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LYHENNELUETTELO 

 

CCS  Carbon capture and storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 

CFB Circulating fluidized bed, kiertoleijupeti 

IGCC Integrated gasification combined cycle, kaasutuskombivoimalaitos 

IEA International Energy Agency, kansainvälinen energiajärjestö 

IEAGHG The IEA Greenhouse Gas R&D Programme 

LHV Lower heating value, alempi lämpöarvo 

NGCC Natural gas combined cycle, maakaasukombivoimalaitos 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö 

PC Pulverized coal, hiilipöly 

PSA  Pressure swing adsorption 

SCR Selective catalytic reduction, selektiivinen katalyyttinen pelkistys 

VSA Vacuum swing adsorption 

 

Alkuaineet ja yhdisteet 

Ar argon 

CO hiilimonoksidi 

CO2 hiilidioksidi 

H2 vety 

H2O vesi 

Hg elohopea 

NO typpioksidi 

NOx typpioksidiyhdiste 

O2 happi 

SOx rikkioksidiyhdiste 

SO2 rikkidioksidi 
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1 JOHDANTO 

 

Ihmiskunnan tuottamia kasvihuonekaasuja pidetään suurimpana syynä ilmaston 

lämpenemiseen. Hiilidioksidin (CO2), joka on kasvihuonekaasuista merkittävin, pitoisuus 

ilmakehässä on viime vuosikymmeninä kasvanut huomattavasti. Pääasiassa pitoisuuden 

kasvu johtuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä maankäytön muutoksista. (IPCC 

2007, 24−25.) Vuonna 2008 hiilidioksidipäästöjä muodostui maailmanlaajuisesti lähes 30 

Gt, joista suurimmat lähteet olivat sähkön- ja lämmöntuotanto noin 40 prosentin osuudella 

ja liikenne sekä teollisuus molemmat noin 20 prosentin osuudella (IEA 2010a, 9). 

 

Maailman energiantuotanto on nykyään hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja 

lähitulevaisuudessa niiden käyttö lisääntyy edelleen kasvavan energiantarpeen vuoksi, 

erityisesti hiilen osalta. Tästä johtuen hiilidioksidipäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi 

on energiantuotannon päästöjä rajoitettava. (IEA 2010b, 5−10.) CO2-päästöjen 

vähennyskeinoja energiantuotannossa ovat esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen 

sekä vähemmän päästöjä aiheuttavien polttoaineiden, uusiutuvien energianlähteiden ja 

ydinvoiman käytön lisääminen. Myös hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (carbon 

capture and storage, CCS) pidetään tärkeänä vaihtoehtona päästöjen vähentämiseksi. CCS 

käsittää hiilidioksidin talteenoton ja paineistuksen esimerkiksi voimalaitoksissa tai 

teollisuudessa, kuljetuksen sekä pitkäaikaisen varastoinnin. (IPCC 2005, 53-54.) 

 

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) laatimassa BLUE Map –skenaariossa asetetaan 

tavoitteeksi energiantuotantoon ja käyttöön liittyvien CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 

2050 mennessä vuoden 2005 päästötasosta (kuva 1). Kuvaajassa vertailukohdaksi 

(Baseline emissions) oletetaan tilanne, jossa uutta energia- ja ilmastopolitiikkaa ei oteta 

käyttöön. Päästövähennyksiin skenaariossa pyritään mahdollisimman matalin kustannuksin 

käyttämällä nykyisiä ja uusia vähähiilidioksidisia teknologioita. Skenaarion mukaan 

vuonna 2050 CCS-menetelmillä toteutetaan päästövähennyksistä noin viidennes eli noin 

10 Gt CO2. (IEA 2010b, 3.)  



4 
 

 
Kuva 1. Päämenetelmät CO2-päästöjen vähentämiseksi BLUE Map –skenaariossa. (IEA 2010b, 3) 

 

Tämän työn tavoitteena on tarkastella CCS-konseptiin kuuluvan happipolton nykytilaa ja 

tulevaisuuden näkymiä. Happipolton avulla hiilidioksidi voidaan ottaa talteen 

päästölähteen savukaasuista. Työ aloitetaan osiolla, jossa esitellään lyhyesti eri CCS-

konseptiin kuuluvat talteenottoteknologiat sekä hiilidioksidin kuljetus- ja 

varastointivaihtoehdot. Järjestyksessään seuraavana työssä käsitellään 

happipolttotekniikkaa ja siihen liittyvää voimalaitosprosessia, happipolttovoimalaitosten 

arvioituja hyötysuhteita ja kustannuksia sekä menneillään olevia ja tulevia 

happipolttodemonstraatioita. Työn loppupuolella käsitellään happipolton ja lyhyesti myös 

yleisemmin CCS:n tulevaisuutta. Pääasiassa happipolttotekniikkaa tarkastellaan hiilen 

poltossa, mutta jonkin verran myös käytettäessä polttoaineena maakaasua.  

 

2 HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO JA VARASTOINTI 

 

Hiilidioksidin talteenottotekniikoita sovelletaan pistelähteissä, jotka tuottavat suuria määriä 

CO2:a. Teollisuudessa talteenottotekniikoita on käytetty jo kauan hiilidioksidin 

erottamiseksi kaasuvirrasta (Teir et al. 2009, 11). Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -

hankkeita on teollisessa kokoluokassa toiminnassa nykyään yhdeksän. Näistä kaikki 

liittyvät jollain tavalla öljyn- tai kaasuntuotantoon ja prosessointiin. Hiilidioksidia 

Laitoksilla otetaan talteen vähintään 500 tonnia vuosittain. Sähköä tuottavissa 

voimalaitoksissa kaupallisia CCS-projekteja ei ole vielä toiminnassa. (GCCSI 2010, 2−14.)  

 

Tähän mennessä talteenottomenetelmiä on kehitetty lähinnä fossiilisia polttoaineita 

käyttäviin voimalaitoksiin, sillä nämä aiheuttavat suurimman osan energiasektorin CO2-
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päästöistä. Voimalaitossovelluksissa CO2:n talteenottoa on testattu vain muutamissa 

suhteellisen pienissä demonstraatiolaitoksissa, mutta kehitystyö on jatkuvaa. Tavoitteena 

on ottaa talteen suurin osa voimalaitoksen tuottamasta CO2:sta. (Teir et al. 2009, 14−15.) 

Seuraavassa esitellään hiilidioksidin talteenottoon energiantuotannossa kehitteillä olevia 

teknologioita. Osiossa esitellään myös hiilidioksidin kuljetus- ja varastointivaihtoehdot. 

 

2.1 Talteenottoteknologiat 

 

Kehittyneimmät teknologiat energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen talteenottoon 

perustuvat kolmeen eri menetelmään, jotka ovat talteenotto savukaasuista, talteenotto 

ennen polttoa sekä happipoltto (kuva 2). Näiden lisäksi kehitteillä on useita muita 

teknologioita. 

 

 
Kuva 2. Hiilidioksidin talteenottotekniikat energiantuotannossa. (Teir et al. 2009, 15 ja IPCC 2005, 5) 

  

Polttoaineiden polton jälkeen suoritettavassa talteenotossa (post-combustion capture) 

savukaasuista erotetaan hiilidioksidi, jonka tilavuusosuus ennen erotusta on luokkaa 3−15 

%. Yleisin menetelmä erotuksessa on käyttää kemiallisia liuottimia, kuten 

monoetanoliamiineja. Ennen erotusprosessia savukaasut on puhdistettava hiukkasista ja 

happamista komponenteista. Tämän jälkeen ne voidaan johtaa pesurikolonniin, jossa 

liuotin absorboi CO2:n. Seuraavaksi CO2 vapautetaan liuottimesta haihdutuskolonnissa 
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paineen ja/tai lämpötilan avulla, jolloin kaasumainen CO2 saadaan talteen ja liuotin 

voidaan regeneroida uudelleen käyttöön. (Teir et al. 2009, 16.)  

 

Polton jälkeen suoritettavassa erotuksessa hiilidioksidin erotuslaitteisto voidaan asentaa 

jälkikäteen jo olemassa olevaan laitokseen. Erotusprosessi soveltuu suurimpaan osaan 

fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia, mutta se laskee merkittävästi 

voimalaitoksen hyötysuhdetta, sillä käytetyn liuottimen regenerointi vaatii paljon energiaa. 

Teollisuudessa erotustekniikka on jo käytössä, mutta sen kokoluokka on 

moninkertaistettava soveltuakseen energiantuotantoon. (Teir et al. 2009, 16.) 

 

Hiilidioksidi on mahdollista ottaa talteen polttoaineesta myös ennen polttoa (pre-

combustion capture). Erotusprosessissa kaasuttimessa tuotetaan polttoaineesta ja hapesta 

synteesikaasua, joka kostuu lähinnä vedystä (H2) ja hiilimonoksidista (CO). Kaasun 

annetaan reagoida vesihöyryn (H2O) kanssa erillisessä reaktorissa, jolloin 

hiilimonoksidista ja vedestä muodostuu hiilidioksidia ja vetyä. Hiilidioksidin suhteellisen 

korkean osapaineen vuoksi se voidaan erottaa seoksesta tehokkaammilla liuoksilla kuin 

polton jälkeisessä talteenotossa. Jäljelle jäänyt vety voidaan käyttää polttoaineena. (Wall 

2007, 38.)  

 

Ennen polttoa tapahtuvaa erotusmenetelmää voidaan käyttää maakaasuvoimaloissa tai 

kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kaasutuksen yhteydessä, kuten hiilen 

kaasutukseen perustuvissa kombivoimalaitoksissa (Integrated  gasification  combined  

cycle,  IGCC). Teknologian kaupallistumisen ongelmana ovat kuitenkin mm. alhainen 

käytettävyys ja korkeat kustannukset. (Teir et al. 2009, 17–18.) 

 

Hiilidioksidin talteenoton kolmas menetelmä eli happipoltto perustuu polttoaineen 

polttamiseen ilman sijasta lähes puhtaan hapen (O2) ja takaisin tulipesään kierrätetyn 

savukaasun seoksessa. Kun ilman typpi (N2) ei ole mukana laimentamassa polttokaasua, 

polttoprosessissa syntyvän savukaasun hiilidioksidipitoisuus kuivassa kaasussa on luokkaa 

80–95 %. Suuren pitoisuutensa vuoksi CO2 on helpommin erotettavissa savukaasuista ja 

varsinainen erotusprosessi ei kuluta merkittävästi energiaa. Erityisesti hapentuotanto 

polttoa varten laskee kuitenkin sähköntuotannon hyötysuhdetta. (Teir et al. 2009, 18.) 

Happipolttotekniikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
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Edellä mainituista teknologioista mitään ei yleisesti pidetä toisia parempana. Lisäksi useat 

teknistaloudelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämänhetkisen tekniikan tuntemuksen 

perusteella kolmen pääteknologian kustannuksissa ei voida määritellä merkittävää eroa, 

kun tehtyjen kustannusarvioiden tarkkuudet otetaan huomioon. (Toftegaard et al. 2010, 

584.) Kaikissa teknologioissa teknisenä haasteena on talteenottoprosessien 

energiankulutuksen vähentäminen, josta aiheutuu suurin osa CCS-ketjun kustannuksista 

(Teir et al. 2009, 14). Talteenottoteknologian valintaan johonkin voimalaitoskohteeseen tai 

prosessiin vaikuttaa useita tekijöitä. Ensisijaisesti merkitsevää on taloudellisuus ja oletettu 

laitoshyötysuhde. Myös muut tekijät, kuten teknologian kypsyys ja saatavuus, paikalliset 

olosuhteet ja käytön joustavuus on huomioitava. Vaikutusta on lisäksi sillä, asennetaanko 

tekniikka laitokseen jälkikäteen vai rakennetaanko kokonaan uusi laitos. (Toftegaard et al. 

2010, 584.) 

 

Kolmen kehittyneimmän hiilidioksidin talteenottomenetelmän lisäksi tutkimuksen 

kohteena on useita muita teknologioita, jotka voisivat mahdollistaa talteenoton 

voimalaitoksissa pienemmällä energiankulutuksella ja matalammilla 

energiantuotantokustannuksilla. Näihin teknologioihin kuuluvat esimerkiksi 

membraanierotus, kemikaalikiertoon perustuva polttoprosessi (chemical-looping 

combustion) ja kalsiumkiertoprosessi (carbonation-calcination cycle). (Toftegaard et al. 

2010, 584.) Erityisesti kemikaalikiertoon perustuvaa polttoprosessia pidetään lupaavana 

erotusvaihtoehtona. Siinä metallioksidipartikkelit toimivat ns. hapenkantajina eli ne 

välittävät polttoaineen palamiseen tarvitun hapen. Ilma ei suoraan osallistu palamiseen, 

joten syntyvä savukaasuseos ei sisällä typpeä. Tällöin hiilidioksidin talteenotto on 

helpompaa, sillä savukaasun CO2-pitoisuus on suuri. (Hossain ja Lasa 2008, 4434.)  

 

2.2 Kuljetus ja varastointi 

 

Erotuksen jälkeen hiilidioksidi puristetaan kuljetusta ja varastointia varten korkeaan 

paineeseen, tyypillisesti yli 80 baariin, jolloin se on lämpötilasta riippuen joko 

nestemäisessä tai ylikriittisessä tilassa. Kuljetustavan valintaan vaikuttavat mm. 

kuljetusmäärät ja -etäisyydet. Parhaina kuljetusvaihtoehtoina suurille määrille 

hiilidioksidia pidetään putkistoja ja laivoja. (IPCC 2005, 29-31.) 
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Hiilidioksidia voidaan varastoida geologisiin muodostumiin. Ainoita demonstroituja 

varastointivaihtoehtoja ovat syvät suolavesikerrostumat sekä ehtyneet öljy- ja kaasukentät. 

Suolavesikerrostumat, joiden osalta varastointimahdollisuudet vaikuttavat lupaavilta, ovat 

tasaisimmin jakautuneet. Muita varastointikohteita voivat olla kivihiilikerrostumat, joita ei 

ole kannattavaa louhia. (IEA 2008, 81, 99.)  Uusimpien arvioiden mukaan maapallon 

varastointikapasteetti (8 000 Gt...15 000 Gt) on moninkertainen verrattuna johdannossa 

esitettyyn BLUE Map –skenaarion mukaisesti vuosittain talteenotettuun hiilidioksidin 

määrään (noin 10 Gt vuonna 2050). Todellisuudessa arviot hyödyntämiskelpoisesta 

kapasiteetista eivät kuitenkaan ole vielä kovin luotettavia, erityisesti suolavesikerrostumien 

osalta. (IEA 2009, 32.) Kuvassa 3 on havainnollistettu hiilidioksidin kuljetusta ja 

varastointia. 

  

 
Kuva 3. Hiilidioksidin kuljetus- ja varastointimahdollisuudet. (Leraillez 2009) 

 

Hiilidioksidia voidaan hyödyntää myös fossiilisten polttoaineiden tuotannon lisäämiseksi. 

CO2:n injektointia öljykenttään tuotannon lisäämiseksi on hyödynnetty jo vuosikymmenien 

ajan Pohjois-Amerikassa. Tuotannon loppuessa CO2 voitaisiin jättää kenttään. (IPCC 2005, 
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31.) Öljyn lisätuotanto voi olla aluksi taloudellisesti kannattava vaihtoehto CO2:n 

varastoinnille, mutta kokonaisuudessaan varastointipotentiaali on melko pieni (IEA 2008, 

81). 

 

3 HAPPIPOLTTOTEKNIIKKA 

 

Hiilen polttoon tarkoitettu happipolttotekniikka esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1982 

hiilidioksidin tuottamiseksi öljyn lisätuotantoa varten (Buhre et al. 2005, 286).  Teräs- ja 

lasiteollisuudessa happipolttoteknologiaa on käytetty jo jonkin aikaa korkeiden 

lämpötilojen saavuttamiseksi sekä energiahäviöiden ja päästöjen pienentämiseksi 

(Anheden et al. 2005, 487). Tähän mennessä happipolttotekniikkaa ei vielä ole käytetty 

energiantuotannossa, mutta etenkin viime vuosina happipolttoon liittyvän kirjallisuuden ja 

uuden tiedon määrä on lisääntynyt huomattavasti (Toftegaard et al. 2010, 584).  

 

Happipolttotekniikka voidaan asentaa jälkikäteen jo käytössä oleviin hiilen 

pölypolttokattiloihin, ja happipolton tutkimus onkin keskittynyt lähinnä näihin 

sovelluksiin. Kuitenkin myös uudet voimalaitokset ovat olleet tutkimuksen kohteena, sillä 

ne mahdollistavat happipolton ja voimalaitosprosessin lisäoptimoimisen. (Toftegaard et al. 

2010, 581.) Pölypolton lisäksi happipolttoa on viime vuosina tutkittu kiertoleijupedissä 

(Circulating fluidized bed, CFB), mutta pölypolton kehitys on huomattavasti pidemmällä 

(Czakiert et al. 2010, 1617). Happipoltto on mahdollista myös kaasuturbiiniin perustuvassa 

energiantuotannossa (Anheden et al. 2005, 486). 

 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tehty useita happipolttokokeita 

laboratoriokokoluokassa, ja hiilen ja maakaasun poltto hapen ja kierrätetyn savukaasun 

seoksessa on todettu mahdolliseksi. Periaatteessa happipolttoa voidaan hyödyntää mitä 

tahansa voimalaitoksissa käytettävää polttoainetta polttaessa, mutta tarkasteluiden kohteina 

ovat lähinnä olleet hiili ja maakaasu, sillä niitä on polttoaineista runsaimmin saatavilla. 

(Toftegaard et al. 2010, 584-5).  Biomassojen happipoltosta tutkimustuloksia on saatavilla 

varsin vähän (Toftegaard et al. 2010, 618). Mikäli hiilidioksidin talteenottotekniikoita 

käytettäisiin voimalaitoksissa, joissa poltetaan biomassaa, laitos toimisi ns. hiilinieluna 

(Pehnt ja Henkel 2008, 50).  
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Seuraavissa kappaleissa happipolttoa ja siihen yhdistettyä voimalaitosprosessia 

tarkastellaan pääasiassa hiilen pölypolton kannalta. Kappaleissa tarkastellaan 

happipolttotekniikkaa ja sen eroja ilmapolttoon, hapentuotantoa, savukaasun 

epäpuhtauksien ja hiilidioksidin käsittelyä. Kappaleessa 3.6 käsitellään lyhyesti 

happipolttovoimalaitoksen suunnittelua. Happipolttoa yhdistettynä kiertoleijutekniikkaan 

käsitellään kappaleessa 3.7 ja maakaasun happipolttoa maakaasukombivoimalaitoksessa 

kappaleessa 3.8. 

 

3.1 Prosessikuvaus 

 

Konventionaalisissa kattiloissa hyödynnetään pölypolttoa, jossa hienoksi jauhettu 

polttoaine, kuten hiili, ja palamisilma syötetään polttimien kautta kattilan tulipesään polttoa 

varten (Huhtinen et al. 2000, 141). Happipoltossa polttoaine poltetaan tulipesässä ilman 

sijasta hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksessa. Kun typpi, jonka tilavuusosuus ilmassa 

on noin 78 %, ei ole mukana poltossa, syntyvä savukaasu sisältää pääasiassa vain 

hiilidioksidia ja vesihöyryä. (Buhre et al. 2005, 285.) Polttoaineen sisältämän hiilen ja 

vedyn palamisreaktiot ovat 

  

2 2C O CO      (1) 

2 2 2

1
H O H O

2
  .    (2) 

 

Kuvassa 4 on esitelty yksinkertaistettu prosessikaavio happipolttotekniikkaa käyttävälle 

hiilivoimalaitokselle. Prosessi koostuu hapentuotantoyksiköstä (Air separation unit, ASU), 

varsinaisesta sähköä tuottavasta voimalaitoksesta sekä hiilidioksidin käsittely-yksiköstä 

(Eriksson et al. 2008, 1). Sinisellä pohjalla olevia prosessin osia ei tarvita 

konventionaalisissa voimalaitoksissa. Katkoviivat kuvaavat savukaasun 

takaisinkierrätyksen vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja.  
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Kuva 4. Happipolttovoimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio. (Eriksson et al. 2008, 1) 

 

Prosessissa tarvittava happi erotetaan ilmasta hapentuotantoyksikössä, jolloin saatavan 

hapen puhtaus on tyypillisesti yli 95 %. Loppuosa kaasusta koostuu pääasiassa argonista 

(Ar) ja typestä (Normann et al. 2009, 387). Happi sekoitetaan kierrätettyyn 

savukaasuvirtaan ja seos johdetaan tulipesään polttoa varten. Palamisessa syntyvistä 

savukaasuista takaisin tulipesään kierrätetään suurin osa. Savukaasujen kierrätyksellä 

hillitään palamislämpötilaa tulipesässä. Kierrättämätön osa savukaasuista jäähdytetään ja 

puhdistetaan. Jäähdytettäessä kaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu ja jäljelle jäänyt 

hiilidioksidi voidaan puhdistaa ja paineistaa kuljetusta ja varastointia varten. (Buhre et al. 

2005, 285–286.)   

 

3.2 Ilma- ja happipolton erot  

 

Kokeellisten pilotti- ja laboratoriokokoluokan tutkimusten perusteella happipoltto eroaa 

monin tavoin ilmaa käyttävästä polttoprosessista, esimerkiksi matalammalla 

palamislämpötilallaan ja pienemmillä typenoksidipäästöillään (NOx). Pääasiassa erot 

johtuvat tulipesässä vallitsevien kaasujen, happipolton hiilidioksidin ja ilmapolton typen 

ominaisuuksien eroavaisuuksista, sillä esimerkiksi hiilidioksidin moolimassa ja 

ominaislämpökapasiteetti ovat suuremmat. Lisäksi happipoltossa tulipesässä on enemmän 

vesihöyryä, joka on säteilevä kaasu, kuten myös CO2. Kaasujen erilaiset ominaisuudet 

vaikuttavat sekä lämmönsiirtoon että polton reaktiokinetiikkaan. (Wall et al. 2009, 1004.) 

Happipoltossa syntyvien epäpuhtauksien eroja ilmapolttoon verrattuna käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 3.4. 
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Jotta adiabaattinen palamislämpötila saadaan pidettyä happipoltossa samana kuin 

ilmapoltossa, on happipoltossa tulipesään syötettävien kaasujen happipitoisuus korkeampi, 

tyypillisesti 30 %, kun ilmapoltossa se on 21 %. Tässä tapauksessa savukaasuista on 

happipoltossa kierrätettävä noin 60 %. (Buhre et al. 2005, 285.) Ero happipitoisuuksissa 

johtuu erilaisista ominaislämpökapasiteeteista (Toftegaard et al. 2010, 593). Liian alhainen 

happipitoisuus voi  johtaa happipoltossa epästabiiliin liekkiin ja korkeaan määrään 

palamatonta polttoainetta tuhkassa. Tulipesässä, johon happipolttotekniikka on asennettu 

jälkikäteen, saavutetaan kuitenkin samanlainen säteilylämmönsiirto kuin ilmapoltossa, 

vaikka happea syötettäisiin vähemmän kuin 30 %, sillä tulipesän suurten hiilidioksidi- ja 

vesihöyrypitoisuuksien vuoksi kaasun emissiviteetti on korkeampi. (Buhre et al. 2005, 

285-90.)   

 

Ilmapolttoon verrattuna happipoltossa tulipesän läpi virtaavien kaasujen tilavuusvirta on 

jonkin verran pienempi, riippuen savukaasujen kierrätysprosentista, ja voimalaitokselta 

poistuvien savukaasujen tilavuus on noin 80 % pienempi. Poltettaessa hiiltä ilmalla 

tarvitaan yli-ilmaa tyypillisesti 20 % teoreettiseen palamisilmatarpeeseen verrattuna. 

Kierrätettävän savukaasun sisältämän hapen vuoksi happipoltto vaatii ylimäärähappea vain 

prosentin, jotta happipitoisuus savukaasuissa olisi samaa luokkaa kuin ilmapolton 

savukaasuissa (3–5 %). (Wall et al. 2009, 1004.)   

 

3.3 Hapentuotanto 

 

Happipolttoon tarvittava happi tuotetaan kryogeeniseen tislaukseen perustuvalla 

hapentuotantolaitteistolla, joka on tällä hetkellä ainut saatavilla oleva kehittynyt teknologia 

suurille happipolttolaitoksille. Muut hapenvalmistustekniikat, kuten PSA (Pressure swing 

adsorption), VSA (Vacuum swing adsorption) ja polymeeriset membraanit eivät voi 

kilpailla taloudellisesti kryogeenisen menetelmän kanssa, mikäli hapentarve on päivässä 

tuhansia tonneja ja puhtausvaatimus yli 95 %. (Darde et al. 2009, 528.) Laajan tutkimuksen 

kohteina olevia keraamisia membraaneja, kuten ioninkuljetusmembraaneja (Ion transport 

membranes, ITM) ja hapenkuljetusmembraaneja (Oxygen transport membranes, OTM) 

pidetään hyvin lupaavina vaihtoehtoina hapentuotantoon, mutta nekin vaativat vielä 

kehitystyötä (Hashim et al. 2010, 89). 
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3.3.1 Kryogeeninen tislaus 

 

Kryogeenisessä hapentuotannossa ilman kaasukomponentit erotetaan toisistaan nesteinä 

tislaamalla, jolloin lämpötila on hyvin alhainen. Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen 

kryogeenisen hapentuotannon prosessikaavio. Prosessi alkaa ilman kompressoinnilla 

tyypillisesti kuuteen baariin. Puhdistusvaiheessa ilmasta poistetaan ylimääräiset 

kaasukomponentit, kuten hiilidioksidi ja vesihöyry, esimerkiksi adsorption avulla. 

Seuraavaksi ilma jäähdytetään lämmönsiirtimessä tuotekaasujen avulla. Nesteytymisen 

vaatima alhainen lämpötila saavutetaan paineen laskun avulla paisuntaturbiinissa, jonka 

kehittämä työ puolestaan hyödynnetään yleensä ilmakompressoreiden ajoon. Lopulta ilman 

komponentit erotellaan toisistaan yhdessä tai useammassa tislauskolonnissa. (Anheden et 

al.  2010, 489.) 

 

 
Kuva 5. Kryogeeninen hapentuotantoprosessi pääpiirteittäin. (Anheden et al. 2010, 489/Air Liquide) 

 

Suurin toimiva kryogeeninen happitehdas tuottaa happea 4500 t/päivä (2008), mutta myös 

laitoksia, jotka tuottaisivat happea 7000 t/päivä, on tutkittu. Hapentarve esimerkiksi 500 

MWe voimalaitokselle on kuitenkin 9000–10 000 t/päivä, jolloin hapentuotantolaitoksia 

tarvitaan 2–3 rinnakkain. (Toftegaard et al. 2010, 589.)  

 

Kryogeeninen tislaus vaatii toimiakseen runsaasti energiaa, josta suurin osa kuluu 

sähköenergiana kaasukompressorien ajoon. Tarvittavan energian määrä riippuu 

happipolton yhteydessä pääasiassa halutusta hapen paineesta ja puhtaudesta. (Anheden et 

al. 2005, 489.) Esimerkiksi kryogeenisen happitehtaan, jonka tuotantokapasiteetti on noin 
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5000 t/päivä, energiantarpeeksi on arvioitu 210 kWhe/tO2. Hapentuotannon kustannukseksi 

on arvioitu suurelle laitokselle 45 €/tO2. Kustannus sisältää myös investoinnin. (Veijonen 

et al. (toim.) 2009, 270.) 

 

Kryogeeniset hapentuotantoyksiköt itsessään ovat jo hyvin optimoituja, mutta niiden 

integrointi muuhun prosessiin tulisi ottaa huomioon (Anheden et al. 2005, 490). Yksikön 

välijäähdyttimistä saatavaa lämpöenergiaa voidaan hyödyntää energiahäviöiden 

pienentämiseksi voimalaitosprosessissa esimerkiksi syöttöveden tai hapen 

esilämmityksessä tai kiinteän polttoaineen kuivauksessa (Darde et al. 2009, 530). 

 

3.4 Savukaasujen takaisinkierrätys ja epäpuhtauksien hallinta 

 

Hiilen happipoltossa syntyvän savukaasun pääasialliset komponentit ovat hiilidioksidi ja 

vesihöyry. Hiilidioksidipitoisuus kuivassa savukaasussa on tyypillisesti noin 95 % ja 

loppuosa on muita kaasuja, kuten ylimäärähappea palamisesta sekä typpeä ja argonia 

hapentuotannon jäljiltä ja ilmavuotojen takia. Lisäksi kaasussa on pieniä määriä 

epäpuhtauksia. (Normann et al. 2009, 387.) Merkittävimmät kaasumaiset epäpuhtaudet 

happipoltosta hiilimonoksidin ohella ovat typen- ja rikinoksidit (SOx) (Toftegaard et al. 

2010, 604).  

 

Happipolttotekniikkaa käytettäessä savukaasuista kierrätetään tyypillisesti 60–80 % 

takaisin tulipesään (Toftegaard et al. 2010, 589). Savukaasujen kierrätys jaetaan 

primääriseen ja sekundääriseen virtaan, kuten konventionaalisissakin kattiloissa. 

Primäärisen savukaasuvirran, jonka avulla hiilipöly kuljetetaan tulipesään, on oltava 

kuivaa, eikä siinä saa olla korroosiota aiheuttavia yhdisteitä. Sekundäärinen savukaasuvirta 

sekoitetaan hapen kanssa ja johdetaan tulipesään. Ennen tulipesään viemistä 

sekundäärisestä savukaasuvirrasta on poistettava kiinteät partikkelit. Muilta osin sen 

käsittelyyn on monia vaihtoehtoisia tapoja kosteuden, lämpötilan ja epäpuhtauksien 

poiston, kuten korrodoivien rikinoksidien osalta. (IEAGHG 2005, 12–14.) 

 

Happipolttoprosessissa on kaksi kaasun ulostulovirtaa: varastoitava, lähes puhdas 

hiilidioksidi ja ilmakehään johdettava kaasuvirta. Kaasuja ilmakehään päästettäessä 

vaaditaan savukaasujen epäpuhtauksien hallintaa esimerkiksi typen- ja rikinoksidien sekä 
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elohopen (Hg) osalta ja mahdollisesti myös hiilidioksidin varastoinnin yhteydessä 

(Normann et al. 2009, 387). Esimerkiksi typen- ja rikinoksidien varastointia yhdessä 

hiilidioksidin kanssa on esitetty, mutta tähän vaihtoehtoon liittyy monia kysymyksiä 

(Toftegaard et al. 2010, 584). Erityisesti rikinoksidien varastointia pidetään taloudellisesti 

kiinnostavana, sillä rikinpoisto savukaasuista on suhteellisen kallista. Rikinoksideihin 

liittyy kuitenkin korroosioriski. (Stanger ja Wall 2011, 71.) 

 

Nykyisin tyypillinen keino savukaasujen typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi suurissa 

voimalaitoksissa on selektiivinen katalyyttinen pelkistys (Selective catalytic reduction, 

SCR). Rikinpoisto savukaasuista voidaan suorittaa esimerkiksi pesurissa 

märkämenetelmällä, jossa absorboivana aineena käytetään kalkkikiveä. Partikkelien 

poistoon suurissa voimalaitoksissa käytetään useimmiten sähkösuodatinta. (Toftegaard et 

al. 2010, 586–92.) Happipolttolaitoksessa savukaasujen epäpuhtauksia voidaan rajoittaa 

useassa eri prosessin vaiheessa eli tulipesässä, savukaasujen kierrätyksen yhteydessä ja 

hiilidioksidin käsittelyn yhteydessä tai sen jälkeen (Normann et al. 2009, 387). 

 

Happipoltossa tulipesässä on erittäin vähän alkuainetyppeä, joten typenoksidipäästöjen 

selvä vähennys ilmapolttoon verrattuna on mahdollista. Tutkimuksissa on saatu tuloksia  

jopa 70–80 % päästövähennyksistä. Syyksi tähän on arveltu useita eri vaihtoehtoja, mutta 

merkittävää vaikutusta uskotaan olevan ainakin savukaasuissa olevan typpioksidin (NO) 

takaisinkierrätyksellä tulipesään. Toisaalta tulipesään vietävän kaasun happipitoisuuden 

nosto saattaa aiheuttaa korkeampia typenoksidipäästöjä. (Toftegaard et al. 2010, 620.) 

Ylipäätään typenoksidien kontrollointi happipoltossa on kuitenkin helpompaa ja päästöjen 

rajoittamiseen on enemmän vaihtoehtoja kuin ilmapoltossa. Mikäli typenoksidien 

päästöjen vähennys ei ole riittävä polton aikana, voidaan savukaasujen puhdistukseen 

käyttää esimerkiksi SCR-menetelmää. (Normann et al. 2009, 393–5.)  

 

Happipolton pienentyneen tilavuusvirran ja savukaasujen takaisinkierrätyksen vuoksi 

savukaasujen rikinoksidien pitoisuudet nousevat ilmapolttoon verrattuna. Tämän ovat 

osoittaneet rikkidioksidin (SO2) osalta useat tutkimukset, joissa toisaalta SO2-päästöt ovat 

kuitenkin vähentyneet tuotettua energiayksikköä kohden muiksi rikkiyhdisteiksi 

konvertoitumisen vuoksi. Korkeammat rikinoksidien pitoisuudet voivat aiheuttaa monia 

korroosio-ongelmia materiaaleissa. (Stanger ja Wall 2011, 71–72.) Märkä 
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rikinpoistomenetelmä ei välttämättä sovellu happipolton yhteyteen samoin kuin 

ilmapolttoon (Toftegaard et al. 2010, 591). 

 

Eräänä vaihtoehtona savukaasujen epäpuhtauksien rajoittamiseksi pidetään hiilidioksidin 

kompressoinnin yhteydessä suoritettavaa typen- ja rikinoksidien poistoa. Riittävän paineen, 

viipymäajan ja vesikontaktin avulla rikkidioksidi voitaisiin poistaa rikkihappona (H2SO4) 

ja typenoksidit typpihappona (HNO3). Tällöin tavallisia savukaasujen puhdistuslaitteistoja 

ei tarvittaisi. (White et al. 2009, 138.)  

 

3.5 Hiilidioksidin käsittely 

 

Hiilidioksidin käsittely-yksikössä CO2 prosessoidaan ja paineistaan kuljetukseen ja 

varastointiin sopivaksi. Kuvassa 6 on esitelty eräs mahdollinen prosessin kulku. Ensin 

kaasun sisältämä vesihöyry poistetaan paineistetusti lauhduttamalla ja veden erotuksella. 

Tämän jälkeen kaasua edelleen kompressoidaan ja jäähdytetään, ja siitä erotetaan 

lauhtumattomat kaasut, kuten typpi, happi ja argon, jotta kaasun hiilidioksidipitoisuudeksi 

saadaan yli 95 %. (Li et al. 2009, 203.) Lauhtumattomien kaasujen erotus voidaan tehdä 

esimerkiksi flash- tai tislausmenetelmillä, joissa hyödynnetään kaasujen eri 

kiehumispisteitä. Lähes puhdas CO2 paineistetaan tyypillisesti 100–110 baariin ja 

ylikriittiseen tilaan. (Toftegaard et al. 2010, 587–8.) Kaasumaisella ja ylikriittisellä alueella 

paineistus suoritetaan välijäähdytetyillä kompressoreilla. Nestemäinen hiilidioksidi 

puolestaan pumpataan haluttuun paineeseen. (Teir et a. 2009, 25.) 
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Kuva 6.  Eräs mahdollinen prosessin kulku hiilidioksidin käsittely-yksikössä. (Toftegaard et al. 2010, 588 ja 

Li et al. 2009, 203)  

 

Hiilidioksidin kompressointi kuluttaa huomattavasti energiaa. Energiantarve riippuu 

kompressoreiden hyötysuhteista, halutusta CO2:n puhtaudesta ja paineesta sekä 

integrointimahdollisuuksista. CO2:n paineistusvaihe vaatii energiaa arvioiden mukaan 80–

120 kWhe/tCO2. Hiilidioksidin kompressointi tuottaa alhaisen lämpötilatason lämpövirtaa, 

kuten kompressointi hapentuotantoyksikössäkin, joka voidaan hyödyntää energiahäviöiden 

pienentämiseksi esimerkiksi syöttöveden esilämmityksessä. (Anheden et al. 2005, 491–2.) 

 

3.6 Voimalaitoksen suunnittelu 

 

Happipolttovoimalaitokset voidaan jakaa kahteen sukupolveen. Ensimmäinen sukupolvi 

käyttää mahdollisimman pitkälti teknologiaa, jota hyödynnetään nykyään ilmapolttoisissa 

voimalaitoksissa happipolttotekniikan nopean ja taatun käyttöönoton saavuttamiseksi. 

Voimalaitoksien toiminta jäljittelee ilmapolttoa, ja niissä käytetään perinteisiä 

savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Kun hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 

vakiintunut osa energiantuotantojärjestelmää, suunnitellaan happipolton toinen sukupolvi. 

Toisessa sukupolvessa hyödynnetään enemmän uusia teknologioita ja happipolttoa sekä 

voimalaitosprosessia voidaan optimoida enemmän. (Normann et al. 2009, 386.) 

 

Happipolttovoimalaitoksen suunnittelu vaatii tapauskohtaista suorituskyvyn ja 

kustannusten optimointia. Optimoitavia suureita ovat mm. hapen puhtaus, hapen ja 
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takaisinkierrätetyn savukaasun määrien suhde, savukaasun takaisinkierrätyspisteen sijainti 

ja kierrätettävän savukaasun puhdistus sekä hiilidioksidin puhdistusmenetelmät ja puhtaus. 

Lisäksi kryogeenisessä hapentuotantoyksikössä ja hiilidioksidin prosessointiyksikössä 

olevat kompressorit tuottavat merkittävän määrän alhaisen lämpötilatason lämpövirtaa, 

joka tulee hyödyntää muualla prosessissa energiantuotannon hyötysuhteen laskun 

minimoimiseksi. (Myöhänen et al. 2009, 356.) Kuvassa 7 on yksi mahdollinen 

prosessikytkentä hiiltä polttoaineena käyttävän happipolttovoimalaitoksen 

prosessikaaviosta. Kuvassa tummennetuilla viivoilla kuvataan kaasupuolen prosessia ja 

ohuilla viivoilla vesi-höyrykiertoa. Numeroilla 1–4 on merkitty syöttöveden 

esilämmitykseen käytettäviä lämpövirtoja. Numerolla 1 on merkitty väliottoa 

välipaineturbiinista, numerolla 2 hapentuotantoyksiköstä ja numerolla 3 hiilidioksidin 

prosessointiyksiköstä saatavaa lämpöenergiaa ja numerolla 4 savukaasun lämpöenergiaa. 

Kuvassa neliön sisällä olevat numerot kuvaavat prosessin kohtaa, mistä lämpöenergia 

saadaan. Kuvassa ei ole generaattoria, jossa turbiineissa tuotettu mekaaninen energia 

voidaan muuntaa sähköenergiaksi.  

 

 

 

Kuva 7. CO2:n talteenotolla varustettu hiilipolttoinen happipolttovoimalaitos. (IEA GHG 2005, 25) 
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3.7 Kiertoleijutekniikalla toteutettu happipoltto 

 

Pölypolton lisäksi happipolttoa on viime vuosina tutkittu kiertoleijupedissä, mutta 

happipolton kehitys pölypolton yhteydessä on huomattavasti pidemmällä (Czakiert et al. 

2010, 1617). Kiertoleijutekniikka perustuu kiinteän polttoaineen polttamiseen 

hienojakoisen petimateriaalin, kuten hiekan, muodostamassa pedissä, jota leijutetaan 

alhaalta puhallettavalla palamiskaasulla. Leijutusnopeus on niin suuri, että pedissä on 

voimakas pyörteisyys, hiukkasten hyvä sekoittuminen ja selvää yläpintaa ei ole 

havaittavissa. Tulipesästä kaasuvirtauksen mukana poistuvat hiukkaset erotetaan 

hiukkaserottimessa ja kierrätetään takaisin tulipesään. (Huhtinen et al. 2002, 159.) 

 

Pölypolttoon verrattuna kiertoleijutekniikalla on muutamia hyviä ominaisuuksia, kuten 

tulipesän tasainen lämpötilajakauma, joustavuus polttoaineiden suhteen, hyvä säädettävyys 

ja hyvä rikinsidonta tulipesässä kalkkikiven avulla. Näitä ominaisuuksia voidaan 

hyödyntää myös happipoltossa. (Myöhänen et al. 2008, 355.) Polttoainejoustavuuden 

ansiosta kiertoleijupedissä voidaan polttaa edullisia polttoaineita tai jätteitä, jolloin 

riippuvuus hiilestä vähenee ja polttoainekulut pienevät (Suraniti et al. 2009, 547). 

 

Mikäli hapen ja kierrätetyn savukaasun suhde on valittu niin, että adiabaattinen 

palamislämpötila on samaa luokkaa kuin ilmapoltossa, voidaan happipolttoon soveltaa 

tavallisen kiertoleijukattilan mitoitusta ilman kohtuuttoman suuria muutoksia.  

Huomattavasti korkeampi happipitoisuus mahdollistaisi kustannusäästöt ja korkeamman 

hyötysuhteen, mutta vaatisi myös kokonaan uuden kattilan suunnittelemista. Mahdollista 

on suunnitella myös kiertoleijutekniikkaa hyödyntävä kattila, jota voidaan käyttää sekä 

happi- että ilmapoltolla. Tällöin kahdella eri polttomenetelmällä toimiva laitos voisi toimia 

myös joustavammin ja tuotantoa olisi mahdollista säätää esimerkiksi sähköntarpeen 

mukaan. (Myöhänen et al. 2008, 355-6.)  

 

3.8 Maakaasun happipoltto maakaasukombivoimalaitoksessa 

 

Happipolttoa voidaan hyödyntää myös kaasuturbiiniin perustuvassa sähköntuotannossa.  

Maakaasukombivoimalaitoksessa (NGCC, Natural gas combined cycle) käytettävä 

happipolttotekniikka voidaan  asentaa vain erityisesti suunniteltuun uuteen laitokseen, 
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koska työkaasun ominaisuudet muuttuvat. Nykyisiin voimalaitoksiin verrattuna muutoksia 

on tehtävä niin kompressoriin, turbiiniin, polttokammioon, kaasun jäähdytysjärjestelmään 

kuin lämmöntalteenottojärjestelmäänkin. (Anheden et al. 2005, 486.) Kuvassa 8 on 

yksinkertaistettu prosessikaavio kaasuturbiinikombivoimalalle. Polttoaine poltetaan 

kaasuturbiinin polttokammiossa hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksessa ja syntynyt 

kaasu johdetaan turbiiniin, josta se johdetaan edelleen lämmentalteenottokattilaan 

höyryntuotantoa varten. Kaasuturbiinin kompressorin tehontarve on riippuvainen siihen 

johdettavan savukaasuvirran lämpötilasta. Sisääntulolämpötilan kasvaessa kompressorin 

tehontarve kasvaa, ja samalla laitoksen tuottoarvot, kuten sähköntuotantohyötysuhde, 

laskevat. 

 

 
Kuva 8. Yksinkertaistettu prosessikaavio happipolttoa käyttävälle kaasuturbiinikombivoimalalle. (Anheden 

et al. 2005, 486) 

 

4 ARVIOITU SUORITUSKYKY JA KUSTANNUKSET 

 

Happipolttoa pidetään toteutettavissa olevana teknologiana energiantuotantoon. 

Voimalaitos, jossa on happipolttotekniikka ja hiilidioksidin talteenotto, vaatii kuitenkin 

enemmän komponentteja kuin perinteinen voimalaitos. Lisäksi osa komponenteista 

tarvitsee toimiakseen huomattavan määrän energiaa. Edellä mainituista seikoista johtuen 

seurauksena on nykyvoimalaitoksiin verrattuna voimalaitoksen 

sähköntuotantohyötysuhteen laskeminen sekä investointi- ja sähköntuotantokulujen 

nouseminen.  
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Tässä osiossa käsitellään eri teknistaloudellisissa tarkasteluissa saatuja arvioita 

happipolttovoimalaitoksien sähköntuottohyötysuhteista ja kustannuksista verrattuna 

ilmapolttoisiin voimalaitoksiin. Osiossa keskitytään hiilen pölypolttolaitoksiin, joista 

lähdemateriaalia on eniten saatavilla, mutta myös maakaasun käyttöä 

maakaasukombivoimalaitoksissa tarkastellaan jonkin verran. Kappaleessa 4.1 käsitellään 

hyötysuhteita ja kappaleessa 4.2 tarkastellaan investointikustannuksia, happipolton 

vaikutusta sähköntuotantokustannuksiin ja vältettyjen hiilidioksidipäästöjen hintaa. 

Osiossa esitellyt tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä 

hyötysuhde- ja kustannustarkastelut ovat hyvin tapauskohtaisia. Tuloksiin vaikuttavat mm. 

tuotetun hiilidioksidin puhtaus, polttoaineen hinta, investoinnin korkokanta, laitoksen 

taloudellinen pitoaika sekä monet muut oletukset. 

 

4.1 Hyötysuhde 

 

Anderssonin ja Johanssonin (2006) artikkelissa on tarkasteltu referenssilaitoksena hiilen 

pölypolttoon tarkoitettua modernia 865 MWe:n voimalaitosta. Vertailun kohteena olevassa 

happipolttovoimalaitoksessa on kryogeeninen hapentuotanto ja hiilidioksidin käsittely-

yksikkö. Happipolttovoimalaitoksessa nettosähköteho on pidetty samana, mutta laitos 

oletetaan uudeksi eli voimalaitosprosessia on integroitu ja optimoitu. Referenssilaitokseen 

verrattuna hiilidioksidipäästöt ilmakehään vähenevät 99,5 %. Kuvassa 9 on esitetty 

referenssilaitokselle ja happipolttolaitokselle Sankey-diagrammit, joista voidaan havaita 

happipolttotekniikan suuri omakäyttöteho, 338 MWe, kun se referenssilaitoksella on 68 

MWe. Sähköntuotannon nettohyötysuhde referenssilaitoksessa on 42,6 %, kun 

happipolttolaitokselle vastaavaksi hyötysuhteeksi on saatu 33,5 %. Näin ollen 

nettohyötysuhteen lasku on yli 9 %-yksikköä, sillä happipolttolaitoksella osa tuotetusta 

sähköstä kuluu kompressoreiden ajoon hapentuotantoyksikössä ja hiilidioksidia 

paineistettaessa. Tutkimuksessa happipolttovoimalaitokseen on sisällytetty myös 

rikkidioksidin poistoyksikkö, mutta mikäli sitä ei tarvita, on laitoksen hyötysuhde hieman 

korkeampi (34,3 %).  
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Kuva 9. Sankey-diagrammit referenssivoimalaitokselle (A) ja voimalaitokselle, jossa CO2:n talteenotto (B). 

(Andersson ja Johansson 2006, 3491) 

 
 

Myös muissa tarkasteluissa (IEAGHG 2005, Shah 2006, Kakaras et al. 2007, Rezvani et al. 

2007, Kanniche et al. 2010), joissa happipolttoa ja hiilidioksidin talteenottoa on tutkittu 

hiilen pölypolton yhteydessä, laitoksen nettohyötysuhde polttoaineen alemman lämpöarvon 

(LHV) perusteella on noin 8–10 %-yksikköä pienempi kuin referenssilaitoksessa. Bouillon 

et al. (2009), Myöhänen et al. (2009) ja Béal et al. ovat tarkastelleet puolestaan hiilen 

happipolton yhdistämistä kiertoleijuteknologiaan ja saaneet tulokseksi sähköntuotannon 

nettohyötysuhteen laskulle luokkaa 7–10 %-yksikköä. 

 

IEAGHG:n puitteissa (The IEA Greenhouse Gas R&D Programme) (2005) on tarkasteltu 

referenssivoimalana maakaasukombivoimalaitosta, jossa sähköntuotannon nettoteho on 

388 MWe, sekä uutta happipolttoista maakaasukombivoimalalaitosta, jossa nettoteho on 

440 MWe. Sähköntuotannon nettohyötysuhteeksi referenssivoimalalle on saatu 56 % 

(LHV) ja happipolttoiselle voimalalle 45 %. Kanniche et. al ovat puolestaan saaneet 

tarkasteluissaan voimalaitosten nettohyötysuhteiden eroksi 12 % -yksikköä. 

 

Hiilidioksidin talteenottamiseksi voimalaitosten hyötysuhteet laskevat merkittävästi 

verrattuna nykyvoimaloihin. Maakaasukombivoimalaitoksien osalta hyötysuhteiden ero on 

hieman suurempi kuin hiilivoimalaitoksien. Omakäyttötehon pienentämiseksi on 

hapentuotantoyksikön ja hiilidioksidin käsittely-yksikön integrointi voimalaitokseen 

tärkeää. Lisäksi, jotta hyötysuhteen lasku saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä, tulisi 

happipoltossa hyödyntää uusinta voimalaitostekniikkaa, jossa hyötysuhteet ovat 

korkeammat (IEAGHG 2005, 86).  
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4.2 Kustannukset 

 

Voimalaitoksiin, joissa hyödynnetään happipolttotekniikkaa ja hiilidioksidi otetaan talteen, 

tarvitaan monia lisäkomponentteja, kuten hapentuotantoyksikkö, hiilidioksidin 

prosessointiyksikkö sekä putkistoja ja puhaltimia savukaasun ulkoista takaisinkierrätystä 

varten (Toftegaard et al. 2010, 594). Lisäkomponentit nostavat voimalaitoksen 

investointikustannuksia kuten myös käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Toisaalta, jos 

perinteisiä savukaasujen puhdistuslaitteistoja ei tarvita, kustannukset pienevät jonkun 

verran (Andersson ja Johansson 2006, 3486). Investointikustannuksiin voivat vaikuttaa 

myös monet muut tekijät, esimerkiksi erilaiset kattilamateriaalit. 

 

Eräiden arvioiden mukaan hiilen pölypolttoon tarkoitetun voimalan, jossa hiilidioksidi 

otetaan talteen happipolton avulla, kokonaisinvestointikustannukset nousevat noin 50–75 

% (Andersson ja Johansson 2006, Shah 2006, Kanniche et al. 2010). 

Hapentuotantoyksikön osuudeksi investointikustannuksista ovat esimerkiksi Andersson ja 

Johansson saaneet 17 % eli osuus on varsin suuri. Hiiltä polttaviin voimalaitoksiin 

suhteutettuna nykyisten maakaasukombivoimalaitosten investointikustannukset ovat 

edulliset. Kun kombivoimalaan asennetaan happipolttotekniikka, 

kokonaisinvestointikustannusten nousu on kuitenkin huomattavasti suurempi. IEAGHG:n 

(2005) mukaan investointikustannuksen nousu on kolminkertainen ja Kanniche et al. 

mukaan lähes kolminkertainen. Hapentuotantoyksikön osuus  

kokonaisinvestointikustannuksista on tässä tapauksessa noin neljännes. 

 

Hiilidioksidin talteenotto aiheuttaa huomattavan laskun voimalaitoksen hyötysuhteeseen, 

joten verrattaessa keskenään voimalaitoksia, joista toisessa on CO2:n talteenotto ja toisessa 

ei, vaatii talteenotolla varustettu voimalaitos enemmän polttoainetta saman 

sähköenergiamäärän tuottamiseksi. Tämä vaikuttaa luonnollisesti 

sähköntuotantokustannuksiin. Sähköntuotantokustannuksiin vaikuttavat polttoaineen 

lisäksi myös muut käyttö- ja kunnossapitokustannukset, pääomakustannus sekä 

hiilidioksidin päästöoikeuden hinta, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita.  

 

Andersson ja Johansson ovat tarkastelleet hiilen pölypolton kustannuksia. He ovat saaneet 

referenssilaitokselle sähköntuotantokustannukseksi 32,4 €/MWh ja 
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happipolttovoimalaitokselle 49,5 €/MWh eli sähköntuotannon kustannus on 53 % 

korkeampi.  Tulokset on esitetty kuvassa 10.  

 

 
Kuva 10. Sähköntuotantokustannusten vertailu hiilen pölypolttolaitokselle (PC) ja NGCC-laitokselle ilman 

happipolttoa ja CO2:n talteenottoa sekä niiden kanssa. (Andersson ja Johansson 2006, IEAGHG 2005) 

 

Myös muut lähteet, IEAGHG, Shah, Kakaras et. al (2007) ja Kanniche et al. ovat saaneet 

samansuuntaisia tuloksia sähköntuotantokustannuksen nousulle hiilivoimalaitoksessa, noin 

45–60 %. Lähes kaikissa tarkasteluissa on tutkittu investoinnin korkokannan ja 

polttoaineen hinnan vaikutusta kustannuksiin ja havaittu, että niillä on huomattava vaikutus 

saatuihin tuloksiin. Hiilidioksidin kuljetuksen ja varastoinnin vaikutusta kustannuksiin ei 

ole huomioitu tarkasteluissa.  

 

IEAGHG:n maakaasukombivoimalaitoksia koskevissa tarkasteluissa 

sähköntuotantokustannuksiksi on saatu tyypillisessä referenssitapauksessa 27,9 €/MWh ja 

happipolttotapauksessa 51,1 €/MWh (kuva 10). Tuotantokustannuksen nousu on yli 80 %. 

Kanniche et al. ovat saaneet tuotantokustannuksen nousulle paljon pienemmän tuloksen, 

runsaat 40 %. Suuri ero tutkimuksien välillä johtunee siitä, että Kanniche et al. olettivat 

pienemmän eron voimalaitostyyppien investointikustannusten välillä. Happipolttoisessa 

maakaasukombivoimalaitoksessa sähköntuotantokustannuksen nousuun vaikuttaa eniten 

investointikustannuksen merkittävä nousu (Kanniche et al. 2010, 60). 
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Koska tietyn energiamäärän tuottamiseksi voimalaitoksessa, jossa hiilidioksidi otetaan 

talteen, polttoainetta kuluu enemmän kuin voimalaitoksessa ilman talteenottoa, niin myös 

päästöjä muodostuu enemmän. Vältetyllä hiilidioksidipäästöllä tarkoitetaan sitä osaa 

tuotetuista CO2-päästöistä, jotka saadaan talteen CCS-teknologialla varustetussa 

voimalaitoksessa ja jotka vastaavassa referenssilaitoksessa pääsisivät ilmakehään. Näin 

ollen vältetyn CO2-päästön ja talteenotetun CO2:n määrät eivät ole samat. (Kanniche et al. 

2010, 57.) Kuvassa 11 on havainnollistettu näiden käsitteiden eroa tuotettua 

energiayksikköä kohden. Jotta hiilidioksidin talteenotto olisi kannattavaa, tulisi CO2-

päästöoikeuksia myydä päästökaupassa korkeammalla hinnalla kuin mitä aiheutuva 

kustannus vältetyistä CO2-päästöistä on (IEAGHG 2005, 81). 

 

 
Kuva 11.  Talteenotetun (captured)  ja vältetyn (avoided) hiilidioksidin määritelmät tuotettua kWh:a kohden. 

(Kanniche et al 2010, 55) 

 

Anderssonin ja Johanssonin tarkastelussa on hiilen pölypoltossa saatu 

välttämiskustannukseksi 20 €/vältetty CO2-tonni. Kakaras et. al ja IEAGHG ovat niin 

ikään saaneet samansuuntaisia tuloksia, noin 20–30 €/vältetty CO2-tonni. IEAGHG on 

saanut maakaasukombivoimalalle kustannukseksi 65 €/vältetty CO2-tonni, joka on yli 

kaksinkertainen hiilivoimalaitokseen verrattuna. Yli kaksinkertaiseen kustannukseen hiilen 

polttoon verrattuna ovat päätyneet myös Kanniche et al. Välttämiskustannusten 

tarkasteluissa ei ole huomioitu hiilidioksidin kuljetus- ja varastointikustannuksia. 

 

Tämän osion tarkasteluista voidaan todeta yhteenvetona, että kustannukset 

happipolttovoimalaitoksissa nousevat merkittävästi verrattuna ilmapolttoisiin 

voimalaitoksiin. Happipoltto sopii paremmin käytettäväksi hiilivoimalaitoksissa kuin 

maakaasukombivoimaloissa. Happipolttotekniikkaa käyttävissä isossa 
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hiilivoimalaitoksessa kokonaisinvestointikustannukset nousevat arvioiden mukaan noin 

50–75 %, sähköntuotantokustannukset noin 45–60 % ja vältetylle CO2-tonnille saadaan 

hinnaksi 20–30 €. Melko vähäisen tiedon perusteella maakaasukombivoimaloiden 

investointikustannukset voivat jopa kolminkertaistua, sähköntuotantokustannukset voivat 

nousta useita kymmeniä prosentteja ja vältetyn CO2-tonnin hinta on selvästi korkeampi 

kuin hiiltä polttavissa happipolttovoimalaitoksissa. 

 

5 NYKYISET JA LÄHIVUOSIEN PROJEKTIT 

 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana happipolttoa on testattu pienessä laboratorio- ja 

pilottikokoluokassa (< 3 MWth) ja nykyään happipolttoa demonstroidaan kymmenien 

megawattien kokoluokassa (Toftegaard et al. 2010, 596). Tässä luvussa käsitellään 

nykyisiä ja lähivuosiksi suunniteltuja happipolton pilotti- ja demonstraatioprojekteja 

suuressa kokoluokassa. 

 

5.1 Pilotti- ja demonstraatiolaitokset 

 

Tällä hetkellä happipolttoa demonstroidaan useassa kohteessa kymmenien megawattien 

kokoluokassa. Australiassa Newcastlen yliopistossa laaditussa listassa (taulukko 1), on 

lueteltu toiminnassa ja rakenteilla olevat sekä suunnitellut demonstraatiot (lista päivitetty 

3.8.2009). Taulukon 1 mukaisia happipolttolaitoksia, jotka demonstroivat koko  

talteenotto-, kuljetus- ja varastointiketjua, on nykyään toiminnassa kaksi: Vattenfallin 

laitos Saksan Schwarze Pumpessa ja Totalin laitos Ranskan Lacq’ssa. 

 

Taulukko 1. Menneillään olevat suuren kokoluokan pilotti- ja demonstraatiohankkeet. (Wall 2009a) 

PROJEKTI Sijanti MWth 
Käynnistys-

vuosi
Kattilatyyppi Pääpolttoaine CCS-

ketju

B&W USA 30 2007 pilotti PC bituminen, sub-
bituminen, ruskohiili

- 

Jupiter USA 20 2007 teoll. Ei sk-
kierrätystä

maakaasu, hiili - 

Oxy-coal UK UK 40 2009 pilotti PC bituminen - 
Alstom (Windsor 

Facility) USA 15 2009 pilotti PC 
(tangentiaal.)

bituminen, 
subbituminen

- 

Vattenfall Saksa 30 2008 pilotti PC ruskohiili,(bituminen) CCS 
Total, Lacq Ranska 30 2009 teollinen maakaasu CCS 
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Callide Australia 90 2010 30 MWe PC bituminen CCS 

CIUDEN-PC Espanja 20 2010 pilotti PC antrasiitti, bituminen 
ruskohiili, koksi

CCS 

CIUDEN-CFB Espanja 30 2010 Pilotti CFB antrasiitti, bituminen, 
ruskohiili, koksi

CCS 

ENEL HP Oxy Italia 48 2012 Pilottivoimala hiili - 
HBPA - 

Michigan/Praxair USA 225 2014? ~75 MWe CFB bituminen CCS 

Vattenfall 
(Jänschwalde) Saksa ~1000 2014? ~300 MWe PC ruskohiili,(bituminen) CCS 

Endesa / 
CIUDEN Espanja ~1000 2015? ~300 MWe 

CFB?
? CCS 

Black Hills 
Power/B&W/AL USA ~400 2015? ~100 MWe PC ? CCS 

KOSEP/KEPRI 
Yongdong 

Etelä-
Korea ~400 2018? ~100 MWe PC ? ? 

 

Muissa nykyään toiminnassa olevissa piloteissa (B&W, Jupiter, Oxy-Coal UK, Alstom 

(Windsor facility)) on polttolaitteistot, sekä mahdollisesti savukaasun puhdistus ja 

hiilidioksidin talteenotto, mutta laitoksilla ei tuoteta sähköä. Piloteilla saatetaan testata 

täyden mittakaavan polttimia, määrittää kaasun prosessointia ja hiilidioksidin 

kompressointia sekä varastointia. (Wall 2009b, 7.) 

 

Vattenfallin Schwarze Pumpen 30 MWth ruskohiilen pölypolttoon suunniteltu happipolton 

pilottilaitos koostuu pääpiirteittäin kryogeenisestä hapentuotantoyksiköstä, 

höyryntuotantojärjestelmästä, savukaasujen puhdistuslaitteistosta ja hiilidioksidin 

kompressointi- ja nesteytyslaitoksesta (kuva 12). Happipolton lisäksi laitosta voidaan ajaa 

myös ilmapoltolla. Höyrystin on tyypiltään luonnonkiertokattila, joka koostuu kolmesta 

osasta, joista kaasu virtaa läpi. Ensimmäisessä läpimenossa on poltin, joka on sijoitettu 

kuvan 12 mukaisesti tulipesän yläosaan. Toisessa ja kolmannessa osassa sijaitsevat tulistin- 

ja ekonomaiseripinnat. Höyrystimessä on myös neljäs osa (De-NOx), johon voidaan 

tarvittaessa lisätä katalyytit typpioksidiyhdisteiden poistamiseksi. (Strömberg et al. 2009, 

582.) 
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Kuva 12. Vattenfallin Schwarze Pumpen pilottilaitoksen prosessikaavio. (Kluger et al. 2006) 

 

Kattilan jälkeen savukaasuvirrasta poistetaan sähkösuodattimessa lentotuhka ja tarvittava 

osa virrasta erotetaan sekundääriseksi savukaasuvirraksi. Ennen tulipesään johtamista 

sekundäärinen savukaasu esilämmitetään lämpötilaan 170...250°C ja sekoitetaan hapen 

kanssa. Kattilaan johdettavien polttokaasuvirtojen koostumusta voidaan säädellä. Kaikki 

happi voidaan sekoittaa kerralla kierrätetyn savukaasun kanssa ennen polttoa, jolloin 

happipitoisuus kaikissa polttokaasussavirroissa on sama, tai happipitoisuutta eri 

kaasuvirroissa voidaan vaihdella. Kaiken hapen syöttäminen tulipesään polttimen 

erillisistä, hapelle suunnatuista suuttimista on myös mahdollista. (Strömberg et al. 2009, 

582.) 

 

Kierrätämätön osa savukaasuista johdetaan märkäpesuriin rikinpoistoa varten, ja 

seuraavaksi lauhduttimeen, jossa kaasu jäähtyy 30 °C:een. Vasta tämän jälkeen 

savukaasuvirrasta erotetaan primäärinen savukaasuvirta hiilipölyn tulipesään kuljetusta 

varten. Loppuosa kaasusta johdetaan hiilidioksidin kompressointi- ja nesteytyslaitokselle. 

Laitokselle tulevan savukaasun sisältämästä hiilidioksidista tavoitteena on nesteyttää ja 

talteenottaa vähintään 90 %. Laitoksella savukaasusta poistetaan vesi, raskasmetallit ja 

haitalliset yhdisteet. Tämän jälkeen hiilidioksidi kompressoidaan välijäähdytetysti noin 22 

baariin, nesteytetään ja loput kaasut, kuten happi ja kaasumainen CO2, poistetaan. 
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Talteenotetulla hiilidioksidilla testataan injektiota lähes ehtyneeseen kaasukenttään. 

(Strömberg et al. 2009, 583.) 

 

Burchhardtin (2009) mukaan Schwarze Pumpen laitoksen käyttökokeet ovat osoittaneet 

happipolttotekniikan toimivuuden. Elokuuhun 2009 mennessä laitosta oli ajettu yhteensä 

3100 tuntia, josta 1600 tuntia happipoltolla. Hiilidioksidia oli otettu talteen 1400 tonnia. 

Burchhardtin mukaan hapentuotantolaitoksen ja hiilidioksidin prosessointilaitoksen 

integrointi muuhun laitokseen on onnistunut ja tavoiteltu hiilidioksin laatu saavutettu. 

Liekin stabiliteetti on ollut hyvä polttokaasun happipitoisuuden ollessa yli 21 %. Yhden 

polttimen käyttö vaikuttaa kuitenkin palamiskäyttäytymiseen ja savukaasukoostumukseen. 

Happipoltossa ei voida käyttää samanlaista polttimen pyörrettä kuin ilmapoltossa. 

Rydbergin (2009) mukaan sallittuja päästörajoja laitoksella ei ole ylitetty, vaikka 

rikkidioksidia syntyy happipoltossa ilmapolttoa enemmän. 

 

Vattenfallin tavoitteena on käyttää pilottilaitokselta saatua tietämystä 

demonstraatiolaitoksen suunnittelussa. Päätavoitteena Schwarze Pumpessa on mm. testata 

eri komponenttien toiminta happipolton yhteydessä ja keskenään, optimoida savukaasun 

kierrätyksen määrä, löytää oikeat polttimen asetukset sekä tutkia materiaalien 

käyttäytymistä, päästöjä, tuhkan muodostumista, lämpövuota ja lämmönsiirtoa. (Rydberg 

2009.) 

  

Total-yhtiön Lacq-projektissa vanha höyrykattila muunnettiin maakaasun happipolttoon 

sopivaksi. 30 MWth kattilassa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen happipolton jälkeen ja 

kuljetetaan putkea pitkin varastoitavaksi vanhaan kaasukenttään. Projektin tavoitteena on 

demonstroida happipolton integrointia olemassa olevaan kattilaan, optimoida 

polttoprosessia, alentaa talteenottovaiheen kustannuksia ja testata koko CCS-

kokonaisuuden hallinta (Total 2010). Happi tuotetaan laitoksella kryogeenisellä 

tislauksella. Kattilassa on neljä poltinta, joihin happivirtaus ja kierrätetty savukaasu 

johdetaan erikseen, ilman sekoitusta. Maakaasun puhtauden vuoksi laitoksella ei ole 

hiukkasten-, typen- ja rikinpoistolaitteistoja. Savukaasuista takaisin tulipesään kierrätetään 

noin kaksi kolmasosaa. (Aimard et al. 2009.)  

 



30 
 

Schwarze Pumpen ja Lacq-hankkeiden lisäksi käyttöön on pian määrä tulla koko CCS-

ketjua demonstroivat laitokset kahdessa eri kohteessa. Espanjassa CIUDEN:in (Fundación 

Ciudad de la Energía) laitoksella Compostillassa valmistuu kaksi eri happipolttokattilaa, 

pölypolttoa (20 MWth)  sekä kiertoleijupetipolttoa (30 MWth) varten. Australian 

Queenslandissa Callide A voimalaitoksen 30 MWe yksikköön tehdään 

happipolttotekniikka jälkiasennuksena. Callide A tulee olemaan ensimmäinen 

happipolttolaitos, jossa tuotetaan sähköä. (Wall 2009b, 11–12.) Taulukosta poiketen 

Callide A:n on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2011 puolivälissä (Callide Oxyfuel 

Project 2011). 

 

Loput taulukossa 1 mainituista projekteista ovat suurempia voimalaitosdemonstraatioita, 

joiden käyttöönottoajankohdat (2012–2018) ovat arvioituja. Esimerkiksi Endesa ja 

CIUDEN aikovat kehittää Compostillassa edellä mainitun laitoksen jatkoksi 300 MWe:n 

demonstraatiolaitoksen, jossa hyödynnetään kiertoleijutekniikkaa (Endesa 2010). 

Vattenfall aikoo puolestaan toteuttaa Jänschwaldeen noin 250 MWe pölypolttolaitoksen.  

 

Vattenfallin Jänschwalden voimalaitosalueella on ennestään 6 kappaletta kahden 250 MWe 

kattilan tuplayksiköitä, jotka tuottavat höyryä yhteiselle turbiinille. Yhden vanhan kattilan 

tilalle aiotaan rakentaa happipolttokattila ruskohiilen polttoon ja vieressä olevalla kattilalla 

aiotaan demonstroida polton jälkeen tapahtuvaa hiilidioksidin erotusta. (Vattenfall 2010a.) 

Tässä vaiheessa Jänschwalden talteenottovoimalaitoksesta on saatavilla yksityiskohtaista 

tietoa melko rajallisesti. Alla on voimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio (kuva 13), 

jossa on esitelty molemmat talteenottoprosessit. Laitoksen kokonaisteho on 500 MWe 

(Christensen 2010). Happipolttoa varten lähes kaikki voimalaitoksen komponentit 

uusitaan. Kaavion mukaisesti savukaasuvirta johdetaan happipoltossa tulipesään 

pussisuodattimen ja rikkipesurin jälkeen. Hyötysuhteen parantamiseksi voimalaitoksessa 

demonstroidaan myös ruskohiilen esikuivatusta höyryllä (Strömberg et al. 2009, 589).   
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Kuva 13. Vattenfallin Jänschwalden demonstraatiovoimalaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio. 

(Christensen 2010) 

 

6 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

 

Hiilidioksidin talteenottoteknologiat ovat viime vuosina lähestyneet kaupallistumista 

etenkin pilottilaitosten käyttöönoton ja toiminnassa olevilta laitoksilta saadun kokemuksen 

myötä. Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyen myös lakien ja säännöksien 

kehittäminen on edistynyt, kansainvälinen yhteistyö lisääntynyt ja useiden valtioiden 

hallitukset ovat luvanneet CCS-hankkeille taloudellista tukea. Tärkeintä CCS:n 

kehittämisen kannalta on kuitenkin suuren kokoluokan demonstraatiolaitoksilta saatava 

kokemus. (IEA 2010c, 5−8.)  

 

Happipolton, kuten myös muiden CCS-teknologioiden, laajaan käyttöönottoon voi kulua 

vielä jopa vuosikymmeniä. Kappaleessa 6.1 kerrotaan lyhyesti lähivuosien CCS-

demonstraatioista ja niiden rahoituksesta. Kappaleessa 6.2 käsitellään yleisesti CCS-

teknologioiden tulevaisuuden näkymiä ja tarvittavia toimia niiden käyttöönottamiseksi. 

Kappaleessa 6.3 keskitytään käsittelemään happipolton kehitystarpeita, kaupallistumista ja 

käyttöönottoa. 
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6.1 Lähivuosien demonstraatiolaitokset ja rahoitus 

 

Huhtikuuhun 2010 mennessä integroituja suuren kokoluokan hiilidioksidin talteenotto ja 

varastointi –hankkeita, jotka käsittivät koko CCS-ketjun, oli toiminnassa, rakenteilla tai 

suunnittelun eri asteilla yhteensä 80. Suurin osa projekteista oli kuitenkin vasta kehitys- ja 

suunnitteluvaiheessa. Energiantuotantosektorilla hankkeita oli 44, joista suurin osa liittyi 

hiilen polttoon. Suuren kokoluokan integroidulle CCS-demonstraatiohankkeelle kriteerinä 

on riittävä hiilidioksidipäästöjen talteenotto: hiilivoimalaitoksella päästöjä on otettava 

talteen vuosittain miljoona tonnia, kun taas maakaasuvoimalaitoksella, teollisuuden tai 

maakaasun prosessointilaitoksella 500 tonnia. (GCCSI 2010, 2−14). Taulukosta 1 viisi 

alinta happipolttodemonstraatiota voitaneen laskea tällaisiksi projekteiksi. 

 

Viimeisen kahden vuoden aikana monien valtioiden hallitukset (Australia, Kanada, Japani, 

Norja, Korean tasavalta, UK, USA) ja Euroopan komissio ovat edistäneet aktiivisesti 

suuren kokoluokan CCS-hankkeiden kehittämistä ja sitoutuneet antamaan huomattavia 

rahoitussummia näille projekteille. Huhtikuuhun 2010 mennessä suuren kokoluokan CCS-

hankkeille oli luvattu yli 26 miljardia dollaria (noin 19 mrd. €). (IEA 2010c, 13.) 

Esimerkiksi joulukuussa 2009 Euroopan komissio julkaisi tiedon kuudesta CCS-

projektista, jotka saavat yhteensä miljardi euroa rahoitusta osana Euroopan talouden 

elvytyssuunnitelmaa. Näistä projekteista kaksi on happipolttoprojekteja, Endesan ja 

CIUDEN:in kiertoleijutekniikkaa hyödyntävä demonstraatioprojekti Compostillassa sekä 

Vattenfallin projekti Jänschwaldessa. Molemmat hankkeet saavat korkeintaan 180 

miljoonaa euroa. (EERP 2010.) Vattenfall arvioi Jänschwalden laitoksen kustannuksiksi 

1,5 miljardia euroa (Vattenfall, 2010b). 

 

6.2 CCS-teknologioiden käyttöönotto 

 

Vuoden 2050 tienoilla BLUE Map –skenaariossa on asetettu tavoitteeksi vuosittain ottaa 

talteen ja varastoida hiilidioksidipäästöjä 10 Gt (kuva 1), joista suurin osa 

energiantuotantosektorilla. IEA on arvioinut, että tyypillisten projektien kokoluokkien 

perusteella tämä tarkoittaisi maailmanlaajuisesti noin 3400 hiilidioksidin talteenotto ja 

varastointi -hanketta. Hankkeista pienimmät ovat kokoluokaltaan energiantuotannon CCS-

pilotteja, mutta toteutettujen nykyhankkeiden määrään verrattuna tarvittu lisäys on 
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kuitenkin huomattava. Jotta tavoite saavutettaisiin, tulisi vuonna 2020 hankkeita olla noin 

100. (IEA 2009, 13-16.)  

 

IEA:n mukaan hiilidioksidin talteenotto ja varastonti -teknologioiden laaja käyttöönotto 

vuoteen 2020 mennessä on saavutettavissa, mutta tavoitetta pidetään haastavana. Etenkin 

alkuvaiheessa projektien toteuttaminen vaatii rahoittajia, sillä CCS-teknologioista 

aiheutuvat kustannukset ovat erittäin korkeita. (IEA 2010c, 5-7). IEA on arvioinut, että 

3400 hankkeen tavoite vaatisi yhteensä yli 2500 – 3000 miljardia dollaria CCS-

teknologioista aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi vuosina 2010 - 2050 (IEA 2009, 

21). Rahoituksen lisäksi CCS:n laaja käyttöönotto edellyttää poliittisia toimia sekä 

kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Laajalti hyväksytty kansainvälinen sopimus 

ilmastonmuutosta vastaan ja riittävän korkea hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta ovat 

tarpeen CCS-teknologian edistämiseksi. Lisäksi on jaettava tietoa CCS-teknologioista 

julkisesti, jotta CCS hyväksyttäisin yleisesti yhdeksi hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiskeinoista. (IEA 2010c, 5−7.)  

 

Monien valtioiden hallitusten ja IEA:n lisäksi useat tahot edistävät CCS-teknologian 

käyttöönottoa. CCS-teknologioita tutkitaan niin yliopistoissa kuin muissakin 

tutkimuslaitoksissa, ja myös useimmat kattilavalmistajat, monet voimalaitoskomponenttien 

valmistajat sekä energiayhtiöt ovat aktiivisia (Toftegaard et al. 2010, 584).  

 

Lähitulevaisuudessa energiantuotannon CCS-hankkeet keskittyvät todennäköisesti 

pääasiassa polton jälkeiseen talteenottoon hiilivoimalaitoksissa, joskin muiden 

talteenottotekniikoiden käyttöosuudet kasvavat tulevaisuudessa. Suurin osa hankkeista 

toteutetaan OECD-maissa, sillä kannustimina toimivat päästöjen vähennyspolitiikka ja 

taloudelliset tuet. OECD:n ulkopuolisissa maissa CCS:n käyttöönoton tulisi lisääntyä 

merkittävästi vuosina 2025−2030 ja sen jälkeen, jotta päästöjä saataisiin vähennettyä 

tehokkaasti kehittyvien talouksien maiden uusissa hiilivoimaloissa. (IEA 2009, 17−18.)  

 

Suurin osa hiilidioksidin talteenottotutkimuksesta on keskittynyt energiasektoriin, vaikka 

teollisuuden suorat CO2-päästöt ovat noin viidesosa nykypäästöistä. Energiaintensiivisillä 

teollisuuden aloilla, kuten rauta-, teräs- ja metsäteollisuudessa, CCS on uusista 

teknologioista mahdollisesti tärkein vaihtoehto suorien CO2-päästöjen vähentämiseksi. 
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Tämän vuoksi suuren kokoluokan hiilidioksidin talteenottoteknologioita tulisi 

demonstroida energiasektorille suunniteltujen hankkeiden kanssa rinnakkain. (IEA 2010b, 

12.)  

 

6.3 Happipolton kehitystarpeet ja käyttöönotto 

 

Happipolttoa ja sen yhteydessä tapahtuvaa hiilidioksidin talteenottoa pidetään 

kilpailukykyisenä energiantuotantoteknologiana polton jälkeiselle talteenotolle (Toftegaard 

et a. 2010, 595). Happipolton kehitys on viime vuosina ollut nopeaa, mutta tutkimusta ja 

kehitystä tarvitaan edelleen. Tutkimusta kaipaavat mm. poltto-ominaisuuksien 

määrittäminen hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksessa, päästöjen hallinta, korroosio- ja 

tuhkaongelmat, käytettävyys, dynaaminen käyttäytyminen ja tulipesän laskennallinen 

mallinnus. Teknisissä  haasteissa päätavoitteena on kustannusten pienentäminen. 

Tutkimuskohteina ovat etenkin hapentuotanto, korkeita lämpötiloja kestävät materiaalit 

parempia hyötysuhteita tavoiteltaessa sekä prosessin optimointi ja integrointi. (Wall 2007, 

36−37.)  

 

Happipolton kaupallistuminen etenee demonstraatioprojektien myötä. 

Höyrykattilavalmistaja Doosan Babcock Energy pyrkii kaupallistamaan 

happipolttotekniikan vuoteen 2020 mennessä (Cameron et al. 2009) ja samaa tavoittelee 

myös Alstom (Kluger et al. 2009). IEA:n laatiman CCS-teknologian kehityspolun mukaan 

happipolttotekniikka on saatavilla moderneihin (ultraylikriittisiä höyrynpaineen arvoja 

käyttäviin) kattiloihin vuoteen 2025 mennessä (IEA 2009, 29.) Tekniikan laajamittainen 

käyttöönotto energiantuotannossa riippuu tekniikan kehityksen lisäksi useista muista 

tekijöistä, kuten rahoituksesta ja energiapolitiikasta. Happipolton kannattavuuteen 

vaikuttavat myös polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta. IEA:n BLUE Map 

–skenaariossa mukaan CCS-menetelmillä toteutetaan vuonna 2050 päästövähennyksistä 

noin viidennes. Happipolton osuutta tästä on kuitenkin vaikea arvioida. 

 

7 YHTEENVETO 

 

Työssä on tarkasteltu happipolton nykytilaa ja tulevaisuutta. Happipoltto on yksi 

hiilidioksidin talteenottoon kehitetyistä menetelmistä energiantuotannossa. Hiilidioksidin 
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talteenottoa ja varastointia (CCS) pidetään merkittävänä tulevaisuuden keinona vähentää 

hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti. Happipoltto, kuten myös muut CCS-teknologiat, 

pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti. 

 

Happipolton avulla hiilidioksidin erotus savukaasuista on helpompaa kuin 

konventionaalisessa voimalaitoksessa. Puhdistettu hiilidioksidi paineistetaan, kuljetetaan ja 

varastoidaan geologiseen muodostumaan. Happipolttotekniikka on vielä kehitysvaiheessa 

ja siihen liittyy useita tutkimustarpeita, vaikka viime vuosina kehitys onkin ollut nopeaa. 

Eniten happipolttotekniikkaa on tutkittu hiilen pölypoltossa. Happipolttotekniikka on 

mahdollista asentaa konventionaaliseen hiilivoimalaitokseen jälkikäteen ja aluksi 

happipolttotekniikalla pyritäänkin jäljittelemään ilmapolttoa.  

 

Happipolttovoimalaitoksen kustannukset ovat nykyvoimalaitoksia suuremmat ja 

hyötysuhde pienempi. Etenkin prosessiin tarvittava hapentuotantolaitteisto on kallis ja 

hapentuotanto kuluttaa merkittävästi energiaa. Hiilen pölypoltossa sähköntuotannon 

nettohyötysuhteen lasku on arvioitu olevan luokkaa 8−10 %-yksikköä ja 

sähköntuotantokustannuksien on arvioitu kasvavan 45−60 %. Talteenoton osalta 

vältettyjen hiilidioksidipäästöjen kustannukseksi on arvioitu hiilen poltossa 20−30 €/tCO2. 

Voimalaitoksen hyötysuhteen maksimoimiseksi on happipolton vaatimien 

lisäkomponenttien integrointi muuhun prosessiin tärkeää.  Happipoltolla on kuitenkin 

myös muutamia lupaavia ominaisuuksia hiilen pölypoltossa, kuten alhaiset 

typenoksidipäästöt ja pienempi savukaasutilavuus. Myös kiertoleijutekniikka voi tarjota 

uusia mahdollisuuksia. Happipolttoiset maakaasukombivoimalaitokset eivät 

kustannusarvioiden mukaan ole tällä hetkellä taloudellisesti kilpailukykyisiä 

happipolttohiilivoimalaitosten kanssa. 

 

Nykyään happipolttoa demonstroidaan kymmenien megawattien kokoluokassa ja 

muutamia suuren kokoluokan demonstraatiovoimalaitoksia on suunnitteilla. 

Demonstraatiohankkeiden myötä happipolttotekniikan kaupallistuminen on tavoitteena 

seuraavan 15 vuoden aikana. Jotta happipolttotekniikka saataisiin laajamittaiseen käyttöön, 

tarvitaan tekniikan kehittymisen lisäksi myös rahoitusta ja CCS-tekniikoita tukevaa 

energiapolitiikkaa. 
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