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Tässä kandidaatintyössä perehdytään vetyyn kaasuturbiinivoimalaitosten polttoaineena. 

Millainen on tekniikan nykytila, vedyn käytön haasteet ja tulevaisuuden näkymät. Jotta pys-

tytään ymmärtämään vedyn käyttöön liittyviä kysymyksiä, työssä aluksi käsitellään kaasu-

turbiinin rakennetta, toimintaa ja eri komponenttien sekä prosessien vaikutusta voimalaitok-

sen tehokkuuteen, käytäntöön ja päästöihin. Työ on tehty perustuen olemassa olevaan kir-

jallisuuteen ja verkkolähteisiin. 

 

Nykypäivänä uusiutuviin ja päästöttömiin energianlähteisiin nojautuminen sekä eri mahdol-

lisuuksien tutkiminen on yhä tärkeämpää hiilivapaamman yhteiskunnan turvaamiseksi sekä 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vety on yksi lupaavimmista vaihtoehdoista hiilivapaa-

seen energiantuotantoon, ja EU on sitoutunut merkittäviin investointeihin vedyntuotannon 

osalta vuoteen 2050 mennessä. Markkinoilla on useita lupaavia toimijoita, jotka ovat suun-

nanneet katseensa 100 til-% vedyllä toimivien kaasuturbiinivoimalaitosten kehittämiseksi. 

 

Vetyä käytetään jo osittain maakaasun seassa kaasuturbiineissa, mutta isoimmiksi ratkaista-

viksi tulevaisuuden ongelmiksi ovat edelleen jääneet puutteet polttokammiotekniikassa sekä 

vedyn saatavuus, varastointi ja logistiikka sen ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi. Pie-

nemmillä vedyn määrillä tekniikka on jo ulottuvillamme, mutta täysimittaiseen vedyn käyt-

töön kaasuturbiineissa on vielä kehitystyötä tehtävänä. 
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2015 Pariisissa solmittiin maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka vuoksi paine 

siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on kasvanut globaalisti. Euroopan tavoitteena on 

olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja toimia samalla kohti Pariisin sopimuksen ilmas-

totavoitteita. Perinteisten uusiutuvien energianlähteiden rinnalle on esitetty vetyä yhtenä po-

tentiaalisena vaihtoehtona ratkaisemaan teollisuuden, liikenteen sekä energiantuotannon 

päästöongelmia sen hiilineutraalin luonteen vuoksi. Fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä 

ja maakaasusta vapautuu 70–100 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain, joka yhdistet-

tynä päästöjen vähentämisen kiireellisyyteen ja teknologian kehitykseen nostattaa kiinnos-

tusta vetyyn varsinkin energiasektorilla. Kiinnostuksesta vetyä kohtaan kertoo se, että vuo-

desta 2017 vuoteen 2020 kansainväliseen vetyjärjestöön liittyi 68 uutta yritystä ja vuoteen 

2030 mennessä tavoitellaan 2x40 GW elektrolyysikapasiteettia. Vedyn tuotantokapasiteetin 

osuuden kokonaisenergiantuotannosta on arvioitu nousevan 2 prosentista jopa 14 prosenttiin 

Euroopassa ja on arvioitu, että puhdas vety vastaa noin 24 % globaalista energiantarpeesta 

vuoteen 2050 mennessä. (Euroopan unioni 2020) 

 

Energiasektorilla vedyn tuotannon mahdollisiin loppukäyttöpaikkoihin lukeutuvat perintei-

siin voimalaitostyyppeihin kuuluvat kaasuturbiinit, joissa vetyä voidaan seostaa perinteisesti 

polttoaineena käytettävän maakaasun joukkoon nykyisellä tekniikalla. Vedyn käyttöä kaa-

suturbiineissa on tutkittu ja kehitetty jo pitkään ja sitä voidaan seostaa eri pitoisuuksia riip-

puen käytettävästä tekniikasta. Vedyn käyttöön kaasuturbiinivoimalaitoksissa liittyy kuiten-

kin monia teknisiä haasteita ja huomioon otettavia seikkoja. Vetypitoisuuksien kasvaessa 

polttoaineessa ilmenevät haasteet liittyvät erityisesti kaasuturbiinikomponentteihin, typen 

oksidipäästöihin ja voimalasuunnitteluun. Jotta 100 til-% vetyä polttoaineena käyttävä kaa-

suturbiinivoimala voidaan realisoida, on myös otettava huomioon vedyn toimitusvarmuu-

teen, tuotantokapasiteettiin ja varastointiin liittyvät kysymykset. 

 

Tässä kirjallisuus- ja verkkolähteisiin pohjautuvassa työssä on tarkoitus käsitellä kaasutur-

biinin toimintaperiaatetta ja rakennetta sekä tarkastella vedyn tuotantoon, varastointiin ja 

käyttöön liittyviä kysymyksiä kaasuturbiinien näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa. 
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2 KAASUTURBIINI 

Kaasuturbiini on sähkön- ja lämmön tuotantoon suunniteltu lämpövoimakone, jonka tuotan-

tokapasiteetti vaihtelee sadoista kilowateista satoihin megawatteihin yksinkertaisessa pro-

sessissa riippuen käyttösovelluksesta kuvan 1 mukaisesti. Kaasuturbiinit ovat olleet osa 

energiantuotantoa jo yli 60 vuoden ajan ja sovelluksia löytyy niin teollisuudesta kuin ilmai-

lustakin. Kaasuturbiinit ovat tunnettuja kyvystään käyttää monenlaisia polttoaineita vaihdel-

len maakaasusta dieseliin, öljyihin ja aina biokaasuihin asti. Yleisimmin polttoaineena on 

käytetty kuitenkin maakaasua. Kaasuturbiinitekniikka on kehittynyt vuosien mittaan erityi-

sesti materiaalitekniikan, pinnoitteiden ja jäähdytysjärjestelmien osalta. Lisäksi termistä 

hyötysuhdetta on pystytty kasvattamaan merkittävästi painesuhteen ja polttolämpötilan kas-

vaessa. Sähköntuotannossa olevien kaasuturbiinien hyötysuhde voi olla parhaimmillaan 

noin 40 % (Boyce 2012) ja yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa voidaan saavuttaa 

65–80 % kokonaishyötysuhde (EPA 2017). 

 

 

Kuva 1. Eri kaasuturbiinien tuottajien ilmoittamat suurimmat nettotehot turbiiniluokittain 50 Hz taajuudella 

toimiville kaasuturbiineille. (GE Power, Mitsubishi Power, Siemens Energy 2020) 

 

Vaikka kaasuturbiini on hyvin perinteinen voimalaratkaisu, niin sen modulaarisuus käyttää 

eri polttoaineita mahdollistaa tekniikan kehittämisen modernimpaan suuntaan ja käyttämään 

tulevaisuuden polttoaineita kuten vetyä, jota jo hyödynnetään kaasuturbiineissa. 
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2.1 Brayton-prosessi ja todellinen kaasuturbiiniprosessi 

Kaasuturbiini noudattaa termodynaamiselta kiertoprosessiltaan Brayton-prosessia, joka 

koostuu kahdesta isobaarisesta vaiheesta ja kahdesta isentrooppisesta vaiheesta. Ideaalinen 

Brayton-prosessi voidaan esittää T, s-tasossa kuvan 2 mukaisesti. 

 

 

Kuva 2. Ideaalinen Brayton-prosessi (1-2-3-4) ja todellinen kaasuturbiiniprosessi (1-2a-3a-4a). (Boyce 2012) 

 

Kuvan 2 mukaisesti ideaalinen Brayton-prosessi koostuu neljästä vaiheesta: Välillä 1→2 

työaineeseen tehdystä työstä eli isentrooppisesta puristuksesta, jolloin paine ja lämpötila 

kasvavat, välillä 2→3 työaineen lämpötilaa kasvattavasta isobaarisesta lämmöntuonnista, 

välillä 3→4 työaineen isentrooppisesta paisunnasta alempaan paineeseen ja lämpötilaan, 

jolloin prosessista saadaan ulos työtä ja välillä 4→1 isobaarisesta lämmönpoistosta 

työaineesta. Todellinen kaasuturbiiniprosessi voi olla avoin tai suljettu. Avoin kaasuturbiini 

imee ympäristöstä ilmaa ja syntyvät savukaasut poistuvat ympäristöön. Puristus tapahtuu 

tällöin kompressorin, lämmöntuonti polttokammion, paisunta turbiinin ja lämmönpoisto 

ulospuhalluksen avulla. Lisäksi puristus ja paisunta ovat häviöllisiä ja prosessissa esiintyy 

painehäviöitä tehden siitä palautumattoman. Välillä 1→2a ilmaa puristetaan kompressorissa 

ympäristön paineesta korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan, mutta ilmanoton yhteydessä 

ilmanottokanavassa tapahtuu painehäviöitä. Välillä 2a→3a puristettu ja lämmin ilma 

johdetaan polttokammioon, jossa se sekoittuu sinne tuodun polttoaineen kanssa. Palamisen 

seurauksena syntyvien savukaasujen lämpötila nousee voimakkaasti ja savukaasut 

laajentuvat. Palamisen aikana polttokammiossa tapahtuvat prosessin merkittävimmät 
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painehäviöt. Välillä 3a→4a syntyneet savukaasut johdetaan polttokammiosta turbiinille, 

jossa ne paisuvat turbiinin lävitse alempaan paineeseen ja lämpötilaan pyörittäen turbiinin 

lapoja. Näin ollen savukaasujen sisäenergia muuntuu työksi kaasuturbiinin akselille, joka 

välittää työn samalla akselilla olevalle generaattorille sähköntuotantoa varten ja 

kompressorille prosessin ylläpitämiseksi. Painehäviöitä tapahtuu myös turbiinilta 

ulospuhalluksen aikana. Välillä 4a→1 tapahtuu lämmönpoisto puhallettaessa savukaasut 

ympäristöön ja näin ollen kiertoprosessi alkaa alusta, kun ympäristöstä imetään tuoretta 

ilmaa työaineeksi (Saari & Kaikko 2020). Prosessin terminen hyötysuhde on kompressorin 

painesuhteen funktio, jonka lisäksi siihen vaikuttavat mm. imuilman lämpötila, turbiinin 

tulolämpötila  sekä kompressorin ja turbiinin isentrooppiset hyötysuhteet. Painesuhteen ja 

turbiinin tulolämpötilan vaikutus hyötysuhteeseen voidaan havaita kuvasta 3 (Boyce 2012). 

 

Kuva 3. Painesuhteen vaikutus kaasuturbiiniprosessin termiseen hyötysuhteeseen kasvavilla turbiinin 

tulolämpötilan arvoilla. Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde 87% ja turbiinin isentrooppinen hyötysuhde 

92%. (Boyce 2012) 

 

Kuten kuvasta 3 voidaan havaita, painesuhteen kasvattaminen loputtomasti annetulla turbii-

nin tulolämpötilalla voi olla epäedullista ja aiheuttaa hyötysuhteen laskemista. Painesuhdetta 

kasvatettaessa kompressorin tehontarve kasvaa nostaen samalla kompressorin jälkeistä läm-

pötilaa. Toisaalta kompressorin jälkeisen lämpötilan kasvaessa tarvittava lämmöntuonti 

polttoaineesta pienenee, mutta suurilla painesuhteilla kompressorin tehontarve kasvaa nope-

ammin kuin kasvavasta ulostulolämpötilasta saatava hyöty, mikä johtaa hyötysuhteen laske-

miseen. Turbiinin tulolämpötilan nostamisella on myös metallurgiset rajat rakenteiden kes-

tävyyden ja syntyvien termisten NOx-päästöjen kannalta. (Saari & Kaikko 2020, Boyce 

2012) 
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2.2 Rakenne ja toiminta  

Kaasuturbiini koostuu tavallisesti kolmesta pääkomponentista eli kompressorista, poltto-

kammiosta ja turbiinista, joista kompressori ja turbiini ovat samalla akselilla generaattorin 

kanssa. Kaasuturbiinin rakenne voidaan havaita kuvasta 4. 

 

 

Kuva 4. Kaasuturbiinin rakenne. Muokattu lähteestä (Moran et al. 2018) 

 

Ilman virratessa kompressorin läpi ilma puristuu kompressorissa korkeampaan paineeseen 

nostaen samalla sen lämpötilaa. Lämmin ja paineistettu ilma johdetaan polttokammioon, 

jonne polttoaine ruiskutetaan polttoainesuuttimista. Ilma ja ruiskutettu polttoaine sekoittuvat 

polttokammiossa ja polttoaine palaa likimain vakiopaineolosuhteissa. Palamisessa syntyvät 

kuumat savukaasut ohjataan turbiinille, jossa ne paisuvat turbiinin lävitse aiheuttaen kierto-

liikkeen akseliin. Turbiinin kanssa samalla akselilla oleva kompressori käyttää noin 55–65 

% saadusta akselitehosta, jolloin saadaan kompressori imemään ja puristamaan lisää ilmaa 

ympäristöstä ja näin ollen ylläpitämään palamisprosessi eli jatkuva kiertoprosessi. Ennen 

kuin jatkuva kiertoprosessi pystytään ylläpitämään, täytyy kompressori ensin kiihdyttää ul-

koisella voimanlähteellä tavoitenopeuteen, jolla saavutetaan riittävän suuri paineen nousu ja 

nopeus palamisprosessia varten. Kun turbiini saavuttaa noin 50 % maksiminopeudestaan, 

saatava teho on tarpeeksi korkea ajamaan kompressoria ja samalla ylläpitämään jatkuvaa 

palamisprosessia. Jäljelle jäävä akseliteho pyörittää generaattoria.  
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Pakokaasujen mukana prosessista kulkeutuu pois paljon energiaa lämmönpoiston yhtey-

dessä savukaasujen ollessa ulostulossa noin 600 °C lämpötilassa. Prosessin sähköntuotto-

hyötysuhdetta voidaan parantaa hyödyntämällä pakokaasujen hukkalämpö erinäisillä yhdis-

tetyillä prosesseilla kuten Brayton-Rankine-prosessilla. Tässä kaasuturbiinikombivoimalai-

toksessa kaasuturbiinin pakokaasujen lämmöllä muodostetaan lämmöntalteenottokattilassa 

(HRSG, Heat Recovery Steam Generator) höyryä, joka käytetään alemmalla lämpötilata-

solla toimivassa höyryvoimalaitosprosessissa sähköntuotantoon. (Wärtsilä 2021) 

 

Kaasuturbiinivoimalan kokoluokka ja näin ollen käytettävät painesuhteet, turbiinin tuloläm-

pötilat sekä polttoaineet vaikuttavat keskeisesti siihen, minkä tyyppisiä komponentteja kaa-

suturbiinissa käytetään. Kompressoreille, polttokammioille ja turbiineille löytyy eri tyyppejä 

ja kokoonpanoja riippuen kaasuturbiinin sovelluskohteesta. Esimerkkikokoonpano voidaan 

havaita kuvasta 5. 

 

 

Kuva 5. Vetyä 30 til-% polttava SGT5-4000 raskaan F-luokan kaasuturbiinin rakenne. A laakerit, B monivai-

heinen aksiaalikompressori, C akseli, D polttoainesuutin, E DLE- polttokammio ja F monivaiheinen aksiaali-

turbiini. Muokattu lähteestä (Siemens Energy 2021) 

2.2.1 Kompressori 

Tavallisesti kaasuturbiineissa käytettävät kompressorityypit ovat aksiaali- ja radiaalikomp-

ressorit. Aksiaalikompresorit ovat tyypillisin kompressorityyppi yli 5 MW kokoluokassa. 

Tässä kompressorityypissä virtaussuunta on aksiaalinen ja kompressori koostuu useasta pe-

rättäisestä roottori-staattori siipihilaparista eli vaiheista, joissa fluidin nopeutta ensin kasva-

tetaan ja sitten jarrutetaan paineennousun aikaan saamiseksi. Yhden vaiheen painesuhde on 
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1.1…1.4 luokkaa ja usean vaiheen jälkeen painesuhteen kertaantuessa voidaan saavuttaa 

jopa 30 painesuhde teollisuussovelluksissa ja 40 painesuhde ilmailun sovelluksissa. Nyky-

päivänä kuilu suorituskyvyssä teollisuuden ja ilmailun alan välillä on kaventunut ja teolli-

suussovellukset ovat parantaneet suorituskykyään kaikilla osa-alueilla. Kehittyneimmissä 

kaasuturbiineissa on 17–22 vaihetta ja painesuhteet ovat tavallisesti 17–20 välillä (Boyce 

2012). Suuritehoiset kaasuturbiinit vaativat aksiaalikompressorin, sillä painesuhdetta kas-

vattamalla ja polttoaineen syöttöä säätelemällä saadaan nostettua lämpötilaa polttokammi-

ossa, jolloin puolestaan saadaan turbiinille virtaamaan kuumempia savukaasuja ja näin ollen 

aikaansaadaan suurempi entalpian lasku sekä suurempi saatava teho. Tästä johtuen myös 

saavutetaan suurempi prosessin hyötysuhde kuten kuvasta 3 havaittiin. 

 

Radiaalikompressorit puolestaan soveltuvat pienen kokoluokan kaasuturbiinisovelluksille 

esimerkiksi teollisuudessa. Radiaalikompressorin toiminta perustuu niin ikään fluidin no-

peuden kasvattamiseen ja jarruttamiseen roottori-staattori siipihilaparissa. Puristettava ilma 

imetään sisään imukanavasta, josta johdesiipi ohjaa fluidin roottorin johdeosaan. Roottorissa 

virtauksen suunta kääntyy radiaaliseksi ja virtaus liittyy osaksi roottorin pyörimisliikettä. 

Mentäessä staattorin läpi fluidin paine kasvaa ja virtaus hidastuu. Tässä kompressorityypissä 

painesuhteet vaihtelevat 3–12 välillä (Larjola et al. 2018). Käytetään yleensä tilanteissa, 

joissa vaaditaan korkea yhden vaiheen painesuhde ja matalat virtausnopeudet (Boyce 2012). 

2.2.2 Polttokammio 

Kaasuturbiineissa käytettävät polttokammiot jakautuvat perinteisesti kolmeen ryhmään. 

Rengasmaisiin (annular), putkimaisiin (tubular) ja yksi- tai kaksisylinterisiin siilotyyppisiin 

(single/dual cylindrical silo type) polttokammioihin, joita kaikkia käytetään kaasuturbii-

nivoimalaitoksissa energian tuotannossa (Kuva 6).  

 

 Kuva 6. Perinteiset kaasuturbiinien polttokammiotyypit. (Schobeiri 2018) 
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Kokoluokasta ja sovelluskohteesta riippumatta kaikilla kolmella tyypillä on samat keskeiset 

piirteet eli primääri palamisalue (primary combustion zone), sekundääri ilma-alue (secon-

dary air zone), sekoittumisalue (mixing zone) sekä polttoaine/ilmasuuttimet (fuel/air 

nozzles). Koska pääpiirteet lähes kaikille polttokammioille ovat samat, voidaan esittää ylei-

nen polttokammiomalli, joka yleisesti kuvaa komponentin rakennetta ja toimintaa. Poltto-

kammiomalli on esitettynä kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Yleinen polttokammiomalli. (Schobeiri 2018) 

 

Kuvassa 7 ilman tullessa kompressorilta polttokammiolle pyörteenkehittimien (2) lävitse 

polttoaine ruiskutetaan saman aikaisesti polttoainesuuttimista (1) polttokammioon, jolloin 

ilma ja polttoaine saapuvat primääri palamisalueelle (3), jossa palamisprosessi tapahtuu. Pri-

määri palamisalue koostuu useista perättäisistä lohkoista eli segmenteistä (4). Suoralle pala-

misen lämpösäteilylle altistuvat segmentit vaativat jatkuvaa jäähdytystä, joten segmentit on 

varusteltu rivoitetuilla jäähdytyskanavilla, joihin ilma pääsee virtaamaan sekundääri ilma-

alueelta (5) aiheuttaen konvektiota. Ilma kulkee jäähdytyskanavia pitkin lohkosta lohkoon 

ja lopulta yhtyy primääri ilman ja savukaasujen joukkoon viimeisestä segmentistä sekoittu-

misalueelle (7). Lopuksi palamisen savukaasut poistuvat polttokammioista kohti turbiinia 

(8). Palamisprosessin lämpötilaa ja kaasuturbiiniprosessin tehoa voidaan säädellä polttoai-

neen ja ilman syötön avulla (Schobeiri 2018). Palamisen aikana polttokammiossa syntyy 

haitallisia typen oksideita, joista suurin osa syntyy korkean palamislämpötilan vaikutuksesta 

ilman typen ja hapen reagoidessa keskenään (terminen NOx). Perinteinen metodi NOx-
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yhdisteiden muodostumisen minimoimiseksi on injektoida palamisilman joukkoon tehok-

kaiksi todettuja vettä tai höyryä. Niiden avulla luodaan lämpönielu, joka puolestaan laskee 

palamislämpötilaa. NOx-yhdisteiden muodostuminen on voimakkaasti lämpötilariippuvai-

nen, jolloin palamislämpötilan laskeminen veden tai höyryn avulla laskee myös NOx-pääs-

töjä. Vesi on kuitenkin näistä kahdesta huomattavasti tehokkaampi vähentämään typen ok-

sidien määrää, sillä höyryä tarvitaan 1,6 kertaa enemmän kuin vettä saman NOx-vähennyk-

sen aikaansaamiseksi. Tekniikka oli erityisen käytetty 1980–1990-luvuilla. (Pavri & Moore 

2001, Boyce 2012) 

 

Useimmat uusista kaasuturbiinimalleista ovat alkaneet kuitenkin siirtyä vesi/höyryruiskut-

teisista diffuusio- ja WLE (Wet Low Emission) -polttimista kuiviin vaiheistettuihin, esi-

sekoitusta ja/tai useita polttoainesuuttimia hyödyntäviin DLE (Dry Low Emission) -poltti-

miin. DLE-polttimien avulla voidaan välttää vesi/höyryruiskutusjärjestelmän tuomia haas-

teita, kuten korkea vedenpuhtauden vaatimus epäpuhtauksien kertymisen välttämiseksi tur-

biinisiipiin, veden määrä sekä turbiinisiipien eliniänodotteen laskeminen. Lisäksi DLE-polt-

timilla saavutetaan suuremmat vähennykset NOx-päästöissä verrattuna diffuusiopolttimeen. 

Molempia poltintyyppejä edelleen kehitetään, mutta DLE-poltin on lupaavampi kahdesta 

mainittujen haasteiden välttämisen ja käytettävien tekniikoiden potentiaalin vuoksi. DLE- 

poltin on myös näyttänyt lupaavia tuloksia vedyn polttamisen kannalta, sillä Siemens Ener-

gyn SGT-600 (25 MW) pystyy polttamaan vetyä jopa 60 til-%. (Brown & Welch 2020) 

2.2.3 Turbiini 

Käytettävistä turbiinityypeistä laajimmin käytetty on aksiaaliturbiini. Aksiaaliturbiineilla 

saavutetaan myös radiaaliturbiineita korkeampia hyötysuhteita suurimmalla osalla käyttö-

alueesta. Kuitenkin monesti korkeiden painesuhteiden ja palamislämpötilojen vuoksi turbii-

nin tulolämpötilat ovat korkeat, jolloin on tarvetta jäähdytykselle. Nykyiset aksiaaliturbiinit 

ovat monivaiheisia, joissa vaiheiden työn suhde turbiinisiipien nopeuden neliöön on korkea 

ja näin ollen voidaan saavuttaa hyvä hyötysuhde sekä pystytään käyttämään suuria virtaus-

määriä. Vaiheiden perättäisellä asettelulla pyritään luomaan suuritehoisia ja pienellä pyöri-

misnopeudella toimivia turbiinivaiheita, joilla on korkea hyötysuhde (Boyce 2012). Turbii-

nilta saatavaan tehoon vaikuttaa keskeisesti turbiinisiipien metallurgia, siipien profiili, pin-

noitteet sekä jäähdytysjärjestelmät, jolloin voidaan käyttää suurempia turbiinin 
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tulolämpötiloja saavuttaen suurempi entalpian pudotus ja näin ollen suurempi saatava teho. 

Turbiinista riippumattomana tekijänä ovat polttokammiossa syntyvät NOx-päästöt, jotka 

myös vaikuttavat siihen, kuinka suuria palamislämpötiloja voidaan käyttää, jotta pystytään 

pysymään sallituissa päästörajoissa. Palamislämpötila vaikuttaa suoraan siihen, kuinka kor-

keaksi turbiinin tulolämpötila muodostuu ja kuinka suuri entalpian pudotus ja näin ollen saa-

tava teho saadaan aikaan. (Boyce 2012) 

2.3 Polttoaineet ja päästöt 

Suurin osa kaasuturbiineista käyttävästä polttoaineesta on maakaasua, josta suurin osa on 

metaania. Metaanin täydellisessä palamisessa metaani yhtyy hapen kanssa muodostaen hii-

lidioksidia ja vettä, samalla vapautuu lämpöä. 

 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐿ä𝑚𝑝öä (1) 

 

Kaasuturbiineissa työaineena käytetään ilmaa, jolloin todellisessa palamisprosessissa reak-

tioyhtälö saa muodon 

 

𝐶𝐻4 + 2(𝑂2 + 3,77𝑁2) → 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 7,54𝑁2 + 𝐿ä𝑚𝑝öä (2) 

 

Yksi mooli metaania tarvitsee palaessaan täydellisesti siis 9.54 moolia ilmaa. Palamisläm-

pötilan noustessa korkeaksi tavallisesti inertit kaasut N2 ja O2 alkavat reagoida kemiallisesti 

ja muodostuu typen oksideja (Boyce 2012). 

 

2𝑁2 + 5𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑂 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (3) 

 

Haitallisten typen oksidien muodostumista on tärkeää kontrolloida palamisen aikana, sillä 

typpimonoksidin päästessä reagoimaan hapen kanssa muodostaen typpidioksidia, jonka 

jäähtyessä muodostuu typpihappoa (Boyce 2012). 

  

4𝑁𝑂 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐻𝑁𝑂3 (4) 
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Haitallisia partikkeleita, maantason otsonia ja ilmakehän happosateita aiheuttavat typen ok-

sidit saadaan pidettyä 0,01 til-% tasolla reaktiotuotteista palamislämpötiloilla 1871–1927 °C, 

mutta pitämällä palamislämpötila alle 1538 °C saadaan NOx – pitoisuus laskemaan 20 ppm 

(0,002 til-%) tasolle (Boyce 2012). Palamislämpötilan voimakas vaikutus NOx-pitoisuuksiin 

voidaan puolestaan havaita kuvasta 8. 

 

Kuva 8. Adiabaattisen palamislämpötilan vaikutus NOx – pitoisuuksiin (parts per hundred). (Boyce 2012) 

 

Kaasuturbiinivoimaloiden palamisessa syntyvät CO2-päästöt puolestaan vaihtelevat kaasu-

turbiiniin kokoluokan mukaan ja riippuvat siitä, onko kyseessä pelkkä kaasuturbiini (SCGT, 

Single Cycle Gas Turbine) vai kaasuturbiinikombivoimalaitos (CCGT, Combined Cycle Gas 

Turbine). Vuosien 1997–2012 aikana kerätystä kaikesta saatavilla olleesta datasta tehtiin 

päästöjen tutkimusta ja vertailua eri voimalaitostyyppien kesken ja laskettiin keskimääräiset 

syntyneet päästöt. Maakaasua polttoaineenaan käyttävien voimaloiden, joihin myös SCGT 

lukeutuu, keskimääräisiksi CO2-päästöiksi saatiin 549 gCO2 / kWh ja yhdistetyn kierron voi-

maloiden, joihin CCGT lukeutuu, keskimääräisiksi päästöiksi saatiin 436 gCO2 / kWh, jotka 

ovat verrattaen pienet hiilivoimaloiden keskimääräisiin 915 gCO2 / kWh päästöihin. (NOAA 

2014) 

3 VETY KAASUTURBIINIVOIMALOIDEN POLTTOAINEENA 

Tunnettujen polttoaineiden joukossa vety on ainutlaatuinen ominaisuuksiltaan ja omaa suu-

ren potentiaalin energiantuotannossa hiilineutraalin luonteensa vuoksi. Vuonna 2019 EU ra-

joitti uusien voimaloiden päästöt tasolle 550 gCO2/kWh (Euroopan unioni 2019), jolloin 

°C 
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kaasuturbiinien vetyvalmiuden kehittäminen on luonnollinen tie puhtaamman energiantuo-

tannon edistämiseksi ja päästövähennyssäännösten piirissä pysymiseksi. Vedyn palamispro-

sessi on hiilineutraali, jossa vedyn ja hapen yhtyessä syntyy vain vettä ja lämpöä (Goldmeer 

2019). 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝐿ä𝑚𝑝öä (5) 

 

Ilman mukana tuleva typpi voi kuitenkin muodostaa NOx-yhdisteitä korkeissa lämpötiloissa, 

joiden rajoittamista joudutaan vielä kehittämään. Vedyn käyttöön liittyy useita huomioitavia 

tekijöitä johtuen sen ominaisuuksien poikkeavuudesta verrattuna perinteisesti käytettävään 

maakaasuun, kuten voidaan havaita taulukosta 1 (Goldmeer 2019). 

 

Taulukko 1. Metaanin ja vedyn polttoaineominaisuudet. Muokattu lähteestä (Goldmeer 2019) 

 

Ominaisuus Yksikkö Metaani Vety 

Kaava - CH4 H2 

Moolimassa g/mol 16 2 

Alempi lämpöarvo 

(til) 

MJ/Nm3 35,8 10,8 

Alempi lämpöarvo 

(massa) 

MJ/kg 50 120 

 

Taulukosta 1 voidaan huomata, että suurimmaksi osaksi metaanista koostuvalla maakaasulla 

on yli kolminkertainen energiatiheys verrattuna vetyyn tilavuusperusteisesti, mutta massa-

perusteisesti sen energiatiheys on alle puolet vedyn arvosta. Tarkasteltaessa polttoainetar-

vetta ja -koostumusta kaasuturbiineissa, tarkastelu tehdään tavallisesti tilavuusperusteisesti, 

jolloin käytettäessä pelkästään vetyä polttoaineena tarvittaisiin yli kolminkertainen tilavuus-

virta, jotta prosessiin pystytään tuomaan sama lämpömäärä kuin metaanin tapauksessa. Suuri 

tilavuusvirran tarve asettaa vedyntuotantokapasiteetille vaatimuksia, jotka riippuvat tarkas-

teltavan kaasuturbiinin tehosta. Suurin osa nykyisestä vedystä tuotetaan metaanin reformoin-

nilla, mutta se tuottaa runsaasti CO2-päästöjä ja vedyn käytöstä saatava hyöty katoaa, mikäli 

CO2 päästetään ilmakehään. Vedyn tuottaminen puhtaasti vedestä elektrolyysillä on 
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kuitenkin myös mahdollista ja vaatimukset tarvittavalle elektrolyysikapasiteetille riippuvat 

käytetystä vety-maakaasu sekoitussuhteesta ja lisäksi elektrolyysin hyötysuhteesta, jota pa-

rantamalla elektrolyysin tehontarve pienenee. Vaatimuksia vedyn tuotannolle kaasuturbii-

nien eri kokoluokissa on esitetty taulukossa 2 (Bohan et al. 2020, Goldmeer 2019).  

 

Taulukko 2. GE:n kaasuturbiinien 100 til-% vetykäytön vaatimat vedyn tilavuusvirrat elektrolyysille ja me-

taanin reformoinnille, elektrolyysin vaatima vesi ja teho ja reformoinnin CO2-päästöt 8000 h toiminnalle. 

Elektrolyysin hyötysuhteeksi on oletettu 65 %. Muokattu lähteestä (Goldmeer 2019) 

 Yhteiset Elektrolyysi Reformointi 

Kaasu- 

turbiini 

[-] 

Sähkö-

teho 

[MW] 

Lämpö

-teho 

[GJ/h] 

100% 

H2 

[m3/h] 

Veden

tarve 

[m3/h] 

Energian 

tarve 

[GWh] 

Tehon 

tarve 

[MW] 

Syntyvä

CO2 

[kg/h] 

Syntyvä 

CO2 

[t/a] 

GE-10 11,2 129 11 700 10 500 62,5 6 250 50 000 

TM2500 34,3 350 31 800 27 1 500 187,5 16 950 135 600 

6B.03 44,0 473 43 000 37 2 000 250 22 900 183 000 

6F.03 87,0 857 78 000 68 3 600 450 41 500 332 000 

7F.05 243,0 2 197 200 000 174 9 400 1 175 106500 852 000 

9F.04 288,0 2 677 243 500 212 11 400 1 425 130 000 1 040 900 

9HA.02 557,0 4 560 415 000 361 19 500 2 438 221 000 1 800 000 

 

Erot vedyn ja maakaasun tiheysominaisuuksissa vaikuttavat syntyvien CO2-päästöjen suu-

ruuteen, sillä CO2-päästöjä tarkastellaan massaperusteisesti tilavuusperusteisen tarkastelun 

sijaan. Näin ollen pienillä polttoaineen vetypitoisuuksilla ei saavuteta suuria vähennyksiä 

CO2-päästöihin. Seostettaessa vetyä maakaasun sekaan 5 til-% kokonaistilavuudesta kysei-

nen määrä vastaa 0,65 % kokonaislämmöntuonnista, jolloin vaikutus päästöjen vähenemi-

seen jää 1,5 % luokkaan ja seostettaessa vetyä 10 til-% päästöjen vähennys on noin 2,7 %. 

Jotta CO2-päästöt saataisiin vähenemään 50 %, vetypitoisuuden pitäisi olla noin 75–80 til-

% kuten kuvasta 9 voidaan havaita. (Bohan et al. 2020, Goldmeer 2019) 
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Kuva 9. CO2 -päästöt (m-%) suhteessa vetypitoisuuteen (til-%). (Bohan et al. 2020) 

 

Vedyn korkeiden tuotantovaatimusten lisäksi vedyn käyttöön liittyy myös taloudellisuuteen, 

varastointiin ja logistiikkaan liittyviä kysymyksiä. Vedyn polttamiseen kaasuturbiineissa 

liittyy myös polttoteknisiä haasteita kohonneilla vetypitoisuuksilla liittyen itse polttokam-

miotekniikkaan, turvallisuuteen sekä voimalaitossuunnitteluun. Kaasuturbiinit voivat tällä 

hetkellä toimia 100 til-% vetypitoisuuksiin asti WLE-tekniikalla, mutta kyseisen tekniikan 

haittapuolien välttämiseksi kohti vedyn taloudellista, turvallista, vähempipäästöistä ja raken-

teita säästävää käyttöä DLE-tekniikalla on vielä kehitettävää. (Bohan et al. 2020, Goldmeer 

2019) 

3.1 Vedyn tuotanto, varastointi ja logistiikka 

Uusiutuvien energianlähteiden määrän nopea kasvu luo monenlaisia haasteita energiasekto-

rilla niiden korvatessa perinteisempiä suurempi päästöisiä, mutta vakaan tuotannon omaavia 

energiamuotoja. Vuonna 2016 noin 86 % (21 GW) asennetusta kokonaisenergiantuotanto-

kapasiteetista oli uusiutuvaa energiaa (Goldmeer 2019) ja vuonna 2020 asennetun uusiutu-

van energian kapasiteetin määrä kasvoi globaalisti 4 % saavuttaen noin 200 GW kapasiteetin 

lisäyksen. Vuonna 2021 odotetaan jopa 10 % ennätyskasvua (IEA 2020). Suurin osa asen-

nettavasta uusiutuvasta energiasta on aurinko- ja tuulivoimaa, joiden sääriippuvainen luonne 

luovat sähköverkkoon epävarmuutta tuottamalla ajoittain liikaa tai liian vähän energiaa suh-

teessa kysyntään. Tämä puolestaan luo tarpeen ylijäämäenergian varastoinnille ylituotannon 

aikaan ja säätövoimalle alituotannon aikaan. Uusiutuvan energian kasvava kapasiteetti ja 

samalla kasvava ylituotanto luovat kuitenkin samalla mahdollisuuden suurelle vedyn 
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tuotantokapasiteetille, jossa vety toimii energiavaraston väliaineena elektrolyysin avulla 

sekä puhtaana säätövoimana kysyntäpiikkien aikaan. Uusiutuvien energialähteiden ylijää-

mäsähkö voidaan käyttää veden elektrolyysiin ja varastoida se vedyn kemialliseksi energi-

aksi. Vedystä voidaan myös jalostaa muita lopputuotteita, kuten metanolisynteesistä saata-

vaa metanolia, ammoniakkisynteesistä saatavaa ammoniakkia tai paineistaa ja käyttää sel-

laisenaan lopputuotteena esimerkiksi kaasuturbiineissa. Vety ja sen muut lopputuotteet toi-

mivat samalla energiavarastona ja säätövoimana. Erityisesti vedyn jatkojalostustuotteet ovat 

hyviä tapoja vedyn varastointiin. Lisäksi niiden varastointiin ja kuljetukseen on olemassa 

valmista infrastruktuuria. Myös olemassa olevaa maakaasuverkkoa voidaan mahdollisesti 

hyödyntää vedyn varastoimisessa. (Schnettler et al. 2020) 

 

Tähän asti vetyä on enimmäkseen tuotettu fossiilisista polttoaineista. Tunnetuimmat proses-

sit ovat metaanin reformointi ja hiilen kaasutus, sillä toistaiseksi uusiutuvalla energialla to-

teutetussa elektrolyysissä tuotettu vety ei ole pystynyt kilpailemaan perinteisiä vedyn tuo-

tantomuotoja vastaan. Vedyn hinnat riippuvat paljon maakaasun ja CO2-päästöjen hinnoista. 

CO2 pitäisi maksaa noin 55–90 €/t, jotta uusiutuva vety olisi kilpailukykyistä. Hinta uusiu-

tuvalle vedylle tulee kuitenkin alas nopeasti ja prosessi on halventunut jo 60 % viimeisen 10 

vuoden aikana. Hintojen odotetaan edelleen puolittuvan vuoteen 2030 mennessä (Euroopan 

unioni 2020). Kasvava uusiutuvan energian määrä sekä elektrolyysin tuotantokapasiteetin 

kasvaminen laskevat puhtaan vedyn investointikustannuksia, jolloin otollisten aurinko- ja 

tuuliolosuhteiden alueilla puhdas vety pystyy paikoittain jo kilpailemaan metaanin refor-

moinnin kanssa (Schnettler et al. 2020). Taulukossa 3 on esitettynä vedyn hinnan vertailua. 

 

Taulukko 3. Vedyn tuotantoluokat CO2-luokituksen mukaan ja niiden hinnat. (Euroopan unioni 2020) 

 

 

Luokka Tuotanto CO2 Hinta [€/kg] 

Vihreä vety Uusiutuvat hiilineutraali 2,5–5,5 

Sininen vety Fossiiliset CCS <100 % 2,0 

Harmaa vety Fossiiliset ei rajoitettu 1,5 
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3.1.1 Veden elektrolyysi 

Veden elektrolyysi on sähkökemiallinen reaktio, jossa veteen johdetulla sähkövirralla saa-

daan aikaan hajoamisprosessi ja sen lopputuotteina syntyy vetyä, happea ja lämpöä. Toisin 

sanoen sähköenergia muunnetaan vetyyn sitoutuneeksi kemialliseksi energiaksi. Hyvän 

elektrolyysin tärkeimmät tunnuspiirteet ovat dynaamisuus, laaja osakuorma-alue, hyvä hyö-

tysuhde, korkea puhtausaste, kompakti suunnittelu, suuri teho yksikköä kohden, suuri tuo-

tantokapasiteetti sekä matalat investointi- ja käyttökustannukset. Tällä hetkellä käytössä ja 

kehityksessä kolme tärkeintä elektrolyysiteknologiaa ovat alkalielektrolyysi (AEC), poly-

meerielektrolyysi (PEMEC) ja kiinteäoksidielektrolyysi (SOEC) (Lehner 2014). AEC on 

kaikista kehittynein veden elektrolyysiteknologia ja tällä hetkellä käytetyin vaihtoehto teol-

lisessa suuren kokoluokan vedyn tuotannossa (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Alkalielektrolyysin (AEC) rakenne ja toimintaperiaate. (Lehner 2014) 

 

Kuten kuvasta 10 voidaan havaita, AEC koostuu koteloon suljetusta kahdesta elektrodista, 

anodista (+) ja katodista (-), jotka ovat noin 20–40 %:sti nestemäisen kaliumhydroksidin 

(KOH) peitossa (elektrolyytti). Elektrodeja erottaa huokoinen kalvo ja KOH-ionit K+ ja OH- 

lisäävät sähkönjohtavuutta systeemiin syötettävässä vedessä. Sähkövirran vaikutuksesta ka-

todilla tapahtuu veden pelkistyminen vedyksi ja hydroksidi-ioneiksi yhtälön (6) mukaan. 

 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (6) 

 

Reaktiossa syntyneet negatiiviset hydroksidi-ionit (OH-) kulkeutuvat huokoisen kalvon lä-

vitse positiiviselle anodille, jossa tapahtuu hydroksidi-ionin hapettuminen hapeksi ja vedeksi 

yhtälön 7 mukaisesti. 
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2𝑂𝐻− →
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− (7) 

 

Näin ollen katodilla muodostuu vetyä ja anodilla happea, jolloin muodostuvat kaasut saa-

daan erotettua toisistaan. AEC-elektrolyysin toimintalämpötila on noin 70–90°C ja toimin-

tapaine 1 bar. (Lehner 2014) 

 

PEMEC on toiseksi tärkein elektrolyysiteknologia. Se on vähemmän kehitetty kuin AEC ja 

on aiemmin ollut kaupallisesti pienten sovellusten ratkaisu (Kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Polymeerielektrolyysi (PEMEC) rakenne ja toimintaperiaate. (Lehner 2014) 

 

Kuten kuvasta 11 nähdään, PEMEC koostuu kahdesta elektrodista, anodista (+) ja katodista 

(-), jotka ovat suoraan liitettyinä protoneita H+ läpäisevän polymeerikalvoon (elektrolyytti) 

sen eri puolille. Vedensyöttö tapahtuu anodipuolelle, jossa vesi hajoaa hapeksi ja vetyi-

oneiksi (protoni) sähkövirran vaikutuksesta yhtälön 8 mukaisesti. 

 

𝐻2𝑂 →
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− (8) 

 

Positiiviset vetyionit (protoni) läpäisevät polymeerikalvon kulkiessaan negatiiviselle kato-

dille, jossa ne yhdistyvät vedyksi yhtälön 9 mukaisesti. 

 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 (9) 
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Tällöin saadaan katodilla vetyä ja anodilla happea, jolloin molemmat muodostuneet kaasut 

saadaan kerättyä talteen. PEMEC-elektrolyysin toimintalämpötila on 60–80°C ja suurin toi-

mintapaine 200–350 bar. (Lehner 2014, Buttler & Spliethoff 2018) 

 

SOEC on vähiten kehitetty elektrolyysiteknologia kolmesta, mutta herättää kiinnostusta tek-

niikan mahdollistaessa matalamman energiantarpeen elektrolyysiprosessille (Kuva 12). 

 

 

Kuva 12. Kiinteäoksidielektrolyysi (SOEC) rakenne ja toimintaperiaate. (Lehner 2014) 

 

Kuten kuvasta 12 voidaan nähdä, SOEC myöskin koostuu kahdesta elektrodista, anodista 

(+) ja katodista (-), jotka ovat suoraan liitettyinä oksidi-ioneita O2- läpäisevään kiinteäoksi-

dikalvoon (elektrolyytti) sen eri puolille. Tällä kertaa vedensyöttö tapahtuu katodipuolelle, 

jossa vesi hajoaa vedyksi ja oksidi-ioneiksi sähkövirran vaikutuksesta yhtälön 10 mukaisesti. 

 

𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 𝑂2− (10) 

 

Negatiiviset oksidi-ionit läpäisevät kiinteäoksidikalvon ja yhdistyvät anodilla hapeksi yhtä-

lön 11 mukaisesti. 

 

𝑂2− →
1

2
𝑂2 + 2𝑒− (11) 

 

Näin ollen vetyä alkaa erottua katodilla jo veden syötön jälkeen ja oksidi-ionit kulkeutuvat 

anodipuolelle muodostaen happea ja erottaen kaasut. SOEC-elektrolyysin toimintalämpöti-

lat ovat tavallisesti 700–900 °C välillä, mutta 1 000 °C on myös mahdollista saavuttaa. Toi-

mintapaine on tavallisesti alle 25 bar luokkaa. (Lehner 2014, Buttler & Spliethoff 2018) 
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Esitettyjen elektrolyysitekniikoiden keskeinen suhde on, että AEC on selkeästi edistynein ja 

parhaiten tunnettu tekniikka, sillä on matalat investointikustannukset eikä valmistuksessa 

käytetä kalliita jalometalleja. Kyseisillä laitteistoilla on kuitenkin pienet virrantiheydet, 

jonka vuoksi tarvitaan enemmän järjestelmän kokoa kasvattavaa kennopinta-alaa verrattuna 

vastaaviin PEMEC- ja SOEC-laitteistoihin ja alhainen virrantiheys aiheuttaa myös hyöty-

suhteen laskemista. AEC-järjestelmillä on myös huono dynaamisuus osakuormilla ja kyky 

seurata nopeasti muuttuvaa tehon syöttöä, sillä alhaisilla osakuormilla vety alkaa sekoittua 

hapen sekaan ja puhtaus kärsii. Verrattuna AEC-järjestelmään, PEMEC on hyvin dynaami-

nen ja toimii hyvin osakuormilla kiinteän polymeerikalvon ansiosta, joka estää paremmin 

kaasujen sekoittumista. Näin ollen tuotettu vety on myös hyvin puhdasta (+99,99 %). PE-

MEC omaa myös korkeamman virrantiheyden pienemmillä jännitteillä mahdollistaen kom-

paktimman koon ja paremman hyötysuhteen. Myös käynnistysaika niin valmiustilasta kuin 

kylmäkäynnistyksestä on lyhyt verrattuna AEC-järjestelmiin. Haittapuolena on kuitenkin 

polymeerikalvon korkea happamuus ja järjestelmän suuret virrantiheydet ja jännitykset, 

jotka rajoittavat materiaalien valintaa johtaen kalliisiin ratkaisuihin. Investointikustannukset 

nousevatkin jopa kaksinkertaisiksi verrattuna AEC-järjestelmiin. SOEC-järjestelmien etu 

verrattuna muihin elektrolyysilaitteistoihin on korkeat käyttölämpötilat, jotka takaavat hyvät 

hyötysuhteet. Korkean toimintalämpötilan ansiosta syöttövesi tulee katodille höyrynä las-

kien elektrodien välille vaadittavaa jännitettä ja näin ollen ei tarvita johtavuutta parantavia 

kalliita metalleja. Toisaalta korkeat toimintalämpötilat myös haurastuttavat ja kuluttavat ma-

teriaalit muita nopeammin (heikentyminen noin 2–20 % / 1 000 h). (Lehner 2014, Buttler & 

Spliethoff 2018) 

3.1.2 Vedyn tuotantokapasiteetti 

Kaikkia kolmea elektrolyysitekniikkaa on tutkittu ja kehitetty hyödyntämään uusiutuvaa 

energiaa sekä tutkittu vetyä ja sen jalostustuotteita energiavarastoina. Vuonna 2020 realisoi-

tui, valmistui ja suunniteltiin yhteensä yli 220 Power-to-X (PtX) -konseptia käsittelevää tut-

kimus- ja demohanketta, joiden tavoitteena on tutkia soveltuvuutta mm. vetybusseihin, yh-

distettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon (CHP) sekä vedyn syöttämiseen maakaasuverk-

koon. Asennetut elektrolyysikapasiteetit vaihtelevat tekniikan mukaan, jossa AEC-kapasi-

teetti on tavallisesti 50–5 000 kW, PEMEC 100–6 000 kW ja SOEC noin 150 kW luokkaa. 
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Erityisesti Saksassa ja Ranskassa PtX-teknologiaa kehitetään paljon verrattuna muihin Eu-

roopan valtioihin. (Wulf et.al 2020) 

 

Kuva 13. Kumulatiivinen asennettu kapasiteetti elektrolyysityypeittäin. n.s., ei eritelty. (Wulf et.al 2020) 

 

Kuvasta 13 voidaan havaita, että PEMEC-elektrolyysien osuus käytettävistä järjestelmistä 

on kasvanut paljon vuosien mittaan ja vuonna 2019 saavutettiin ensimmäinen vuosi, kun 

asennettiin enemmän PEMEC-järjestelmiä verrattuna AEC-järjestelmiin. Kuvaajasta voi-

daan huomata, että tulevaisuudessa voidaan odottaa edelleen PEMEC-järjestelmien kapasi-

teetin kuin myös asennettavan kokonaiskapasiteetin huomattavaa kasvua. AEC-järjestelmät 

kuitenkin nousevat suurempaan rooliin tarkasteltaessa yli 100 MW kohteita valmiimman 

tekniikan vuoksi. SOEC-järjestelmien määrät ja kapasiteetit ovat puolestaan jääneet pienem-

pään rooliin keskeneräisen tekniikan vuoksi (Wulf et.al 2020). Tietoja isoista Euroopassa 

toteutetuista ja suunnitelluista elektrolyysiprojekteista vedyn tuotantoon löytyy liitteestä 1. 

3.1.3 Varastointi ja logistiikka 

Pelkkä tekninen kyky tuottaa vetyä puhtaasti sekä riittävä tuotantokapasiteetti eivät yksin 

takaa, että vety saadaan valjastettua loppukäyttöpaikkojen käyttöön, vaan on vain osa vedyn 

toimitusketjua. Vedyn loppukäyttöpaikan etäisyys voi vaihdella tuotantopaikkaan nähden ja 

sovelluskohteessa voi vallita tiettyjä vaatimuksia. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi 

tuotetun vedyn painetta, puhtautta (PEMEC), vaadittavaa kapasiteettia tai dynaamista vas-

tetta. Tällöin joudutaan miettimään vedyn varastointiin ja logistiikkaan liittyviä seikkoja ja 

arvioimaan varastointimenetelmää sovelluskohtaisesti. Vedyn varastointi on kuitenkin haas-

teellista, sillä se on kevyin tunnettu alkuaine, jolloin huoneenlämmössä ja normaalissa 
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ympäristön paineessa 11 m3 sisältää ainoastaan 1 kg vetyä. Näin ollen tiheyden kasvatus on 

välttämätöntä, jotta vetyä voidaan varastoida kompaktimmin ja saavuttaa toivottu varastoin-

tikapasiteetti. Varaston vetytiheyttä voidaan kasvattaa tuodun työn eli paineen nostamisen 

tai lämmön avulla tai sitoa vety osaksi toista ainetta. (Andersson & Grönkvist 2019) 

 

Yleisen jaon mukaan varastointimenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli fyysisiin 

varastoihin (PS), joissa vety on paineistettu kompressorin avulla suurempaan tiheyteen ja 

varastointi tapahtuu kaasumaisessa tai nestemäisessä muodossa, adsorptiovarastoihin (A), 

jotka perustuvat van der waalsin voimiin vedyn ja ominaispinta-alaltaan suuren aineen vä-

lillä sekä kemiallisiin varastoihin (CS), joissa vety sidotaan toiseen aineeseen huomattavasti 

vahvemmilla sidoksilla kuin adsorption tapauksessa. Kemialliset varastointimenetelmät 

edelleen jakautuvat metallihydrideihin (MH) ja sen alaluokkiin sekä usein nestemäisiin ke-

miallisiin hydrideihin (CH). Jokaisella menetelmällä on etuja ja haittoja toisiinsa nähden, 

mutta tarkasteltaessa kokonaisuutta suuren kokoluokan varastojen näkökulmasta tärkeim-

miksi tekijöiksi nousevat taloudellisuus, varastointitiheys sekä vedyn sitomiseen ja vapaut-

tamiseen vaadittava energia. Liitteestä 2 voidaan nähdä eri vedyn varastointitekniikoiden 

toiminta-arvoja, joista voidaan havaita tekniikoiden väliset varastointipotentiaalit. (Anders-

son & Grönkvist 2019) 

 

Fyysisiin varastoihin paineistettava vetykaasu on valmis lopputuote, mutta omaa esitetyistä 

varastointitavoista pienimmät varastointitiheydet (7,8–40 kgH2/m
3) ja vaaditun paineen kas-

vaessa kasvavat käyttökustannukset kompressorin kuorman kasvaessa sekä investointikus-

tannukset säiliömateriaalien korkeiden vaatimusten vuoksi. Toisaalta vety on jo valmiina 

lopputuotteena, joka voidaan syöttää suoraan loppukäyttösovellukseen. Nestemäinen vety 

saavuttaa korkeamman tiheyden jo normaalissa ilmanpaineessa ja on arvioitu soveltuvan ja-

keluun korkean tiheytensä vuoksi. Tekniikka on melko valmista ja asennettua vedyn nestey-

tyskapasiteettia on globaalisti 355 t/d. Haittapuolena on prosessin suuri energiantarve, joka 

johtuu vedyn hyvin alhaisesta kiehumispisteestä (-253°C, 1bar). (Andersson & Grönkvist 

2019) 

 

Adsorptio asettuu varastointitiheyden perusteella kaasumaisen ja nestemäisen vedyn välille, 

ja sitä tyypillisesti käytetään matalissa lämpötiloissa ja kohonneissa paineissa vedyn ja 
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sidosaineen heikon vuorovaikutuksen vuoksi. Tekniikaltaan adsorptio on hyvin alkuvai-

heessa ja on arvioitu, että nykyisillä adsorptioaineilla ei saavuteta yli 40–50 kgH2/m
3 varas-

tointitiheyttä. Lisäksi adsorptioprosessi on eksoterminen, jolloin syntyvä lämpö tulee poistaa 

prosessista, jotta vedyn ja sidosaineen väliset heikot sidokset eivät katkea ja saadaan ylläpi-

dettyä haluttu varastointiaste. Lisäksi adsorptiolla on suuri energiantarve. (Andersson & 

Grönkvist 2019) 

 

Varastointiheydessä kemialliset varastointimenetelmät ovat saavuttaneet suurimmat arvot 

esitetyistä menetelmistä ja verrattuna adsorptioon varastointiin kuluu vähemmän energiaa 

vahvempien sidosten ansiosta, mutta toisaalta vedyn vapauttamiseen tarvittavat energiat ovat 

suurempia, mikä puolestaan nostaa käyttökustannuksia ja lämpötiloja. Korkeammat käyttö-

lämpötilat puolestaan asettavat vaatimukset reaktorimateriaaleille nostaen investointikustan-

nuksia. Verrattaessa metallihydrideitä kemiallisiin hydrideihin voidaan todeta, että kemial-

listen hydridien varastoinnin energian tarve on keskimäärin suurempi kuin metallihydri-

deillä, mutta tekniikaltaan kemiallisten hydridejen varastointimenetelmät ovat valmiimpia. 

Metallihydridien kehitys on pilottitasolla, kun esim. metanoli ja ammoniakki ovat massatuo-

tantokemikaaleja, joiden tuotantomenetelmät ovat hyvin tunnettuja ja niillä on jo olemassa 

olevaa varastointi-, käsittely- ja kuljetusinfrastruktuuria. Metanolin ja ammoniakin varas-

tointitiheydet ovatkin esitettyjen varastointimenetelmien kesken suurimmat (99 ja 123 

kgH2/m
3). Valmis infrastruktuuri, varastointikapasiteetti ja modulaarisuus vedyn syötölle 

elektrolyysistä tekevät metanolista ja ammoniakista kiinnostavat vaihtoehdot vedyn varas-

toinnille suuressa kokoluokassa. (Andersson & Grönkvist 2019) 

 

Metanolia voidaan tuottaa uusiutuvasti sitomalla vetyä hiilidioksidin avulla yhtälön 12 mu-

kaisesti (Guil-Lopez et al. 2019) 

 

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 𝐿ä𝑚𝑝öä (12) 

 

Vetyä voidaan vapauttaa metanolista usealla eri tavalla, mutta metanolin reaktiossa veden 

kanssa höyryreformoinnissa merkittäväksi eduksi muodostuu vapautuneen vedyn määrä. 

Metanolin höyryreformointi on käänteinen reaktio yhtälölle 12, jolloin reaktiossa vapautuu 

3 mol vetyä 1 mol metanolia kohti, kun taas muissa tunnetuissa menetelmissä, kuten 



23 

 

osittaishapettamisessa vastaava määrä on 2 mol. Prosessin toinen etu muihin menetelmiin 

nähden on, että tarkasteltaessa puhtaasti vedyn varastointia ei tarvita kallista veden erottelu-

yksikköä, sillä vesi voidaan käyttää suoraan metanolin reformointiin takaisin vedyksi ja hii-

lidioksidiksi. Vedyn vapauttamisessa syntynyt CO2 voidaan ottaa talteen ja varastoida melko 

suoraviivaisesti verrattuna CO2:n erottamiseen ilmasta direct air capture (DAC) -menetel-

mällä korkean CO2-konsentraation vuoksi. Hiilidioksidin sitominen voidaan toteuttaa esim. 

absorptiolla amiinien avulla, jolloin tarvittava lämpö on noin 1,1 kWh/kgCO2. Metanolin 

tuotanto puhtaan CO2:n avulla ei myöskään poikkea merkittävästi maakaasupohjaisista rat-

kaisuista, sillä esim. käytetyt katalyytit ovat samat (Cu-ZnO-Al2O3) ja ensimmäinen kyseistä 

tekniikkaa käyttävä laitos perustettiin Islantiin 2011 (Andersson & Grönkvist 2019). Proses-

sin CO2-konversio on kuitenkin melko matala (< 20 %), sillä prosessissa muodostuva vesi 

lamaannuttaa perinteisiä Cu-ZnO-pohjaisia katalyyttejä ennenaikaisesti kiihdyttäen kyseis-

ten partikkelien kristallisoitumista ja reagoimatta jäänyt CO2 voi muodostaa ei-toivottuja 

alkoholeja ja hiilivetyjä veden kanssa. Näin ollen on tärkeää kehittää perinteisten katalyyt-

tien muodostumis-, muoto- ja fysiokemiallisia ominaisuuksia. Kuitenkin matalasta konver-

sioasteesta huolimatta Cu-ZnO-pohjaiset katalyytit omaavat hyvän aktiivisuus-hintasuhteen. 

(Guil-Lopez et al. 2019) 

 

Erityisesti ammoniakki on kiinnostava vedyn varastoinnin väliaine, sillä sen tuottamiseen 

käytetty prosessi on hyvin tunnettu ja käytetty tekniikka. Erona metanolin tuotantoon on, 

että vaihtaessa maakaasupohjaisesta tuotantoprosessista elektrolyysipohjaiseen vetyä käyt-

tävään tuotantoon itse ammoniakkikierto pysyy muuttumattomana, sillä reaktioon osallistu-

viin aineisiin ei tule muutoksia elektrolyysin tuottaessa ainoastaan puhdasta vetyä proses-

sille. Näin ollen on mahdollista muuntaa vanhoja ammoniakkilaitoksia toimimaan elektro-

lyysin tuottamalla vedyllä ja minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö prosessissa. Am-

moniakkia saadaan tuotettua yhtälön 13 mukaisesti (Andersson & Grönkvist 2019). 

 

3𝐻2 + 𝑁2 → 𝑁𝐻3 (13) 
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Tarkasteltaessa vedyn käyttöä kaasuturbiineissa ja sen koko toimitusketjua, joka sisältää ve-

dyn tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin, yhdeksi vaihtoehdoksi on ehdotettu ammoniak-

kihajottimen käyttöä kombivoimalaitosprosessissa (Kuva 14), jossa ammoniakkisäiliöön va-

rastoitua nestemäistä ammoniakkia hajotetaan ammoniakkihajottimessa vedyksi ja typeksi, 

jotka syötetään kaasuturbiinille yhdistetyn kierron prosessiin. Kuten liitteestä 2 käy ilmi, 

vedyn vapauttamiseksi ammoniakista tarvitaan lämpöä. Kaasuturbiinin käynnistyksen jäl-

keen ammoniakin hajottamiseen tarvittava energia voidaan tuoda hyödyntämällä kaasutur-

biinin pakokaasujen lämpöä (kemiallinen rekuperaatio) ja tällöin saadaan aikaan pysyvä 

kiertoprosessi ilman, että prosessiin tarvitsee tuoda ulkoista työtä. Prosessin hyötysuhde py-

syy muuttumattomana, sillä rekuperaatiolla tuotu lämpö siirtyy vedyn lämpösisällöksi. Am-

moniakki ei kuitenkaan hajoa täydellisesti, vaan kaasuturbiiniin siirtyy vedyn ja typen lisäksi 

jäännösammoniakkia, joka lisää NOx-muodostumista. Näin ollen ammoniakkihajottimen 

suunnittelussa tulee huomioida jäännösammoniakin minimoivat tekijät, kuten sopivien ka-

talyyttien valinta ja kehitys. Kokonaisuuden toiminnan kannalta isoin kehityskohde on am-

moniakkihajotin ja sen katalyyttien kehitys, mutta siinä vaiheessa, kun kaasuturbiini pystyy 

käyttämään 70–100 % hajoamiskaasuista, voidaan saavuttaa jopa 800 000 t CO2-päästöjen 

vähennykset vuosittain, jos kombivoimalaitoksen teho on 500MW. (Nose et al. 2018) 

Kuva 14. Ammoniakkihajoitin osana kombivoimalaitosprosessia. Muokattu lähteestä (Nose et al. 2018) 

3.2 Vedyn käytön haasteet kaasuturbiineissa ja nykytilanne 

Vedyn toimitusketjun lisäksi joudutaan miettimään vedyn soveltuvuutta kaasuturbiineihin 

polttoaineena ja huomioida sen tekniset vaatimukset. Vety on hyvin erilainen polttoaine omi-

naisuuksiltaan verrattuna kaasuturbiineissa perinteisesti käytettyyn maakaasuun ja kuten 

aiemmin on selvinnyt, vetyä tarvitaan kolminkertainen tilavuusvirta suhteessa metaaniin, 

CCGT 

Pakokaasujen lämpö 

Ammoniakki- 

säiliö 

Ammoniakki- 

hajotin 

NH3(l ) 

NH
3 
+ 46 kJ → 3/2 H2 + 1/2 N2 

PA: H2,  

N2, NH
3  

 

317 kJ       363 kJ 
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jotta saadaan tuotua sama lämpömäärä, jolloin 100 til-% vedyn käytöllä on välttämätöntä 

suunnitella polttoaineensyötön lisäjärjestelmä vastaamaan vaadittuja tilavuusvirtoja 

(Goldmeer 2019). Kuitenkin vedyn laminaarinen liekinnopeus eli kuinka nopeasti palamat-

tomat kaasut syttyvät palamaan, on metaania huomattavasti suurempi ja merkittävimpiä te-

kijöitä vedyn käytön teknisissä haasteissa. Eri hiilivetyjen laminaariset liekinnopeudet voi-

daan nähdä taulukosta 4.  

 

Taulukko 4. Vedyn ja eri hiilivetyjen palamisnopeudet stökiömetrisissä olosuhteissa. (Goldmeer 2019) 

Polttoaine 

[-] 

Kaava 

[-] 

Laminaarinen liekinnopeus 

[cm/s] 

Vety H2 170 

Metaaani CH4 38,3 

Etaani C2H6 40,6 

Propaani C3H8 42,3 

Hiilimonoksidi CO 58,8 

 

Kaasuturbiinien näkökulmasta liekinnopeus on tärkeä parametri määrittelemään, onko ta-

kaiskun (flashback) riski olemassa polttokammiossa eli voiko palaminen vetäytyä palamis-

alueelta esisekoitusalueelle (premixing section) lähelle polttoainesuuttimia, sillä sen riski 

kasvaa suurilla liekinnopeuksilla sekä lyhyillä polttoaineen itsestään syttymisviiveillä (au-

toignition). Liekin vetäytyminen lähelle esisekoitusaluetta ja polttoainesuuttimia voi vahin-

goittaa polttoaineen syöttöä ja muita komponentteja, sillä vety palaa lähes 300 °C metaania 

korkeammassa lämpötilassa. Vetäytymisen riskin kasvaminen voidaan havaita liekin sijain-

nista kohonneilla vetymäärillä polttoaineessa kuvasta 15. Vety on myös metaania syttyväm-

pää ja sen syttymisen viive on kolmasosa metaanin viiveestä tehden vedystä hyvin reaktii-

visen aineen. Tällöin on suurempi riski polttoaineen syttymiseen ennenaikaisesti esisekoi-

tuskanavassa ja vahinkojen syntymiseen. Lisäksi takaiskun riski kasvaa. Kohonneella vedyn 

määrällä ja sen poikkeavilla palamisominaisuuksilla takaisku ja itsestään syttyminen ennen-

aikaisesti voivat muodostua erityiseksi ongelmaksi moderneissa hyvän hyötysuhteen 
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kaasuturbiineissa tai rekuperatiivisissa mikroturbiineissa, joissa on korkea ilman tulolämpö-

tila polttokammioon. Polttimien ja polttoainesuuttimien suojelemiseksi polttimet varustetaan 

yleensä termoparilla käytettäessä reaktiivisia polttoaineita, jotta voidaan reagoida kompo-

nenttien ylikuumentumiseen ja takaiskuun. Näiden haasteiden välttämiseksi ja ennakoi-

miseksi on välttämätöntä kehittää kyseisten ilmiöiden tunnistukseen ja estämiseen soveltu-

via menetelmiä liekin stabiloimiseksi ja estää leviäminen ei-toivotuille alueille. Vety myös 

poikkeaa muista kaasuista molekyylikokonsa vuoksi, jolloin se voi diffusoitua ilmatiiviinä 

pidettyjen tiivisteiden ja saumojen lävitse aiheuttaen turvallisuusriskin herkästi syttyvänä 

aineena. On siis perusteltua korvata komponenttien saumat hitsauksilla ja korvata erinäiset 

tiivisteet sopivammilla komponenteilla. Toinen turvallisuuteen liittyvä seikka on vedyn al-

hainen valoteho eli vedyn liekki on hyvin vaikea nähdä paljaalla silmällä, mikä voidaan ha-

vaita niin ikään kuvasta 15. Molemmissa turvallisuutta koskevissa tapauksissa asianmukai-

set liekin- ja vedyntunnistussensorit ovat välttämättömiä. (Goldmeer 2019, Bohan et al. 

2020, ETN GLOBAL 2020) 

 

 

Kuva 15. Vedyn palamisen paikka ja liekin näkyvyys suhteessa vedyn määrään maakaasussa. (Bohan et al. 

2020) 

 

Vedyn huomattavan suuren liekinnopeuden ja lyhyen syttymisen viiveen lisäksi sillä on eri-

lainen liekin stabiloitumismekanismi kuin maakaasulla, jotka yhdessä johtavat vedyn erilai-

siin termoakustisiin ominaisuuksiin ja näin ollen erilaisiin liekin muotoihin, sijaintiin ja re-

aktiivisuuteen. Vedyn osuuden noustessa polttoaineessa termoakustiset ominaisuudetkin siis 

muuttuvat ja palamisdynamiikkaan eli palamisen värähtelyyn polttokammion akustisessa 

taajuudessa tai lähellä sen taajuutta tulee muutoksia. Tämä johtaa puolestaan ei-toivottuun 

palamisen käyttäytymiseen, kuten epävakaaseen palamiseen, takaiskun riskin kasvamiseen 

tai palamisen totaaliseen sammumiseen vakaissa olosuhteissa, mutta myös siirtymissä. Siir-

tymiin voi lukeutua nopeat tehonvaihtelut tai polttoainekoostumuksen muuttuminen. Pala-

misolosuhteiden aiheuttamia vahinkoja polttokammioon voidaan havaita kuvasta 16. Vedyn 
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tapauksessa turbulenttinen liekinnopeus on paineesta riippuvainen toisin kuin maakaasulla, 

jolloin korkeapaineisten sysäysten riski on suurempi ja vakaan polttosysteemin kehitys on 

välttämätöntä. Nykyiset technology readiness level (TRL) -testausstrategiat, joilla voidaan 

ennustaa kaasuturbiinin termoakustiikkaa, on suunniteltu maakaasulle. Näin ollen nykyiset 

menetelmät eivät sovellu testaamiseen vedyllä. Palamisdynamiikan syvemmän ymmärtämi-

sen lisäksi myös reaaliaikaiset ja luotettavat valvontalaitteet ovat tarpeen, jotta polttimista 

saadaan tehokkaampia ja joustavampia. (ETN GLOBAL 2020) 

 

Kuva 16. Termoakustisen epävakauden aiheuttamat vahingot (taajuus 2350 Hz). (ETN GLOBAL 2020) 

 

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, vety palaa metaania huomattavasti korkeammassa adiabaat-

tisessa lämpötilassa, jonka vuoksi muodostuu myös enemmän termisiä NOx-päästöjä. Kaa-

suturbiinien hiilineutraaliuden saavuttamiseksi NOx-päästöjen suhteen voidaan tarvita jous-

tavuutta tulevaisuudessa, sillä tavoitteen saavuttaminen on haastavampaa, mikäli NOx-rajat 

tiukentuvan entisestään. NOx-päästöjä sitovat katalyytit ovat haastavaa tekniikkaa, kalliita ja 

turbiinin tulolämpötilan madaltaminen huonontaisi prosessin hyötysuhdetta sekä pienentäisi 

saatavaa tehoa. Vedyn palamisessa on myös otettava huomioon muodostuva vesi, joka lisää 

pakokaasujen kosteutta. Kohonnut kosteus puolestaan vaikuttaa lämmönsiirtoon kuuman 

puolen kanavissa ja komponenteissa johtaen lisäjäähdytyksen tarpeeseen ja kuumakorroo-

sion estäviin toimiin. (ETN GLOBAL 2020) 

 

Polttokammiot, jotka on suunniteltu polttamaan suurimmaksi osaksi metaania polttoainee-

naan, eivät välttämättä pysty operoimaan kohonneilla vetypitoisuuksilla selvästi muuttunei-

den palamisolosuhteiden vuoksi ja pysymään halutuissa NOx-pitoisuuksissa kohonneen pa-

lamislämpötilan seurauksena. Esitetyt vedyn tuomat haasteet esiintyvät erityisesti DLE-
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polttotekniikalla, jonka palamisolosuhteet ovat haastavammat kuin WLE-polttotekniikkaa 

käytettäessä, jossa palaminen on pääosin stabiilia ja palamisen lämpötilaa voi hallita ve-

den/höyryn syötöllä (Bohan et al. 2020). Veden/höyryn ruiskutus tuo kuitenkin muita ongel-

mia WLE:n tapauksessa, kuten kappaleessa 2.2.2 käsiteltiin. Kaasuturbiinien nykyinen ve-

tyvalmius DLE-tekniikalla voidaan havaita kuvasta 17 ja vedyn polttamiseen liittyvistä teh-

dyistä tutkimusprojekteista löytyy tietoa liitteestä 3. 

 

 

Kuva 17. Kaasuturbiinien vetyvalmiusasteikko DLE-tekniikalla nykyisestä (state of art) tekniikasta kehitett 

vään (to be developed). (ETN GLOBAL 2020) 

 

Tekniikan kehittämiseksi testaaminen tulisi tehdä todellista tilannetta vastaavissa olosuh-

teissa eli korkeassa paineessa, polttokammion lämpötilassa, esilämmitetyllä ilmalla sekä 

suurilla virtausnopeuksilla ja Reynoldsin luvulla. Akateemisissa tutkimuksissa yleensä ma-

dalletut painetasot ja koko voivat tarjota vertailukelpoista tietoa mikroturbiineille, mutta 

isossa kokoluokassa testaus on haastavampaa ja puutteellisempaa. (ETN GLOBAL 2020) 

3.2.1 Polttokammiotekniikka  

Polttokammiotekniikan lopullisena tavoitteena on valjastaa DLE-tekniikka 100 til-% vedyn 

käyttämiseksi ja suurin osa kaasuturbiinivalmistajista, kuten General Electric, Siemens ja 

MHPS on ilmoittanut keskittyvänsä tulevaisuudessa kyseisen tekniikan kehittämiseen ja rat-

komaan vedyn käyttöön sisältyviä ongelmia polttokammiotekniikassa. Suurimmat ongelmat 

nykyisessä DLE-tekniikassa ovat koskeneet takaiskun riskiä esisekoitusalueelle, vedyn en-

nenaikaista syttymistä esisekoituskanavassa sekä korkeampia NOx-päästöjä kohonneilla ve-

typitoisuuksilla (ETN GLOBAL 2020). Ongelmaa voi alkaa lähestyä teknisesti useammasta 

näkökulmasta ja erinäisiä tutkittuja sovelluksia on esitettynä taulukossa 5. Liitteestä 4 voi-

daan nähdä muutamien eri kaasuturbiinivalmistajien kehittämiä polttokammioita sekä niiden 

vetyvalmiuksia, ja niissä on havaittavissa perinteisempien DLE- ja WLE-tekniikoiden 
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lisäksi samanlaisia piirteitä kuin tekniikoissa 3–6 taulukossa 5. Näistä tekniikoista tarkastel-

laan lähemmin moni-suutintekniikkaa (multi-nozzle), moni-klusteritekniikkaa (multi-clus-

ter) ja suihkuristivirtaa (jet-in-crossflow) hyödyntävää tekniikkaa. 

 

Taulukko 5. Testattuja ja tutkittuja DLE-tekniikoita ja niiden kuvaus. (Funke et al. 2019) 

Polttotekniikka Kuvaus 

1) Mieto tai liekitön polttosysteemi 

(MILD/flameless combustion system) 

Polttoaine ja ilma siirtyvät polttokammioon kohenneissa lämpötiloissa, mutta läm-

pötilan nousu polttokammiossa on hidasta. Polttokammioon muodostuu hyvin ho-

mogeeninen lämpötilaprofiili ilman kuumia kohtia, jolloin NOx -päästöt pienenevät 

huomattavasti niiden ollessa vahvasti lämpötilariippuvaisia (10 ppmv). H2 < 60 til-

%. 

2) Katalyyttinen polttosysteemi 

(Catalytic combustion system) 

Katalyyttien tuominen palamisalueelle laskee palamisen lämpötilaa, jolloin saadaan 
laskettua myös NOx -päästöjä. Samalla saadaan kuitenkin pidettyä palamisen hyö-

tysuhde hyvänä matalilla palamisen lämpötiloilla. 

3) Moni-suutinpolttosysteemi 

(Multi-Nozzle combustion system) 

Soveltuu erityisesti matalan energiasisällön polttoaineille kuten synteesikaasuille. 
Polttokammioon muodostuvat koksisuihkut sekoittavat polttoaineen ja ilman nope-

asti ja turbulenttisesti lyhyellä matkalla suppenevassa ja laajenevassa ilmakana-

vassa. Homogeeninen seos laskee NOx päästöjä tehokkaasti, sillä paikallisia kuumia 
alueita ei pääse muodostumaan. Palaminen hyvällä hyötysuhteella osakuormilla 

mahdollista. 

4) Klusteripolttosysteemi 

(Cluster combustion system) 

Sisältää kaksoisvastapyörteen kehittimet esisekoituskammiossa, joiden jälkeinen 
virtauksen turbulenttisuus tehostaa polttoaineen ja ilman sekoittumista lyhyessä 

seostuskanavassa ja tasainen pyörre sekä suuret nopeudet pienentävät takaiskun ris-

kiä. 

5) Moni-sylinteripolttosysteemi 

(Multi-Tube combustion system) 

Voidaan soveltaa korkeilla vetypitoisuuksilla, jossa hyödynnetään hajautettua pie-

nen kokoluokan suihkuristivirtausta (jet-in-crossflow) polttoaineen ja ilman sekoit-

tamiseen. NOx -päästöt alle 10 ppm tehokkaan sekoittumisen vuoksi. 

6) Mikrosekoituspolttosysteemi 

(Micromix combustion system) 

Menetelmä perustuu suihkuristivirtaukseen, jossa polttoainesuihku sekoitetaan ris-

tivirtaukseen kiihdytetyn ilman kanssa. Takaiskun riski vältetään, sillä herkästi syt-
tyvää polttoaineen ja ilman seosta ei ole ennen injektointia esiseostuksen puuttu-

essa. Sekoittuvuus on silti hyvällä tasolla ja menetelmä minimoi liekkien koot vä-

hentäen yhdessä NOx -päästöjä jopa puhtaan vedyn (H2 100 til-%) tapauksessa. Sys-
teemillä on osoitettu olevan potentiaalia laboratorio- ja teollisuustasolla huolimatta 

puhtaan vedyn korkeasta reaktiivisuudesta. Vakaat ja turvalliset olosuhteet voidaan 

saavuttaa valitsemalla sopiva polttokammion ja polttoainesuuttimien geometria. 

 

 

NOx-päästöjen minimoimiseksi esisekoitusta käyttävässä moni-suutinpolttokammiossa 

(multi-nozzle combustor) kompressorilta tuleva ilma kulkee pyörteenkehittimien lävitse 

muodostaen pyörteilevän virtauksen. Polttoaine syötetään pyörteenkehittimien siivistön pin-

nalle sijoitetuista aukoista, jolloin injektoitu polttoaine sekoittuu tehokkaasti ympäröivän il-

man kanssa pyörteilevän virtauksen vaikutuksesta muodostaen esiseostetut palamisen alueet 

(Nose et al. 2018). Kuvasta 18 voidaan havaita, että pyörteilevän virtauksen keskiöön 
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muodostuu hitaampi virtausalue (vortex core) jota pitkin takaisku (flashback) voi tapahtua. 

Vedyn ollessa hyvin reaktiivinen polttoaine suurella liekinnopeudella, liekki voi lähteä ve-

täytymään pienen virtausnopeuden aluetta pitkin kohti esisekoitusaluetta ja polttoainesuut-

timia päätyen lopulta vahingoittamaan kyseisiä komponentteja. Lisäämällä ilmavirtaa polt-

toainesuuttimien päistä voidaan nostaa virtausnopeutta pyörteen keskiössä ja minimoida ta-

kaiskun riski. Polttokokeessa selvisi, että uudella järjestelyllä kyseisen polttokammion on 

mahdollista toimia 30 til-% vedyllä hyväksyttävissä NOx-päästöjen rajoissa ilman takaiskun 

vaaraa tai merkittäviä muutoksia termoakustiseen käyttäytymiseen. (Nose et al. 2018) 

 

 

 

Kuva 18. Mitsubishi Hitachi Power Systemsin DLN multi-nozzle-polttokammion rakenne ja tekniikkaan teh-

dyt parannukset takaiskun riskin minimoimiskesi. (Nose et al. 2018) 

 

Vedyn osuuden kasvaessa takaiskun riski kasvaa edelleen polttoaineen ominaisuuksien 

muuttumisen vuoksi, jolloin esitetyn moni-suutinpolttokammion käyttöön muodostuu ta-

kaiskun riski tehdyistä teknisistä muutoksista huolimatta. Käytettäessä ilman ja polttoaineen 

sekoittamiseen pyörteilevää virtausta tarvitaan melko paljon tilaa, joka myös kasvattaa ta-

kaiskun riskiä. Näin ollen on tarpeellista sekoittaa polttoaine ja ilma pienessä tilassa ja lyhy-

essä ajassa. Moni-klusteripolttokammiossa (multi-cluster combustor) liekki on hajaannutettu 

ja polttoainetta ruiskutetaan vähemmän sekä hienommin useammalla polttoainesuuttimella 

kuin moni-suutinpolttokammion tapauksessa. Polttoainesuuttimien reikiä, joista polttoaine 

ruiskutetaan ilman kanssa sekoitettavaksi, on pienennetty. Pyörteilevän virtauksen sekoitus-

tavan puuttuminen ja sekoituksen mahdollistaminen pienessä tilassa voi kasvattaa 
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resistanssia takaiskulle DLE-tekniikalla. Polttoainesuuttimen perusrakenne on tutkimuksen 

alla ja tavoitteena on kehittää moni-klusteripolttokammio käyttämään 100 til-% vetyä. Moni-

suutin- ja moni-klusteripolttokammioiden erot voidaan havaita kuvasta 19. (Nose et al. 2018) 

 

 

Kuva 19. Mitsubishi Hitachi Power Systemsin moni-suutin- ja moni-klusteripolttokammiot. (Nose et al. 2018) 

 

Suihkuristivirtaa (jet-in-crossflow) hyödyntävät polttokammiot ovat erilaisia verrattuna esi-

sekoitusta käyttäviin polttokammioihin ja niissä vältetään suurimmat takaiskun riskit verrat-

tuna esisekoitusta käyttäviin poltinmalleihin. Kuten taulukosta 5 kävi ilmi ja kuvasta 20 voi-

daan nähdä, kyseisessä polttosysteemissä sekoittuminen perustuu polttoainesuihkun ja risti-

virtaan kiihdytetyn ilman kohtisuoraan sekoittumiseen. Sekoittaminen tapahtuu vasta injek-

toitaessa polttoaine polttokammioon, jolloin liekki ei voi vetäytyä. Sopivalla poltingeomet-

rialla voidaan saavuttaa optimoitu polttoaineen ja ilman seos, aerodynaaminen liekin stabi-

liteetti, sekä liekkien koon minimoinnilla alhaiset NOx-päästöt johtuen reaktion lähtöainei-

den lyhyemmästä paloalueella oloajasta. Lisäksi mikromix-polttokammio (micromix com-

bustor) sisältää vastapyörreparin, joiden tehtävänä on helpottaa liekin stabiloitumista ja estää 

vierekkäisten liekkien yhtyminen isommiksi liekeiksi, mikä johtaisi hajaantuneiden liekkien 

määrän vähentymiseen. Tällöin NOx-reaktion lähtöaineet joutuisivat viipymään kauemmin 

kuumalla reaktioalueella kasvattaen NOx-päästöjen muodostumista. Mikromix-polttokam-

mion prototyyppi ja rakenne voidaan havaita kuvasta 21 (Funke et al. 2019). Esimerkiksi 

General Electric käyttää suihkuristivirtatyyppistä DLN 2.6e-polttosysteemiä 9HA-kaasutur-

biineissaan ja esitestit varmistivat 50 til-% vedyn polttamisen mahdolliseksi (Goldmeer 

2019). Siemens on takaiskuriskistä huolimatta onnistunut saavuttamaan 60 til-% vetypitoi-

suuden esisekoitusta käyttävällä kolmannen sukupolven DLE-polttokammiolla SGT- 600-
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kaasuturbiinissa ja koneistotestissä jopa 80 til-% pitoisuuden. Kyseisen polttokammion va-

riantilla on saavutettu testeissä jopa 100 til-% pitoisuus (Bohan et al. 2020). 

 

Kuva 20. Jet-in-crossflow-tyyppinen polttokammion palamis- ja virtauskenttä. (Funke et al. 2019) 

 

 

Kuva 21. Mikromix-polttokammio prototyyppi suunniteltu APU Honeywell/Garrett GTCP 36-300 kaasutur-

biiniin. Polttoainesuutinten määrä on 1600 kpl ja halkaisija 0,3 mm. Muokattu lähteestä (Funke et al. 2019) 

3.2.2 Kaasuturbiinivoimalaitoksen suunnittelu 

Muunnettaessa olemassa olevia kaasuturbiinivoimaloita operoimaan korkeammilla polttoai-

neen vetypitoisuuksilla tai suunniteltaessa uutta voimalaa joudutaan huomioimaan monia 

tekniseen toteutettavuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten aiemmissa luvuissa on 

käsitelty. Olemassa olevien kaasuturbiineiden manuaaleissa on tavallisesti ilmoitettu voima-

lan vetyvalmius, joilla pystytään operoimaan ja mikäli vetyvalmiutta halutaan nostaa ilmoi-

tetusta lukemasta, on konvertointimahdollisuuksia tutkittava tapauskohtaisesti riippuen käy-

tetystä tekniikasta. (Bohan et al. 2020) 
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Kaasuturbiinien vahvuutena on hyvä muuntautumiskyky eli voimalan komponentteja voi-

daan päivittää tai uusia vastaamaan polttoaineen vaatimuksia, mutta suuremmilla vedyn pi-

toisuuksilla myös tarvittavat muutokset ovat merkittävämpiä. Kuten kuvasta 22 voidaan ha-

vaita, polttotekniikan päivittämisen lisäksi voidaan joutua päivittämään putkistoa ja venttii-

leitä tiiviiksi ja soveltuvaksi vedylle (hitsaukset), räjähdys- ja paloturvaa, joissa liekin tun-

nistukseen voisivat soveltua UV- ja IR-sensorit sekä lisäämään kaasun tunnistusjärjestelmiä 

vuotoriskin ja vedyn matalan syttymisenergian vuoksi. Voimalan rakennemuutoksissa on 

myös hyvä huomioida materiaalivalinnat, jotta voidaan välttää rakenteiden haurastumista 

(ruostumaton teräs) ja sähköisille komponenteille voidaan tarvita tarkemmat vaatimukset 

kaasuluokkien IIC ja IIB+H2 mukaisesti. Vedyn määrän muuttuminen vaikuttaa myös polt-

toaineen syöttöjärjestelmän vaatimuksiin, sillä vetyä tarvitaan kolminkertainen määrä suh-

teessa maakaasuun vastaamaan tarvittavaa lämmöntuontia, integroitaviin lisäjärjestelmiin, 

kuten laimenteen (diluent) syöttöjärjestelmään NOx-päästöjen hillitsemiseksi sekä ilman 

poistomoduulin lisäämiseen tarvittaessa. Lisäksi vaikutukset näkyvät pakokaasujen energi-

assa, jolloin joudutaan huomioimaan lämmöntalteenottokattilan sallimat rajat. Fyysisten 

muutosten lisäksi ohjausjärjestelmät tulee myös arvioida uudelleen korkeilla vetypitoisuuk-

silla, jolloin takaiskun riskin lisääntyessä termoparin lisääminen ja monitorointi on perustel-

tua esim. palamisenhallintajärjestelmien yhteydessä. Kokonaisuudessaan tarvittavien muu-

tosten suuruusluokka tulee suhteuttaa saavutettavaan kaasuturbiinin suorituskykykyyn, sillä 

vedyn määrän lisääntyessä joudutaan madaltamaan turbiinin tulolämpötilaa NOx-päästöjen 

hillitsemiseksi, mikä puolestaan näkyy saatavan tehon pienentymisenä. Tehtävillä muutok-

silla saatetaan pystyä kuitenkin kompensoimaan turbiinin tulolämpötilan madaltumisen vai-

kutuksia. Vetyvalmiuden korottamisen rajoittaviksi tekijöiksi voi erityisesti muodostua oh-

jausjärjestelmät ja polttoainesuuttimet. Itse kaasuturbiinivoimalan fyysiseen suunnitteluun 

liittymättömänä seikkana suunnitteluun tulisi sisällyttää vedyn toimitusketju ja paikalliset 

turvallisuusmääräykset. Joissain tapauksissa voidaan vaatia vedyn varastointia paikan 

päälle, jos vedyn tuotantopaikka ei ole voimalan läheisyydessä, sillä mahdollisuus vedyn 

toimitusketjun häiriöihin on olemassa. Tällöin puolestaan voidaan joutua miettimään voima-

lan kokoonpanoa kokonaisuudessaan, jotta pystytään täyttämään turvallisuusmääräykset 

esim. vedyn varastointisäiliöiden läheisyydessä. (Goldmeer 2019, Bohan et al. 2020) 
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Kuva 22. Kaasuturbiinivoimalaan tarvittavat muutokset korkeilla vetypitoisuuksilla. (Goldmeer 2019) 

 

Vaikka kaasuturbiinivoimalan vetyvalmiutta saataisiin nostettua ja kuten kuvasta 9 aiemmin 

on käynyt ilmi, kaasuturbiinin päästöt puolittuvat vasta noin 75–80 til-% vedyn määrällä. 

Näin ollen korkeillakin polttoaineen vetypitoisuuksilla syntyy vielä runsaasti CO2-päästöjä 

suhteessa tarvittavien muutosten määrään, jolloin hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi-

menetelmien (CCS-menetelmien) hyödyntäminen voi olla perusteltua ennen kuin saavute-

taan 100 til-% vetyvalmius.  

 

Hiilidioksidin talteenottomenetelmiä on pääasiassa kolme, jotka ovat talteenotto palamisen 

jälkeen (post-combustion), ennen palamista (pre-combustion) ja korvaamalla palamispro-

sessissa käytettävä ilma hapella, ns. happipoltto (oxyfuel-combustion) (Leung et al. 2014). 

 

Palamisen jälkeen toteutettuja talteenottomenetelmiä (post-combustion) suositaan jälkiasen-

nuksina olemassa oleville voimaloille, jolloin päähaasteena on menetelmien suuri tehon-

tarve. Käytettäessä esim. maakaasua voimalan polttoaineen CO2-tasot ovat 4 % pakokaa-

suista, jolloin hiilidioksidin erotteluun joudutaan käyttämään paljon energiaa, sillä CO2 -

pitoisuus täytyy saada nostettua tasolle 95,5 % kuljetusta ja varastointia varten. US. National 

Energy Technology Laboratorion mukaan palamisen jälkeisen talteenoton integrointi nos-

taisi sähkön tuotantohintaa 70 % ja kaasukäyttöisillä voimalaitoksilla sähkön hinta nousisi 

32 %. (Leung et al. 2014) 
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Ennen palamista toteutetussa talteenottomenetelmässä (pre-combustion) esim. maakaasu re-

formoidaan ennen polttamista yhtälön 14 mukaisesti ja edelleen vesikaasureaktiolla (water-

gas shift reaction) yhtälön 15 mukaisesti. (Leung et al. 2014) 

 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 3𝐻2 + 𝐶𝑂 (14) 

 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 𝐶𝑂2 (15) 

 

Menetelmän tuottama korkea CO2-konsentraatio (> 20 %) seoksessa mahdollistaa hiilidiok-

sidin erottelun muusta seoksesta ja tavallisesti reaktioissa syntynyt vety poltetaan myöhem-

min erikseen ilman kanssa, jolloin syntyy enimmäkseen typpeä ja vettä. Kehittyneellä kaa-

suturbiinin kombiprosessilla saavutetaan 80 % CO2-talteenoton hyötysuhde (Leung et al. 

2014). 

 

Happipoltossa (oxyfuel-combustion) palamisessa käytettävä ilma korvataan hapella, jotta 

saataisiin pienennettyä typen osuutta pakokaasuissa. Samalla saadaan hillittyä termisen 

NOx-päästöjen muodostumista. Käyttämällä happea ilman sijasta pakokaasut muodostuvat 

enimmäkseen hiilidioksidista, vedestä, pienhiukkasista ja rikkioksidista. Pienhiukkaset ja 

rikkioksidi saadaan eroteltua pakokaasuista, jonka jälkeen ne sisältävät suuren konsentraa-

tion CO2 (80–98 % riippuen polttoaineesta). Tämän jälkeen hiilidioksidi voidaan varastoida 

ja kuljettaa. Menetelmän haittapuolena on suuri energiantarve ilmanerotteluyksikölle, joka 

voi nostaa voimalaitoksen energiantarvetta 7 % suuremmaksi kuin ilman CCS-yksikkö. 

(Leung et al. 2014) 

 

Hiilidioksidin talteenottotekniikat ovat saatavilla markkinoilla, mutta ovat yleisesti ottaen 

kalliita ratkaisuja, sillä ne kattavat 70–80 % koko CCS-yksikön hinnasta, joka sisältää tal-

teenottotekniikan lisäksi kuljetuksen ja varastoinnin. Näin ollen tutkimus ja kehitystyö kes-

kittyy käyttökustannusten ja energiantarpeen madaltamiseen (Leung et al. 2014). Näin ollen 

CCS-menetelmiä tulisi harkita tapauskohtaisesti, valita sopivin tapa taloudellisen ja teknisen 

soveltuvuuden kannalta sekä verratta saavutettavaa hyötyä kustannuksiin.  Liitteessä 5 on 

vertailtu käsiteltyjen CO2 -talteenottomenetelmien etuja ja haittoja sekä niihin liittyviä kus-

tannuksia. 
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3.2.3 Vedyn kaasuturbiinisovellukset maailmalla 

Vetyä käyttäviä kaasuturbiinisovelluksia on maailmalla jo lukuisia ja esim. General Electric 

ja Siemens ovat olleet alalla jo pitkään. General Electric on johtava valmistaja kaasuturbii-

nien polttoainejoustavuudessa yli 70 osittain vetyä polttavalla kaasuturbiinilla, joilla on yh-

teensä yli 4 miljoonaa käyttötuntia ja yli 300 TW tehoa. Kyseisistä kaasuturbiineista 25 on 

operoinut vähintään 50 til-% vetypitoisuudella. Sovelluksia löytyy terästeollisuudesta, syn-

teesikaasuja käyttävistä voimaloista, jalostamoista, petrokemian laitoksista ja myös korkeilla 

vetypitoisuuksilla operoivista kaasuturbiinivoimaloista, joissa vetypitoisuudet ovat vaihdel-

leet välillä 5–97,5 til-%. Esim. Etelä-Koreassa Daesan jalostamossa 6B.03-kaasuturbiini on 

operoinut yli 100 000 h korkeilla vetypitoisuuksilla (noin 70–90 til-%) (Goldmeer 2019). 

Myös Siemensillä on miljoonia tunteja kokemusta suurista teollisuuskaasuturbiineista pie-

niin teollisuuskaasuturbiineihin, joissa tavallisesti saavutetaan 30 til-% vetypitoisuus hyö-

dyntämällä DLE-tekniikkaa. WLE-tekniikalla saavutetaan General Electricin vastaavissa te-

ollisuussovelluksissa vetypitoisuudet 90 til-% ja ilmailualan sovelluksissa jopa 100 til-%. 

Lupaavin DLE-tekniikkaa hyödyntävä Siemensin yksikkö on SGT-600, joka pystyy operoi-

maan 60 til-% vetypitoisuuksilla, kuten jo aiemmin on noussut esille. Kyseisiä yksikköjä on 

mm. myyty Brasiliaan kaksi kappaletta ja niiden on suunniteltu toimivan ilmoitetulla vety-

pitoisuudella (Bohan et al. 2020). 

 

Siemens on ollut mukana osallistumassa HYFLEXPOWER-hankkeeseen, jonka 15,2 mil-

joonan euron budjetista Euroopan komissio on rahoittanut 10,5 miljoonaa euroa osana Ho-

rizon2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on käynnistää maailman 

ensimmäinen power-to-X-to-power 100 til-% vedyllä toimiva teollisuusluokan kaasuturbiini 

sähkön- ja lämmöntuotantoon laitokselle, joka on erikoistunut kierrätetyn paperin tuotan-

toon. Laitos sijaitsee Saillat-sur-Viennessä Ranskassa. Projektilla on tarkoitus todistaa, että 

vety voi toimia joustavana tapana varastoida energiaa tuottamalla vety elektrolyysillä uusiu-

tuvan energian ylituotannon aikaan, ja käyttämällä se lopulta suuritehoisen kaasuturbiinin 

energianlähteenä. Vety muunnetaan takaisin sähköksi, joka syötetään verkkoon ja prosessi-

höyryksi laitoksen käyttöön korkean kysynnän aikaan. Projektia varten Siemensin 

SGT- 400-kaasuturbiini konvertoidaan kokonaan vetykäyttöiseksi, jolloin hiilineutraalilla 

12 MWe CHP-tuotannolla voidaan välttää vuosittain 65 000 tCO2 päästöt (Siemens 2020). 

Kyseisessä sovelluksessa huomioidaan kaikki osa-alueet vedyn toimitusketjusta vedyn 
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käyttöön kaasuturbiinissa sekä näiden osa-alueiden joustava ja sulava yhteistoiminta. Ku-

vassa 24 on esitettynä koko prosessin periaate vedyn tuotannosta varastointiin ja lopulta 

käyttöön kaasuturbiinissa. 

 

 

Kuva 24. HYFLEXPOWER -periaate. (Siemens 2020) 

 

Projektissa Engie Solutions rakentaa vedyn tuotanto-, varastointi- ja maakaasu/vety sekoi-

tuslaitoksen, joka sijaitsee ennen kaasuturbiinia. Siemens on vastuussa elektrolyysilaitteis-

tosta ja kaasuturbiinin kehittämisestä. German Aerospace Center (DLR) yhdessä University 

College Londonin, Duisburg-Essenin ja Lundin yliopistojen kanssa tukevat kaasuturbii-

niteknologian kehitystä. Centrax päivittää voimalaitoksen käyttöpaketin vedylle ja asentaa 

uuden kaasuturbiinin. Ateenan kansainvälinen teknillinen yliopisto suorittaa talous-, ympä-

ristö- sekä sosiaalisen arvion konseptista ja Arttic tukee projektin johtoa ja kommunikaa-

tiota. Projektin kesto on 4 vuotta, aloitus oli toukokuussa 2020 ja projektin valmistumisajan-

kohdaksi on arvioitu vuotta 2023. (Siemens 2020) 

3.3 Tekniikan tulevaisuus 

Kuten aiemmista luvuista on käynyt ilmi, kaasuturbiinivoimaloiden vetyvalmiuden nostami-

nen on kiinni useasta eri osa-alueesta halutuilla vaatimuksilla. Huomiota joudutaan kiinnit-

tämään alkaen aina vedyn uusiutuvasta tuotantokapasiteetista ja toimitusketjusta päätyen 
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kaasuturbiinin, polttokammion ja muun laitteiston tekniseen soveltuvuuteen vetyrikkailla 

polttoaineilla sekä palamiseen matalilla NOx-pitoisuuksilla. Näin ollen yksittäisen osa-alu-

een kehittäminen itsessään ei riitä, sillä kohti 100 til-% vetyvalmiutta vaatimukset kaikkia 

prosessin osa-alueita kohden kasvavat ja prosessin toimivuus on kiinni kokonaisuudesta. 

Käsitelty HYFLEXPOWER -projekti onkin oiva esimerkki sovelluksesta, jossa kaikki mai-

nitut osa-alueet huomioidaan suunnittelussa tavoiteltaessa täyttä vetyvalmiutta. 

 

Riittävän vetymäärän toimittamiseksi kaasuturbiinille tarvitaan riittävän suuritehoinen puh-

dasta vetyä tuottava elektrolyysilaitteisto, kehittyneitä varastointimenetelmiä ja suunnitelma 

siitä, miten olemassa olevaa nestemäisten polttoaineiden varastointi- ja kuljetusinfrastruk-

tuuria sekä olemassa olevaa maakaasuverkkoa voidaan mahdollisesti hyödyntää vedyn ta-

pauksessa. Tämän kokonaisuuden osalta EU:n vetystrategiassa on linjattu mahdollisuuksia 

näiden tekijöiden osalta ja vetystrategiassa on arvioitu, että elektrolyyseihin, aurinko- ja tuu-

lienergiaan (80–120 GW), kuljetus/jakelu/varastointi-infrastruktuuriin, hiilidioksidin tal-

teenoton integroimiseksi 50 %:sti olemassa oleviin vedyntuotantolaitoksiin sekä vedyn tank-

kausasemiin kohdistuvat kokonaisinvestoinnit ovat noin 180–470 miljardia euroa vuosien 

2030–2050 välillä (Europan unioni 2020). Näiltä osin vedyn käytön potentiaali varmistetaan. 

Lisäksi suunnittelussa on syytä myös kiinnittää huomiota polttoaineen syöttöjärjestelmään 

ja mahdollisiin toimituskatkoksiin, kuten luvussa 3.2.2 pohdittiin. 

 

Toinen merkittävä kokonaisuus on kaasuturbiinien teknisen puolen ja erityisesti polttokam-

mion kehittäminen. Kuten aiemmista luvuista tiedetään, vedyn käyttöön kaasuturbiineissa 

liittyviä vaatimuksia matalista NOx-päästöistä on lähdetty lähestymään DLE-tekniikalla ta-

voitteena saavuttaa täysi vetyvalmius. Toistaiseksi täyden mittakaavan käytössä on ylletty 

korkeimmillaan 60 til-% vetymäärään DLE-tekniikalla ilman merkittäviä haittavaikutuksia, 

jolloin täyden valmiuden saavuttamiseen on vielä kehitettävää. Yhtenä avaintekijänä poltto-

kammion ja vetyvalmiuden kehittämisessä voidaan pitää edistyneitä laskennallisen virtaus-

dynamiikan (CFD) työkaluja, joissa numeerisilla simulaatioilla voidaan mallintaa palamista 

ja sen rakennetta polttokammiossa. Näin ollen voidaan testata sekä vertailla esim. eri polt-

toainesuuttimia ja polttokammion geometrioita tuottamaan optimaalisia tuloksia. Kuvasta 

25 voidaan havaita CFD:llä mallinnettu lämpötilajakauma pienelle kaasuturbiinille vertail-

taessa maakaasun ja vedyn polttamista. (Vilag et al. 2019) 
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Kuva 25. CFD-työkalulla mallinnettu lämpöjakauma maakaasulle ja vedylle pienessä kaasuturbiinissa. (Vilag 

et al. 2019) 

 

Myös Siemens hyödyntää CFD-työkaluja omassa polttokammioiden kehityksessään, jossa 

työkalu on kalibroitu Siemensin omille polttokammiomalleille ja menetelmän toimivuus 

sekä luotettavuus on todennettu vuosien saatossa kehitystyötä tehtäessä. Siemens tekee par-

haillaan yhteistyötä eri yliopistojen kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon vedyn määrän li-

sääntyessä ilmenevät ilmiöt, kuten termoakustiikka, mallinnettaessa tapahtumia ja olosuh-

teita polttokammiossa CFD-työkalulla. Numeerinen mallintaminen ei kuitenkaan itsestään 

riitä, sillä kuten luvussa 3.2 käsiteltiin, testaaminen todellisissa palamisolosuhteissa (korkea 

paine ja lämpötila) on tärkeää kehitystyön kannalta. Esim. Saksassa Berliinin CEC:ssa voi-

daan toteuttaa korkeapaineisen palamisen testausta (35 bar), jossa pystytään testaamaan Sie-

mensin komponentteja ja järjestelmiä kaikista kaasuturbiiniluokista eri polttoaineilla kuten 

vedyllä. Polttotekniikan kehittämisen lisäksi, kehittämällä uutta lisätekniikkaa, kuten jääh-

dytystä ja polttoaineen reititystä, voidaan edistää vedyn vakaata palamista. Siemens on otta-

nut tavoitteekseen 100 til-% vetyn polttamisen DLE-tekniikalla kaikissa kaasuturbii-

niluokissa vuoteen 2030 mennessä (Bohan et al. 2020). Siemens ei kuitenkaan ole ainoa 

kaasuturbiinivalmistaja, joka tähtää täyteen vetyvalmiuteen lähitulevaisuudessa vaan myös 

esim. General Electric, MPSH, MAN Energy Solutions ja Ansaldo Energia ovat ottaneet 

tavoitteekseen täyden vetyvalmiuden saavuttamisen (ETN GLOBAL 2020). 

4 YHTEENVETO       

Nykypäivän ilmastotavoitteet asettavat rajat sallituille CO2-päästöille ja tämä vaikuttaa väis-

tämättä myös tapaan, miten kaasuturbiinivoimalaa lähestytään energiantuotantomuotona. 

Perinteisten polttoaineiden joukossa vety nousee esille kiinnostavana ratkaisuna sen hiili-

neutraalin luonteen vuoksi. Lisäksi kasvava uusiutuvan energian osuus energiantuotantoka-

pasiteetista lisää säätövoiman tarvetta kontrolloimaan tuotanto- ja kysyntäpiikkejä, jolloin 
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vihreän vedyn tuottaminen puhtaasti uusiutuvalla energialla tuotantopiikkien aikaan elekt-

rolyysin keinoin kemialliseksi varastoksi ja sen muuntaminen takaisin sähköksi kaasuturbii-

neilla, voi tarjota osittaisen ratkaisun ongelmaan. Reaktiivinen vety on kuitenkin hyvin poik-

keava ominaisuuksiltaan verrattuna muihin polttoaineisiin, ja haasteiksi muodostuvat erityi-

sesti sen toimitusketju ja kaasuturbiinivoimalan tekninen toteutus. Täydellä vetyvalmiudella 

toimiva kaasuturbiini tarvitsee valtavan määrän puhdasta ja hiilineutraalisti vetyä tuottavan 

elektrolyysilaitteiston. Vaikka elektrolyysikapasiteettia ja hyötysuhdetta parannetaan, vaati-

mukset laitteistolle ovat suuret isoimpien kaasuturbiinien noustessa useiden satojen MW 

luokkaan, jolloin elektrolyysilaitteiston suorituskyky korostuu. Vedyn tuotantopaikan ol-

lessa kauempana voimalaitoksesta on myös mietittävä varastointiin ja kuljetukseen liittyviä 

seikkoja. Vedyn muuntamista ammoniakiksi tai metanoliksi on esitetty keinona olemassa 

olevan varastointi- ja kuljetusinfrastruktuurin ja vedyn suuren varastointitiheyden vuoksi. 

Myös kaasumaisen/nestemäisen vedyn varastoimista säiliöihin voimalaitoksen läheisyyteen 

tutkitaan sekä mahdollisuutta olemassa olevan maakaasuverkon hyödyntämiseen. Vetyval-

miuden kasvaminen näkyy myös erityisesti haasteina kaasuturbiinien polttokammioissa, 

sillä vedyn ominaisuuksien vuoksi kasvanut takaiskun riski, ennenaikainen syttyminen ja 

muuttuneet termoakustiset ominaisuudet voivat vahingoittaa kaasuturbiinikomponentteja 

muuttuneiden palamisolosuhteiden vuoksi. Näin ollen esisekoitusta ja muita kehittyneitä ve-

dyn ja ilman sekoitusmenetelmiä sekä polttokammiogeometrioita tutkitaan. Samalla pyri-

tään hallitsemaan vedyn käyttöön liittyviä korkeampia NOx-päästöjä. Lisäksi voimalaitos-

suunnittelussa on huomioitava turvallisuustekijät ja materiaalit vedyn syttymisherkän ja dif-

fuusiivisen luonteen vuoksi. Suurella vedyn määrällä useiden eri osa-alueiden hallinnan tär-

keys korostuu, jolloin esille nousseen HYFLEXPOWER-hankkeen tapaiset kokonaisuuden 

kattavat projektit ovat hyvin tärkeitä referenssejä tulevaisuuden kehityksen kannalta. Tek-

niikan odotetaan ottavan edistysaskelia eri toimijoiden kehittäessä vetyteknologiaa ja usei-

den kaasuturbiinivalmistajien ajaessa polttokammiokehitystä eteenpäin. Kaasuturbiineilta 

100 til-% vetyvalmiutta kaikissa kokoluokissa voidaan odottaa aikaisintaan 2030-luvun 

alussa, mutta täyden kuorman ajoa voi rajoittaa vedyn tuotantokapasiteetin ja toimitusketjun 

tekninen keskeneräisyys. Näin ollen kokonaisuuden eheää toimintaa voidaan odottaa lähem-

pänä vuotta 2050, jolloin tekniikalla on ollut aikaa kypsyä, tehostua ja tulla taloudellisem-

maksi. 
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Liite 1. Elektrolyysilaitosprojekteja vedyn tuotantoon Euroopassa (* = valmis). (IEA 2020) 

 

Projektin 

nimi 

Maa 

[-] 

Aloitus 

[-] 

elektrolyysi 

[-] 

Teho 

[MW] 

Tuotanto 

[nm3H2 / h] 

Loppukäyttökohde 

[-] 

H2BER* GER 2014 AEC 0,5 108 H2 -energia, H2 -kaasuverkko, liikenne, 

CHP 

Energiepark Mainz* GER 2015 PEMEC 6 1 277 H2 -kaasuverkko, liikenne, teollisuus 

Hassfurt* GER 2016 PEMEC 1,25 266 H2 -energia, H2 -kaasuverkko, CHP 

H2ORIZON* GBR 2018 PEMEC 1 213 H2 -energia, liikenne, CHP 

H2FUTURE* AUT 2019 PEMEC 6 1 277 Teollisuus 

DEMO4GRID AUT 2020 AEC 4 869 Liikenne, CHP 

GrlnHy2.0 GER 2020 SOEC 0,72 200 Teollisuus 

H2V59 Phase 1 FRA 2022 AEC 100 21 739 H2 -kaasuverkko 

H2V59 Phase 2 FRA 2023 AEC 100 21 739 H2 -kaasuverkko 

H2V Normandy Phase 1 FRA 2022 AEC 100 21 739 H2 -kaasuverkko 

H2V Normandy Phase 1 FRA 2023 AEC 100 21 739 H2 -kaasuverkko 

Element One GER 2022 ei tunnettu 100 22 222 H2 -kaasuverkko, teollisuus 

UpHy AUT 2022 PEMEC 6 1 277 Liikenne, teollisuus 

Frendricia Shell refinery DNK 2022 PEMEC 20 4 255 Liikenne, teollisuus, kemikaalit 

Hybridge GER 2023 AEC/PEMEC 100 22 222 H2 -energia, H2 ja maakaasuverkko, lii-

kenne, teollisuus 

Norsk e-fuel NOR 2023 SOEC 22 5 700 Kemikaalit, synteesipolttoaineet 

GreenHydroChem CGCT GER 2024 PEMEC 120 25 531 H2 -energia, teollisuus, lämmitys 

Hygreen Province Phase 1 FRA 2023 ei tunnettu 17 3 777 H2 -energia, H2 -kaasuverkko, liikenne 

Hygreen Province Phase 2 FRA 2025 ei tunnettu 100 22 222 H2 -energia, H2 -kaasuverkko, liikenne 

Hygreen Province Phase 3 FRA 2027 ei tunnettu 305 67 777 H2 -energia, H2 -kaasuverkko, liikenne 

Hyport BEL 2025 ei tunnettu 50 11 111 Liikenne, teollisuus, CHP, kemikaalit 



 

 

Liite 2. Eri vedyn varastointimenetelmien käyttöarvot. Muokattu lähteestä (Andersson & Grönkvist 2019) 

 Varastointiprosessi Vapautusprosessi 

Varastointi 

menetelmä 

Tyyppi 

[-] 

Lämpö 

[kWh/kgH2] 

Lämpötila 

[°C] 

Paine 

[bar] 

Tiheys 

[kgH2/m
3] 

Sähkö 

[kWh/kgH2] 

Lämpö 

[kWh/kgH2] 

Lämpötila 

[°C] 

Vetykaasu 100 bar PS/G - - 100 7,8 1,0 - - 

Vetykaasu 200 bar PS/G - - 200 14 1,2 - - 

Vetykaasu 700 bar PS/G - - 700 40 1,6 - - 

Nestemäinen vety PS/L - -253 - 70 6,0 - - 

Adsorptio A - -176 40 50 6,7 - - 

AIH3 CS/MH 54 <70 - 86 10 1,0 100 

MgH2 CS/MH - 300 30 86 0,7 10,3 350 

AB2 – 

Intermetallihydridi 

CS/MH - <80 50 65 0,8 2–6 <80 

NaAIH4 CS/MH - 125 100 54 1,0 5,7 160 

LiBH4-MgH2 CS/MH - 350 50 68 0,8 6,4 350 

2Li(NH2)- MgH2 CS/MH - 150 70 54 0,9 5,6 150 

Metanoli CS/CH - 250 50 99 1,3–1,8 6,7 250 

Ammoniakki CS/CH - 400 250 123 2–4 4,2 >425 

Muurahaishappo CS/CH 64 100–180 105 53 6,7 4,3 <100 

MCH-TOL CS/CH - 150 30 47 0,7 11,2 350 

DBT-PDBT CS/CH - 150 30 64 0,7 9,0 300 

NEC-DNEC CS/CH - 150 30 54 0,7 7,6 220 



 

 

Liite 3. Vedyn polttamiseen kaasuturbiineissa liittyneet tutkimusprojektit. (ETN GLOBAL 2020) 

Projektin nimi Osallistujat Kuvaus/Tavoite 

EU FP6 ENCAP 

 

Siemens Energy 

Alstrom 

Euroopan unioni 

Vetyrikkaan synteesikaasun polttaminen 

polttoturbiineissa, johon liitetty CO2 -tal-
teenotto ja varastointi järjestelmä ennen 

polttoa. (Pre Combustion CCS). Hanke 

EU:n rahoittama. 

EU FP7 H21GGC Cardiff Yliopisto (UK) 

Anseldo Energia 

Euroopan Unioni 

Vedyn polttaminen muunnellussa lean 
premixed -polttimessa kaasuturbiinilla, 

jonka teho on 2 MW ja 4 bar paineessa. 

Toteutunut pa -koostumus 85 til-% H2 ja 
15 til-% N2. Täyden mittakaavan testissä 

83 til-% H2 ja 17 til-% N2 (Sesta Lab, Ita-

lia). Samassa projektissa turbulentille lie-
kin nopeuden mittaamiselle H2-N2- suhteet 

70–30, 85–15 ja 100–0 (PSI, Sveitsi). 

EU:n rahoittama hanke 

EPSRC Advanced  

Gas Turbine Project 

Engineering and Physical 

Sciences Research Council (UK) 

CO2 käyttäminen laimenteena/ruiskut-

teena (dilluent) puhtaan vedyn polttami-

seeen SMR-CCS systeemissä, joka on 
näyttänyt mahdollisuuden vetyä ULN-tek-

niikalla (Ultra-Low-NOx) täysin esiseoste-

tussa, vakaassa ja paineistetussa toimin-

nassa. 

HotFlex/ComSos VERBUND 

Grazin Teknillinen Yliopisto 

Sunfire 

Euroopan Unioni 

Vihreän vedyn syöttäminen maakaasun se-

kaan 838 MW CCGT -voimalaan. EU:n 

rahoittama teollisuuden pilotti projekti. 

US DOE Office of Fossil Energy 

Hydrogen Turbine Program 

General Electric 

Siemens Energy 

Muu teollisuss & yliopstot 

Vuosina 2005–2015 tutkimusrahoitusta 

myönnettiin $15-$30M vuosittain kysei-
selle vedyn käyttöä tutkivalle ohjelmalle. 

Suuri osa rahoituksesta meni GE:lle ja Sie-

menssille. Aktiivisia tutkimus kohteita on 
takaiskun (flashback) tutkimus tietokone-

mallinnuksella ja pilotti tason kaasuturbii-

nien konvertoinnit vetykäyttöisiksi. 

Basic Hydrogen Strategy Japani 

New Energy and Industrial  

Technology Development Organization 

Vuonna 2018 Japanissa investoitiin lähes 

€80M kaasuturbiiniteknologian, vedyn 
toimitusketjun sekä power to gas teknolo-

gian kehitykseen 



 

 

Liite 4. Kaasuturbiinivalmistajien kehittämiä polttokammiomalleja. (Goldmeer 2019, Nose et al. 2018, Bohan 

et al. 2020) 

Mallikuva Nimi/Tyyppi Valmistaja H2 til-% Lisätietoja 

 

Single Annular 

Combustor 

WLE 

(Aeroderivative) 

General 

Electric 

 

30–85 >2 600 SAC va-

rustettua kaasu-

turbiinia 

>100 miljoonaa 

tuntia käyttöko-

kemusta 

 

Single Nozzle 

Combustor 

WLE 

(B, E-class) 

General 

Electric 

 

90–100 >1 700 SNC ja 

MNQC varustet-

tua kaasuturbii-

nia 

>3,5 miljoonaa 

tuntia käyttöko-

kemusta 

 

Multi-Nozzle 

Combustor 

WLE 

(E, F-class) 

General 

Electric 

 

90–100 >1 700 SNC ja 

MNQC varustet-

tua kaasuturbii-

nia 

>3,5 miljoonaa 

tuntia käyttöko-

kemusta 

 

Dry Low Nox 

Combustor  

2.6e 

DLN 

(H-class) 

General 

Electric 

 

50 Polttosysteemi 

perustuu pienen 

kokoluokan polt-

toaine ja ilmavir-

ran suihku-risti-

virta sekoittumi-

seen. Puhutaan 

”fast mixereistä” 

 Multi-Nozzle 

Combustor 

DLN 

 

Mitsubishi 

Heavy 

Industries 

30 Sis. 8 pa suu-

tinta, pyörteen-

kehittimen ilman 

ja pa:n esi-

seostamiseen. 

pyörteistä aiheu-

tuu keskelle hi-

taampi alue, jota 

pitkin takaiskun 

vaara. Lisätty il-

mavirtaa alueelle 

vastatoimena 

 



2 

 

 Multi-Cluster 

Combustor 

DLN 

 

Mitsubishi 

Heavy 

Industries 

100 Kehityksen alla. 

Sis. Useita pieni 

reikäistä pa -

suutinta, jotka 

mahdollistavat 

hienovaraisen 

pa:n syötön pie-

nempään tilaan 

ilman pyörteitä. 

Korkea takais-

kun resistanssi 

ja matala NOx 

 

 

Diffusion 

Combustor 

WLE 

Mitsubishi 

Heavy 

Industries 

100 Pa:n syöttö suo-

raan ilman 

kanssa poltto-

kammioon, 

jossa muodos-

tuu korkean 

lämpötilan alue. 

Korkea NOx. 

Diffuusioliekki 

vakaa, joten ei 

takaiskuriskiä. 

 

Annular 

Combustion 

HR3 

(E, F-class) 

Siemens 

Energy 

30 

 

HR3 sis. keski 

pa. pyörteen ke-

hittimen ja sa-

mankeskisen 

diagonaalin 

pyörteenkehitti-

men, jonka sii-

vistä pa syöte-

tään (SFI). 

 

 

Ultra-Low NOx 

Platform 

ULN/PCS 

(F, H-class) 

 

Siemens 

Energy 

30 Systeemissä in-

tegroituu SFI 

esiseostettuun 

pa:han ja sa-

mankeskisesti 

järjestettyihin 

pääpyörteenke-

hittäjiin.  

 

Advanced 

Combustion for 

Efficiency 

ACE 

Siemens 

Energy 

30 Uusimmat 

SGT5/6-

9000HL kaasu-

turbiinit käyttä-

vät ACE. HR3, 

ULN ja ACE ta-

voite 100 til-% 

H2 vuonna 

2030. 

 



3 

 

 

 

 

3rd Generation  

DLE 

Combustion 

 system 

Siemens 

Energy 

60 Sis. kartioimai-

sen pyörteenke-

hittimen, josta 

lähtee sylinteri-

mäinen kanava 

optimaalisen 

esiseostuksen 

vuoksi. Mootto-

ritestissä saavu-

tettu lähes 80 

til-% H2 ja toi-

sella variantilla 

100 til-%. 

 

NON-DLE 

Technology 

Siemens 

Energy 

90 Paljon koke-

musta jalostus-

kaasujen poltta-

misesta. SGT-

500 yksikköjen 

yhdistetty koke-

mus yli 800 000 

h vuodesta 

1979. 

 

DLE 

(Aeroderivative) 

Siemens 

Energy 

15 Aksiaalisesti 

vaiheistetut 

DLE polttimet 

radiaalisilla 

pyörteenkehitti-

millä primääri-

vaiheessa, josta 

stationääri esi-

sekoituskanavat 

aksiaalisesti 

 

NON-DLE 

Technology 

(Aeroderivative) 

Siemens 

Energy 

100 Systeemit voi-

vat toimia kaa-

sumaisilla ja 

nestemäisillä 

polttoaineilla ja 

NOx hallinta ve-

siruiskutuksella 

 

G30 

Combustion 

Technology 

DLE 

(Small Industrial) 

Siemens 

Energy 

30 Radiaali pyör-

teenkehitin esi-

seostukseen. 

Läpikäynyt 

merkittävän 

polttoainejous-

tavuus ohjelmat 

petrokemian te-

ollisuuden 

vuoksi. 

 

 



 

 

Liite 5. Tärkeimpien CCS -tekniikoiden sovelluskohteet ja kustannukset. (Hinnat sisältävät CO2 110 bar komp-

ressoinnin ilman varastointi ja kuljetuskustannuksia.) Muokattu lähteestä (Leung et al .2014) 

 Post-combustion Pre-combustion Oxyfuel combustion 

Sovelluskohde 

[-] 

Hiili- ja kaasukäyttöiset 

voimalat 

Hiili-kaasutus 

voimalat 

Hiili- ja kaasukäyttöiset 

voimalat 

Edut 

[-] 

Tekniikka kypsempää verrat-

tuna muihin menetelmiin. 

Helppo jälkiasennus olemassa 

oleviin voimaloihin. 

Korkeat CO2 -konsentraatiot ja te-

hostunut adsorptio hyötysuhde. 

Täysin kehittynyt tekniikka. Kau-
pallisessa käytössä vaaditussa ko-

koluokassa teollisuus-sektorilla ja 

mahdollisuus jälkiasentaa ole-

massa oleviin voimaloihin. 

Hyvin korkeat CO2 -konsentraa-

tiot, mikä tehostaa adsorptio 

hyötysuhdetta. Kypsä ilma-
nerotteluteknologia, joka vä-

hentää tarvittavan käsiteltävän 

kaasun määrää ja näin ollen vaa-

tii pienemmän höyrystimen ja 

muut komponentit. 

Haitat  

[-] 

Matalat CO2 -konsentraatiot, 
joka vaikuttaa talteenotto hyöty-

suhteeseen. 

Lämpötilaan liittyvä lämmön-
siirto-ongelma ja hyötysuhteen 

heikentymisongelma kohonneen 

vetypitoisuuden kaasuturbiini 
polttoaineilla, jolloin korkea lois-

tehon tarve absorboijan palautuk-

seen. Puutteellinen kokemus vä-
häisten kaasutuslaitosten vuoksi. 

Korkeat pääomakustannukset ja 

käyttökustannukset nykyiselle ad-

sorptio systeemille. 

Korkea hyötysuhteen tiputus ja 
energiantarve. Hapen tuotanto 

kylmätekniikalla kallista ja voi 

ilmetä korroosio-ongelmia. 

Pääomakustannus 

ilman CCS 

[$/kW] 

500 500 500 

Pääomakustannus 

[$/kW] 

870 1180 1530 

Sähkön hinta 

ilman CCS 

[c/kWh] 

6,2 6,2 6,2 

Sähkön hinta 

[c/kWh] 

8,0 9,7 10,0 

Talteenotetun CO2 hinta 

[$/t CO2] 

58,0 112,0 102,0 

 


