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Biokaasun puhdistus
esim. BioGTS:n prosessi
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Kuva: www.biogts.com



CARBON DIOXIDE, CO2

Mineralisation
-Concrete curing

-Aggregates
-Mineral carbonation
-Precipitated calcium

carbonate (PCC)

Chemical 
conversion

Biological 
conversion
-Algae cultivation

-Greenhouses
-Gas fermentation (e.g. 
biological methanation)

Polymers
-Polycarbonates

-Polyols

Fuels & 
chemical 

intermediates

Commodity
-”Renewable

urea”

Methane (CH4)
Formic acid 
(HCOOH)

Methanol 
(CH3OH)

Syngas 
(CO+H2)

Methanol, 
ethanol..

Gasoline, 
diesel, 

olefins...

MTBE*, 
DME**

Form-
aldehyde

Gasoline

Olefins

Fischer-
Tropsch 
(FT)

+H2

Direct use
-Food/beverages

-Industrial gas
-Refrigerant

-Working fluid
-Solvent

-pH control
-Enhanced oil 

recovery (EOR)
-Enhanced coal 
bed methane 

(ECBM)

*methyl-tert-butyl ether
**dimethyl ether

Main CO2 utilisation routes and options

4

+H2 +N2
+

NOTE: The diagram presents only the most important options for the near-term . There are other routes such
electrochemical and photochemical routes and hundreds of other possible products.
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Miksi (lisää) metaania?

Kasvava ja edullinen autokanta

SNG biokaasun käsittely- ja jakelujärjestelmiin
- Laitteet, osaaminen, luvitus…
- Soveltuvuus LNG:ksi ja teollisuuteen

Jyväskylä ja Keski-Suomi alan edelläkävijöinä

Olemassa oleva ratkaisu, ei ”lupaava 2030”
- SNG osalta ensimmäiset kohteet MW-kokoluokassa



Vähätelty potentiaali

Alkuperäinen kuva: Outi Pakarinen, VTT:n lisäykset vihreällä fontilla 

Vedyn avulla 18 %

Vedyn avulla 90 %

Vedyn avulla 27 %

Vedyn avulla 20 %
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Miksi ei SNG:tä?
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• Taloudellinen kannattavuus
– Investointi ja sähkön hinta
– Tuotteen halpa hinta

• Nykytuotanto vs. 
liikennekaasun käyttö

• Matala energiatiheys



Metanointi (kemiallinen prosessi)

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O
Nikkelikatalyytti, 6-7 bar, ~290°C 

9

Electrolysis
(η=67% LHV)

Synthesis
(η=83% LHV)

Electricity
& grid
service

H2

CO2

SNG/Methane

SteamHeat

Water

O2

0.6 MW 0.2 MW

1.1 MW

220 kg/h320 kg/h
2 MW

40 kg/h

360 kg/h
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http://www.bee-ev.de/fileadmin/Presse/Mitteilungen/HM2015_Vortrag_Gregor_Waldstein_ETOGAS.pdf


Biologinen metanointi

Case-tarkastelu: 2 MWe elektrolyysi olemassa olevalle biometaanilaitokselle (220 kg/h CO2)

• Miksi biologinen metanointi tässä sovelluksessa
– Sietää paremmin pieniä määriä epäpuhtauksia (H2S)
– Ei tarvetta höyrylle
– Sopiva kokoluokka ja luontevampi prosessi operaattoreille
– Sietää paremmin elektrolyysin tehon vaihtelua

• Hyödynnettävä lämpömäärä riippuu ajankohdasta
– Lämmön arvo = polttamatta jätetyn biokaasun arvo
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Case-tarkastelu
Tärkeimmät muuttujat (alv. 0%)

Optimistic scenario Conservative scenario
Products SNG 85 €/MWh (1.2 €/kg) SNG 65 €/MWh (0.9 €/kg)

Electricity prices
Finland 2016 * 80%

(avg. price 25.6 €/MWh)
Extra volatility ±30%

Finland 2016
(avg. price 32.0 €/MWh)

Electricity transmission + net taxes 15 €/MWh 15 €/MWh

FCR scenario Fixed 2016 Fixed 2016

CO2 capture 5 €/tCO2 10 €/tCO2

O2 utilisation 50 €/tO2 0 €/tO2

Value of heat*** 80 €/MWh 60 €/MWh

Heat utilisation (% of MWmax)
Nov-Mar 100%

Apr-May & Sept-Oct 50%
June-August 10%

Nov-Mar 100%
Apr-May & Sept-Oct 50%

June-August 10%

Investment subsidy 30% 0%

***Value of heat is assumed to be same as the value of biomethane minus the 
variable upgrading costs of raw biogas considering also the efficiency of the 
boiler (~90%).



Power-to-SNG biokaasulaitoksella
Tulokset
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• Tuotetun SNG:n arvo 
ja sähkön hinta 
tärkeimmät muuttujat

• Myös CAPEX ja lämpö 
tärkeitä, varsinkin jos 
lämmölle hyvä arvo



-438 k€/a
-255 k€/a

-9 k€/a
never years

n/a
157 €/MWh

Profit 42
EBIT 170

EBIT DA 343
Payback time 15.9

Pre-tax IRR 7.7 %
LCOF 79.3
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Optimistic Conservative

Power-to-SNG biokaasulaitoksella
Tulokset



Power-to-SNG jätevesilaitoksella

• Mahdollisuus pieniin parannuksiin kannattavuudessa
1) Suurempi lämmön tarve
2) Hapen hyödyntäminen ilmastuksessa (pienempi kompressoriteho)

• Kannattavuus riippuu kuitenkin enemmän tapauskohtaisista tekijöistä 
ja vertailutilanteesta (esim. mahdollistaako SNG siirtymisen 
liikennekaasun jalostukseen) tai onko tarvetta lisätä jäteveden 
käsittelykapasiteettia
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Johtopäätökset

• Mahdollisuus kannattavaan investointiin optimistisessa 
skenaariossa

– Suuri herkkyys sähkön hinnalle sekä tuotteiden hinnoille
– CO2–talteenoton merkitys pieni
– Sivutuotteiden hyötykäytöllä voi olla ratkaiseva merkitys
– CAPEX tärkeä, investointituet ja hintojen lasku mahdollisia

• Biokaasu ja SNG ovat olemassa olevia ja tehokkaita keinoja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, energiaomavaraisuuden 
lisäämiseen ja kauppataseen alijäämän korjaamiseen

– SNG:n osalta kannattava liiketoiminta kohtuullisella riskillä vaatii 
taloudellisia kannustimia.
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Kiitos!
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Lisää tuloksia:

Kouri et al (2017). INTEGRATED UTILISATION 
PATHWAYS FOR BIOGENIC CARBON DIOXIDE IN 
BIOMASS DRIVEN INDUSTRY SECTORS

http://www.vtt.fi/sites/BioCO2/PublishingImages/tiedotteet
/5BO.4.4_paper.pdf

http://www.vtt.fi/sites/BioCO2/PublishingImages/tiedotteet/5BO.4.4_paper.pdf
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