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TIIVISTELMÄ 
 
Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen biokaasun tuotantopotentiaali on suuri. Nykyisin suurin osa 
kaatopaikkakaasusta poltetaan soihdussa, tai käytetään lämmön ja sähkön tuotannossa. 
Kaatopaikan biokaasua voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena, kun se puhdistetaan 
epäpuhtauksista ja kaasun lämpöarvoa kohotetaan.  
 
Kaatopaikkakaasua puhdistetaan liikennekäyttöön vastavirtavesiabsorptiolla mm. Islannissa, 
Ranskassa ja Brasiliassa, mutta tarkempia tutkimustietoja näistä ei ole julkaistu. Biokaasua 
puhdistetaan liikennekäyttöön lisäksi Ruotsissa, Sveitsissä ja USA:ssa, mutta puhdistettava 
biokaasu on pääosin peräisin jäteveden puhdistamoilta. Yleisimmät käytössä olevat menetelmät 
biokaasun puhdistamiseksi ovat vastavirtavesiabsorptio ja PSA-puhdistus. 
 
Tässä työssä tutkittiin kaatopaikkakaasun puhdistamista liikennepolttoaineeksi. Tutkimuksessa 
keskityttiin vastavirtavesiabsorption tutkimiseen. Vastavirta-absorption käyttöparametrien 
kuten absorptiokolonnin paineen ja veden virtauksen vaikutusta tuotekaasun ominaisuuksiin 
tutkittiin pilot-mittakaavan laitteistolla (kapasiteetti 6 Nm3/h raakakaasua). 
Vastavirtavesiabsorption tuotekaasun soveltuvuutta liikennepolttoaineeksi arvioitiin 
kirjallisuudessa esiintyvien biokaasun liikennekäytön laatuvaatimusten perusteella. 
Tutkimuksessa arvioitiin myös vastavirta-absorption taloudellista suorituskykyä jonka 
perusteella laskettiin tuotekaasun hinta puhdistuksen jälkeen. Kohdekaatopaikka oli Jyväskylän 
Mustankorkean kaatopaikka. 
 
Korkein saavutettu vastavirta-absorption tuotekaasun metaanipitoisuus oli 88–92 til-% ja 
hiilidioksidipitoisuus 3-4 til-%. Typpeä oli tuotekaasussa 5-8 til-% ja rikkivetyä alle 1 ppm. 
Vastavirta-absorption tuotekaasun metaanipitoisuus nousi absorptiokolonnin paineen funktiona. 
Suurin tuotekaasun metaanipitoisuus saavutettiin 29 bar absorptiopaineessa (painealue 10–29 
bar). Tuotekaasu ei täytä esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevia biokaasun laatuvaatimuksia 
liikepolttoaineeksi lähinnä typen vuoksi, mutta liikennekäytön kannalta haitallisena pidetyt 
yhdisteet poistuvat vastavirtavesiabsorptiolla. Suomessa ei ole laatustandardeja biokaasun 
liikennekäytölle. Moottoritekniikan puolesta tuotekaasua voisi periaatteessa käyttää 
liikennepolttoaineena. Kaatopaikkakaasusta voidaan arvion mukaan tuottaa 
liikennepolttoainetta vastavirta-absorptiolla 0,15–0,26 €/Nm3 hintaan (94–96 til-% CH4) 
sisältäen paineistuksen 250 bar paineeseen. 
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ABSTRACT 
 
Landfill biogas production potential is very large. Nowadays most of the landfill gas is flared or 
utilized in energy or heat production. Landfill gas can also be used as vehicle fuel if it’s cleaned 
from harmful trace components and upgraded to high calorific value. 
 
Landfill gas is upgraded to vehicle fuel e.g. in Island, France, and Brazil, but only limited data 
is available from these locations. Biogas upgrading is also common in Sweden, Switzerland and 
USA but most of the biogas used there for upgrading is generated in sewage treatment plants. 
Most common techniques used in biogas upgrading are countercurrent water absorption and 
PSA-upgrading. 
 
In this study landfill gas applicability as a vehicle fuel was assessed. The study focused on 
counter current water absorption technique. The effect of process parameters in counter current 
water absorption such as absorption pressure and water flow speed was investigated in relation 
to product gas quality. The study was carried out with pilot scale counter current water 
absorption plant (capacity of 6 Nm3/h raw gas). The product gas vehicle fuel applicability was 
evaluated by comparing the results with biogas quality requirements for vehicle fuel presented 
in literature. The economic performance of the upgrading technique was studied after which the 
prize of the produced gas was calculated. The upgrading plant was situated in Mustankorkea 
landfill in Jyväskylä Finland. 
 
Highest methane concentration in the product gas after counter current water absorption was 
88-92 % by volume and carbon dioxide concentration was 3-4 % by volume. Nitrogen was 
present from 5 to 8 %-vol and hydrogen sulfide less than 1 ppm. Methane concentration in the 
product gas increased when absorption pressure in absorption column increased. Highest 
product gas methane concentration was measured at 29 bar (pressure range 10-29 bar). The 
product gas doesn’t fulfill all the requirements for vehicle fuel given for example in Sweden 
mainly because of nitrogen, but most of the harmful trace components for vehicle use are 
absorbed in the countercurrent absorption. There are no quality requirements for biogas to be 
used as a vehicle fuel in Finland. Also the engine technology apparently doesn’t have any 
restrictions for use of the product gas in vehicles. Landfill gas can be upgraded to vehicle fuel 
with counter current water absorption at the estimated cost of 0,15-0,26 €/Nm3 per product gas 
(94-96 %-vol CH4) including pressurization to 250 bar.  
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ESIPUHE 
 
 
Tämä työ tehtiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 
ympäristötieteen osastolla. Työ on osa projektia ‘yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen 
biokaasun puhdistaminen liikennekäyttöön’. Työn rahoittajia projektissa olivat Tekes, 
Grenovia Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Yhteistyökumppaneina projektissa olivat 
Mustankorkea Oy ja Jyväskylän Energia Oy. 
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1 JOHDANTO 
 
Biokaasua muodostuu kaatopaikoilla yhdyskuntajätteen orgaanisen aineksen hajotessa 

anaerobisissa olosuhteissa. Kaatopaikkakaasu sisältää tavallisesti 55 (±5) til-% 

metaania (CH4) ja 40 (±5) til-% hiilidioksidia (CO2). Kaatopaikkakaasussa on myös 

typpeä (N2) noin 5 til-% ja happea (O2), rikkivetyä (H2S), ammoniakkia (NH3), 

hiilimonoksidia (CO), sekä suuri joukko orgaanisia kaasukomponentteja pieninä 

pitoisuuksina. Lisäksi kaatopaikan biokaasulle on tyypillistä kloori- ja fluorihiilivetyjen 

esiintyminen pieninä pitoisuuksina (Hobson & Wheatley 1993, Rettenberger & 

Stegmann 1996). 

 

Biokaasua puhdistetaan liikennepolttoaineeksi mm. Ruotsissa, Sveitsissä, Ranskassa, 

Islannissa ja Yhdysvalloissa (Wellinger & Lindberg 2000). Biokaasun liikennekäyttö 

edellyttää että korrodoivat kaasut, kuten hiilidioksidi ja rikkivety poistetaan (Wellinger 

& Lindberg 2000). Vastavirtavesiabsorptio on tiettävästi yleisin käytössä oleva 

biokaasun puhdistusmenetelmä esimerkiksi Ruotsissa, jossa biokaasun liikennekäyttö 

on Euroopan laajinta (Persson 2003, Trendsetter 2003).  

 

Vastavirtavesiabsorptiossa vesi johdetaan pystysuuntaiseen absorptiokolonniin ylhäältä 

ja puhdistettava biokaasu alhaalta. Biokaasun hiilidioksidi ja rikkivety absorboituvat 

veteen ja poistuvat veden mukana absorptiokolonnista. Metaani absorboituu huonosti 

veteen, joten se voidaan kerätä talteen absorptiokolonnista. Biokaasun energiasisältö on 

metaanissa, joten biokaasun mahdollisimman korkea metaanipitoisuus on toivottavaa 

(Von Stockar & Wilke 1991, Eastman & Mears 1995, Kohl & Nielsen 1997).  

 

Puhdistettua biokaasua pidetään yhtenä parhaimmista liikenteen biopolttoaineista 

ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta. Ajoneuvokäytössä syntyvät terveydelle 

haitalliset päästöt, kuten pienhiukkasten ja typenoksidien päästöt ovat huomattavasti 

alhaisemmat biokaasulla kuin bensiinillä tai dieselillä. Myös hiilidioksidipäästöissä 

voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähenemiä siirryttäessä fossiilisista polttoaineista 

biokaasuun (Nigge 2000, VIEWLS 2005, JRC 2006a). Biokaasun hyvät poltto-

ominaisuudet johtuvat sen kaasumaisesta olomuodosta, mutta toisaalta kaasumainen 

 7



olomuoto vähentää biokaasun energiasisältöä suhteessa nestemäisiin polttoaineisiin 

koska energia/tilavuus-suhde on biokaasulla pienempi (Mooney 1994, Raiko ym. 

2002). Biokaasun energiasisältöä on kuitenkin mahdollista nostaa poistamalla 

palamattomat yhdisteet, kuten hiilidioksidi ja paineistamalla metaani suureen, yli 200 

bar paineeseen (Wellinger & Lindberg 2000).  

 

Kaatopaikkakaasun liikennekäyttö on herättänyt kiinnostusta energian lähteenä sen 

suuren potentiaalin vuoksi ja mm. Brasiliassa, Islannissa ja Ranskassa on kohteita, 

joissa kaatopaikkakaasua puhdistetaan liikennepolttoaineeksi (Monteiro 1996, Roe ym. 

1998, Halldorsson 2006). Yksityiskohtaista tietoa kaatopaikkakaasun puhdistamisesta 

ei kuitenkaan ole julkaistu esim. ko. kohteista. Myöskään Suomessa ei ole toistaiseksi 

raportoitu yhtään hanketta, jossa kaatopaikkakaasua olisi puhdistettu liikennekäyttöön. 

Biokaasunpuhdistuksen kansainvälisetkin tutkimukset ja toiminnassa olevat laitteistot 

ovat keskittyneet pääasiassa jätevedenpuhdistamoiden tai biokaasulaitosten yhteyteen, 

joten kaatopaikkakaasun puhdistamisesta ei ole julkaistu juurikaan tutkimustietoa. 

 
Suomalaisilla kaatopaikoilla arvioitiin muodostuvan vuonna 2005 yhteensä yli 200 

miljoonaa m3 biokaasua. Biokaasun keräysjärjestelmä oli vuonna 2005 kaikkiaan 33 

kaatopaikalla ja biokaasua kerättiin yhteensä 118,4 milj. m3, josta hyötykäytettiin vajaa 

60 %. Suurilla kaatopaikoilla merkittävä osa muodostuvasta biokaasusta voidaan kerätä 

talteen ja hyödyntää (Kuittinen ym. 2006). Ilman keräysjärjestelmiä biokaasu pääsee 

yleensä vapaasti ilmakehään, joka on erityisen haitallista, koska biokaasun metaani on 

noin 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu 100 vuoden 

tarkastelujaksolla (IPCC 2001). 

 

Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on yksi käytettävissä olevista keinoista 

vähentää liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, joiden osuus liikenteen 

käyttämästä energiasta esimerkiksi EU:n alueella noin 98 % (COM 2001). EU:n 

liikennestrategian valkoisen kirjan mukaan liikenteen CO2 päästöt tulevat nousemaan 

noin 50 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2010 mennessä, jos riippuvuutta fossiilisista 

polttoaineista ei vähennetä (COM 2001). Fossiiliriippuvuuden ja 

kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi EU:ssa astui voimaan liikenteen 

biopolttoainedirektiivi vuonna 2003, jonka tavoitteena oli 2 %:in biopolttoaineosuus 
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kaikesta liikenteen polttoaineesta vuonna 2005, vuoden 2010 tavoite on 5,75 % 

(European commission 2003a). 

 

Tämän työn tavoite oli tutkia kaatopaikalta kerättävän biokaasun puhdistamista 

vastavirtavesiabsorptiolla liikennepolttoaineeksi, jonka lisäksi tutkittiin menetelmän 

toimivuutta, puhdistustehokkuutta ja taloudellisuutta liikennekäytön kannalta, kun 

prosessin käyttöparametreja vaihdellaan. Tavoitteena oli myös verrata tuloksia muihin 

vastaaviin laitoksiin maailmalla.  

 

2 BIOKAASU 

2.1  Koostumus eri tuotantokohteissa 
 

Biokaasua muodostuu orgaanisen aineksen anaerobisessa hajoamisessa 

mikrobitoiminnan seurauksena. Biokaasu on kaasuseos, jonka pääkomponentit ovat 

metaani ja hiilidioksidi. Metaanin pitoisuus biokaasussa on 50–80 % ja hiilidioksidin 

pitoisuus 20–50 %. Biokaasun metaanipitoisuuteen vaikuttaa mm. anaerobiprosessin 

raaka-aineet. Esimerkiksi lannasta tuotetussa biokaasussa metaanipitoisuus on 50 % ja 

rasvaperäisistä jätteistä tuotetussa biokaasussa metaanipitoisuus on 80 % (Hobson & 

Wheatley 1993). Tavallisesti biokaasun metaanipitoisuus on noin 65–70 % (Taulukko 

1). Biokaasussa voi myös olla hieman ilmasta peräisin olevaa typpeä, 

mikrobiaineenvaihdunnan tuottamaa vetyä (H2), rikkivetyä 1 % ja vähäisiä pitoisuuksia 

muita hiilivetyjä. Biokaasu on myös kosteaa ja voi sisältää ammoniakkia sekä haihtuvia 

rasvahappoja. Kaatopaikalla muodostuva biokaasu sisältää lisäksi kloori- ja 

fluorihiilivetyjä, joita ei yleensä ole reaktoribiokaasuissa (Hobson & Wheatley 1993). 

Kaatopaikan biokaasu sisältää metaania tyypillisesti 40–60 %, hiilidioksidia 40–60 % ja 

typpeä noin 5 %. Rikkivetyä on kaatopaikan biokaasussa vähemmän kuin 

reaktoribiokaasussa (Gendebien ym. 1992). 

 
Taulukko 1. Biokaasun koostumus biokaasureaktorissa ja kaatopaikalla (Gendebien 
1992, Hobson & Wheatley 1993). 

Komponentti Biokaasureaktori Kaatopaikka 
Metaani (til-%) 65–70 40–60 
Hiilidioksidi (til-%) 30–40 60–40 
Typpi (til-%) <1 ≈ 5 
Rikkivety (ppm) 10–2000 10–300 
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2.2 Fysikaaliset ominaisuudet 
 
Biokaasun määräyksikkönä käytetään maakaasun tapaan normaalikuutiometrejä Nm3, 

joka määritetään normaaliolosuhteissa 0 °C lämpötilassa ja 1,0325 bar paineessa. 

Biokaasun energiasisältö voidaan ilmoittaa jouleina (J), tai wattitunteina (Wh). Tätä 

varten on tunnettava biokaasun metaanipitoisuus ja metaanin lämpöarvo. Lämpöarvo 

on energiamäärä, joka vapautuu yhden kaasunormaalikuutiometrin täydellisestä 

polttamisesta. Usein puhutaan ylemmästä, tai kalorimetrisestä lämpöarvosta (HHV) ja 

alemmasta, tai tehollisesta lämpöarvosta (LHV). Ylempi lämpöarvo vastaa kaasun 

energiaa silloin kun vesi on poistettu kaasusta ja alempi lämpöarvo vastaa kaasun 

energiasisältöä, kun vesi on kaasufaasissa. Alempaa lämpöarvoa käytetään tavallisesti, 

kun puhutaan biokaasun lämpöarvosta (Kuva 1) (Persson 2003). 

 

Biokaasun inerttien komponenttien, lähinnä hiilidioksidin ja typen osuudet suhteessa 

metaaniin voivat vaihdella, mikä vaikuttaa biokaasun palamisominaisuuksiin. 

Wobbeluvun [W] avulla voidaan verrata erilaisten kaasukoostumusten palamiseroja 

keskenään, koska Wobbeluku ilmaisee lämpöarvon [H] ja kaasun suhteellisen tiheyden 

[d] suhteen. Wobbeluku voidaan ilmaista kaasun energiayksikkönä [MJ/Nm3] ja se 

lasketaan kaavalla 1. Suhteellinen tiheys on kaasun tiheys jaettuna ilman tiheydellä 

[tiheyskaasu / tiheysilma] (Kuva 1). Esimerkiksi jos kahdella eri kaasulla on sama 

Wobbeluku, tarkoittaa se, että tiheyden ja lämpöarvon suhde on näillä kaasuilla sama. 

Tällöin kaasut luovuttavat saman määrän energiaa poltettaessa ilman muutoksia 

polttimien, venttiileiden, tai kaasuputkien kokoon ja pumppausnopeuteen (Woodcock 

& Gottlieb 1994). 

 

Wobbeluvun määritelmä: 
d

HW =      (1) 
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Kuva 1. Biokaasun lämpöarvo ja Wobbeluku metaanipitoisuuden funktiona (Biokaasun 
oletettu sisältävän metaanin lisäksi vain hiilidioksidia) (Woodcock & Gottlieb 1994, 
Eastman & Mears 1995). 
 

Biokaasu on räjähdysherkkä kaasu, koska metaani muodostaa ilman kanssa räjähtävän 

seoksen 5-15 til-% pitoisuuksilla. Yli 15 til-% pitoisuudessa metaani-ilma seos palaa, 

mutta ei räjähdä. Metaani ei ole myrkyllinen kaasu, mutta se voi syrjäyttää happea, 

jolloin voi ilmetä tukehtumisvaara. Metaanin ominaispaino on 0,717 kg/Nm3 ja se on 

ilmaa kevyempi kaasu. Ilman ominaispaino on 1,29 kg/Nm3 (Gendebien ym. 1992). 

 

2.3 Ympäristönäkökohdat ja hyödyt liikennekäytössä 
 

Biokaasun hiilisisältö tulee kasvien fotosynteesissä sitomasta hiilestä ja näin ollen 

metaanin poltossa muodostuva hiilidioksidi ei lisää nettokasvihuonekaasupäästöjä. 

Biokaasun talteenoton ja polton ansiosta erityisesti kaatopaikoilla vältetään metaanin 

joutuminen ilmakehään, jossa se aiheuttaisi 20–60-kertaisen 

kasvihuonekaasuvaikutuksen hiilidioksidiin verrattuna. Ilmakehässä metaani on yli 20 

kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu 100 vuoden tarkasteluajalla, joka 

on tavallisesti käytetty tarkasteluajan pituus. Lyhyemmällä tarkasteluajalla metaanin 

suhteellinen ilmastonmuutospotentiaali on suurempi, koska metaanin keskimääräinen 

elinikä ilmakehässä on noin 12 vuotta (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Metaanin ja typpioksiduulin globaalimuutospotentiaalit verrattuna 
hiilidioksidiin 20, 100 ja 500 vuoden tarkasteluajalla, sekä keskimääräinen elinikä 
ilmakehässä (IPCC 2001). 

Globaalimuutospotentiaali eri tarkasteluajalla 
Kasvihuonekaasu 

Elinikä 
ilmakehässä 

(Vuosia) 20 Vuotta 100 vuotta 500 vuotta 

Hiilidioksidi CO2  1 1 1 
Metaani CH4 12 62 23 7 
Typpioksiduuli N2O 114 275 296 156 

 

Puhdistettua biokaasua pidetään hyvänä liikennepolttoaineena ympäristön, ilmaston 

sekä ihmisten terveyden kannalta ja sen käyttämisellä liikennepolttoaineena voidaan 

saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin 

(Wellinger & Lindberg 2000).  

 

Kaasumaisten polttoaineiden kuten bio- ja maakaasun polttoprosessi vaatii kaasun 

sekoittamisen ilman kanssa ja seoksen sytyttämisen. Nestemäisten polttoaineiden 

polttamisessa neste on ensin höyrystettävä, ennen kuin kunnollinen sekoittuminen 

ilman kanssa on mahdollista. Hyvän sekoittumisen vuoksi kaasujen poltossa on 

helpompi saavuttaa kaasun täydellinen palaminen nestemäisten polttoaineiden 

polttamiseen verrattuna ja pakokaasuissa on vähän palamattomia hiilivetyjä (Woodcock 

& Gottlieb 1994). Pienhiukkasten ja noen muodostuminen erityisesti bio- ja maakaasun 

moottorikäytössä on hyvin vähäistä, koska puhtaat kaasuseokset eivät sisällä kiinteitä 

palamattomia aineita. Lisäksi bio- ja maakaasun pääkomponentti metaani on kevyt ja 

molekyylirakenteeltaan yksinkertainen verrattuna nestemäisten polttoaineiden 

pitkäketjuisiin ja suurimolekyylisiin hiilivetyihin (Raiko ym. 2002). Yksinkertaisen 

rakenteen vuoksi metaanin poltossa ei tapahdu krakkautumista ja puhtaan hiilen 

muodostusta, joka on yleistä pitkäketjuisten hiilivetyjen poltossa (Raiko ym. 2002). 

 

Biokaasun päästöt liikennekäytössä ovat hyvin samanlaiset maakaasun kanssa. 

Biokaasun käytöllä voidaan lisäksi saavuttaa huomattavia netto CO2 päästöjen 

vähennyksiä verrattuna maakaasuun ja tällöin ainoat päästöt ovat metaanihäviöt 

autoissa palamattoman metaanin muodossa ja tuotannossa muodostuvat metaanihäviöt. 

Nettolaskentatavalla kasvihuonekaasupäästöissä saavutetaan ajoneuvokäytön aikana yli 

95 % vähenemä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin (vain polton aikana muodostuvat 

päästöt), kun henkilöautokäytössä siirrytään bensiinistä biokaasuun (Taulukko 3).  
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Taulukko 3. Biokaasua käyttävien bussien ja henkilöautojen päästövähennykset (%) 
ajoneuvokilometriä kohti kaupunkiliikenteessä kesäolosuhteissa kun siirrytään 
käyttämään biokaasua dieselin ja bensiinin tilalle (Nigge 2000). 

Päästölaji 
Bussi: 

dieselistä 
biokaasuun 

Henkilöauto: 
dieselistä 

biokaasuun 

Henkilöauto: 
Bensiinistä 
biokaasuun 

Kasvihuonekaasut [CO2, CH4, ja N2O] -96  -95  -96  
Pienhiukkaset [PM 2,5] -94  -99  -66  
Rikkidioksidi [SO2] -98  -99  -98  
Typen oksidit [NOx] -39  -88  -57  
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet [NMVOC] -70  -33  -79  

 

Biokaasun käytöstä syntyvät nettopäästöt riippuvat myös biokaasun tuotantotavasta ja 

raaka-aineista. Esimerkiksi yhdyskuntajäteperäisen biokaasun kasvihuonekaasupäästöt 

liikenteessä ovat 80–90 % fossiilisia polttoaineita pienemmät, kun otetaan huomioon 

elinkaaren aikaiset päästöt biokaasun ja fossiilisten polttoaineiden tuotannossa 

(VIEWLS 2005, JRC 2006a). Lantaperäistä biokaasua käytettäessä 

kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 150–200 %. Yli 100 % päästövähenemä on 

mahdollista koska lannan käyttö biokaasun lähteenä eliminoi lannasta muutoin 

ilmakehään pääsevät metaanipäästöt, sekä hiilidioksidipäästöt, jotka vältetään kun 

syrjäytetään fossiilisia polttoaineita liikenteessä (JRC 2006a, JRC 2006b).  

 
Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena antaa myös muitakin etuja pakokaasupäästöjen 

vähentymisen lisäksi. Esimerkiksi metaanin korkea oktaaniluku (>120 RON) 

mahdollistaa ottomoottorin (ts. tavallisen bensiinimoottorin) suuremman hyötysuhteen, 

koska puristussuhdetta voidaan nostaa (Taulukko 4). Korkean oktaaniluvun ansiosta 

kaasukäyttöinen moottori on myös hiljaisempi, kuin vastaava bensiinikäyttöinen 

moottori. Ainut haitta metaanin kaasumaisesta olomuodosta on pieni energiatiheys 

suhteessa nestemäisiin polttoaineisiin. Energiatiheyttä voidaan kasvattaa metaanin 

paineistuksella (Mooney 1994). 
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Taulukko 4. Metaanin sekä bensiinin fysikaaliset ja moottoritekniset ominaisuudet 
(Jackson & Moyer 1991, Eastman & Mears 1995). 

Ominaisuus Metaani Bensiini 

Kemiallinen kaava CH4 CnH1,87n
Molekyylipaino 16,04 ~110 
Tiheys [kg/m3] @ 293 K 0,722 721–785 
Lämpöarvo LHV [MJ/Nm3] 36 - 
Lämpöarvo LHV [MJ/kg] 50 43,9 
Höyrystymispiste [°C] -161,5 38–204 
Oktaaniluku [RON] 120 92–98 
Jäätymispiste [°C] -182,5 -107,4 
Leimahduspiste [°C] -184 -43 
Itsesyttymislämpötila [°C] 538 260–460 
Räjähtävä seos [ til-% ilmassa] [alempi – ylempi] 5,3–14,0 1,4–7,6 
Stökiömetrinen ilma-polttoaine massasuhde 17,21 14,6 
Stökiömetrinen ilma-polttoaine tilavuussuhde 9,53 55 

 

2.4 Laatuvaatimukset ajoneuvokäytössä ja maakaasuverkossa 
 

Maakaasulla toimivat ajoneuvot voivat käyttää myös puhdistettua biokaasua 

polttoaineena ilman teknisiä muutoksia. Maailmanlaajuisesti maakaasuajoneuvoja on 

liikenteessä noin 5 miljoonaa, lisäksi liikenteessä on noin 10 000 biokaasuautoa ja 

bussia, joten ajoneuvotekniikka biokaasun hyödyntämiseksi on olemassa ja 

toimintavarmaa (Wellinger 2005, ENGVA 2006). Moottoritekniikka asettaa biokaasulle 

tietyt puhtauskriteerit, joiden vuoksi kaatopaikalta tai bioreaktorista saatu raaka 

biokaasu on puhdistettava (Wellinger & Lindberg 2000). Vain muutamissa maissa on 

asetettu biokaasun laatustandardeja liikennekäyttöä varten. Ruotsissa biokaasua 

käytetään yleisesti myös liikennepolttoaineena ja siellä on laadittu liikennekäyttöä 

varten standardit A ja B, jotka määrittelevät minimi- ja maksimipitoisuudet biokaasun 

komponenteille. Ruotsin standardi A on tarkoitettu vanhemmille biokaasuajoneuvoille, 

joissa ei ole elektronisesti ohjattua polttoaineen syöttöä ja standardi B vastaavasti 

ajoneuvoille, joissa on polttoaineen syötön elektroninen ohjaus (Dahl 2003). 

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa käytetään jonkin verran maakaasua 

liikennepolttoaineena ja sille on laadittu oma standardi, joka pätee myös biokaasulle 

(Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Biokaasun laatuvaatimukset liikennekäyttöön Ranskassa, Sveitsissä, 
Ruotsissa (Wellinger & Lindberg 2000, Dahl 2003) ja USA:ssa (Rutledge 2005). 

Ominaisuus Yksikkö Ranska Sveitsi Ruotsi 
A 

Ruotsi 
B 

USA 
(Cal) 

Wobbeluku alempi MJ/Nm3 - - 44,7 43,9 - 
Wobbeluku ylempi MJ/Nm3 - - 46,9 47,3 - 

Kastepiste °C - 5°C alempi kuin alin ympäristön 
lämpötila 

Energiasisältö ylempi kWh/Nm3 10,7 - - - - 
Vesipitoisuus, Max mg/Nm3 100 5 32 32 - 
Metaania Min Tilavuus % - 96 97±1 97±2 88 
Hiilidioksidia Max Tilavuus % - - - - - 
Happea Max Tilavuus % 3,5 0,5 1 1 1 
CO2+O2+N2, Max Tilavuus % 3 3 4 5 1,5–4,5 
Typpiyhdisteet (ei N2) 
laskettu NH3 Max mg/Nm3 - - 20 20 - 

Rikkivetyä Max mg/Nm3 7 5 - - - 

Rikkiä yht. mg/Nm3 - 14,3 23 (16 
ppm) 

23 (16 
ppm) 

23 (16 
ppm) 

Hiukkaset, Max 
halkaisija μm - - 1 1 - 

halogeeniyhdisteet mg/Nm3 1 0 - - - 
- Ei laatuvaatimuksia 

 

Maakohtaisten standardien lisäksi EU lainsäädännössä on direktiivillä määritelty 

maakaasukäyttöisten ajoneuvojen kaasun vähimmäislaatutaso, jota käyttämällä 

kaasuajoneuvojen on läpäistävä päästö- suorituskyky- ja tyyppihyväksyntätestit. 

Direktiivissä on määritelty referenssipolttoaineet, joita käytetään testissä. Matalin 

metaanipitoisuus käytetyissä testipolttoaineissa on 86 til-%, jäljelle jäävä osuus on 

typpeä (European Commission 2001). Direktiivi on tarkoitettu varmistamaan että 

kaikkia Euroopan markkinoilla olevia maakaasulaatuja voidaan käyttää 

kaasuajoneuvoissa. Kaasuautojen valmistajista esimerkiksi Volvo on määrittänyt ”Bi-

Fuel” kaasuautojensa polttoaineeksi tavalliset maakaasut joiden metaanipitoisuus on yli 

90 til-% (Hakala 2006). 

 

Euroopassa on jakelussa kahta erilaatuista maakaasua, jotka ovat (L, low) matalan 

lämpöarvon ja (H, high) korkean lämpöarvon kaasuja. Matalan lämpöarvon L-kaasussa 

saa olla inerttejä ja reagoimattomia kaasuja 15–20 til-%. Korkean lämpöarvon H-

kaasussa inerttejä ja reagoimattomia kaasuja saa olla 3-5 til-%. Suurin osa Euroopassa 

käytettävästä maakaasusta on H-tason maakaasua. L-tason kaasua tuotetaan 

Alankomaiden maakaasukentillä, jonka seassa on paljon typpeä, joten erot 

lämpöarvoissa muodostuvat verrattain suuriksi L- ja H kaasujen välillä (Taulukko 6). 
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H- ja L tason kaasuja jaetaan eri kaasuverkoissa. Biokaasua voidaan injektoida 

maakaasuverkkoon rajoituksetta, jos polttoaineluokka-arvojen vähimmäistaso ylitetään. 

Polttoaineluokkien vähimmäistason saavuttaminen vaatii käytännössä raakabiokaasun 

puhdistamista hiilidioksidista ja muista epäpuhtauksista. Matalamman lämpöarvon 

omaavaa biokaasua voidaan myös injektoida, mutta silloin lasketaan määrä sallitulle 

injektointimäärälle, jotta maakaasuverkon polttoaineluokka ei tipu alle raja-arvojen 

(Hagen ym. 2001). Biokaasun syöttäminen maakaasuverkkoon tuli mahdolliseksi kun 

EU:n uusi kaasumarkkinadirektiivi astui voimaan vuonna 2003 (European Commission 

2003b). Direktiivi velvoittaa kaasuoperaattoreita vastaanottamaan biokaasua 

pientuottajilta, kunhan se teknisesti on mahdollista (ts. täyttävät maakaasuverkon 

laatuvaatimukset, eivätkä vaaranna verkon toimintaa). Trendsetterin (2003) mukaan 

Euroopan laajuinen maakaasuverkko tarjoaa hyvän mahdollisuuden biokaasun jakeluun 

liikennekäyttöä varten. Maakaasun käyttö alkuvaiheessa liikennepolttoaineena 

biokaasun rinnalla tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kaasun tankkausinfrastruktuuria 

nopeasti, jolloin biokaasuautoilla on enemmän tankkausmahdollisuuksia ja kaasun 

toimitusvarmuus lisääntyy. Maakaasuverkon käyttö biokaasun jakeluun mahdollistaa 

myös biokaasun tuotanto- ja puhdistuslaitosten hyödyntämisen täydellä kapasiteetilla, 

koska kulutus on jatkuvaa ja tasaista (Linné & Jönsson 2005). 

 

Taulukko 6. Maakaasun polttoaineluokitukset Euroopassa (Hagen ym. 2001). 

Arvo Yksikkö L (Low) H (High) Huomiot 

Wobbeluku MJ/m3 38–47 46–57 Paikallisesti tiukempia rajoja 
voidaan käyttää 

Lämpöarvo MJ/m3 30–47 Vaihtelut ovat sallittuja 
Suhteellinen tiheys - 0,55–0,70 Vaihtelut ovat sallittuja 

 

3 KAATOPAIKAN BIOKAASU 
 

3.1 Biokaasun muodostuminen kaatopaikoilla 
 
Biokaasun muodostus kaatopaikoilla on seurausta yhdyskuntajätteen orgaanisen 

fraktion hajoamisesta anaerobisissa olosuhteissa. Anaerobinen hajoaminen tapahtuu 

useiden eri mikrobiryhmien yhteistoiminnan tuloksena, kun ne käyttävät orgaanisen 

aineksen energiaa aineenvaihduntaansa. Anaerobinen hajoaminen koostuu useasta eri 

vaiheesta. Tärkeimmät vaiheet ovat hydrolyysi, happokäyminen, etikkahappokäyminen 
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ja metanogeneesi. Metaanin tuotanto alkaa uudessa jätetäytössä noin 0,5–1,5 vuoden 

kuluessa jätteen läjityksestä ja tuotanto jatkuu tämän jälkeen tyypillisesti 10–20 vuotta, 

jonka jälkeen metaanintuotto vähitellen lakkaa (Gendebien ym. 1992). Biokaasun 

tuotantomääriin ja nopeuteen kaatopaikoilla vaikuttavat mm. jätteen laatu, kosteus, 

alkaliniteetti partikkelikoko, pakkaustiheys, mikrobien saatavilla olevat ravinteet, 

mikrobeja inhiboivat yhdisteet ja ilmasto. Biokaasun tuotantoa kaatopaikoilla voidaan 

lisätä jätetäytön läpi suodattuvan veden kierrätyksellä takaisin jätetäyttöön (Cristensen 

ym. 1996, Reinhard & Townsend 1998). Yhdyskuntajätteen 

biokaasuntuotantopotentiaaliksi on raportoitu 0,12–0,41 Nm3 biokaasua / kg (TS) 

yhdyskuntajätettä (Reinhard & Townsend 1998). Gendebien ym. (1992) mukaan 

yhdyskuntajätteen teoreettinen biokaasuntuotantopotentiaali on 100–300 Nm3 (55 til-% 

CH4) / tonni (TS) yhdyskuntajätettä. Tämä on biokaasumäärä joka muodostuu 10–20 

vuoden aktiivisen metaanintuoton aikana. Tehokkaalla kaasunkeräysjärjestelmällä 

saadaan noin 70 % muodostuvasta biokaasusta kerättyä, joten todellinen kaasun saanto 

on pienempi. Hyödynnettävissä olevan kaatopaikkakaasun tuotantopotentiaaliksi 

ilmoitetaan noin 100 Nm3 biokaasua / tonni märkää yhdyskuntajätettä (Gendebien 

ym.1992). 

3.2 Kaasun koostumus 
 
Kaatopaikkakaasu sisältää tavallisesti 40–60 % metaania ja 60–40 % hiilidioksidia. 

Kaatopaikkakaasussa on myös typpeä noin 5 % ja joskus happea, ammoniakkia sekä 

hiilimonoksidia. Vetyä voi olla läsnä pieninä pitoisuuksina. Rikkivetyä on 

kaatopaikkakaasussa tyypillisesti vähemmän kuin muissa biokaasuissa, luokkaa 0,001 

% (Taulukko 7). Kaatopaikkakaasu sisältää lisäksi joukon orgaanisia ja epäorgaanisia 

hajoamistuotteita, sekä orgaanisia yhdisteitä (Gendebien ym. 1992). 

Kaatopaikkakaasusta on tunnistettu yli 140 eri yhdistettä, joista suurin osa on 

orgaanisia. Näiden yhteispitoisuus kaasussa voi nousta 2000 mg/m3:iin (0,15 til-%) 

(Schweigkofler & Niessner 2000). 
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Taulukko 7. Kaatopaikkakaasun koostumuksen mahdolliset vaihtelurajat (Gendebien 
ym.1992). 

Aine Pitoisuus 

Metaani CH4 0-85 til-% 
Hiilidioksidi CO2 0-88 til-% 
Typpi N2 0-82,5 til-% 
Happi O2 0-31 til-% 
Hiilimonoksidi CO 0-3 til-% 
Ammoniakki NH3 0-0,35 ppm 
Rikkivety H2S 0-70 ppm 
Vety H2 0-3,6 til-% 

 

Kaatopaikkakaasussa olevien yhdisteiden määrä ja esiintyminen vaihtelevat 

huomattavasti eri-ikäisissä jätetäytöissä. Yhdisteiden määrä kaatopaikkakaasussa 

riippuu myös jätteen koostumuksesta ja alkuperästä. Yleensä eri kaatopaikoilta otetuista 

kaasunäytteistä voidaan tunnistaa sama yhdistejakauma, mutta niiden suhteelliset 

osuudet vaihtelevat huomattavasti (Gendebien ym. 1992). Kaatopaikkakaasussa 

yleisimmin esiintyvät yhdisteet voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: Happiyhdisteet, 

rikkiyhdisteet, hiilivedyt, halogeeniyhdisteet ja siloksaanit. 

 

3.2.1 Happiyhdisteet 
 
Happea sisältäviä yhdisteitä muodostuu eniten orgaanisen aineksen hajoamisen 

alkuvaiheessa ja erityisesti uusissa jätetäytöissä, mutta niiden määrät vähenevät 

metaanin tuotannon käynnistyttyä, eikä niitä yleensä ole suuria määriä kaatopaikkojen 

biokaasussa. Happea sisältävät yhdisteet voivat olla muun muassa alkoholeja, happoja, 

estereitä ja aldehydejä. Tyypillinen alkoholikonsentraatio vanhan (yli 5 vuotta) 

jätetäytön biokaasussa on noin 0,00001 til-% (Gendebien ym. 1992, Rettenberger & 

Stegmann 1996). 

 

3.2.2 Rikkiyhdisteet 
 
Rikkiyhdisteet aiheuttavat kaatopaikan biokaasulle tyypillisen mädän kananmunan 

hajun, lisäksi monet rikkiyhdisteet, kuten rikkivety (H2S) ja merkaptaanit, ovat 

myrkyllisiä kaasuja. Rikkivety on yleisin rikkiyhdiste kaatopaikan biokaasussa. Muita 

rikkiyhdisteitä kaatopaikkakaasussa ovat dimetyylisulfidi, dimetyylidisulfidi ja 
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hiilidisulfidi. Merkaptaaneja esiintyy lähinnä silloin kun metaanin tuotto on 

suurimmillaan, mutta rikkivetyä muodostuu aina kun olosuhteet ovat anaerobiset 

(Rettenberger & Stegmann 1996). Rikkivetyä on kaatopaikan biokaasussa tyypillisesti 

alle 100 ppm. Sitä muodostuu anaerobisessa sulfaatin pelkistyksessä. 

Rikkivetypitoisuus voi kuitenkin olla suurempi (>100 ppm) jos kaatopaikan jätteiden 

sulfaattipitoisuus on suuri tai kaatopaikan maaperässä on paljon rikkiperäisiä 

mineraaleja. Esimerkiksi kaatopaikan yhdyskuntajätteen seassa olevan kipsin (CaSO4) 

on raportoitu lisäävän biokaasun rikkivetypitoisuuksia merkittävästi, tällöin suurimmat 

mitatut rikkivetypitoisuudet ovat olleet 4 000-8 000 ppm ja jopa 35 000 ppm (n. 3,5 til-

%) pitoisuuksia on mitattu (Gendebien ym. 1992). 

 

3.2.3 Hiilivedyt 
 
Kaatopaikan biokaasussa tavataan metaanin lisäksi pieniä määriä muita hiilivetyjä. 

Näitä ovat muun muassa terpeenit ja aromaattiset hiilivedyt. Terpeenejä voi syntyä 

luontaisesti orgaanisen aineksen hajotessa, tai niitä on voinut päätyä kaatopaikkaan 

jätteiden mukana. Terpeeniyhdisteitä ovat mm. limoneeni ja kamferi. Terpeenien 

pitoisuudet ovat kaatopaikkakaasussa 2-300 mg/Nm3 (Rettenberger & Stegmann 1996, 

Gendebien 1992). Aromaattisia yhdisteitä käytetään paljon eri tuotteiden 

valmistuksessa ja niitä havaitaan myös kaatopaikkakaasussa. Tällaisia yhdisteitä ovat 

esimerkiksi bentseeni, tolueeni ja ksyleeni, joiden pitoisuus kaatopaikkakaasussa on 0-

500 mg/Nm3. Aromaattisten hiilivetyjen hajoaminen metanogeenisissa olosuhteissa on 

rajallista ja suurin osa niistä pidättyy kaatopaikassa pitkiä aikoja (Gendebien 1992, 

Rettenberger & Stegmann 1996).  

 

3.2.4 Halogeeniyhdisteet 
 
Halogeeniyhdisteet ovat kaatopaikkakaasun tärkein haitta-aineryhmä. Ne ovat melko 

vaarattomia terveydelle, mutta muodostavat ympäristölle haitan koska ne ovat pysyviä 

yhdisteitä. Halogeeniyhdisteitä käytetään muun muassa kylmäaineina, ponnekaasuina, 

liuotinaineina, PVC-muovissa, polyuretaani lämpöeristeissä ja lukemattomissa muissa 

kemianteollisuuden tuotteissa. Yleisimpiä halogeeniyhdisteitä ovat CFC-yhdisteet 

(Kloori- ja fluorihiilivedyt), eli hiiliyhdisteet, joihin on kiinnittynyt kloori- ja 
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fluoriatomeja eri suhteissa. Kaatopaikkakaasun hyödyntämisen kannalta haitallisin 

halogeeniyhdiste on vetykloridi (HCl), joka yhdessä veden kanssa aiheuttaa 

korroosiota. Vetykloridia ei suoraan tavata kaatopaikkakaasussa, mutta sitä muodostuu 

muista halogeeniyhdisteistä poltossa. Ihmisen terveydelle vaarallisin halogeeniyhdiste 

kaatopaikkakaasussa on karsinogeeninen vinyylikloridi (Rettenberger & Stegmann 

1996). Fluori- ja kloorihiilivetyjen yhteispitoisuus kaatopaikkakaasussa on keskimäärin 

9,1–78,3 mg/Nm3. Kloorin pitoisuudet voivat olla myös suurempia, sillä useilta 

kaatopaikoilta on mitattu jopa 300–400 mg/Nm3 pitoisuuksia (Gendebien 1992). 

Kloori- ja fluoriyhdisteiden poltossa voi muodostua myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja 

(Environment agency 2004). 

 

3.2.5 Siloksaanit 
 
Siloksaaneja käytetään yleisesti monissa teollisuuden prosesseissa ja kulutustuotteissa, 

kuten shampoissa, kosmetiikassa, tekstiileissä, paperipäällysteissä, liuotinaineissa, 

maaleissa, tiivisteaineissa ja monissa muissa tuotteissa. Laajan käytön vuoksi niitä 

päätyy jätteiden mukana kaatopaikoille ja jäteveden puhdistamoille.  

 

Siloksaaneilla tarkoitetaan orgaanisia piiyhdisteitä (Si), joissa pii on sitoutunut happeen 

ja orgaaniseen radikaaliin, kuten metyyli-, etyyli- ja muihin funktionaalisiin ryhmiin. 

Rakenne voi olla lineaarinen tai syklinen. Siloksaaneja käytetään laajasti, koska niillä 

on monia hyödyllisiä ominaisuuksia kuten suuri puristuskestävyys, palamattomuus, 

hydrofobisuus ja kuumuudenkestävyys, eivätkä ne ole myrkyllisiä tai allergiaa 

aiheuttavia (Dewil ym. 2006). Lisäksi siloksaanit ovat biohajoavia ilmakehässä. 

Maailmanlaajuisen käytön arvioidaan olevan yli miljoona tonnia vuosittain. Siloksaanit 

ovat ongelma varsinkin jäteveden puhdistamolla tuotetussa biokaasussa, koska ne eivät 

hajoa aktiivilieteprosessissa ja päätyvät anaerobiprosessissa käsiteltävään lietteeseen. 

Lietteen hajotessa anaerobiprosessissa siloksaanit haihtuvat ja siirtyvät biokaasuun. 

Kaatopaikkajätteessä ei tapahdu tällaista konsentroitumista ja siloksaanipitoisuudet ovat 

pienempiä kaatopaikan biokaasussa (Dewil ym. 2006). Kaatopaikkakaasussa suurimmat 

raportoidut siloksaanipitoisuudet ovat olleet 50 mg/Nm3 (Schweigkofler & Niessner 

2001). Mustankorkean kaatopaikalla Jyväskylässä siloksaanipitoisuuksien on raportoitu 

olevan 0,7–4,0 mg/Nm3 (Kinnunen 2004).  
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Siloksaaneja sisältävän kaasun hyödyntäminen on haasteellista, sillä näiden poltto 

muodostaa mikrokiteistä piitä, jonka fysikaalis-kemialliset ominaisuudet muistuttavat 

lasia. Tämä aine on hyvin kovaa ja se kuluttaa esimerkiksi moottorin sisäpintoja ja 

heikentää katalysaattorin toimintaa (Dewil ym. 2006, Wheless & Pierce 2006).  

 

4 BIOKAASUN PUHDISTUSTEKNIIKAT 
 
Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena edellyttää, että raakakaasun 

hiilidioksidi ja korroosiota aiheuttavat yhdisteet, kuten rikkivety, ammoniakki, 

vesihöyry ja muut moottoritekniikan kannalta haitalliset aineet poistetaan. Nykyään on 

käytettävissä monia eri kaasunpuhdistustekniikoita. Ne voidaan jakaa seuraaviin 

kategorioihin: Absorptio (kemiallinen tai fysikaalinen), adsorptio (kemiallinen tai 

fysikaalinen), membraanit, kemiallinen konversio ja kylmätekniikat. Eri tekniikoita 

voidaan yhdistää, jotta päästään haluttuun puhdistustulokseen. Esimerkiksi hiilidioksidi 

voidaan poistaa vesiabsorptiolla ja kosteus sen jälkeen adsorptiotekniikoilla (Kohl & 

Nielsen 1997, Wellinger & Lindberg 2000, Nilsson 2001). 

4.1 Absorptio 

4.2 Adsorptio 

 
Absorptio on kaasumaisen komponentin siirtymistä nestefaasiin, johon se liukenee. 

Fysikaalisessa absorptiossa liukeneva kaasu ei reagoi kemiallisesti liuottimen kanssa, 

mutta kemiallisessa absorptiossa kaasu ja absorptiomedia reagoivat kemiallisesti ja 

tämä voi olla reversiibeli tai irreversiibeli (Kohl & Nielsen 1997). Fysikaalisen 

absorption tärkeimmät hyödyntämistekniikat biokaasun puhdistuksessa ovat 

vastavirtavesiabsorptio ja polyetyleeniglykoliabsorptio. Hiilidioksidi ja rikkivety 

liukenevat paremmin polyetyleeniglykoliin kuin veteen. Polyetyleeniglykoli on 

kaupalliselta nimeltään Selexol (Wellinger & Lindberg 2000). 

 
Adsorptiolla tarkoitetaan yhden tai useamman kaasukomponentin selektiivistä 

konsentroimista jonkun kiinteän ja huokoisen aineen matriisiin, jota kutsutaan 

adsorbentiksi. Kemiallista reaktiota ei tapahdu, joten kaasut voidaan irrottaa matriisista 

olosuhteita muuttamalla (Kohl & Nielsen 1997). Käytetyin adsorptiotekniikka 

biokaasun puhdistukseen on hiilidioksidin adsorptio aktiivihiileen tai 
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hiilimolekyyliseulaan. Tähän käytettyä tekniikkaa kutsutaan PSA (pressure swing 

adsorption)- tekniikaksi. Usein kosteus ja rikkivety poistetaan ennen PSA-prosessia, 

jolloin aktiivihiilen käyttöikä pitenee (Wellinger & Lindberg 2000). 

4.3 

4.4 

4.5 Kylmätekniikat 

Membraanit 
 

Membraanit ovat uusi tekniikka kaasunpuhdistuksessa. Membraanit ovat polymeeristä 

tehtyjä hyvin tiiviitä suodattimia, jotka selektiivisesti läpäisevät tietyn kokoisia 

kaasumolekyylejä ja ne voidaan suunnitella erottamaan haluttuja kaasuja. 

Membraanierottelussa käytetään suuria paineita ja konsentraatiogradientteja 

membraanin eri puolilla. Saannon lisäämiseksi käytetään yleensä rinnan kytkettyjä 

membraaneja ja riittävän puhtausasteen varmistamiseksi membraaneja voidaan kytkeä 

sarjaan. Typpeä on mahdollista erottaa biokaasusta typpiselektiivisillä membraaneilla 

(Wellinger & Lindberg 2000). 

Kemiallinen konversio 
 
Kemiallista konversiota käytetään monessa kaasunpuhdistusprosessissa. Se voi 

tarkoittaa katalyyttista hapetusta ja pelkistystä, katalysoimatonta kaasufaasireaktiota, tai 

kemiallista reaktiota kiinteiden aineiden tai nesteiden kanssa. Nesteiden kanssa 

tapahtuvaa kemiallista reaktiota kutsutaan myös absorptioksi (ks. kohta absorptio) 

(Kohl & Nielsen 1997). Biokaasun puhdistuksessa kemiallista reaktiota käytetään 

lähinnä rikkivedyn poistoon. Eräs käytetty kemikaali on rautaoksidi, jonka kanssa 

biokaasun rikkivedyn annetaan reagoida ennen varsinaista puhdistusoperaatiota. Tätä 

menetelmää joudutaan käyttämään, jos varsinainen puhdistusprosessi ei kykene 

poistamaan rikkivetyä, tai se ei kestä sitä. Natriumhydroksidia käytetään joskus 

vesiabsorptiossa kemiallisena absorbenttina veteen liuotettuna. Tämä tehostaa veden 

absorptiokapasiteettia huomattavasti, mutta kemiallisen reaktion lopputuotteena on 

kiinteää natriumsulfidi-sakkaa, jota ei voi regeneroida. Lisäksi natriumsulfidilla 

kontaminoitunutta vettä on vaikea käsitellä (Wellinger & Lindberg 2000). 

 
Hiilidioksidia voidaan erottaa metaanista jäähdyttämällä kaasuseosta korotetussa 

paineessa, jolloin hiilidioksidi nesteytyy ja se voidaan poistaa. Menetelmä vaatii 

paineistuksen 80 bar paineeseen ja kaasuseoksen jäähdytyksen -45 °C lämpötilaan. 
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Tiivistynyt hiilidioksidi poistetaan separaattorilla. Menetelmä vaatii vielä hiilidioksidin 

jatkokäsittelyn metaanihäviöiden pienentämiseksi (Hagen 2001). Kylmätekninen 

puhdistus on käyttökelpoisin silloin, kun puhdistettu metaani nesteytetään, koska 

nesteytys vaatii metaanin jäähdyttämistä. Nesteytyksestä on hyötyä biokaasua 

siirrettäessä pitkiä matkoja säiliöissä, koska menetelmällä kaasu voidaan pakata 

suurempaan tiheyteen (Krich ym. 2005).  

 

4.6 Kaatopaikan biokaasun haitta-aineiden poisto 
 

Kaatopaikkakaasun hyödyntämistä pidetään vaikeampana kuin muista lähteistä tuotetun 

biokaasun, johtuen lähinnä kaatopaikan biokaasussa tyypillisesti olevista 

epäpuhtauksista. Tällaisia ovat mm. orgaaniset halogeeniyhdisteet ja siloksaanit. 

Toisaalta siloksaanit ovat pienempi haitta kaatopaikkakaasussa kuin jäteveden 

puhdistamon biokaasussa pienempien pitoisuuksien vuoksi (Dewil ym. 2006). 

Halogeeniyhdisteet ja siloksaanit ovat haitallisia, jos biokaasua käytetään 

liikennepolttoaineena tai kaasumoottoreissa. Halogeeniyhdisteiden poistamiseen käy 

miltei mikä tahansa yleisessä käytössä oleva biokaasun puhdistustekniikka. 

Halogeeniyhdisteistä voidaan parhaimmillaan optimiolosuhteissa poistaa 

vastavirtavesiabsorptiolla 95 %, PSA:lla 99 % ja membraaneilla 95 % (Environment 

Agency 2004). Tillburgin kaatopaikalla Alankomaissa kaatopaikkakaasun 

halogeeniyhdisteiden pitoisuuksien on raportoitu vähentyneen vesiabsorptiolla noin 66 

% ja aktiivihiiliadsorptiolla (PSA) noin 85 % (Henning ym. 1996).  

 

Siloksaanien poistoon biokaasusta on alettu kiinnittää huomiota kun kaatopaikkakaasun 

ja jäteveden puhdistamon biokaasun hyödyntäminen kaasumoottoreissa on yleistynyt. 

Käytetyimpiä ja luotettavimpia keinoja siloksaanien poistoon on aktiivihiiliadsorptio, 

mutta aktiivihiilen käyttö edellyttää yleensä kosteuden poiston ennen 

aktiivihiiliadsorptiota, tai kondensaation estämisen lämmittämällä biokaasua 

(Environment Agency 2004). Yleensä kosteus poistetaan biokaasun jäädyttämisellä, 

joka myös osittain poistaa siloksaaneja. Biokaasun jäähdyttäminen 4 °C:een 25 bar 

paineessa on raportoitu vähentävän siloksaanipitoisuuksia 50 % (Wheless & Pierce 

2006). Jäähdytys alle -30 °C:een voi poistaa 90–95 % siloksaaneista, mutta tehokkuus 

riippuu paljon minkä tyyppisiä siloksaaneja biokaasussa on (Environment Agency 
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2004, Wheless & Pierce 2006). Kosteuden ja osittaisen siloksaanien poiston ansiosta 

aktiivihiili kestää käytössä pidempään (Environment Agency 2004). Siloksaaneja 

voidaan myös absorboida sopivaan orgaaniseen liuottimeen ja esimerkiksi selexol-

liuoksen on raportoitu poistavan 99 % biokaasun siloksaaneista (Wheless & Pierce 

2006). Silikageelin on todettu olevan tehokas adsorptiomedia siloksaanien poistoon, 

koska siloksaanien adsorptiokyky on sillä yli 100 mg/g. Silikageeli on myös tehokas 

kosteuden poistaja ja sitä voidaan käyttää biokaasun yhtäaikaiseen kuivaamiseen ja 

siloksaanien poistoon (Schweigkofler & Niessner 2001). 

 

5 KAASUN ABSORPTIO 

5.1 Kaasun absorption lähtökohdat 
 

Kaasunpuhdistus absorptiolla on menetelmä kaasujen erotteluun, jossa kaasuja 

absorboidaan sopivaan liuottimeen absorptiokolonnissa. Liuotin valitaan sen mukaan 

mitä kaasua tai kaasuja halutaan erottaa. Liuottimesta riippuen yksi tai useampi 

kaasukomponentti absorboituu liuottimeen ja voidaan siirtää liuottimen mukana pois. 

Kaasusta ja liuottimesta riippuen kaasu voi reagoida fysikaalisesti tai kemiallisesti 

liuottimen kanssa. Absorptioprosessin tärkeimmät tekijät ovat kaasun liukoisuus 

liuottimeen ja kaasun siirtymisnopeus kaasusta liuottimeen (Kohl & Nielsen 1997). 

Absorboitavan kaasun absorptiomekanismi muun kaasun seasta liuottimeen koostuu 

kolmesta toisiaan seuraavasta vaiheesta: (1) absorboitavan kaasun diffuusio inertin 

kaasun seasta liuottimen pintaan, (2) kaasun absorboituminen liuottimeen kaasun ja 

liuottimen rajapinnassa (3) absorboituneen kaasun diffuusio liuottimen rajapinnasta 

muualle liuottimeen (Flagan & Seinfeld 1988). Kaasun siirtyminen liuotin-kaasu 

rajapinnassa on hidasta, koska aivan rajapinnan tuntumassa konsentraatiot liuotin- ja 

kaasufaasin välillä ovat tasapainossa. Konsentraatiotasapaino johtuu liuottimen ja 

kaasun rajoittuneesta liikkeestä lähellä rajapintaa, tällöin kaasumolekyylit siirtyvät 

rajapinnan läheisyydessä diffusoitumalla. Kauempana rajapinnasta kaasun ja liuottimen 

nopea liike pystyy tasoittamaan kaikki konsentraatiogradientit. Diffuusion hitauden 

vuoksi absorptiota rajoittava tekijä on kaasun siirtyminen liuotin-kaasurajapinnan yli, 

siksi liuottimen absorptiokapasiteetin hyödyntäminen ja mahdollisimman suuren 

kaasumäärän absorboiminen vaatii suuren kaasun ja liuottimen välisen kosketuspinta-

alan. Huonosti liuottimeen absorboituvilla kaasuilla liuottimen rajapinnan vastus on 
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rajoittava tekijä, koska kylläinen liuos saavutetaan liuottimen rajapinnassa nopeasti ja 

kaasun diffuusio rajapinnasta syvemmälle nestefaasiin on hidasta. Hyvin liuottimeen 

absorboituvilla kaasuilla kaasun rajapinnan vastus on rajoittava tekijä, tällöin liuotin 

kykenee absorboimaan kaasua nopeammin kuin uutta kaasua diffusoituu kaasufaasista 

kaasufaasin rajapintaan (Von Stockar & Wilke 1991, Kohl & Nielsen 1997). 

 

Liuotin-kaasu rajapintailmiöitä kuvaavat matemaattiset mallit ovat mutkikkaita ja 

sisältävät monia oletuksia ja approksimaatioita aineiden käyttäytymisestä rajapinnoissa. 

Useiden kaavojen käyttäminen edellyttää tarkkoja tietoja käytettävissä olevasta 

absorptiolaitteistosta. Käytännössä tehdään paljon oletuksia kaasun ja liuottimen 

virtauksista ja käyttäytymisestä. Absorptiolaitteen mitoitus (kolonnin korkeus, 

halkaisija, liuottimen ja kaasun virtaus) voidaan laskea tietokoneohjelmilla, jos 

tiedetään millaista liuotinta, absorboitavaa kaasua, kaasuntilavuusvirtaa ja 

pakkausmateriaalia tullaan käyttämään (Von Stockar & Wilke 1991, Kohl & Nielsen 

1997). 

 

5.2 Kaasun absorption teoriaa 
 

Kaasun absorptioon liittyy läheisesti termodynamiikka, sekä fysiikan ja kemian 

periaatteet. Näistä tärkeimmät ovat Le Chatelierin periaate ja Henryn laki. 

 

5.2.1 Le Chatelierin periaate 
 

Le Chatelierin periaatteen perusteella voidaan selittää monia kaasun absorboitumiseen 

liittyviä asioita, kuten paineen ja lämpötilan vaikutukset. Le Chatelierin periaatteen 

mukaan mikä tahansa muutos tai voima, joka kohdistetaan tasapainossa olevaan 

systeemiin, vaikuttaa siten, että tasapaino muuttuu siihen suuntaan jossa muutoksen tai 

voiman vaikutus minimoituu. Esimerkiksi kaasujen absorboituminen veteen vapauttaa 

lämpöä, eli reaktio on eksoterminen. Jos systeemin lämpötilaa alennetaan, reagoi 

systeemi niin, että kaasua absorboituu enemmän, jolloin lämpöä vapautuu ja muutos 

minimoituu. Myös paineen nostamisessa systeemi käyttäytyy samalla tavalla. Kaasuja 

absorboituu veteen enemmän, jolloin paine alenee ja paineen nostamisen vaikutus 

minimoituu (Holtzclaw ym. 1991). 
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5.2.2 Henryn laki 
 

Henryn laki on yksi kaasunabsorption peruskäsitteistä ja on seurausta Le Chatelierin 

periaatteesta. Henryn lain mukaan kaasun absorptiomäärä tiettyyn nestetilavuuteen on 

suoraan verrannollinen kaasun osapaineeseen ja se lasketaan kaavalla 2 (Holtzclaw ym. 

1991). 

 

Cg = kPg ,      (2) 

 

Kaavassa 2. Cg on kaasun absorptiomäärä nesteeseen, Pg on kaasun osapaine nesteen 

yläpuolella ja k on vakio, joka riippuu kaasun ja nesteen ominaisuuksista. Kaavasta 

seuraa, että jos yhden ilmakehän paineessa litraan vettä absorboituu yksi gramma 

kaasua, niin viiden ilmakehän paineessa viisi grammaa kaasua absorboituu litraan vettä 

(Holtzclaw ym. 1991). Henryn laki on hyvin sovellettavissa laimeille liuoksille, joissa 

kaasun absorptiomäärät nesteeseen ovat pieniä, alle 0,01–0,1 mol/l (Mullins & Radecki 

1994).  

 

Kaasun kemiallinen reaktio nesteen kanssa lisää absorptiota ja tällöin Henryn laki ei ole 

voimassa. Esimerkiksi ammoniakin absorptio ei nouse paineen funktiona aivan niin 

nopeasti, kuin Henryn laki ennustaa, koska se emäksenä reagoi veden kanssa 

muodostaen ammonium-ioneja ja hydroksidi-ioneja. Myös hiilidioksidi reagoi veden 

kassa, jolloin muodostuu divetykarbonaattia, eli hiilihappoa (CO2 + H2O ↔ H2CO3). 

Hiilidioksidin absorptio kuitenkin seuraa Henryn lakia matalassa paineessa (< 10 bar), 

koska sen absorptio ei nouse liian suureksi. Suuremmassa paineessa absorptio ei nouse 

Henryn lain mukaisesti (Pierantozzi 1991, Anonyymi 2006). 

 

Kaasujen absorptiomäärä veteen alenee, kun lämpötila nousee. Henryn lain vakion arvo 

on siis lämpötilariippuvainen. Esimerkiksi happea absorboituu 1 litraan vettä 0 °C 

lämpötilassa ja normaalipaineessa 48,9 ml, 25 °C lämpötilassa absorptio on alentunut 

31,6 ml:aan, 50 °C:ssä 24,6 ml:aan ja 100 °C lämpötilassa absorboituu 23 ml happea. 

Kaasujen absorptio ei pienene lineaarisesti nesteen lämpötilan noustessa, joten Henryn 

lain vakiot kaasuille on määritettävä kokeellisesti halutuissa lämpötiloissa erikseen 
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(Holtzclaw ym. 1991). Useimmille kaasuille on olemassa taulukoidut Henryn lain 

arvot, joista voidaan laskea absorptio millilitroina, tai grammoina litraa kohden 

(Taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Henryn lain vakiot eri kaasuille 25 °C:ssa ja lasketut absorptiomäärät 
veteen (ml/l ja g/l) yhden ilmakehän paineessa ja 25 °C:ssa (Sander 1999). 

Kaasu Henryn lain vakio 
KH/(M/atm) 

Moolimassat 
(g/mol) 

Absorptio 
(ml/l) 

Absorptio 
(g/l) 

Typpi 6,10E-04 28,02 13,6 0,017 
Metaani 1,40E-03 16,04 30,7 0,022 
Happi 1,30E-03 32,00 29,4 0,042 
Hiilidioksidi 3,40E-02 44,01 760 1,496 
Rikkivety 8,70E-02 34,08 1950 2,965 

 

5.3 Kaasun absorptiotekniikat 
 

Kaasun absorboimiseksi liuottimeen on olemassa monia eri tekniikoita, joista yleisin 

käytössä oleva tekniikka on vastavirta-absorptio. Vastavirta-absorptiossa liuotin 

johdetaan pystysuuntaiseen absorptiokolonniin (pystysuuntainen säiliö/torni, jonka 

sisällä tasoja, tai täytekappaleita) ylhäältä ja puhdistettava kaasu alhaalta. Absorboitava 

kaasu absorboituu liuottimeen ja liuotin poistuu kolonnista alakautta. Puhdistunut kaasu 

poistuu kolonnista yläkautta. Liuotin regeneroidaan yleensä strippaus- tai 

desorptioprosessissa, jolloin sitä voidaan käyttää uudestaan. Desorptio on käänteinen 

prosessi absorptiolle ja se voidaan tehdä samanlaisessa kolonnissa kuin kaasun 

absorptio (Von Stockar & Wilke 1991). 

 

Täytekappaleilla täytetty vastavirtakolonni on yleisin käytössä oleva absorptiolaite, 

koska se on melko edullinen, yksinkertainen ja kestää korroosiota aiheuttavia kaasuja 

hyvin. Korroosion kestävyys on hyvä, koska siinä voidaan käyttää keraamisia tai 

muovisia täytekappaleita. Lisäksi täytekappalekolonnin aiheuttama vastapaine on pieni, 

minkä vuoksi se ei tukkeudu helposti nopean kaasun ja veden virtauksen seurauksena. 

Täytekappalekolonnin heikkous erityisesti korkeissa kolonneissa on nesteen ja 

kaasuvirtojen kanavoituminen omiksi virroikseen. Tätä voidaan estää rakentamalla 

tasoja tietyin välein, jotka jakavat nesteet ja kaasut uudelleen tasaisesti koko kolonnin 

poikkipinta-alalle (Von Stockar & Wilke 1991). Yleisenä ohjeena voidaan pitää 5-10 

halkaisijamitan välein olevia tasoja. Nesteen ja kaasun tasainen jakaantuminen koko 
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kolonnin täytekappalemateriaalin poikkipinta-alalle on tärkeintä kolonnin tehokkuuden 

kannalta. Kaasun ja veden virtausmäärien ja täytekappalemateriaalin koon tai tyypin 

merkitys on toisarvoista. Absorptiokolonnin halkaisijan suhde täytekappalemateriaalin 

korkeuteen on oltava vähintään 1:15, jotta saavutetaan optimaalinen teho (Kohl & 

Nielsen 1997). Muovisen täytekappalemateriaalin suurin korkeus ilman tukea on noin 

3-5 metriä ja metallisella 6-8 metriä. Suuremmassa korkeudessa on riski, että 

täytekappaleet lytistyvät oman painonsa alla ja väliin on lisättävä tukirakenteita (Kohl 

& Nielsen 1997). Täytekappalekolonni voi olla täytetty täysin sattumanvaraisesti 

kappaleilla, tai jollain säännöllisen rakenteen omaavalla täytteellä (Kuva 2). 

Täytekappaleet muodostavat suuren pinta-alan säiliön sisälle ja jakavat kaasut ja nesteet 

tasaisesti kolonnin sisällä. Tämä mahdollistaa suuren kontaktipinnan kaasun ja 

liuottimen välille, jolloin kaasun absorptio liuottimeen nopeutuu (Von Stockar & Wilke 

1991).  

 

 
Kuva 2. Tyypillisiä absorptiokolonnin täytekappaleita (Von Stockar & Wilke 1991). 

 

5.4 Vesi absorbenttina kaasunpuhdistuksessa 
 

Vesiabsorptiota on yleisesti käytetty useiden eri kaasujen, kuten ammoniakin, 

rikkidioksidin, hiilidioksidin, vetykloridin, vetyfluoridin, vetysulfidin, piitetrafluoridin, 

piitetrakloridin, kloorin, aldehydien, orgaanisten happojen ja alkoholien poistoon. 
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Useimmat edellä mainitut yhdisteet muodostavat happoja veteen absorboituessaan, 

joten korroosion estämiseen on kiinnitettävä huomiota laitteita suunniteltaessa. Ne eivät 

kuitenkaan ole kaikki yhtä korrodoivia ja niiden veteen absorptoitumisessa on 

huomattavia eroja. Hiilidioksidi, vetysulfidi ja vetykloridi ovat vain heikosti veteen 

absorboituvia kaasuja ja niiden absorptioteho veteen määräytyy nesterajapinnan 

vastustuksen mukaan. Heikosti absorboituvat kaasut vaativat paljon kosketuspinta-alaa 

veden kanssa ja riittävästi aikaa absorboitua, minkä vuoksi tarvitaan korkea 

absorptiokolonni riittävän absorptiotehon saavuttamiseksi. Korkean absorptiokolonnin 

ansiosta heikosti absorboituvat kaasut joutuvat veden kanssa kosketuksiin pidemmäksi 

aikaa ja kaasuja ehtii absorboitua veteen enemmän. Korkea torni mahdollistaa myös 

konsentraatiogradientin synnyn tornin ylä- ja alaosan suhteen, jos virtausnopeudet ovat 

riittävän suuria (Kohl & Nielsen 1997). Konsentraatiogradientti absorptiokolonnin 

korkeuden suhteen tehostaa prosessia niin, että sitä voidaan käyttää matalammassa 

paineessa. Tällöin puhtain kaasu ja puhtain vesi ovat säiliön yläosassa ja haitallisten 

kaasujen osuus vedessä ja kaasussa kasvaa alaspäin mentäessä. Henryn lain mukaan 

veden absorptiokyky riippuu absorboitavan kaasun veteen kohdistamasta osapaineesta, 

joten kolonnin alaosassa absorboitavan kaasun osapaine on korkea ja vesi pystyy 

absorboimaan sitä, vaikka se on jo miltei kyllästynyt kaasusta. Vastaavasti kolonnin 

yläosassa absorboitavan kaasun osapaine on pieni, mutta puhtaan veden absorptiokyky 

on suuri ja se kykenee absorboimaan tehokkaasti kaasua. Tällä tavoin kaasun 

absorptiokyky pysyy suurena koko kolonnin matkalla. Toisin sanoen absorptiokolonnin 

hyötysuhde paranee, kun sitä pidennetään. Tehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä 

virtausmääriä ja painetta. Liian suuri kaasunvirtaus voi kuitenkin heikentää tehoa, jos 

kaasun ja veden kontaktiaika lyhenee liiaksi (Von Stockar & Wilke 1991). Vastavirta-

absorption toimintaa voidaan parhaiten mallintaa yksinkertaisella diagrammilla (Kuva 

3). 
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Kuva 3. Absorptiokolonnin tasapaino – ja toimintakäyrät. X-akselilla on vedessä olevan 
absorboidun kaasun ja veden moolisuhde. Y-akselilla on kaasufaasissa olevan 
kokonaiskaasumäärän ja absorboitavan kaasukomponentin moolisuhde (Kohl & 
Nielsen 1997). 
 

Kuvassa 3 tasapainokäyrä kuvaa absorboitavan kaasun ja liuottimen välistä tasapainoa 

veden toimiessa liuottimena. Toimintakäyrän ja tasapainokäyrän ero kuvaa 

absorboitavan kaasun absorptio- ja massansiirtotehoa veteen missä tahansa kolonnin 

kohdassa. Toimintakäyrä A kuvaa normaalia prosessisuunnittelua ja käyrä B kuvaa 

teoreettista veden minimivirtausnopeutta. Käytännössä käyrä B vaatisi äärettömän 

korkean kolonnin, koska toimintakäyrä ja tasapainokäyrä koskettavat toisiaan (Kohl & 

Nielsen 1997). Normaalissa prosessisuunnittelussa käytetään yleensä noin 1,5 kertaa 

minimivirtausnopeutta suurempaa virtausta (Flagan & Seinfeld 1988). 

 

Useimmat absorptiossa poistettavat kaasut, kuten hiilidioksidi, absorboituvat heikosti 

veteen normaaliolosuhteissa mutta niiden absorptiota voidaan lisätä käyttämällä 

suurempaa absorptiopainetta ja matalampaa veden lämpötilaa (Kuva 4). 
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Kuva 4. Hiilidioksidin absorptio veteen paineen funktiona eri lämpötiloissa (Kohl & 
Nielsen 1997). 
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Kuva 5. Metaanin absorptio veteen paineen funktiona eri lämpötiloissa (Kohl & 
Nielsen 1997). 
 

Paineen nostolla ja lämpötilan laskulla on myös haittavaikutuksia, sillä veteen 

absorboituu myös pieniä määriä niitä primaarisia kaasukomponentteja, joiden seasta 

epäpuhtauskaasuja erotetaan, kuten esimerkiksi hiilidioksidin poistossa biokaasusta 

(Kuva 5). Tästä on haittaa erityisesti korkeassa paineessa operoitaessa, koska 
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primaarikaasun absorptio veteen lisääntyy. Primaarikaasun häviötä voidaan vähentää 

absorptiossa käytetyn veden jatkokäsittelyllä (Kohl & Nielsen 1997).  

 

Taulukko 9. Vesiabsorption vahvuudet ja heikkoudet hiilidioksidin ja rikkivedyn 
absorptiossa (Kohl & Nielsen 1997). 

Vahvuudet Heikkoudet 

Tekniikka yksinkertaista ja halpaa 
Ei kuumenemisongelmia 
Halpa absorptiomedia 
Myrkytön absorptiomedia 
Veden regeneraatio ei välttämätön 
H2S:n ja CO2:n yhtäaikainen absorptio 
 

Primaarikaasun häviöt prosessissa ilman 
optimointia 
Korkeat pumppauskustannukset 
CO2 absorptioteho on hieman heikompi 
verrattuna muihin tekniikoihin 
H2S:n ja veden aiheuttama laitteiden korroosio 

 

 

6 BIOKAASUN PUHDISTUS 
VASTAVIRTAVESIABSORPTIOLLA 

 

Biokaasun puhdistus vastavirtavesiabsorptiolla on yksi yleisimmistä käytössä olevista 

menetelmistä. Tekniikka sopii erityisesti hiilidioksidin poistoon. Tyypillinen 

vesiabsorptiolaitteisto sisältää täytekappaleilla täytetyn absorptiokolonnin, johon 

paineistettu biokaasu johdetaan alhaalta (Kuva 6). Biokaasun virtausta vasten johdetaan 

vesivirta kolonnin yläosasta. Prosessin tehokkuutta hiilidioksidin absorptiomäärän 

suhteen voidaan ohjata biokaasun paineen ja toisaalta veden sekä biokaasun 

virtausnopeuksien muutoksilla.  

 

Absorptioprosessia voidaan käyttää veden regeneroinnin kanssa tai ilman (Dahl 2003). 

Veden regeneroinnissa käytetään desorptiokolonnia, joka on samanlainen 

täytekappalekolonni kuin absorptiokolonni. Desorptiokolonnissa pidetään alipainetta tai 

siihen voidaan pumpata ilmaa hiilidioksidin strippaamiseksi pois vedestä. Regenerointi 

vähentää veden kulutusta mutta lisää energian kulutusta (Wellinger & Lindberg 2000, 

Dahl 2003). 
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Kuva 6. Prosessikaavio biokaasun puhdistuksesta vastavirtavesiabsorptiolla 
liikennekäyttöön. Prosessissa on veden regenerointi ja metaanin talteenotto vedestä 
(muokattu: Hagen ym. 2001). 
 

Nykytekniikalla toteutettuna vastavirta-absorptiolla voidaan puhdistaa biokaasua 50–65 

% metaanipitoisuudesta 98–99 % metaanipitoisuuteen, alle 0,5 % 

hiilidioksidipitoisuuteen ja alle 10 ppm rikkivetypitoisuuteen (Dahl 2003, Persson 

2003). Vastavirta-absorptiolla voidaan absorboida biokaasusta myös rikkivety, jos sitä 

on raakakaasussa alle 100–200 ppm. Yli 200 ppm rikkivetypitoisuudet aiheuttavat 

ongelmia, jos absorptiossa käytetään veden regenerointia ilma-strippauksella, koska 

kolonniin kertyy alkuainerikkiä (Wellinger & Lindberg 2000, Dahl 2003). Suuri 

raakakaasun rikkivetypitoisuus ei ole haitaksi vastavirta-absorptioprosessille, jos vettä 

ei tarvitse kierrättää, koska rikkivety poistuu prosessista veden mukana (Hagen 2001). 

 

Vastavirta-absorptiossa muodostuu metaanihäviöitä, koska metaania absorboituu pieniä 

määriä veteen hiilidioksidin ohella. Veteen absorboitunut metaani poistuu prosessista, 

jos metaanin talteenottotekniikoita ei käytetä. Metaanin huonosta vesiliukoisuudesta 

johtuen metaanihäviöt ovat vastavirta-absorptiossa pienet, tyypillisesti alle 2 % 

prosessiin johdettavan raakakaasun metaanista menetetään kun prosessi optimoidaan 

huolellisesti. Prosessin optimoinnissa veden ja kaasun virtaus, sekä absorptiokolonnin 

mitoitus lasketaan raakakaasun metaanipitoisuuden mukaan, jotta absorptiossa ei 
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käytetä liian suurta painetta tai virtausta. Lisäksi absorptioprosessin veden käsittelyyn 

voidaan lisätä flash-säiliö, jossa painetta alennetaan vaiheittain metaanin 

vapauttamiseksi vedestä. Flash-säiliöstä metaanipitoinen kaasu otetaan talteen ja 

johdetaan raakakaasun sekaan (ks. Kuva 6). Ilman flash-säiliötä metaanihäviöt ovat yli 

2 % (Persson 2003, Krich ym. 2005).  Nilssonin (2001) mukaan metaanihäviöt ilman 

flash-säiliötä ovat noin 4-5 %, kun biokaasu puhdistetaan vähintään 95 % 

metaanipitoisuuteen, mutta jopa 10 % metaanihäviöitä on todettu laitoksissa, joita ei ole 

optimoitu. Tällöin laitteiston investoinnin edullisuus on ilmeisesti ollut tärkeämpää 

kuin metaanihäviöt. Metaanihäviöiden on raportoitu nousevan, mikäli tuotekaasun 

metaanipitoisuutta pitää nostaa esimerkiksi 95 %:sta 98 %.iin (Linné & Dahl 2001). 

Suurempi tuotekaasun metaanipitoisuus edellyttää suurempaa absorptiokolonnin 

painetta hiilidioksidin absorboimiseksi jolloin myös metaania absorboituu veteen 

enemmän. Vastaavasti raakakaasun suurempi metaanipitoisuus vähentää 

metaanihäviöitä koska tällöin voidaan käyttää pienempää absorptiokolonnin painetta 

saman tuotekaasun metaanipitoisuuden saavuttamiseksi (Linné & Dahl 2001).   

 

Vastavirtavesiabsorptio kuluttaa enemmän energiaa ja vettä tuotekaasua kohden, kuin 

esimerkiksi PSA- tai Selexol-tekniikka, mutta vesiabsorptiossa käytettävän 

puhdistusmedian (vesi) halpuus ja laitteiston yksinkertaisuus ovat etuja, joita ei ole 

PSA- tai Selexol- prosesseilla. Myös vesiabsorption ympäristövaikutukset ovat alhaiset, 

koska prosessissa ei tarvita kemikaaleja. Vesiabsorption huonona puolena on 

prosessista poistuva vesi (ilman veden kierrätystä), josta vapautuu metaania ja haisevia 

rikkiyhdisteitä (Dahl 2003, Krich ym 2005). 

 

Vastavirtavesiabsorptiossa käytettävän veden puhtausvaatimukset eivät ole korkeat ja 

prosessiin voidaan käyttää esimerkiksi puhdistettua jätevettä tai pintavettä, jotka ovat 

yleensä halpoja raakaveden lähteitä. Vastavirta-absorptiosta voidaan jättää veden 

kierrätysvaihe pois, jos halpaa vettä on runsaasti käytettävissä. Tällöin 

puhdistuskustannukset laskevat. Vastavirtavesiabsorptio on varteenotettava vaihtoehto 

esimerkiksi maatalouskäytössä yleistyvien biokaasureaktoreiden biokaasun 

puhdistukseen, koska se on edullinen ja yksinkertainen ja toimintavarma tekniikka 

(Krich ym 2005). 
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6.1 Vastavirta-absorption käyttökohteita ja kokemuksia 
 
Ensimmäisiä biokaasun puhdistuslaitoksia vastavirtavesiabsorptiolla toteutettuna oli 

Kaliforniassa Modeston jätevedenpuhdistamolla vuonna 1978 toimintansa aloittanut 

biokaasun puhdistin. Kyseessä oli Binax-niminen laitteisto, jonka absorptiokolonni 

toimi 7-30 bar paineessa. Siinä oli lisäksi veden regenerointiyksikkö. Puhdistuslaitteisto 

kykeni tuottamaan raakakaasusta (50–70 % CH4) 98 % metaanikaasua, jossa oli 

hiilidioksidia alle 2 % (Kohl & Nielsen 1997). 

 

Ruotsissa on runsaasti kokemusta biokaasun puhdistuksesta vesiabsorptiolla. Siellä oli 

vuonna 2004 toiminnassa 11 biokaasun tuotantolaitosta, joilla on yhteensä 14 

biokaasun puhdistuslaitteistoa. Nämä perustuvat vastavirtavesiabsorptioon veden 

kierrätyksellä ja ilman. Muutamilla biokaasulaitoksilla on toinen puhdistuslaitteisto, 

mikäli käytössä oleva laitteisto on huollossa tai joutuisi epäkuntoon (Taulukko 10). 

Ruotsissa biokaasun vesipesulaitteistojen markkinoita hallitsee kaksi laitevalmistajaa 

YIT Water & Environment sekä Malmberg water (Tynell 2005). 

 
Taulukko 10. Ruotsissa toimivat biokaasun vastavirta-absorptiolaitokset vuonna 2004 
(Tynell 2005). 

Paikkakunta Veden kierrätys (Kyllä/Ei) Käyttöönottovuosi

Eskilstuna Kyllä 2003 
Eslöv Ei 1997 
Henriksdal Kyllä 2003 
Jönköping Ei 2000 
Kalmar Kyllä 1998 
Kristianstad Ei 1999 
Linköping Kyllä 2002 
Linköping Kyllä 1997 
Norrköping Ei 2004 
Trollhättan Kyllä 2002 
Trollhättan Varalla 1996 
Uppsala Ei 2002 
Uppsala Varalla 1997 
Västerås Kyllä 2004 

 

Ruotsalaiset biokaasunpuhdistuslaitokset on sijoitettu jätevedenpuhdistamoiden tai 

biokaasulaitosten yhteyteen. Laitokset tuottavat biokaasua pääasiassa liikennekäyttöön 

ja tuotekaasun metaanipitoisuus on 94–98 % (Taulukko 11 ja 12). 
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Taulukko 11. Ruotsalaisia biokaasun puhdistuslaitoksia vastavirta-absorptiolla ja veden 
kierrätyksellä, sekä tietoja puhdistusprosessista (Hagen ym. 2001, Tynell 2005). 

  Laitosesimerkkejä 

 Yksikkö Eskilstuna Henriksdal Linköping Trollhättan Kalmar 

Raakakaasu (Nm3/h) 250 600 650 400 60–70 
CH4 (til-%) 64 62–64 68 65 64–67 
CO2 (til-%) 36 36–38 30–32 29–39 33–36 
N2 (til-%) - - 0-0,1 - 0-1 
H2S (ppm) <0,5 <0,5 10–20 - 650–800 
Tuotekaasu  
CH4 (til-%) - - 96–98 96–98 94–96 
CO2 (til-%) - - 2-3 1,5-2 4-6 
Ilma (O2 + N2) (til-%) - - 0-1 1 0-1 
Kastepiste (°C) - - <-80 <-80 <-30 
Prosessiolosuhteet  
Abs. Kolonnin mitat: 
Pituus x halkaisija (m) 8,46 x 0,7 13 x 0,8 7 x 0,8 14 x 0,8 10 x 0,2 

Absorptiopaine (bar)  10,6 12 9 18–19 
Absorptiolämpö (°C) 5-20 15 10–20 15 15 
Veden virtaus (m3/h) 30–50 45–100 130 Max 60 6,4 
Veden nopeus 
absorptiokolonnissa (cm/s) 2–3 2–6 7 3 6 

Veden vaihto 
prosessiin (m3/h) 0,18 1 0,5-2 talvi 

5-10 kesä 2 - 

Desorptiopaine (atm) 1 <1 1 1 1 
Veden pH 
Ennen / jälkeen 
absorption 

 ~8 / - 8,5 / 3,9 -/- 8,4 / 4,5 ~7,7 / - 

Valmistaja  YIT Malmberg 
Water YIT Flotech Flotech 

Käyttöönotto  2003 2003 2002 2002 1998 
- Ei tietoja saatavana 

 

Taulukko 12. Ruotsalaisia biokaasun puhdistuslaitoksia vastavirta-absorptiolla ilman 
veden kierrätystä, sekä tietoja puhdistusprosessista (Hagen ym. 2001, Tynell 2005). 

  Laitosesimerkkejä 

 Yksikkö Eslöv Jönköping Kristianstad Uppsala 

Raakakaasu (Nm3/h) 80 300 300 600 
CH4 (til-%) 55–62 66–70 65–70 63–70 
CO2 (til-%) 38–45 30–34 30–35 29–36 
N2 (til-%) - - 0 - 
H2S (ppm) - 20 200 <100 
Tuotekaasu  
CH4 (til-%) - - 97–98 93–97 
CO2 (til-%) - - 2-3 2-4 
Ilma (O2 + N2) (til-%) - - 1 1-2,5 
Kastepiste (°C) - - -50 -80 

Prosessiolosuhteet  
Abs. Kolonnin mitat: 
Pituus x halkaisija (m) 6 x 0,5 14,5 x 0,4 10 x 0,5 12 x 0,6 

Absorptiopaine (bar) 8 10 12 10–12 
Absorptiolämpö (°C) 4-15 5-15 10–20 10–12 
Veden virtaus (m3/h) 10–14 25–150 50 Max 60–70 
Veden nopeus 
absorptiokolonnissa (cm/s) 1-2 6-33 7 6-7 

Veden pH  7 7,5 7 7 

Valmistaja  Malmberg 
Water 

MW, Loyd 
design MW, Loyd design MW, Loyd design 

Käyttöönottovuosi  1999 2000 1999 2002 
- Ei tietoja saatavana 
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Kaatopaikkakaasua puhdistetaan vain muutamalla paikkakunnalla koko Euroopassa. 

Islannissa ja Ranskassa kaatopaikkakaasua puhdistetaan vesiabsorptiolla 

liikennekäyttöön. Alankomaissa kaatopaikkakaasua puhdistetaan vesiabsorptiolla 

maakaasuverkkoon syöttämiseksi (Taulukko 13). 

 
Taulukko 13. Eräitä biokaasua liikennekäyttöön puhdistavia laitoksia Euroopassa (Roe 
ym. 1998, Hagen ym. 2001, Trendsetter 2003, Halldorsson 2006). 

Paikkakunta Biokaasun 
lähde 

Puhdistus- 
tekniikka 

Vuosittainen 
tuotanto 

[Milj. Nm3] 

Kaasua 
hyödyntävät 

kaasukäyttöiset 
ajoneuvot (kpl) 

Tuotanto- 
kustannukset 

[€/Nm3] 

Myynti 
hinta 

[€/Nm3] 

Eslöv,  
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 

Vesi- 
absorptio+ ei 

kierrätystä 
0,2 50 HA, 2 LA 0,33 0,66  

Göteborg, 
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 
PSA Maakaasu + 

biokaasu 1490 HA Et. 0,81  

Helsingborg, 
Ruotsi Kaatopaikka PSA Et. 60 HA Et. 0,88  

Jönköping, 
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 

Vesi- 
absorptio+ ei 

kierrätystä 
1,5 95 HA Et. 0,75  

Kalmar, 
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 
liete ja lanta 

Vesi- 
absorptio+ 
kierrätys 

2,5 35 HA, 5 KA Et. 0,77  

Kristianstad, 
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 
liete ja lanta 

Vesi- 
absorptio+ ei 

kierrätystä 
1,5 22 LA, 2 KA, 50 

HA Et. 0,66  

Linköping, 
Ruotsi 

Elintarvikete
ol. jäte, org-

jäte 

Vesi- 
absorptio+ 
kierrätys 

3 68 LA, 200 HA Et. 0,83  

Trollhättan, 
Ruotsi 

Jätevesi, 
elintarvikete

ol. 

Vesi- 
absorptio+ 
kierrätys 

0,6 100 HA, 10 LA, 5 
KA 0,2 0,61  

Tukholma, 
Ruotsi 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 
PSA 1,5 

(+3) 425 HA 3 KA 0,7  0,9  

Uppsala, 
Ruotsi 

Elintarvikete
ol. Jäte, 

lanta 

Vesi- 
absorptio+ 
kierrätys 

2 46 LA Et. 0,85  

Reykjavik, 
Islanti Kaatopaikka Vesi- 

absorptio 6,1 44 HA Et. 1,19  

Lille,  
Ranska 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 

Vesi- 
absorptio 1 124 LA 0,75 Et. 

Tours, 
Ranska Kaatopaikka 

Vesi- 
absorptio+ 
kierrätys 

Et. 30 HA, 1 KA Et. Et. 

Rooma,  
Italia 

Jätevesi 
puhdistamo- 

liete 
Et. 3,5 12 KA Et. Et. 

Zürich, 
Sveitsi Et. Et. Maakaasu + 

biokaasu 9 KA, 600 HA Et. Et. 

* HA= henkilöauto, KA= kuorma-auto, LA= linja-auto, Et.= ei tietoa 

 

 

Reykjavikissa Islannissa on käytössä vastavirtavesiabsorptiolla toimiva kaatopaikan 

biokaasun puhdistuslaitos. Reykjavik on noin 170 000 asukkaan kaupunki ja alueen 
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kaatopaikalle sijoitetaan vuosittain noin 120 000–170 000 tonnia paalattua sekajätettä. 

Kaatopaikan arvioidaan sisältävän noin 1,3 miljoonaa tonnia jätettä. Kaatopaikan 

biokaasuntuotanto on noin 700 Nm3/h ja tuotannon arvioidaan nousevan 1400 Nm3/h 

vuoteen 2015 mennessä (Halldorsson 2006). Puhdistuslaitoksen puhdistuskapasiteetti 

on 40 Nm3 raakakaasua tunnissa. Laitteistolla saadaan 95 % metaanikaasua ja sen 

myyntihinta on 1,19 €/Nm3 (Taulukko 13). Alueella on 44 kaasua käyttävää ajoneuvoa. 

Käyttökokemukset laitoksella ovat olleet pääosin hyviä, mutta epäpuhtaudet 

raakakaasussa ovat aiheuttaneet toisinaan absorptiokolonnin tukkeutumisia. Laitos on 

myös vaatinut lähes jatkuvaa valvontaa. Reykjavikissa on alkanut uusi hanke, jonka 

tarkoituksena on hyödyntää koko kaatopaikan kaasumäärää. Tätä varten siellä 

hankittiin uusi puhdistuslaitteisto, kaasun paineistus ja siirtoinfrastruktuuri. Näiden 

arvioidut kokonaisinvestointikustannukset ovat noin 2 miljoonaa Euroa ja laitteiston on 

tarkoitus toimia suurimman osan ajasta automaattisesti (Halldorsson 2006). 

 

Tilburgissa Alankomaissa on kaatopaikkakaasua puhdistettu vastavirtavesiabsorptiolla 

vuodesta 1986 lähtien. Kaasu puhdistetaan maakaasun laatuvaatimukset täyttäväksi ja 

injektoidaan maakaasuverkkoon. Puhdistuslaitos hyödyntää kaatopaikkakaasun lisäksi 

myös jätteenkäsittelyaseman ja jäteveden puhdistuslaitoksen biokaasua, jonka osuus on 

kolmannes puhdistuslaitokselle menevästä kaasusta. Vuosittainen raakakaasuntuotanto 

on yhteensä noin 10 miljoonaa Nm3. Laitoksen raakakaasun puhdistuskapasiteetti on 

2000 Nm3/h ja tuotantokustannukset puhdistetulle kaasulle ovat olleet noin 0,14 €/Nm3 

Investointikustannukset olivat vuonna 1986 3,6 miljoonaa Euroa (Energie-Cites 2000). 

Perssonin (2003) mukaan maakaasuverkkoon injektoitavan kaasun Wobbe-luvun pitää 

Alankomaissa olla välillä 43,2–44,7 MJ/Nm3. Kaasu jossa on 90 % metaania, 7 % 

hiilidioksidia ja 3 % typpeä riittää täyttämään nämä vaatimukset. 

 

Kaatopaikkakaasua puhdistetaan vastavirtavesiabsorptiolla liikennekäyttöön myös 

Toursin kaupungissa Sonzayn kaatopaikalla Ranskassa. Tours on 125 000 asukkaan 

kaupunki ja kaatopaikka vastaanottaa vuosittain 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä. 

Puhdistuslaitos on ollut käytössä vuodesta 1994. Laitoksen absorptiokolonni toimii 14 

bar paineessa ja siinä on veden regenerointi. Laitos tuottaa kaasua, jonka 

metaanipitoisuus on 86–97 %. Happea puhdistetussa kaasussa on alle 0,5 % ja 

rikkivetyä alle 5 ppm.  Kaasua käytetään liikennepolttoaineena 30 kaasukäyttöiseksi 
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muutetuissa henkilöautoissa ja yhdessä jätteenkuljetusrekassa (Roe ym.1998, 

Environment agency 2004). 

 

Monteiron (1996) mukaan Brasiliassa Rio de Janeirossa Cajun kaatopaikalla 

puhdistettiin vastavirtavesiabsorptiolla kaatopaikkakaasua liikennekäyttöön. Cajun 

kaatopaikka suljettiin vuonna 1977 ja sinne oli 40 vuoden aikana toimitettu noin 30 

milj. tonnia jätettä. Sulkemisen jälkeen rakennettiin kaasun keräysjärjestelmä noin 

neljäsosalle kaatopaikan pinta-alasta ja kaasu toimitettiin Rio de Janeiron kaupungin 

maakaasuverkkoon. Kaatopaikkakaasun puhdistus liikennekäyttöön aloitettiin vuonna 

1985 ja puhdistuslaitos on ollut toiminnassa sen jälkeen. Kaatopaikkakaasun tuotannon 

hyödyntämisen katsottiin olevan taloudellisesti kannattavaa vielä yli 10 vuotta 

kaatopaikan sulkemisen jälkeen. Kaatopaikkakaasua johdettiin vastavirta-absorptioon 

noin 225 Nm3/h raakakaasun virtauksella. Kaasusta poistettiin rikkivety 

teräsvillasuodattimella ennen vastavirta-absorptiota. Absorptiokolonni toimi 14 bar 

paineessa ja laitteistossa oli veden regenerointi. Tuotekaasu, jonka 

hiilidioksidipitoisuus oli noin 5 %, paineistettiin 220 bar paineeseen ajoneuvokäyttöä 

varten. Tuotekaasun virtaus oli noin 160 Nm3/h. Kaasua käytti liikennepolttoaineena 

253 biokaasukäyttöön muutettua ajoneuvoa, joista takseja oli 100 kpl ja kuorma-autoja 

13 kpl (Monteiro 1996). 

 

6.2 Vastavirta-absorption energiankulutus 
 

Vesiabsorption sähköenergian tarve muodostaa suurimman osan laitosten 

puhdistuskustannuksista. Sähköenergian tarve riippuu laitoskoosta ja se vaihtelee 0,45–

0,90 kWh/Nm3
(tuotekaasu) kaikissa vastavirta-absorptiolaitoksissa. Eri laitevalmistajat 

ilmoittavat hieman erilaisia energiankulutustietoja vesiabsorptiolle, mutta ne ovat 

melko lähellä toisiaan. Yleisesti vesiabsorptiota käyttäen, puhdistuksen 

sähköenergiantarve vastaa noin 3-6 % tuotekaasun energiasisällöstä (Persson 2003). 

Puhdistuksen energiatalouteen vaikuttavat mm. raakakaasun metaanipitoisuus, 

puhdistuslaitoksen kuormitus, absorptiokolonnien paine, veden virtausnopeus ja kaasun 

takaisinkierrätys flash-säiliöstä. Suurin osa sähköenergiasta kuluu kompressorien ja 

vesipumppujen käyttöön. Veden kierrätyksessä energiankulutus on suurempi kuin 

ilman kierrätystä. Tämä johtuu siitä, että kierrätettävää vettä joudutaan jäähdyttämään 
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erillisillä lämmönvaihtimilla ja tuulettimilla puhaltamaan ilmaa desorptiokolonniin 

hiilidioksidin strippaamiseksi pois vedestä. Näitä laitteita ei tarvita laitoksissa joissa ei 

ole veden kierrätystä (Persson 2003). Nilssonin (2001) mukaan vesiabsorption energian 

tarve on 0,3 kWh/Nm3
(tuotekaasu). Tuotekaasun paineistus lopulliseen 250 bar paineeseen 

absorption jälkeisestä 8-20 bar paineesta lisää puhdistuslaitoksen sähköenergian 

kulutusta. Tyypillisesti paineistuksen osuus on noin 40 % koko puhdistuslaitoksen 

sähköenergian (0,45–0,9 kWh/Nm3
(tuotekaasu)) tarpeesta (Berglund & Börjesson 2003). 

Saksalaisilla maakaasun tankkausasemilla maakaasun paineistus 200 bar paineeseen 

maakaasuverkon 1,3–12,0 bar paineesta kuluttaa energiaa 0,16–0,32 kWh/Nm3 (Nigge 

2000). Puhdistetulle biokaasulle paineistuksen sähköenergiantarve vastaa 1,7–3,4 % 

kaasun energiasisällöstä (Taulukko 14). 

 

Taulukko 14. Sähköntarve eri biokaasun puhdistustekniikoilla, luvut ovat käytössä 
olevien laitosten ilmoittamia lukuja (Persson 2003). 

Tekniikka 
Energiatarve
(kWhe/Nm3 

(tuotekaasu)) 

Sähkönkulutuksen 
osuus tuotekaasun 

energiasisällöstä (%) 

Raakakaasun 
käsittelykapasiteetti 

(Nm3/h) 

 Raakakaasun 
metaanipitoisuus

(til-%) 
PSA 0.6 (0,88)* 6 (9) 350 75–80 
PSA 0,5 (0,8) 5 (8) 600 65 
Vesiabsorptio, 
veden 
kierrätys 

0,3 (0,6) 3 (6) 75 68 

Vesiabsorptio, 
ei kierrätystä 0,36 4 300 66–68 

Vesiabsorptio, 
ei kierrätystä 0,6 (1,0) 6 (10) 150 65 

Vesiabsorptio, 
ei kierrätystä 0,36 4 80 60 

Selexol 0,41 4 250 70 
*Suluissa on sähkönkulutus, kun kaasu paineistetaan 250 bar paineeseen puhdistuksen jälkeen 

 

6.3 Vastavirta-absorption veden kulutus 
 

Vastavirtavesiabsorptiossa käytetään suuria määriä vettä absorboimaan haittayhdisteitä 

biokaasusta. Veden kierrätyksellä voidaan säästää huomattavasti vettä, sillä käytetty 

vesi voidaan regeneroida erillisessä desorptiokolonnissa. Kokonaan suljettua 

vesikiertoa ei käytännössä kuitenkaan voida rakentaa, koska veden pH laskee liian alas. 

Tämän vuoksi prosessiin tulee vaihtaa hieman uutta vettä koko ajan. Laitevalmistajien 

mukaan noin 10 % kierrätetystä vesimäärästä tulee vaihtaa joka tunti, jolloin veden pH 

pysyy hyväksyttävällä tasolla, mutta käytännössä pienempikin vesimäärä riittää 
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(Persson 2003). Esimerkiksi veden kierrätystä käyttävä laitos, raakakaasun 

käsittelykapasiteetiltaan 75 Nm3/h ja absorptiopaineeltaan 20 bar, tarvitsee 2-3 m3/h 

uutta vettä. Sen sijaan toisessa vedenkierrätystä käyttävässä laitoksessa, jonka 

raakakaasun käsittelykapasiteetti on 1400 Nm3/h ja absorptiopaine 8 bar, tarvitaan vain 

1-2 m3/h uutta vettä prosessiin. Tavallisesti vettä kierrättävät laitokset ovat tarvinneet 

raakakaasun käsittelykapasiteetista riippuen 1-3 m3/h uutta vettä prosessiin (Persson 

2003).  

 

Yleisesti vastavirta-absorption veden kulutus on riippuvainen absorptioon käytetystä 

paineesta ja ilman veden kierrätystä tarvitaan tyypillisesti 0,1–0,2 m3 vettä/ 

Nm3
(raakakaasu) ja vastaavasti 0,23–0,39 m3 vettä/Nm3

(tuotekaasu) (Taulukko 15). Ilman 

veden kierrätystä toimivat puhdistuslaitokset kuluttavat niin runsaasti vettä, että niitä 

kannattaa rakentaa vain paikkoihin, missä halpaa vettä on runsaasti käytettävissä. 

Esimerkkejä tästä ovat jäteveden puhdistamot, jotka voivat käyttää puhdistettua 

jätevettä prosessiin (Persson 2003). 

 

Taulukko 15. Esimerkkejä vesiabsorptiolaitosten vedenkäyttömääristä ilman veden 
kierrätystä, absorptioon käytetty vesi on jäteveden puhdistamon puhdistettua vettä 
(Persson 2003). 

Kapasiteetti (m3/h) 
raakakaasua 

Absorptiokolonnin 
paine (bar) Vettä (m3/h) Vettä/Tuotekaasu 

(m3/Nm3) 
80 7,5 11–14 0,23–0,29 
150 8-12 30–35 0,33–0,39 
300 7,5 30 0,17 
400 10–13 80 0,33 

 

6.4 Vastavirta-absorption ominaispiirteet 
 

Vastavirta-absorptiossa absorptio- ja desorptiokolonnin täytekappaleet tarjoavat 

joillekin mikrobi- ja levälajeille hyvän kasvualustan veden ja kaasun mukana 

kulkeutuvien ravinteiden vuoksi. Mikrobi- ja leväkasvusto on joissakin tapauksissa 

laskenut vesiabsorptiolaitosten tuotekaasun metaanipitoisuutta (Tynell 2005). 

Ruotsalaisessa kartoituksessa viisi tutkituista yhdeksästä 

vastavirtavesiabsorptiolaitoksesta oli kärsinyt täytekappaleissa ilmenneestä kasvustosta 

(Tynell 2005). Tämän seurauksena on yleensä tuotekaasun metaanipitoisuuden 

laskeminen ja kolonnin tulviminen. Kaikissa puhdistettua jätevettä käyttäneissä 
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vesiabsorptiolaitoksissa havaittiin mikrobikasvustoa. Puhdistetun jäteveden on myös 

todettu aiheuttavan vaahtoamista absorptiokolonnissa, joka myös alentaa 

metaanipitoisuutta tuotekaasussa. Vaahtoamisen on todettu johtuvan liian suuresta 

biologisen materiaalin määrästä ja ravinteista käyttövedessä (Persson 2003). 

 

Täytekappaleissa on esiintynyt kasvustoa myös laitoksissa, joissa on veden kierrätys ja 

käyttövesi tulee vesijohtoverkosta. Tällöin biologista materiaalia, bakteereita ja 

ravinteita on tiettävästi tullut ilman mukana jota käytetään desorptiokolonnissa 

hiilidioksidin strippaamiseksi pois vedestä. Myös biokaasun mukana voi kulkeutua 

kasvustoa aiheuttavia mikrobeja. Laitevalmistajien mukaan kasvustoa on syntynyt 

nopeinten vesiabsorptiolaitoksissa kun puhdistetaan biokaasua, joka on tuotettu teuras- 

tai elintarvikejätteen anaerobikäsittelyssä (Persson 2003).  Tukkeutumisen seurauksena 

täytekappaleet on jouduttu puhdistamaan aika-ajoin emäksisellä pesukemikaalilla. 

Kolonnin vaahtoamista voidaan estää vaahtoamisen estokemikaaleilla, joita käytetään 

yleisesti jäteveden puhdistamoilla (Persson 2003). Mikrobikasvua täytekappaleisiin 

voidaan vähentää käyttämällä mahdollisimman kylmää vettä ja alentamalla veden 

pH:ta, koska nämä inhiboivat mikrobien kasvua (Tynell 2005). Biokaasun mukana 

tulevien partikkeleiden ja mikrobien pääsyä absorptiokolonniin voidaan estää myös 

tehokkailla suodattimilla. 

  

Suuri rikkivetypitoisuus raakakaasussa voi toisinaan aiheuttaa haittaa laitoksissa jotka 

käyttävät veden kierrätystä. Rikkivety absorboituu absorptiokolonnissa yhdessä 

hiilidioksidin kanssa, mutta koska rikkivedyn liukoisuus on paljon hiilidioksidia 

suurempi, kaikki rikkivety ei poistu vedestä desorption aikana. Osa rikkivedystä voi 

hapettua desorptiokolonnissa hapen läsnä ollessa alkuainerikiksi ja siten kertyä 

prosessiin. Rikin kertyminen voi lopulta aiheuttaa desorptiokolonnin tukkeutumisen, 

jolloin veden regenerointikyky heikkenee ja vesi ei enää kykene absorboimaan 

hiilidioksidia tehokkaasti. Rikkivedyn erillistä esipuhdistusta suositellaan biokaasulle, 

joissa on suuria pitoisuuksia (>100-200 ppm) rikkivetyä. Ilman veden kierrätystä 

toimivat laitokset sietävät suurempia rikkivetypitoisuuksia (Hagen ym. 2001, Dahl 

2003). 

 

Vastavirta-absorptiossa käytetyn veden liiallinen lämpeneminen on ajoittain alentanut 

tuotekaasun metaanipitoisuutta. Liiallista lämpötilan nousua on tavattu laitoksissa, jotka 
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käyttävät veden kierrätystä, kun ulkolämpötila on ollut pitkään yli 25 °C. Tällöin veden 

absorptiokyky on laskenut niin alas, että käytetty vesimäärä ei ole riittänyt 

absorboimaan kaikkea hiilidioksidia (Persson 2003). 

 

Yleisesti vastavirta-absorptio ei ole muita puhdistustekniikoita häiriöalttiimpi, koska 

myös muilla puhdistustekniikoilla on esiintynyt ajoittaisia häiriöitä (Persson 2003). 

Esimerkiksi PSA–laitteistot ovat kärsineet venttiileiden tukkeutumisista ja toiminnan 

heikkenemisestä kun adsorptiomateriaali on lähtenyt kaasun mukaan ja joutunut 

paineventtiileiden väliin. Selexol–pesussa ongelmia on aiheuttanut kaasun mukana 

kulkeutuva vesi, joka joutuu selexolin joukkoon ja alentaa sen absorptiokykyä (Persson 

2003). 

 

7 BIOKAASUN PUHDISTUSKUSTANNUKSET 
 

Biokaasun puhdistuskustannukset koostuvat puhdistuslaitteiston käyttö-, huolto-, 

ylläpito- ja pääomakustannuksista. Käyttökustannukset sisältävät mm. puhdistuksessa 

käytetyn sähkön, veden ja kemikaalit. Ylläpitokustannukset koostuvat 

puhdistuslaitteiston huollosta sekä päivittäisestä valvonnasta ja ylläpidosta (sisältävät 

palkat). Pääomakustannukset riippuvat puhdistuslaitteiston investointikustannuksista, 

reaalikorosta ja takaisinmaksuajasta. Puhdistuslaitteiston käyttöasteesta riippuu miten 

puhdistuskustannukset jakaantuvat näihin eri osa-alueisiin (Taulukko 16). 

 
Taulukko 16. Eräs esimerkki tuotekaasun kustannusten jakaantumisesta (%) eri osa-
alueisiin 250–300 Nm3/h raakakaasua puhdistavalla vastavirta-absorptiolaitoksella 
(varustettu veden kierrätyksellä) 0,95 ja 0,3 käyttöasteilla (Persson 2003). 

Käyttöaste Käyttökustannukset 
(vesi ja sähkö) 

Ylläpitokustannukset
(huolto ja valvonta) Pääomakustannukset Yhteensä 

0,95 52,8 11,5 35,6 100 
0,3 28,4 10,8 60,8 100 

 
Biokaasun puhdistuslaitosten investointikustannukset nousevat raakakaasun 

käsittelykapasiteetin noustessa. Investointikustannuksissa eri tekniikoiden välillä ei ole 

suuria eroja, koska eri puhdistustekniikoissa käytetään paljon samanlaisia laitteita, 

kuten kaasu- ja vesipumppuja, sähkömoottoreita ja säiliöitä. Kapasiteetiltaan 250 

Nm3/h olevan vastavirtavesiabsorptiolaitoksen investointikustannukset ovat 

valmistajien mukaan 0,9–1,1 miljoonaa € ja veden kierrätyksen lisääminen nostaa 
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investointikustannuksia noin 20 %. Veden kierrätys vaatii enemmän tekniikkaa veden 

käsittelyyn, jäähdytykseen ja pumppaamiseen (Persson 2003). Suuret laitokset ovat 

investointikustannuksiltaan suhteessa edullisempia, sillä esimerkiksi kapasiteetiltaan 50 

Nm3/h laitoksen investointikustannus on noin 0,6 miljoonaa € (Kuva 7) (Trendsetter 

2003). 
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Kuva 7. Kaasunpuhdistuslaitoksien investointikustannuksia raakakaasun 
käsittelykapasiteetin funktiona. Tiedot on koottu kirjallisuudesta, laitevalmistajilta ja 
toiminnassa olevilta laitoksilta (Persson 2003). 
 

Biokaasun puhdistuslaitosten käyttö- huolto- ja ylläpitokustannukset riippuvat 

vuosittain puhdistettavasta raakakaasumäärästä. Esimerkiksi vastavirta-absorptiossa 

200–300 Nm3/h raakakaasua puhdistavat laitokset tarvitsevat ylläpitoa noin 0,5 tuntia 

päivässä ja huoltoa noin 100–200 tuntia vuodessa. Huollon ja ylläpidon kustannuksiksi 

tulee tällöin 250 Nm3/h raakakaasua puhdistavalle vastavirta-absorptiolaitokselle noin 

16 000–22 000 € vuodessa. Käyttökustannukset muodostuvat veden ja sähkön 

kulutuksesta ja hinnoista. Tyypilliselle 200–300 Nm3/h raakakaasua puhdistavalle 

vastavirta-absorptiolaitokselle, jossa on veden kierrätys, ovat käyttökustannukset noin 

40 000–80 000 € vuodessa (Kuva 8). 
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Biokaasun puhdistuskustannukset riippuvat enemmän laitoskoosta kuin käytetystä 

tekniikasta. Puhdistuskustannukset ovat alhaisemmat laitoksilla, joiden raakakaasun 

käsittelykapasiteetti on suurempi. Yleisesti kaikilla puhdistustekniikoilla, joiden 

raakakaasun syöttökapasiteetti on alle 100 m3/h, puhdistuskustannukset ovat noin 0,32–

0,43 €/Nm3
(tuotekaasu) ja 200–300 m3/h raakakaasun syöttökapasiteetin laitoksilla 0,11–

0,16 €/Nm3
(tuotekaasu) (Kuva 9).  Esimerkiksi tanskalaisten biokaasulaitoksien biokaasun 

puhdistus maakaasuverkon laatuvaatimukset täyttäväksi on arvioitu maksavan noin 

0,15 €/Nm3
(tuotekaasu). Nämä tanskalaiset laitokset ovat raakakaasun 

käsittelykapasiteetiltaan 100–350 m3/h (Jensen & Jensen 2000). 
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Kuva 8. Biokaasun puhdistuslaitosten käyttö, huolto- ja ylläpitokustannukset €/vuosi, 
raakakaasun käsittelykapasiteetin funktiona. Tiedot on koottu kirjallisuudesta, 
laitevalmistajilta ja toiminnassa olevilta laitoksilta (Persson 2003). 
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Kuva 9. Kaasunpuhdistuksen kokonaiskustannukset €/Nm3 tuotekaasu, raakakaasun 
käsittelykapasiteetin funktiona. Tiedot on koottu kirjallisuudesta, laitevalmistajilta ja 
toiminnassa olevilta laitoksilta (Persson 2003). 
 
Sähkön kulutus on suurin yksittäinen puhdistus- ja käyttökustannuksiin vaikuttava 

tekijä. Pääomakustannuksien muutokset vaikuttavat kuitenkin eniten 

kokonaispuhdistuskustannuksiin, sillä muutokset korkoprosentissa ja 

takaisinmaksuajassa vaikuttavat enemmän puhdistetun kaasun hintaan kuin sähkön 

hinnan muutokset. Esimerkiksi sähkön hinnan nelinkertaistaminen 2,5 €-snt/kWh:sta 10 

€-snt/kWh:iin nostaisi kokonaispuhdistuskustannuksia 250–300 Nm3/h(raakakaasu) 

kokoisella laitoksella 3-4 €-snt/Nm3
(tuotekaasu). Pääomakustannuksissa reaalikoron 

kaksinkertaistaminen 4 %:sta 8 %:iin ja takaisinmaksuajan puolittaminen 20 vuodesta 

10 vuoteen nostaisi kokonaispuhdistuskustannuksia 6-8 €-snt/Nm3
(tuotekaasu). 

Pääomakustannusten muutoksien vaikutus korostuu, jos laitoksen käyttöaste on 

alhainen (Persson 2003). 

 

7.1 Puhdistetun biokaasun myyntihinnan muodostuminen 
 

Puhdistetun biokaasun (tuotekaasun) lopullinen tuotantohinta on puhdistuskustannuksia 

korkeampi, koska tällöin kustannuksia lisää raakakaasun hinta ja tuotekaasun paineistus 

noin 250 bar paineeseen (varastoitavaksi tai auton tankkiin). Nämä tekijät huomioituna 
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tuotekaasun arvonlisäveroton tuotantohinta ennen toimitusta tankkauspisteeseen on 

esimerkiksi Ruotsissa vaihdellut 0,22–0,59 €/Nm3 välillä, joka on 

bensiinilitraekvivalentteina noin 0,25–0,54 €/l (Taulukko 17). Kaasun siirto, 

tankkausinfrastruktuurin pääoma- ja investointikustannukset sekä kaasuoperaattoreiden 

katteet nostavat hintaa. Tyypillinen tuotekaasun hinta ruotsalaisella huoltoasemalla on 

hinnoiteltu noin 70 %:iin bensiinin verollisesta hinnasta (Linné & Jönsson 2005). 

Tyypillisesti tuotekaasun myyntihinta tankkauspisteellä on vaihdellut Ruotsissa 0,61–

0,88 €/Nm3 välillä (Trendsetter 2003). 

 

Taulukko 17. Yhteenveto liikennekäyttöön puhdistetun ja paineistetun biokaasun 
tuotantohinnan (Euro) muodostumisesta ennen toimitusta tankkauspisteeseen, kun 
käytetään biokaasun lähteenä puhdistamolietettä tai orgaanista jätettä (Linné & Jönsson 
2005). 

 Puhdistamoliete Orgaaninen jäte 

Raakakaasun tuotanto (€/Nm3)  0-0,16 0,16–0,27 
Puhdistus (€/Nm3 tuotekaasu) 0,11–0,22 0,11–0,22 
Paineistus 250 bar (€/Nm3 
tuotekaasu) 0,1 0,1 

Summa tuotantokustannuksista 
(€/Nm3 tuotekaasu) 0,22–0,48 0,32–0,59 

Summa tuotantokustannuksista (€/l) 
bensiinilitraekvivalentteina 0,25–0,44 0,29–0,54 

 

8 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

8.1 Koelaitteisto 
 
Tutkimuksessa käytetty pilot-mittakaavan (kapasiteetti 6 Nm3/h(raakakaasua)) vastavirta-

absorptiolaitteisto koostuu kolmesta osastosta. Päädyssä on absorptio- ja 

desorptiokolonnit, vesivarasto ja veden korkeapainepumppu (Kuva 10). Keskiosassa on 

kaasukompressori ja painesäiliöt, sekä mittalaitteita. Absorptiokolonni on 

tilavuudeltaan noin 500 litran painesäiliö, jonka korkeus on 185 cm, halkaisija 60 cm. 

Täytekappaleita (Kuva 2; ”Pall ring” tyyppisiä täytekappaleita) on absorptiokolonnissa 

110 senttimetrin mittainen kerros. Desorptiokolonnin korkeus on 156 cm ja halkaisija 

66 cm. Desorptiokolonnissa vedestä vapautuvat kaasut poistetaan erillisellä 

sähköpumpulla. Pumpun avulla desorptiokolonnissa voidaan pitää maksimissaan -0,3 
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bar alipainetta. Laitteiston vesisäiliö (500 l) toimii veden välivarastona ja 

paineentasaussäiliönä kun vettä pumpataan absorptiokolonniin. 

 

 

Kuva 10.  Vastavirta-absorptiolaitteiston virtauskaavio. 

 

Vastavirta-absorptioon johdettava raakakaasu paineistetaan mäntätyyppisellä V-

lohkoisella 2-vaihekaasukompressorilla, joka pystyy tuottamaan 30 bar paineen noin 

100 l/min kaasunvirtauksella (n 6 m3/h). Kompressorille raakakaasu johdetaan 

paineentasaus- ja vedenerotussäiliön kautta, johon raakakaasu tulee laitteiston 

ulkopuolelta. Kompressorilta pumppaa raakakaasun 180 l varastosäiliöön, josta se 

johdetaan kaasulinjaa pitkin virtaussäädön- ja mittarin kautta absorptiokolonniin. 

 

Veden pumppauslaitteisto on mäntätyyppinen korkeapainepumppu. Pumpun 

maksimipaine on 200 bar ja suurin virtausnopeus 10 l/min. Vesi virtaa pumpulle veden 

varastosäiliöstä, johon vesi tulee. Säiliön ja pumpun välillä on suodatin ja 

virtausmittari. Paineistettu vesi johdetaan absorptiokolonniin. Vesipumpun tehoa 
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voidaan säätää portaattomasti Vacon NXL taajuusmuuntajalla, joka mahdollistaa veden 

virtauksen portaattoman säädön logiikkakeskuksen kautta. 

 

Laitteiston ohjaus on toteutettu kaupallisella Unitronics Vision V280- logiikalla. 

Laitteeseen voidaan asettaa halutut käyttöparametrit ja sen jälkeen ohjaus toimii 

automaattisesti. Kaasunpuhdistuslaitteistossa on joukko vesi- ja kaasuventtiileitä, joilla 

virtaukset ajoitetaan ja säädetään. Venttiilit ovat pneumaattisia, ilmanpaineella 

toimivia, joita automatiikka ohjaa sähköllä. Paineilman tuottamiseksi laitteisto on 

varustettu paineilmakompressorilla. Mahdollisia häiriötilanteita varten 

ohjauskeskukseen on asetettu häiriöarvot, joiden ylittyessä tai alittuessa automatiikka 

katkaisee laitteiston toiminnan ja sulkee kaasunvirtauksen. 

 

8.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksen kokeellinen osuus tehtiin 10.1–6.4.2006. Vastavirta-absorptiolaitteiston 

soveltuvuutta kaatopaikkakaasun puhdistukseen arvioitiin raakakaasun ja koelaitteiston 

tuottaman tuotekaasun laadun perusteella. Laitteiston käyttöparametrien vaikutusta 

tuotekaasun eri kaasukomponenttien määrään tutkittiin muuttamalla vastavirta-

absorptiokolonnin painetta sekä veden ja kaasun virtausnopeuksia absorptiokolonniin. 

Erityshuomiota kiinnitettiin tuotekaasun metaani- ja hiilidioksidipitoisuuksiin. Raaka- 

ja tuotekaasun hiilidioksidipitoisuutta vertailemalla laskettiin hiilidioksidin vähenemä 

prosentteina, jonka perusteella puhdistuslaitteiston tehokkuutta arvioitiin. Myös 

rikkivedyn vähenemää tuotekaasussa seurattiin. Tutkimuksessa arvioitiin lisäksi 

laitteiston teknistaloudellista suorituskykyä, mittaamalla desorptiokolonnista poistuvan 

rejektikaasun metaani- ja hiilidioksidipitoisuutta sekä suhteuttamalla sähkön ja veden 

kulutusta tuotekaasun määrään.  

 

Koelaitteiston tuotekaasun koostumusta tutkittiin absorptiokolonnin paineissa 10, 15, 

20, 24 ja 29 bar, 5 ja 10 litraa/min veden virtauksella sekä 50 ja 100 litraa/min kaasun 

virtauksella. Kaasun virtausta vaihdeltiin 50- ja 100 l/min virtauksien välillä 29 bar 

paineessa ja veden virtausta vaihdeltiin 5 ja 10 l/min virtauksien välillä 20, 24 ja 29 bar 

paineessa. 10 ja 15 bar paineessa toimittiin 10 l/min veden virtauksella ja 100 l/min 

kaasun virtauksella. Rejektikaasun koostumusta tutkittiin samoilla parametreilla kuin 
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tuotekaasua, mutta lisäksi rejektikaasun kohdalla verrattiin desorptiokolonnin paineen 

vaikutusta kaasukoostumukseen 0 ja (-0,3) bar paineissa. Näytteet raaka- tuote- ja 

rejektikaasuista otettiin ajon aikana. Kaikista tutkittavista parametreista otettiin 

tuotekaasun osalta vähintään kuusi rinnakkaista näytettä. Rejektikaasusta otettiin kolme 

rinnakkaista näytettä yhtä parametria kohden ja raakakaasusta yksi näyte mittauspäivää 

kohden. Tutkittavien parametrien annettiin olla käytössä noin 1 tunnin ennen 

ensimmäisen näytteen ottoa, jotta tuotekaasun koostumus vastaisi asetettuja parametreja 

ja tämän jälkeen näytteitä otettiin tasaisin väliajoin kunnes saatiin riittävästi 

rinnakkaisia näytteitä. Ajoaikaa tuli jokaisella parametrilla noin 2,5-3 tuntia ja ajo 

samoilla parametreilla jakautui vähintään kahdelle päivälle. 

 

8.3 Näytteenotto ja analyysimenetelmät 
 
Kaasunäytteet otettiin koelaitteiston näytteenottopisteistä (Kuva 10). Tuotekaasunäyte 

otettiin tuotekaasun poistoputkesta absorptiokolonnin jälkeen. Rejektikaasunäyte 

otettiin rejektikaasun poistoputkesta desorptiokolonnin jälkeen. Raakakaasunäyte 

otettiin raakakaasun paineentasaussäiliöstä. Kaikki näytteet otettiin TECOBAG 

(PETP/AL/PE 12/12/75) –kaasupusseihin (tilavuus 10 l). Analyysit tehtiin viimeistään 

näytteenottoa seuraavana päivänä. Analyysilaitteistona käytettiin IR 

kaasuanalysaattoria GA-94, jolla mitattiin metaanin, hiilidioksidin, hapen ja rikkivedyn 

pitoisuudet. Kannettavalla kaasukromatografilla (PerkinElmer Photovac GC/PID) 

mitattiin rikkivety (H2S), metyylimerkaptaani (MeSH), dimetyylisulfidi (DMS), ja 

dimetyylidisulfidi (DMDS). PerkinElmer Photovac:in määritysrajat 

metyylimerkaptaanille, dimetyylisulfidille ja dimetyylidisulfidille olivat 0,05 ppm ja 

rikkivedylle 0,1 ppm. Rikkivety mitattiin lisäksi Träger- ja Rae Systems- 

ilmaisinputkilla. PerkinElmer Autosystem XL (FID + TCD) kaasugromatografilla 

mitattiin metaani- hiilidioksidi- happi- ja typpipitoisuudet. Tällä laitteella mittaukset 

tehtiin TCD:tä (Thermal Conductivity Detector) käyttäen. Kaasukromatografin 

ajoasetukset olivat: injektori 50 °C, detektori 160 °C ja kolonniuuni 45 °C.  
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8.4 Käyttökustannukset 
 

Tutkimuksessa laskettiin koelaitteiston käyttökustannukset kokeiden aikana tuotettua 

kaasun määrää kohti (€/kWh) (1 Nm3 90 % metaania on noin 9 kWh). 

Kustannuslaskelmissa käytettiin koelaitteiston keskimääräistä sähkön kulutustehoa ja 

veden kulutusta eri parametreilla ja laskettiin tuotantokustannukset tuotettua 

energiayksikköä kohden (tuotekaasun energiasisältö riippuen CH4 pitoisuudesta). 

Lisäksi kirjallisuuden perusteella arvioitiin mm. huollon ja ylläpidon kustannukset, sekä 

kaasun paineistuksen liikennekäyttöön aiheuttamat lisäkustannukset. Koelaitteiston 

huolto- ja operointikustannukset perustuvat arvioihin, jotka on laadittu Perssonin 

(2003) esittämien ruotsalaisten vastavirtavesipesulaitosten huolto- ja ylläpitoaikojen 

mukaan. Näiden perusteella koelaitteiston arvioitiin tarvitsevan noin 25 tuntia huoltoa 

vuodessa ja päivittäistä ylläpitoa noin 0,5 tuntia. Huollolle ja ylläpidolle on laskettu 

tuntipalkat, jotka huollon osalta ovat 60 €/tunti ja ylläpidon 10 €/tunti. Arvioissa 

laitteiston on oletettu toimivan 95 % käyttöasteella ympäri vuoden suurimmalla 

kapasiteetillaan, joka tarkoittaa sitä, että tuotekaasua tuotettaisiin noin 25 000 Nm3. 

Kustannusarvioihin on sisällytetty noin 2 % metaanihäviö. Puhdistuskustannuksissa on 

laskettu erikseen arviot ilman veden kierrätystä ja veden kierrätyksen kanssa. Kokeita 

ei tehty veden kierrätyksen kanssa, mutta arvioissa se on laskettu sillä oletuksella, 

kierrätyksessä vettä tarvitaan vain 5-10 % määrästä mitä ilman kierrätystä kuluu. Arvio 

perustuu Perssonin (2003) esittämiin kokemuksiin ruotsalaisilta laitoksilta. Veden 

hinnaksi oletettiin 2,95 €/m3 ja sähkön hinnaksi 7,3 €-snt/kWh. Hinnat vastaavat 

Jyväskylän energian ilmoittamia keskimääräisiä kuluttajahintoja (Jyväskylän Energia 

2006). Kustannuksiin on lisätty arvio paineistuksen aiheuttamista kustannuksista, jotka 

250 bar paineeseen paineistettaessa voivat olla koko puhdistuslaitteiston 

sähkönkulutuksesta noin 40 %. Pääomakustannukset laskettiin mukaan tuotekaasun 

hintaan, koska ne ovat Perssonin (2003) mukaan olla merkittävä osa 

kokonaispuhdistuskustannuksia. Laitosinvestoinnin hinnaksi arvioitiin vastavirta-

absorptiotekniikan osalta 100 000 euroa, koroksi 4 % ja takaisinmaksuajaksi 20 vuotta. 

 

Kirjallisuuden perusteella arvioitiin myös täyden mittakaavan toteutuksen 

puhdistuskustannustasoa kohdekaatopaikan kokoluokassa, joka tarkoittaa noin 250–300 

Nm3/h raakakaasun käsittelykapasiteetin laitosta (50 kertaa koelaitoksen kapasiteetti) 

(Mustankorkea Oy 2006). Arvio puhdistuskustannuksista perustuu Perssonin (2003) 
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esittämiin vastaavankokoisten vastavirtavesiabsorptiolaitosten kulutus- ja 

kustannustietoihin sekä kustannuksien jakaantumiseen eri osa-alueisiin. 

Kustannusarviossa veden ja sähkön hintaa on vaihdeltu mahdollisten hintojen ylä- ja 

alarajojen välillä. Käyttökustannukset laskettiin sekä veden kierrätyksellä että ilman. 

Kustannuslaskelmissa on otettu huomioon paineistuksen lisäenergiatarve 

liikennekäyttöä varten sekä vaihtoehto, jossa veden hintaa ei huomioida. Raakakaasulle 

(55 til-% CH4) ei ole laskettu hintaa kustannuslaskelmissa ja kaasun puhdistuksen on 

oletettu tapahtuvan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän välittömässä läheisyydessä. 

250–300 Nm3/h raakakaasua puhdistavan vastavirta-absorptiolaitoksen ja 

paineistusinfrastruktuurin investoinnin suuruudeksi arvioitiin 1,4 milj. € veden 

kierrätyksellä. Ilman veden kierrätystä investointikustannukseksi arvioitiin 1,2 milj. €. 

Investoinnin reaalikoroksi arvioitiin 6 % ja takaisinmaksuajaksi / laitoksen käyttöiäksi 

15 vuotta. Huolto- ja ylläpitokustannuksiksi arvioitiin 40 000 € vuodessa veden 

kierrätyksellä ja 30 000 € ilman veden kierrätystä. Huolto- ja ylläpitokustannukset 

sisältävät 100–200 tuntia huoltoa (60 €/tunti) vuodessa ja 0,5 tuntia laitoksen valvontaa 

vuorokaudessa (10 €/tunti). Huolto- ja ylläpitokustannukset sisältävät lisäksi varauksen 

laitteiston huollossa tarvittaville varaosille ja muille laitteiston ylläpitokuluille (15 000–

25 000 €). Käyttökustannukset sisältävät veden ja sähkönkäytön aiheuttamat 

kustannukset. Veden ja sähkön hintojen ylä- ja alarajat perustuvat Perssonin (2003) 

käyttämiin arvoihin, jotka olivat sähkön osalta 0,05–0,1 €/kWh ja veden 0,5-2 €/m3. 

Laitteiston arvioitiin kuluttavan sähköä 0,9 kWh/Nm3
(tuotekaasu) veden kierrätyksen 

ollessa käytössä ja 0,7 kWh/Nm3
(tuotekaasu) ilman veden kierrätystä. Vettä käytön 

arvioitiin olevan 0,35 m3/Nm3
(tuotekaasu) (58 m3/h) ilman veden kierrätystä ja 0,018 

m3/Nm3
(tuotekaasu) (3 m3/h) kierrätyksen kanssa, joka on noin 5 % puhdistukseen 

käytettävästä kokonaisvesimäärästä tunnissa. Laitteiston käyttöasteeksi arvioitiin 95 %. 

Prosessin metaanihäviöiksi arvioitiin 1 %. 

 

8.5 Kohdekaatopaikka 
 
Tutkimus toteutettiin Mustankorkea Oy:n kaatopaikalla Jyväskylässä. 

Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä otettiin Mustankorkealla käyttöön vuonna 2001, 

jonka jälkeen sitä on laajennettu. Nykyisin kaasua kerätään noin 16 hehtaarin alueelta. 

Keräysjärjestelmänä käytetään kahta eri tekniikkaa, siiviläputkikaivoja ja 
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vaakasalaojalinjoja. Vanhalla käytöstä poistetulla ja peitetyllä täyttöalueella käytetään 

siiviläputkikaivoja. Vaakasalaojia on rakennettu nykyisen täytön alueelle ja 

keräysjärjestelmää otetaan käyttöön sitä mukaa kun uusista salaojista alkaa muodostua 

riittävästi metaania. Kerätty biokaasu on hyödynnetty vuodesta 2003 lähtien Jyväskylän 

energia Oy:n Keltinmäen lämpövoimalaitoksessa. Vuonna 2005 kaasua toimitettiin 

yhteensä 2,81 miljoonaa Nm3, jonka energiamäärä oli noin 15,3 GWh. Määrä tulee 

lisääntymään tulevaisuudessa keräysjärjestelmän laajentuessa (Mustankorkea Oy 2006). 

 

9 TULOKSET 

9.1  Tuotekaasun koostumus eri parametreilla 
 

Tuotekaasun koostumus tutkittiin eri absorptiokolonnin paineilla sekä veden ja kaasun 

virtausnopeuksilla. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 18. Tuotekaasun 

metaanipitoisuus nousi absorptiokolonnin paineen funktiona 20 bar paineeseen asti 

(vesi 10 l/min) (Kuva 11). Pienemmällä veden virtausnopeudella (5 l/min) 

metaanipitoisuus nousi aina 29 bar paineeseen asti. Molemmilla virtausnopeuksilla 

suurin tuotekaasun metaanipitoisuus saavutettiin 29 bar paineessa. Tuotekaasun 

metaanipitoisuus oli 20–29 bar paineessa noin 89–92 %, mutta alle 20 bar paineessa 

metaanipitoisuus laski, ollen 15 bar paineessa noin 84 % ja 10 bar paineessa noin 76 %. 

 

Hiilidioksidin pitoisuus tuotekaasussa riippui absorptiokolonnin paineesta. 29 bar 

paineessa 10 l/min veden virtauksella hiilidioksidin absorptio raakakaasusta oli suurin, 

jolloin sitä oli tuotekaasussa alle 4 % (Kuva 12). 20–29 bar paineissa 10 l/min 

virtauksella hiilidioksidin pitoisuus tuotekaasussa oli noin 3-4 %, mutta alle 20 bar 

paineessa tuotekaasun hiilidioksidipitoisuus nousi ja oli 10 bar paineessa 15 %. 

 

Veden virtauksen muutos 10 l/min virtauksesta 5 l/min virtaukseen ei vaikuttanut 29 

bar paineessa tuotekaasun metaani- tai hiilidioksidipitoisuuteen. 10 l/min veden 

virtauksella tuotekaasun metaanipitoisuus ei laskenut, eikä hiilidioksidipitoisuus 

noussut, kun painetta alennettiin 29 bar paineesta 20 bar paineeseen. Sen sijaan 5 l/min 

veden virtauksella tuotekaasun metaanipitoisuus laski 90 %:sta 80 %:iin, kun painetta 

alennettiin 29 bar paineesta 20 bar paineeseen. Vastaavasti 5 l/min veden virtauksella 

 53



tuotekaasun hiilidioksidipitoisuus nousi noin 5 %:sta noin 13 %:iin, kun paine laskettiin 

29 bar paineesta 20 bar paineeseen (Kuva 12).  

 

29 bar paineessa kaasun virtausnopeuden muutos 100 l/min nopeudesta 50 l/min 

nopeuteen ei vaikuttanut tuotekaasun metaani- tai hiilidioksidipitoisuuteen. 
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Kuva 11. Tuotekaasun metaanipitoisuus absorptiokolonnin paineen funktiona 5 ja 10 
l/min veden virtauksilla. 
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Kuva 12. Tuotekaasun hiilidioksidipitoisuus absorptiokolonnin paineen funktiona 5 ja 
10 l/min veden virtauksilla. 
 

Puhdistusprosessin suorituskykyä arvioitiin metaanin rikastumisella ja hiilidioksidin 

vähentymisellä tuotekaasussa. Tällöin tuotekaasun metaani- ja hiilidioksidipitoisuutta 

verrattiin raakakaasun metaani- ja hiilidioksidipitoisuuteen. Suurin mitattu tuotekaasun 

metaanipitoisuus oli yli 70 % raakakaasun pitoisuutta suurempi ja vastaavasti 

hiilidioksidipitoisuus väheni tuotekaasussa yli 90 % verrattuna raakakaasun 

hiilidioksidipitoisuuteen (Kuvat 13 ja 14).  

 

Metaanin rikastuminen oli suurin 20 bar paineessa ja 10 l/min veden virtauksella, 

jolloin rikastuminen oli noin 74 %. Vastaavasti pienin rikastuminen oli 10 bar paineessa 

noin 40 %. 5 l/min veden virtauksella metaanin rikastuminen oli suurin 29 bar 

paineessa noin 70 %. Pienin rikastuminen oli 20 bar paineessa, ollen noin 50 % (Kuva 

13). 

 

Hiilidioksidin vähenemä oli 10 l/min virtauksella pienin 10 bar paineessa, jolloin 

vähenemä oli noin 65 %. Hiilidioksidin vähenemä kasvoi paineen kasvaessa ja saavutti 

huippunsa 24 bar paineessa, jolloin vähenemä oli noin 92 %. Hiilidioksidin vähenemä 

oli yli 90 % paineen ollessa yli 20 bar 10 l/min veden virtauksella. Hiilidioksidin 

vähenemä oli pienin 5l/min virtauksella 20 bar paineessa, ollen noin 67 %. Suurin 

vähenemä 5 l/min virtauksella oli 29 bar paineessa, jolloin vähenemä oli noin 88 %. 
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Kuva 13. Tuotekaasun metaanin rikastuminen (%) raakakaasuun verrattuna 
absorptiokolonnin paineen funktiona 5 ja 10 l/min veden virtauksilla. 
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Kuva 14. Tuotekaasun hiilidioksidin vähenemä (%) raakakaasuun verrattuna 
absorptiokolonnin paineen funktiona 5 ja 10 l/min veden virtauksilla. 
 

Typpi rikastui puhdistusprosessissa ja sitä oli tuotekaasussa noin 6-8 % (Taulukko 18). 

Rikkivety poistui prosessissa kaikilla prosessin parametreilla ja tuotekaasussa sitä oli 

alle määritysrajan (1 ppm). 
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Taulukko 18. Tuotekaasun kaasukomponentit ja keskihajonnat eri parametreilla. 
Absorptio 
kolonnin 
Paine (bar) 

Vesi 
(l/min) 

Kaasu 
(l/min) CH4 [til-%] CO2 [til-%] O2 [til-%] N2 [til-%] H2S 

[ppm] 
CO2 

Vähenemä 
[%] 

10 10 100 76,4 ± 2,0 14,6 ± 0,6 0,5 ± 0,1 6,9 ± 0,3 <1 64,9 ± 1,2 

15 10 100 83,1 ± 1,5 7,8 ± 0,6 0,3 ± 0,1 6,6 ± 0,2 <1 81,2 ± 1,3 

20 10 100 89,8 ± 1,0 3,7 ± 0,4 0,3 ± 0,1 6,1 ± 0,2 <1 90,9 ± 1,0 

20 5 100 80,1 ± 1,4 13,5 ± 0,6 0,3 ± 0,1 5,9 ± 0,4 <1 67,2 ± 1,5 

24 10 100 88,5 ± 1,1 3,2 ± 0,3 0,3 ± 0,1 7,8 ± 0,2 <1 92,0 ± 0,6 

24 5 100 85,6 ± 0,8 7,7 ± 1,4 0,3 ± 0,1 6,8 ± 1,0 <1 80,5 ± 3,3 

29 5 50 90,1 ± 1,1 4,2 ± 1,4 0,5 ± 0,1 7,4 ± 0,7 <1 89,7 ± 3,3 

29 5 100 90,5 ± 1,0 4,5 ± 0,7 0,5 ± 0,2 7,1 ± 0,8 <1 89,0 ± 1,5 

29 10 50 91,5 ± 2,2 4,8 ± 1,3 0,5 ± 0,1 6,8 ± 0,5 <1 88,0 ± 2,7 

29 10 100 90,5 ± 1,0 3,7 ± 0,7 0,5 ± 0,1 7,0 ± 0,4 <1 91,1 ± 1,7 

 

9.2  Raakakaasun ominaisuudet 
 

Kaikkien koeajojen aikana mitattiin raakakaasun metaani-, hiilidioksidi-, happi-, typpi-, 

rikkivety- ja dimetyylisulfidipitoisuus. Raakakaasun metaanipitoisuus oli 50–55 %, 

hiilidioksidipitoisuus 38–42 % ja typpipitoisuus 3-10 % (Kuva 15). Rikkivetyä 

raakakaasussa oli 50–100 ppm ja dimetyylisulfidia alle 1 ppm. Lisäksi raakakaasussa 

oli pieniä määriä muita hiilivetyjä, orgaanisia pii-yhdisteitä ja fluori- ja klooriyhdisteitä 

(Rasi 2006a). 
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Kuva 15. Kohdekaatopaikan biokaasun koostumuksen vaihtelu kokeiden aikana 10.1- 
6.4.2006. 
 

9.3  Rejektikaasun ominaisuudet eri parametreilla 
 

Kaikkien koeajojen aikana mitattiin desorptiokolonnin rejektikaasun metaani-, 

hiilidioksidi-, happi-, typpi- ja rikkivetypitoisuus. Rejektikaasun pääkomponentti oli 

hiilidioksidi, jota oli rejektikaasussa 70–80 % (Taulukko 19). Rejektikaasun 

metaanipitoisuus oli keskimäärin 6-16 %, typen 1,5-5 %, hapen 0,5–1,5 % ja 

rikkivedyn yli 100 ppm. Metaani- ja hiilidioksidipitoisuuden havaittiin muuttuvan 

absorptiokolonnin paineen funktiona (Kuva 16). Absorptiokolonnin 

vedenvirtausnopeuden havaittiin myös vaikuttavan metaanipitoisuuteen. 

 

Rejektikaasun metaanipitoisuus nousi absorptiokolonnin paineen kasvaessa, vastaavasti 

hiilidioksidipitoisuus laski. Desorptiokolonnin paineen alennus 0 bar paineesta -0,3 bar 

alipaineeseen ei vaikuttanut rejektikaasun metaanipitoisuuteen. Hapen ja typen 

pitoisuudet kasvoivat rejektikaasussa kun desorptiokolonnin painetta alennettiin 0 bar 

paineesta -0,3 bar paineeseen. Veden virtausnopeuden alentaminen absorptiokolonniin 

10 l/min nopeudesta 5 l/min nopeuteen alensi rejektikaasun metaanipitoisuutta 

 58



keskimäärin 2-4 %-yksikköä 29 bar paineessa ja metaanipitoisuuden alenema oli 

suurempi, kun absorptiokolonnin paine oli alle 29 bar (Taulukko 18 ja Kuva 16). 
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Kuva 16. Rejektikaasun metaanipitoisuus veden virtausnopeuksilla 5 ja 10 l/min, sekä 
desorptiokolonnin paineilla 0 ja -0,3 bar, absorptiokolonnin paineen funktiona.  
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Taulukko 19. Rejektikaasun sisältämät kaasukomponentit ja keskihajonnat eri 
parametreilla. 

Absorptio 
kolonnin 
Paine (bar) 

Vesi 
(l/min) 

Kaasu 
(l/min) 

Desorptio 
kolonnin 

Paine (bar) 
CH4 [til-%] CO2 [til-%] O2 [til-%] N2 [til-%] H2S 

[ppm] 

10 10 100 0 8,0 ± 0,2 81,2 ± 2,1 0,7 ± 0,4 2,6 ± 1,2 >100 

10 10 100 -0,3 7,3 ± 0,2 79,9 ± 0,6 1,1 ± 0,2 3,8 ± 0,4 >100 

15 10 100 0 9,6 ± 0,1 80,9 ± 0,7 0,3 ± 0,1 1,5 ± 0,2 >100 

15 10 100 -0,3 9,0 ± 0,1 79,4 ± 1,4 1,3 ± 0,1 5,1 ± 0,4 >100 

20 10 100 0 12,5 ± 0,4 77,9 ± 0,7 0,2 ± 0,1 1,4 ± 0,5 >100 

20 10 100 -0,3 11,9 ± 0,2 74,7 ± 2,1 1,2 ± 0 3,9 ± 0,9 >100 

20 5 100 0 6,6 ± 0,2 81,6 ± 0,9 0,2 ± 0,1 0,9 ± 0,3 >100 

20 5 100 -0,3 5,9 ± 0,4 75,4 ± 4,7 1,0 ± 0,2 3,6 ± 1,0 >100 

24 10 100 0 14,5 ± 0,1 77,1 ± 1,4 0,3 ± 0,1 1,6 ± 0,2 >100 

24 10 100 -0,3 13,1 ± 0,4 73,0 ± 3,8 1,1 ± 0,1 4,6 ± 0,1 >100 

24 5 100 0 8,2 ± 0,2 82,0 ± 2,1 0,5 ± 0,1 2,0 ± 0,3 >100 

24 5 100 -0,3 6,9 ± 0,3 73,5 ± 3,1 1,4 ± 0,3 5,1 ± 0,8 >100 

29 10 100 0 15,4 ± 1,1 74,4 ± 4,1 0,8 ± 0,7 2,8 ± 1,6 >100 

29 10 100 -0,3 13,9 ± 1,2 76,2 ± 2,7 1,1 ± 0,2 4,6 ± 1,5 >100 

29 5 100 0 11,7 ± 1,9 78,2 ± 1,1 0,4 ± 0,3 1,8 ± 1,1 >100 

29 5 100 -0,3 10,7 ± 1,1 76,8 ± 5,1 1,2 ± 0,2 4,6 ± 0,6 >100 

29 10 50 0 15,5 ± 0,9 76,0 ± 4,8 0,6 ± 0,1 2,6 ± 0,5 >100 

29 10 50 -0,3 12,9 ± 0,5 75,7 ± 0,7 1,4 ± 0,5 4,6 ± 1,4 >100 

29 5 50 0 12,1 ± 1,2 78,0 ± 2,2 0,5 ± 0,1 2,1 ± 0,5 >100 

29 5 50 -0,3 11,8 ± 0,6 77,2 ± 0,6 1,3 ± 0,1 5,3 ± 0,1 >100 

 

9.4 Sähkön ja veden kulutus 
 

Koelaitteiston sähköenergian ja veden kulutukset mitattiin koeajojen aikana. 

Koelaitteiston sähkönkulutus eri absorptiokolonnin paineilla operoitaessa oli melko 

tasaista lukuun ottamatta pientä sähkön kulutuksen nousua 29 bar paineessa, kun 

laitteiden rasitus oli suurin mahdollinen (Kuva 17 ja Taulukko 20). Veden virtauksen 

alentaminen 10 l/min virtauksesta 5 l/min virtaukseen alensi sähkön kulutusta 20 ja 29 

bar paineessa. 
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Taulukko 20. Koelaitteiston sähkön ja veden keskimääräiset kulutukset koeajojen 
aikana. 

Sähköenergian kulutus [kWhe/Nm3
(tuotekaasu)] 1,0–1,5 

Sähköenergian osuus tuotekaasun energiasisällöstä [%] 14–16 
Veden kulutus [m3/Nm3

(tuotekaasu)] 0,15–0,17 
Puhdistuskapasiteetti [Nm3/h(raakakaasu)]  6,0 
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Kuva 17. Koelaitteiston sähkönkulutusteho (kW) absorptiokolonnin paineen funktiona 
5 ja 10 l/min veden virtauksilla. 
 
 

9.5  Tuotekaasun tuotantokustannukset 
 

Tuotekaasun tuotantokustannukset laskettiin koeajojen sähkön, kaasun ja veden 

kulutustietojen perusteella, sekä tuotekaasun energiasisällön ja arvioidun prosessin 

metaanihäviön perusteella.  

 

Ilman veden kierrätystä tuotekaasun tuotantokustannukset olivat alhaisimmat 5 l/min 

veden virtauksella 29 bar paineessa 9 €-snt/kWh. Kustannukset nousivat kun painetta 

alennettiin 5 l/min virtauksella 29 bar paineesta 20–24 bar paineeseen ja kustannukset 

olivat 9,6 €-snt/kWh. Sen sijaan 10 l/min virtauksella 20–24 bar paineessa kustannukset 
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olivat 11 €-snt/kWh. Vastaavasti 29 bar paineessa 10 l/min virtauksella 

tuotantokustannukset nousivat noin 12 €-snt/kWh:iin (Kuva 18).  

 

Veden kierrätyksen kanssa tuotekaasun tuotantokustannukset olivat alemmat kuin 

ilman veden kierrätystä. Tuotantokustannukset olivat alhaisimmat 29 bar paineessa ja 5 

l/min veden virtauksella 6,7 €-snt/kWh ja 20–24 bar paineessa 7,2–7,3 €-snt/kWh.  

Vastaavasti 10 l/min veden virtauksella 20–24 bar paineessa, olivat kustannukset 6,8–

6,9 €-snt/kWh ja kustannukset nousivat 29 bar paineessa noin 7,5 €-snt/kWh:iin (Kuva 

19). 
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Kuva 18. Tuotantokustannukset (€-snt/kWh tuotekaasu) koelaitteistolla ilman veden 
kierrätystä. 
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Kuva 19. Tuotantokustannukset (€-snt/kWh tuotekaasu) koelaitteistolla veden 
kierrätyksen kanssa. 
 

9.6 Liikennepolttoaineen tuotantokustannukset 
esimerkkikohteessa 

 
Tuotantokustannukset arvioitiin myös koko kohdekaatopaikan raakakaasun tuotannon 

(250–300 Nm3/h) puhdistamiseksi ja paineistamiseksi liikennekäyttöön (LIITE 1). 

Vastavirta-absorptiolla puhdistaminen liikennekäyttöön (94–96 til-% CH4) maksaisi 

veden kierrätyksellä 1,8–2,6 €-snt/kWh 
(tuotekaasu) eli 0,18–0,26 €/Nm3

(tuotekaasu). 

Vastaavasti ilman veden kierrätystä tuotantokustannukset olisivat 1,5–8,8 €-snt/kWh eli 

0,15–0,88 €/Nm3. Tuotekaasu riittäisi noin 600 henkilöauton (20 000 km/vuosi), tai 40 

bussin (100 000 km/vuosi) vuosittaiseen käyttöön. Alin tuotantokustannus 1,5 €-

snt/kWh muodostuu pääoma-, huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä sähkön (0,05 

€/kWh) hinnasta ilman veden kierrätystä. Tällöin veden on oletettu olevan jäte- tai 

pintavettä, jolle ei laskettu erillistä hintaa. Korkein tuotantokustannus ilman veden 

kierrätystä on 9 €-snt/kWh kun veden hinta on 2 €/m3 ja sähkön hinta 0,1 €/kWh. 

Veden kierrätyksen kanssa alin tuotantokustannus on 1,8 €-snt/kWh, kun vedelle ei 

oleteta hintaa. Jos veden hinnaksi oletetaan 2 €/m3 ja sähkön hinnaksi 0,1 €/kWh, 

muodostuu tuotantokustannuksiksi 2,6 €-snt/kWh (Kuva 20).  
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Kuva 20. Liikennepolttoaineen tuotantokustannukset esimerkkikohteessa 
vastavirtavesiabsorptiolla (94–96 til-% CH4) (Laitoksen käyttöaste 0,95, raakakaasun 
käsittelykapasiteetti 250–300 Nm3/h, veden hinta 0-2 €/m3 ja sähkön hinta 0,05–0,1 
€/kWh) 1 €-snt/kWh(tuotekaasu) vastaa 0,1 €/Nm3

(tuotekaasu). 
 

10 TULOSTEN TARKASTELU 
 

10.1 Absorptiokolonnin toiminnan teoreettinen tarkastelu 
 

Absorptiokolonnin toiminnan ja tehokkuuden tarkastelemiseksi laskettiin teoriassa 

tarvittava absorptiokolonnin paine, joka vaaditaan kaiken hiilidioksidin 

absorboimiseksi veteen. Laskelmat tehtiin Henryn lain, koelaitteiston kaasun ja veden 

virtausmäärien sekä raakakaasun hiilidioksidipitoisuuden perusteella (Kuva 21). 

Raakakaasun (100 l/min) sisältämä hiilidioksidi voidaan absorboida 10 l/min veden 

virtauksella (10 °C) kun absorptiokolonnin paine on vähintään 9 bar. Vastaavasti 

raakakaasun (100 l/min) sisältämä hiilidioksidi voidaan absorboida 5 l/min veden 

virtauksella (10 °C), jos absorptiokolonnin paine on vähintään 22 bar. Ilmoitetut 

paineet ovat teoreettiset minimipaineet joissa raakakaasun hiilidioksidi voidaan 

absorboida 10 ja 5 l/min veden virtauksilla. Sen sijaan jos vesi on 20 °C lämmintä, 

teoreettinen minimipaine on 15 bar 10 l/min veden virtauksella ja yli 30 bar 5 l/min 

veden virtauksella. 
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Kuva 21. Teoreettisesti arvioitu absorptiokolonnin hiilidioksidin absorptiota veden 
virtausnopeuden ja paineen funktiona kuvaava malli. Vaakasuorat viivat kuvaavat 
raakakaasun mukana tulevan hiilidioksidin määrää vesilitraa kohden (g/l) veden 5 ja 10 
l/min virtausnopeuksilla. Nousevat käyrät kuvaavat veden hiilidioksidin absorptiokykyä 
paineen funktiona 10–20 °C veden lämpötiloissa (oletus 40 % CO2 ja 100 l/min 
raakakaasun virtaus) (hiilidioksidin osapaine huomioitu). Kohta jossa nouseva käyrä 
leikkaa suoran viivan, on paine riittävä raakakaasun hiilidioksidin absorboimiseksi 
(Von Stockar & Wilke 1991, Kohl & Nielsen 1997). 
 
Kuvan 21 teoreettinen malli pätee ideaalitilanteessa, jossa ei ole muita kaasuja 

vaikuttamassa absorboitumiseen, lisäksi absorptiokolonnin tulisi olla äärettömän pitkä, 

jotta vesi ehtisi absorboimaan niin paljon hiilidioksidia, kuin se Henryn lain perusteella 

kykenee (ts. toimintakäyrä koskettaa tasapainokäyrää, Kuva 3). 

 

Koeajoissa kolonnin hiilidioksidin absorptio saavuttaa huippunsa kun paine on yli 20 

bar, mikä on 2,2–2,5 kertaa enemmän kuin teoreettinen minimipaine (9 bar). 

Kirjallisuudessa esitetyille täydenmittakaavan puhdistuslaitoksien esimerkkikolonneille 

samalla tavalla laskettu teoreettinen minimipaine on noin 5,5±1 bar, mutta näissä 

käytetään 10–12 bar absorptiopainetta (10 °C), joten käytännössä absorptiopaine on 

noin kaksinkertainen teoreettiseen verrattuna. Paineiden ero teoreettisen ja todellisen 

paineen välillä tarkoittaa sitä, että raakakaasua voisi teoriassa käsitellä kaksi kertaa 

enemmän samalla veden virtauksella ja kolonnin paineella tuotekaasun 
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metaanipitoisuuden pysyessä muuttumattomana (Kuva 22). Ero teoreettisen ja 

todellisen absorptiopaineen välillä pienenee, jos veden lämpötilaa nostetaan yli 10 

°C:een. 
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Kuva 22. Koelaitoksen ja esimerkkilaitosten teoreettisen ja todellisen toimintapaineen 
erot. Nousevat käyrät ovat veden CO2:n absorptiokyky (g/l) 10 ja 20 °C lämpötilassa. 
Vaakasuorat viivat ovat koelaitteiston ja kirjallisuudessa esitettyjen esimerkkilaitosten 
raakakaasun mukana tulevan CO2:n grammamäärä vesilitraa kohden. Kohta, jossa 
viivat leikkaavat veden (10 °C) lämpötilakäyrän on teoreettinen minimitoimintapaine. 
Esimerkkilaitokset ovat täydenmittakaavan puhdistuslaitoksia (oletus: 40 % CO2 
raakakaasussa, koelaitteiston raakakaasun virtaus 100 l/min ja veden virtaus 10 l/min) 
(Von Stockar & Wilke 1991, Kohl & Nielsen 1997, Hagen ym. 2001, Tynell 2005). 
 

Kirjallisuuden esimerkkikolonneissa käytetään 1,6 kertaa suurempaa vesimäärää 

absorboitavaa hiilidioksidimäärää kohden verrattuna koelaitokseen (4,9 g-

CO2/litra(esimerkit) vs. 7,9 g-CO2/litra(koelaitos)), jonka vuoksi teoreettinen absorptiopaine on 

vastaavasti esimerkkikolonneille alempi kuin koelaitokselle (Kohl & Nielsen 1997, 

Hagen ym. 2001, Tynell 2005). Todellinen absorptiopaine on koelaitoksella kaksi 

kertaa suurempi kuin esimerkkikolonneilla, vaikka veden virtausmäärät huomioiden sen 

pitäisi olla vain 1,6 kertaa suurempi. Toisin sanoen koelaitteiston absorptiokolonnin 

paineeksi riittäisi 15–16 bar, jos kolonni toimisi esimerkkikolonnien tavoin. 

Koelaitteiston absorptiokolonnin hyötysuhde on siis pienempi kuin 
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esimerkkikolonneilla. Todennäköinen syy koelaitteiston kolonnin pienempään 

hyötysuhteeseen on se että kaasu ei käytännössä virtaa vastavirtaan veteen nähden, 

koska laskennallinen kaasunvirtausnopeus kolonnissa on 1-3 cm/min (laskettu 

kaasunvirtauksen, absorptiokolonnin poikkipinta-alan- ja paineen perusteella) ja 

kaasumolekyylit liikkuvat oman ominaisliikkeensä ansiosta nopeasti (Holtzclaw 1991). 

Kirjallisuuden esimerkkikolonneissa virtaus on laskennallisesti 0,5-2 cm/s (Hagen 

2001, Tynell 2005). Kaasun liikkuessa hitaasti, voi veden virtaus alaspäin siirtää 

säiliössä olevaa kaasua mukanaan alaspäin. Toisaalta koelaitteiston absorptiokolonnin 

poikkipinta-ala on suuri, joten veden virtaus ei välttämättä riitä pakkausmateriaalin 

tasaiseen huuhteluun. Tällöin vesi voi kanavoitua omaksi virrakseen, eikä kaikki kaasu 

joudu kosketuksiin veden kanssa.  

 

Kirjallisuudessa on arvioitu että absorptiokolonnin pituuden suhteen muodostuva ja 

kolonnin hyötysuhdetta lisäävä konsentraatiogradientti ei ole mahdollinen hitaalla 

kaasun ja veden virtauksella. Jos konsentraatiogradienttia ei muodostu, absorboituu 

metaania veteen yhä enenevässä määrin, koska metaanin osapaine nousee kolonnissa 

hiilidioksidin absorption vuoksi ja vaikuttaa koko kolonnin absorptiopinta-alaan (Kohl 

& Nielsen 1997). Tästä on seurauksena metaanin absorption lisääntyminen 

hiilidioksidin absorptiota nopeammin painetta nostettaessa ja tuotekaasun 

metaanipitoisuus lakkaa lopulta nousemasta paineen funktiona, kuten kävi 

koelaitteistolle yli 20 bar paineessa. Tehokkaan hiilidioksidin absorption mahdollistava 

absorptiokolonnin halkaisija korkeus suhde on noin 1:15, tai enemmän, kun se 

koelaitteistossa oli 1:3 (Kohl & Nielsen 1997). Esimerkkikolonnien pituus- halkaisija 

suhde on keskimäärin 1:10–1:20 (Hagen 2001, Tynell 2005). Koelaitteiston 

absorptiokolonnin pienentäminen ja muuttaminen esimerkkikolonnien mittasuhteita 

vastaavaksi lisäisivät sen hyötysuhdetta ja absorptioon käytettävää painetta voitaisiin 

alentaa.  

 

10.2 Tuotekaasun metaanipitoisuus 
 
Paras kokeissa saavutettu tuotekaasun metaanipitoisuus oli 90,5 %. Lisäksi 

tuotekaasussa oli 2,8 % hiilidioksidia, 6,5 % typpeä ja rikkivetyä oli alle havaintorajan. 

Nämä tulokset saavutettiin 29 bar paineessa ja suurimmalla veden virtauksella 10 l/min.  
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Hiilidioksidin absorptiota tehostamalla tuotekaasun metaanipitoisuus voitaisiin nostaa 

3-4 %-yksikköä korkeammaksi ja jos myös typpeä poistettaisiin, päästäisiin teoriassa 

noin 96–97 % metaanipitoisuuteen tehostamatta hiilidioksidin absorptiota. Yli 95 % 

metaanipitoisuus tuotekaasussa on riittävä täyttämään Ruotsin laatuvaatimukset 

liikennekäyttöön (Dahl 2003). 

 

Kuvassa 23 on arvioitu typen vaikutusta tuotekaasun puhdistukseen vastavirta-

absorptiolla. Raakakaasu 1 on kaatopaikkakaasua, jossa on metaanin ja hiilidioksidin 

lisäksi 4 % typpeä, raakakaasu 2 on reaktoribiokaasua jossa ei ole typpeä. Tuotekaasun 

1 ja 2 tapauksessa vastavirtapesussa hiilidioksidin poistoprosentti on yhtä suuri, mutta 

tuotekaasussa 1:ssa metaanipitoisuus on 90,3 % koska typpi ei absorboidu ja jää 

tuotekaasuun. Tuotekaasu 2. metaanipitoisuus on noin 97 %. Tuotekaasun 

lämpöarvosta menetetään typen vuoksi hieman yli seitsemän prosenttia joten typen 

pääsy raakakaasuun tulisi estää jo kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmässä. 

Liikennekäytön suhteen alempi lämpöarvo lisää kaasun kulutusta mutta muuta haittaa 

typestä ei ilmeisesti ole, koska sitä joka tapauksessa tulee moottoriin ilman mukana. 

Maailmalla asetettuja (Ruotsi, Sveitsi, Ranska) biokaasun laatuvaatimuksia tuotekaasu 

ei täytä kaikilta osin, koska metaanipitoisuus oli alhaisempi. Toisaalta moottorikäytön 

kannalta kriittisiä yhdisteitä, kuten rikkivetyä ja halogeeniyhdisteitä oli 

laatuvaatimusten sallimaa maksimimäärää vähemmän (Rasi 2006b). Lisäksi 

kaasukäyttöisten ajoneuvojen tulee täyttää EU:n tyyppihyväksyntätestit huonomman 

metaanipitoisuuden omaavalla kaasulla (86 til-%), kuin mitä tuotekaasun 

metaanipitoisuus oli (European Commission 2001). Toisin sanoen moottoriteknologia 

ei rajoita koelaitteistolla tuotetun kaasun (~88-92 til-% CH4) käyttöä 

liikennepolttoaineena markkinoilla olevissa maakaasuajoneuvoissa. 
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Kuva 23. Arvio typen vaikutuksesta raakakaasun puhdistukseen vastavirta-absorptiolla.  
 

Koelaitteiston vertailua esimerkiksi Reykjavikin, Toursin, tai Tillburgin 

kaatopaikkakaasun puhdistuslaitoksiin ei voida tehdä, koska ei tiedetä näiden laitosten 

käyttämän raakakaasun koostumusta. Tuotekaasun metaanipitoisuus on näillä laitoksilla 

85–97 %, mikä oletettavasti riippuu raakakaasun typpipitoisuudesta (Roe ym.1998, 

Persson 2003). 

 

10.3 Rejektikaasu 
 

Rejektikaasun metaanipitoisuus nousi kun absorptiokolonnin painetta lisättiin ja 

samalla hiilidioksidipitoisuus laski. Myös veden virtauksen lisääminen 

absorptiokolonniin lisäsi rejektikaasun metaanipitoisuutta. Suurempi absorptiokolonnin 

paine ja veden virtaus lisäävät siis metaanihäviöitä koska vesi kykenee absorboimaan 

hiilidioksidin lisäksi enemmän myös metaania (Linné & Dahl 2001). Typen ja hapen 

pitoisuudet nousivat yli kaksinkertaisiksi kun painetta regenerointisäiliössä laskettiin. 

Typpeä ja happea voi päätyä rejektikaasuun, jos niitä on absorboitunut raakaveteen. 

Tavallisesti regenerointisäiliöön pumpataan ilmaa hiilidioksidin strippaamiseksi pois 

vedestä, jolloin happea ja typpeä päätyy veteen ja rejektikaasuun joka tapauksessa. 
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Ilman pumppauksella regenerointisäiliöön rejektikaasun tilavuus kasvaa ja se voi 

sisältää riittävästi metaania räjähtävän seoksen muodostamiseksi. Rejektikaasu on 

käsiteltävä räjähdysvaaran, hajuhaittojen ja metaanin ilmakehään pääsemisen 

ehkäisemiseksi. Rejektikaasun käsittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi biosuodatinta 

(Hagen 2001). Rejektikaasun mukana poistuva metaani voidaan laskea 

puhdistusprosessin metaanihäviöiksi, koska puhdistuslaitteistossa ei käytetty metaanin 

talteenottotekniikoita. Metaanihäviöiden vähentämiseksi absorptiokolonnin 

absorptiopainetta tulisi laskea mutta tämä vähentää myös tuotekaasun 

metaanipitoisuutta. Flash-säiliön lisääminen prosessiin vähetäisi metaanihäviöitä ilman 

että absorptiokolonnin painetta tarvitsee laskea (Linné & Dahl 2001).   

 

10.4  Tuotantokustannukset 
 

Tutkituista parametreista kaatopaikkakaasua oli edullisinta puhdistaa 29 bar paineessa 5 

l/min veden virtauksella veden kierrätyksen kanssa ja ilman, mutta paine- ja 

virtausarvot pätevät vain 1:3 halkaisija/pituus -suhteen absorptiokolonneille. 

Tuotantokustannukset olivat edulliset silloin kun tuotekaasun metaanipitoisuus oli 

korkea ja puhdistamiseen tarvittavan energian ja veden kulutus alhainen. Edullisuus ei 

kuitenkaan tarkoita sitä että kyseiset parametrit olisivat laitteiston käyttöiän ja 

kestävyyden kannalta parhaimmat. Pidempiaikaisessa käytössä voi olla edullisempaa 

käyttää matalampaa absorptiopainetta ja lisätä veden virtausta etenkin veden 

kierrätyksen tai halvan veden kanssa, jos laitteet tarvitsevat tällöin vähemmän huoltoa.  

 

Suurimmat kustannukset puhdistuksessa tulivat veden hinnasta kun vettä ei kierrätetty. 

Veden kierrätyksellä sähkön kulutuksen osuus tuotantokustannuksista nousee, mutta 

suurimmat kustannukset puhdistuksesta tulevat tällöin pääomasta. Pääomakustannusten 

osuus tuotekaasun tuotantokustannuksista laskee jos puhdistuskapasiteettia 

suurennetaan (Persson 2003). Veden kierrätyksen ollessa käytössä veden kulutuksen 

oletettiin olevan 7,5 % ilman kierrätystä kuluvasta vesimäärästä. Käytännössä veden 

kierrätys voi lisätä hieman sähkönkulutusta, sillä kierrätettävää vettä on kuumimpana 

vuodenaikana jäähdytettävä absorptiotehon säilyttämiseksi. Suurimmat 

epävarmuustekijät tuotantokustannusten arvioinnissa olivat investointikustannukset ja 

metaanihäviöt.  
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Kohdekaatopaikan (250–300 Nm3/h) kokoluokan vastavirta-absorptiolaitoksella 

kaatopaikkakaasua voidaan puhdistaa edullisesti, koska raakakaasun 

käsittelykapasiteetin kasvaessa tuotekaasun tuotantokustannukset alenevat 

tuotekaasuyksikköä kohden. Veden kierrätyksellä on suuri merkitys 

tuotantokustannuksille myös kohdekaatopaikan mittakaavassa, sillä 

tuotantokustannukset moninkertaistuvat jos vettä ei kierrätetä. Toisaalta käytettäessä 

edullista pintavettä tai puhdistettua jätevettä, voidaan tuotekaasua tuottaa edullisemmin 

ilman veden kierrätystä olevassa laitoksessa koska pääoman, huollon ja käytön 

kustannukset ovat pienemmät verrattuna vettä kierrättäviin laitoksiin. Jos 

puhdistuksessa käytetään vesijohtovettä, on veden kierrätys taloudellisesti kannattavaa 

vaikka investointi- ja käyttökustannukset ovat suuremmat. 

Tuotantokustannuslaskelmien suurimmat epävarmuustekijät ovat huollon ja ylläpidon 

kustannukset koska ei ole varmuutta vaatiiko kaatopaikkakaasun puhdistuslaitos 

enemmän tai vähemmän huoltoa kuin reaktorikaasun puhdistuslaitos. Myös 

rejektikaasun käsittelykustannukset aiheuttavat epävarmuutta koska niistä ei ole 

julkaistu paljoa tutkimustietoa. Tuotantokustannukset olivat laskelmien perusteella 

samansuuruiset, tai hieman suuremmat kuin vastaavilla toiminnassa olevilla laitoksilla 

Ruotsissa (Persson 2003). Tuotekaasun lopulliseen myyntihintaan vaikuttavat 

tuotantokustannuksien lisäksi tankkausinfrastruktuurin investointi ja kaasun siirto 

tankkausasemalle. Edullisin vaihtoehto on tankkausaseman sijoittaminen 

puhdistuslaitteiston yhteyteen. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Kenttäolosuhteissa tehtyjen kaatopaikkakaasun jalostuskokeiden perusteella 

vastavirtavesiabsorptiolla voidaan tuottaa kaatopaikkakaasusta noin 90 til-% metaania 

sisältävää tuotekaasua, joka mahdollistanee tuotekaasun käytön liikennepolttoaineena 

metaanipitoisuuden puolesta. Tuotekaasun metaanipitoisuuteen vaikuttavat 

absorptiokolonnin paine ja veden virtausnopeus kolonniin. Tuotekaasun 

metaanipitoisuus nousi 10 l/min veden virtauksella 20 bar paineeseen asti ja 5 l/min 

virtauksella 29 bar paineeseen asti, jolloin saavutettiin 88–92 til-% metaanipitoisuus 

kummallakin virtausnopeudella. Tuotekaasun suurempien metaanipitoisuuksien 

saavuttaminen edellyttää raakakaasun typpipitoisuuden rajoittamista. 

Vastavirtavesiabsorptio poisti ajoneuvokäytön kannalta haitallisena pidetyt yhdisteet 

tutkitusta kaatopaikkakaasusta. 
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