
  

 

Johdanto 
 

Energiantuotannossa käytettävien fossiilisten 

polttoaineiden korvaamiseksi tutkitaan ja 

kehitetään intensiivisesti biomassapohjaisia 

vaihtoehtoja. Biomassaa on energiantuotannon 

(lämpö ja sähkö) uusiutuva energialähde, mutta 

sillä on merkitystä myös konvertoitaessa 

katalyyttisesti liikennepolttoaineita ja kemikaaleja. 

 

Biomassan kaasutus voidaan määritellä 

biomassan lämpökäsittelyksi rajoitetulla hapen 

syötöllä. Kaasutuksen avulla biomassa voidaan  

muuttaa puukaasuksi ja puhdistettu kaasu voidaan 

jalostaa  edelleen polttoaineiksi ja kemikaaleiksi. 

Synteesikaasu valmistetaan puukaasusta 

puhdistamalla kaasu kaasutuksen jälkeen 

jatkojalostusprosessin mukaiselle tasolle. 

Puukaasun sisältämiä yhdisteitä ovat pääasiassa 

CO, H2, CO2 ja N2, sekä kontaminantit ja 

epäpuhtaudet, kuten orgaaniset yhdisteet, halidit, 

rikkiyhdisteet ja alkalimetallit.  

 

Miksi tervat ovat ongelmallisia? 

 

Biomassan kaasutuksen yksi suurimmista 

haasteista on puukaasussa olevat tervayhdisteet.  

Nämä yhdisteet on poistettava kaasusta ennen  
 

 

 Taulukko 1. Tervayhdisteiden luokittelu. 
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Puukaasun tervayhdisteiden määrittäminen  ̶  Teoria 

Terva 

ryhmä 
Luokittelu Tervayhdisteet 

Ryhmä 1 GC-

havaitsemattomat 

yhdisteet 

Hyvin raskaat, 7 ja suurempi renkaiset yhdisteet 

Ryhmä 2 Heterosykliset 

aromaatiset 

Heteroatomiset sykliset hiilivedyt, hyvin vesiliukoisia, esim. fenoli, kresoli ja pyridiini. 

Ryhmä 3 Kevyet 

aromaattiset 

Yhdisteet, jotka eivät yleensä aiheuta ongelmia kondensaation tai vesiliukoisuuden vuoksi, 

esim. tolueeni, styreeni ja xyleeni.  

Ryhmä 4 Kevyet 

polyaromaattiset 

2 ja 3 renkaiset yhdisteet, jotka kondensoituu lievässä lämmössä suhteellisen suurissa 

konsentraatioissa, esim. naftaleeni, fenantreeni ja antraseeni. 

Ryhmä 5 Raskaat 

polyaromaattiset 

4-6 renkaiset yhdisteet, jotka kordensoituvat korkeissa lämpötiloissa ja alhaisilla 

konsentraatioilla, esim. fluoranteeni, pyreeni, kryseeni, peryleeni ja bentsoperyleeni. 

puukaasun käyttöä. Polttoaineiksi tai kemikaaleiksi 

katalyyttisesti muutettavan puukaasun huolellinen 

karakterisointi ja määritys on tärkeää sopivan 

puhdistusmenetelmän valitsemiseksi. 

  

Terva on kaasutetun biomassan (erityisesti 

puulastujen ja pellettien lignoselluloosan) sisältämä 

orgaaninen yhdiste. Tervayhdisteet muodostuvat 

kaasutusprosessissa puun pääyhdisteiden, kuten 

selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin, termisen 

hajoamisen ja konversion seurauksena. 

Tervayhdisteiden kemiallinen koostumus ja 

konsentraatio riippuu useista tekijöistä kuten 

esimerkiksi kaasuttimen rakenteesta, kaasutuksen 

olosuhteista (lämpötila, syöttönopeus, jne.) ja 

biomassan laadusta. Tervat ovat orgaanisia 

yhdisteitä, useimmiten aromaattisia, joilla on 

bentseeniä suurempi molekyylipaino. Ne voidaan 

luokitella kemiallisen koostumuksen avulla viiteen 

ryhmään, jotka on esitetty taulukossa 1. 

 

Kaasutusprosessissa tervayhdisteet muuttuvat 

seuraavasti: 

 

400 °C Seoshapettimet  

500 °C Fenolieetterit  

600 °C  Alkyylifenolit  

700 °C  Heterosykliset eetterit  

800 °C Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)  

900 °C Suuremmat PAH-yhdisteet. 
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Useimmat kaasutusprosessit ovat uniikkeja 

käytetyistä biomassasta ja kaasutusolosuhteista 

riippuen. Tämän vuoksi tervayhdisteet on 

tunnistettava ja määritettävä kaasutin kohtaisesti. 

 

Synteesikaasun tervan suurin sallittu määrä riippuu 

kaasun loppukäytöstä. Joissakin sovelluksissa 

laitteille on annettu raja-arvot, esimerkiksi 

tervakonsentraatioiden suositellaan olevan alle  

500 mg/Nm3 kompressoreille, 50 mg/Nm3 

polttomoottoreille ja 5 mg/Nm3 teollisuuden 

suorapolttoisille kaasuturbiineille johdetussa 

kaasussa. Katalyyttisessä metanolisynteesissä 

tervaa saa olla vain hyvin vähän, alle 0,1 mg/Nm3. 

 

Puukaasussa ja puhdistetussa synteesikaasussa 

oleva terva on haitallista. Tervayhdisteet voivat 

vaikuttaa kaasutuslaitteistoon, kaasun 

puhdistukseen ja katalyyttiseen konversioon useilla 

eri tavoilla. 

 

Raskaammat tervat polymerisoituvat reaktorissa 

korkeissa lämpötiloissa aiheuttaen putkien 

tukkeutumista, pääasiassa raskaiden 

polyaromaattisten yhdisteiden vuoksi. Nämä 

tervayhdisteet kondensoituvat melko korkeassakin 

lämpötilassa jopa pienillä konsentraatioilla. Myös 

käyttävän katalyytin aktiivisuus voi vähentyä tai 

katalyytti voi tukkiintua täysin tervan vaikutuksesta, 

hiilipitoisten yhdisteiden muodostuttua katalyytin 

pintaan.  

 

Synteesikaasun katalyyttiseen konversioon 

käytettävistä katalyyteistä useimmat ovat herkkiä 

likaantumaan kaasussa olevien epäpuhtauksien 

vuoksi. Ongelman välttämiseksi kaasu on 

karakterisoitava ja tulosten pohjalta on kehitettävä 

kullekin kaasuttimelle ominainen 

puhdistusprosessi. Kaasun yhdisteiden 

tunnistaminen ja tervakonsentraation 

määrittäminen ovat oleellisia ennen kaasun 

jatkokäsittelyä. 

 

Tervayhdisteiden määritykseen on olemassa useita 

menetelmiä. Useimmissa menetelmissä 

tervayhdisteet absorboidaan nestemäiseen tai 

kiinteään faasiin analysoitavaksi kemiallisella 

analyysillä, kromatografisesti (kaasu tai 

nestekromatografia) tai gravimetrisillä menetelmillä 

(raskaat tervayhdisteet), lisäksi spektrofotometrisiä 

menetelmiä käytetään jossain määrin. Luotettavaa 

ja optimaaliseen tervanäytteen ottamiseen ja 

analysointiin on esitetty ja julkaistu menetelmiä 

Tervaprotokollana. 

Tervojen muodostumismekanismeista ja 

kaasutusprosessin tervojen määrittämisestä on 

kirjoitettu monta julkaisua. Useimmat näistä 

julkaisusta käsittelevät kuitenkin suuren 

mittakaavan leijupetikaasuttimia (kooltaan 10-300 

MW). Kun taas pienen mittakaavan 

kiintopetikaasuttimista (50-200 kW) on olemassa 

vain vähän tietoa puukaasun eri tervamäärillä. 

Myötävirtakaasuttimien on joissakin tutkimuksissa 

havaittu tuottavan huomattavasti vähemmän tervaa 

(200-400 mg/m3) verrattuna kiintopeti- ja 

vastavirtakaasuttimiin. Leijupetikaasuttimille on 

raportoitu tervamääriä 1-65 g/m3 välillä. 

 

Kokeellinen osa 
 

HighBio2-projektissa tehdyn tervamäärityksen 

tuloksia kerrotaan työpaketin seuraavassa 

infolehdessä 2.5 Tervayhdisteiden määritys- 

kokeellinen osa. Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksen tutkijat tekivät tutkimusta 

pienenmittakaavan (150 kWh), puupolttoisilla ja 

ilmasyötöllisillä kaasuttimilla lämpötila-alueella 

(1050-1200 ºC) saadakseen tietoa kyseisen 

kaasutintyypin puukaasussa olevien tervojen 

koostumuksesta ja yksittäisten yhdisteiden 

konsentraatioista.  
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