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Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kiertoprosesseihin perustuvista aurinkovoi-

maloista eli keskittävästä aurinkovoimasta. Työ tehtiin etsimällä tietoa mahdollisimman 

tuoreista lähteistä. Työn tavoitteena on selvittää keskittävän aurinkovoiman tekniikkaa, 

toiminta-arvoja, hyviä ja huonoja puolia sekä tulevaisuuden näkymiä.  

Keskittävän aurinkovoiman käyttö on vielä melko vähäistä muun muassa korkeista hin-

noista johtuen. Auringon säteilyä voidaan keskittää neljällä eri tekniikalla, jotka ovat pa-

raboliset kourut ja lautaset, aurinkotornit ja lineaariset Fresnel-peilit. Näistä kehittynein 

tekniikka on paraboliset kourut, joita käytetään suurimmalla osalla nykyisistä laitoksista. 

Aurinkotornien määrä on kuitenkin lisääntymässä, sillä niillä on parempi hyötysuhde. 

Keskittävän aurinkovoiman tuotantokapasiteetti on nousussa ja kasvu tulee kiihtymään 

ennen kuin se vakiintuu tietylle tasolle. Kapasiteetin kasvu johtuu teknologian kehittymi-

sestä ja tarpeesta lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa ilmastonmuutoksen ja päästöjen 

määrän hillitsemiseksi. Suurimmassa osassa uusista keskittävistä aurinkovoimalaitoksista 

on lämmön varastointi, joka mahdollistaa säästä riippumattoman energiantuotannon. 

Tämä, yhdessä tuotannon hinnan laskun kanssa, tekee keskittävästä aurinkovoimasta kil-

pailukykyisen fossiilisten polttoaineiden kanssa seuraavien vuosikymmenien aikana. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Lyhenteet 

CLFR kompakti lineaarinen Fresnel-peili (compact linear Fresnel reflector) 

CSP keskittävä aurinkovoima (concentrating solar power) 

DNI auringon suora säteily (direct normal irradiance) 

HTF lämmönsiirtoaine (heat transfer fluid) 

ISCC aurinkovoima integroituna kombivoimalaitokseen (integrated solar 

combined cycle) 

LCOE tasoitetut energiantuotantokustannukset (levelized cost of energy) 

LFR lineaarinen Fresnel-peili (linear Fresnel reflector) 

SCA keräinryhmä (solar collector assembly) 

TES lämmön varastointi (thermal energy storage) 

 



5 

 

1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutos ja kasvavat hiilidioksidipäästöt haastavat kehittämään uusia, puhtaampia 

ja tehokkaampia, energiantuotantomuotoja. Puhtaampia energiantuotantomuotoja edus-

taa esimerkiksi aurinkovoima. Se on kuitenkin vielä nykyisellään potentiaaliinsa nähden 

melko tehoton tapa tuottaa energiaa, sillä sen rakentaminen on perinteisiä energiantuo-

tantomuotoja kalliimpaa ja hyötysuhteet alhaisia. Aurinkovoimassa on kuitenkin paljon 

potentiaalia, sillä energiaraporttien mukaan aurinkovoima voi olla maailman suurin säh-

köenergian lähde vuoteen 2050 mennessä (IEA 2014a). 

Aurinkovoimalla voidaan tuottaa sähköä joko suoraan aurinkokennoilla tai lämmön 

kautta kiertoprosessilla. Tässä työssä keskitytään keskittäviin aurinkovoimaloihin (CSP, 

concentrating solar power). Tällaisissa aurinkovoimaloissa energiantuotanto perustuu sii-

hen, että keskitetyllä auringonsäteilyllä lämmitetään kiertoainetta ja lämpöä hyödynne-

tään kiertoprosessissa. Auringon energialla siis korvataan perinteisessä voimalaitoksessa 

kattilassa poltettava polttoaine, jolloin säästetään polttoainekustannuksissa ja vähenne-

tään päästöjä. 

Aurinkovoiman ehkä suurimpana heikkoutena pidetään yleensä sen riippuvuutta säästä ja 

vuorokaudenajasta. Aurinkovoimaa ei voida käyttää pohjakuorman tuotantoon, sillä sen 

tuotanto on jaksottaista, mikä aiheuttaa kuormitusta verkolle. Nykyään monissa CSP-voi-

malaitoksissa on kuitenkin lämmön varastointi, joka mahdollistaa tasaisemman tuotanto-

käyrän sekä tuotannon myös auringonlaskun jälkeen. Tämä laskee myös tuotetun sähkön 

hintaa. (Kuravi et al. 2013, 288-289, 297.) 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys kiertoprosesseihin perustuvista aurinkovoi-

maloista. Tavoitteena on luoda katsaus nykyisten ja kehitteillä olevien tekniikoiden toi-

minta-arvoihin ja hyviin ja huonoihin puoliin. Työssä esitellään ensin keskittävää aurin-

kovoimaa yleisesti ja missä sitä kannattaa tuottaa. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin eri 

tekniikoita ja niiden kanssa käytettäviä kiertoprosesseja. Voimalaitoksen tuottoa tasaavaa 

lämmön varastointia käsitellään kappaleessa 5. Lopuksi käsitellään vielä erilaisia jäähdy-

tystekniikoita ja niiden veden kulutusta.  
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2 YLEISTÄ KESKITTÄVÄSTÄ AURINKOENERGIASTA 

Auringon säteilyä on keskitetty eri tarkoituksissa jo satoja vuosia, mutta ensimmäiset 

kaupalliset sähköntuotantoon tarkoitetut voimalaitokset rakennettiin vasta 1980-luvulla 

Yhdysvalloissa. 1990-luvulla öljyn ja kaasun hintojen pudotukset vähensivät kiinnostusta 

keskittävään aurinkovoimaan eikä uusia voimalaitoksia rakennettu. Kiinnostus heräsi uu-

delleen 2000-luvulla ja uusien laitoksien rakentaminen alkoi 2006. CSP-voimalaitoksista 

suurin osa on rakennettu Yhdysvaltoihin ja Espanjaan, mutta viime aikoina voimalaitok-

sia on rakennettu ja suunniteltu myös Kiinassa, Intiassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa, Ma-

rokossa ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Uudelleen herännyt kiinnostus keskittä-

vään aurinkovoimaan johtuu yrityksistä vähentää kasvihuonepäästöjä ja siitä, että öljyn 

ja maakaasun hintojen ennustetaan nousevan merkittävästi seuraavien vuosikymmenien 

aikana. (Behar et al. 2013, 13-14.) CSP-kapasiteetti on kuvan 2.1 mukaisesti noussut vii-

meisten 10 vuoden aikana merkittävästi. Vuoden 2013 lopussa kapasiteettia oli 3,6 GW 

ja vuoden 2016 lopussa 4,8 GW. Lisäksi rakenteilla tai suunnitteilla oli noin 4 GW. (IEA 

2014b, 9; SolarPACES 2016.) 

 

Keskittävän aurinkovoiman rakentamista rajoittavia tekijöitä ovat vaatimukset korkeasta 

suoran säteilyn määrästä (DNI, direct normal irradiance) ja laajoista tasaisista alueista 

sekä taloudellinen ja poliittinen epävarmuus. CSP-voimalaitoksissa auringon säteilystä 

Kuva 2.1 CSP-kapasiteetin kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2014 (IEA 2014b, 9) 
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voidaan hyödyntää vain suoran säteilyn osuus toisin kuin aurinkokennoissa, joissa myös 

hajasäteilyä voidaan hyödyntää. Kannattavan rakentamisen rajana pidetään 2000 kWh/m2 

vuodessa. (Lovegrove & Stein 2012, 105-108.) Kuvasta 2.2 näkyvät korkean DNI:n alu-

eet, jotka ovat pitkälti kääntöpiirien tietämillä. Korkean DNI:n lisäksi hyvillä rakennus-

alueilla sataa tai on pilvistä harvoin ja asutus on vähäistä. Tämä tarkoittaa yleensä laajoja 

aavikkoalueita, joille on mahdollista rakentaa suuren kokoluokan CSP-voimalaitoksia. 

Aavikko-olosuhteet aiheuttavat myös ongelmia. Vettä tarvitaan jäähdyttämiseen ja pei-

lien pesemiseen, mutta sitä on yleensä niukasti saatavilla. Aavikoiden hiekka kertyy pei-

lien pinnoille ja voi myös naarmuttaa niitä heikentäen niiden optista hyötysuhdetta. (Xu 

et al. 2015, 1107, 1116-1117.)  

 

Alueellisten vaatimusten täyttyessä täytyy CSP-voimalaitoksen rakentamiselle löytyä 

vielä taloudellista ja poliittista tukea. CSP-laitosten investointikustannus on suuri ja se 

muodostaakin suurimman osan voimalaitoksen kokonaiskustannuksista (Lovegrove & 

Stein 2012, 11). Suuri investointikustannus on sijoittajalle riski, jota ei kannata ottaa, jos 

Kuva 2.2 Suoran säteilyn määrät maailmassa pitkän aikavälin keskiarvona (Xu et al. 2015, 

1107) 
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valtio ei tue keskittävän aurinkovoiman rakentamista. CSP-kapasiteetti on kasvanut no-

peasti maissa kuten esimerkiksi Algeria, Egypti, USA, Kiina ja Intia, joissa valtio tukee 

aurinkovoimaa syöttötariffeilla, verohelpotuksilla ja valtionavulla pääomakustannuksiin. 

Tämä on tärkeää, jotta keskittävän aurinkovoiman hinta alenee. Kustannukset alenevat 

teknologisen kehityksen, massatuotannon ja koon kasvattamisen myötä. (Behar et al. 

2013, 16.) CSP-voimalaitoksilla tuotetun sähkön hinta (LCOE, levelized cost of energy) 

riippuu suuresti DNI-arvosta, lämmön varastoinnista ja käytetystä tekniikasta. Nykyisin 

LCOE on 9,4-24 c/kWh ja ennusteiden mukaan se voisi vuonna 2050 olla 7 c/kWh. Fos-

siilisten polttoaineiden LCOE on 4,5-14 c/kWh ja aurinkokennojen 8 c/kWh. CSP voisi 

seuraavien 10-20 vuoden aikana tulla kilpailukykyiseksi perinteisten energiantuotanto-

muotojen kanssa. (Parrado et al. 2016, 509, 513; REN21 2016, 81.) 

CSP-voimalaitosten hinta laskee myös paremman hyötysuhteen vaikutuksesta. Kokonais-

hyötysuhde koostuu monesta eri osasta, joita ovat kollektorin optinen hyötysuhde, läm-

pöhäviöiden määrä keräimessä, siirtoputkissa ja lämmönsiirtimissä, lämmön varastoinnin 

hyötysuhde ja kiertoprosessin terminen hyötysuhde. Kaikkien osaprosessien hyötysuhtei-

den parantamiseksi tehdään paljon tutkimustyötä. (Lovegrove & Stein 2012, 18.) Hyöty-

suhteeseen vaikuttaa myös laitoksen mitoitus. Laitos voidaan mitoittaa joko korkealle tai 

matalalle DNI-arvolle. Pienelle arvolle mitoitettaessa peilikentästä tulee todella iso, jol-

loin investointikustannus kasvaa eikä kaikkea tuotettua lämpöä voida käyttää hyväksi. 

Suurelle DNI-arvolle mitoitettaessa laitos toimii usein osakuormalla, mikä huonontaa 

hyötysuhdetta. Simulaatioissa koskien erästä Espanjan CSP-laitosta optimaaliseksi mitoi-

tuspisteeksi saatiin 55-60 % DNI-arvosta. (Günther et al., 69.) 
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3 TEKNIIKAT 

Kiertoprosesseihin perustuvissa aurinkovoimaloissa kiertoaineen lämmitykseen vaadit-

tava energia saadaan keskittämällä auringon säteilyä peileillä keräimeen. Keräimessä vir-

taava väliaine lämpenee ja lämpöenergia siirtyy höyrystimen kautta turbiinille. Keskittä-

vissä aurinkovoimaloissa yhdistyy aurinkokenttä ja turbiiniprosessi sekä nykyään usein 

myös lämmön varastointi (TES, thermal energy storage). (Lovegrove & Stein 2012, 3.) 

CSP-voimaloissa auringon säteilyä voidaan keskittää neljällä eri tekniikalla: parabolisilla 

kouruilla, aurinkotorneilla, lineaarisilla Fresnel-peileillä (LFR, linear Fresnel reflector) ja 

parabolisilla lautasilla. Tekniikat voidaan luokitella kohdistustavan ja keräimen liikkeen 

perusteella. Lineaariset Fresnel-peilit ja paraboliset kourut keskittävät auringon säteilyn 

viivamaiseen polttopisteeseen, kun taas aurinkotorneissa ja parabolisissa lautasissa sä-

teily kohdistetaan pistemäiseen keräimeen. Torneissa ja LFR-systeemeissä keräin pysyy 

paikallaan, mikä tekee toiminnasta yksinkertaisempaa. Parabolisissa kouruissa ja lauta-

sissa keräin liikkuu peilin mukana. (Lovegrove & Stein 2012, 7-10.) 

3.1 Parabolinen kouru 

Parabolisia kouruja käyttävät CSP-laitokset ovat selkeä enemmistö 84 % osuudellaan. 

Rakennettua kapasiteettia on 4020 MW, josta suurin osa on 50 MW voimalaitoksia. 

(NREL 2016.) Parabolinen kouru on CSP-tekniikoista kaupallisesti eniten valmis. Sen 

hinta on muihin verrattuna alhainen, mutta kehityspotentiaali on heikko eikä suuria pa-

rannuksia nykyisistä toiminta-arvoista voida enää tehdä. Kourujen geometriset keskitys-

suhteet, eli kollektorin pinta-alan suhde keräimen pinta-alaan, ovat vain 50-90. Melko 

alhaisten lämpötilojen (150-400 ℃) takia vuotuinen kokonaishyötysuhde on välillä 10-

16 %. (Xu et al. 2015, 1109.) 

Kouru toimii auringon säteiden kerääjänä ja keskittäjänä. Säteet heijastuvat kourun polt-

toviivalla sijaitsevaan putkimaiseen keräimeen, jossa kiertoaine virtaa. Kuvassa 3.1(a) 

näkyy perinteinen parabolinen kouru ja sen polttoviivalla oleva putkikeräin. Kuumennut 

lämmönsiirtoaine (HTF, heat transfer fluid) höyrystää vettä, joka pyörittää turbiinia. HTF 
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on useimmiten lämpö-öljyä, mutta myös sulaa suolaa, vettä ja ilmaa voidaan käyttää. Su-

lalla suolalla päästäisiin 565 ℃ lämpötiloihin ja vedellä voitaisiin tuottaa suoraan höyryä. 

Suolalla on kuitenkin korkea jäätymispiste, joten se vaatii kalliin jäätymisenestolaitteis-

ton. Veden höyrystyminen putkistossa taas vaatii monimutkaisemman aurinkokentän hal-

linnan, jotta turbiinille menevän höyryn paine ja lämpötila pysyvät vakioina. (Lovegrove 

& Stein 2012, 197, 233.) Marokossa on ilmaa kiertoaineenaan käyttävä testivoimalaitos, 

jolla voidaan päästä yli 600 ℃ lämpötiloihin. Siinä on metallisen rungon sijaan betoninen 

tukirakenne ja peilit ja keräin on sijoitettu kotelon sisään kuvan 3.1(b) mukaisesti. (Good 

et al. 2014, 381.) 

Aurinkokenttä koostuu vierekkäisistä kollektoririveistä. Kenttä on suorakulmion muotoi-

nen ja tuotantoyksikkö sijaitsee mahdollisimman lähellä sen keskustaa, jotta putkien läm-

pöhäviöt olisivat pienempiä. Kuvassa 3.2(a) näkyy, miten Kaliforniassa sijaitsevalla 

SEGS VIII-voimalaitoksella tuotantoyksikkö on sijoitettu keskellä aurinkokenttää. Kaksi 

rinnakkaista kollektoririviä muodostavat luupin kuvan 3.2(b) mukaisesti. Rivit on kyt-

ketty sarjaan siten, että luupin toinen pää on kytketty kylmään ja toinen kuumaan haaraan. 

Yksi rivi koostuu yleensä 100-200 metriä pitkistä kollektoriryhmistä (SCA, solar collec-

tor assembly) ja SCA kollektorimoduuleista, joita ohjaa sama ajomoottori. Rivien täytyy 

(a) (b) 

 

Kuva 3.1 Vasemmalla on perinteinen parabolinen kaukalo ja oikealla ilmaa kiertoaineenaan 

käyttävä (SEIA 2014; Airlight Energy 2015) 
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olla sopivalla etäisyydellä toisistaan, sillä liian lähekkäiset rivit varjostavat toisiaan ja 

liian pitkät välit lisäävät putkien pituuksia ja siten lämpöhäviöitä. Kollektoririvit on 

yleensä asennettu pohjois-eteläsuuntaisesti, jolloin ne seuraavat aurinkoa idästä länteen 

vuotuisen energiantuoton maksimoimiseksi. (Günther et al., 64-68.) 

 

Keräin koostuu yleensä kahdesta samankeskisestä putkesta, joista sisemmän sisällä virtaa 

kiertoaine. Sisempi eli absorptioputki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on 

päällystetty aineilla, joilla on korkea absorptiivisuus ja matala emissiivisyys. Päällyste 

voi olla monikerroksinen, jolloin lämpösäteilylle 400 ℃ lämpötilassa saadaan absorptii-

visuudeksi 0,96 ja emissiivisyydeksi 0,09. Ulompi putki on yleensä valmistettu korkeita 

lämpötiloja kestävästä borosilikaattilasista, jonka läpäisevyyden täytyy olla vähintään 

0,96. (Lovegrove & Stein 2012, 208-210.) Absorptioputken täytyy olla tarpeeksi pieni, 

jotta lämpöhäviöt eivät kasva liian suuriksi, mutta kuitenkin tarpeeksi iso, jotta suurin osa 

heijastetusta säteilystä osuu siihen. Tyypillisesti absorptioputken halkaisija on 75 mm ja 

lämpöhäviöitä pienentävän lasiputken 125 mm. Lasiputki estää ilman virtauksen absorp-

tioputken pinnalla vähentäen konvektiosta johtuvia lämpöhäviöitä. Häviöt pienenevät 

(a) (b) 

 

Kuva 3.2 Vasemmalla on SEGS VIII-voimalaitoksen aurinkokenttä ja oikealla yhden kollek-

toriluupin rakenne (Günther et al., 66, 67, muokattu) 
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edelleen, jos putkien välissä on tyhjiö. (Günther et al., 47, 49-50.) 

3.2 Aurinkotorni 

Aurinkotornien asennettu kapasiteetti on 615 MW ja lisäksi rakenteilla on 730 MW. Tor-

nien teho liikkuu tyypillisesti välillä 10-150 MW. Se on toiseksi yleisin CSP-tekniikka 

13 % osuudellaan ja rakenteilla ja suunnitteilla olevien voimalaitosten valmistuessa osuus 

tuplaantuu. (NREL 2016.) Hinta on kuitenkin vielä esimerkiksi parabolisiin kouruihin 

verrattuna korkea. Tekniikan vahvuutena on 600-1000 keskityssuhteista johtuva lineaari-

sia systeemejä korkeampi kiertoaineen lämpötila, mikä johtaa parempaan hyötysuhtee-

seen. Aurinkotornien auringosta sähköksi hyötysuhde voi parhaimmillaan olla 22 % ja 

kiertoaineen lämpötila yli 1000 ℃. Maksimilämpötila riippuu käytettävästä kiertoai-

neesta. Ilmalla päästään korkeampiin lämpötiloihin ja yleisimmin käytetyllä sulalla suo-

lalla jäädään 565 ℃ lämpötilaan. (Xu et al. 2015, 1109.) 

Aurinkotornien korkeampi hyötysuhde johtuu siitä, että tornia ympäröivät tietokone-oh-

jatut peilit, heliostaatit, keskittävät auringon säteilyn yhteen kiinteään pisteeseen, jolloin 

lämpötila pisteessä kasvaa. Kuvassa 3.2 näkyy aurinkotorni ja sitä ympäröivät heliostaa-

tit. Rakennetuissa voimalaitoksissa heliostaattien koko on vaihdellut välillä 12-320 m2. ja 

niiden määrä riippuu laitoksen tehosta. (Lovegrove & Stein 2012, 537, 539.) Heliostaat-

tien heijastava pinta koostuu useista paloista, jotka voivat olla eri kokoisia ja muotoisia. 

Ne on tehty lasista, johon hopeasta tai alumiinista tehty heijastava pinta kiinnitetään. Pa-

laset on kiinnitetty heliostaatin tukikehikkoon, joka on akselilla kytketty koneistoon. He-

liostaatit seuraavat aurinkoa kahden atsimuutti- ja elevaatiokulmiin perustuvan akselin 

ympäri. Tietokone laskee auringon ja heliostaatin asennon ja antaa heliostaattia ohjaa-

valle moottorille käskyn muuttaa asentoa tarpeen vaatiessa. Heliostaattien tarkka ohjaus 

on erittäin tärkeää, sillä kauimmaisten peilien pienikin suuntausvirhe aiheuttaa sen, että 

keskitetty auringon säteily ei välttämättä osu keräimeen. (Camacho et al. 2012, 239, 242.) 

Keräimen absorptiopinta on usein vain päällystetty ei-selektiivisillä pinnoitteilla mus-

taksi, sillä korkeammissa lämpötiloissa auringon valon spektri ja lämpöenergian emissii-

visyyden spektri menevät enemmän päällekkäin, jolloin selektiivisten pinnoitteiden suun-

nittelu on hankalaa. (Lovegrove & Stein 2012, 473.) 
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Aurinkotornin keräin määrittelee heliostaattien sijoittelun ja tornin korkeuden, joka voi 

vaihdella välillä 50-180 m. Jos keräin on ulkoinen sylinteri, voi absorptiopinnan nähdä 

kaikista suunnista. Tällöin torni voi olla lyhyempi ja se maksaa vähemmän. Ulkoista sy-

linteriä käytettäessä heliostaatit on sijoitettu tasaisesti tornin ympärille ympyrämuodos-

telmaan. Silloin se myös tuottaa melko tasaisesti päivän ja vuoden mittaan. Sillä onkin 

kaikista keräimistä selkeästi paras vuotuinen energiantuotto. Sen huonona puolena on 

kuitenkin se, että lämpöpinta on ympäristölle alttiina, jolloin syntyy paljon lämpöhävi-

öitä. Litteä keräin näkee maksimissaan 180° kentästä ja yleensä vähemmän. Napaa kohti 

suunnattu 120° litteä keräin toimii hyvin keskipäivällä, mutta auringon liikkuessa sen 

suoritus heikkenee nopeasti. Se on kuitenkin pienille systeemeille halvempi vaihtoehto 

kuin tyhjiöllinen keräin. Korkeille yli 700 ℃ lämpötiloille käytetään tyhjiöllistä keräintä, 

jossa lämpöpinta on eristetyn kotelon sisässä. Tyhjiöllisessä keräimessä on apertuuriala, 

joka päästää auringon säteilyn läpi absorptiopinnalle. Se määrittää keilan, jonka sisältä 

keskitetty säteily voidaan tehokkaasti kerätä. Heliostaatit sijoitetaan tyypillisesti apertuu-

rialan napapuolelle eli pohjoisella pallonpuoliskolla pohjoisen puolelle. Näin keräin toi-

mii tehokkaasti keskipäivällä, mutta heikommin muulloin. Tornin täytyy olla korkeampi 

kuin sylinterimallissa, koska keräin näkee rajoitetun alueen. Torniin voidaan myös asen-

Kuva 3.3 Sadat peilit heijastavat auringon säteilyä keskellä sijaitsevan tornin huipulla olevaan 

keräimeen (SEIA 2014). 
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taa useita erillisiä eri suuntiin osoittavia tyhjiökeräimiä, jolloin säteilyä saadaan tehok-

kaasti kerättyä useammasta suunnasta. Keräin voi olla myös tilavuudellinen keräin, jossa 

ilma virtaa absorptiotilavuuden läpi kuumentuen konvektiolla. Metallisella keräimellä 

päästään 700-850 ℃ ja keraamisella yli 1000 ℃ lämpötiloihin. Ilma kiertoaineena on 

hyvä, sillä sitä on helposti saatavilla, se ei jäädy, siinä ei tapahdu faasin muutosta ja se ei 

vaikuta ympäristöön. (Lovegrove & Stein 2012, 241, 243.) 

Edellisissä vaihtoehdoissa keräin on tornin huipulla, mutta se voidaan asentaa myös tor-

nin alaosaan, jolloin kiertoaineen putkessa kulkema matka ja lämpöhäviöt pienenevät. 

Heliostaatit keskittävät auringon säteet edelleenkin tornin huipulle, josta sekundäärinen 

hyperbolinen peili suuntaa ne alaspäin. Tornin alaosassa on ylöspäin suunnattu keräin, 

johon voi olla yhdistettynä parabolinen keskitinpeili, joka palauttaa osan menetetystä kes-

kityksestä. Sekundäärinen peili heijastaa säteet suuremmalle alueelle kuin mihin ne olisi-

vat alkuperäisesti osuneet. Kuvassa 3.3 on kuvattu keräimen toimintaperiaate. Suuren-

nussuhde riippuu molempien peilien polttopisteiden etäisyydestä sekundäärisen peilin 

korkeimpaan kohtaan. Peilin koko ja etäisyys täytyy optimoida, sillä pientä sekundääristä 

peiliä käytettäessä se täytyy asettaa lähelle polttopistettään, jolloin suurennussuhde kas-

vaa isoksi. Pienen suurennussuhteen saa isolla peilillä, mutta se on kalliimpi ja aiheuttaa 

varjostusta heliostaattikentälle. (Lovegrove & Stein 2012, 243.) 

 

 

Kuva 3.4 Alassuuntaavan keräimen toimintaperiaate (Lovegrove & Stein 2012, 242) 
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3.3 Lineaariset Fresnel-peilit 

Lineaariset Fresnel-peili-systeemit muodostavat noin 3 % maailman CSP-kapasiteetista. 

Tällä hetkellä rakennetut LFR-systeemit ovat lähinnä testilaitoksia, mutta rakenteilla ja 

suunnitteilla on kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja voimalaitoksia. Tyypillinen koko-

luokka on välillä 50-100 MW. (NREL 2016.) LFR-systeemeillä on lineaaristen systee-

mien tapaan alhaiset keskityssuhteet (35-170), minkä takia jäädään 400 ℃ lämpötilaan. 

Tulistettua höyryä tuottavilla laitoksilla päästään kuitenkin korkeampiin noin 500 ℃ läm-

pötiloihin. Parabolisiin kaukaloihin verrattaessa LFR-systeemeillä on huonompi vuotui-

nen kokonaishyötysuhde (8-12%), mutta etuna on alhaisemmat aurinkokentän kustannuk-

set, rakenteen yksinkertaisuus ja vähäisempi maankäyttö. (Xu et al. 2015, 1109; Love-

grove & Stein 2012, 191-192.) 

LFR-systeemeissä säteilyä keskitetään jopa 800 metriä pitkillä litteillä peileillä peilien 

yläpuolella olevaan keräimeen (NREL 2016). LFR-systeemien nimitys tulee Fresnel-lins-

seistä, joiden ideana on, että yhtenäisen linssipinnan sijaan linssi rakennetaan useista pin-

noista, joiden välillä on rakoja. Tämä mahdollistaa ohuemmat ja kevyemmät linssit op-

tisten ominaisuuksien kustannuksella. Tätä periaatetta voidaan soveltaa myös peileihin, 

jolloin litteillä peileillä voidaan approksimoida parabolista kourua. Kuvassa 3.5 näkyy, 

miten LFR-systeemissä vierekkäisillä kapeilla peileillä keskitetään säteily polttoviivalle. 

(Lovegrove & Stein 2012, 153.) 

Kuva 3.5 LFR-systeemeissä pitkät suorat peilit keskittävät auringon säteilyn niiden ylä-

puolella olevaan keräimeen (SEIA 2014). 
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Koska LFR-systeemeillä on mahdotonta saavuttaa tarkasti polttopisteeseen osuvaa sätei-

den keskitystä, on niille ominaista, että keräin koostuu yksinkertaisesta päällystetystä te-

räksisestä absorptioputkesta ja toisesta heijastinpinnasta, jonka tarkoitus on suurentaa sä-

teiden kaappauspinta-alaa. LFR-systeemien keräimissä voi olla joko yksi tai useampi ab-

sorptioputki. Molemmissa tapauksissa putkien päällä on toisena heijastinpintana toimiva 

kupu. Yhden putken tapauksessa kupu on parabolisesti muotoiltu ja sisäpuolelta päällys-

tetty peileillä. Kupu lisää kohdistuspinta-alaa suurentamatta putken halkaisijaa ja siten 

saapuva säteily käytetään tehokkaammin eivätkä lämpöhäviöt lisäänny suuremman put-

ken takia. Useamman putken systeemeissä kuvun muodolla ei ole niin väliä, sillä niissä 

absorptiopinta-ala on suurempi. (Zhu et al. 2013, 640-642.) Kuvassa 3.6(a) näkyy yhden 

ja kuvassa 3.6(b) useamman absorptioputken keräin. 

 

Yksi LFR-systeemien ongelma on, että vierekkäiset peilit varjostavat toisiaan, kun au-

rinko paistaa pienessä kulmassa aamulla ja illalla. Varjostusta voidaan vähentää suuren-

tamalla peilirivien välejä, mikä kuitenkin johtaa maakäytön lisääntymiseen. Toinen keino 

on kasvattaa keräintornin korkeutta, mutta se taas kasvattaa hintaa. Ratkaisuna ongelmaan 

on kehitetty kompaktit LFR-laitokset (CLFR, compact linear Fresnel reflector). Perintei-

sessä LFR-systeemissä on vain yksi keräin peiliriviä kohden, jolloin peilien suuntaukselle 

ei ole vaihtoehtoa. CLFR-systeemit soveltuvat suuriin laitoskokoihin, joissa aurinkoken-

tän tulee olla iso. Tällöin systeemiin kuuluu useampi keräin ja lomittaiset peilit voidaan 

suunnata vähintään kahteen eri keräimeen. Tämä mahdollistaa tiiviit rivit ja siten pienen 

(a) (b) 

 

Kuva 3.6 Vasemmalla on yhden putken ja oikealla useamman putken keräin (Lovegrove & 

Stein 2012, 164, 182) 
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maankäytön ja esimerkiksi pienemmät lämpöhäviöt höyrylinjoissa. (Lovegrove & Stein 

2012, 9, 158-159.) 

3.4 Parabolinen lautanen 

Parabolisten lautasten osuus CSP-kapasiteetista on alle 1 %. Tekniikka on vielä aikaisessa 

kehitysvaiheessa ja se on kallis verrattuna muihin CSP-tekniikoihin. Siinä on kuitenkin 

paljon kehityspotentiaalia, koska sillä on korkeimmat optiset hyötysuhteet, keskityssuh-

teet ja kokonaismuuntohyötysuhde. Parabolisten lautasten keskityssuhteet ovat 1500-

3000 ja auringon energiasta sähköksi muuntohyötysuhde voi parhaimmillaan olla 29 %. 

(Xu et al. 2015, 1109.) Parabolisista lautasista voidaan rakentaa pieniä tai isoja verkkoon 

kytkettyjä systeemejä tai itsenäisiä systeemejä, jotka antavat virtaa esimerkiksi vesipum-

puille. Suurimpaan osaan on integroitu Stirling-moottori. Systeemien kokoluokka vaihte-

lee muutamista kilowateista kymmeniin megawatteihin. Yli 10 MW kokoluokassa muut 

CSP-tekniikat voivat kuitenkin olla tehokkaampia ja taloudellisempia. (Lovegrove & 

Stein 2012, 284-285.) 

Paraboliset lautaset heijastavat auringon säteet polttopisteessä sijaitsevaan keräimeen, 

jossa lämpöenergia absorboituu kiertoaineeseen. Kiertoaineen lämpöenergiaa voidaan 

käyttää turbiiniprosessissa tai keräimen yhteydessä olevassa moottoriprosessissa. Aurin-

gon säteilyn keskittäjänä toimivan lautasen halkaisija voi olla 1-25 m. Mahdollisena op-

timikokona pidetään kuitenkin 10-25 kWe, jolloin lautasen koko olisi 50-120 m2. Suuria 

500 m2 lautasia käytetään höyryntuotantoon turbiinille. Sähköntuotantoa hankaloittaa se, 

että parabolisille lautasille ei ole vielä kehitetty toimivaa energianvarastointia. Moottoriin 

asennettava varasto lisäisi suuresti lautasen painoa, jolloin tukirakenteita pitäisi merkittä-

västi lisätä. Lisäksi pienessä paikallisessa varastossa olisi epäedullinen pinta-alan suhde 

tilavuuteen ja siksi suuret lämpöhäviöt. Koko systeemin keskitetyssä varastossa ongel-

mana olisi korkealämpöisen kiertoaineen pitkistä kuljetusmatkoista johtuvat lämpöhäviöt 

ja lisäksi liikkuvat lautaset vaatisivat liikuteltavat liitokset putkiin. (Lovegrove & Stein 

2012, 285-286, 319-320.) 

Lautasen pinta on heijastavaa metallisoitua lasia tai muovia. Se seuraa aurinkoa kahden 

akselin ympäri siten, että peilin optinen akseli on aina kohti aurinkoa. Seuranta lasketaan 
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joko algoritmilla tai sädesensoreilla ja itse seurannan toteutukseen on kaksi tapaa. Ensim-

mäinen on atsimuutti-elevaatioseuranta, jossa lautanen pyörii maanpinnan suuntaisella 

tasolla (atsimuutti) ja sitä kohtisuoraan olevan akselin ympäri (elevaatio). Napa-päivän-

tasaajaseurannassa lautanen pyörii Maan pyörimisakselin kanssa samansuuntaisen akse-

lin ympäri samaa vauhtia kuin Maa eli 15 °/hr. Kollektorin kallistusakseli on napa-akselia 

kohtisuorassa ja liike akselin suhteen on hidasta ollen maksimissaan 0,016 °/hr. Kuvissa 

3.5(a) ja 3.5(b) on molemmat seurantatavat ja niistä näkee myös parabolisen lautasen toi-

mintaperiaatteen. Tehokkaimmat keräimet ovat tyhjiöllisiä ja niiden apertuuriala on opti-

moitu tarpeeksi isoksi, jotta suurin osa keskitetystä säteilystä pääsee läpi ja tarpeeksi pie-

neksi, jotta säteily- ja konvektiohäviöt saadaan minimoitua. (Lovegrove & Stein 2012, 

285-286, 288.) 

(a) (b) 

 

 

Keräimen toiminta riippuu siitä, mihin kiertoon lautanen on yhdistetty. Parabolinen lau-

tanen voidaan yhdistää Stirling-moottoriin ja Rankine- tai Brayton-kiertoon. Stirling-

moottori on yleisin valinta, sillä sen lämmöstä sähköksi hyötysuhde on yli 40 % ja sillä 

on pitkä ja vähän ylläpitoa vaativa käyttöikä. Stirling-moottorin kiertoaineena käytetään 

heliumia tai vetyä ja niillä päästään 600-800 ℃ lämpötiloihin. Keräimen absorptiopinta 

Kuva 3.7 Vasemmalla on atsimuutti-elevaatioseurantaa käyttävä lautanen ja oikealla napa-päi-

väntasaajaseurantaa (Lovegrove & Stein 2012, 287) 
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voi koostua useista pienistä putkista, joiden sisällä virtaa kiertoaine ja jotka on asetettu 

polttopisteeseen. Toinen tapa on käyttää nestemäistä metallia siirtämään lämpö kiertoai-

neeseen. Sula metalli höyrystyy absorptiopinnalla ja kondensoituu kiertoaineen sisältävän 

putken pinnalle luovuttaen lämpöä. Rankine-kierrossa keräimen absorptiopinta koostuu 

yhdestä pitkästä putkesta, jonka sisällä virtaava vesi höyrystyy. Brayton-kierrossa ideana 

on korvata tai täydentää polttoaineesta saatavaa tehoa auringon lämpöenergialla. Läm-

möstä sähköksi hyötysuhde on yli 30 % ja turbiinin sisäänmenolämpötilaksi saadaan 850 

℃. Brayton-prosessissa käytetään tilavuuskeräintä. Siinä keskitetyn säteilyn lämpö imey-

tyy huokoiseen materiaaliin, jonka läpi ilma virtaa ja kuumenee. (Lovegrove & Stein 

2012, 299, 302-303, 305.) 
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4 KIERTOPROSESSIT 

Melkein kaikki nykyisistä CSP-voimalaitoksista hyödyntävät Rankine-kiertoa vain osan 

käyttäessä esimerkiksi Stirling-moottoria tai ORC-prosessia. Muita mahdollisia kierto-

prosesseja ovat Brayton, kombi ja hybridi. Tehokkaampien kiertoprosessien kehittä-

miseksi tehdään paljon tutkimustyötä, sillä kiertoprosessin termisen hyötysuhteen paran-

tamisella voitaisiin merkittävästi alentaa kustannuksia. Huomionarvoista on kuitenkin se, 

että vaikka kiertoprosessin lämpötilan kasvattaminen nostaakin termistä hyötysuhdetta, 

saattaa se huonontaa koko systeemin hyötysuhdetta kasvaneiden lämpöhäviöiden takia. 

(Dunham & Iverson 2013, 759, 768.) 

4.1 Rankine ja ORC 

Rankine-prosessissa kiertoaineena toimii vesi/höyry. Lämmönlähteellä kuumennetaan 

korkeapaineista vettä, joka höyrystyy ja syntyvä kuuma ja korkeapaineinen höyry johde-

taan turbiiniin. Turbiinissa höyry paisuu ja höyryn lämpöenergia muunnetaan turbiinin 

mekaaniseksi energiaksi ja edelleen generaattorissa sähköksi. Paisunut höyry jäähdyte-

tään lauhduttimessa vedeksi. Rankine-prosessin hyötysuhde on sitä parempi mitä korke-

ampia höyryn lämpötila ja paine ovat turbiinin sisäänmenossa. Torni- ja lautassystee-

meillä päästään melkein 600 ℃ lämpötiloihin turbiinin sisäänmenossa, kun LFR- ja kou-

rusysteemeillä päästään vain vähän yli 400 ℃ lämpötiloihin. Alikriittisen Rankine-pro-

sessin hyötysuhde korkeimmilla lämpötiloilla on noin 40 %. (Lovegrove & Stein 2012, 

41-44.) Materiaalinkestävyyden takia höyryturbiinin maksimisisäänmenolämpötila on 

reilu 600 ℃, joten paljoa parempiin hyötysuhteisiin ei ole mahdollista päästä (Dunham 

& Iverson 2013, 760). 

Yleisesti ottaen suuremmat systeemit ovat tehokkaampia, mutta CSP-voimalaitosten koh-

dalla se tarkoittaa suurempaa aurinkokenttää ja siten suurempia lämpöhäviöitä. CSP-lai-

toksille ominaista on perinteisiä laitoksia useammin tapahtuvat turbiinin käynnistykset ja 

sammutukset sekä osakuormalla ajaminen. Turbiinivalmistajat valmistavat CSP-laitok-

sille suunniteltuja turbiineja, joiden nopeuden säätäminen on nopeampaa ja jotka pystyvät 

saavuttamaan täyden tehon 30 minuutin sisällä kylmäkäynnistyksestä. (Lovegrove & 

Stein 2012, 43-44.) 
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ORC-prosessi on käytännössä vastaava Rankine-prosessin kanssa ainoan eron ollessa 

kiertoaineessa ja lämpötiloissa. ORC-prosessissa kiertoaineena käytetään orgaanisia 

fluideja, joilla on vettä alhaisempi kiehumislämpötila ja latenttilämpö. ORC-prosessilla 

saavutetaan parempi hyötysuhde 100-200 ℃ lämpötila-alueella, mutta sen investointi- ja 

käyttökustannukset ovat suuremmat asennettua tehoa kohden kuin Rankinella. Yleensä 

hyötysuhteet ovat 10-20 %. Muutamassa pienessä LFR-systeemissä on käytössä ORC-

prosessi ja se soveltuukin pieniin paikallisiin yksiköihin. ORC soveltuu myös hybridi-

käyttöön biomassan kanssa niiden samankaltaisten ominaisuuksien vuoksi. Lisäksi sitä 

voitaisiin käyttää ottamaan Brayton-prosessin savukaasuista lämpöä talteen sekä sähkön-

tuotannon lisäksi myös lämmön tuottamiseen, jäähdytykseen ja suolan poistoon. (Love-

grove & Stein 2012, 44; Li 2013,15-16,21.) 

4.2 Brayton ja kombi 

Brayton-prosessi on kaasuturbiiniprosessi ja siinä kiertoaineena käytetään kaasua. Kaasu 

paineistetaan kompressorissa ja kuumennetaan polttokammiossa ennen paisuntaa turbii-

nissa. Auringon energialla korvataan polttoaineen kiertoon tuoma energia. Brayton-pro-

sessi ei ole vielä käytössä kaupallisissa CSP-laitoksissa, mutta sillä voitaisiin saavuttaa 

Rankine-prosessia parempia hyötysuhteita ja se mahdollistaisi myös CSP-kombivoima-

laitokset ja edelleen paremman hyötysuhteen. (Lovegrove & Stein 2012, 45.) Brayton 

soveltuisi parhaiten torni- ja lautasysteemeihin, mutta mahdollisuutta käyttää sitä myös 

kouruissa on tutkittu (Dunham & Iverson 2013, 760). 

Aurinkotorneja varten yleisimmin tutkitut Brayton-prosessit käyttävät kiertoaineenaan 

hiilidioksidia tai heliumia. Heliumia käytettäessä voitaisiin saavuttaa jopa 49 % terminen 

hyötysuhde, jos turbiinin sisäänmenolämpötila lähestyy 900 ℃ lämpötilaa ja ylikriitti-

sellä hiilidioksidilla päästäisiin 46 % hyötysuhteeseen 650 ℃ lämpötilalla. Ehdotettuja 

kiertoja on useita, mutta yleensä ne sisältävät kuvan 4.1 kombivoimalaitoksen mukaisesti 

monivaiheisen paineistuksen ja välijäähdytyksen sekä rekuperaattorin. (Dunham & Iver-

son 2013, 760.) 

 



22 

 

 

Vaihtoehtoisia kombivoimalaitosratkaisuja on useita. Yleinen ratkaisu on kuvan 4.1 voi-

malaitos, jossa pääkierto on Brayton-prosessi ja ORC-prosessia käytetään jäähdyttämään 

kaasua turbiinin ja ensimmäisen kompressorin jälkeen. Tällaisen prosessin terminen hyö-

tysuhde voisi olla lähes 60 %, kun HTF on 1000 ℃ lämpötilassa. Rankine-prosessia voi-

daan käyttää ottamaan savukaasuista lämpöä talteen lämmöntalteenottokattilassa. (Zare 

& Hasanzadeh 2016, 228, 236.) Näiden yhdistelmien lisäksi on tutkittu muun muassa 

Rankine-Rankine kombivoimalaa, jossa pääkierrossa kiertoaineena on alkalimetallia ja 

pohjakierrossa höyryä. Fluidin maksimilämpötilan ollessa 1000 ℃ voitaisiin saavuttaa 

jopa 60 % hyötysuhde. Metallihöyryn arvioidaan kuitenkin vaativan tavallista suuriko-

koisemmat turbiinit ja kompressorit. (Dunham & Iverson 2013, 761.) 

4.3 Stirling 

Stirling-moottorin työaine on kaasua, joka liikkuu moottorin kylmän ja kuuman pään vä-

lillä. Kaasu vuoroin tiivistyy ja laajenee ja syntyvä paineenvaihtelu liikuttaa sylinterissä 

olevaa mäntää samalla liikuttaen kaasun liikkeen aikaansaavaa koneistoa. Alfa-tyypissä 

on kaksi erillistä mäntää erillisissä sylintereissä ja beta-tyypissä kaasu liikkuu saman sy-

linterin sisällä. Stirling-moottori kytketään kampiakselilla generaattoriin. Lämpö tuodaan 

Kuva 4.1 Kombivoimalaitos, jossa Brayton-kierto on pääkierto ja hukkalämmön talteenottoon 

käytetään ORC-prosessia (Zare & Hasanzadeh 2016, 229) 
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moottoriin keskittämällä auringon säteet moottorin kuumaan päähän. Kiertoaineena lau-

tassysteemeissä on käytetty heliumia ja vetyä lämpötiloissa 600-800 ℃. Tällöin kierto-

prosessin hyötysuhde voi olla yli 40 %. (Lovegrove & Stein 2012, 299-302.) Tähän men-

nessä Stirling-moottoria on käytetty vain lautasissa, mutta lineaarisia systeemejä varten 

on kehitelty Stirling-moottoria, joka toimisi matalammalla lämpötila-alueella (Sripaka-

gorn & Srikam 2011, 1728-1729). 

4.4 Hybridi  

CSP-voimalaitoksen yleisin hybridityyppi on käyttää fossiilista tai uusiutuvaa polttoai-

netta varavoimana. Toinen tapa on integroida aurinkovoimaa jo olemassa olevaan laitok-

seen. Lisäksi aurinkoenergiaa voidaan käyttää prosessilämpönä puhtaampien polttoainei-

den valmistuksessa. Hybridillä on pelkällä aurinkovoimalla toimivaan voimalaitokseen 

verrattuna monia hyviä puolia. Se tuottaa sääolosuhteista riippumatta sähköä tasaisesti, 

olemassa olevaan voimalaitokseen integroitaessa investointikustannukset ovat pienem-

mät ja samalla konventionaalisen laitoksen päästöt pienevät. Hybridissä voidaan myös 

nostaa kiertoprosessin lämpötilaa nostamatta HTF lämpötilaa. Tällöin keräinten hyöty-

suhde ei huonone eivätkä kustannukset kasva, mutta kiertoprosessin hyötysuhde kasvaa. 

(Lovegrove & Stein 2012, 395-396.) 

Varavoimaa käytettäessä polttoainetta käytetään vain, kun höyryn lämpötila kierrossa tip-

puu liian alhaiseksi. Integroitaessa vanhaan voimalaitokseen aurinkovoimaa voidaan 

käyttää rinnan polttoaineen kanssa vähentämään sen tarvetta tai esilämmittämään syöttö-

vettä, jolloin väliottoja ei tarvita ja laitoksen tuottoa voidaan kasvattaa suurentamatta tur-

biinia. (Lovegrove & Stein 2012, 396-397) Aurinkovoimaa voidaan integroida myös 

kombivoimalaitokseen (ISCC, integrated solar combined cycle). Tällöin aurinkovoimalla 

lämmitetään paineistettua kaasua ennen polttokammiota tai esilämmitetään lämmöntal-

teenottokattilaan menevää syöttövettä kuten kuvassa 4.2. Aurinkovoiman hinta osana 

ISCC- voimalaitosta on 35-40 % alhaisempi kuin vastaavan pelkän CSP-laitoksen. ISCC-

laitoksella aurinkovoimalla tuotetun energian osuus muusta tuotetusta energiasta voi olla 

maksimissaan 15 %, sillä suuremmilla osuuksilla turbiinin hyötysuhde kärsii liikaa, kun 

aurinkovoimaa ei ole saatavissa. (Alqahtani & Patiño-Echeverri 2016, 929, 934.) 
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Kuva 4.2 Aurinkovoimaa käytetään esilämmittämään lämmöntalteenottokattilaan menevää 

vettä kombivoimalaitoksella (Alqahtani & Patiño-Echeverri 2016, 929) 
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5 LÄMMÖN VARASTOINTI 

Lämmön varastointi parantaa keskittävän aurinkovoiman toimitusvarmuutta ja tasaa ener-

giantuotantoa vuorokaudenaikojen välillä ja pilvisellä säällä, mikä näkyy kuvassa 5.1. 

Lämpöä voidaan varastoida kolmella eri tekniikalla, jotka ovat tuntuvan sisäenergian va-

rastointi, latenttilämmön varastointi ja termokemiallinen lämmön varastointi. Lisäksi va-

rastot voidaan jaotella aktiivisiin ja passiivisiin systeemeihin ja suoriin ja epäsuoriin. Suo-

rassa lämmön varastoinnissa varastointiaine on sama kuin HTF, jolloin ei tarvita erillistä 

lämmönsiirrintä. Epäsuorassa systeemissä HTF ja varastointiaine ovat erillisiä, joten nii-

den välille tarvitaan lämmönsiirrin. Lämmön varastointia suunniteltaessa on varastointi-

aine valittava tarkkaan. Sillä täytyy olla korkea energiatiheys, mutta vähäinen vaikutus 

ympäristöön ja matala hinta, sillä se voi muodostaa jopa puolet varastoinnin hinnasta. 

Lisäksi sen tulisi olla mekaanisesti ja kemiallisesti stabiili ja sopia kemiallisesti yhteen 

kiertoaineen ja lämmönsiirtimen kanssa. Varastointiaineen täytyy myös palautua täydel-

lisesti tuhansista lataus- ja purkukerroista. (Kuravi et al 2013, 286, 298.) 

 

 

TES parantaa CSP-laitoksen huipunkäyttöaikaa. Tyypillinen arvo on 25-28 %, jonka seit-

semän tunnin varasto voi nostaa jopa 43 %. Simulointien mukaan kuuden tunnin TES 

parantaa 50 MW parabolisia kaukaloita käyttävän voimalaitoksen kokonaishyötysuhdetta 

Kuva 5.1 Lämmön varastointi tasaa energiantuotantoa päivän mittaan (Lovegrove & Stein 

2012, 363) 
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0,8 %, mutta huonontaa 0,4 % höyrykierron hyötysuhdetta matalamman höyryn lämpöti-

lan takia. Varaston ansiosta ylimääräistä energiaa ei tarvitse heittää hukkaan silloin, kun 

DNI on mitoitusta korkeampi. TES myös vähentää turbiinien rasitusta vähentämällä nii-

den käynnistyksiä ja sammutuksia esimerkiksi pilvisen sään takia. Nämä ovat tärkeimmät 

syyt siihen, miksi TES kasvattaa kokonaishyötysuhdetta. Lisäksi vuotuinen LCOE laskee 

10 % paremman kapasiteettitekijän takia, vaikka voimalaitos vaatiikin suuremman aurin-

kokentän ja investointikustannuksen. Lämmön varastoinnin takia HTF palaa keräimelle 

korkeammassa lämpötilassa, jolloin keräimen lämpöhäviöt kasvavat. Myös varastoin-

tisäiliössä syntyy lämpöhäviöitä. (Kuravi et al 2013, 289-290.) 

5.1 Tuntuvan sisäenergian varastointi 

Tuntuvan sisäenergian varastointi perustuu aineen lämpötilan nostamiseen. Suurin osa 

nykyisistä CSP-laitoksilla käytössä olevista varastoista perustuu tuntuvan sisäenergian 

varastointiin. Varastoitu lämpö riippuu aineen massasta, ominaislämpökapasiteetista ja 

lämpötilaerosta. Suuremmalla aurinkokentän lämpötilaerolla saadaan varastoitua enem-

män energiaa. Lämmön varastointiaine on yleensä kiinteää tai nestettä. Yleisimmin käy-

tetään sulaa suolaa, mutta myös öljyä, vettä, keramiikkaa ja grafiittia käytetään. (Kuravi 

et al 2013, 292.) Huonona puolena näillä on matala energiatiheys, jolloin tarpeellisen ka-

pasiteetin varmistamiseksi tarvitaan isot säiliöt, jotka maksavat enemmän. Esimerkiksi 

50 MW voimalaitos yhdeksän tunnin varastolla tarvitsisi kaksi 24 000 m3 säiliötä. (Flei-

scher 2015,18.) Lisäksi yleisimmin käytetyn sulan suolan matala jähmettymislämpötila 

aiheuttaa ongelmia esimerkiksi yöaikaan, kun laitos ei ole käynnissä. Jähmettymisen es-

tämiseksi tarvitaan kalliit jäätymisenestolaitteistot. (Zhang et al. 2016, 10.) 

5.2 Latenttilämmön varastointi 

Latenttilämmön varastointi perustuu siihen, että käytetyn aineen faasi muuttuu aurinko-

kentän ylä- ja alalämpötilojen välillä. Tällöin samalla lämpötilaerolla saadaan tuntuvan 

sisäenergian lisäksi aineen faasimuutoksen entalpia talteen, mitä kuva 5.2 havainnollis-

taa. Tästä syystä tällä tekniikalla voitaisiin tehdä pienempiä, tehokkaampia ja halvempia 

varastoja. (Kuravi et al. 2013, 292.)  
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Yleensä aine valitaan siten, että muutos tapahtuu kiinteästä nesteeksi, sillä nesteestä kaa-

suksi muutoksessa tilavuus muuttuu paljon enemmän, jolloin tarvittaisiin isommat säiliöt. 

Aineen valintaan vaikuttaa myös sen faasimuutoksen lämpötila, jonka täytyy olla aurin-

kokentän ylä- ja alalämpötilojen välillä. Latenttilämmön varastoinnissa on se hyvä puoli, 

että varaston purkautumislämpötila voidaan päättää, sillä sen määrittää faasimuutoksen 

lämpötila, joka pysyy koko ajan samana. (Kuravi et al. 2013, 292.) Heikkoutena on kui-

tenkin käytettyjen aineiden matalat lämmönjohtavuudet (0,2-0,8 W/mK), joista johtuen 

varastot latautuvat ja purkautuvat hitaasti (Zhang et al. 2016, 10). 

5.3 Termokemiallinen lämmön varastointi 

Termokemiallinen lämmön varastointi CSP-laitoksille on vielä kehitysvaiheessa. Sillä 

voidaan kuitenkin potentiaalisesti varastoida enemmän energiaa kuin kahdella muulla 

tekniikalla, sillä tilavuuden energiatiheys on viisi kertaa suurempi kuin latenttilämmöllä 

ja kymmenen kertaa suurempi kuin tuntuvalla sisäenergialla. Termokemiallinen lämmön 

varastointi voi perustua joko sorptioprosessiin tai lämmön aiheuttamiin palautuviin ke-

miallisiin reaktioihin. Sorptioprosessia käytetään alle 400 ℃ lämpötiloissa ja kemiallisia 

reaktioita voidaan käyttää korkeammissa lämpötiloissa. (Liu et al. 2016, 1417.) Varaston 

lataus on endoterminen reaktio, jossa lämpö aiheuttaa yhdisteen hajoamisen. Reaktiotuot-

teet varastoidaan erillisiin säiliöihin. Purku taas on eksoterminen reaktio, jossa yhdisteen 

Kuva 5.2 Aineen faasimuutosta hyödyntämällä saadaan enemmän lämpöä varastoitua sa-

malla lämpötilaerolla (IEA-ETSAP & IRENA 2013, 9) 
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uudelleen muodostumisessa vapautuu lämpöä. Varastoitu lämpö riippuu aineen massasta, 

reaktiolämmöstä ja reaktion toteutumisasteesta, jonka tulisi olla 100 %. (Kuravi et al. 

2013, 293.) 

Tekniikka on vielä kehitysvaiheessa, sillä ongelmana on reaktioiden täydellinen palautu-

vuus, lämmönsiirrossa esiintyvät rajoitteet ja tekniikan hinta. Lisäksi käytetyt yhdisteet 

ovat usein suolaliuoksia, jotka aiheuttavat korroosiota säiliöissä ja lämmönsiirtimissä. 

Tekniikan hyvänä puolena on paremman energiatiheyden lisäksi se, että reaktiotuotteet 

voitaisiin potentiaalisesti varastoida ympäristön lämpötilassa, mikä vähentäisi lämpöhä-

viöitä ja mahdollistaisi pitkäaikaisen varaston. (Kuravi et al. 2013, 293.) 

5.4 Aktiiviset systeemit 

Aktiivisissa TES-systeemeissä varastointiaine on fluidi, joka pääsee virtaamaan säiliöi-

den välillä. Aktiivisia systeemejä ovat höyryakku ja kahden ja yhden säiliön varastot. 

Kahden säiliön varasto on kaikista käytetyin ja kehittynein TES. Siinä on kuuma ja kylmä 

säiliö, jotka on yleensä valmistettu teräksistä ja ne on eristetty hyvin lämpöhäviöiden pie-

nentämiseksi. Kuvassa 5.3 näkyy epäsuoraa periaatetta käyttävä kahden säiliön TES. Yh-

den säiliön varastossa kuuma ja kylmä fluidi varastoidaan samaan säiliöön. Lämpöker-

rostuminen erottaa ne toisistaan ja kerrosten välissä voi olla pystysuunnassa liikkuva eris-

tinjakolevy. Yhden säiliön varasto voi olla jopa 35 % halvempi kuin kahden säiliön. (Liu 

et al. 2015, 1416.) 

 

Kuva 5.3 Kahden säiliön epäsuora TES (Liu et al. 2015, 1415) 
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Höyryakku on paineistettu säiliö, jossa on kylläistä vettä ja höyryä. Se ladataan syöttä-

mällä pinnan alle höyryä, mikä nostaa veden painetta ja lämpötilaa. Akku puretaan avaa-

malla venttiili, jolloin paine alenee ja kylläinen vesi höyrystyy. Höyryakkuja käytetään, 

kun tarvitaan vain pieni lämpövarasto, sillä veden energiatiheys on matala ja painesäiliöt 

kalliita. Ne sopivat puskurivarastoiksi pilviselle säälle, sillä niillä on erittäin nopeat reak-

tioajat. (Kuravi et al. 2013, 290.) 

5.5 Passiiviset systeemit 

Passiivisissa systeemeissä varastointiaine on kiinteä ja HTF virtaa sen läpi vain latauk-

sessa ja purussa. Tiiviit petisysteemit ja tehostetut lämmönsiirtorakenteet kuuluvat pas-

siivisiin systeemeihin. Petisysteemeissä voidaan käyttää huonosti johtavia aineita kuten 

kiviä, sillä HTF on suoraan kosketuksissa varastointiaineen kanssa. Yhden säiliön sys-

teemi muuttuu passiiviseksi, jos käytetään täytemateriaaleja vähentämään kalliin sulan 

suolan tarvetta, sillä täyte toimii silloin ensisijaisena varastointiaineena. Hyviä ja halpoja 

materiaaleja ovat betoni, kivi, tiili ja hiekka. Tehostetut lämmönsiirtorakenteet tarkoitta-

vat sitä, että systeemejä on paranneltu korkean lämmönjohtavuuden materiaaleilla kuten 

grafiitilla ja alumiinilla. Varastointiaineeseen voidaan esimerkiksi upottaa putkia, joiden 

sisällä HTF virtaa. (Kuravi et al. 2013, 299-300.) 
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6 JÄÄHDYTYS 

Kaikissa höyryturbiinivoimalaitoksissa tarvitaan jäähdytystä, jotta turbiinilta tuleva 

höyry saadaan lauhdutettua takaisin vedeksi. Mitä kylmempää jäähdyttävä fluidi on, sitä 

parempi hyötysuhde saadaan sähköntuotannossa. Jäähdytys voidaan toteuttaa märkä-, 

kuiva- tai hybridijäähdytyksenä, joista märkäjäähdytyksellä päästään parhaaseen hyöty-

suhteeseen. CSP-laitosten vaatimuksena on kuitenkin korkea DNI, joka tarkoittaa yleensä 

kuivia olosuhteita, jolloin vettä on niukasti saatavilla ja sen käyttöä voidaan rajoittaa. 

Siksi suurin osa uusista laitoksista rakennetaan kuivajäähdytteisiksi. (Liqreina & Qoaider 

2014, 418.)  

6.1 Märkä- ja kuivajäähdytys 

Märkäjäähdytys on voimalaitoksilla ensisijainen vaihtoehto, sillä se on paljon halvempaa 

kuin kuivajäähdytys, veden lämmönsiirtokerroin on parempi kuin ilmalla ja turbiinista 

tulevan höyryn lämpötila on monia asteita alempi ja siten prosessin sähköntuottohyöty-

suhde on parempi (Lovegrove & Stein 2012, 111). Suurimmassa osassa laitoksia on käy-

tössä märkäjäähdytys, mutta kuivien alueiden suuren kokoluokan voimalaitoksille se ei 

käy (Xu et al. 2015, 1116).  

CSP-laitosten yhteydessä käytetään märkäjäähdytyksessä torneja, sillä voimalaitokset 

ovat harvoin vesistöjen lähellä. Avoimessa märkäjäähdytystornissa lauhduttimessa läm-

mennyt jäähdytysvesi pumpataan jäähdytystornin huipulle. Sieltä se suihkutetaan suutti-

mien läpi tornin pohjalla olevaan pohja-altaaseen ja pumpataan edelleen takaisin lauhdut-

timeen. Osa vedestä haihtuu, jolloin vesi luovuttaa lämpöä ja jäähtyy. Haihtuvan veden 

takia jäähdytysvesipiiriin täytyy syöttää korvausvettä, mistä johtuu märkäjäähdytystornin 

suuri vuosittainen veden tarve. Vettä jäähdytetään tornin pohjalta otettavalla jäähdytysil-

malla. Ilma virtaa ylöspäin ja lämpenee samalla. Ilman virtaus voi olla luonnollista tai 

pakotettua. (Bushart 2014.) Kuvassa 6.1(a) on märkäjäähdytystorni. 

Pääsääntöisesti uudet CSP-laitokset rakennetaan kuivajäähdytteisiksi. Kuivajäähdyttei-

nen laitos kuluttaa huomattavasti vähemmän vettä, mutta muuten se häviää märkäjääh-
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dytteiselle. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet vaativat jäähdytykseen suuremman massavir-

ran, sillä ilmalla on vettä huonompi lämmönsiirtokerroin. Tämä kasvattaa vaadittua pu-

hallintehoa verrattuna vesijäähdytteiseen ja siten lisää omakäyttöä. Lisäksi saman sähkö-

tehon tuottavista laitoksista kuivajäähdytteisellä täytyy olla suurempi aurinkokenttä kuin 

märkäjäähdytteisellä, jolloin sen investointikustannus ja voimalaitoksen vaatima pinta-

ala ovat suurempia. (Lovegrove & Stein 2012, 111-112.) Kuivajäähdytteisen 50 MW 

CSP-laitoksen veden tarve on 60 000 m3/a ja vastaavan märkäjäähdytteisen 752 000 m3/a. 

Kuivajäähdytys voi säästää vettä jopa yli 90 % märkäjäähdytykseen verrattuna. Edelleen 

50 MW kuivajäähdytteisen CSP-laitoksen LCOE on 0,1444 €/kWh ja märkäjäähdytteisen 

0,1258 €/kWh. (Liqreina & Qoaider 2014, 417.) 

Kuivajäähdytys voi olla suoraa tai epäsuoraa. Suorassa kuivajäähdytyksessä turbiinilta 

tuleva höyry ohjataan ilmajäähdytteiseen lauhduttimeen. Höyry kulkee putkien sisällä ja 

ilma ulkopuolella. Putket on usein aseteltu A-muotoon ja ne voivat olla rivoitettuja läm-

mönsiirron tehostamiseksi. Jäähdytyksen teho riippuu ilman massavirrasta, ilman omi-

naislämpökapasiteetista ja ilman lämpötilasta. Korkea ympäristön lämpötila huonontaa 

voimalaitoksen hyötysuhdetta. Toisaalta korkea lämpötila tarkoittaa yleensä myös sitä, 

että DNI on korkeampi, mikä kompensoi jäähdytyksen hyötysuhteen huonontumista. (Xu 

et al. 2015, 1116.) Kuvassa 6.1(b) on esitetty suoran kuivajäähdytyksen toimintaperiaate. 

(a) (b) 

 

Kuva 6.1 Vasemmalla on märkäjäähdytyksen periaate ja oikealla suoran kuivajäähdytyksen 

(Bushart 2014; Xu et al. 2016) 
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Epäsuorassa kuivajäähdytyksessä on vesijäähdytteinen lauhdutin. Lauhdutin voi olla pe-

rinteinen putkilämmönsiirrin tai Hellerin suihkulämmönsiirrin. Suihkulämmönsiirti-

messä höyry lauhdutetaan ruiskuttamalla sen joukkoon jäähdytysvettä. Sitä voidaan käyt-

tää silloin, kun jäähdytysveden ja prosessiveden sekoittuminen ei haittaa. Jäähdytysvesi 

kiertää suljetussa kierrossa eikä siten ole suorassa kontaktissa ilman kanssa. Lauhdutti-

messa lämmennyt jäähdytysvesi ohjataan ilmajäähdytteiseen lämmönsiirtimeen, jossa 

vesi kiertää putkien sisällä ja ilma ulkopuolella. Suurin osa lämmöstä siirtyy konvektiolla, 

jolloin vettä säästyy märkäjäähdytykseen verrattuna 97 %. Epäsuora kuivajäähdytys on 

vesijäähdytteisen lauhduttimen ansiosta tehokkaampaa kuin suora kuivajäähdytys. Sen 

huonoina puolina on suurempi investointikustannus ja kasvaneet käyttökustannukset. (Xu 

et al. 2015, 1116.) 

6.2 Muut tavat 

Voimalaitoksen jäähdytykseen voidaan käyttää myös hybridi- ja yötaivasjäähdytystä. 

Hybridijäähdytystä käytetään yleensä silloin, kun vettä on jonkin verran saatavilla, mutta 

ei kuitenkaan märkäjäähdytyksen tarpeisiin riittävästi. Hybridisysteemissä märkä- ja kui-

vajäähdytys toimivat rinnakkain. Silloin, kun ympäristön lämpötila ei ole liian korkea, 

käytetään pääsääntöisesti kuivajäähdytystä. Kuumina kesäpäivinä osa höyrystä voidaan 

ohjata märkäjäähdytystorniin. Hybridijäähdytys säästää vettä 80 % täyteen märkäjäähdy-

tykseen verrattuna. (Xu et al. 2015, 1116.) 

Yötaivasjäähdytys on kehitteillä oleva teknologia, jonka ideana on hyödyntää aavikoiden 

kylmiä yölämpötiloja ja kirkasta taivasta. Taivaan lämpötila on kirkkaalla kelillä noin 20 

astetta viileämpi kuin ympäristön lämpötila. Jäähdytysvesi varastoidaan kylmään ja kuu-

maan säiliöön. Kylmällä vedellä jäähdytetään turbiinilta tulevaa höyryä ja lämmennyt 

jäähdytysvesi ohjataan kuumaan säiliöön. Öisin lämmennyt jäähdytysvesi kiertää mus-

tista säteilevistä paneeleista koostuvaa kenttää. Vesi jäähtyy säteilemällä yötaivaalle ja 

konvektiolla ympäröivään ilmaan. Kylmä vesi varastoidaan kylmään säiliöön, jotta laitos 

voisi toimia päivälläkin. Yötaivasjäähdytyksen hyvänä puolena on se, että se ei kuluta 

vettä, vaikka se vaatiikin suuret vesisäiliöt. Teknologia on vielä kehitysvaiheessa, mutta 

simulointien mukaan talvella jäähdytyksestä voitaisiin toteuttaa 100 % ja kesällä 80-90 

%. (Dyreson & Miller 2016, 278, 283-284.)  
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7 YHTEENVETO 

Uusiutuvien energianlähteiden osuutta maailman energiantuotannosta tulee nostaa, jotta 

ilmastonmuutosta ja päästöjen määrää voidaan hillitä. Keskittävä aurinkovoima on mui-

hin uusiutuviin energianlähteisiin nähden hyvä vaihtoehto, sillä sen kanssa voidaan käyt-

tää lämmön varastointia ja siten vähentää energiantuotannon jaksottaisuutta. CSP on vielä 

nykyisellään melko kallis (9,4-24 c/kWh) tuotantomuoto verrattuna esimerkiksi aurinko-

kennoihin ja fossiilisiin polttoaineisiin, joiden sähkön tuotantohinnat ovat 8 c/kWh ja 4,5-

14 c/kWh. Keskittävän aurinkovoiman kustannukset tulevat kuitenkin alenemaan seuraa-

vien vuosikymmenien aikana teknologian kehittymisen ja massatuotannon ansiosta, jol-

loin siitä tulee kilpailukykyinen fossiilisten polttoaineiden kanssa.  

CSP-voimalaitoksia voidaan kannattavasti rakentaa alueille, joilla auringon suoran sätei-

lyn osuus on yli 2000 kWh/m2/y. Auringon säteilyä keskitetään neljällä eri tekniikalla, 

joita ovat paraboliset kourut ja lautaset, aurinkotornit ja lineaariset Fresnel-peilit. Näistä 

käytetyin ja eniten valmis tekniikka on paraboliset lautaset, joita käytetään suurimmalla 

osalla nykyisistä voimalaitoksista. Aurinkotornit ovat kuitenkin lisääntymässä, sillä niillä 

päästään parempiin hyötysuhteisiin. Myös lineaaristen Fresnel-peilien määrä tulee kasva-

maan, sillä ne ovat halvempia ja tarvitsevat vähemmän pinta-alaa kuin kourut, vaikka 

niillä onkin huonompi hyötysuhde. Suurin osa nykyisistä CSP-voimalaitoksista on tehol-

taan alle 100 MW. Rakenteilla on kuitenkin jopa yli 200 MW laitoksia ja ne tulevat to-

dennäköisesti tulevaisuudessa yleistymään.  

Uusiutuvien energiantuotantomuotojen, tuulen, veden ja auringon, huonona puolena on 

niiden riippuvuus säästä. Lämmön varastointi kuitenkin erottaa keskittävän aurinkovoi-

man muista uusiutuvista. Varastoinnin ansiosta keskittävällä aurinkovoimalla voitaisiin 

potentiaalisesti tuottaa sähköä kellon ympäri. Tällöin se olisi varteenotettava korvaaja 

perinteisille energiantuotantomuodoille. Tähän pisteeseen pääseminen vaatii kuitenkin 

vielä paljon kehitystyötä.
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