
Johdanto

HighBio2 -projektin Oulun yliopistossa on tutkittu
hiilidioksidin (CO2) erotusta puukaasusta. Tämä
info on tehty perustuen Ahmed Rufai Dahirun
englanninkieliseen raporttiin [1].

Tausta

Kaasutusprosessissa muodostuva kaasu, ns.
puukaasu, sisältää pääosin hiilimonoksidia (CO) ja
vetyä (H2) eli se on synteesikaasuseos.
Kaasuseos ei ole kuitenkaan puhdasta, vaan
sisältää mm. runsaasti hiilidioksidia sekä muita
orgaanisia ja epäorgaanisia eräpuhtauksia.
Hiilidioksidin poistaminen kaasuseoksesta on
toivottavaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Lisäksi myötävirtakaasuttimessa muodostuvan
kaasun suuri tilavuus kasvattaa vaadittavia laitteis-
tokokoja, ja lisää siten myös kokonais-
kustannuksia.

Hiilidioksidin erotus kaasuseoksesta on suuri
haaste voimalaitoksille ja muille hiilidioksidi-
päästöjä tuottaville teollisuuden aloille. Erotetun
hiilidioksidin käyttömahdollisuuksia mm. kemikaa-
lien valmistuksen raaka-aineena on tutkittu viime
aikoina.

Teollisuuden hiilidioksidin erotukseen on olemassa
neljä vaihtoehtoa, joita ovat hiilidioksidin
talteenotto teollisuuden prosessivirrasta, talteen-
otto ennen polttoa (eng. pre-combustion) tai polton
jälkeen (eng. post-combustion) ja happipoltto (eng.
oxy fuel). Yleensä hiilidioksidia varastoidaan vain
jos siihen on olemassa selvät kannustimet tai
säännökset.

Erotusmenetelmät

Hiilidioksidi voidaan erottaa teollisuuden
prosessivirroista useilla eri menetelmillä. Nämä
menetelmät esitellään seuraavissa kappaleissa.

Talteenotto ennen polttoa: Puupolttoaine reagoi
hapen tai höyryn kanssa muodostaen synteesikaa-

sua epätäydellisen hapettumisen, kaasutuksen tai
reformointireaktion kautta. Synteesikaasussa oleva
hiilimonoksidi reagoi katalyyttisessä reaktorissa
edelleen höyryn kanssa tuottaen lisää vetyä ja
hiilidioksidia. Syntynyt vety poltetaan
kaasumoottorissa ja hiilidioksidi erotetaan.

Polton jälkeinen talteenotto tehdään tuotekaasun
polttamisen jälkeisestä kaasuvirrasta. Poltossa
muodostuneet palamiskaasut johdetaan laitteelle,
jolla suurin osa hiilidioksidista voidaan erottaa
varastointia varten, ja loput palamiskaasut
johdetaan ilmakehään.

Vaikka polton jälkeisessä talteenotossa
lämpöhyötysuhde sähköksi muutettaessa on ennen
polttoa tapahtuvaa talteenottoa parempi, on
hiilidioksidin erotuksessa joitakin haasteita. Näitä
ovat mm. palamiskaasujen korkean lämpötilan
aiheuttamat haasteet suunnittelussa ja
rakennemateriaalien valinnassa, tehokkaan
kemiallisen liuottimen käyttö alhaisesta
hiilidioksidikonsentraatiosta johtuen ja liuottimen
regeneroinnin suuri energiahäviö.

Toisaalta happipoltto on muunneltu versio polton
jälkeisestä talteenotosta, jossa poltossa käytetään
ilman sijaan puhdasta happea, jolloin muodostuu
pääasiassa hiilidioksidia ja vettä sisältävää
palamiskaasua. Tässä tapauksessa hiilidioksidin
puhdistus voidaan tehdä pienillä kustannuksilla.
Palamiskaasussa oleva vesihöyry poistetaan
kondensaation avulla.

Periaatteessa kaikissa yllä mainituissa
vaihtoehdoissa on olemassa useita eri tekniikoita
hiilidioksidin erottamiseen kaasuvirrasta. Osa
tekniikoista on jo kehitteillä, mutta osan teknistä
suorituskykyä ja kustannustehokkuutta on vielä
paranneltava.

Hiilidioksidin erottamiseen puukaasusta käytettävät
tekniikat voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:
absorptio, adsorptio, kryogeeninen fraktiointi,
kalvoerotus ja muut tekniikat.
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Absorptio

Absorptio perustuu kaasukomponenttien liukoi-
suuseroihin nestemäisessä liuottimessa. Absorptio-
prosessit voidaan jaotella käytettävän liuottimen
mukaan fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin.
Syötettävän kaasun hiilidioksidikonsentraation
ollessa korkea on hyödyllisempää käyttää
fysikaalista liuotinta. Esimerkiksi Selexol, Rectisol,
Purisol ja Flour ovat fysikaalisten liuottimien
tuotemerkkejä.

Kemiallisessa absorptiossa käytetään yleensä
amiiniliuosta, vesipohjaista ammoniakkia tai
kaksoisalkalia. Maakaasuteollisuudessa on
käytössä kehittynein absorptioteknologia, amiini-
prosessi. Lisäksi käytetään hybridiabsorptiota,
kuten Sulfinol- ja Amisol-prosesseja (kaupalliset),
joissa yhdistyy kemiallisen liuottimen
absorptiotehokkuuden hyödyt ja fysikaalisen
liuottimen matalaenerginen regeneraatio.

Ionisia liuottimia (eng. ionic liquids) voidaan myös
käyttää hiilidioksidin absorboimiseen kaasuvirrasta.
Ioniset liuottimet ovat erittäin matalan höyryn-
paineen omaavia orgaanisia suoloja. Ne ovat
herättäneet kiinnostusta useilla hyödyllisillä
ominaisuuksillaan. Ne ovat esimerkiksi palamat-
tomia ja niiden myrkyllisyys on vähäistä.

Adsorptio

Adsorptio on kaasunerotusteknologia, jossa tietyt
kaasukomponentit adsorboituvat ensisijaisesti
adsorbentiin. Tekniikkaa käytetään esimerkiksi
veden ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi
maakaasuteollisuudessa, hiilidioksidin ja muiden
kaasujen erottamiseksi polton jälkeisissä
prosesseissa, metaanin puhdistuksessa kivihiilen
louhinnassa ja biokaasun puhdistuksessa.

Adsorptio voi olla luonteeltaan fysikaalinen tai
kemiallinen ja se perustuu tiettyjen kaasukom-
ponenttien sitoutumiseen matalissa lämpötiloissa
materiaalin pintaan. Esimerkkejä adsorbenteistä
ovat molekyyliseulat ja aktiivihiili.

Kryogeeninen fraktiointi

Kryogeenisessa fraktioinnissa hiilidioksidi erotetaan
kaasuvirrasta jäähdyttämisen ja kondensaation
avulla, mikäli prosessin hiilidioksidikonsentraatio on
korkea. Polttamisen jälkeen kaasuvirta jääh-
dytetään erittäin matalaan lämpötilaan hiilidioksidin
talteenottamiseksi nestemäisessä muodossa ja
erottamiseksi. Tämän teknologian haasteet ovat

korkea energiankulutus, korkeat kustannukset ja
jäätyneen hiilidioksidin muodostuminen.

Kalvoerotus

Kalvoerotuksessa kaasujen erottuminen perustuu
kaasukomponenttien. Suhteelliselta permeaattivir-
raltaan suurin komponentti konsentroituu
permeaattipuolelle. Kalvoerotuksen uskotaan
olevan yksi tulevaisuuden menetelmistä hiilidioksi-
din erotuksessa sen yksikertaisen prosessin, hyvän
energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden
ansiosta.

Hyvin selektiivinen kaasunerotus kalvojen avulla
perustuu komponenttien erotteluun kaasu-
molekyylin koon, muodon ja kemiallisten
ominaisuuksien perusteella. Erotettaessa hiilidiok-
sidia kilpailukykyisellä kalvolla on oltava hyvä
hiilidioksidipermeabiliteetti ja -selektiivisyys. Sen on
oltava myös termisesti ja kemiallisesti kestävä ja
vastustuskykyinen plastinoitumista ja ikääntymistä
vastaan. Lisäksi sen on oltava kustannustehokas ja
halpa valmistaa eri kalvomoduuleihin.

Kaasunerotuskalvot jaotellaan yleisesti ottaen
polymeerisiin ja epäorgaanisiin kalvoihin.
Epäorgaaniset kalvot valmistetaan esimerkiksi
alumiinista, hiilestä, lasista, piikarbidista,
titaanidioksidista, zeoliitista tai zirkoniumoksidista.

Muut tekniikat

Muita hiilidioksidin erotustekniikoita ovat
hydratointiin perustuva erotus, jossa kaasuvirta
altistetaan vedelle korkeassa paineessa
hydroksidin muodostamiseksi. Kemikaalikierrollinen
polttoprosessi (chemical-looping combustion, CLC)
integroi vuorotellen kaksi reaktoria (ilma ja
polttoainereaktorit) ja hapettumisprosessia varten
reaktoreiden välillä kierrätetään happea. Näiden
tekniikoiden lisäksi esimerkiksi entsyymien käyttöä
pidetään potentiaalisena hiilidioksidin
erotusmahdollisuutena.
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