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Johdanto

Hiilidioksidikierto
(unelma)

2

Maakaasu

Kivihiili

Raakaöljy

Tieliikenteen ”polttoaineet” ja
”biopolttoaineet”
•

Nestemäiset
–
–
–
–
–
–

•

Kaasumaiset
–
–
–
–
–

•

Bensiini
Diesel
Etanoli ja sen eetterijohdannaiset ETBE ja TAEE (1G/2G)
Biodiesel (1G/2G)
Metanoli ja sen eetterijohdannaiset MTBE ja TAME (biometanoli (2G))
Biobutanoli (1G/2G)
Metaani (maakaasu, biokaasu (2G))
Dimetyylieetteri (biodimetyylieetteri (2G))
LPG (liquid petroleum gas, öljynjalostuksen nestekaasu)
Vety (biovety (2G))
Ilma (www.theaircar.com)

Muut
– Sähkö (biosähkö (2G))
Toisen sukupolven biopolttoaineet tehdään biomassasta, joka ei kilpaile suoraan
ruoantuotannon kanssa. 1G = ensimmäisen sukupolven, 2G = toisen sukupolven
biopolttoaine.
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Ilmastonmuutos

Hiilidioksidipäästöt henkeä kohti vuodessa
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Maailmanpolitiikka
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Liikenteen energiantuotanto
• Fossiiliset raaka-aineet
– Raakaöljy ja ei-tavanomaiset öljyvarat
• Bensiini
• Diesel
• Muut polttoaineet kuten lentokerosiini

– Maakaasu
• Gas to liquids (GTL)
– Fischer–Tropsch-synteesi, jossa hiilivedyt ensin reformoidaan vesihöyryn
kanssa synteesikaasuksi (CO ja H2), joka puolestaan reagoi katalyyttisesti
hiilivedyiksi, joista voidaan tuottaa esimerkiksi bensiiniä.

• Gas to hydrogen
– Maakaasusta tuotetaan vetyä vetyautoihin

• Paineistettu maakaasu (CNG)

– Kivihiili
• Coal to liquids (CTL)
– Nestemäisten polttoaineiden tuottaminen Fischer–Tropsch-synteesillä
– Kivihiilen suoranesteytys, esimerkiksi Bergius-prosessi

• Coal to hydrogen
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Liikenteen energiantuotanto
• Sähköautot
– Voimanlähteenä akku ja sähkömoottori
– Sähköautojen piti lyödä itsensä läpi 2000-luvun alussa, mutta
niin ei käynyt.
– Akkuteknologia on kuitenkin viime vuosina mennyt kaikessa
hiljaisuudessa eteenpäin ja kustannuksia on saatu painettua
alas.

• Hybridiautot
– Hybridiautossa on kaksi tai useampia voimanlähteitä.
– Käytännössä hybridiautolla tarkoitetaan bensiini- tai
dieselmoottorilla varustettua autoa, jossa on lisäksi
sähkömoottori.
– Sähkömoottori saa energian jarrutuksissa latautuvasta akusta,
ns. plugin-hybridissä akut voidaan ladata myös verkkovirralla.
Kaupunkiajossa ajetaan lähinnä sähkömoottorilla, jolloin ei tule
päästöjä.
– Kokonaiskulutus on oleellisesti normaaliautoa pienempi.

Liikenteen energiantuotanto
• Biopolttoaineet
– Etanoli ja sen johdannaiset
• Etanolia voidaan tuottaa esimerkiksi viljasta, sokeriruo’osta, maissista tai vaikkapa
puuperäisestä massasta
• Etanolista voidaan valmistaa bensiinieettereitä
• Etanolin fossiilitase on usein huono. Joidenkin laskelmien mukaan etanolin energia-arvo
on pienempi kuin sen valmistamiseen käytettyjen fossiiliraaka-aineiden energia-arvo.
Fossiilisia raaka-aineita kuluu mm. lannoitteisiin, sadonkorjuuseen, tislaukseen ja
kuljetukseen.

– Biodiesel
• Valmistetaan kasviöljyjen ja metanolin tai etanolin vaihtoesteröinnillä.
• Voidaan myös valmistaa biosynteesikaasusta Fischer–Tropsch-synteesillä.

– Biokaasu
• Raakabiokaasu sisältää metaania, hiilidioksidia ja epäpuhtauksia ja se on puhdistettava
liikennekäyttöä varten.
• Voidaan tuottaa karjanlannasta, yhdyskuntajätteestä ja peltobiomassasta.

– Biometanoli
• Metanolia voidaan valmistaa biomassasta höyryreformoimalla massa ensin
synteesikaasuksi, josta metanoli valmistetaan.
• Biometanoli ei ole pitkään aikaan kilpailukykyinen ”dinometanolin” kanssa.
• Metanoli on käyttökelpoinen polttoaine ja soveltuu myös polttokennojen raaka-aineeksi.
Onkin alettu puhua tulevasta metanolitaloudesta.

– Biobutanoli
– Biopolttoaineet ovat eettinen ongelma, koska ne kilpailevat usein suoraan ruoan
tuotannon kanssa.
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Liikenteen energiantuotanto
• Polttokennot ja vetytalous
– Paljon resursseja satsattu
– Erittäin paljon mahdollista, ettei tule toteutumaan kuin
pienimuotoisena.

• Vaihtoehtoisia ”polttoaineita”
– Autojen energianlähteeksi on ehdotettu erinäisiä eksoottisia tapoja
kuten paineilma.

• Polttoainetehokkuus, teknologinen kehitys,
lainsäädäntö ja verotus
– Parin viime vuosikymmenen aikana autojen polttoaineen kulutus on
noussut johtuen uuden turvatekniikan tuomasta painonlisästä ja
suuremmista autoista. Autojen polttoaineenkulutusta säätelevä
lainsäädäntö on USA:ssa ajanut ihmisiä ostamaan enenemässä
määrin säätelyn ulkopuolella olevia massiivisia katumaastureita
(SUV).
– Korkea autovero ja polttoainevero ovat ympäristön kannalta
tehokkaita ohjauskeinoja.
– Dieselautot kuluttavat bensiiniautoja vähemmän
– Mahdollisten verohelpotusten ynm. tulisi perustua lopputulokseen
(päästöt ja kulutus) eikä johonkin teknologiaan (hybridi, FFV).

Maailman polttoainetuotanto
•
•
•

Bensiini 1059 Mt (miljoonaa
tonnia) (2006)
Diesel 814 Mt (2006)
Etanoli 36,2 Mt (2005)

Maailman tieliikenteen polttoainekulutus 2005
bensiiniekvivalenttilitroina, tot 2398 miljardia litraa

– Brasilia 35 %
– USA 35 %
– Muut 30 %

•

Biodiesel 2,3 Mt (2005)
–
–
–
–

•

Ranska 44 %
Saksa 22 %
Italia 17 %
Muut 17 %

Etanoli
1.23%

Biodiesel
0.11%

Diesel
42.68%
Bensiini
55.98%

Etanolin ja biodieselin
tuotanto on kasvanut
voimakkaasti vuoden 2005
jälkeen ja kasvun ennustetaan
jatkuvan.
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Polttoaine-etanolin tuotanto kasvaa vauhdilla: USA
US fuel ethanol production, billion gallons
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Polttoaine-etanolin tuotanto kasvaa vauhdilla: maailma

EarthTrends, 2007
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Etanolin tuotantokustannukset

Biodieselkapasiteetista tulee ylitarjontaa

•
•
•
•
•
•
•

Raaka-ainepohja ei ole riittävä
Lisääntynyt kilpailu
Kapasiteetin alikäyttö
Tehtaiden sulkeminen
Kamppailu raaka-ainevaroista
Epäekologisten raaka-ainevarojen lisääntyvä käyttö (esimerkiksi palmuöljy)
Konkurssit
Gubler, CEH, 2007
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Biopolttoaineet Suomessa
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altia on päättänyt rakentaa Suomeen ohrasta polttoaine-etanolia
valmistavan tehtaan. Tuotannon kaavaillaan menevän Neste Oilin tehtaille,
jossa siitä valmistetaan bensiinioksygenaatti etyylitertbutyylieetteriä eli
ETBE:ä.
Toinen ohraetanolitehdas on suunnitteilla Punkaharjun seudulle.
Lännen Tehtaat kaavailee etanolitehdasta Säkylään.
Salon seudulle suunnitellaan etanolitehdasta (sokerijuurikas, vilja).
Kanta-Hämeeseen suunnitellaan etanolitehdasta (sokerijuurikas, vilja).
Huoltamoketju ST1 on päättänyt rakentaa pieniä esimerkiksi
elintarviketeollisuuden jätteitä hyödyntäviä etanoliyksiköitä Suomeen.
Suomessa etanolia on käytetty 98-oktaanisen bensiinin lisänä
kokeiluluonteisesti vuosina 2002–2004.
Biodieseliä valmistetaan pienimuotoisesti kasviöljyistä. Isompiakin
kotimaista raaka-ainetta hyödyntäviä tehtaita on suunnitteilla.
Neste Oil on rakentamassa Porvooseen kahta suurta biodieseltehdasta,
joiden pääraaka-aine tulee olemaan palmuöljy. Ensimmäisen tehtaan
tuotanto käynnistyi kesällä 2007.
UPM-Kymmene/Andritz ja Stora Enso/Neste Oil ovat ilmoittaneet
aloittavansa toisen sukupolven biodieselin valmistamisen puuperäisestä
biomassasta. Hankkeet ovat vielä alkuvaiheissa.
Maanviljelijä Erkki Kalmari puhdistaa biokaasua ajoneuvokäyttöön
maatilallaan.

Raaka-ainevarat –
fossiiliset
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Öljyhuippu – Peak oil

2007

X

Nyt ja tulevaisuudessa kulutus ylittää moninkertaisesti uudet öljylöydöt – eli
lähtölaskenta on alkanut

Maailman tunnetut raakaöljyvarat 2005

BP Statistical review of world energy 2006
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Raakaöljyn tuotanto 1980–2005

BP Statistical review of world energy 2006

Raakaöljyvarojen ja tuotannon suhde (R/P ratio)
R/P-suhde tarkoittaa sitä kuinka monta vuotta raakaöljyvaroja riittää nykytuotannolla

BP Statistical review of world energy 2006
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Maailman tunnetut maakaasuvarat 2005

BP Statistical review of world energy 2006

Maakaasuvarojen ja tuotannon suhde (R/P ratio)
R/P-suhde tarkoittaa sitä kuinka monta vuotta maakaasuvaroja riittää nykytuotannolla

BP Statistical review of world energy 2006
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Eri energianlähteiden kulutus 1980–2005

BP Statistical review of world energy 2006

Maailman energiankulutus

Biomassan energiakäyttö lisätty BP:n dataan
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Fossiilisten energianlähteiden riittävyys
(vuosia)

BP Statistical review of world energy 2006

Raaka-ainevarojen teoreettinen potentiaali
korvaamaan raakaöljyä tieliikenteessä
Raaka-ainevarat öljyn korvaamiseen, miljardia öljybarrelia
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Vuonna 2006 raakaöljynkulutus oli noin 31 miljardia barrelia.
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Raaka-ainevarojen teoreettinen potentiaali
nostaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta
Atmospheric CO2 rise above current level 385 ppm CO2, ppm CO2
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Vuonna 2006 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli 385 ppm.

Öljyhiekka

Öljyhiekka ja öljyliuske ovat ns. ei-tavanomaisia öljyvaroja.
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Öljyhiekka ja ympäristövaikutukset

Palava kivi, öljyliuske
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Raaka-ainevarat – biomassa

Biomassavisiot kunnianhimoisia
• US Department of Energy (DOE) on asettanut seuraavat
bioenergiatavoitteet vuodelle 2030:
– Biomassalla tuotetaan 5 % USA:n sähköstä.
– Biomassasta tuotetaan 20 % USA:n liikennepolttoaineista.
– Biomassasta tuotetaan 25 % USA:n kemikaaleista.

• Yllä oleva DOE:n tavoite on erittäin kunnianhimoinen,
koska se vastaa noin 30 % nykyisestä Yhdysvaltojen
öljynkulutuksesta ja merkitsisi biomassan nykyisen
käytön viisinkertaistamista noin miljardiin kuivatonniin
vuodessa.
• EU:lla samansuuntaisia tavoitteita.

19

Biomassa
• Biomassassa on fotosynteesin avulla valjastettua
aurinkoenergiaa.
• Biomassassa on hiiltä, joka kiertää maapallon
ekosysteemissä. Elolliseen aineeseen hiili lienee alun
perin tullut tulivuorenpurkauksista.
• Hiilikierron lisäksi biomassan kasvun kannalta on tärkeä
typpikierto, nitraattikierto. Typpeä tarvitaan mm.
aminohappojen, elämän rakennuspalikoiden,
valmistamiseen.
• Teollinen maatalous perustuu keinotekoiseen
nitraattisyklin kiihdyttämiseen (NPK-lannoitteet), jonka
mahdollisti saksalaisen kemian nobelisti Fritz Haberin
vuonna 1909 kehittämä ammoniakkisynteesi.
• Ihminen käyttää maapallon biomassasta noin puolet. 30
miljoonaa muuta eliölajia loput.

Biomassan määrästä ja
hiilikierrosta

Booth Trevor H. 2003
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Nitraattisyklin keinotekoinen
kiihdyttäminen
• 1909 saksalainen kemisti Fritz
Haber kehitti menetelmän ilman
typen sitomiseksi ammoniakiksi
fossiilisista polttoaineista saatavan
typen avulla.
• Ammoniakista valmistetaan
typpihappoa ja edelleen nitraatteja
ja typpilannoitteita.
• Teolliset lannoitteet mahdollistivat
teollisen maanviljelyn ja
ruoantuotannon ja näin myös
maapallon väestöräjähdyksen.
• Luontoon tuotu ylimääräinen
nitraatti päätyy pilaamaan
vesistöjä ja ilmaa. Teollinen
maatalous vastaa noin 70 %:sta
maapallon makeanveden käytöstä
ja on syynä pohjavesivarojen
hupenemiseen.

Lignoselluloosabiomassa
• Sisältää runsaasti selluloosaa, glukoosipolymeeriä, joka on vaikeasti
hajotettavissa glukoosiksi, sekä hemiselluloosaa, joka on
selluloosaa monimutkaisempi mm. ksyloosia ja arabinoosia
sisältävä polymeeri. Näiden kahden sokeripolymeerin sitojana on
ligniini, joka ei sisällä sokereita.
• Lignoselluloosabiomassaa on noin 50 % maailman biomassasta.
Lignoselluloosabiomassan vuosituotanto on noin 10–50x1012 kg.
• Lignoselluloosa- (tai puu)biomassa sisältää selluloosan,
hemiselluloosan ja ligniinin lisäksi uuteaineita, suoloja, mineraaleja
ja happoja.
• Puubiomassa sisältää:
– 15–25 % ligniiniä
– 23–32 % hemiselluloosaa
– 38–50 % selluloosaa
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Biomassan vaihtoehtoiset
käyttökohteet

Biomassan vaihtoehtoiset
käyttökohteet
• Prioriteettijärjestys (subjektiivinen) ihmisen
olemassaolon kannalta:
– ruoka, lämpö, paperi (tms)

• Koska paperia toistaiseksi tarvitaan ja siitä
saadaan parempi hinta ja lämpöä saadaan vielä
muualtakin, voidaan prioriteettilistalla paperi
siirtää ennen energiaa. Tilanne voi
tulevaisuudessa muuttua sekä muiden
energialähteiden saatavuuden että paperin ja
energian hinnan suhteen.
• Mihin kohtaan liikenteen biopolttoaineet tulisi
sijoittaa?
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Jos kaikki maailman ruoka, viini, viina ja olut
autojen polttoaineiksi:
Production
quantity (1000
tonnes)
Wheat
Rice (Milled Equivalent)
Barley

559973
389137
141335

Maize
Rye
Oats
Millet
Sorghum
Cereals, Other
Cassava
Potatoes
Sweet Potatoes
Yams
Roots, Other
Sugar Cane
Sugar Beet
Vegetable Oils
Fruits - Excluding Wine
Wine
Beer
Beverages, Fermented
Beverages, Alcoholic
Total ethanol, billion L
Total biodiesel, billion L

640871
14662
26415
33248
59621
20800
190185
315287
129533
39553
17886
1349476
230355
106983
488531
27181
139633
27269
20671

Ethanol
L/ton
357.7
317.6
387.5
384.6
317.6
317.6
100.0
86.0
300.0
100.0
116.8
125.0
100.0
100.0
70.0
86.7

Biodiesel
L/ton

Ethanol
Billion L
200.29
123.59
54.76
246.49
4.66
8.39
3.32
5.13
6.24
19.02
36.83
16.19
3.96
1.79
94.46
19.97

Biodiesel
Billion L

117.92
117.00
112.09
50.42
50.42
350.41

57.16
3.05
7.04
1.37
7.24
920.95
117.92
Pohjadata: FAO

Kaikki maailman ruoka, viini, viina ja olut
autojen polttoaineiksi:
• 40,3 % maailman autojen polttoaineenkulutuksesta

Kaikki maailmassa käytetty puu autojen
polttoaineiksi (selluetanoli):
• 16,7 % maailman autojen polttoaineenkulutuksesta

Î
Kaikki maailmassa tuotettu ruoka, viini, viina,
olut ja puu autojen polttoaineiksi:
• 57 % maailman autojen polttoaineenkulutuksesta
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Suomen maa-ala ja ”bio”varat
• Peltoa 2,2 miljoona hehtaaria
• Metsää 22,93 miljoona hehtaaria
–
–
–
–
–

Puuta 2190 miljoonaa m3
Vuotuinen kasvu 97,1 miljoonaa m3
Vuotuinen kestävä hakkuumäärä 71,0 miljoonaa m3
Hakkuutähteitä voidaan käyttää lisäksi 7,7 miljoonaa m3
Puuta käytetään Suomessa nykyisin:
• 60 miljoonaa m3 kotimaista
• 20 miljoonaa m3 tuotua
• kokonaiskäyttö ylittää kestävän kasvun

• Suota 8,92 miljoonaa hehtaaria
–
–
–
–

4800 MtC hiiltä Suomen soissa (423 Mt puustossa)
4 MtC/vuosi hiiltä sitoutuu Suomen soihin (19,5 MtC puustoon)
1,7 MtC/vuosi turvekäyttö (16 MtC puun)
Turvevarat vastaavat 4,4 miljardia tonnia öljyä (Norjan öljyvarat 1,3
miljardia tonnia)

Puun käyttöä voidaan lisätä 12,3 Mm3
(kiihdytetty skenaario, Rintalan et al.1 raportti)
• Kaikki etanoliksi
– korvaisi 1383 miljoonaa
litraa raakaöljyä
– 10,8 % Suomen
öljynkulutuksesta
– laskettu ylioptimistisella
352 L/kuivatonni saannolla,
jolloin ylimääräistä puuta ei
tarvita prosessointiin ja
toisaalta energiaa ei jää yli
– kaikki puun energia
päätyy puuhun.

• Lämmitysöljyn
korvaaminen ja loppu
etanoliksi
– korvaisi 840 miljoonaa
litraa raakaöljyä
pientaloissa
– korvaisi 778 miljoonaa
litraa raakaöljyä
öljylämpölaitoksissa
– korvaisi 503 miljoonaa
litraa raakaöljyä
liikennesektorilla
– korvaisi yhteensä 2122
miljoonaa litraa raakaöljyä
– 16,6 % Suomen
öljynkulutuksesta

1) Rintala et al., Arvio biomassan pitkän aikavälin hyödyntämismahdollisuuksista Suomessa,
asiantuntijatyöryhmän raportti, 5.2.2007.
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Turve Fischer–Tropsch-dieseliksi
• Rintalan et al. raportin mukaan turpeen käyttöä voidaan
lisätä kiihdytetyssä skenaariossa 55 %:lla.
• Jos tämä turve käytetään Fischer–Tropsch-dieselin
valmistamiseen, se korvaa 542 miljoonaa litraa
raakaöljyä.
• Vastaa 4,3 % Suomen raakaöljyn kulutuksesta.
• Puun ja turpeen lisäenergiakäyttö voi korvata
maksimissaan 20,9 % Suomen nykyisestä raakaöljyn
kulutuksesta.

Kulutus, kulutustottumukset

25

Raakaöljyn kulutus asukasta kohti ihmisen
elinaikana

Primäärienergian kulutus laskettuna
raakaöljyksi asukasta kohti ihmisen elinaikana
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Kulutustottumukset menevät väärään suuntaan –
USA:n autokanta (henkilöautot, maasturit, pickupit)
1987

2005

Kulutus, L/100 km

10,65

11,20

Paino, kg

1325

1719

Hevosvoimia

118

212

Moottoritilavuus, L

2,87

3,43

Kiihtyvyys, 0–100, s

13,1

9,9

28

50

14,87

17,15

Maasturien ja pickupien osuus, %
Myytyjä autoja, miljoonaa

Vaihtoehto energian säästäminen –
esimerkkinä autojen polttoaineen kulutuksen
vähentäminen 50 %:lla
Tavoitteeseen päästään leikkaamalla (Suomi)
– autojen määrää 20,6 %
• 2,71 miljoonaa 12/2005
• 2,15 miljoonaa (12/1997 määrä) tavoite

– ajettuja kilometrejä per auto 20,6 %
• 16 100 km/vuosi 2005
• 12 800 km/vuosi tavoite

– polttoaineen kulutusta 20,6 %
• 7,98 L/100 km 2005
• 6,34 L/100 km tavoite (Ford Mondeo 2.2 TDCi)
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Nestemäisten polttoaineiden käytön
jakautuminen maailmassa
World share of liquid fuel (petroleum and biofuel) consumption
in transport sector in 2004, total 1897 million tons oil equivalent
Rail
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2%
Aviation
13%

Road
83%

Light-duty cars and >8500 lb trucks that are used like
"SUVs" per 1000 inhabitants
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Average distance of a light-duty vehicle
(car+van+>8500 like suv) travelling in one year, km
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Gasoline (equivalent) consumption of a light-duty
vehicle (car+van+>8500 like suv), L/100 km
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Raakaöljynkulutus yksityisautoiluun
Tynnyriä raakaöljyä/henkilö/vuosi
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http://www2.lut.fi/~kklemola/dontfly/carsof2006.htm
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Life cycle of a light-duty vehicle, tonnes
CO2/capita/year
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Bushin tavoite vähentää bensiinin kulutusta
20 % vuoteen 2017
Tynnyriä raakaöljyä/henkilö/vuosi
16.00

5 %: Autojen polttoaineenkulutuksen
pienentäminen, vapaaehtoinen
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Etanoliautojen määrä kasvaa USA:ssa
Keskiverto etanoliauto USA:n markkinoilla 2006 (32 mallia):
•

Omamassa 2332 kg

•

Yhdistetty kulutus: bensiini 14,0 L/100, E85 18,7 L/100

Nissan Armada FFV:
•

Omamassa 2404 kg

•

Yhdistetty kulutus: bensiini 15,5 L/100, E85 20,5 L/100

Etanoliautolla on monissa kaupungeissa ekoauton edut: verohelpotuksia,
ilmainen pysäköinti, ruuhkakaistan käyttöoikeus, tietullivapaus jne…

Henkilö- ja pakettiautoja 1000 asukasta kohti Suomessa
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Joukkoliikenteen ja henkilöautojen käyttö
Suomessa

Luonnonvarat ja ympäristö 2006

Tieliikenteen päästöt Suomessa

Luonnonvarat ja ympäristö 2006
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Myytyjen autojen dieselosuus EU:ssa

Autojen moottorikoko: USA ja EU

34

Energian käyttö eri sektoreilla Suomessa

Luonnonvarat ja ympäristö 2006

Seuraavassa USA:n autotilastoja:
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Omamassa
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Curb
weight
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Kulutus, L/100 km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Fuel
economy, vehicle in operation, tank-to-wheel, city/highway
combined
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Hiilidioksidipäästöt pakoputkesta, g CO2/km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Carbon
dioxide emissions, vehicle in operation, tank-to-wheel,
city/highway combined

Tank-to-wheel carbon dioxide emissions,
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Elinkaaren hiilidioksidipäästöt, g CO2/km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Life
cycle carbon dioxide emissions per kilometer
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Elinkaaren hiilidioksidipäästöt, g CO2/km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Carbon
dioxide emissions, total life cycle
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Carbon dioxide emissions, gCO2/km
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Elinkaaren hiilidioksidipäästöt, g CO2/km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Carbon
dioxide emissions, total life cycle
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Polttoaineen hiilidioksidipäästöt, g CO2/km
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Carbon
dioxide emissions, tank-to-wheel and total life cycle
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Automaattivaihteisto- ja nelivetoautojen osuus
uusista autoista
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: share of 4WD and automatic transmission vehicles
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Diesel- ja hybridiautojen osuus uusista autoista
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: share of diesel and hybrid vehicles
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Uusien autojen moottorikoko
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: Engine displacement
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Uusien autojen moottoriteho
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: horse power
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Uusien autojen huippunopeus
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: Top speed
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Uusien autojen kiihtyvyys 0–60 mph
US cars and light-duty trucks excluding >8500 lb (GVWR)
trucks: Acceleration, 0-60 mph
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Henkilöautojen, pickupien, pakettiautojen ja
SUVien myynti (tot)
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Sales
(000)
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Henkilöautojen, pickupien, pakettiautojen ja
SUVien myynti
US cars, light-duty trucks and >8500 lb (GVWR) trucks: Sales of
cars and light-duty trucks including > 8500 lb (GVWR) trucks
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Autojen elinkaarianalyysi
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt romutusiän
funktiona, g CO2/km
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt romutusiän
funktiona, g CO2/km
Carbon dioxide emissions, grams CO2/km
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olla pienikulutuksisia
ja pieniä.
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Auton valmistuksen, romutuksen ja kierrätyksen
osuus koko elinkaaren päästöistä romutusiän
funktiona, %
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt auton painon
funktiona: diesel- ja bensiiniautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of a car as a function of curb
weight - Finland
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AKE-tietokanta 2007, Kimmo Klemola 2007
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt auton hinnan
funktiona: bensiiniautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of a car as a
function of purchasing price of a car - Finland petrol cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt auton hinnan
funktiona: dieselautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of
a car as a function of purchasing price of a car Finland - diesel cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt
moottoritilavuuden funktiona: bensiiniautot,
g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of
a car as a function of engine size - Finland - petrol
cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt
moottoritilavuuden funktiona: dieselautot,
g CO2/km
Life-cycle energy consumption of
a car as a function of engine size - Finland - diesel
cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt auton painon
funktiona: bensiiniautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of
a car as a function of curb weight - Finland - petrol
cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt auton painon
funktiona: dieselautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of
a car as a function of curb weight - Finland - diesel
cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt
moottoritehon funktiona: bensiiniautot, g CO2/km
Life-cycle energy consumption of
a car as a function of engine power - Finland - petrol
cars
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Auton elinkaaren hiilidioksidipäästöt
moottoritehon funktiona: dieselautot, g CO2/km
Life-cycle carbon dioxide emissions of
a car as a function of engine power - Finland - diesel
cars
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Suomessa myytyjen henkilöautojen
keskimääräinen kulutus vuosina 1993–2006,
L/100 km
10
9.5
9

L/100 km

8.5
8
7.5
7
6.5
6
Bensiiniautot L/100

5.5
5
1993

Dieselautot L/100
Raakaöljy (yht) L/100

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Vuosi
AKE-tietokanta 2007, Kimmo Klemola 2007

Suomessa myytyjen henkilöautojen keskimääräinen
omamassa vuosina 1993–2006, kg
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Suomessa myytyjen bensiinihenkilöautojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vuosina 1993–
2006, g CO2/km

300

250

g CO2/km

200

150
Pakoputkesta
Polttoaineen valmistus

100

Auton valmistus ynm
Yhteensä

50

0
1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Vuosi
AKE-tietokanta 2007, Kimmo Klemola 2007

Suomessa myytyjen dieselhenkilöautojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vuosina 1993–
2006, g CO2/km
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Suomessa myytyjen henkilöautojen
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vuosina 1993–
2006, g CO2/km
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Suomessa myytyjen autojen koko elinkaaren
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vuosina 1993–
2006, g CO2/km
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Fossiilivaihtoehtoja tieliikenteen nestemäisiksi
polttoaineiksi: elinkaaren CO2-päästöt, g CO2/km
Fossil-to-liquid options, life cycle g CO2/km
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Biovaihtoehtoja tieliikenteen nestemäisiksi
polttoaineiksi: elinkaaren CO2-päästöt, g CO2/km
Biomass-to-liquid options, life cycle g CO2/km
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Vetyvaihtoehtoja tieliikenteen polttoaineiksi:
elinkaaren CO2-päästöt, g CO2/km
Hydrogen options, life cycle g CO2/km
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Katsotaan onko rajallisille biovaroille järkevämpiä
käyttökohteita kuin liikennepolttoaineet…
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Puun käyttö energiaksi –
hiilidioksidipäästöjen vähennys
CO2 vähennys, kg CO2/tonni kuivaa puuta
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Puun käyttö energiaksi –
raakaöljyn korvaavuus
Öljynkorvaavuus, litraa/tonni kuivaa puuta
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Viljan käyttö energiaksi –
raakaöljyn korvaavuus
Raakaöljyn käyttö vähenee, litraa/1000 kg ohraa
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Biopolttoaineiden kriteerit
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Biopolttoaineiden järkevyyden arviointi
– Kasvihuonekaasupäästöt

Biopolttoaineiden järkevyyden arviointi
– Kasvihuonekaasupäästöt
– Teknistaloudellisuus
•
•
•
•

Tuotantoteknologiat
Polttoaineen ominaisuudet
Infrastruktuuri: tuotanto, varastointi, jakelu ja raaka-ainelogistiikka
Taloudellisuus

– Energiatehokkuus
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–

Fossiilienergian käyttö energiatuottoon nähden
Eksergia-analyysi
Elinkaarianalyysi
Rajallisten raaka-ainevarojen optimaalinen käyttö

Maatalous- ja työllisyyspolitiikka
Energiaomavaraisuus, huoltovarmuus ja öljynkorvaavuus
Ympäristövaikutukset ja raaka-ainevarojen sekä tuotannon kestävyys
Eettiset näkökohdat
Energiansäästö ja energiatehokkuus biomassan käytön vaihtoehtona
Teollisuusmittakaavaan skaalaaminen ja tuotantoaikataulu
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Ympäristö ja tuotannon kestävyys
• Palmuöljybiodiesel ja Borneon sademetsät

Biopolttoaineiden etiikka

VAI

Huomenna meitä on 202100 enemmän kuin tänään – joka päivä maailman väkiluku
kasvaa yhdellä Tampereella.
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Valmistusprosessit

Hieman öljynjalostuksesta
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Barreli = 158,9901 litraa = 42 gallonaa tuottaa 44,6
gallonaa tuotteita (tuotteiden tiheys pienempi)

Bensiinin tuotannossa energiahäviö on noin 17 %,
dieselin tuotannossa noin 13 %
”Tynnyri” ei ota näitä huomioon
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Ensimmäisen sukupolven
biopolttoaineet tehdään ruoasta
Tällä hetkellä käytännössä kaikki liikenteen
biopolttoaineet maailmassa tehdään ruoasta:
– Etanoli
• USA:ssa maissista
• Brasiliassa sokeriruo’osta
• Euroopassa vehnästä, ohrasta ja sokerijuurikkaasta

– Biodiesel
• Kasviöljyistä
– rypsi-, rapsi-, soija- ja palmuöljy

Toisen sukupolven biopolttoaineet
•

Etanolia biomassasta: puusta, oljista,
heinistä ja jätteestä
– Entsymaattinen hydrolyysi
Esikäsittely
laimealla
hapolla
hemiselluloosan
hydrolysaatti

Entsyymien
tuotanto

Selluloosan
entsymaattinen
hydrolyysi
selluloosan
hydrolysaatti

kiintoaine

Fermentointi

• Biodieseliä biomassasta
– Fischer–Tropsch

Etanolin
talteenotto
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Etanolia viljakasveista
• Vuonna 2007 käytännössä kaikki maailmassa valmistettava
liikenteen bioetanoli tehdään vielä ruoasta: viljasta, maissista ja
sokeriruo’osta.
• Etanolin tuotanto maissista sisältää seuraavat vaiheet:
– maissinjyvät → tärkkelys → glukoosi → etanoli
– Glukoosin fermentoinnissa 49 % kuivamassasta poistuu hiilidioksidina.

• Sokeri- ja tärkkelyskasvien fermentaatioprosessit ovat kehittyneitä.
Näillä kasveilla on kuitenkin myös ravintoarvoa.
• Peltobiopolttoaineiden laajamittainen tuotanto aiheuttaisi
kilpailutilanteen ruoan ja energian välille, mikä nostaisi ruoan hintaa.
Ruoan polttaminen etanolina autojen tankeissa on myös hankala
poliittinen ja eettinen kysymys.
• Viljapohjainen etanoli ei vähennä hiilidioksidipäästöjä ja
fossiilienergian käyttöä. Paljon riippuu selluloosapohjaisesta
etanolista, jonka tuotantoprosessit eivät ole kuitenkaan vielä kypsiä
laajamittaiseen tuotantoon.

Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Selluloosaetanoli (tai lignoselluloosaetanoli tai selluetanoli) on ns.
toisen sukupolven biopolttoaine eli se valmistetaan biomassasta,
joka ei ole ruokaa tai kilpaile suoraan ruoantuotannon kanssa.
• Selluloosaetanolin raaka-aineita voivat olla maatalousjätteet, puu ja
puunkorjuutähteet, heinäkasvit sekä yhdyskuntajäte.
• Raaka-aine on edullista, mutta tuotantokustannukset ovat este
laajamittaiselle selluloosaetanolituotannolle.
• Teknologia alalla menee kuitenkin vauhdilla eteenpäin.
• Ensimmäinen teollinen puuetanoliprosessi oli Yhdysvalloissa 1910luvulla. Tonnista kuivaa puuta saatiin 65–85 kg eli 82–108 litraa
etanolia.
• Tonnista kuivaa puuta arvioidaan saatavan nykyään noin 250 litraa
etanolia.
• Tuotantoteknologia on haastava mm. hydrolyysivaiheessa syntyvien
etanolikäymistä hidastavien sivutuotteiden takia.
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Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Tonni kuivaa biomassaa tuottaa teoreettisesti pelkästä
heksoosifraktiosta 410 L etanolia, ja jos kaikki sokerit otetaan
mukaan teoreettinen etanolisaanto on 455 L.
• Monomeerisokerien tuottaminen lignoselluloosasta on huomattavan
hankalaa verrattuna sokerien tuottamiseen sokeri- ja
tärkkelyspitoisista viljelykasveista kuten sokeriruo’osta tai maissista.
• Vaikka lignoselluloosabiomassaa on huomattavasti edullisempi
tuottaa kuin sokeri- tai viljelyskasveja, ei sokerien tuottaminen
etanoliprosessia varten toistaiseksi ole ollut taloudellisesti järkevää.
• Selluloosabiomassan muuntaminen etanoliksi vaatii neljä
pääprosessivaihetta:
–
–
–
–

esikäsittely (biomassasta polymeerisiä sokereita)
hydrolyysi (monomeerisokereita)
fermentointi (etanoli)
puhdistus (puhdas etanoli, tislaus, molekyyliseulat)

Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Esikäsittely
– Ennen varsinaista hydrolyysiä biomassa täytyy esikäsitellä,
jotta happo tai entsyymit pääsisivät tehokkaammin
vaikuttaman selluloosaan.
– Esikäsittely voi olla joko termistä tai kemiallista.
– Esikäsittelyssä suurin osa hemiselluloosasta hydrolysoituu
liukoisiksi sokereiksi ja jäykkä ligniinin ja selluloosan
rakenne avautuu helpottaen näin hydrolyysia.
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Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Hydrolyysivaihtoehdot (selluloosasta sokereita):
– Laimeahappohydrolyysi
– Väkevähappohydrolyysi
– Entsymaattinen hydrolyysi

Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä

Virtanen 2006
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Laimeahappohydrolyysi
• Laimeahappohydrolyysi on vanhin menetelmä etanolin
valmistamiseksi lignoselluloosabiomassasta.
lignoselluloosa

Esikäsittely
laimealla
hapolla

Hydrolyysi
laimealla
hapolla

hemiselluloosan
hydrolysaatti
Neutralointi

etanoli

Tislaus

Fermentointi

Virtanen 2006

Laimeahappohydrolyysi
– Vuonna 1898 Saksassa kehitettiin laimeahappohydrolyysiin
perustuva prosessi, jossa etanolin saanto oli 76 litraa
puubiomassatonnia kohti. Varsin pian saksalaiset olivat jo
kehittäneet prosessin, jossa etanolin saanto oli 189 litraa
puubiomassatonnia kohti.
– Laimeahappohydrolyysiprosessista saatava sokeripitoinen
liuos fermentoidaan etanoliksi. Ligniini joko poltetaan
prosessihöyryn tuottamiseksi tai siitä tuotetaan
erikoiskemikaaleja kuten dispergointiaineita, rehun
sideaineita, sementin lisäaineita ja maan stabilointiaineita
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Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Väkevähappohydrolyysi
– Tunnettu jo vuodesta 1883.
– Ollut teollisessa käytössä vain Neuvostoliitossa ja Japanissa ja niissäkin
se oli kilpailukykyinen ainoastaan kriisiaikoina.
– Selluloosaa käsitellään ensin väkevällä hapolla (esimerkiksi rikkihappo),
jolloin vetysidokset hajoavat ja selluloosasta tulee amorfista ja
geelimäistä. Selluloosa on tällöin helppo hydrolysoida sokereiksi
laimealla hapolla. Saanto on käytännössä täydellinen.
– Happo täytyy erottaa sokereista, ottaa talteen ja väkevöidä. Nämä
prosessivaiheet ovat taloudellisuuden kannalta kriittisiä.
– Merkittävä kehitysaskel on ollut sokerien ja hapon kromatografinen
erotus, joka saattaa mahdollistaa taloudellisen prosessin
tulevaisuudessa.
– Lignoselluloosan väkevähappohydrolyysissä syntyy sokerien ja
rikkihapon seos, josta rikkihappo on erotettava ennen fermentointia
etanoliksi. Tämä vaihe on prosessin taloudellisuuden kannalta
pullonkaula. Rikkihappo on jouduttu erottamaan kalkilla (Ca(OH)2)
kipsiksi (CaSO4) saostamalla. Tämä menetelmä on sekä happoa että
kalkkia tuhlaava ja synnyttää jätteenä kipsikasoja. Jäljelle jääneet
sokerit voidaan fermentoida etanoliksi.

Väkevähappohydrolyysi
väkevä
happo

lignoselluloosa

Esikäsittely

Selluloosan
liuotus

laimea
happo

Hydrolyysi

kiintoaine

hemiselluloosan
hydrolysaatti

Neutralointi

etanoli

Tislaus

Fermentointi

Virtanen 2006
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Väkevähappohydrolyysi

Väkevähappohydrolyysi
•

2. sukupolven bioetanoliteknologian (lignoselluloosan hydrolyysi) pullonkaulat:
–
–

•

Hydrolyysihapon kierrättäminen.
Syntyneiden fermentiomyrkkyjen poistaminen (furfuraali, fenolit, aldehydit ynm).

Sokerien ja hapon kromatografinen erotus saattaa mahdollistaa taloudellisen
prosessin tulevaisuudessa.
Acid
Reconcentration

Concentrated

LIQUID

SOLIDS

Sulfuric Acid

Strong
Sulfuric Acid
Steam

1st stage
Hydrolysis

Zone IV

Condensate
Return

Acid
Raffinate

Biomass

Filter

2nd stage
Hydrolysis

Solids

Steam

Filter

Zone III

Lignin

Feed
Sugars

Solids

Pump

Acid, Sugars

Steam

Acid/Sugar

Zone II

to silica
processing
(as required)

Solution
Acid Recovery

Extract
Zone I

Water

Lime

Centrifuge

Sugar Solution

Chromatographic
Separation

Mixed Sugars to
Fermentation

Liquor

Purified

Mixing
Tank

Solids

Gypsum
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Etanolia biomassasta: puusta,
oljista, heinistä ja jätteestä
• Entsymaattinen hydrolyysi
– Biomassan entsymaattisessa hydrolyysissä entsyymit korvaavat hapon
selluloosan hydrolyysivaiheessa. Tämä parantaa prosessin
energiataloudellisuutta.
– Edistyneimmissä prosesseissa entsymaattinen hydrolyysi ja
syntyneiden lukuisten erilaisten sokerien fermentointi on yhdistetty
käytännössä yhdeksi prosessiksi. Kun hydrolaasientsyymit tuottavat
sokereita, käymisen aikaansaavat organismit alkavat välittömästi
fermentoida sokereita etanoliksi.
– Sellulaasientsyymin kehitys sai alkunsa, ironista kyllä, tarpeesta estää
entsymaattinen hydrolyysi. Toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain
armeijalla oli viidakoissa ongelmia, kun sotilaiden vaatetus ja kaluston
luonnonmateriaaleista tehdyt osat alkoivat hajota. Hajonneista
materiaaleista eristettiin nykyisten selluloosaentsyymien esiäiti.
– Entsymaattisessa hydrolyysissä on ongelmana mm. entsyymien kalleus
ja se, ettei entsyymejä saada talteen prosessissa. Entsyymien hinta on
laskenut viime vuosina huomattavasti. Itse teknologia on jo varsin
pitkällä. Tunnetuin alan toimija on kanadalainen Iogen.

Entsymaattinen hydrolyysi –
erillinen hydrolyysi ja fermentointi
Entsyymien
tuotanto

Esikäsittely
laimealla
hapolla
hemiselluloosan
hydrolysaatti

Selluloosan
entsymaattinen
hydrolyysi
selluloosan
hydrolysaatti

kiintoaine

Fermentointi

Etanolin
talteenotto
Virtanen 2006
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Entsymaattinen hydrolyysi –
yhdistetty hydrolyysi ja fermentointi
Esikäsittely
laimealla
hapolla

lignoselluloosa

Entsyymien
tuotanto

Kiintoaineen
käsittely

hemiselluloosan
hydrolysaatti

Yhdistetty
hydrolyysi ja
fermentointi
(SSF)

Etanolin
talteenotto

Virtanen 2006

Toisen sukupolven biopolttoaineet –
synteesikaasureitti
Coal

Natural
gas

Waste
biomass

Woody
biomass

Peat

Waste
(e.g. tyres)

SYNTHESIS GAS

Diesel
Biodiesel

Gasoline

Methanol

Ethanol

Hydrogen

Dimethyl
ether

Chemicals

Electricity

Fischer–Tropsch

Klemola 2007
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Fischer–Tropsch-biodiesel
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kaasutetaan biomassa hiilimonoksidiksi ja vedyksi, jotka reagoivat Fischer–
Tropsch-katalyyttien läsnä ollessa hiilivedyiksi.
Halutuin hiilivetyfraktion on dieselfraktio. Ongelma on, että syntyy myös
naftaa, kerosiinia, kevyitä hiilivetyjä ja vahoja.
Prosessin kehittivät saksalaiskemistit Franz Fischer ja Hans Tropsch vuonna
1923.
Fischer–Tropsch-prosessi turvasi osaltaan Saksan sotakoneiston
polttoaineen saantia. Koska synteesillä pystytään valmistamaan hiilestä
synteettistä öljyä, oli se hyvä keino Saksalle suurien hiilivarantojen ansiosta
polttoaineen tuottamiseen.
Etelä-Afrikka valmisti apartheidin aikana polttoaineensa Fischer–Tropschsynteesin avulla kivihiilestä.
Saksalainen Choren on johtava Fischer–Tropsch-biodieselprosessin
kehittäjä.
VTT kehittää Fischer–Tropsch-synteesiin perustuvaa biodieselprosessia.
Syksyllä 2006 UPM-Kymmene ilmoitti rakentavansa sellutehtaiden yhteyteen
Fischer–Tropsch-biodiesellaitoksia.
Maaliskuussa 2007 Stora Enso ja Neste Oil ilmoittivat yhteistyöstä Fischer–
Tropsch-biodiesellaitoksien rakentamisessa.
Toukokuussa 2007 UPM-Kymmene ja Andritz ilmoittivat yhteistyöstä
Fischer–Tropsch-koebiodiesellaitoksien rakentamisessa.

Fischer–Tropsch-synteesi
•
•
•
•

Synteesikaasun tuotanto
C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)
∆H = 127 kJ
Fischer–Tropsch-synteesi
Fischer–Tropsch-synteesissä hiilimonoksidi ja vety reagoivat
tuottaen hiilivetyjä ja vettä katalyyttien läsnä ollessa:
nCO(g) + 2nH2(g) → CnH2n+ nH2O(g)
nCO(g) + (2n + 1)H2(g) → CnH2n+2(g) + nH2O(g)
nCO(g) + 2nH2(g) → Cn-1H2n-1CO2OH(g) + n-1H2O(g)

• Synteesikaasut reagoivat keskenään muodostaen alifaattisia
hiiliyhdisteitä.
• Menetelmällä voidaan valmistaa polttoaineita, jotka eivät sisällä
lainkaan rikkiä eivätkä myrkyllisiä aromaattisia hiilivetyjä.
• Tyypilliset olosuhteet FT-synteesissä:
• Lämpötila noin 200–350 °C
• Paine noin 15–40 bar
• FT-synteesin aikana muodostuu useampia eri yhdisteitä.
Optimoimalla reaktio-olosuhteet voidaan vaikuttaa halutun
yhdisteen osuuteen lopputuotteessa.
• Tuotetta voidaan käsitellä vedyllä synteesin jälkeen
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Fischer–Tropsch-synteesi ja Bergius-prosessi
• Fischer–Tropsch-prosessi on ns. epäsuora kivihiilen
nesteytysprosessi. Bergius-prosessi on ns.
suoranesteytysprosessi, joka perustuu kivihiilen vedytykseen
korkeassa paineessa. Ohessa Saksan polttoainetuotanto vuonna
1943, miljoonaa tonnia.
3.5
3

2.5

2
1.5

1

0.5

0
Bergius

Petroleum

Fischer-Tropsch

Öljynkulutus: Suomi 2005 vs. Saksa 1943
• Miljoonaa tonnia
12

10

8

6

4

2

0
Finland 2005

Total Germany 1943

Adolf Hitler Mannerheimin syntymäpäivillä 04.06.1942: ”Saksan
öljynkulutus on kulutusta, joka ylittää kaikki kuvitelmat”
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Biomass to liquids (BTL): FT
• Biomassasta valmistetaan nestemäistä polttoainetta
• Biomassalla tarkoitetaan esimerkiksi
–
–
–
–

Puuainesta
Turvetta
Jätettä
Maanviljelystähteitä

• Aluksi biomassa silputaan, kuivataan ja siitä muodostetaan
pellettejä, joista muodostetaan synteesikaasua:
C (s) + H2O (g) → CO (g) + H2 (g)
• Puhdistuksen jälkeen synteesikaasut johdetaan Fischer–Tropschreaktoriin, jossa ne reagoivat muodostaen alifaattisia hiiliyhdisteitä.
• Prosessista ulos tuleva tuote sisältää nestemäisen polttoaineen
lisäksi metanolia ja kemikaaleja, jotka toimitetaan
kemianteollisuudelle raaka-aineiksi

Biomass to liquid (BTL): FT
• Prosessissa biodieselin saanto on alhainen
• Saantoa kasvatetaan FT-prosessin jälkeisellä
vetykäsittelyllä
- Prosessissa syntyneitä dieseliä pidempiketjuisia yhdisteitä
pilkotaan vetykäsittelyllä dieseliksi
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FT-valmistusprosessi
Biomassa

Synteesi
kaasun
muodostus

Kaasun
puhdistus

Vedyn
talteen
otto

Kaasun
uudelleen
muodostus

Diesel

FTreaktori

Vetykäsittely

Sivutuotteet

Karhinen ja Virtanen 2005

FT-prosessin edut ja
ympäristövaikutukset
• Ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, koska
prosessissa vapautuu ainoastaan biomassassa jo olevaa
hiilidioksidia. Biomassan tuottaminen ja prosessi
kuitenkin kuluttavat fossiilisia polttoaineita.
• Biodiesel ei sisällä rikkiä eikä aromaattisia hiilivetyjä.
→ Merkittäviä muutoksia autojen pakokaasupäästöihin
• Mahdollisuus niille maille, joilla ei ole fossiilisia raakaainevaroja.
• Biomassan saatavuus ei riipu markkinoiden
heilahteluista tai tuottajamaiden epävakaista poliittisista
tilanteista kuten raakaöljyn osalta on (ainakaan
periaatteessa…).
• Vähentää kaatopaikkajätteen määrää.
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Tulevaisuuden näkymät
• Saksalaiset Volkswagen, DaimlerChrysler ja Choren
ovat tehneet vuodesta 2002 lähtien yhteistyötä
kehittääkseen biodieselin tuotantoa FT-synteesillä.
Projekti kulkee nimellä “Sundiesel”.
– Patentoitu Carbo V -prosessi
• Yhdistetty FT-prosessi ja energian tuotanto

• Saksan Freibergissa toimii biodieseliä valmistava
koetehdas, jonka vuosikapasiteetti on 13 000 tonnia.
• Vuoteen 2008 mennessä tehtaan kapasiteettia on
tarkoitus kasvattaa 200 000 tonniin/vuosi.
• Freibergin koetehdas valmistaa myös metanolia.
• UPM-Kymmene, Stora Enso ja Neste Oil ilmoittaneet
tehdasaikeistaan Suomessa.

Synteesikaasua biomassasta
• VTT:n Ultra Clean Gas -projekti (2004–2007)
– VTT, TKK, Foster Wheeler, Neste Oil, Andritz, Vapo, PVO, UPM-Kymmene,
Stora Enso, M-real, Botnia
– Paineistettu kaasutus ja katalyyttinen kaasun puhdistus
– 500 kW "Process Development Unit"
– Tutkimuksia 150–400 MW laitoksista, jotka on integroitu sellu- ja
paperiteollisuuteen
•

Jatkohankkeita
– 30–50 MW demonstraatio vuosina 2008–10 (meesauuni tai voimalaitos)
– kaupallinen FT-laitos 2012–2014

Kemiran turvekaasutin
ammoniakkitehtaalla 1990

VTT:n 500 kW PDU synteesikaasun valmistukseen
Reinikainen et al., VTT, 2007
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UCG-process development unit at VTT,
0,5–1 MW
new innovative techonology

Fuel-Flexible
Fluidised-Bed
Gasification
- steam/oxygen
(indirect heating)

Gas Cleaning

Ultra Cleanup

- tar & hydrocarbon
reforming
- chlorine & metal
removal & filtration
- dirty shift

-sulphur, NH3, HCN,
halides, etc.
- conventional
processes available,
optimisation needed

FT-diesel
CH3OH
Hydrogen
SNG
clean fuel
gas to fuel
cells

Gas cleaning targets:
-

complete tar and benzene decomposition
over 95 % methane reforming
H2/CO ratio suitable to FT-synthesis
reliable operation
minimum overall gas cleanup train costs
Reinikainen et al., VTT, 2007

Fischer–Tropsch-synteesin lyhyt historia
• 1902 Sabatier ja Senderens: CO+H2 -> CH4
Ni-katalyytillä
• 1923 Fischer ja Tropsch: CO+H2 nesteeksi
Co-, Fe- ja Ru-katalyyteillä
• 1925 Ensimmäinen patentti (Saksa)
• 1936 Ensimmäinen kaupallinen laitos
(Saksa)
• 1944 Saksassa tuotantohuippu 16 000 bpd
(barrelia päivässä), tuotantoa myös
Suomessa, raaka-aineena turve (G.
Kompan katalyytti)
• 1947–1953 Tuotantoa USA:ssa
• 1955 Sasol 1 (800 bpd) Etelä-Afrikassa
• 1975 Uusia laitoksia USA:ssa
• 1980 Sasol 2 (150 000 bpd), rautakatalyytti
• 1993 Shell Middle Distillate Process,
Malesia
• 2000-luvun alku pienehköt BTL-hankkeet
• Myöhempiä suuria projekteja…

Reinikainen et al., VTT, 2007

76

Käynnissä olevia suuren
mittakaavan FT-projekteja
Owner

Location

Products

Capacity,
bpd

Status

Startup date

Qatar Petroleum (51%), Sasol
(49%)
Oryx GtL project

Qatar

Fuels

Two
phases:
34,000 +
66,000

NNPC (25%), Chevron (75%)
Escravos GTL Project (EGTL)

Nigeria

Fuels

34,000

Shell
Pearl GtL Project

Qatar

Fuels

Two
phases:
70,000 +
70,000

FEED completed.
EPC awarded to KBR/JGC

Qatar Petroleum
Sasol, Chevron

Qatar

Fuels

130,000

Evaluation phase.
Project Delayed

-

Marathon

Qatar

Fuels

120,000

Pre-FEED work completed end 2003.
Project Delayed.

-

ConocoPhillips

Qatar

Fuels

Two
phases:
80,000 +
80,000

Statement of Intents (SOI) with QP signed in Dec.
2003.
Pre-FEED initiated.

-

ExxonMobil

Qatar

Fuels,
Base-oil

150,000

Head Of Agreement (HOA) with QP signed in July
2004.

2011

1st Q 2006,
expansion in 2009

Under construction

FEED completed in 2004 by Foster Wheeler.
EPC awarded to JSK consortium (Japan Gas
Corp., Halliburton's subsidiary Kellogg, Brown &
Root (KBR), Snamprogetti).

2009

2009,
expansion in 2011

Reinikainen et al., VTT, 2007

FT-tuote: Anderson–Schulz–Floryjakautuma
FT-reaktio on askelpolymeroinnin kaltainen prosessi. Oleellisesti
ottaen vain yksi parametri – ketjun kasvun todennäköisyys, α –
määrää tuotejakautuman
1,0

1

0,9

0,9

0,8

0,8
0,7

methane

0,6
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C5-C12

0,5

C13-C18

0,4
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0,7

C2-C4
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0,5

C13-C18

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

C19-C40
C40+

0,1

0,1
0,0
0,75

CH4

0,6

0

0,78

0,8

0,83

0,86
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0,88

0,91

0,94

0,96

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

alpha

Primäärinen FT-tuote on aina monimutkainen seos!
=> tehokas tuotteen jälkikäsittely on aina tarpeen
Reinikainen et al., VTT, 2007
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Tyypillinen tuote matalan
lämpötilan FT:ssä

Reinikainen et al., VTT, 2007

FT-tuote: polymeroitumisasteen
vaikutus käytännössä

α=0.61
Co-katalyytti
hapan Al2O3-kantaja
T=250 °C

α=0.78
Co-katalyytti
neutraloitu Al2O3-kantaja
T=200 °C

Huoneenlämmössä kondensoituva FT-tuote
Reinikainen et al., VTT, 2007
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FT-synteesin integrointi sellu- ja paperiteollisuuteen

Paperi
& sellu

Voimalaitos

Prosessihöyry & sähkö
Sellu ja paperitehdas
Kaasutus- ja kaasun
puhdistus

Kuivausenergia
Biomassan
Käsittely ja
kuivaus

Puu, olki,
energia kasvit,
turve, RDF

Polttokaasu
+ höyry

Synteesikaasu
kuori,
metsätähde,
muu
biomassa

FT-synteesi
& jalostus

höyry & happi

WoodDiesel

Kasvihuonekaasupäästöt eri
biopolttoaineilla
Ohraetanolin, RME:n ja F-T-dieselin tuotannon sekä fossiilisten vertailupolttoaineiden
kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen energiasisältöä kohden

Kasvihuonekaasupäästöt (kg CO 2-ekv./GJp-a)

250

polton CO2-päästöt
polttoaineen valmistus, varastointi ja jakelu
200

raaka-aineen tuotanto

150

100

2nd Generation
Biofuels
50

0
perinteinen
kyntöön
perustuva
viljely

suorakylvö

perinteinen
kyntöön
perustuva
viljely

suorakylvö

hakkuutähde

ruokohelpi

diesel

bensiini

EtOH

EtOH

RME

RME

F-T-diesel

F-T-diesel

fossiilinen

fossiilinen

Source: Mäkinen, T., et al. ”Liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian
kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit”
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Biojalostamot
• Biomassaa voidaan käsitellä öljynjalostamoiden tapaan
biojalostamoissa, jotka tuottavat liikennepolttoaineita,
kemikaaleja sekä lämpöä ja sähköä.
• Biojalostamo voi olla lignoselluloosabiomassasta
etanolia, sähköä ja kemikaaleja valmistava laitos, mutta
se voi olla myös Fischer–Tropsch-polttoaineita, sähköä
ja kemikaaleja valmistava laitos.
• Fischer–Tropsch-prosessissa kemikaalit olisivat
tyypillisiä synteesikaasusta valmistettavia
bulkkikemikaaleja, kuten metanoli ja ammoniakki.
• Etanolivaihtoehdossa kemikaalit olisivat
erikoiskemikaaleja.

Biojalostamo
• The U.S. National Renewable Energy Laboratory
(NREL) on määritellyt biojalostamon tuotantolaitokseksi,
jossa biomassan jalostusprosessit ja laitteet integroidaan
tuottamaan polttoaineita, sähköä ja kemikaaleja
biomassasta.
• On mahdollista integroida biojalostamo olemassa
olevaan sellu- ja paperitehtaaseen, jolloin puhutaan
integroidusta metsäbiojalostamosta, integrated forest
biorefinery (IFB), joka tuottaa sellun ja paperin lisäksi
sähköä, lämpöä, materiaaleja, (liikenteen) polttoaineita ja
kemikaaleja.
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Integrated Forest Biorefinery: eräs tuote
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Biojalostamot
• USA:n Department of Energy (DOE) ja. National Renewable Energy
Laboratory (NREL) ovat listanneet selluloosaetanolibiojalostamon
12 lupaavinta kemikaalia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

meripihkahappo
2,5-furaanidikarboksyylihappo
3-hydroksipropionihappo
asparagiinihappo
glukaarihappo
glutamiinihappo
itakonihappo
levuliinihappo
3-hydroksibutyrolaktoni
glyseroli
sorbitoli
ksylitoli

• Osaa näistä valmistetaan jo teollisesti biomassasta. Esimerkiksi
ksylitoli on ollut Suomessa jo pitkään tuotannossa.

Biojalostamot
• Tulevaisuuden biojalostamossa lignoselluloosaraakaaineesta (puu, olki jne.) jalostetaan polttoaineita ja
kemikaaleja.
• Etanolin tuottaminen biomassasta tullee olemaan
biojalostamon ydin.
• Konsepteja on monia, joista mainittakoon
lignoselluloosapohjaiseen etanolin tuotantoon perustuva
ja koko maissi- tai vehnäkasvia hyväksi käyttävä
biojalostamo.
• Ligniinin mahdollisia korkeamman jalostusarvon tuotteita
voisivat olla esimerkiksi
– antioksidantit
– ligniinipohjaiset hartsit
– bensiinin oktaania kohottavat lisäaineet.
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Biodieselin valmistus
vaihtoesteröintimenetelmällä
kasviöljyistä

Perinteinen biodiesel
• Biodiesel koostuu eläin- tai
kasvirasvoista valmistetuista
pitkäketjuisten rasvahappojen
monoalkyyliestereistä
• Jalostamattomia kasviöljyjä
ei lasketa biodieseliksi
• FAME = fatty acid methyl ester
• VOME = vegetable oil methyl
ester
• RME = Rapeseed methyl ester
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Historia
• Vaihtoesteröintiprosessi keksittiin jo vuonna 1853
(E. Duffy, J. Patrick)
– Saippuan valmistus

• Diesel-moottori (1893)
– Polttoaineena aluksi kasvisöljyt
– 1920-luvulla lähtien dieselöljyä

• Biodieselin teollisen mittakaavan valmistus
aloitettiin 1990-luvulla

Raaka-aineet
• Käytetyimmät raaka-aineet
– Rapsi (Eurooppa)
– Soija (USA)
– Enenevässä määrin palmuöljy

• Voidaan kuitenkin valmistaa lähes kaikista
kasviöljyistä, esimerkiksi:
– Maissi-, pähkinä-, oliivi-, puuvilla- sekä
rypsiöljystä
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Valmistus
• Biodieseliä voidaan valmistaa eri menetelmillä,
joista emäskatalysoitu vaihtoesteröinti on
selvästi käytetyin
• Menetelmän hyvät puolet:
–
–
–
–

Matala lämpötila ja paine
Korkea konversioaste (98%) lyhyessä ajassa
Ei välituotteita
Vaadittava laitteisto suhteellisen yksinkertainen

Katalyytti
Katalyytin liuotus
Alkoholi

Vaihtoesteröinti

Kasviöljyt

Neutralointi

HCl

Faasien erottelu

Neutralointi

Puhdistamaton
biodiesel

Puhdistus

Puhdistettu
glyseroli
Alkoholikierto
Puhdistus

Alkoholin
poisto

Alkoholin
poisto

Raakaglyseroli

Valmis
biodiesel
Takala ja Valkama 2006
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Jokiranta 2006

Vaihtoesteröintilaitteisto

Jokiranta 2006
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Öljynpuristimet

Jokiranta 2006

Biodiesel (vaihtoesteröity) Suomessa
• Ei vielä merkittävää tuotantoa
• Muutamia pieniä biodieselreaktoreita mm.
maatilojen yhteydessä
• Tällä hetkellä Suomen verotus ei tue biodieselin
käyttöä liikenteessä
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Nesteen biodieselprosessi
(Osa materiaalista: Stade ja Siitonen 2006)

NExBTL-biodiesel
• Neste Oil alkaa ensimmäisenä maailmassa valmistaa
biodieseliä raaka-aineen vetykäsittelyyn perustuvalla
prosessilla.
• Tuotetta on kehitetty 1990-luvun puolesta välistä lähtien
yhdessä useiden suomalaisten yliopistojen ja VTT:n
kanssa.
• Uuden NExBTL-polttoaineen (Next Generation Biomass
to Liquid) raaka-aineena voidaan käyttää
kaikentyyppisiä kasviöljyjä ja eläinrasvoja.
• Nimestään huolimatta NExBTL on ensimmäisen
sukupolven biopolttoaine.
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Tuotteen ominaisuudet
•
•
•
•

Ei edellytä muutoksia autoissa
Hyvä säilyvyys
Pienemmät pakokaasupäästöt
Täyttää autonvalmistajien vaatimukset:
• korkea setaaniluku (84–99)
• rikitön ja aromaattivapaa

Raaka-aineet
• Porvoon tuotantolaitos tarvitsee noin 400 000 tonnia
raaka-ainetta vuodessa (kaksi tehdasta).
• Korkealaatuista biodieseliä kaikenlaisista kasviöljyistä ja
eläinrasvoista (myös jäterasvat).
⇒ joustavampi raaka-aine hankinta
• Raaka-aineet valitaan saatavuuden ja hinnan
perusteella.
• Neste on valinnut pääraaka-aineekseen
kaakkoisaasialaisen palmuöljyn, jonka tuotanto
aiheuttaa ympäristöongelmia. Palmuöljy ei myöskään
paranna energiaomavaraisuutta ja sen käytön vaikutus
suomalaiseen maatalouteen on negatiivinen.
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Porvoon tuotantolaitos
• Ensimmäisen NExBTL-biodieseliä valmistavan
laitoksen määrä aloittaa toimintansa kesällä 2007
Porvoon Kilpilahdessa.
• Kapasiteetti noin 170 000 tonnia vuodessa.
• Päätös rakentaa Porvooseen toinen
samankokoinen tehdas on tehty.

Valmistusprosessi
• Esikäsittely
• Vetykäsittely
• Isomerointi
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NExBTL-biodieselin käyttö
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nesteen NExBTL sopii tankkeihin jopa sellaisenaan.
Biodieseliä voidaan käyttää sekä liikenteessä että lämmityksessä.
Kysynnän on arvioitu kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.
EU:n biopolttoainevelvoite tuo NExBTL:lle markkinoita myös
Suomessa.
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne ja jätekuljetus alkavat käyttää
NExBTL:ää kokeiluluonteisesti.
Tukholmassa posti ja yksi laivayhtiö alkavat käyttää NExBTL:ää
kokeiluluonteisesti.
Ensimmäinen NExBTL:ää lämmitysöljynä käyttävä talo oli
Hämeenlinnan asuntomessujen kohde 42 Hämeenherra (Herralatalot).
Hallitus on päättänyt antaa verovapauden biolämmitysöljylle ja
työkoneiden biodieselille eli käytännössä Nesteen biodieselille.
Pelkästään palmuöljyllä lämpiävää suomalaista omakotitaloa varten
Kaakkois-Aasiassa täytyy raivata 0,92 hehtaaria sademetsää.

Ympäristömerkitys
• Pakokaasuissa vähemmän hiukkasia ja typen
oksideja kuin nykyisissä biodieseleissä.
• Ympäristö- ja ilmastotaseita rasittavat raaka-aineiden
tuotanto ja kuljetukset sekä lopputuotteen kuljetukset.
• Valmistuksen aikaiset hiilidioksidipäästöt pienet.
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Selluetanoli: elinkaariesimerkki

Selluetanoliprosessi
•
•
•

Raaka-aine suomalainen havupuu.
Saanto 281,3 litraa etanolia tonnista kuivaa puuta.
Hydrolysoimatta jäänyt selluloosa ja ligniini käytetään selluetanoliprosessin
energian tuottamiseen ja ylijäänyt energia voidaan myydä sähkönä/lämpönä.
Entsyymien
tuotanto

lignoselluloosa

Esikäsittely
laimealla
hapolla

hemiselluloosan
hydrolysaatti

Selluloosan
entsymaattnen
hydrolyysi
selluloosan
hydrolysaatti

kiintoaine

Fermentointi

Etanolin
talteenotto
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Energiantarve, MJ/tonnia kuivaa puuta
Energy inputs and fuel source

MJ

Wood harvest (fuel), petroleum

669.9

Machinery, coal

167.5

Replace nitrogen, natural gas

1339.8

Transport wood, petroleum

502.4

Water, coal

117.2

Stainless steel, coal

53.0

Steel, coal

54.2

Cement, coal

17.7

Grind wood, coal

167.5

Steam production, unhydrolyzed wood

4241.9

Electricity, unhydrolyzed wood

2005.8

Ethanol conversion to 99.5%, coal

10.6

Sewage effluent, coal

81.3

Total

9428.8

Pimentel ja Patzek 2005 (mukaillen Klemola 2007)

Energiatuotto, MJ/tonnia kuivaa puuta
• Prosessi tuottaa
– 281,3 L etanolia = 5958,2 MJ
– 9386,1 MJ lämpöä hydrolysoimattomasta puusta, joka
käytetään osittain prosessienergian tuottamiseen:
• Höyryn tuottamiseen 4241,9 MJ
• 2005,8 MJ sähkön tuottamiseen
• (9386,1 - 4241,9 - 2005,8) = 3138,4 MJ jää myytävän
sähkön ja kaukolämmön tuottamiseen.
– Sähköä myytäväksi: 1053,6 MJ
– Kaukolämpöä myytäväksi: 1478,9 MJ

Kimmo Klemola 2007
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Energiavirrat sisään ja ulos
Inputs

MJ

Softwood (dry matter), 1000 kg

18250.0

Petroleum

1172.3

Natural gas

1339.8

Coal

668.9

Total energy input

21431.0

Total nonrenewable energy input

3181.0

Outputs

MJ

Ethanol, 281.3 liters

5958.2

Surplus electricity

1053.6

Surplus energy for district heating

1478.9

Total energy output

8490.7

Hyötysuhde:

=

Eout 8490, 7
=
= 39, 6 %
Ein 21431, 0
EROI:

=

Eout
Ein , nonrenewable

=

8490, 7
= 2, 67
3181, 0

EROI = Energy return on investment = Energiatuotoksen suhde tuottamiseen käytettyyn
uusiutumattoman energian panokseen
Kimmo Klemola 2007

Hiilidioksidipäästöt
Fuel input

•
•
•
•

Fossil
energy
inputs
MJ

CO2
emissions
kg CO2

Petroleum

73.4

1172.3

86.0

Coal

94.7

668.9

63.3

Natural gas

56.2

1339.8

75.3

3181.0

224.7

Total

•

Specific
CO2
emissions
g CO2/MJ

281,3 litraa etanolia korvaa 197,7 L bensiiniä, jonka
tuottaminen aiheuttaisi 577,0 kg:n CO2-päästöt.
Sivutuotteena syntyvä sähkö ja lämpö vähentävät 319,2
kg CO2-päästöjä verrattuna kivihiilellä tuotettuun
sähköön.
Yhteensä puuetanoliprosessi vähentää CO2-päästöjä:
577.0+319.2-224.7 = 671.5 kg CO2/1000 kg kuivaa
puuta.
Öljynkulutus etanoliprosessissa vähenee 201,6 litraa.
Mikäli puu käytettäisiin kokonaan korvaamaan kivihiiltä
sähkön/lämmöntuotannossa, CO2-päästöt vähenisivät:
1651.8 kg CO2/1000 kg kuivaa puuta.
Kimmo Klemola 2007
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Toinen vaihtoehto puun käytölle: puuhake
korvaa lämmitysöljyä lämpölaitoksilla
•
•

1000 kg kuivaa puuta vähentää öljylämmitykseen
verrattuna CO2-päästöjä: 1350,5 kg CO2/1000 kg kuivaa
puuta.
Öljynkulutus vähenee 591,7 litraa.

Kimmo Klemola 2007

Puun käyttö energiaksi –
hiilidioksidipäästöjen vähennys
CO2 vähennys, kg CO2/tonni kuivaa puuta
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öljylämmitystä

Kimmo Klemola 2007
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