Itä-Suomen yliopisto, Mekrijärven tutkimusasema
Järviruokopellettien kaasutuksesta
Laatinut: Teemu Vilppo

12.12.2012

Raportti järviruokopellettien kaasutuksesta
1. Yleistä
Kaasutuksessa hiilipitoista materiaalia muutetaan kaasumaiseen energiapitoisen muotoon. Kaasussa
pääasialliset energiaa sisältävät komponentit ovat vety ja häkä, joiden lisäksi muodostuu hiilivetyjä.
Ilmaa käytettäessä noin 50% kaasusta on inerttiä typpeä, samoin reaktiossa muodostuu
hiilidioksidia. Mekrijärven tutkimuskaasutin ilmalla käytettävä on myötävirta kiinteäpetikaasutin
joka on mitoitettu käyttämään pellettiä polttoaineena. Kaasutin on varustettu mittaus ja
ohjausautomaatiolla.
Polttoaineena oli talvikorjatusta järviruo’osta (common reed, Phragmites australis) tehtyjä
pellettejä.
2. Materiaalit
Kaasutus tehtiin Mekrijärven tutkimuskaasuttimella ja 100% järviruokopelleteillä 20.11.2012.
2.1. Polttoaine
Järviruokopelletit on valmistettu mekrijärven koepelletöintilaitteistolla 16.1.2012. Teknisesti,
manuaalisesti arvioiden, järviruokopelletit olivat laadukas polttoaine kaasutukseen. Pelletit olivat
suhteellisen pitkiä (20-40mm) ja rakenteeltaan lujia. Lisätietoja löytyy pelletöintiä koskevasta
raportista.
2.2. kaasuttimen käyttöparametrit
Kaasuttimessa oli käytössä keskikokoinen kurkkurengas, kaavaria käytettiin (harvakseltaan)
manuaalisesti ja syöttöilmaa ajettiin ensin 200l/min ja lopuksi 300l/min.
2.3. Mittaukset
Käytössä oli normaalit kaasutuksen mittaukset, syöttöilman virtausnopeus, kostaus, sejä reaktiotilan
ja muita lämpötiloja. Keliolosuhteet (vesisade) asetti mittauksille haastetta ja aiheuttivat joitakin
teknisiä ongelmia. Tuotekaasun koostumusta analysoitiin laimennetusta tuotekaasusta FTIR
kaasuanalysaattorilla.
3. Kaasutus
Kaasutusta ohjataan syöttöilman virtausnopeudella ja kaasun puhtautta voidaan seurata
suodattimen tukkeutumisnopeudella, joskaan kaasuttimen syöttöilman paine vois nousta myös
arinan tukkeutuessa.
3.1. Käyttö
Kaasutin sytytetttiin noin 300g puuhaketta ja tuohella virtaussäädin 10% auki, noin 80l/min
syöttöilman virtausnopeudella. Hakkeen sytyttyä lisättiin 5,2kg järviruokopellettiä ja varmistettiin
syttyminen 5min lisäajalla 10% säätöventtiilin avanteella.
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Laitetta käytettiin ensin noin 15 minuuttia syöttöilman virtausnopeudella 200l/min, joka ei tuntunut
aiheuttavan erityisiä ongelmia. Paine tyypillisesti kohosi hieman.
Tämän jälkeen polttoainetta lisättiin 4,65kg ja syöttöilman virtausnopeus nostettiin 300l/min. Noin 3
min kuluttua paine alkoi merkittävästi nousta ja kaavaria jouduttiin käyttämään säännöllisesti. Noin
10min kuluttua todettiin merkittävää paineen nousu ja tuotekaasun virtaus jouduttiin ohjaamaan
käynnistysoihdulle. noin 20 min kuluttua paineraja pysäytti kaasuttimen ja kaavarin todettiin olevan
hyvin jäykkä mutta pyöritettävissä. Kaasutus vietiin loppuun 300l/min syöttöilmalla ja ohjaamalla
kaasu käynnistyssoihtuun. Kaasutus päätettiin kun polttoainepesän lämpötilaraja 200’C ylittyi.
3.2. Havainnot kaasutuksen jälkeen
Kaasutuksen jälkeen tyypillisesti kun polttoaine
pesän lämpötilaraja on ylittynyt on pohjalla
hiilikerros. Tässä tapauksessa oli kuitenkin jäljellä
selkeästi biomassarakenteesen omavaa
pyrolyysin alussa olevaa materiaalia, mikä jo
indikoi poikkeavaa kaasutustapahtumaa.
Jäähdytyksen jälkeen kun kaasutinta alettiin
tyhjentämään todetiin laavaantunutta
materiaalia hapetusvyöhykkeeltä alaspäin.
Materiaali ei ollut yhtenäinen laavaantunut
patja, ja laavaantuneen tuhkan sisälä oli selkeitä
pelletistä lähtöisin olevia hiili-inkluusioita. Arinan
alapuolinen tuhka oli tyypillistä kaasutustuhkaa,
eli mustaa, suhteellisen runsaasti hiiltä sisältävää
materiaalia.
Polttoainetta syötettiin 9,85kg
Josta 16% jäi kaasuuntumatta
Kuluneesta polttoaineesta muodostui
229g (2,8%) laavaantunutta massaa arinan
yläpuolelle
408g (4,9%) tuhkaa arinan alle
Tuhkaa siis noin 5,7%, verrattuna tuhkausjäännökseen joka on 2,7% on jäännöksessä 3% eli hieman
yli 50% hiiltä. Tulos on suuntaa antava arvio ja todellisen määrä tulisi mitata laboratoriossa.
4. Yhteenveto
Teknisesti järviruokopelleti vaikuttivat lupaavalle polttoaineella, mutta jo polttokoekeiden ja
kemiallisen koostumuksen perusteella ongelmia voi ennakoida. Lisäksi kaavarin moottorin puute
ersti tehokkaan arinan huollon, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa saatuun lopputulokseen.
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Jenkins&Baxter (Jenkins, B. M., L. L. Baxter, et al. (1998). "Combustion properties of biomass." Fuel
Processing Technology 54(1-3): 17-46.) sivulla 36 kuvassa 10 on faasidiagrammi pii- ja
alkalimetallioksidien sulamispisteestä lämpötilan ja piioksidin prosenttiosuuden suhteen.
Sulamispiste on jopa alle 1000’C piioksidin 50% ja 85% osuuden välillä ja järviruokopelletin
mitattujen alkali ja pii pitoisuuksien keskinäiset osuudet (myös oksideina) asettuvat tälle alueelle
voidaan sulamispisteen olettaa olevan korkeintaan 1100’C, todennäköisimmin merkittävästi tämän
alapuolella.
200 l/min syöttönopeudelle ei vielä ilmennyt ongelmia, ja voidaan olettaa, että se ainakin osittain
johtuu hapetusvyöhykkeen alemmasta lämpötilasta, mutta todennäköisesti myös osittain
kaasutuksen lämpiämisvaiheesta, jolloin lämpötilat eivät kaikin puolin ole vielä stabiloituneet.
300l/min syöttönopeudella hapetusvyöhykkeen lämpötila ja sen alapuoliset lämpötilat kohosivat
varmasti tuhkan sulamispisteen yläpuolelle josta seurasi laavantuminen, kun pelkistysvyöhykkeellä
lämpötila laski noin 600’C:hen.
Ongelmaa voidaan pyrkiä vähentämään lisäämällä järviruokopellettiin rikkipitoista lisäainetta, joka
sitoisi alkalimetalleja ja nostaisi tuhkan sulamispistettä, mutta erityistä huomiota tulee kiinnittää
mahdollisten kaasumaisten rikkiyhdisteiden määrän lisääntymiseen. Helpoin rikkipitoinen
lisäainevaihtoehto on lignosulfonaatti.

