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Chydenius rakentaa kokeellisen ympäristön jotta

Johdanto

Tuotekaasun puhdistus – Johdanto työpakettiin

Chydenius rakentaa kokeellisen ympäristön, jotta
CO2:n talteenottoa voidaan tutkia laboratorio-
kokeissa. Mallinnustyötä verrataan kokeelliseen
tietoon, jonka Chydenius on tuottanut yhteistyössä
LTU:n kanssa.

2.3 Tervanäytteenotto, analyysi ja tervan
katalyyttinen krakkaus

HighBio2 -projektissa tutkitaan puun kaasutusta,
tuotekaasun puhdistusta ja käyttöä erilaisissa
sovelluksissa. Projekti on jaettu neljään eri
työpakettiin (WP). Toisessa työpaketissa tutkitaan
myötävirtakaasuttimen tuotekaasun puhdistusta
kolmesta eri näkökulmasta:

Optimoidaan puhdistusprosessia (WP2 1)

Kaasutusprosessissa muodostuu tervoja ja ne ovat
erittäin haitallisia sekä laitteelle että kaasun
myöhemmälle käsittelylle. Tutkimuksen tavoite on
kerätä tervanäytteitä myötävirtakaasuttimelta, kun
se toimii steady state –tilassa. Tervojen keräys
tapahtuu tervaprotokollan mukaisesti.
Kiinteäfaasiuuttoa käytetään tervan näytteenotto-

- Optimoidaan puhdistusprosessia (WP2.1)
-Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää tuotekaasun
sisältämä hiilidioksidi ennen polttoa (WP2.2)
- Kehitetään tervanäytteenottoa, analyysiä ja
tervan krakkausta katalyyttisesti (WP2.3)

2.1 Parannettu puhdistusprosessi
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menetelmänä. Tervayhdisteiden tunnistus ja
kvantitatiivisen määritykset suoritetaan
kaasukromatografi-massaspektrometrilla (GC-MS)
käyttäen sisäistä standardisointia.

Tervan krakkauksessa zeoliittipohjaisten
katalyyttien aktiivisuutta ja selektiivisyyttä testataan
malliaineella (tolueeni) Lisäksi määritetään

Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö
työskentelee työpaketin WP2.1 parissa. Heidän
tutkimuksensa keskittyy tuotekaasun
jäähdyttämiseen alle 0°C. Massavirtaussäätimiä
käytetään, jotta voidaan analysoida tarkasti
jäähdyttimelle virtaavan kaasun määrä. Jäähdytin
kerää kiinteät aineet ja jäähdyttää vesi- ja
tervahöyryt, jotka tulevat kaasun mukana. malliaineella (tolueeni). Lisäksi määritetään

katalyyttien BET-pinta-ala (N2), huokosjakauma,
kemiallista absorptio (CO), metallipitoisuus ja
metallidispersio (SEM ja TEM). Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius on vastuussa
työpaketista WP2.3.

Jäähdyttimen jälkeen kaasu on kuivaa ja se
voidaan analysoida luotettavammin.

2.2 CO2:n talteenotto tuotekaasusta

Luulajan teknisen yliopiston (LTU) tutkimuksen
tavoitteena on puukaasun sisältämän CO2:n
talteenottoprosessin simulointi: ElokuuTekijättalteenottoprosessin simulointi:
1.Esitetään termodynaaminen malli, joka kuvaa
kaasun liukoisuutta uusiin ionisiin nesteisiin.
2.Malli toteutetaan kaupallisella Aspen-ohjelmalla,
jotta voidaan esittää prosessin simulaatiot mukaan
lukien CO2:n erotus. Amiiniteknologiaa tutkitaan
referenssinä.
3. Uuden ioniteknologian kustannukset ja energian
kulutus tullaan arvioimaan ja vertaamaan niitä
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kulutus tullaan arvioimaan ja vertaamaan niitä
amiiniteknologiaan.
4. Kehitetty CO2:n erotusmalli lisätään biomassan
kaasutinmalliin, joka on kehitetty ASPEN-
mallinnusohjelmalla edellisessä HighBio
projektissa.


