmanlaajuisesti suuri, koska 

tämän hetkiset soodakattilat riittävät hyvin vastaamaan selluteollisuuden tarpeita. Vaikka 

tämän hetkiset kemikaalien talteenottosysteemit toimivatkin suhteellisen alhaisella 

energiatehokkuudella, omaavat vesi-sula-räjähdysriskin ja muodostavat enemmän 

kaasumaisia päästöjä kuin mustalipeän kaasutukseen perustuva systeemi, ei suuriin 

uusinvestointeihin olla valmiita.  

 



52 
 

Asiantuntijoiden mukaan uuden mustalipeään perustuvan laitoksen toimintaan 

saattamiseksi tarvittaisiin 2-5 kertaa sen investoinnin arvo. Tällaista summaa ei olla 

valmiita panostamaan uuden teknologian kehitykseen ainakaan vielä. Uutta teknologiaa 

edustavissa laitoksissa piilee aina uuden teknologian ”lapsen taudit”, joten tällä hetkellä ei 

olla halukkaita ottamaan riskejä vallitsevan teknologian toimiessa luotettavasti. Chemrec ja 

Ruotsin valtio kuitenkin näyttävät hyvää esimerkkiä maailmalle jatkaen kehitystyötä uuden 

teknologian parissa. Chemrecin HPHTBLG-teknologia onkin kiinnostavin ja 

varteenotettavin vaihtoehto mustalipeän kaasutukseen tällä hetkellä. 

 

Kaasuturbiinien valmistajat eivät näytä olevan mukana mustalipeän kaasutuksen 

kehittämisessä, joka myös jarruttaa uuden teknologian yleistymistä. Tämä johtunee siitä, 

että valmistajat seuraavat kilpailijoitaan ja kun kilpailija ei ole halukas tekemään tutkimus- 

ja kehitystyötä ei olla itsekään valmiita sijoittamaan rahaa sellaiseen mistä ei ole välitöntä 

hyötyä. 

 

Moottoripolttoaineiden tuottaminen mustalipeän kaasutuksen kautta lisäisi tehtaiden 

ympäristöystävällisyysarvoa ja vähentäisi kasvihuonekaasuja tieliikenteessä. Chemrecin 

Bio-DME-projekti ei pelkästään ole tekninen testi, vaan se on myös suuri näyttö sellu- ja 

paperiteollisuudelle, että se voisi olla mukana valmistamassa biopolttoaineita ja näin ollen 

saada myös arvostusta ja kannattavuutta samalla lisäten ympäristöystävällisyyttä. 

 
Mustalipeän paineistetulla kaasutuksella voi olla hyvinkin suuri rooli tulevaisuudessa, jos 

materiaaliongelmat ratkaistaan ja ihmisten ennakkoluulot saadaan voitettua. Tämän 

hetkisten kuumankestävien muurausten kestävyys ei ole riittävä ja niin pitkään ennen kuin 

yhtään suuren kokoluokan laitosta ei ole rakennettu ja testattu, on ennakkoluulojen 

voittaminen vaikeaa. Edut, joita kaasutus tarjoaisi tulevat varmasti kiinnostamaan yhä 

enemmän tulevaisuudessa sähkön hinnan noustessa ja ympäristönormien tiukentuessa. 

Chemrec näyttää maailmalla tietä ja tulee myös osoittamaan suunnan mihin päin kiinnostus 

kallistuu mustalipeän kaasutusta kohtaan. 
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