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Kirjallisuuskatsauksena tehdyssä kandidaatintyössä tarkasteltiin minkä takia PEM-poltto-

kenno tarvitsee kosteutta toimiakseen ja miten kosteutta tulee hallita polttokennossa. Työssä 

tarkasteltiin myös paineistuksen vaikutusta PEM-polttokennon toimintaan ja kosteudenhal-

lintaan sekä vertailtiin muutamia varteenotettavimpia kostutusmenetelmiä hyödyntäen 

CEGR-menetelmää katodipuolella. 

PEM-polttokennon toiminta perustuu sähkökemialliseen reaktioon, jossa polttoaineena 

oleva vety reagoi yhdessä hapen kanssa. Reaktiossa syntyy sekä vettä että vapautuu energiaa 

pääosin sähköenergiana. Reaktiossa anodipuolella vety vapauttaa kaksi positiivisesti varau-

tunutta vetyionia, jotka johtuvat elektrolyytin lävitse katodipuolelle ja mitä parempi vetyio-

nien johtavuus on, niin sitä korkeampi tehontiheys saadaan. Kandidaatintyössä saatiin sel-

ville, että kosteudenhallinta liittyy reaktiotuotteen poistamisen lisäksi PEM-polttokennon 

toimintaan silloin, kun elektrolyyttinä käytetään perfluorisulfonihappoihin perustuvaa mem-

braanikalvoa. Yleisin on rakenteeltaan polytetrafluorietyleeniä (PTFE). Sulfonoituna PTFE 

membraanikalvoon tulee hydrofiilisiä alueita, jotka kostutettuina parantavat vetyionien joh-

tumista. Työssä saatiin selville, että yleisesti voidaan sanoa elektrolyytin kosteuden olevan 

optimaalinen, kun katodin ulostulon suhteellinen kosteus on 80–100 %:a. Liian alhainen 

kosteuspitoisuus aiheuttaa vetyionien johtumisen heikkenemistä sekä voi aiheuttaa elektro-

lyytin halkeamista. Liiallinen kosteus taas aiheuttaa tulvintaa, jolloin reagenssikaasut eivät 

pääse reagoimaan ja tiivistemateriaalit voivat liueta aiheuttaen komponenttien saastumista. 

Operointipaineen nosto vähentää veden osuutta kuivaa ilmakiloa kohti suhteellisen kosteu-

den pysyessä vakiona. Paineistuksesta saadut hyödyt ovat suurimmillaan, kun operointipaine 

on 0,2-0,25 MPa. Katodin ulostulon suhteellinen kosteus voi olla liian alhainen paineistuk-

sesta huolimatta. Tällöin kosteudenhallintaa voidaan tehostaa sisäisten kostutusmenetelmien 

avulla, mutta se ei yleensä riitä yksinään saavuttamaan optimaalista kosteuspitoisuutta. Täl-

löin CEGR-menetelmää voidaan käyttää hyväksi katodin tuloilman kostutuksessa ulkoisilla 

kostutusmenetelmillä. Ulkoisista kostutusmenetelmistä voidaan havaita, että sumuruiskutus 

kompressoriin olisi sopivin vaihtoehto sen positiivisten vaikutusten vuoksi. 
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The bachelor's thesis made as a literature review investigated why a PEM fuel cell needs 

humidity management and how humidity should be controlled in the fuel cell. The paper 

also examined the effect of pressurization on the humidity management of a PEM fuel cell 

and compared some of the most notable humidification methods using the CEGR method on 

the cathode side. 

The operation of a PEM fuel cell is based on an electrochemical reaction with hydrogen as 

a fuel that reacts with oxygen. The reaction generates water and releases energy mainly as 

electrical energy. In the reaction on the anode side, hydrogen releases two positively charged 

hydrogen ions which pass through the electrolyte to the cathode side, and the better the con-

ductivity of the hydrogen ions, the higher the power density. In the bachelor's thesis, it was 

found that humidity management involves, in addition to the removal of the reaction product, 

to the operation of a PEM fuel cell when a membrane based on perfluorosulfonic acids is 

used as the electrolyte. The most common membrane is polytetrafluoroethylene (PTFE). 

When PTFE membrane is sulfonated, hydrophilic regions enter which, when humidified, 

improve the conduction of hydrogen ions. The paper revealed that the humidity content of 

the electrolyte can generally be optimal when the relative humidity of the cathode outlet is 

between 80–100 %. Too low humidity content will cause conduction loss and may cause 

electrolyte cracking, while excessive humidity will cause flooding that will block reagent 

gases from reacting and dissolving seal materials, causing component contamination. 

Increasing the operating pressure reduces the proportion of water per kilogram of dry air 

while the relative humidity is constant, and the benefits of pressurization are greatest when 

the operating pressure is 0.2-0.25 MPa. The relative humidity of the cathode outlet may be 

too low despite the pressurization. In this case, humidity management can be enhanced by 

internal humidification methods, but this alone is usually not sufficient to achieve optimal 



 

 

humidity content. In this case, the CEGR method can be used for humidifying the supply air 

of the cathode by external humidification methods. From external humidification methods, 

atomizing spray injection into the compressor would be the most suitable option due to its 

positive effects.  
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1 JOHDANTO 
 

Vuonna 2016 voimaan tulleen kunnianhimoisen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on 

hillitä maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä 1,5 ℃:en esiteolliseen aikaan verrattuna, 

jolloin voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutusta maapallolla. Ilmaston lämpenemistä 

tulee Pariisin ilmastosopimuksen mukaan rajoittaa esimerkiksi saatavilla olevien teknologi-

oiden avulla. Yksi merkittävin kohde ilmaston lämpenemisen rajoittamisen kannalta on 

päästöjen vähentäminen. Suurin osa maailman valtioista on sitoutunut Pariisin ilmastosopi-

mukseen.  (UNFCCC 2021.) 

Nykypäivän elämiseen oleellisesti vaikuttaa energiankäyttö, joka yhdessä väestönkasvun 

sekä tekniikan leviämisen ja yleistymisen myötä lisää energiankulutusta maailmalla. Kan-

sainväliset ilmastosopimukset kuten Pariisin ilmastosopimus luovat valtavasti paineita ener-

giantuotannon, -jakelun ja -käytön tehokkuuteen, sillä energiasektori on merkittävin päästö-

jen aiheuttaja ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen lähteistä. Energiasektorin päästöt 

ovat noin 73 %:a kaikista päästöistä ja noin 16 %:a energiasta käytetään polttamalla fossii-

lisia polttoaineita liikenteessä. (Ritchie & Roser 2020.) 

Vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, mutta sitä ei löydy sellaisenaan maapallolta, 

vaan se muodostaa molekyyliyhdisteitä kuten vettä H2O. Vetyä voidaan erottaa vedestä esi-

merkiksi elektrolyysillä, mutta se on hyvin energiaintensiivistä työtä ja tämä tarvittava ener-

gia saadaan sähköstä (Basile & Iulianelli 2014, s. 6). Mitä, jos varastoisimme puhdasta ja 

ympäristöystävällistä energiaa talteen niin sanotusti vetyvarastoihin esimerkiksi pinkkinä ja 

vihreänä vetynä?  Pinkki vety on tuotettu tasaisen energiatuotannon omaavan ydinvoiman 

ydinvoimasähkön avulla esimerkiksi yöaikaan, kun sähkön käyttö on tyypillisesti edullisem-

paa kuin päiväsaikaan. Vihreä vety on tuotettu täysin ympäristöystävällisiä energialähteitä 

käyttäen, kuten esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa. Aurinko- ja tuulivoiman energiantuotto 

on erittäin vaihtelevaa, jolloin energia voisi olla sopivaa ensiksi varastoida esimerkiksi ve-

dyksi. (Sinclair 2021.) Tämän jälkeen energian hyödyntäminen olisi mahdollista silloin, kun 

on tarvetta kysynnän mukaan. 

Vetyä voidaan käyttää polttoaineena polttokennoissa, joko suoraan puhtaana vetynä tai 

tuoda esimerkiksi metanolin mukana polttokennolle. Käytännön sovelluksia löytyy laajasti 

esimerkiksi henkilöautoissa, junissa, lentokoneissa ja laivoissa, joissa vetypolttoaine 
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muunnetaan sähkökemiallisen reaktion avulla polttokennossa sähköksi ja siitä eteenpäin 

liike-energiaksi sähkömoottorin avulla. (Sørensen 2011, s. 201–234) 

Polttokennoja on useita erilaisia ja niitä voidaan lajitella usealla eri tavalla esimerkiksi elekt-

rolyytin, toimintalämpötilan tai soveltuvuuden mukaan. Korkealämpötilaisista (600–1000 

℃) polttokennotyypeistä ovat kiinteäoksidipolttokennot (SOCFC) ja sulakarbonaattipoltto-

kennot (MCFC) (Deng et al. 2020, s. 2–3). Matalalämpötilaisia (60–200 ℃) polttokennoja 

ovat polymeeripolttokennot (PEM), suorametanolipolttokenno (DMFC), fosforihappopolt-

tokennot (PAFC) ja alkalipolttokennot (AFC) (Nissilä & Sarsama 2013, s. 12). 

Soveltuvuuden mukaan polttokennoja voidaan jakaa kolmeen ryhmään: siirrettäviin-, kiin-

teisiin- ja kuljetuspolttokennoihin. Siirrettävät polttokennot tarkoittavat kantaen siirrettäviä 

yksiköitä, kuten pieniä apuvoimayksiköitä (APU, auxiliary power units). Kiinteät polttoken-

not sisältävät kennot, joiden päätarkoitus on antaa virtaa kiinteästi sijoitettuna esimerkiksi 

rakennuksen tai voimalaitoksen yhteyteen. Kuljetuspolttokennot ovat ensisijaisia voiman-

lähteitä esimerkiksi liikenteessä ajoneuvoille. Taulukossa 1 on sijoitettu polttokennotyypit 

näihin kolmeen soveltuvuusluokkaan ja annettu esimerkkejä käyttökohteista. Taulukosta 

huomataan varsinkin PEM-polttokennojen laaja sopivuus useaan eri tilanteeseen isolla teho-

alueella. (E4Tech 2021.) 

Taulukko 1. Polttokennojen ryhmittely niiden soveltuvuuden mukaan (tiedot: E4Tech 

2021) 

Ryhmä Siirrettävät Kiinteät Kuljetus 

Tehoalue 1 W – 20 kW 0,5 kW – 2 MW 1 kW – 300 kW 

Polttokenno-

tyyppi 

PEM 

DMFC 

SOFC 

PEM 

MCFC 

SOFC 

PAFC 

PEM 

(DMFC) 

(SOFC) 

Käyttökoh-

teita 

• Pienet siirret-

tävät APU-

laitteet (mat-

kailuautot, ve-

neet) 

• Pienelektro-

niikka 

• isot ja pienet 

CHP-laitokset 

(Combined Heat 

and Power) 

• Isot pysyvät 

APU-laitteet 

(laivat) 

• Polttokennosäh-

köautot 

• Rekat, kuorma-

autot, linja-autot 

• avaruussovelluk-

set 
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Polttokennotyypeistä kolme tärkeintä kennotyyppiä on polymeeripolttokennot, kiinteäoksi-

dipolttokennot ja sulakarbonaattipolttokennot. Näistä monipuolisin on PEM-tekniikan polt-

tokennot matalan käyttölämpötilansa vuoksi, jolloin se sopii hyvin sekä pieniin että suuriin 

polttokennojärjestelmiin. (Vaisala 2019.) 

Myös E4Techin (2021) kokoamasta tilastosta voidaan huomata, että polttokennojen käyttö 

on kasvussa ja PEM-polttokennot täyttivät vuonna 2019 koko polttokennojen tehon tuotosta 

lähes 80 %:a. 

Vaikka polttokennojen kehityksellä on pitkä historia ja polttokennot teknologiana on suh-

teellisen tunnettu aihe, niin silti vety- ja polttokennoteknologialla ja vetytaloudella on haas-

teita. Tässä kandidaatintyössä on tarkoitus tarkastella kirjallisuuskatsauksena yleisimmän ja 

monipuolisemman polttokennon eli PEM-polttokennon kosteudenhallintaa, kun polttoken-

noa käytetään paineistettuna. Aluksi kerrotaan yleisistä ominaisuuksista vetypolttokennolle 

sekä sen toimintaperiaatteesta. Tämän jälkeen käsitellään kosteuden vaikutusta PEM-poltto-

kennon toimintaan tarkastelemalla sen komponentteja. Samassa luvussa selvitetään paineis-

tuksen vaikutukset PEM-polttokennon toimintaan sekä sen vaikutuksia kosteudenhallintaan. 

Paineistusta varten esitellään myös hapetin- eli katodipuolelta muutamia yleisempiä komp-

ressoreja sekä vertaillaan niiden soveltuvuutta PEM-polttokennon yhteyteen. Lopuksi työssä 

selvitetään miksi ja milloin lisäkostutus on tarpeen ja esitetään muutamia kostutusmenetel-

miä katodipuolelle.  
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2 YLEISTÄ VETYPOLTTOKENNOISTA 
 

Polttokennojen avulla on tarkoitus saada polttoaineesta energiaa. Polttokenno on sähköke-

miallinen laite ja polttokennossa tapahtuu sähkökemiallinen reaktio, jossa polttoaineen eli 

vedyn ja hapettimen eli hapen välisen reaktion aikana vapautuu energiaa. Näin ollen sitä 

voidaan kuvata eksotermisen reaktion avulla. Polttokennon tapauksessa suurin osa eksoter-

misessa reaktiossa vapautuvasta energiasta vapautuu sähköenergiana. Hyötysuhde poltto-

kennolla on varsin hyvä verrattuna esimerkiksi perinteiseen mäntätoimiseen dieselkäyttöi-

seen polttomoottoriin, jossa iso osa vapautuvasta energiasta vapautuu lämpönä ympäristöön. 

Hitaan käyntinopeuden omaavien dieselmoottoreiden hyötysuhde voi olla noin 50 %:n luok-

kaa, kun taas polttokennojen hyötysuhteet ovat yleensä noin 60 %:a. Polttokennojen teoreet-

tinen hyötysuhde on maksimissaan 83 %:a. (Breeze 2017, s. 1–10.) 

2.1 Polttokennon yleinen kuvaus ja toimintaperiaate 

Polttokenno on oma komponentti polttokennojärjestelmässä. Vetykäyttöiseen polttoken-

noon syötetään sekä vety että hapetin omista järjestelmistä, jotka ovat yhteydessä polttoken-

noon. Polttokennon sisäiset komponentit ovat yksinkertaistettuna kaksi elektrodia eli anodi 

ja katodi, elektrolyytti ja ulkoinen virtapiiri. Vety syötetään kuvan 1 mukaisesti anodipuo-

lelle ja happi katodipuolelle. Otollisissa olosuhteissa vety ja happi reagoivat vapaasti ympä-

ristössä spontaanisti ja reagointi on suhteellisen räjähdysmäistä. Jotta polttokennossa vety ja 

happi ei reagoisi räjähdysmäisesti, niin tyypillisesti elektrodien välille asetetaan puoliläpäi-

sevä kalvo, elektrolyytti. Elektrodit ovat huokoisia, jotta kaasut pääsevät reagoimaan elekt-

rodien ja elektrolyytin rajapinnassa. Elektrolyytti taas päästää lävitseen polttoaineesta vain 

positiivisesti varautuneita vetyioneja, muttei elektroneja. (Breeze 2017, s. 11–12.) 
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Yleisen polttokennon vety-happi-reaktio voidaan kirjoittaa seuraavanlaisesti reaktioyhtä-

löllä: 

2H2 + O2 = 2H2O (1) 

, jossa reaktantteina kaksi vetymolekyyliä (H2) ja yksi happimolekyyli (O2) reagoivat, jolloin 

reaktiotuotteeksi syntyy kaksi vesimolekyyliä (H2O).  

Todellisuudessa reaktio ei ole niin yksinkertainen, kun yhtälö 1 voi antaa olettaa. Polttoken-

nossa tapahtuvaa reaktiota voidaan hieman avata lisää seuraavasti: 

H2 = 2H+ + 2e− (2) 

, jossa vetymolekyylistä muodostuu anodilla kaksi positiivisesti varautunutta vetyionia (H+) 

eli protoneita ja samalla vapautuu kaksi elektronia (e-). Katodi puolella happimolekyyli puo-

littuu kahdeksi happiatomiksi (O) ja kummatkin näistä kahdesta happiatomista absorboi ano-

dipuolelta vapautuneita elektroneja kaksin kappalein, jotka ovat niin sanotusti vaeltaneet ul-

koista piiriä pitkin katodi puolelle: 

O2 + 4e− = 2O2− (3) 

Viimeisessä vaiheessa reaktiota negatiivisesti varautuneet happi-ionit (O2- ) yhdistyvät posi-

tiivisesti varautuneiden vetyionien kanssa muodostaen vesimolekyylin (Breeze 2017, s. 12–

13.).  

O2− + 2H+ = H2O (4) 

Kuva 1. Yksinkertainen havainnollistava kuva PEM-polttokennon rakenteesta ja reak-

tiosta. 
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Tämä vesi/vesihöyry tulee esimerkiksi polttokennosähköauton pakoputkesta ja on päästötön 

vaihtoehto liikenteeseen. 

2.2 Polttokennon kemiallisesta reaktiosta saatava avoimen piirin jän-

nite 

Edeltävästä sähkökemiallisesta reaktiosta saatavaa energiaa voidaan kuvata Gibbsin va-

paalla energialla vakiolämpötilassa ja -paineessa eli NTP-olosuhteessa (298,15 K; 0,1 MPa). 

Gibbsin vapaan energian muutos ΔG [J] kuvaa maksimaalista työtä W  [J], jota reaktio voi 

tehdä. Gibbsin vapaan energian muutos voidaan ratkaista reaktiosta seuraavasti: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 (6) 

, jossa ΔH on entalpian muutos [J] reaktanttien ja reaktiotuotteen välillä, T on vakiolämpötila 

[K] ja ΔS on entropian muutos [J/K] reaktanttien ja reaktiotuotteen välillä. 

NTP-olosuhteessa molaariseksi Gibbsin vapaan energian muutokseksi on saatu 237,2 kJ/mol 

(taulukko 2.1: Dicks & Rand 2018). Polttokennon reaktiosta huomataan, että jokaista tuotet-

tua vesimolekyyliä kohden kaksi elektronia ”vaeltaa” ulkoisen piirin läpi. Näin ollen säh-

köinen työ Wel voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

𝑊el = 2𝐹𝑈oc (7) 

, jossa 2 on elektronien lukumäärä, F on Faradayn vakio (96485 As/mol) ja Uoc on avoimen 

piirin jännite [V]. 

Jos systeemi on termodynaamisesti reversiibeli eli energia häviöitä ei ole, niin Gibbsin va-

paan energian muutos on yhtä paljon kuin sähköinen työ. Näin ollen avoimen piirin jännit-

teeksi saadaan (Dicks & Rand 2018, s. 27–30.): 

𝑈𝑜𝑐 =
∆𝐺

𝑛F
(8) 

𝑈oc =
237,2 ∙ 103𝐽/𝑚𝑜𝑙

2 ∙ 96487 𝐴𝑠/𝑚𝑜𝑙
≈ 1,23 𝑉 

Todellisuudessa polttokennosta ei voida saada edellä mainittua jännitettä sillä polttoken-

nossa on erinäisiä häviöitä (Breeze 2017, s. 19). Todellisuudessa jännite on tyypillisesti noin 

0,60–0,70 V.  Polttokennon tehon ylläpitämiseksi tulee turvata vetyionien mahdollisimman 

hyvä johtavuus elektrolyytin yli anodilta katodille, jolloin virrantiheys kasvaa. Tämä vaatii 
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myös sekä reagenssikaasujen että reaktiotuotteen hyvää kulkua polttokennossa. (Dicks & 

Rand 2018, s. 24.) PEM-polttokennossa tämä tarkoittaa sitä, että kosteudenhallinnan täytyy 

sujua optimaalisen toiminnan takaamiseksi (Dicks & Rand 2018, s. 92–94). 
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3 PEM-POLTTOKENNON RAKENNE JA OMINAI-

SUUDET 
 

Polttokennotekniikan juuret juontavat pääosin 1800-luvulle, mutta PEM-polttokenno on ke-

hitetty 1960-luvun alkupuolella. Leonard Niedrach ja Thomas Grubb kehittivät General Mo-

torsilla työskennellessään polttokennon, joka käytti elektrolyyttinä kiinteäpolymeerimem-

braania. National Aeronautics and Space Administration (NASA) kiinnostui tekniikasta ava-

ruussukkuloiden voimanlähteeksi. (Breeze 2017, s. 5.) Tekniikkaa käytettiin Gemini-sukku-

loissa 60-luvulla, mutta NASA korvasi PEM-polttokennot elektrolyytin hankalan kosteu-

denhallinnan vuoksi alkalipolttokennolla (AFC) (Dicks & Larminie 2003 s. 67).  

Teknologian kehityttyä myös kuljetustyyppisten polttokennosovellutuksien pioneeri Toyota 

käyttää PEM-polttokennoon pohjautuvaa polttokennopakkaa (Toyota Fuel Cell Stack) Mi-

rai-polttokennoautossa (Bockmiller et al. 2021). Päästöttömällä vetykäyttöisellä Toyota Mi-

rai-polttokennoautolla tehtiin uusi maailmanennätys elokuussa 2021. Maailmanennätyk-

sessä ajettiin 845 mailia eli noin 1360 kilometriä yhdellä tankillisella (Toyota 2021). 

PEM-polttokennot ovat matalan toimintalämpötilan polttokennoja. Usein PEM-polttoken-

nojen toimintalämpötila on noin 30–100 ℃:ta (Dicks & Rand 2018, s. 17), mutta yleensä 

toimintalämpötila on 80 ℃:een tuntumassa (Breeze 2017, s. 33). Poikkeuksiakin on riippuen 

elektrolyytin polymeerimembraanikalvon materiaalista, jolloin toimintalämpötila voi vaih-

della jopa 160–220 ℃:en välillä (Breeze 2017, s. 40).  

Alhaisen lämpötilan polttokennoilla on etuna ominaisuus, että ne käynnistyvät nopeasti toi-

mintakuntoon. Nopean käynnistymisen, kompaktin koon ja korkean tehotiheyden ansiosta 

PEM-polttokennoa voidaan käyttää laajalla skaalalla eri käyttökohteissa esimerkiksi liiken-

teessä. Itse polttokennon sähkökemiallinen reaktio on hiljainen ja päästötön. (Dicks & Lar-

minie 2003, s. 22–24.)  

3.1 PEM-polttokennon komponentteja ja niiden vaikutukset kosteuden-

hallintaan 

Aiemmin mainitut elektrodit ja elektrolyytti muodostavat yhdessä polttokennon ohuimman 

komponenttikokoonpanon anodi-elektrolyytti-katodi, jota kutsutaan lyhenteellä MEA 

(Membrane Electrode Assembly). Yksittäisen PEM-polttokennon jännite ja tehontuotto har-

voin riittää tarvittavaan tehontarpeeseen eri sovelluksissa, joten kennoja eli MEA-
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komponentteja voidaan yhdistää kennopakoiksi bipolaarilevyjen avulla korkeamman koko-

naisjännitteen ja -virran saavuttamiseksi. PEM-polttokennossa on myös muitakin kom-

ponentteja esimerkiksi jäähdytyslevyjä ja tiivisteitä. (Dicks & Larminie 2003, s. 67.) Seu-

raavissa alaluvun alaluvuissa tarkastellaan hieman pääkomponentteja ja niiden vaikutusta 

PEM-polttokennon kosteudenhallintaan.   

3.1.1 Elektrodit 

Itse elektrodit ovat usein hyvin samankaltaiset katalyytillä pinnoitettuja hiilielektrodeja. Ka-

talyytti auttaa kiihdyttämään kemiallista reaktiota. Katalyyttinä käytetään platinaa, jonka 

määrää on vähennetty ensimmäisistä PEM-polttokennoista kehittyneempiin versioihin lähes 

100 %:a. Platina on yksi kallein yksittäinen komponentti PEM-polttokennossa ja sen vähen-

täminen on laskenut kustannuksia huomattavasti huonontamatta PEM-polttokennosta saata-

vaa tehoa. Katalyytti muodostuu hyvin pieninä partikkeleina eri tavoin elektrodin ja elektro-

lyytin yhteyteen riippuen asennustavasta. 

Elektrodissa on kaasudiffuusiokerros, joka voi olla kiinteänä elektrodissa tai niin sanottuna 

irrallisena kerroksena elektrodin yhteydessä. Kaasumolekyylien siirtämisen lisäksi kaasu-

diffuusiokerroksella on muitakin tärkeitä tehtäviä. Kosteudenhallinnan osalta se poistaa 

elektrolyytiltä vettä välttäen tulvimisen ja muodostaa sähköisen yhteyden katalyytin ja bipo-

laarilevyjen välille. (Dicks & Larminie 2003, s. 72–74.) 

3.1.2 Elektrolyytti  

PEM-polttokennossa on kiinteäpolymeerielektrolyytti eli polymeeriketjut ovat tarpeeksi pit-

kiä, jolloin elektrolyytti voidaan havaita kiinteänä ja sitä voidaankin kutsua kiinteäpolymee-

ripolttokennoksi. Elektrolyyttinä toimii polymeerinen membraanikalvo, joka on yksi tärkein 

komponentti polttokennossa ja sillä on useita merkittäviä tehtäviä optimaalisen toiminnan 

takaamiseksi. Membraanikalvo on puoliläpäisevä kalvo ja se on suunniteltu siten, että se 

pyrkii vastustamaan polttoaineesta irronneiden elektronien kulkua suoraan anodilta katodille 

välttäen oikosulun. Ja toisaalta puoliläpäisevänä kalvona membraanikalvon on tarkoitus joh-

taa vetyionit anodilta katodille ORR-prosessia (oxygen reduction reaction) varten. Elektro-

lyytillä on vielä yksi tärkeä tehtävä, estää polttoaineen ja hapettimen suora reagointi keske-

nään. 
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Membraanikalvo on ohut kalvo, jonka paksuus vaihtelee noin 10 µm:stä noin 175 µm:iin 

käytettävästä polymeerityypistä riippuen. Membraanikalvon paksuus on suoraan verrannol-

linen ohmisiin jännitehäviöihin, joka havaitaan polttokennon hyötysuhteessa. Ohuilla mem-

braanikalvoilla voidaan saavuttaa parempi teho polttokennosta (Chen 2013, s. 10–55.) Ylei-

simmin käytetyt membraanit ovat perustuneet perfluorisulfonihappoihin (PFSA). Tällä het-

kellä ominaisuuksien perusteella yksi yleisin ja varteenotettavin PFSA:han perustuva mem-

braanikalvo on Nafion, joka sopii alhaisen lämpötilan polttokennoihin. Nafion on kehitetty 

alun perin 1960-luvulla DuPont:n toimesta. Nafionin perusrakenne perustuu polytetrafluo-

rietyleeniin (PTFE) eli yleisimmin kaupallisella kielellä tutuksi tulleeseen Tefloniin. (Dicks 

& Rand 2018, 72–74.)  

Pelkästään Nafion tyyppisiä membraanikalvoja on useita erilaisia riippuen sen rakenteesta. 

Nafionin perusrakenne PTFE on hydrofobinen eli vettä hylkivä, joka on hyvä ominaisuus 

tulvimisen ehkäisemisen kannalta. Valmistusvaiheessa PTFE-ketju sulfonoidaan, jolloin 

membraanikalvoon muodostuu alueita, jotka ovat hyvin hydrofiilisia eli vettä puoleensa ve-

täviä. Hydrofiiliset alueet kostutettuina auttavat vetyionien johtavuudessa anodilta katodille. 

(Dicks & Rand 2018, s. 72–74.)  

On myös muitakin polymeerimembraanikalvoja, joiden toimintalämpötila on korkeampi 

kuin perinteisten Tefloniin pohjautuvien membraanikalvojen. Yhtenä esimerkkinä voidaan 

mainita polybentsimidatsoli, jonka optimaalisin testattu toimintalämpötila on noin 170 ℃. 

Kyseisen membraanikalvon sisältävän PEM-polttokennon toiminta ei ole suoraan sidoksissa 

kosteuteen ja näissä kosteudenhallinta on helpompaa. Näillä polybentsimidatsoliin pohjau-

tuvilla membraaneilla on kuitenkin muita haasteita kuin kosteus, sillä niillä on esimerkiksi 

pienempi tehontiheys ja ne eivät siedä epäpuhtauksia yhtä hyvin kuin alhaisemman lämpö-

tilan membraanikalvot. (Breeze 2017, s. 40.) 
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Elektrolyytin kosteus 

PEM-polttokennon elektrolyytin kostutus on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia PEM-poltto-

kennon optimaalisen toiminnan kannalta. Elektrolyytin kosteutta tulee hallita sekä kuivumi-

sen että tulvimisen kannalta välttäen suorituskyvyn alenemista. Elektrolyytissä ionien johta-

vuus on lähes suoraan verrannollinen membraanikalvon suhteelliseen kosteuteen, joka voi-

daan havaita kuvasta 2. Vetyionit voivat kulkeutua esimerkiksi veden mukana katodille 

muodossa H3O+, jota voidaan kutsua ”kulkuvälinediffuusioksi”. Näin ollen vedellä pitää 

olla hyvä diffuusio mahdollisuus MEA:ssa.  Runsas veden määrä myös yhdistää sulfoniryh-

miä, joka auttaa vetyionien johtumisessa suoraan anodilta katodille. (Chen 2013, s. 7–70.)  

 

Kuvasta 2 voidaan havaita, että mitä suurempi elektrolyytin suhteellinen kosteus on niin sitä 

parempi vetyionien johtavuus on. Voidaan havaita myös, että mitä korkeampi lämpötilai-

sempi operointilämpötila on, niin sitä parempi myös johtavuus on. Tämä etu suppenee kui-

tenkin lämpötilan kasvaessa heti 80℃:een jälkeen. 

Myös kostutettujen membraanien mekaaninen vakaus on korkea eli membraanikalvon ra-

kenneosat pysyvät vakaana (Pu 2014, s. 22). Jotta edellä mainittujen membraanikalvon ja 

polttokennon ominaisuudet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla niin membraanikalvon 

kosteus tulee olla optimaalinen. 

Kuva 2. Vetyionien johtavuus suhteessa Nafion 

NR212 tyypin membraanin suhteelliseen kosteu-

teen. (muokattu: Barique et al. 2018) 
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3.1.3 Bipolaarilevyt 

Bipolaarilevyt toimivat reagenssikaasujen ja reaktiotuotteen virtauskanavina. Ne myös yh-

distävät kennopakassa kennot (MEA) toisiinsa ja siirtävät elektronit edellisen kennon kato-

dilta seuraavan kennon anodille. Bipolaarilevyt ovat siis tärkeitä komponentteja PEM-polt-

tokennon toiminnan takaamiseksi. Bipolaarilevyt ovat kookkaita verrattuna MEA-kokoon-

panoon vieden suurimman osan PEM-polttokennon tilavuudesta ja lähes 80 %:a polttoken-

non massasta tulee bibolaarilevyistä. Bipolaarilevyt muodostavat myös katalyytin kanssa 

suurimman osan PEM-polttokennon hinnasta. 

Jotta polttokennon kokoa, painoa ja hintaa saataisiin redusoitua, niin niistä pitää tehdä mah-

dollisimman ohuita ja kevyitä. Bipolaarilevyjen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

sen toimintojen mahdollisimman hyvä toteutuminen, sillä niiden tarkoituksena on tukea 

polttokennossa tapahtuvan reaktion toimintaa. Virtauskanavien korkeus ja leveys on usein 

alle 1 mm, joten on mahdollista, että vesipisaroita muodostuu kanaviin aiheuttaen tulvintaa. 

Sen takia virtauskanaviston muotoilulla pyritään estämään täydellinen tulviminen. Suunnit-

telussa tulee ottaa huomioon myös seuraavanlaisia ehtoja: 

- Sähkönjohtavuus: > 10 
𝑆

𝑐𝑚
  

- Lämmönjohtavuus: {
20

𝑊

𝑚𝐾
, jos on integroitu nestejäähdytys

100 
𝑊

𝑚𝐾
, jos jäähdytys tapahtuu vain reunoilta

 

- Kaasun läpäisevyys: < 10 -7 𝑚𝑏𝑎𝑟𝐿
𝑠

𝑐𝑚

     

- Korroosiokestävä seuraavien kanssa: happo, happi, vesi ja lämpö 

- Tulee kestää > 25 MPa:n taivutusjännitystä 

 

Bipolaarilevyjen yleisin valmistusmateriaali on grafiitti sen hyvän sähkön johtavuuden ja 

helpon työstämisen ansiosta. Bipolaarilevyjä on useita erilaisia pääosin eri virtausmenetel-

mien mukaisesti (Kuva 3.). (Dicks & Larminie 2003, s. 94–102.) 
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Kuvassa 3 esitetyt virtauskanavatyypit ovat yleisemmin käytettyjä bipolaarilevyissä. Rea-

genssikaasujen tulisi jakaantua tasaisesti elektrodille sekä anodi että katodipuolella. Katodi 

puolella virtauskanaviston tulee luoda reaktiotuotteelle myös tasainen virtauskenttä ulostu-

lolle, jotta pienet vesipisarat eivät kasaantuisi ja tulvimista muodostuisi. Polttokennovalmis-

tajat suosivat eniten serpentiinityyppistä virtauskanavistoa sen tasaisen virtauskentän ansi-

osta sekä vähäisen painehäviön vuoksi. (Dicks & Rand 2018, s. 110–113.)  

3.2 Paineistuksen vaikutukset 

Yleensä yli 10 kW PEM-polttokennot vaativat paineistusta polttokennon koon minimoi-

miseksi, käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ja toiminnan optimoimiseksi (Dicks & 

Rand 2018, s.115). Kuten aiemmin on mainittu, niin huomattava osa PEM-polttokennon 

kustannuksesta on suoraan verrannollinen polttokennon kokoon ja painoon. Kustannukset 

eivät ole ainoa syy koon minimoimiseksi, sillä PEM-polttokennojen suurin potentiaali mark-

kinoilla tällä hetkellä on liikenteessä esimerkiksi henkilöautojen voimanlähteenä, jossa tilaa 

on rajallisesti. 

Kuva 3. Esimerkki ratkaisuja yleisimmistä virtauskanavistotyypeistä bipolaarilevyissä: a) 

rinnan, b) ristikko ja c) serpentiini. (tiedot: Dicks & Rand 2018) 
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Paineen nosto lisää virran tiheyttä, joka lisää kennossa avoimen piirin jännitettä. Kun avoi-

men piirin jännite kasvaa niin polttokennon teho nousee. (Dicks & Rand 2018, s. 117.) Pai-

neistettu polttokenno on paineistamattomaan polttokennoon nähden noin 16 %:a kooltaan 

pienempi ja se vaatii paineistuksen myötä muun muassa kostutusta vähemmän, sillä kostutus 

riippuu pitkälti toimintapaineesta (Kuva 4.). Optimaalinen paine on noin 0,2-0,25 MPa:a, 

jotta jännitteen muutos on positiivista ja hyöty kosteuden vähentämisessä suhteessa paineen 

nostoon on suurimmillaan. On myös ≤ 0,15 MPa:n paineistuksen PEM-polttokennoja, jol-

loin paineistuksessa menetetyt hyödyt voidaan korvata erialaisella kompressorilla. Poltto-

kennon paineistuksessa on syytä huomata, että MEA:n molemmin puolin tulee olla sama 

paine, sillä paineenvaihtelu voi aiheuttaa kaasujen suoran risteytymisen tai elektrolyytin hal-

keamisen. (Blunier & Miraoui 2007, s. 4.) 

 

Kuvasta 4 huomataan, että ilmaa tulee kostuttaa vähemmän paineen kasvaessa. Esimerkiksi 

suhteellisen kosteuden ollessa 100 %:a paineen muutos 0,1 MPa:sta noin 0,2 MPa:iin vä-

hentää lähes kolmenkertaisesti ilman kostutuksen tarvetta. 

Polttokennoon tulevan ilman tulisi olla öljytöntä ja mahdollisimman puhdasta happea opti-

maalisen toiminnan kannalta, jolloin voidaan välttää MEA:n vahingoittuminen. Myös ilman 

lämpötilan tulisi olla hieman polttokennon toimintalämpötilaa alempana, joka ehkäisee 

Kuva 4. Veden massaosuus kuivaa ilmakiloa kohti operointipaineen funktiona, 

kun suhteellinen kosteus pidetään vakiona. (muokattu: Blunier & Miraoui 2007) 



22 

 

kennon liiallista lämpenemistä. Näin voidaan myös välttää kondenssiveden liiallinen synty, 

joka voi aiheuttaa tulvimista polttokennon komponenteissa. (Blunier & Miraoui 2007, s. 3.) 

Kompressori PEM-polttokennon yhteydessä 

Autoteollisuudesta tuttuja polttomoottoriautoihin käytettyjä kompressorityyppejä ei voida 

käyttää suoraan PEM-polttokennosovelluksissa. Tarpeet polttokennon paineistamiseen ovat 

korkea painesuhde pienellä massavirralla ja mahdollisimman korkea hyötysuhde, koska 

kompressori käyttää polttokennon tuottamasta tehosta osan ja kompressorin olisi hyvä toi-

mia laajalla käyttöalueella. (Chalet et al. 2018, s. 1–5.) 

PEM-polttokennon toimintaan merkittävästi liittyviä oheislaitteita kutsutaan BOP-laitteiksi 

(Balance of Plant). Oheislaitteisiin kuuluvat  paineilma kompressorin lisäksi esimerkiksi ve-

dyn kierrätyspumppu, kostutus- ja jäähdytysjärjestelmä. (Bockmiller et al. 2021, s. 10.) Esi-

merkkikuva oheislaitteista (Kuva 5.) polttokennopakan ympärillä. 

PEM-polttokennojen paineistukseen on useita sopivia kompressorityyppejä ja jokaisella on 

omat vahvuutensa. Tämä huomataan varsinkin siinä, että eri autovalmistajat käyttävät eri 

kompressoreja PEM-polttokennon yhteydessä. Toyota käyttää roots-puhallinta (kiertomän-

täkompressori), Honda on käyttänyt ruuvikompressoria ja kaksivaiheista radiaali- eli 

Kuva 5. Polttokennopakan ympärillä olevia BOP-oheislaitteita. (muokattu: Blunier 

& Miraoui 2007) 
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keskipakokompressoria ja Daimler, General Motors ja SAIC-motor käyttävät radiaalikomp-

ressoria. (Chalet et al. 2018, s. 5–6.) Autovalmistajien käyttämistä kompressoreista huoma-

taan, että mäntä- ja kalvokompressoreita ei käytetä niiden paineen syklisyyden vuoksi, 

myöskin tämän tyyppiset kompressorit ovat isoja ja painavia. Yleisimmät ja sopivimmat 

ovat kineettisistä kompressoreista radiaalikompressorit ja syrjäytys kompressoreista staatti-

set pyörivätyyppiset kompressorit sekä vastavirtatyyppinen kiertomäntäkompressori. 

Korkean kierrosnopeuden radiaalikompressorin etuja ovat sen kompakti koko ja paino ver-

rattuna staattisiin pyörivätyyppisiin kompressoreihin esimerkiksi scroll- ja ruuvikompresso-

reihin. Radiaalikompressorien korkea hyötysuhde on vain hyvin rajatulla massavirran ja pai-

neen alueella. Toisin kuin radiaalikompressori, staattiset kompressorit voivat toimia vakio 

paineella laajalla massavirran alueella pitämällä korkeaa hyötysuhdetta. Vastavirtatyyppisen 

Roots-puhaltimen hyötysuhde on korkeimmillaan matalapaineistetussa PEM-polttoken-

nossa. (Blunier & Miraoui 2007, s. 4–5.) Kuten aiemmin mainittiin niin PEM-polttokennoon 

soveltuu useita erilaisia kompressoreja ja niillä on eri vahvuuksia. Taulukosta 2 havaitaan, 

että neljän eri kompressorin osa-alueiden vertailussa radiaalikompressori olisi keskiarvol-

taan parhain PEM-polttokennon paineistamiseen. (Chalet et al. 2018, s. 5–6) 

Taulukko 2. Erityyppisten kompressorien vertailua sopivuudeltaan PEM-polttokennon 

paineistukseen. (tiedot: Chalet et al. 2018) 

Kompressori Radiaalikompres-

sori 

Roots-puhallin Ruuvikompres-

sori 

Scroll-kompres-

sori 

Koko ★★★★★ ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ 

Paino ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 

Lämpötilan nousu 

puristuksessa 

★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ 

Tasaisuus ja ääni ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ 

Paineistus ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ 

Kustannukset ★★★★☆ ★★★★★ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 

Kestävyys ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ 

Keskiarvo 3,7/5 3,0/5 2,7/5 2,6/5 
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Matalapaineistettuna polttokenno ei saa paineistuksesta yhtä hyviä hyötyjä kosteuden suh-

teen kuin hieman korkeammin paineistettuna, mutta matalapainekompressori roots-puhalti-

mella saavutetaan muita hyötyä esimerkiksi alhaiset kustannukset sekä pieni koko verrattuna 

ruuvikompressoriin. Matalapainekompressoreja voidaan kytkeä myös sarjaan suuremman 

paineennoston saavuttamiseksi. (Chalet et al. 2018, s. 2–6.)   

Polttomoottoriautoissa usein käytetään radiaalikompressoria hyötykäyttämään polttomoot-

torin kuumia pakokaasuja. PEM-polttokennon toimintalämpötila on yleisesti noin 80 ℃:ta, 

joka on liian alhainen siihen, että sen pakokaasuista olisi mahdollista saada tarpeeksi ener-

giaa paineistamaan ilmaa. Näin ollen radiaalikompressoria pyöritetään sähkömoottorilla. 

(Chalet et al. 2018, s. 2–6.)  PEM-polttokennon yhteyteen kytketty kompressori käyttää kes-

kimääräisesti noin 20 %:a polttokennon tuottamasta tehosta (Dicks & Rand 2018, s. 116). 

Kun paineistukseen käytetään radiaalikompressoria, niin sen laakeroinnissa olisi hyvä käyt-

tää magneettilaakereita mahdollisen voiteluaineen pääsyn estämiseksi polttokennoon (Cha-

let et al. 2018, s. 2–6). Radiaalikompressorin toiminta voidaan saada magneettilaakereiden 

ja oikeanlaisen tiivistys konfiguraation avulla täysin öljyvapaaksi (Jaatinen et al. 2018, s. 

34). Ruuvikompressoreja on saatavilla myös öljyvapaita, mutta varsinkin alhaisilla kierros-

nopeuksilla vuotohäviöitä voi syntyä (Jaatinen et al. 2018, s. 23–34). 

Vaikka paineistuksella voidaan vähentää veden massaosuutta kuivaa ilmakiloa kohden suh-

teellisen kosteuden pysyessä vakiona, niin silti voi olla tarpeen, että ilmaa tulee kostuttaa. 

Seuraavaksi tarkastellaan, minkälaisia tekijöitä elektrolyytin kosteuteen voi vaikuttaa, mil-

laisissa tilanteissa on tarpeen kostuttaa tuloilmaa ja voidaanko kostutus liittää myös komp-

ressorin yhteyteen mahdollisten hyötyjen saamiseksi.  
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4  OPTIMAALISEN KOSTEUDEN YLLÄPITO 
 

Kosteuden siirtoa anodilta katodille aiheuttaa sähköosmoosiveto, jossa vesimolekyylit siir-

tyvät vetyionien myötä katodille kuivattaen elektrolyyttiä. Katodilta anodille päin vesi siir-

tyy takaisindiffuusion (Back diffusion) ansiosta katodilla olevan ”ylimääräisen” veden sekä 

elektrolyytillä olevien tyhjien eli kuivien kohtien myötä. Myös elektrolyytillä veden siirty-

miseen vaikuttaa paine-ero elektrolyytin molemmin puolin. Paine-eroa voidaan käyttää esi-

merkiksi takaisindiffuusion tehostamiseksi, mutta suuri paine-ero vaatii elektrolyytiltä vah-

vaa kestävyyttä, jolloin paine-eroa pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena. (El-Hassan 

et al. 2019, s. 248.) Katodille syötettävää hapetinta ei yleensä syötetä täysin stoikiometrisesti, 

sillä näin voidaan taata hapen riittävä määrä reaktiota varten ja ylimääräisen hapettimen 

avulla poistetaan reaktiotuote kennosta. (Dicks & Rand 2018, s. 98–101.)   

PEM-polttokennon kosteuden määrä voidaan olettaa olevan optimaalinen, kun katodin ulos-

tulevan hapettimen eli ilman suhteellinen kosteus on 80–100 %:n väliltä (Dicks & Rand 

2018, s. 98–101).  Alle 80 %:ssa elektrolyytti alkaa kuivumaan, jolloin vetyionien johtavuus 

heikkenee ja mekaaninen vakaus kärsii membraanikalvossa aiheuttaen reikiintymistä ja hal-

keilua. Kuivuutta aiheuttaa huono kostutus ja jäähdytyksen vajaus. Kuitenkaan kosteutta ei 

saa olla liikaa tulvimisesta aiheutuvien ongelmien vuoksi. Nestemäinen vesi voi liuottaa 

komponenttien tiivistysmateriaaleja, josta voi aiheutua katalyyttikerrosten ja membraanikal-

von ”saastuminen”. (Chen 2013, s. 7–70.)  Liiallinen kosteuden määrä vähentää myös polt-

tokennon tehokkuutta tulvimisen myötä esimerkiksi kaasudiffuusiokerroksessa. Tällöin kol-

masosa tai enemmän elektrolyytistä jää käytön ulkopuolelle vähentäen reaktiopinta-alaa eli 

virrantiheys pienenee. (El-Hassan et al. 2019, s. 249–250) Suhteellinen kosteus 𝜑 [%] voi-

daan katodin ulostulossa määrittää seuraavasti:  

𝜑 =
𝑝v

𝑝sat

(9) 

, jossa pv on vesihöyryn osapaine [Pa] ja psat on kylläisen vesihöyryn paine tietyssä lämpöti-

lassa [Pa]. Tästä vesihöyryn osapaine voidaan ratkaista katodin ulostulosta seuraavasti: 

𝑝v =
𝑛v

𝑛v + 𝑛O2 + 𝑛muut
∙ 𝑝out (10) 



26 

 

 , jossa nv on veden ainemäärä ulostulossa [mol/s], nO2 on hapen ainemäärä ulostulossa 

[mol/s], nmuut on muiden ilmassa olevien ainemäärä ulostulossa [mol/s] ja pout on katodin 

ulostulosta tulevan virtauksen kokonaispaine [Pa]. 

Kun oletetaan ilman sisältävän typpeä 3,76 kertaisesti verrattuna happeen, niin veden osa-

paine voidaan esittää supistettuna myös seuraavasti (Dicks & Rand 2018, s. 94–97.): 

𝑝v =
0,42

𝜆 + 0,21
∙ 𝑝out (11) 

, jossa λ on ilmakerroin. 

Hyvin alhaisella operointilämpötilalla eli alle 60 ℃:ssa toimiva PEM-polttokenno voi toimia 

ilman ulkoista kostutusta, sillä tällöin katodin ulostulon suhteellinen kosteus voi olla jopa 

100 % (Dicks & Rand 2018, s. 98–101). Kuitenkin polttokennon suorituskyky kasvaa, kun 

lämpötila on korkeampi kuin 60 ℃:ta, joka voidaan havaita kuvasta 3 ionien johtavuuden 

kasvussa operointilämpötilan nousun myötä. Näin voidaan perustella yleisimmin käytetyn 

operointilämpötilan olevan noin 80 ℃:ta. 

Jos esimerkiksi käytetään yleisintä operointilämpötilaa 80 ℃:ta ja paineistetaan kompresso-

rilla operointipaine siten, että katodin ulostulon paine on 0,2 MPa:a. Sekä hapetinta syöte-

tään kuivana ilmakertoimella 2,5, niin suhteelliseksi kosteudeksi saadaan katodin ulostu-

lossa yhtälöiden 9 ja 11 mukaisesti noin 65 %:a kylläisen vesihöyryn paineen ollessa noin 

47 kPa:a.  

Lämpötilan nosto kuivattaa ilmaa nopeammin kuin reaktiossa syntyy vettä ja katodin ulos-

tulon suhteellinen kosteus on näin ollen huomattavasti alle tarpeellisen määrän. Tämän 

vuoksi on erittäin suositeltavaa käyttää esimerkiksi sisäisen kostutusmenetelmän lisäksi 

myös hapettimen ulkoista kostutusmenetelmää (Dicks & Rand 2018, s. 99). 

Veden massavirta kokonaistuloilmavirrassa, joka tarvitaan hapettimen ulkoiseen kostutuk-

seen, voidaan laskea mitoituksen yhteydessä yhtälöiden 12 ja 13 avulla. 

𝑞𝑚,v =
Mv

Milma
∙

𝑝v

𝑝tot − 𝑝v
∙ 𝑞𝑚,ilma (12) 

, jossa Mv on veden moolimassa [g/mol], Milma on ilman moolimassa [g/mol], ptot on koko-

naispaine [Pa] ja qm,ilma on ilman massavirta [kg/s]. 

Vesihöyryn osapaineen yhtälö on seuraavanlainen, kun katodille tulevaa ilmaa kostutetaan: 
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𝑝v =
(0,42 + 𝜓𝜆)

(1 + 𝜓)𝜆 + 0,21
∙ 𝑝out (13) 

, jossa ψ termi on katodin sisääntulon vesihöyryn osapaineen pv,in [Pa] ja kokonaisilmanpai-

neen ptot,in [Pa], josta on vähennetty vesihöyryn osapaine, suhde. (Dicks & Rand 2018, s. 96–

101.): 

𝜓 =
𝑝v,in

𝑝tot,in − 𝑝v,in

(14) 

Katodipuolen kostutusmenetelmät voidaan jakaa pääosin kahteen päätyyppiin, sisäisiin ja 

ulkoisiin kostutusmenetelmiin. Sisäisesti kostuttaessa käytetään suoraan hyödyksi reak-

tiotuotetta. Sisäiset kostutusmenetelmät vaativat hienostuneen ja monimutkaisen virtausken-

tän kennon sisälle. Ulkoisiksi kostutusmenetelmiksi voidaan luetella menetelmät, joissa kos-

teus tuodaan reaktanttien eli reagenssi kaasujen mukana esimerkiksi katodin sisääntulosta 

polttokennolle. (Chen 2013.) 

4.1 Sisäiset kostutusmenetelmät 

Sisäiset kostutusmenetelmät voidaan luokitella muun muassa kemiallisiin ja fysikaalisiin 

menetelmiin. Kemialliset menetelmät muuttavat pääosin membraanikalvon koostumusta esi-

merkiksi lisäämällä reaktiotuotetta sitovia materiaaleja. Fysikaalisia menetelmiä ovat raken-

teen fyysiset parannukset, jotka esimerkiksi auttavat tehostaen virtauksia elektrolyytin kos-

tutuksessa. (Chang et al. 2018, s. 659.) Sisäinen kostutus toimii kennopakan rakenteen ja 

operointi olosuhteiden puitteissa (Chang et al. 2018, s. 646). Sisäisiä kostutusmenetelmiä 

voidaan kutsua myös itsekostutus menetelmiksi (Bultel et al. 2019, s. 12803). 

Kuva 6. Toyotan innovaatio sisäisestä kostutusmenetelmästä Mirai-ve-

typolttokennoautossa. (tiedot: Chang et al. 2018) 
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Esimerkkinä sisäisestä kostutusmenetelmästä on Toyotan vuonna 2014 julkaisemassa Mirai-

vetypolttokennoautossa, jossa on kolme pääperiaatetta toiminnan kannalta. Vety sekä hape-

tin virtaa kennolle niin sanotusti ristiin eri suunnista (Kuva 6.), membraanin ohuus auttaa 

veden siirtymistä katodilta anodille, joka voidaan olettaa korvaavan esimerkiksi säh-

köosmoosivedosta aiheutuvaa veden siirtymistä anodilta katodille ja kolmantena pääperiaat-

teena lämpötilaa ohjataan jäähdytysvirtauksella siten, että se estää veden haihtumista mem-

braanikalvolta. (Chang et al. 2018, s. 646.) 

4.2 Ulkoiset kostutusmenetelmät 

Ulkoiset kostutusmenetelmät käyttävät veden lähteenä joko täysin ulkoista tai sisäistä läh-

dettä, reaktiotuotetta. Kun reaktiotuotetta käytetään ulkoisissa kostutusmenetelmissä, niin 

käytetään siitä nimeä Cathode Exhaust Gases Recirculation (CEGR). CEGR:ssä reaktiotuote 

saadaan niin sanotusti pakokaasuina katodin ulostulosta, jolloin se voidaan hyötykäyttää ul-

koisien kostutusmenetelmien avulla. (Bultel et al. 2019, s. 12803.) Ulkoiset kostutusmene-

telmät ovat osa polttokennojärjestelmää, mutta erillään polttokennosta eli ne lukeutuvat 

BOP-laitteiksi. Kuten kosteuden vaikutusta tarkasteltiin PEM-polttokennon komponenttei-

hin, niin voitiin huomata, että isojen pisaroiden muodostuminen voi tukkia diffuusioväyliä 

tai aiheuttaa tulvintaa, mikä on syytä ottaa huomioon ulkoisia kostutusmenetelmiä käyttä-

essä. 

Seuraavaksi esitellään eräitä varteen otettavia ulkoisia kostutusmenetelmiä, joita voidaan 

käyttää paineistetun PEM-polttokennon yhteydessä. 

Sumuruiskutus kompressoriin 

Vaikka sumuruikutuksesta kompressoriin ei ole paljon julkaisuja saatavilla eikä julkaisut ole 

kovin tuoreita, niin se silti vaikuttaa lupaavalta menetelmältä paineistetun polttokennon yh-

teydessä. Paineistetun polttokennon tapauksessa vettä voidaan ruiskuttaa suoraan kompres-

sorin roottor(e)ille. Vesi kerätään vesikeräimen avulla vesisäilöön (Kuva 7.). Ennen vesike-

räintä voi mahdollisesti olla myös pakokaasujen polttaja (voidaan käyttää esimerkiksi, jos 

polttoaine ei ole puhdasta vetyä). Vesisäiliöstä vesi pumpataan pumpulla ruiskulle, jonka 

jälkeen tämä voidaan ruiskuttaa vesisumuna pieninä pisaroina kompressorin roottorille joko 

yhtäjaksoisesti tai sysäyksinä. Vesiruiskua voidaan verrata polttomoottorin polttoaineruis-

kuihin. 
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Kostutusmenetelmää voidaan käyttää esimerkiksi joko syrjäytyskompressoreista ruuvi-

kompressoriin tai kineettisistä kompressoreista radiaalikompressoriin. Päätarpeen, ilman 

kostutuksen, lisäksi vesi viilentää myös ilmaa lisäten kompressorin tehokkuutta. Vesi voi 

toimia myös ruuvikompressorissa tiivisteenä nostaen kompressorin tehokkuutta. Mutta esi-

merkiksi ruuvikompressori ei hyödy veden tiivisteestä matalilla kierrosnopeuksilla ollen-

kaan. Vesi myös tiivistää ilmaa kompressorissa, joka nostaa sen energiatehokkuutta. 

Liiallinen veden määrä voi aiheuttaa kompressorissa virtauksen heikkenemää ja toiminnan 

rajoittumista. (US 6268074B1 2001, s. 1–7.)  Pisara koon kasvaessa jäähdytyksestä saadut 

hyödyt vähenevät ja eroosion vaikutus voi kasvaa radiaalikompressorin impellerissä pisaroi-

den inertia kasvaessa (Michal et al. 2017, s. 2). Ruiskutettu vesisumu tulee ruiskuttaa mah-

dollisimman pieninä pisaroina ja ruiskutettua määrää voidaan kontrolloida mitatun ilman 

massavirran avulla.  

Kompressorilla on vettä ruiskuttaessa kolme toimintamoodia polttokennojärjestelmässä (US 

6268074B1 2001, s. 1–7.): 

1. Kuiva, kun polttokennojärjestelmää ajetaan ylös. 

2. Märkä, kun polttokenno operoi normaalisti. 

3. Kuivaus, kun järjestelmää ajetaan alas. 

Kuva 7. Reaktiotuote veden uudelleen kierrätys ilman kostuttamiseen kompressorissa. 

(tiedot: US 6268074B1 2001)  
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Katodin sisääntulon suoraruiskutus 

Menetelmässä ruiskutetaan vettä joko nesteenä tai kaasuna suoraan katodin sisääntuloon. 

Nestemäinen suoraruiskutus on yleisempi menetelmä kuin kaasumainen suoraruiskutus, sillä 

kaasumaiseen olomuotoon saaminen vaatii yleisesti lämmitystä kyseisessä tilanteessa. 

Suoraruiskutus aiheuttaa varsinkin suuremmilla tuloilman massavirroilla bipolaarilevyn ja 

elektrolyytin tulvimista, jonka johdosta on suunniteltu erilaisia variaatioita tulvimisen eh-

käisemiseksi esimerkiksi ruiskutuskammio (Kuva 8.). 

 

Ruiskutuskammioon virtaa kuiva tuloilma, jonka sekaan ruiskutetaan vettä. Ruiskutuskam-

miossa on ruiskun jälkeen kenno (Mist eliminator), joka estää isojen vesipisaroiden kulkeu-

tumisen polttokennolle. Kenno edistää myös tuloilman kostuttamisessa, kun ilma kulkeutuu 

kostean kennon läpi. Huonoja puolia on laitteiston iso koko ja tuloilman lämpeneminen 

(Chang et al. 2018, s. 651–652.) 

Entalpiapyörä (engl. Enthalpy wheel) 

Entalpiapyörä eli pyörivä lämmönsiirrin on yksi yleisemmin käytetty lämmön- ja massan-

siirrin ilman- ja lämmönsiirrossa. Entalpiapyörä koostuu esimerkiksi hunajakenno tyyppi-

sestä tai aaltoilevasta kennostosta. Entalpiapyörän pyörimisen ansiosta kennostoon varautuu 

ja poistuu vuoroin lämpöä ja kosteutta (Kuva 9.).  

Kuva 8. Ruiskutuskammio tuloilman kostutuksen 

edistämiseksi. (tiedot: Chang et al. 2018) 
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Entalpiapyörän etuja ovat alhainen valmistuskustannus, pieni koko ja vähäinen painehäviö 

entalpiapyörän yli. Entalpiapyörän haasteena pidetään mahdollisia vuotohäviöitä kahden eri 

kanavan välillä, jos kanavien paine-ero on suuri. Paineistetussa PEM-polttokennosovellu-

tuksessa vuotoja voidaan ehkäistä asentamalla entalpiapyörä ennen kompressoria, jolloin tu-

levan ilman paine olisi mahdollisimman lähellä katodilta lähtevän kanssa (Kuva 10.).  

 

Kosteuden määrää voidaan säätää muuttamalla entalpiapyörän pyörimisnopeutta. Entalpia-

pyörää käyttäessä tulee huomata, että katodilta tuleva kostea ilma on lämmintä. Tämän jäl-

keen ilma lämpenee vielä lisää kompressorin paineistuksen myötä. Näin ollen tuloilmaa tu-

lee jäähdyttää ennen polttokennoa esimerkiksi lämmönsiirtimellä. (Casalegno et al. 2011, s. 

5001–5008.) 

Kuva 9. Havainnollistava kuva entalpiapyörästä aaltomaisella kennostolla. (muo-

kattu: Casalegno et al. 2011) 

Kuva 10. Entalpiapyörän sijoittaminen ennen kompressoria. (tiedot: Casalegno et al. 2011)  



32 

 

Kaasukuplinta 

Kaasukuplinta on yksi käytetyistä menetelmistä kosteuttaa PEM-polttokennolle menevää il-

maa. Kaasukuplinnassa käytetään vedellä täytettyä säiliötä. Säiliöön tulee kuivaa ilmaa ja 

säiliön jälkeen ilma on kosteutettua (Kuva 11.). Säiliön vesi on deionisoitua vettä katodin 

ulostulosta. Ilman suhteellinen kosteus nousee, kun ilma muodostaa kuplintaa vedessä ja 

kaasu-neste pinta-ala kasvaa tehostaen massansiirtopinta-alaa. Kostutuksen tehokkuus riip-

puu muun muassa veden lämpötilasta ja sisään tulevasta kuivaan ilman virtauksen määrästä.  

 

Kaasukuplintamenetelmän huonoja puolia on mahdollisten isompien vesipisaroiden synty-

minen, jotka voivat aiheuttaa tulvintaa sekä tukkia kaasun diffuusioväyliä, systeemin suuri 

koko, ilman lämpeneminen säiliön yli ja painehäviö säiliön yli. (Chang et al. 2018, s. 650–

651.) Painehäviö laskee paineistuksesta saatuja hyötyjä, suurentaa paine-eroa elektrolyytin 

yli aiheuttaen vaurion mahdollisuutta elektrolyytissä. Painehäviötä voitaisiin korvata tehok-

kaammalla kompressorilla, mutta se vähentäisi polttokennon hyötysuhdetta. 

  

Kuva 11. Yksinkertaistettu kuva kuplintasäiliöstä. Lähde: 

(tiedot: Chang et al. 2018) 
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOKSET 
 

PEM-polttokennon kosteudenhallinta perustuu reaktiotuotteen poistamiseen ja yleisimmin 

käytetyn PFSA:han pohjautuvan elektrolyyttinä toimivan membraanikalvon ominaisuuteen, 

jossa vetyionien johtavuus on lähes suoraan verrannollinen kalvon suhteelliseen kosteuteen, 

joka huomattiin kuvasta 2. Vetyionien johtavuuden kasvu taas lisää virrantiheyttä polttoken-

nossa. On myös membraanikalvoja, joiden toimintaominaisuudet eivät ole sidoksissa suh-

teelliseen kosteuteen, mutta niillä on PFSA:han pohjautuviin verrattuna muita heikkouksia, 

kuten pienempi tehontiheys sekä sieto epäpuhtauksia kohtaan on alhaisempi. PFSA:han poh-

jautuvia membraanikalvoja käytettäessä katodin ulostulon suhteellinen kosteus tulisi olla 

80–100 % :n väliltä, jotta membraanikalvon ominaisuudet säilyvät. 

Muiden komponenttien kuin elektrolyytin on tarkoituksena muodostaa kosteudenhallinnan 

osalta mahdollisimman optimaaliset virtauskanavat ja diffuusioväylät, jotta elektrolyytti ei 

pääse kuivumaan eikä tulvimista syntyisi vähentäen polttokennon tehokkuutta. Eli muut 

komponentit käytännössä toimivat elektrolyytin alaisuudessa kosteudenhallinnan osalta. 

PEM-polttokennon optimaalinen operointipaine osoittautui 0,2-0,25 MPa:n välille, jolloin 

paineistuksesta saadut hyödyt ovat suurimmillaan. Hyötyjä ovat kennosta saatavan jännit-

teen kasvu ja veden osuuden vähentyminen lähes kolmannekseen kuivaa ilmakiloa kohti 

suhteellisen kosteuden pysyessä vakiona. Paineistamiseen sopii useita kompressoreita, joista 

yleisimpiä ovat radiaalikompressori, ruuvikompressori ja roots-puhallin. Kompressoria va-

litessa tulee huomata, että ilman pitää olla öljytöntä. Hyötyjen perusteella paineistus on kan-

nattavaa, mutta tulee muistaa, että kompressori käyttää osan polttokennon tuottamasta ener-

giasta. 

Vaikka PEM-polttokennoa käytetään paineistettuna 0,2 MPa:n paineessa operointilämpöti-

lassa 80 ℃:sta niin laskentaesimerkki osoitti, että suhteellinen kosteus voi jäädä silti pie-

nemmäksi mitä suositellaan, kun syötetään kuivaa tuloilmaa. Suhteellisen kosteuden määrää 

katodin ulostulossa voitaisiin nostaa laskemalla operointilämpötilaa tai nostamalla operoin-

tipainetta, mutta lämpötilan lasku lisää häviöitä ja paineistuksen nosto kompressorilla vaatisi 

lisää tehoa polttokennosta. Niinpä kosteutta olisi syytä lisätä prosessiin menettämättä polt-

tokennosta saatavaa tehoa. 



34 

 

Elektrolyytin kostutusta voidaan tehostaa sisäisenkostutus menetelmien avulla, mutta sei ei 

takaa kosteuden tarpeellista määrää. Näin ollen kosteutta voidaan tuoda katodille CEGR:n 

avulla. Työssä esiteltiin muutamia varteen otettavia ulkoisen kostutusmenetelmiä, joita voi-

daan käyttää polttokennon ollessa paineistettuna. Työssä ilmeni myös, että kostutus tulee 

suorittaa mahdollisimman pienininä pisaroina tulvimisen ja tukkeutumisen ehkäisemiseksi. 

Taulukossa 3 on vertailtu ulkoisten kostutusmenetelmien ominaisuuksien avulla sopivuutta 

PEM-polttokennon yhteyteen. 

Taulukko 3. Ulkoisten  kostutusmenetelmien vertailua ominaisuuksien mukaan. (1 Omi-

naisuutta ei tiedetä, mutta voidaan olettaa sen olevan samaa kokoluokkaa kuin katodin si-

sääntulon suoraruiskutus.) 

Ulkoinen kostu-

tusmenetelmä 

Sumuruiskutus 

kompressoriin 

Entalpiapyörä 

(engl. Enthalpy 

Wheel) 

Katodin sisääntu-

lon suoraruisku-

tus 

Kaasukuplinta 

Koko ★★★☆☆1 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ 

Lämpötilan muu-

tos 

★★★★★ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 

Paineenmuutos ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ 

Keskiarvo 4,3/5 3,3/5 2,7/5 2,0/5 

 

Mitä korkeamman arvosanan kostutusmenetelmä on saanut ominaisuuden osalta, niin sitä 

paremmin se soveltuu paineistetun PEM-polttokennon yhteyteen. Mitä vähemmän kostutus-

menetelmä vie tilaa niin sitä paremman arvion se saa myös koko-ominaisuudesta, sillä näin 

ollen polttokennojärjestelmää voidaan soveltaa yhä useampaa käyttökohteeseen. Polttoken-

non eksotermisestä reaktiosta vapautuu lämpöä, jolloin kostutusmenetelmällä ei haluta 

myöskään nostaa operointilämpötilaa entisestään lisäten jäähdytyksen tarvetta. Tämän 

vuoksi lämpötilan muutos ominaisuus saa sitä paremman arvion mitä vähemmän kostutus-

menetelmällä on lämpötilaa nostavia vaikutuksia. Mitä korkeamman arvosanan  kostutus-

menetelmä on saanut paineenmuutos-ominaisuudesta, niin sitä pienempi vaikutus sillä on 

paineen alenemiseen. 

Taulukosta 3 voidaan huomata, että katodin sisääntulon suoraruiskutus ja kaasukuplinta me-

netelmät eivät olisi sopivia vaihtoehtoja kostutusmenetelmäksi verrattuna sumuruiskutus 
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kompressoriin ja entalpiapyörään. Kaasukuplinta menetelmästä voidaan myös todeta, että se 

ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla liikkuviin sovelluskohteisiin säiliönsä vuoksi. Kaa-

sukuplinta menetelmää voitaisiin kuitenkin soveltaa esimerkiksi stabiileissa olosuhteissa, 

kuten laboratorio-olosuhteissa sen yksinkertaisuuden vuoksi. 

Arvioinnin perusteella voidaan todeta sumuruiskutuksen kompressoriin olevan keskiarvol-

taan parhain. Sen kokoluokka on arvioitu olevan suhteellisen sama kuin sisääntulon suora-

ruiskutuksella, sillä itse menetelmät ovat ruiskutuksen osalta osittain samankaltaisia. Sumu-

ruiskutuksella kompressoriin saadaan jopa positiivisia muutoksia lämpötilan muutoksen 

suhteen, sillä se viilentää paineistettua ilmaa. Ainoastaan entalpiapyörä olisi kokonsa puo-

lesta sopivampi kuin sumuruiskutus kompressoriin, jolloin sen soveltuvuus käyttökohteisiin 

olisi laajempi, mutta haittana sillä on tuloilman lämmitys. 

Vaikka NASA hylkäsi PEM-polttokennot 60-luvulla niiden vaikean kosteudenhallinnan 

vuoksi, niin voidaan todeta, että nykyään tieto kosteudenhallinnasta on hyvällä tasolla ja 

tarvittavaa tekniikkaa on saatavilla. PEM-polttokennojen käyttö on tekniikan kannalta so-

vellettavissa, joka voidaan huomata sen yleisyyden vuoksi polttokennoista ja Toyotan teke-

mästä maailmanennätys ajosta. 

Jatkon kannalta olisi hyvä selvittää esimerkiksi CFD-ohjelmiston (Computational Fluid Dy-

namics) tai laboratoriotutkimuksen avulla, miten kosteus eli vesipisarat käyttäytyvät PEM-

polttokennojärjestelmään kytketyssä kompressorissa silloin, kun kostutusmenetelmänä on 

sumuruiskutus kompressoriin tai silloin, kun kostutus tapahtuu ennen kompressoria. Esimer-

kiksi miten pisarat käyttäytyvät paineistuksessa sekä aiheutuuko niistä haittaa kompresso-

rille pidemmällä aikavälillä, sillä kyseisestä aiheesta on niukasti julkaisuja saatavilla. 
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6 YHTEENVETO 
 

Kandidaatintyössä selvitettiin paineistettuna toimivan PEM-polttokennon kosteudenhallin-

taa. Työssä lähdettiin liikkeelle pohjustaen vetypolttokennon toimintaperiaatteita, jonka jäl-

keen siirryttiin PEM-polttokennon niin sanottuun kompastuskiveen eli kosteudenhallintaan. 

Itse PEM-polttokennon kosteudenhallinta osoittautui hieman monimutkaiseksi sekä haas-

teelliseksi, sillä jo itse polttokennon koko on hyvin pieni puhumattakaan sen elektrolyyttinä 

käytetyn membraanikalvon paksuudesta, joka on yleisesti 10–175 µm:n väliltä. 

Elektrolyytin ideana on johtaa vetyionit anodilta katodille sähkökemiallista reaktiota varten, 

jolloin vedystä vapautuu elektroneja. Työssä saatiin selville, että PFSA pohjaista membraa-

nia käyttäessä vetyionien johtavuus on lähes suoraan verrannollinen kalvon suhteelliseen 

kosteuteen. Muiden komponenttien pääperiaatteena kosteudenhallinnassa on siirtää kos-

teutta siten, ettei kenno kuivu tai tulvi. 

Tämän jälkeen työssä edettiin selvittämään, miten paineistus vaikuttaa PEM-polttokennon 

toimintaan sekä sen vaikutusta suhteelliseen kosteuteen. Paineistus osoittautui pääosin posi-

tiiviseksi asiaksi PEM-polttokennon toiminnan parantamiseksi, sillä se nostaa polttokennon 

tehokkuutta ja vähentää veden tarvetta suhteellisen kosteuden pysyessä vakiona. Ainoastaan 

paineistuksen haittapuolena on se, että kompressori vie tilaa sekä vaatii keskimääräisesti 

noin 20 %:a polttokennon tuottamasta tehosta. 

Työssä saatiin selville, että esimerkiksi katodipuolen lisäkostutusta ulkoisilla menetelmillä 

reaktiotuotteesta on syytä käyttää, kun katodin ulostulon suhteellinen kosteus on alle 80 %:a. 

Suhteellisen kosteuden ollessa katodin ulostulolla yli 100 %:a polttokenno tulvii ja siitä ai-

heutuu reagenssikaasujen ja reaktiotuotteen kulkeutumisen esto virtauskanavien sekä diffuu-

siokerroksen tukkeutumisesta. Tulviminen aiheuttaa myös tiivistysmateriaalien irtoamista, 

joka altistaa katalyyttikerroksen ja membraanikalvon saastumiselle. 

Voidaankin todeta, että paineistettuna PEM-polttokenno voisi olla esimerkiksi yksi vaihto-

ehto päästöjen vähentämiseksi, kunhan sen toiminnalle oleellisesta kosteudesta pidetään 

huoli.  
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