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1 Johdanto 

Globaali huoli ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista on vauhdittanut kestävään 

kehitykseen tähtäävien innovaatioiden ja tekniikoiden kehitystä. Fossiilisten polttoainei-

den palamisesta syntyvän hiilidioksidin määrän vähentäminen ilmakehässä on kriittistä 

ilmastonmuutoksen estämiseksi. Maailman hiilidioksidipäästöistä 50 prosenttia tulee 

lämmön- ja sähköntuotannosta, joita harjoitetaan pääosin fossiilisia raaka-aineita poltta-

malla. Uusiutuvan sähkön hinnan lasku ja päästöpolitiikan kiristyminen ovat tehneet säh-

köllä lämmitettävistä reaktoreista kilpailukykyisiä perinteisten lämmitysmuotojen kanssa. 

Höyryreformoinnilla tuotettu synteesikaasu tuottaa noin 3 prosenttia maailman hiilidiok-

sidipäästöistä. Prosessin sähköistämisellä päästöt vähenisivät kolmanneksella. [1, s. 

20266–20269; 2.] 

Tässä VTT:lle tehdyssä insinöörityössä tutkittiin hiilivetyjen kuiva- ja höyryreformointia 

sähköreaktorissa. Työn lähtökohtana oli selvittää, onnistuuko hiilivetyjen reformointi säh-

köreaktorissa, kuinka suuriin konversioihin päästään ja soveltuuko tekniikka teolliseen 

mittakaavaan. Kirjallisuusosiossa tutustuttiin yleisesti reformointiprosessiin, eri refor-

mointitekniikoihin synteesikaasun valmistuksessa ja sähköreaktorin induktiiviseen ja re-

sistiiviseen lämmitysteknologiaan. Kokeellisessa osuudessa suoritettiin VTT:n prosessi-

koesali-laboratoriossa kokeita metaanin kuivareformoinnista sekä metaanin ja eteenin 

höyryreformoinnista erilaisissa reaktio-olosuhteissa. Kokeista saatiin resistiivisen sähkö-

reformoinnin puolesta puhuvia tuloksia. Laskettuja konversioita vertailtiin keskenään ja 

teollisuuden reformointiprosesseihin.  

2 Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Vuonna 1942 perustettu Teknologian tutkimuskeskus VTT on Suomen valtion omistama 

yhtiö, jonka omistajaohjaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. VTT on Euroopan johtavia 

tutkimuslaitoksia, jonka tavoitteena on puolueettomana sekä riippumattomana tutkimus-

laitoksena kehittää teknologian ja tutkimuksen kaupallistamista sekä hyödyntämistä yh-

teiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2015 

asti Antti Vasara. [3.] 
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VTT-konserni koostuu emoyhtiön lisäksi viidestä tytäryhtiöstä. Vuoden 2019 lopussa 

konserni työllisti 2 103 henkilöä, omisti 406 patenttiperhettä ja emoyhtiöllä oli yhteensä 

1 420 asiakasta. Liikevaihdosta 53 prosenttia kertyi Suomesta ja loput 47 prosenttia ul-

komailta. VTT:n kädenjälki näkyy 27 prosentissa suomalaisista innovaatioista. [4.] 

Tämä työ on tehty osana termokemialliset konversiot -ryhmää ja Nesteen Veturi-ekosys-

teemirahoitusta, jonka tavoitteena on sähköpolttoaineiden tuotannon kehitys 2021–022 

aikavälillä [5]. Termokemialliset konversiot -ryhmä keskittyy muovijätteen ja biomassan 

kierrättämiseen fossiiliperäisten raaka-aineiden korvaamiseksi. Prosessiteollisuudessa 

termokemialliset konversiotekniikat vähentävät hiiliriippuvuutta esimerkiksi kemian- ja te-

rästeollisuudessa sekä sementin tuotannossa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 

ryhmä innovoi korkean lisäarvon hiilituotteita metaanista ja kehittää vedyn hyödyntämi-

seen liittyviä teknologioita. Ryhmällä on myös runsaasti ammattitaitoa laboratorio- ja pi-

lotskaalan pyrolyysi- sekä kaasutusteknologioiden kehittämisestä demonstraatioihin 

asti. [6.]  

VTT sai syksyllä 2020 valmiiksi laboratorioskaalan prototyypin resistiiviselle sähköreak-

torille. Reaktorin käyttötarkoituksena on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kemian-

tekniikan oleellisten prosessien lämmityksessä. Keskeisenä tavoitteena on selvittää re-

aktorin soveltuminen maakaasun ja kevyiden hiilivetyjen reformointiprosesseihin, jota 

tämä insinöörityö tutkii. Sähköreformoinnin onnistuminen johtaisi hiilidioksidipäästöjen 

merkittävään vähenemiseen. Uusia soveltamiskohteita ovat korkeat lämpötilat, joissa ke-

miallisten reaktioiden katalysointi on mahdollista. Teollisen mittakaavaan reaktori voisi 

olla mahdollinen vuosikymmenen loppuun mennessä. [2.]  

3 Synteesikaasu 

Fossiiliperäisten raaka-aineiden käytön vähentämiseksi ja kasvihuonekaasujen tuotta-

misen rajoittamiseksi synteesikaasu on yksi apukeino kestävän kehityksen saavuttami-

sessa. Reformointi on tärkeä askel kaasun valmistusprosessia halutun koostumuksen ja 

ominaisuuksien saavuttamiseksi. Pääosin vedystä ja hiilimonoksidista koostuvaa syn-

teesikaasua valmistetaan kevyistä hiilivedyistä erilaisilla reformointitekniikoilla, pyrolyy-

silla tai kaasuttamalla hiilipitoisia tuotteita, kuten biomassaa, kivihiiltä tai muovia. Sen 
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laajimmat käyttökohteet ovat prosessiteollisuudessa tärkeänä välituotteena muun mu-

assa vedyn, ammoniakin, metanolin ja synteettisten polttoaineiden valmistuksessa. [7.]  

Vedyn ja hiilimonoksidin suhde sekä hapen osapaine ovat avainasemassa valmistetta-

essa hiilivedyistä synteesikaasua, ja jokainen reformointitekniikka tuottaakin synteesi-

kaasua spesifeillä H2/CO-suhteilla. Eri jalostustekniikat vaativat kaasukoostumukseltaan 

tietynlaista synteesikaasua parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Taulukko 1 esit-

tää tuotetun synteesikaasun H2/CO-suhteet eri valmistusprosesseissa, joissa raaka-ai-

neena on maakaasu, joka on lähes kokonaan metaania. [8, s. 331–334; 9, s. 4.] Yleisiä 

jalostustekniikoita teollisuudessa synteesikaasulle ovat muun muassa puhtaan vedyn 

erottaminen synteesikaasusta pressure swing adsorption -prosessilla, nestemäisten 

polttoaineiden valmistaminen Fischer-Tropsch -synteesillä ja ammoniakin tuottaminen 

Haber-Bosch -prosessilla [10, s. 38; 11]. 

Taulukko 1. Synteesikaasun H2/CO-suhde eri reformointitekniikoilla [10]. 

Valmistusprosessi H2/CO-suhde 

Kuivareformointi 1 

Höyryreformointi 2,5-5,0 

Osittaishapetus 1,5-2,0 

Autoterminen reformointi 1,4-4,0 

Höyryreformoinnin korkean H2/CO-suhteen ansiosta se soveltuu parhaiten puhtaan ve-

dyn ja ammoniakin valmistuksen tuotantoprosesseihin. Osittaishapetus on höyryrefor-

mointia halvempi vaihtoehto sen pääreaktion eksotermisuuden vuoksi. 50 prosenttia 

käyttökuluista syntyy prosessiin tarvittavan hapen valmistuksessa, ja prosessissa tulee 

huomioida turvallisuus hapen aiheuttaman räjähdysvaaran vuoksi korkeissa lämpöti-

loissa. Kuivareformointi soveltuu hapettimien synteesiin alhaisen synteesikaasun 

H2/CO-suhteen takia. [12.] Usein tuotantolaitoksilla yhdistetään eri reformointitekniikoita 

halutun lopputuloksen saamiseksi. Autoterminen reformointi on höyryreformoinnin ja 

osittaishapetuksen yhdistelmä, jonka osittaishapetusta laajemman H2/CO-suhteen ansi-

osta tekniikalla voidaan valmistaa synteesikaasua esimerkiksi ammoniakin, metanolin ja 

raskaampien hiilivetyjen syntetisointiin. [13.] 
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4 Reformointiprosessi hiilivedyillä 

Reformointiprosessitekniikka perustuu hiilivetyjen molekyylirakenteiden muuttamiseen 

eri prosessien kannalta hyödyntämiskelpoiseen muotoon [14]. Pääkäyttökohteita ovat 

polttoaineteollisuudessa yksinkertaisten hiilivetyketjujen oktaaniluvun kasvattaminen 

poistamalla vetyä niistä ja muilla teollisuuden aloilla puhtaan vedyn tai vetypitoisen kaa-

suseoksen erottaminen hiilivetyketjusta esimerkiksi synteesikaasun valmistuksessa. [15, 

s. 41.] Laajamittaisimmin teollisuudessa käytössä olevat tekniikat ovat höyryreformointi 

(SMR), osittaishapetus (POX) ja näiden yhdistelmä autoterminen reformointi (ATR). Yh-

distetyt höyry- ja kuivareformoinnin prosessit (SMR ja DRM) ovat myös yleisesti käytet-

tyjä. Kuivareformointia ja reformointia sähköllä lämmitettyjä reaktoreita käyttäen ei ole 

vielä onnistuttu laajentamaan teolliseen mittakaavaan. [9, s. 3.] 

Suuren energiatiheytensä vuoksi yleisin lähtöaine reformoinnissa on pääosin metaanista 

koostuva maakaasu (CH4). Myös muut metaanipohjaiset tai alifaattisia hiilivetyjä sisältä-

vät kaasut toimivat reformointiprosessin lähtöaineina. Esikäsittelyn merkitys korostuu 

varsinkin pitkäketjuisilla hiilivedyillä, jotta reformeriin pystytään syöttämään mahdollisim-

man puhdasta kaasua. Esimerkiksi Suomeen tuotava maakaasu sisältää rikkiä, joka 

poistetaan esireformerissa. [16, s, 236.] Kuva 1 havainnollistaa reformointiprosessin eri 

vaiheita, joista tässä työssä keskitytään reformeriin. Tämän työn reformeri koostuu säh-

köllä lämmitetystä katalyyttipinnoitteisesta putkireaktorista, jossa suoritetaan kuiva- ja 

höyryreformoinnin kokeita. Tutkittavia aihealueita ovat reformoinnin toimivuus sähköre-

aktoria käyttäen ja reaktoriin ajettavien syöttökaasujen konversioihin vaikuttavat tekijät. 
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Reformointiprosessin muodostavat yksiköt: [9]. 

1. rikinpoistoyksikkö 

2. esireformeri 

3. reformeri 

4. lämmönvaihtimet 

5. erotus- ja talteenottoyksiköt. 

 

Kuva 1. Perinteisen höyryreformoinnin toiminta. [12.] 

Höyry- ja kuivareformointi ovat vahvasti endotermisia prosesseja. Korkean reaktioläm-

pötilan ylläpitäminen maksaa paljon, rasittaa laitteistoa lyhentäen sen käyttöikää ja kas-

vattaa kunnossapitoon tarvittavaa aikaa. Ongelman ratkaisemiseksi prosesseissa käy-

tetään erilaisia katalyyttejä alentamaan tarvittavaa reaktiolämpötilaa, vähentämään pai-

nehäviöitä ja auttamaan halutun tasapainokonversion saavuttamisessa reformointireak-

tioissa. Katalyytiltä vaaditaan korkeaa katalyyttiaktiivisuutta, hyvää lämmönsiirtokykyä, 

rajujen olosuhteiden kestoa ja vastustuskykyä hiilen muodostumiselle kuitenkaan sen 

menettämättä katalysointiominaisuuksiaan. [17.] 
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Höyryreformoinnin käytetyin katalyytti teollisuudessa on nikkeli sen halvan hinnan ja kor-

kean katalyyttisen aktiivisuuden ansiosta. Nikkelikatalyyttien haittapuolena on niiden 

herkkyys hiilen muodostumiselle, joka vahingoittaa ja deaktivoi niitä. [18, s. 208.] Nikkelin 

hiiliherkkyyden vuoksi jalometallikatalyyttejä on tutkittu vaihtoehtona nikkelille niiden kor-

kean hiilen muodostumisen vastustuskyvyn ansiosta. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet 

rhodium (Rh), platina (Pt), rutenium (Ru), palladium (Pd) ja iridium (Ir) [19, s. 35]. Jalo-

metallien laajamittaista käyttöä rajoittaa kuitenkin niiden korkea hinta ja rajallinen saata-

vuus [18]. Jalometallien lisäksi siirtymäryhmään kuuluvat rauta ja koboltti ovat tutkimuk-

sissa osoittaneet vahvaa katalyyttiaktiivisuutta reformointireaktioissa. Ne kuitenkin haih-

tuvat helposti reaktioiden aikana ja palautusprosessi käyttökelpoisuuden takaisinsaa-

miseksi on osoittautunut vaikeaksi [20]. Induktiopohjaisessa reformoinnissa ferromag-

neettisilla nanopartikkelikatalyyteillä on saatu lupaavia tuloksia katalyyttiaktiivisuuden 

sekä reaktorin korkean lämpötilan ylläpitämiseksi. Erityisesti nikkelistä ja koboltista teh-

dyillä katalyyteillä on onnistuttu ajamaan reaktoria korkeassa lämpötilassa koboltin kor-

kean Curie-pisteen ansiosta, saavuttaen jopa 98 prosentin konversio metaanin höyryre-

formoinnissa. [21, s. 14.] 

Katalyyteissä käytetään reformointitekniikoissa erilaisia kantajamateriaaleja prosessien 

tehostamiseksi. Kantajamateriaaleilla nostetaan katalyyttien aktiivisuuskertoimia ja pa-

rannetaan niiden lujuutta sekä eheyttä, mikä samalla korottaa katalyyttien vastustusky-

kyä sintrausta ja koksaantumista vastaan. Lisäksi kantajamateriaaleilla voi olla kemialli-

nen rooli reaktioiden aktivoinnissa. Yleisimmät kantajamateriaalit suurimman reagointi-

pinta-alan ja stabiiliuden saamiseksi metaanin reformoinnissa ovat α- ja γ Al2O3, MgO, 

MgAl2O4, SiO2, ZrO2 ja TiO2 niiden huokoisuuden ansiosta. [20, s. 248–252] 

Reformointireaktioissa oheistuotteena syntyvä hiili vaikuttaa negatiivisesti katalyyttien 

aktiivisuuteen ja vahingoittaa niitä luoden paine-eroja laitteistoon. Hiiltä kerrostuu muun 

muassa hiilivetyjen ja hiilidioksidin krakkautumisesta, syöttökaasujen epäoptimoidusta 

suhteesta ja alhaisesta prosessilämpötilasta johtuen. Kuva 2 havainnollistaa hiilen muo-

dostumisreaktioita ja entalpia-arvoja reformointiprosesseissa. [22.] 
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Kuva 2. Hiiltä tuottavia reformointireaktioita ja entalpia-arvoja. [22, s. 681.] 

4.1 Höyryreformointi 

Höyryreformointi (SMR) on teollisuudessa laajimmin käytössä oleva reformointitekniikka. 

SMR on prosessina hyvin kypsä ja halvin saatavilla olevista reformointitekniikoista, ja 

nykyään sillä päästään jopa 95 prosentin hyötysuhteeseen mittavalla lämmönkierrätyk-

sellä ja -talteenotolla metaanin konversion ollessa 70–80 prosenttia. Tyypillisen teollisen 

SMR-prosessin tuotantokapasiteetti vedyn tuotannossa on >50000 Nm3 H2/h. SMR-pro-

sessilla tuotetaankin noin 50 prosenttia maailman vetyvarastoista. [21, s. 3; 23, s. 1.] 

Höyryreformoinnissa syötössä oleva hiilivety reagoi hapettimena käytettävän vesihöyryn 

kanssa, josta tuotteena syntyy hiilimonoksidia ja vetyä. Reaktiossa on aina mukana ve-
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sikaasureaktio (WGS), jossa syntynyt hiilimonoksidi reagoi veden kanssa tuottaen hiili-

dioksidia ja vetyä. Prosessissa tuotettavan synteesikaasun H2/CO-suhteeseen voidaan 

vaikuttaa lisäksi erillisessä WGS-yksikössä syöttämällä synteesikaasuun vettä. Teolli-

sessa mittakaavassa höyryreformointi tapahtuu reformerissa, joka koostuu sadoista 10–

14 m:n pituisista ja halkaisijaltaan 8–15 cm:n pituisista katalyytillä täytetyistä putkista [21, 

s. 4.] Metaanin SMR-prosessi perinteisessä reformerissa suoritetaan tavallisesti 

>850 °C:n lämpötilassa höyryn osapaineen ollessa 30 bar [21, s. 3]. 

Höyryreformoinnin yleisimmät reaktioyhtälöt: [25, s. 67; 26]. 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2   ΔH298K = 206 kJ/mol  (R1) 
 
CO + H2O ↔ CO2 + H2   ΔH298K = -41 kJ/mol  (R2) 
 
CH4 + 2H2O ↔ CO2 + 4H2  ΔH298K = +165 kJ/mol  (R3) 

 
CnHm + nH2O → nCO + (n + 0,5m)H2  ΔH298K > 0  kJ/mol  (R4) 

Reaktio 1 kuvaa metaanin höyryreformointireaktiota. Vesikaasureaktio (reaktio 2) tapah-

tuu aina sivureaktiona metaanin höyryreformoinnissa. Reaktioyhtälö 3 on höyryrefor-

moinnin universaali reaktioyhtälö, joka koostuu reaktioista 1 ja 2. Reaktioyhtälö 4 on 

yleinen yhtälö prosessissa käytettäville raskaammille hiilivedyille. Reaktioyhtälön 1 en-

dotermisuuden vuoksi reaktiolämpötilan on oltava korkea ja paineen alhainen korkean 

konversion saavuttamiseksi. Katalyyttejä käyttämällä tarvittavaa reaktiolämpötilaa saa-

daan alennettua huomattavasti. [9, s. 4.] Synteesikaasua teollisuudessa valmistettaessa 

metaanista reformointi tapahtuu 500–900 °C:ssa, kevyillä hiilivedyillä 300–900 °C:ssa ja 

raskailla hiilivedyillä 700–1000 °C:ssa [27]. Reformerin paine pyritään pitämään alhai-

sena hiilen muodostumisen ja rikkimyrkytyksen estämiseksi, jotka johtavat katalyytin 

deaktivoitumiseen. Reformointireaktion tuotekaasujen halutun tasapainokoostumuksen 

ja korkean konversion saamiseksi vesihöyryä tulee olla syötteessä reaktioyhtälön stoi-

kiometrisistä kertoimista poiketen moninkertainen määrä hiilivedyn sisältämään hiileen 

verrattuna, jolloin riski hiilen muodostumisesta reaktoriin laskee. Liiallinen vesihöyry 

syötteessä kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti synteesikaasun H2/CO-suhteeseen kasvat-

tamalla sitä, kun tavoitellaan matalan H2/CO-suhteen synteesikaasun prosessituotteita. 

Vesihöyryn ylisyöttö ei ole myöskään taloudellisesti kannattavaa, sillä prosessin koko-

naismassavirran kasvaessa laitteiden koot, höyryn lisätuotanto ja muihin investointeihin 
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käytettävät summat kasvavat. Nykyaikaiset prosessit suunnitellaankin ajettavaksi mata-

lalla H2O/C-suhteella. [3, s. 27.] 

4.2 Kuivareformointi 

Kuivareformoinnissa (DRM) hiilivedyn kanssa syötteessä hapettimena käytetään hiilidi-

oksidia. Tekniikkaa on tutkittu laajasti vuosikymmenien ajan sen tarjoaman kahden kas-

vihuonekaasun käyttömahdollisuuden ansiosta. Kuivareformointia ei ole kuitenkaan on-

nistuttu kaupallistamaan ja skaalaamaan teollisuuden prosesseihin itsenäisenä tekniik-

kana. [28.] 

Kuivareformoinnin yleisimmät reaktioyhtälöt metaanille: [8; 25]. 

CH4+CO2 ↔ 2CO+2H2   ΔH298K = +247kJ/mol  (R5) 
 
CO2 + H2 ↔ H2O + CO   ΔH298K = +41kJ/mol     (R6) 
 
2CO → CO2 + C  ΔH298K = -171kJ/mol  (R7) 
 
CH4 →C + 2H2  ΔH298K = -75kJ/mol  (R8) 
 
CnHm+nCO2 → 2nCO + m/2H2 ΔH298K > 0KJ/mol  (R9) 

Reaktioyhtälön 5 stoikiometrisistä kertoimista nähdään reaktion ympäristöystävällinen 

potentiaali, kun syötössä jokaista metaanimolekyyliä kohti tarvitaan yksi hiilidioksidimole-

kyyli. Kuivareformoinnin teollisen mittakaavan skaalauksen onnistuessa yritykset kyke-

nisivät vähentämään fossiiliperäisten raaka-aineiden käytöstä syntyviä päästöjä merkit-

tävästi. Reaktion endotermisuuden vuoksi korkean konversion saavuttaminen vaatii 

800–1000 °C:n reformointilämpötilan, jonka tuottaminen sekä ylläpitäminen kumoavat 

nykyisellään reaktion positiiviset ympäristövaikutukset. Reaktioyhtälö 6 kuvaa käänteistä 

vesikaasureaktiota (RWGS), jolla voidaan vaikuttaa tuotekaasun H2/CO-suhteeseen. 

Reaktion 5 tuottama vety reagoi RWGS-reaktiossa hiilidioksidin kanssa herkemmin 

alemman aktivoitumisenergiansa vuoksi metaaniin verrattuna, joka vaikuttaa kuivarefor-

moinnin alhaiseen H2/CO-suhteeseen. Reformointireaktion vaatimaa korkeaa lämpötilaa 

lasketaan katalyyttejä käyttämällä. Kuivareformoinnin suurimpana ongelma on muun 

muassa sivureaktioiden 7 ja 8 tuottama hiilen määrä, joka tukkii reaktorin aiheuttaen pai-

nehäviöitä ja inhiboi katalyyttien toimintaa laskemalla prosessin hiilivedyn konversiota. 
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Reaktioyhtälö 9 on yleinen kaava raskaampien hiilivetyjen kuivareformointiin. [29, s. 38–

41.]  

4.3 Osittaishapetus 

Osittaishapetus on höyry ja kuivareformointiin verrattuna termodynaamisesti eksotermi-

nen reaktio syöttökaasuissa hapettimena toimivan hapen vuoksi. Hapen ansiosta reak-

tori ei tarvitse erillistä lämmitystä reformointireaktioihin ja korkeaan hiilivedyn konversi-

oon. Hapen vaarallisen kemiallisen luonteen sekä teknisten ja taloudellisten syiden 

vuoksi teollisessa skaalassa käytetään harvoin puhdasta happea syötteessä. [30.] Osit-

taishapetus voidaan toteuttaa katalyyteillä tai ilman katalyyttejä. Ilman katalyyttejä refor-

mointiprosessi vaatii korkean lämpötilan hyvään konversioon ja noen muodostumisen 

välttämiseksi. Katalysoitu reformointi tapahtuu reaktorissa, jossa ei ole poltinta. Refor-

mointi tapahtuu reaktorin katalyyttipedissä (kuva 3). [24, s. 39.] 

Yleisimmät reaktioyhtälöt osittaishapetuksessa metaanille: [22; 25]. 

CH4 + 2O2 ↔ CO2 + 2H2O  ΔH298K = −803, 03kJ/mol  (R10) 
 
CH4 + O2 ↔ CO2 + 2H2    ΔH298K = −322kJ/mol  (R11) 
 
CH4 + ½O2 ↔ CO + 2H2   ΔH298K = −38kJ/mol  (R12) 

 

Reaktioyhtälö 10 kuvaa osittaishapetuksen lämpöä tuottavaa eksotermista luonnetta. 

Osittaishapetusprosessia suunnitellessa reaktiot 11 ja 12 ovat optimaalisempia metaa-

nin konversion kannalta reaktioon 10 verrattuna. Reaktio 10 on kuitenkin välttämätön, 

jotta reaktorissa saavutetaan oikea lämpötila-alue korkealle metaanin konversiolle ja es-

tämään noen muodostuminen. Tämän takia osa syötön metaanista käytetään reaktorin 

lämmittämiseen. [30.] Osittaishapetuksen suurimpana ongelmana on epätasainen läm-

mönjakautuminen reaktorissa, joka synnyttää lämpögradientteja ja on vaikuttanut teknii-

kan laajaan teolliseen käyttöönottoon [31, s. 8257]. 
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Kuva 3. Osittaishapetuksen reformointiteaktori ilman poltinta. [24, s. 44.] 

4.4 Autoterminen reformointi 

1930-luvulla kehitetty autoterminen reformointi on höyryreformoinnin ja osittaishapetuk-

sen yhdistelmä, jossa molemmat reformointitekniikat yhdistetään samassa reaktorissa 

tapahtuviksi (kuva 4) [24, s. 41]. Autotermisellä reformoinnilla voidaan tuottaa suuria 

määriä synteesikaasua, joka soveltuu muun muassa ammoniakin, metanolin ja raskaam-

pien hiilivetyjen syntetisointiin. ATR-teknologia on näkyvimmin käytössä Etelä-Afrikassa 

sijaitsevassa Sasolin tehtaassa. [32, s.11–12.] Höyryreformointiin lisätty poltin katalyytit-

tömään osittaishapetukseen verrattuna mahdollistaa prosessilämpötilan laskemisen ja 

hapen käytön vähentämisen. Kääntöpuolena osittaishapetukseen on metaanin alhai-

sempi konversio ja suurempi hiilidioksidin määrä. [24, s. 40–42.] ATR-reaktori on SMR-

reaktoriin verrattuna paljon kompaktimpi. Puhtaan hapen käyttäminen prosessissa ja al-

hainen H2/CO-suhde verrattuna höyryreformointiin rajoittavat kuitenkin tekniikan laaja-

mittaista käyttöä [21, s. 7]. Polttimen ja reaktorin suunnittelussa pääpisteinä ovat noen 
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muodostumisen välttäminen, täydellisen palamisen saavuttaminen ja olosuhteista johtu-

van kulumisen estäminen [24, s. 40–42]. 

  

Kuva 4. Autoterminen reformointireaktori. [24, s. 41.] 

Autotermisessä reformoinnissa tapahtuvat reaktiot ovat samoja osittaishapetuksen 

kanssa, jonka takia autotermistä reformointia voidaankin pitää osittaishapetuksen alala-

jina. ATR-reaktori asettaa äärimmäisillä olosuhteillaan katalyyteille monenlaisia vaati-

muksia. Katalyytin ja sen komponenttien tulee kestää korkeita lämpötiloja ilman sintraan-

tumista tai heikkenemistä, eikä niiden aktiivisuus saa romahtaa hiilen kertyessä katalyyt-

tipetiin. Katalyytit eivät saa myöskään rajoittaa reaktorin kompaktia suunnittelua eivätkä 

olla liian kalliita. Nikkelipohjaiset katalyytit ovat nykyisellä teknologialla osoittautuneet 

optimaalisimmiksi vaihtoehdoiksi. [24, s. 43.] 
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5 Sähköreaktorit 

Kansainvälinen keskittyminen kestävään kehitykseen vähentämällä fossiilisten polttoai-

neiden kulutusta sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ja sähkön hinnan las-

keminen kilpailukykyiseksi perinteisten energiamuotojen kanssa ovat kiihdyttäneet säh-

köllä toimivien reaktoreiden kehittämistä korvaamaan perinteiset lämmitysmuodot. Syn-

teesikaasun valmistaminen höyryreformoinnilla tuottaa noin kolme prosenttia maailman 

kaikista hiilidioksidipäästöistä, ja sähköistämällä prosessi voitaisiin päästöjä leikata kol-

manneksella. Induktiiviset ja resistiiviset sähköreaktorit ovat potentiaalisia vaihtoehtoja 

teollisesti skaalattaviksi tulevaisuudessa, ja VTT saikin syksyllä 2020 valmiiksi laborato-

riomittakaavan resistiivisesti toimivan reformointijärjestelmän, jonka käyttöön tämä työ 

keskittyy. [2.]  

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuo-

teen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 80 prosenttia vuo-

teen 2050 mennessä [33]. Euroopan unionin aggressiivinen hinnan nostaminen vuoden 

2020 alusta lähtien päästettyä hiilidioksiditonnia kohden pakottaa yrityksiä siirtymään 

pois fossiiliperäisistä raaka-aineista niiden kalleuden vuoksi. Huhtikuussa 2021 hinta hii-

lidioksiditonnille oli yli 40 euroa verrattuna vuoden 2019 noin 25 euron yleistasoon  [34]. 

Kuva 5 havainnollistaa, että 50 euron hinta on realistinen nykyisellä hintakehityksellä. 

Sähköreaktorien laajassa teollisuusmittakaavan skaalauksessa standardisointi on avain-

asemassa. Kansainvälisellä standardisoinnilla reaktoreiden rakentaminen, hankinta, 

asentaminen ja kunnossapito saadaan yhtenäistettyä, jolloin yritysten on helpompaa siir-

tyä pois fossiiliperäisistä raaka-aineista investointisummien ja riskien minimoimiseksi. 

[35.] 
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Kuva 5. Hinnankehitys päästettyä hiilidioksiditonnia kohden Euroopan Unionissa vuo-
sina 2019–2021. [34.] 

Luvuissa 5.1 ja 5.2 kerrottavista sähköreaktoreiden lukuisista hyvistä puolista huolimatta 

sähköreaktorit eivät ole ongelmattomia. Reaktoreiden käyttämän sähkön tulee olla uu-

siutuvista lähteistä tuotettua ympäristöystävällisyyden kannalta. Sähköinfrastruktuuri te-

ollisuusalueilla ei nykyisellään ole valmis nopeaan sähköreaktoreihin siirtymiseen. Yli 1 

MW tarvitsevat reaktorit vaativat Euroopassa oman muuntajan suurjänniteverkosta, 

koska verkon jännitevaihtelu on useimmille toimijoille liian suurta. [36.] Uusiutuvan säh-

kön tuotanto ei nykyisellään kykene vastaamaan teollisuuden tarpeita, sillä pelkästään 

Saksan terästeollisuus käytti vuonna 2015 prosessiuunien 1200–1300 °C:n lämmityk-

seen 11 TWhsähkö/vuosi. Sähköä Saksa tuotti aurinkovoimalla 39 TWhsähkö/vuosi ja tuulivoi-

malla 88 TWhsähkö/vuosi, eli terästeollisuuden polttouunit kuluttivat 28,5 prosenttia aurin-

kovoimasta ja 12,5 prosenttia tuulivoimasta. [37, s. 37–38.] Sähköön liittyvien ongelmien 

lisäksi sähköreaktorien käyttöönottokustannukset ovat moninkertaiset polttouuneihin 

verrattuna, mikä ei kannusta toimijoita investoimaan uusiin reaktoreihin vanhan proses-

sin jo toimiessa optimoidusti. Induktiolla lämmitettyjen reaktorien käämien lämpölaajene-

minen rajoittaa reaktorikokoa, mikä teollisuudessa pakottaa investoimaan useisiin pieniin 

reaktoreihin. Lisäksi induktiopohjaisissa reaktoreissa magneettisten metallien Curie-läm-

pötilat rajoittavat reaktiolämpötiloja. [36.] 
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5.1 Induktiolämmitteiset sähköreaktorit 

Michael Faraday kehitti induktion perusteet vuonna 1831 huomatessaan indusoidun vir-

ran syntymisen magneetin avulla [38]. Induktiotekniikan iästä huolimatta se ei ole kehit-

tynyt teolliseen mittakaavaan saakka ja induktiolämmitys onkin laajentunut hyötykäyt-

töön kodeissa ja lääketieteessä vasta 1980-luvun lopulla [39, s. 2510–2511]. Merkittä-

vämpänä hidastavana syynä on ollut sähkön kallis hinta verrattuna muihin saatavilla ole-

viin raaka-aineisiin ja fossiilisten polttoaineiden käytön kevyet päästösanktiot [21, s. 91]. 

Induktioreaktoreissa lämpöenergian tuottaminen perustuu muuttuvaan magneettikent-

tään. Induktiolämmityksen eri mekaniikat ovat pyörrevirta, hystereesi ja magneettinen 

resonanssi, joista reformointiin soveltuu parhaiten hystereesi kappaleen kokonaisvaltai-

sen lämmityskyvyn ansiosta. [21, s. 10–11.] Sähkövirralla säädettävä magneettikenttä 

indusoi elektronien liikettä, jota ferromagneettisesta materiaalista tehty käämi vastustaa 

resistiivisesti ja lämpenee [40]. Ilmiötä kutsutaan hystereesiksi. Lämmitettävän kappa-

leen materiaali määrittää saatavan lämpöenergian määrän [41]. Erilaisia induktiolämmit-

teisiä reaktorivaihtoehtoja ovat muun muassa yksi- tai monikäämiset reaktorit sekä uu-

den teknologian nanopartikkelireaktorit [42]. Nanopartikkelien käyttö mahdollistaa reak-

torin operoimisen perinteisiä menetelmiä korkeammissa lämpötiloissa, sillä partikkelit 

valmistetaan korkean Curie-pisteen (kuva 6) ja reaktion katalyyttistä aktiivisuutta paran-

tavista materiaaleista [21, s. 13–14]. 

 

Kuva 6. Lämpötilan vaikutus magneettisuuteen koboltilla, raudalla ja nikkelillä. [21, s. 12.] 
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Induktiojärjestelmien omakohtaisia etuja ovat erittäin nopea ja kohdistettu lämmitys. Pe-

rinteisillä polttouuneilla reaktorin lämmitys voi kestää viikkoja eikä lämmitys ole tasaista 

reaktorin koko pinta-alalla. Lämmön tarkka kohdistaminen ja nopea lämmitys mahdollis-

tavat pikaisemmat prosessin alas- ja ylösajot, jotka kasvattavat tehokkuutta. [43; 44.] 

Perinteisiin lämmitysmenetelmiin verrattuna induktiojärjestelmät ovat energiatehok-

kaampia, sillä palamisprosessista aiheutuvaa hukkalämpöä ei synny. Rakenteeltaan re-

aktorit ovat huomattavasti yksinkertaisempia ja pienempiä. Tämän ansiosta järjestelmän 

automatisointi ja valvonta on helppoa, seurattavien parametrien vähentyessä. Yksinker-

tainen rakenne ja sähkövirran käytöstä aiheutuva minimaalinen likaantuminen vähentä-

vät kunnossapitoon tarvittavaa aikaa. [21; 43.] 

5.2 Induktiivinen sähköreformointi 

Hystereesillä suoritettavat höyry- ja kuivareformointi vaativat käytettäviltä lämmitysma-

teriaaleiltaan reformointireaktion lämpötilaa korkeamman Curie-pisteen. Reaktori ja sen 

laitteisto ovat rakenteeltaan resistiivisesti lämmitetyllä reaktorilla suoritettavaa reformoin-

tia monimutkaisempia ja kalliimpia, asettaen useita vaatimuksia toiminnalleen (kuva 7). 

Tasaisen lämmityksen saavuttamiseksi konduktiivisia materiaaleja ei voi käyttää reakto-

rissa niiden magneettisuutta heikentävien ominaisuuksien vuoksi. Frekvenssi ja käämien 

dimensiot vaikuttavat luodun magneettikentän voimakkuuteen, reaktorin ja käämien vä-

lisiin lämpögradientteihin sekä induktanssihäviöihin. Optimaalisen käämin halkaisija riip-

puu eristyksen paksuudesta ja magneettisista häviöistä. CFD:llä simuloitujen tulosten 

perusteella korkein hystereesin toimintateho saavutetaan matalissa lämpötiloissa ja kor-

keilla magneettikentillä. Tehokkain hystereesi kokeellisessa simuloinnissa oli 550–

600 °C:n lämpötilassa 30 mT:n magneettikentällä. [21, s. 11–40.] 
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Kuva 7. Hystereesillä lämmitettävän reaktorin rakenne. Reaktoria ympäröivässä eristeessä on 
käämejä, jotka lämmittävät reaktorin. [21, s. 20.] 

Induktiolämmitteisellä höyryreformoinnilla on päästy 99 prosentin konversioon virtauk-

sella 850 Nml/min reaktorin keskiosan lämpötilan ollessa 850 °C. Kyseisissä olosuh-

teissa hystereesin pinta-ala on kuitenkin lähes nolla ja lämpötila lähestyy Curie-pistettä, 

jolloin reaktorin käytettävissä oleva pinta-ala pienenee huomattavasti ja toimintatehok-

kuus laskee. Induktiivisen sähköreformoinnin skaalaaminen teolliseen mittakaavaan 

vaatii lämpögradienttien aiheuttamien lämpöhäviöiden pienentämistä käämien ja kata-

lyyttien välillä. Syöttökaasujen virtausnopeuksien kasvattaminen nostaisi reaktorin te-

hokkuutta ja vähentäisi lämpöhäviöitä. Tästä aiheutuisi kuitenkin painehäviöitä, jotka vai-

kuttaisivat negatiivisesti katalyyttien toimintaan. Lisäksi teollisessa mittakaavassa suu-

rimmaksi ongelmaksi muodostuu vaadittu prosessilämpötila hiilivetyjen korkean konver-

sion saavuttamiseksi suuressa prosessipaineessa. Tutkimuksissa prosessiolosuhteiden 

ollessa 30 bar ja 750 °C metaanin konversioaste oli enää 38 prosenttia H2O/C-suhteen 

ollessa 1.8. [21, s. 61–65.] 

5.3 Resistiiviset sähköreaktorit 

Suorassa vastuslämmitteisessä resistiivisessä sähköreaktorissa sähkövirran kulkiessa 

resistiivisen materiaalin läpi syntyy lämpöä. Syntyvän lämmön suuruus määräytyy reak-

torissa olevan käämin materiaalista ja dimensioista [45]. Vastuslämmitystä on kaavailtu 
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korkean lämpötilan vaativiin endotermisiin prosesseihin, kuten hiilivetyjen pyrolyysiin te-

ollisuusmittakaavassa, kuivareformointiin perinteisiä tekniikoita korkeammissa lämpöti-

loissa ja SMR-reaktorien ominaisuuksien tuomiseen kotitalousvälineisiin. [21, s. 9.] In-

tegroidulla sähkölämmityksellä voidaan eliminoida perinteisiä reformointireaktoreita ra-

joittavat lämpötilagradientit, kasvattaa energiatehokkuutta lämmityksen tarkan kohdista-

misen ansiosta ja suorittaa reformointia induktiota sekä perinteisiä menetelmiä korkeam-

missa lämpötiloissa. Resistiivisen sähkölämmityksen fysikaalisesti rajoittavin tekijä on 

lämpöhäviöt verrattuna induktiolämmityksen Curie-pisteeseen, SMR-prosessien läm-

mönjohtavuuteen ja palamisprosessien lämpögradientteihin. Induktioreaktoreiden ta-

paan resistiivisesti lämmitettävät sähköreaktorit ovat perinteisiin reaktoreihin verrattuna 

pienempiä, eivätkä ne hyödy mittakaavaedusta. Reaktorit ovat lisäksi helposti hallittavia, 

yksinkertaisia, työympäristön olosuhteita parantavia perinteisiin reaktoreihin verrattuna 

ja tehokkaita. [21, s. 89–90.] 

5.4 Resistiivinen sähköreformointi 

Reaktorien tarkka lämmittäminen on kriittistä lämpökeskittymien, hiilen kertymisen ja 

lämpöjännitysten riskien minimoimiseksi. Nykyisellä teknologialla lämmönjohtavuus on 

suurin rajoitus teollisen skaalan perinteisissä SMR-prosesseissa. Muita kehitettäviä koh-

teita höyryreformoinnin prosessissa ovat materiaalien parantaminen, yksiköiden toimin-

tojen integrointi, tasapaino-olosuhteiden muuttaminen ja lämmönsiirron pituusasteen 

pienentäminen. SMR-prosessin ongelmakohtia ovat muun muassa reaktorien lyhytikäi-

syys rajujen olosuhteiden (lämpötila >850 °C, höyryn osapaine 30 bar) takia, lämpögra-

dientit, pitkät ylös- ja alasajoajat, katalyyttien alle 10 prosentin aktiivisuus reaktorissa, 

suuret reaktorikoot sekä energiankulutus korkeiden prosessilämpötilojen takia. Lisäksi 

päästöt ja SMR-teknologian kehittymättömyys vuosikymmenten optimoinnista huoli-

matta luovat tarvetta reformoinnin suorittamiselle sähköreaktoreita käyttäen. [21, s. 6–

7.]  

Teollisen mittakaavan reformointiprosessien sähköistämisessä tämänhetkisten tutki-

musten perusteella suoraviivaisinta olisi sähköisesti lämmittää prosessin pääreformoija 

(kuva 8). Kuvaan 1 verrattuna huomataan lämpöhäviöiden ja lämmönkierrätyksen tar-

peen merkittävä pienentyminen. Rikinpoistoon ja esireformointiin tarvittavaa lämmitystä 
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voitaisiin johtaa prosessikaasusta ennen synteesikaasun vesikaasureaktiota. Esirefor-

moinnin jälkeinen lämmitys voitaisiin poistaa kokonaan kohdistetun ja tasaisen lämmi-

tyksen ansiosta tuhkan muodostumisen minimoinniksi sekä sen vuoksi, että suuri reak-

torikoko ei ole enää vaikuttava tekijä. [20, s. 89–90.] 

 

Kuva 8. Sähköistetty reformointiyksikkö. [20, s. 90.] 

Höyryreformointi perinteisellä tekniikalla tapahtuu reformerissa, jonka reaktoriin on sijoi-

tettu sadoittain halkaisijaltaan 8–12 cm ja pituudeltaan 10–14 m olevia katalyyttipelle-

teillä täytettyjä putkireaktoreita. Reformerin termodynamiikka noudattaa Le Châtelier’n 

periaatetta. Prosessin lämpötilana käytetään 850–950 °C korkean metaanin konversion 

saavuttamiseksi ja höyryn osapaineena 20–30 bar, sillä pääasiallisia synteesikaasun 

käyttökohteita ovat ammoniakin ja metanolin valmistus sekä Fischer-Tropsch -synteesi, 

jotka hyötyvät korkeasta SMR-prosessin paineesta. Höyryreformoinnin suurimpana ra-

joittavana tekijänä on lämmönsiirto, joka pitää reaktorit isoina, katalyyttien aktivoitumis-

asteen matalana ja tuottaa paljon hukkalämpöä. [20, s. 5–6.] 

Kuva 9 vertaa perinteisen ja sähköllä suoritettavan reformoinnin lämpötilaprofiileja ja re-

aktorimittoja. Perinteisen reformerin lämpötilaprofiilista hahmottuu heikko lämmönsiirto. 

Lämpötila laskee vahvasti polttimien ja metrin etäisyydellä olevan putkireaktorin välillä. 

Lämpötila jatkaa laskemistaan katalyytillä täytetyssä putkessa, katalyytin heikon läm-

mönjohtavuuden vuoksi, joka nostaa riskiä tuhkan muodostumiseen. Sähköllä lämmite-

tyssä putkireaktorissa putki lämmitetään suoraan reaktoriin upotetuilla johtimilla esimer-

kiksi kuparilla. Putken katalyytillä täyttämisen sijaan katalyytti pinnoitetaan putkireaktorin 
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sisäpinnalle, jolloin lämpötilaprofiili pysyy tasaisena lämmityksen kohdistuessa suoraan 

reaktoriin ja siihen pinnoitettuun ohueen katalyyttikerrokseen. [22.] 

 

 

Kuva 9. Perinteisen reformoinnin ja sähköreformoinnin lämpötilaprofiilit sekä dimensiot. [22.] 

Perinteisen höyryreformoinnin metaanin konversio vedyn teollisen mittakaavan tuotan-

nossa on 70–80 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä prosessi tuottaa 9,7 kgCO2/KgH2. Säh-

köreformoinnilla päästöt laskevat lukemaan 6,4 kgCO2/KgH2, sillä metaanin konversio 

nousee 90 prosenttiin. Lisäksi oletetaan vedyn erotustehokkuuden olevan 95 prosenttia. 

Tämänhetkisten arvioiden perusteella sähköllä toimiva höyryreformointi tulee yrityksille 

houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi toimiessaan 90 prosentin metaanin konversiolla, 95 

prosentin vedyn erotustehokkuudella ja 95 prosentin energiatehokkuudella. Lisäksi hiili-

veron on pysyttävä yli 35 eurossa päästettyä hiilidioksiditonnia kohden ja maakaasun 

sekä sähkön hinnan tulee noudattaa nykyistä kehitystään.  [20, s. 90–91.]  
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6 Kokeellinen osuus 

Työn kokeellinen osuus suoritettiin VTT:n laboratoriotiloissa PPFR2 (Pressurized Plug 

Flow Reactor) -laitteistolla, johon oli lisätty POWER-virtalähde reaktorin sähkölämmi-

tystä varten (kuva 10). Koesuunnitelma rakennettiin kirjallisuudesta löytyneiden koepa-

rametrien ja aiemmin tehtyjen kokeiden perusteella. Kokeiden suorittaminen aloitettiin 

RWGS-reaktion ajamisella, josta siirryttiin metaanin kuivareformointiin. Näiden koesar-

jojen jälkeen laitteistoa muutettiin soveltumaan metaanin ja eteenin höyryreformointiin. 

Tavoitteena oli tutkia hiilivetyjen konversioita ja reformoinnin onnistumista sähkölämmi-

tetyssä reaktorissa. Muutettavina koeparametreinä toimi reaktorin lämpötila, syöttökaa-

sujen virtausnopeudet, syöttösuhteet ja putkireaktorin pituus.  

 

Kuva 10. Kokeissa käytetty laitteisto 

6.1 Koelaitteisto 

Paineistetussa tulppavirtausreaktorikoelaitteistossa tavallisesti uunille kulkeva reaktori-

linja oli ohitettu ja siirretty sähköreaktorilinjalle. Kokeissa käytettiin 0,5 m:n ja 1 m:n pitui-
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sia putkireaktoreita (kuva 11.), jotka lämmitettiin sähköllä käyttäen POWER-virtaläh-

dettä. Putkireaktorit olivat ulkohalkaisijaltaan 6 mm ja sisähalkaisijaltaan 5,2 mm. Kata-

lyyttipinnoitteena reaktoreissa oli rhodiumia, jonka kantajamateriaalina toimi alumiiniok-

sidi. Virtalähde koostui termoelementistä, tehonsyöttösäätimestä ja tehon mittaajasta 

(Kuva 12). Laitteiston kaasuanalysaattorina käytettiin MRU-analysaattoria, eteenin refor-

moinnissa MRU-analysaattorin lisäksi käyttöön otettiin kaasukromatografi. Höyryrefor-

moinnin laboratoriokokeissa käytettiin pumppua veden pumppaamiseksi linjastoon (kuva 

12). Koelaitteisto oli yhdistetty valvomo-ohjelmaan, jolla prosessia voitiin säädellä ja ke-

rätä tuotettua dataa. Syöttökaasujen massavirrat, hiilivetyjen konversiot ja kaasujen pi-

toisuudet laskettiin Microsoft Excel -ohjelmistolla (kuva 13). 

 

Kuva 11. 0,5 m (vasemmalla) ja 1 m eristämättömät putkireaktorit. 
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Kuva 12. Vasemmalla POWER-virtalähde, jonka päällä etuosassa tehonsyötön säädin ja takana 
tehon mittaus. Oikealla höyryreformoinnissa käytetty pumppu. 

 

Kuva 13. Oikealla valvomo-ohjelma prosessin säätämiseen ja tarkkailuun, vasemmalla Excel-las-
kentapohja prosessiarvojen laskemiseen. 
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Eteenin reformoinnissa käytettiin Agilent 7890 A GC systems -kaasukromatografia, sillä 

MRU-kaasuanalysaattori ei tunnistanut eteenikaasua. GC:n ohjaamiseen ja tulosten kä-

sittelyyn käytettiin Chemstation-ohjelmaa. Hiilivetyjen analysointi onnistui pitoisuusalu-

eella 0–60000 til-ppm. Injektorista, kahdesta FID-detektorista ja kolmesta kolonnista 

koostuva järjestelmä kalibroitiin analysoitavan kaasun perusteella aina ennen tai jälkeen 

ajon. Kalibrointikaasuseoksia oli saatavilla tutkittavan hiilivedyn mukaan. Chemstation- 

ohjelmalla valittiin metodi, joka sisälsi ajoparametrit. Tämän jälkeen näytteiden lukumää-

rään voitiin vaikuttaa sequence-toiminnolla. Kokeiden päättymisen jälkeen Chemstati-

onilta nähtiin kaasuseoksen koostumus ja kerätty data käsiteltiin Excel-makrojen avulla. 

6.2 Vaaditut toimenpiteet kokeiden suorittamiseksi 

Ennen tutkimustyön aloittamista koelaitteistolle oli tehtävä toimenpiteitä, turvallisuuden, 

laitteiston toimivuuden ja laadukkaiden koetuloksien varmistamiseksi. Aluksi käynnistet-

tiin valvomo-ohjelma PPFR2-laitteistolle sekä Excel-taulukointisovellus ajopohjien käyt-

tämiseksi ja tietojen tallentamisen takaamiseksi. Tämän jälkeen vaihdettiin Bronkhorstin 

massavirtaussäätimet kokeissa käytettäville kaasuille, jotka kalibroitiin ja joita käytettiin 

kaikkien laboratoriokokeiden ajan. Ennen päivän kokeiden aloittamista kokeissa käytet-

tävien kaasujen määrät kaasupulloissa tarkastettiin ja tarvittaessa tyhjät pullot vaihdet-

tiin. Lisäksi MRU-kaasuanalysaattorin kalibrointi tarkistettiin. 

Kuivareformointia varten tavallisesti uunille menevä linjasto ohitettiin kulkemaan sähkö-

reaktorille. Reaktoriksi valittiin kokeissa kulloinkin käytetty putkireaktori, jonka puoliväliin 

kiinnitettiin lämpötila-anturit toisiaan koskettamatta, reaktorin keskiosan lämpötilan välit-

tämiseksi valvomo-ohjelmalle ja POWER-virtalähteen tehonsyötölle (kuva 14). Kaasujen 

syöttöventtiilit avattiin manuaalisesti laitteistosta ja valvomo-ohjelmasta. MRU-analy-

saattorin kalibrointi tarkistettiin typpivirtauksella ja reaktorilinjalle suoritettiin paineistus-

koe typellä linjaston tiiviyden varmistamiseksi. Halutut syöttövirtaukset laskettiin Excelin 

nestesyöttöpohjaa käyttämällä, josta lukemat siirrettiin valvomo-ohjelmaan (liite 1). Pai-

neistuksen jälkeen reaktori eristettiin lasikuituvillalla ja eristeliinoilla lämpöhäviöiden mi-

nimoimiseksi. Höyryreformointia varten tehtiin pieniä muutoksia: laitteistoon lisättiin 

pumppu veden pumppaamiseksi syöttökaasuihin (kuva 12) ja reaktorilinja lämmitettiin 
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sekä eristettiin veden kondensoitumisen estämiseksi. Ennen pumpun käyttöönottoa tar-

kistettiin syöttöveden määrä, pumpun kompressibiliteetti ja mahdolliset imulinjalle jää-

neet ilmakuplat. 

 

Kuva 14. Kiinnitetyt lämpötila-anturit putkireaktorin keskiosassa. 

Ennen päivän ensimmäistä koetta ohituslinjalle suoritettiin aina IN-mittaus, jossa kaa-

sukellolle päästettiin syöttökaasuja ja tarkastettiin, että lasketut tilavuusvirrat vastasivat 

reaaliarvoja. Metaanin höyryreformoinnissa IN-mittauksia ei suoritettu, koska vesihöyry 

ei kulkenut kaasukellon läpi. IN-mittauksen jälkeen linjastoa huuhdeltiin typpivirtauksella, 

kunnes analysaattori oli nollaantunut muiden kaasujen suhteen. Seuravaksi reaktorilin-

jan venttiilit avattiin ja ohituslinjan suljettiin. Reaktorilinjalle ajettiin typpeä, samalla käyn-

nistäen POWER-virtalähde ja siihen kuuluva tehonsyöttölaite. Lämpötilaa nostettiin mal-

tillisesti tehoa kasvattamalla, kunnes koelämpötila oli saavutettu. Reaktorin lämmitys ko-

keiden alimpaan reaktiolämpötilaan 650 °C kesti noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen reak-

torilinjaan aloitettiin syöttökaasujen ajaminen, joiden reagoiminen reaktorissa johti reak-

torilämpötilan alenemiseen, reaktion endotermisyyden vuoksi. Reaktorin lämpötilan nos-



26 

 

tamisen ja reaktion tasapainon saavuttamisen jälkeen suoritettiin OUT-mittaus virtaus-

määrän tarkastamiseksi. OUT-mittauksen jälkeen laitteistoon sijoitettiin CO- hälyttimiä 

henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi. Ajon aikana seurattiin reaktorin lämpöti-

laa, tehonsyöttöä, painetta, kaasuvirtauksia ja MRU-kaasuanalysaattorin lukemia. 

Eteenin reformoinnissa GC:n kalibroinnin jälkeen tarkistettiin Chemstationin lukemien 

vastaavan kalibrointikaasupullon sisältämän kaasun koostumusta. Kokeiden alussa 

GC:llä suoritettiin vähintään kolme IN-mittausta, joilla tarkistettiin, että jokainen koe antoi 

Chemstation-ohjelmalle samat arvot kaasun koostumuksesta. OUT-ajojen loputtua GC:n 

datan kerääminen lopetettiin Chemstationista ja laitteelle kulkevat venttiilit suljettiin. 

Kokeet lopetettiin laskemalla kaikkien muiden syöttökaasujen virtaus nollille lukuun otta-

matta typpeä, jonka virtausta nostettiin. Reaktorin tehonsyöttöä pienennettiin tasaisesti 

lämpötilan laskemiseksi, jonka jälkeen POWER-virtalähteen virrat sammutettiin. Reak-

torin jäähtyminen korkeimmasta reaktiolämpötilasta 850 °C kesti noin 15 minuuttia. Suo-

ritettujen laboratoriokokeiden tiedot tallennettiin Exceliin valvomo-ohjelmasta ja syöttö-

kaasujen venttiilit suljettiin. 

6.3 Kokeiden järjestelyt ja suorittaminen 

Tutkimustyön reformointikokeiden suoritusajankohta oli 3.3.2021–25.3.2021. Tehtyjen 

laboratoriokokeiden koesuunnitelma löytyy liitteestä 3, yhteensä kokeita suoritettiin 52 

kappaletta. Kokeet suoritettiin ilmanpaineessa, lämpötila-alueen ollessa 650–850 °C ja 

virtausmäärien ollessa 1–3 l/min. Koepisteitä pyrittiin ajamaan tasapainotilan saavutta-

miseen asti. 

Kuusi ensimmäistä koetta ajettiin 0,5 m putkireaktorilla (kuva 11), jonka ulkohalkaisija oli 

6mm ja katalyyttipinnoitteen massa 0,372 g. Laitteiston viimeisimmät kokeet oli tehty 

2020 syksyllä RWGS-reaktiota ajamalla, joten ensimmäisenä kokeena (koe 1) suoritet-

tiin RWGS-reaktion ajaminen laitteiston toiminnan varmistamiseksi. RWGS-koepisteen 

jälkeen PPFR2-laitteistolla kokeiltiin ensimmäistä kertaa sen historiassa kuivareformoin-

tia sähköreaktorissa. Kuivareformoinnin 5 ensimmäistä koepistettä (kokeet 2–6) ajettiin 

700 °C:n lämpötilassa 2 l/min virtausmäärällä muuttaen syöttökaasujen syöttösuhteita 

reaktion etenemisen seuraamiseksi. Kokeissa pyrittiin saamaan suuntaviivoja, paljonko 
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typen määrä syöttökaasussa vaikuttaa reaktioon ja millä syöttösuhteilla metaanin kon-

versio olisi korkein. Metaanin ja hiilidioksidin syöttösuhde oli 1:1, ja typen määrää vähen-

nettiin jokaisessa kokeessa 10 prosenttia, kunnes sen osuus syöttökaasujen kokonais-

määrästä oli 10 prosenttia. Taulukko 2 havainnollistaa kokeiden 2–6 syöttökaasujen 

syöttösuhteet. 

Taulukko 2. Laboratoriokokeiden 2–6 syöttökaasujen syöttösuhteet. 

Koe Syöttökaasut Syöttösuhde  

2 CH4/CO2/N2 25/25/50 

3 CH4/CO2/N2 30/30/40 

4 CH4/CO2/N2 35/35/30 

5 CH4/CO2/N2 40/40/20 

6 CH4/CO2/N2 45/45/10 

Kaikissa kokeissa metaanin konversio oli noin 7 prosenttia, alhaisesta lämpötilasta ja 

suuresta virtauksesta johtuen. Jatkokokeita varten päätettiin syöttökaasujen 

CH4/CO2/N2-suhteeksi ottaa 45/45/10 reagoivien kaasujen määrän maksimoimiseksi. 

Syöttösuhteiden määrityksen jälkeen 0,5 m:n putkireaktori vaihdettiin 1 m:n putkireakto-

riin, jonka ulkohalkaisija oli 6 mm ja katalyyttipinnoitteen massa 0,660 g. Metaanin kui-

vareformointia suoritettiin 13 koetta (kokeet 7–19), lämpötilaa ja virtausmääriä säätäen. 

Kokeet 7–11 ajettiin virtausmäärällä 1 l/min aloittaen 650 °C lämpötilasta edeten 50 °C:n 

välein loppulämpötilaan 850 °C. Kokeet 12–16 ajettiin virtausmäärällä 2 l/min lämpötilo-

jen ollessa samat kuin kokeissa 7–11. Kokeet 17–19 ajettiin virtausmäärällä 3 l/min läm-

pötiloissa 650 °C, 700°C ja 750 °C. Kokeet keskeytettiin lämpötilassa 750 °C häkävuo-

don takia, sillä laitteisto ei kestänyt suuren virtauksen ja korkean lämpötilan yhdistelmää. 

Metaanin höyryreformointi aloitettiin kuivareformoinnin tavoin syöttökaasujen suhteita 

muuttamalla. Virtausmäärä pidettiin vakiona 2 l/min kokeissa 20–25, kokeet 20 sekä 21 

suoritettiin lämpötilassa 650 °C ja kokeet 22–25 lämpötilassa 750 °C. Typen syöttösuh-

teeksi ensimmäisessä kokeessa valittiin 50 prosenttia ja sitä laskettiin, kunnes sen osuus 

syöttökaasujen kokonaismäärästä oli 10 prosenttia. Kirjallisuudesta saatujen tulosten 

perusteella veden määrä metaaniin verrattuna syöttökaasussa asetettiin 1,1-kertaiseksi 

hiilen muodostumisen välttämiseksi ja konversion maksimoimiseksi. Höyryreformoinnin 
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jatkokokeet suoritettiin typen määrän ollessa 10 prosenttia syöttökaasujen kokonaismää-

rästä, jotta vertailu kuivareformoinnin konversioihin olisi helpompaa. Taulukko 3 esittää 

kokeiden 20–25 syöttökaasujen suhteet. 

Taulukko 3. Laboratoriokokeiden 20–25 syöttökaasujen syöttösuhteet. 

Koe Syöttökaasut Syöttösuhde  

20 CH4/H2O/N2 23,8/26,2/50 

21 CH4/H2O/N2 28,5/31,5/40 

22 CH4/H2O/N2 28,5/31,5/40 

23 CH4/H2O/N2 33,3/36,7/30 

24 CH4/H2O/N2 38,1/41,9/20 

25 CH4/H2O/N2 42,8/47,2/10 

Syöttösuhteen päättämisen jälkeen tehtiin 14 kappaletta metaanin höyryreformointiko-

keita (kokeet 16–39), joissa muutettavia parametrejä olivat lämpötila ja virtausmäärä. 

Kokeet 26–30 suoritettiin virtausmäärällä 1 l/min, lämpötila-asteikolla 650–850 °C. Ko-

keet 31–33 ajettiin 3 l/min virtausmäärällä, lämpötila-asteikolla 650–750 °C. Lämpöti-

lassa 750 °C koettiin sama ongelma kuivareformoinnin kanssa, laitteiston alkaessa vuo-

tamaan häkää suuren virtauksen ja lämpötilan takia. Kokeilla 34 ja 35 verrattiin syöttö-

kaasussa olevan veden määrän vaikutusta metaanin konversioon virtausmäärällä 2 

l/min, lämpötilassa 750 °C. Koe 34 suoritettiin veden syöttösuhteen ollessa 1,1 verrat-

tuna metaaniin ja koe 35 suhteen ollessa 1:1. Koesarjaa 31–35 seuranneena päivänä 

19.3.2021 suoritetut päivän ensimmäiset kokeet 36 ja 37 ajettiin kokeiden 34 ja 35 

kanssa samoilla koeparametreillä konversioiden vertaamiseksi. Kokeet 38 ja 39 suoritet-

tiin virtausmäärällä 1 l/min lämpötiloissa 800 °C ja 850 °C, metaanin ja veden syöttösuh-

teen ollessa 1:1, jotta saatiin enemmän näyttöä veden merkityksestä kaasusyötössä me-

taanin konversioon. Kokeissa 48–52 pyrittiin tahallisesti luomaan reaktiolle epäotolliset 

suhteet säätämällä virtaus 2 l/min suuruiseksi ja laskemalla metaanin ja veden syöttö-

suhde 1:0,8. 

Kokeet 40–47 koostuivat eteenin höyryreformoinnista. Eteenikaasua oli helposti saata-

villa VTT:n laboratoriossa suoraan kaasulinjastosta, joten koesuunnitelman raskaam-

maksi hiilivedyksi päätettiin ottaa eteeni ja tutkia sen konversiota sähköreformoinnin eri 

lämpötiloissa sekä syöttösuhteilla. Kokeet 40–44 suoritettiin lämpötilassa 750 °C,1 l/min 
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virtausmäärällä, syöttösuhteita muuttaen. Vettä oli 2,5-kertainen määrä suhteessa etee-

niin ja typen määrää vähennettiin jokaisessa kokeessa 10 prosenttia, kunnes sen osuus 

syöttökaasuista oli 10 prosenttia. Taulukko 4 havainnollistaa kokeiden 40–44 syöttökaa-

sujen syöttösuhteet. 

Taulukko 4. Laboratoriokokeiden 40–44 syöttökaasujen syöttösuhteet. 

Koe Syöttökaasut Syöttösuhde  

40 C2H4/H2O/N2 14,3/35,7/50 

41 C2H4/H2O/N2 17,1/42,9/20 

42 C2H4/H2O/N2 20/50/30 

43 C2H4/H2O/N2 22,9/57,1/20 

44 C2H4/H2O/N2 25,7/64,3/10 

Kokeet 45–47 suoritettiin virtausmäärällä 1 l/min käyttäen kokeen 44 syöttökaasujen 

syöttösuhteita. Kokeiden lämpötilat olivat 750 °C, 800 °C ja 850 °C. Tavoitteena oli tutkia 

reaktion käyttäytymistä lämpötilan noustessa. Kokeita suuremmilla virtausmäärillä ei 

suoritettu eteenille massavirtaussäätimien maksimikapasiteettien ollessa 1,5 l/min. 

7 Tulokset 

MRU-analysaattorin ja GC:n keräämien kaasun koostumustietojen perusteella saatiin 

laskettua konversiot Excel-pohjassa (liite 2) metaanille ja eteenille jokaisessa koepis-

teessä. Konversio laskettiin kaavalla 

𝑋𝑎 =
𝑛𝑎,𝑖𝑛−𝑛𝑎,𝑜𝑢𝑡

𝑛𝑎,𝑖𝑛
∗ 100%    (1) 

jossa Xa on hiilivedyn konversio, na, in on hiilivedyn ainemäärä syötössä ja na, out on hiili-

vedyn ainemäärä ulostulossa. 

Laboratoriokokeiden konversioita verrattiin Outotec HSC -ohjelmalla simuloituihin tasa-

painotiloihin, joiden konversiot laskettiin Excelillä. Laboratoriokokeiden konversioihin 

vaikuttivat muun muassa mittausepävarmuus, inhimilliset virheet ja laitevirheet. 
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7.1 Kuivareformointi 

Kuivareformoinnin pääkokeet suoritettiin kaasujen CH4/CO2/N2-syöttösuhteilla 45/45/10. 

Taulukko 5 esittää laboratoriokokeiden konversiot eri virtausmäärillä ja lämpötiloilla. Li-

säksi taulukossa on tasapainokonversiot eri lämpötiloissa. Kuva 15 havainnollistaa kon-

version muuttumista virtausmäärää ja lämpötilaa säädettäessä. 

Taulukko 5. Laboratoriokokeiden 7–19 sekä simuloitujen tasapainotilojen konversiot ja H2/CO-
suhteet eri lämpötiloissa sekä virtausmäärissä. 

Kokeen nro Virtaus 
l/min 

Lämpötila °C Konversio % 
CH4 

H2/CO-suhde Tasapaino % 

7 1 650 11,0 0,4 81,5 

8 1 700 19,9 0,5 88,7 

9 1 750 43,5 0,7 93,1 

10 1 800 83,4 0,9 95,7 

11 1 850 98,6 1,0 97,2 

12 2 650 10,0 0,4 81,5 

13 2 700 13,9 0,5 88,7 

14 2 750 29,3 0,7 93,1 

15 2 800 57,9 0,8 95,7 

16 2 850 93,9 0,9 97,2 

17 3 650 7,0 0,3 81,5 

18 3 700 12,6 0,4 88,7 

19 3 750 24,7 0,6 93,1 
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Kuva 15. Metaanin kuivareformoinnin konversiot laboratoriokokeissa ja tasapainotilassa. 

Kuvasta 15 nähdään konversion kasvavan kaikilla virtausmäärillä lämpötilan noustessa. 

Virtausmäärällä 1 l/min saavutettiin tasapainotilan konversio lämpötilassa 850 °C, mit-

taus- ja laitevirheet huomioiden ja virtausmäärällä 2 l/min päästiin lähelle tasapainotilan 

konversiota lämpötilassa 850 °C. Alemmissa lämpötiloissa laboratoriokokeiden konver-

sioissa oli huomattava ero simuloituihin tasapainotilan konversioihin. Lähimpänä tasa-

painotilaa oleva konversio saavutettiin korkeissa lämpötiloissa pientä virtausmäärää 

käyttäen. 

Reaktiot saavuttivat tasapainotilan minuuteissa kuivareformoinnin laboratoriokokeissa, 

virtauksen ollessa 1 l/min ja 2 l/min (Kuva 16.). 3l/min virtauksella lämpötiloissa 650–

750 °C kokeita ei onnistuttu ajamaan tasapainotilaan konversion laskiessa tasaisesti ja 

tiukan koeaikataulun takia, joka ei mahdollistanut monien tuntien pituisia ajojaksoja. Kon-

version laskeminen johtui luultavasti katalyytin deaktivoitumisesta. Reaktorin keskiläm-

pötila pysyi tasaisena kokeiden ajan, ja paine-eroja tai hiilen muodostumista ei havaittu 

kaikkien kokeiden suorittamisen sekä reaktorin purkamisen jälkeen, joten katalyytin 

deaktiovitumisen syy jäi epäselväksi. Kuva 17 havainnollistaa konversion laskemisen 

kokeissa 17–19, kokeet lopetettiin 750 °C lämpötilassa laitteiston hiilimonoksidivuodon 

takia suuresta virtauksesta ja korkeasta lämpötilasta johtuen. 
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Kuva 16. Reaktion vaatima aika tasapainotilan saavuttamiseen siirryttäessä kokeesta 15 kokee-
seen 16. 

 

Kuva 17. MRU-analysaattorin kaasujen koostumusten muuttuminen metaanin kuivareformoin-
nissa virtausmäärällä 3 l/min, 650–750 °C lämpötiloissa. 
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7.2 Metaanin höyryreformointi CH4/H2O-syöttösuhteilla 1:1,1 ja 1:1 

Metaanin höyryreformoinnin pääkokeet suoritettiin kaasujen CH4/H2O/N2-syöttösuhteilla 

42,8/47,2/10. Lisäksi suoritettiin kaksi koetta syöttösuhteilla 45/45/10. Kuivareformoin-

nissa typen määrä syöttökaasuissa ei vaikuttanut konversioon juuri ollenkaan, konver-

sion ollessa noin 7 prosenttia kaikissa koepisteissä. Kuivareformointiin verrattuna höyry-

reformoinnissa metaanin konversio laski tasaisesti typen määrän vähentyessä, ja pää-

kokeet päätettiin kuitenkin suorittaa syöttökaasujen sisältäessä 10 prosenttia typpeä tu-

losten vertailun helpottamiseksi. Taulukko 6 kuvaa konversion muutosta typen määrää 

muutettaessa. 

Taulukko 6. Typen määrän vaikutus konversioon laboratoriokokeissa 20–25. 

Kokeen nro Virtaus 
l/min 

Lämpötila °C Konversio % 
CH4 

Typen määrä 

20 2 650 18,0 50 

21 2 650 12,4 40 

22 2 750 63,7 40 

23 2 750 54,1 30 

24 2 750 47,4 20 

25 2 750 42,8 10 

Taulukko 7 esittää metaanin höyryreformoinnin konversiot ja tasapainokonversiot eri 

koepisteissä, muutettavien koeparametrien ollessa lämpötila ja virtausmäärä. Taulukon 

tasapainokonversiot on laskettu eri lämpötiloissa. Kuva 18 havainnollistaa konversion 

muuttumista lämpötilaa ja virtausmäärää säädettäessä. 
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Taulukko 7. Laboratoriokokeiden 26–34 sekä simuloitujen tasapainotilojen konversiot ja 
H2/CO-suhteet eri lämpötiloissa sekä virtausmäärissä. 

Kokeen nro Virtaus 
l/min 

Lämpötila °C Konversio % 
CH4 

H2/CO-suhde Tasapaino % 

26 1 650 11,7 6,3 70,0 

27 1 700 25,9 5,0 79,5 

28 1 750 59,1 3,9 87,6 

29 1 800 95,1 3,2 93,9 

30 1 850 99,3 3,1 97,3 

31 3 650 4,1 5,3 70,0 

32 3 700 11,8 4,4 79,5 

33 3 750 31,1 3,8 87,6 

34 2 750 39,3 3,8 87,6 

 

 

Kuva 18. Metaanin konversiot höyryreformoinnin laboratoriokokeissa CH4/H2O-suhteella 1:1,1 ja 
tasapainotilassa. 

Kuvasta 18 havaitaan, että kuivareformoinnin tavoin konversio kasvoi reaktiolämpötilan 

noustessa ja virtausmäärän laskiessa. Virtausmäärällä 1 l/min saavutettiin tasapaino-
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konversio 800 °C lämpötilassa. Tasapainokonversiota suuremmat lukemat selittyvät mit-

tausepävarmuudella ja laitevirheillä. 2 l/min virtausmäärällä ei suoritettu kokonaista koe-

sarjaa, sen sijaan ajettiin neljä koepistettä CH4/H2O-syöttösuhteilla 1:1 ja 1:1,1 lämpöti-

lassa 750 °C. Virtausmäärällä 3 l/min kokeet jouduttiin lopettamaan 750 °C lämpötilassa 

laitteiston hiilimonoksidin vuotamisen takia. Tasapainokonversio erosi huomattavasti la-

boratoriokokeiden konversioista 650–750 °C lämpötiloissa. Suuri ero johtui luultavasti 

putkireaktorin pituudesta, koska pidemmällä putkireaktorilla kaasuilla olisi ollut enemmän 

aikaa reagoida. 

Virtausmäärillä 1 l/min ja 2 l/min reaktioiden tasapainotila saavutettiin kuivareformoinnin 

tapaan erittäin nopeasti (kuva 19). Virtausmäärällä 3 l/min lämpötiloissa 650–750 °C re-

aktioiden konversio laski tasaisesti eikä ajankäytöllisten syiden takia reaktioita ollut aikaa 

ajaa tasapainotilaan asti. Kuva 20 havainnollistaa konversion tasaisen laskemisen ko-

keessa 33. Hiilen muodostumista eikä paine-eroja havaittu ja lämpötila reaktorissa pysyi 

tasaisena kaikkien kokeiden aikana. 

 

Kuva 19. Reaktion vaatima aika tasapainotilan saavuttamiseen siirryttäessä kokeesta 29 kokee-
seen 30. 
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Kuva 20. Analysaattorin kaasun koostumuksien muuttuminen virtausmäärällä 3 l/min, lämpöti-
lassa 650 °C 

Katalyytin deaktivoituminen herätti kysymyksen katalyytin mahdollisesta vahingoittumi-

sesta, jota päätettiin tutkia toistamalla kokeet 34 ja 35. Kokeiden konversioita verrattiin 

keskenään sekä aikaisempiin kokeisiin. Taulukko 8 esittää saadut kokeiden tulokset. 

 

Taulukko 8. Kokeet 34-37 katalyytin toiminnan tarkistamiseksi. 

Kokeen 
nro 

Virtaus 
l/min 

CH4/H2O Suhde Lämpötila 
°C 

H2/CO-suhde Konversio % 
CH4 

34 2 1:1,1 750 3,8 39,3 

35 2 1:1 750 3,8 35,9 

36 2 1:1 750 3,6 37,0 

37 2 1:1.1 750 3,8 40,2 

Kokeiden välisissä konversioissa ei huomattu merkittäviä eroja, ja katalyytin aktiivisuus 

pysyi hyvänä ajojen aikana. Katalyytin deaktivoitumista havaittiin ainoastaan virtausmää-

rän ollessa 3 l/min, joka on voinut johtua suuren virtausmäärän irrottaessa hieman put-

kireaktorin katalyyttipinnoitetta. Katalyytin aktiivisuus palautui kuitenkin virtausta pienen-

tämällä normaalille tasolleen ja myöhemmissä kokeissa onnistuttiin saavuttamaan simu-

loidut tasapainokonversiot. 
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7.3 Metaanin höyryreformointi CH4/H2O-syöttösuhteilla 1:1 ja 1:0,8 

Veden alimäärällä tehdyissä pääkokeissa kaasujen CH4/H2O/N2-syöttösuhde oli 

50/40/10. Kokeiden tavoitteena oli tutkia epäideaalisten reaktio-olosuhteiden vaikutusta 

konversioon. Taulukko 9 esittää laboratoriokokeiden ja simuloitujen tasapainotilojen kon-

versiot muutettavien koeparametrien ollessa lämpötila ja virtausmäärä. 1:1-suhteella aje-

tut kokeet 38 ja 39 antoivat suuntaviivoja, kuinka paljon koeparametrejä kannattaa sää-

tää epäideaalisten olosuhteiden saavuttamiseksi syöttösuhteella 1:0,8. 

Taulukko 9. Kokeiden 38, 39, 49–52 sekä simuloitujen tasapainotilojen konversiot ja H2/CO-
suhteet eri lämpötiloissa sekä virtausmäärissä. 

Kokeen 
nro 

Virtaus 
l/min 

CH4/H2O Suhde Lämpötila 
°C 

Konversio % 
CH4 

Tasapaino 

38 1 1:1 800 90,5 91,4 

39 1 1:1 850 95,8 94,2 

48 2 1:0,8 650 0,7 71,3 

49 2 1:0,8 700 1,3 80,5 

50 2 1:0,8 750 3,6 87,0 

51 2 1:0,8 800 10,6 91,4 

52 2 1:0,8 850 27,6 94,2 

Veden ja metaanin syöttösuhteella 1:1 virtausmäärän ollessa 1 l/min reaktio saavutti si-

muloidun tasapainotilan konversion lämpötilassa 800 °C (koe 38). Veden alimäärällä ja 

virtausmäärää nostamalla syötössä saavutettiin vain 10,6 prosentin konversio samassa 

lämpötilassa (koe 51). 650–750 °C lämpötiloissa reformointireaktio tapahtui erittäin hei-

kosti, metaanin konversion ollessa 0,7–3,6 prosenttia. Kuvasta 21 nähdään veden suuri 

merkitys reformointireaktion konversion kannalta. Kuva 22 havainnollistaa katalyytin 

deaktivoitumisen lämpötiloissa 800 °C ja 850 °C, jolloin konversio on alkanut nouse-

maan. 650–750 °C lämpötiloissa katalyytin deaktivoitumista ei ole havaittavissa, tapah-

tuvan reformointireaktion heikkouden vuoksi. Syyt erittäin alhaiselle konversiolle verrat-

tuna simuloitujen tasapainotilojen metaanin konversioihin jäivät epäselviksi. 
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Kuva 21. Metaanin konversiot höyryreformoinnin laboratoriokokeissa CH4/H2O-suhteella 1:0,8 
sekä tasapainotilassa. 

 

Kuva 22. MRU-analysaattorin kaasun koostumuksien muuttuminen virtausmäärällä 2 l/min läm-
pötiloissa 650–850 °C. 
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7.4 Eteenin höyryreformointi 

Eteenin höyryreformoinnissa tapahtuvat pääreaktiot ovat seuraavat: 

C2H4 + 2H2O→2CO+4H2  ΔH298K =210.1kJ/mol  (R12) 

 

CO + H2O → CO2+H2  ΔH298K = -41.2kJ/mol  (R13) 

 

CO + 3H2→ CH4+H2O   ΔH298K = -205.9kJ/mol  (R14) 

Reaktioyhtälö 12 kuvaa eteenin höyryreformointia. Reaktioyhtälön stoikiometrisistä ker-

toimista nähdään vesimolekyylejä olevan kaksinkertainen määrä lähtöaineissa etee-

nimolekyyleihin verrattuna. Eteenin höyryreformoinnin pääkokeet päätettiinkin suorittaa 

kaasujen C2H4/H2O/N2-syöttösuhteilla 25,7/64,3/10 veden määrän ollessa syötössä 2,5 

kertainen eteeniin verrattuna. Reaktio 13 kuvaa reformointireaktiossa tapahtuvaa vesi-

kaasureaktiota ja reaktio 14 eksotermista metanaatiota, jonka seurauksena reaktiossa 

syntyy metaania ja vettä. 

Kuivareformoinnin tapaan typen määrän muuttaminen syötössä ei vaikuttanut konversi-

oon merkittävästi.  Kokeissa 40–44 joissa typen määrää muutettiin syöttökaasuissa ei  

kaasukromatografi ollut käytössä, joten tarkkoja konversiolaskuja ei pystytty laskemaan. 

MRU-analysaattorin havaitseman vedyn määrästä pystyttiin kuitenkin päättelemään kon-

version olleen samaa suuruusluokkaa typen määrästä riippumatta tehdyissä kokeissa. 

Taulukko 10 esittää laboratoriokokeiden konversiot virtausmäärällä 1 l/min 750–850 °C 

lämpötiloissa. Tasapainotilojen konversioiden simulointi ei onnistunut eteenin höyryre-

formoinnissa, käytetyn simulointiohjelman rajallisuuden vuoksi. 
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Taulukko 10. Eteenin konversiot ja muodostuneen metaanin määrä tuotekaasussa kokeissa 45-
47. 

Kokeen nro Virtaus l/min Lämpötila °C Konversio % C2H4 Muodostunut CH4 ppm 

45 1 750 28,8 301 

46 1 800 44,5 735 

47 1 850 60,8 2136 

 

Kuva 23 havainnollistaa eteenin reformoinnin onnistuvan sähköreaktorissa ja konversion 

kasvamista lämpötilan noustessa. Metaanin kuiva- ja höyryreformointiin verrattuna kon-

versio kasvoi lineaarisesti lämpötilan noustessa, sen jäädessä matalammaksi metaanilla 

tehtyihin laboratoriokokeisiin verrattuna. Reformointiajojen aikana ei syntynyt painehävi-

öitä ja lämpötila pysyi tasaisena reaktorissa. Kuvasta 24 nähdään lämpötilan nostamisen 

vaikutus tuotekaasun koostumukseen MRU-analysaattorissa. Analysaattorikuvan viimei-

sessä kasvupisteessä lämpötilan noustessa 850 °C:seen metaanin konversio kasvoi 

vahvasti, jonka jälkeen vedyn määrä alkoi laskemaan ja reaktio etenemään tasapainoti-

laa kohti. Eteenin laboratoriokokeissa reaktioiden tasapainotilan saavuttaminen olisi vaa-

tinut pidempiä koeajoja. 

 

Kuva 23. Eteenin konversiot suoritetuissa laboratoriokokeissa. 
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Kuva 24. MRU-analysaattorin kaasujen koostumuksen muuttuminen virtausmäärällä 1 l/min, läm-
pötiloissa 750–850 °C 

8 Kokeellisen osuuden aikana havaitut ongelmat 

POWER-virtalähteen näyttöpaneeli virran ja jännitteen lukemille oli rikkoutunut, joten 

sähkön kulutuksen ja hyötysuhteen laskemisesta luovuttiin. Virtalähteen lämmitysteho 

oli laskenut huomattavasti verrattuna syksyllä 2020 suoritettuihin RWGS-kokeisiin, joissa 

reaktori oli saavuttanut reaktiolämpötilan muutamassa minuutissa ja huomattavasti al-

haisemmalla tehonsyötöllä verrattuna tässä työssä suoritettuihin kokeisiin. Esimerkiksi 

syksyllä 2020 reaktori lämpeni lämpötilaan 800 °C tehonsyöttölukemalla 12 asteikolla 0–

100, kun 3.3–25.3.2021 lämpötilaan 800 °C pääseminen vaati tehon syöttölukeman 28. 

Huoltotarkistuksessa löydettiin, että 66 prosenttia tehonsyötöstä karkasi reaktorin tulo- 

ja lähtölinjoille. Ratkaisuna tähän tulolinjan materiaali muutettiin tefloniin, mutta toimen-

piteen vaikutukset jäivät kuitenkin huomaamattomiksi. 

Putkireaktorien hento rakenne aiheutti molemmilla 0,5 m:n ja 1 m:n putkireaktoreilla lii-

täntöjä tehtäessä reaktorin toisen tiivistehelmen katkeamisen, jonka seurauksena pai-

neistuskokeen aikana linjasto vuosi typpeä ja reaktoreihin jouduttiin vaihtamaan uudet 

helmet. 
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Putkireaktoriin kiinnitetty lämpötila-anturin T217 lähettämä lämpötilalukema valvomo-oh-

jelmaan heittelehti jatkuvasti ~ 15 °C, joka vaikeutti reaktorin säätämistä oikeaan lämpö-

tilaan. Kokeissa 2–6 reaktiolämpötila oli 700 °C sijasta 670 °C, koska lämpötila luettiin 

virheellisesti POWER-virtalähteen tehonsyötöstä, eikä valvomo-ohjelmasta. 

Kokeellisen osuuden ja laitteiston purkamisen jälkeen tuloksia käsiteltäessä huomattiin, 

että metaanin höyryreformointiajoja virtausmäärällä 2 l/min lämpötilaa muutettaessa ei 

ajettu. Lisäksi olisi kannattanut järjestää oma koepäivä toistokokeille katalyytin toiminnan 

ja tulosten toistettavuuden tutkimiseksi. 

Simuloinnit eteenin kaasujen tasapainotiloista eivät onnistuneet, simulointiohjelman ra-

jallisuuden vuoksi. 

9 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä tutkittiin sähköreaktorin soveltumista hiilivetyjen kuiva- ja höyryrefor-

mointiin. Työn teoreettiseen osuuteen koottiin kirjallisuuslähteiden ja asiantuntijalausun-

tojen avulla yleiskuva reformointiprosessista, nykyisesti käytössä olevista tekniikoista, 

erilaisista sähkölämmitteisistä reaktoreista ja niiden hyvistä sekä huonoista puolista. 

Teoreettisen osuuden pohjalta saatiin rakennettua suoraviivainen ja kattava koesuunni-

telma kokeellisen osuuden läpiviennille. Laboratoriokokeet antoivat positiivisia tuloksia 

sähköreaktorin soveltuvuudesta hiilivetyjen reformointiin ja kannustavat suorittamaan li-

sätutkimusta aiheeseen liittyen. 

Laboratoriokokeita suoritettiin 52 kappaletta 3.3.–25.3.2021 ilman merkittäviä ongelmia. 

Työn yhtenä alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia hiilivetyjen reformoinnin lisäksi sähkö-

reaktorin kuluttaman sähkön määrää ja reformointiprosessin hyötysuhdetta, sähkön hin-

nan rajoittaessa sen kilpailukykyä fossiiliperäisiin raaka-aineisiin verrattuna. Aihealuei-

den tutkimisesta jouduttiin kuitenkin luopumaan POWER-virtalähteen virta- ja jänni-

tenäytön rikkoontumisen sekä heikentyneen tehonsyötön takia. Suoritetut kuiva- ja höy-

ryreformoinnin kokeet tehtiin 0,5 m:n ja 1 m:n pituisilla putkireaktoreilla, joissa katalyytti-

pinnoitteena oli rhodium, kantajamateriaalin ollessa alumiinioksidi. Kokeissa muutettavia 
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koeparametrejä olivat syöttökaasujen syöttösuhteet, virtausmäärät 1–3 l/min välillä ja re-

aktorin lämpötila asteikolla 650–850 °C. 

Koetulosten perusteella voitiin todeta metaanin ja eteenin reformoinnin onnistuvan säh-

köreaktorilla varsin hyvin. Laboratoriokokeissa hiilivetyjen konversio kasvoi virtausmää-

rän pienentyessä ja lämpötilan kasvaessa. Laskettuja konversioita verrattiin simuloituihin 

tasapainotiloihin. Kuiva- ja höyryreformoinnilla onnistuttiin molemmilla saavuttamaan ta-

sapainotilojen konversiot lämpötilan ollessa 800–850 °C ja virtausmäärän ollessa 1–

2 l/min. Eteenillä konversio kasvoi lineaarisesti lämpötilan noustessa, mutta vertailu si-

muloituihin tuloksiin ei onnistunut simulointiohjelman rajallisuuden takia. Virtausmäärällä 

3 l/min havaittiin molemmilla reformointitekniikoilla katalyytin deaktivoitumista sekä lait-

teiston häkävuotoja lämpötilan saavuttaessa 750 °C. Höyryreformoinnissa veden määrä 

syöttökaasuissa vaikutti vahvasti konversioon. Koeparametreillä virtausmäärä 1 l/min, 

lämpötila 800 °C ja CH4/H2O-syöttösuhde 1:0,8, saavutettu 10,59 prosentin metaanin 

konversio oli merkittävästi pienempi verrattuna samoilla koeparametreillä CH4/H2O-syöt-

tösuhteen ollessa 1:1,1 saavutettuun 95,12 prosentin metaanin konversioon. Kokeiden 

aikana lämpötila reaktorissa pysyi tasaisena, painehäviöitä ei syntynyt, eikä hiilen muo-

dostumista havaittu. 

Mahdollisissa jatkokokeissa kokeiden ajoajoille tulisi antaa enemmän painoarvoa, jotta 

reformointireaktiot ehtisivät saavuttamaan tasapainotilan. Ajallisesti pidempien ajojen li-

säksi kokeita olisi suositeltavaa suorittaa pidemmillä putkireaktoreilla, joissa käytetään 

eri katalyyttejä ja kantajamateriaaleja. Muita muutettavia parametrejä voisivat olla erilais-

ten hiilivetyjen ajaminen, syöttökaasujen koostumuksen muuttaminen ja korkeammat re-

aktorilämpötilat. Hyötysuhde- ja kulutuslaskelmien tekeminen sähköreaktorin toimin-

nasta antaisivat arvokasta tietoa tekniikan kilpailukyvystä perinteisiin teollisen mittakaa-

van reformointitekniikkoihin verrattuna.   
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