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Hiilineutraalin yhteiskunnan yksi mahdollinen osa-alue on vetytalous. Vihreän vedyn 

valmistaminen elektrolyyttisesti on hyvin energiaintensiivinen prosessi ja käytettävien 
raaka-aineiden puhtauskriteerit ovat korkeat. Tämän työn tarkoituksena oli esitellä ja tutkia 

elektrolyyttisesti valmistetun vedyn tuotannossa käytettäviä puhdistusprosesseja. 

Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa etsittiin tietoa olemassa olevista veden sekä 
kaasujen puhdistusmenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta veden elektrolyysiprosessille. 

Kaasujen puhdistuksessa käsiteltiin kuivausta sekä vedyn ja hapen puhdistusta. Työssä 
pyrittiin myös vertailemaan puhdistusprosesseja esimerkiksi energiankulutuksen 

perusteella. 

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että vedenpuhdistus lähes ultrapuhtaan veden tasolle 
vähentää energiakulutusta ja korroosiota itse elektrolyyserissä ja mahdollistaa hyvin puhtaan 

vedyn ja hapen valmistuksen. Kaasujen puhdistuksesta elektrolyyttisesti valmistetun vedyn 
tuotannossa  tutkimustieto on vielä vähäistä ja sitä tulisi tutkia yksityiskohtaisemmin. 

Fossiilista raaka-aineista valmistetun vedyn puhdistusmenetelmien soveltuvuuden 

tutkimista elektrolyysillä valmistetun vedyn puhdistamiseen tulisi jatkaa. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

Roomalaiset 

F Faradayn vakio (96485 C/mol) 

Q Lämpöenergia, (J) 

U jännite, (V) 

z siirtyvien elektronien lukumäärä vetymolekyyliä kohti (z = 2) 

ΔG Gibbsin vapaa energia, (J) 

ΔH Entalpian muutos, (J) 

 

Kreikkalaiset 

Δ delta, kuvaa erotusta 

 

Alaindeksit 

act activation, aktivoituminen 

cell kenno 

con konsentraatio 

ohm ohminen 

rev reverse, käänteinen 
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Lyhenteet 

 

AEL  alkaline electrolysis/electrolyzer 

ASTM  American Society of Testing and Materials 

DI  deionized water 

EDI  electrodeionization 

IX  ion exchange 

MEA  membrane electrode assembly 

MED  multi-effect flash distillation 

MSF  multi-stage flash distillation 

PEC  photoelectrochemical system 

PEMEL proton exchange membrane electrolysis/electrolyzer 

PSA  pressure swing adsoption 

SOEL  solid oxide electrolysis/electrolyzer 

SOFC  solid oxide fuel cell 

TOC  total organic carbon 

TSA  temperature swing adsorption 

UPW  ultrapure water 

UV  ultra-violet light 
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1 Johdanto 
 

Ilmastonmuutoksesta johtuen Yhdistyneet Kansakunnat solmivat 12.12.2015 Pariisin 

ilmastosopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 

maailmanlaajuisesti sille tasolle, että ilmaston lämpeneminen jäisi 1.5 asteeseen (United 

Nations 2015). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi fossiilisten energialähteiden korvaaminen 

vihreällä energialla vaatii uusia energiantuotantomenetelmiä sekä jo olemassa olevien 

menetelmien kehittämistä taloudellisesti kannattavalle tasolle. Yksi merkittävä osa-alue 

vihreää siirtymää on vetytalous, jossa hyödynnetään vetyä laajasti yhteiskunnan eri osa-

alueilla polttoaineena sekä energiavarastona. Sähkön tarpeen kasvaessa täytyy energia saada 

varastoitua talteen ylijäämäisiltä sähköntuotantokausilta, sillä energian tuotanto uusiutuvilla 

energianlähteillä esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergialla ei vielä riitä ylläpitämään riittävän 

korkeaa tasoa niiden energiantuotantokapasiteetin vaihteluista johtuen. Vety sopii juuri 

korkeasta energiasisällöstään johtuen ylijäämäisen energian varastointiin, joka voidaan 

hyödyntää uudelleen energiatuotannon laskiessa ja tarpeen kasvaessa. Hiilineutraalisti 

valmistettu vety tuotetaan tällä hetkellä pääasiallisesti veden elektrolyysillä. Tämä 

kandidaatintutkielma käsittelee elektrolyyttisesti valmistetun vedyn tuotantoa sekä siinä 

käytettäviä puhdistusprosesseja. Puhdistusprosessien kehittämisellä voidaan vähentää 

elektrolyyttisesti tuotetun vedyn valmistuksen energiakuluja sekä tuotekaasujen puhtaus 

saadaan korkeammalle tasolle. Elektrolyytisesti tuotetun vedyn puhtaus voi yltää jopa 

99.999 til.-%, mutta prosessin energiakulut nostavat tuotantohinnan 3-5 kertaiseksi 

fossiilisista polttoaineista tuotettuun vetyyn verrattuna, mikä on tällä hetkellä pääasiallisin 

(yli 90 %) vedyn tuotantomenetelmä (Ursua, Gandía, Sanchis 2012). 

Aiemmissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa elektrolyysillä tuotetulle vedylle sekä 

prosessissa käytetyn veden puhtaudelle puhdistusprosessivaihtoehtoja ei ole vertailtu laajasti 

keskenään. Vetyä on valmistettu fossiilisista raaka-aineista useilla eri metodeilla jo pitkään 

ja siten kaasujen puhdistusmenetelmät ovat hyvin tunnettuja. Koska veden elektrolyysillä 

valmistetaan vetyä vielä suhteellisen vähän verrattuna hiilivetyprosesseihin, kaasujen 

puhdistusmenetelmien soveltuvuudesta ei ole tehty kovinkaan paljon erillistä tutkimusta. 

Veden puhtauskriteerit elektrolyysiprossessia varten ovat hyvin korkeat, joten syötettävän 

veden puhdistus on tärkeää elektrolyyserien optimaaliselle toiminnalle. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla ja koota yhteenveto veden ja kaasujen  

puhdistusmenetelmistä sekä selvittää niiden soveltuvuutta elektrolyysiprosessille. 

Tutkimuskysymyksinä toimivat: ”Mitä puhdistusprosesseja vedyn valmistamisessa 

elektrolyyttisesti tarvitaan?”, ”Miten raaka-aineiden puhtaus vaikuttaa 

elektrolyysiprosessiin?” ja ”Mitkä puhdistusprosessit soveltuvat käytettäväksi vedyn 

valmistamiseen elektrolyysillä?”. Tutkimus rajattiin käsittelemään veden sekä tuotekaasujen 

puhdistusta vaadittavien puhtauskriteerien perusteella. Tutkimus koostuu käytettävien 

elektrolyysiprosessien perusteista, vedenpuhdistusmenetelmistä sekä 

kaasunpuhdistusmenetelmien osiosta. 

 

2 Veden elektrolyysi 

 

Vedyn valmistus elektrolyyttisesti tapahtuu veden sähkökemiallisesta hapetus-pelkistys-

reaktiosta elektrodeilla, kun siihen johdetaan tasasuunnattua sähkövirtaa. Elektrolyysikenno 

koostuu tasavirtalähteestä, elektrolyytistä sekä kahdesta elektrodista anodista ja katodista. 

Yksinkertaistettuna elektrolyysissä tapahtuu seuraava kokonaisreaktio.    

  

H2O → H2(g) +
1

2
O2(g)      (1) 

 

Tarvittava energiamäärä määritetään termodynamiikan avulla prosessin entalpian 

muutoksesta (ΔH). Elektrolyysi vaatii sähköenergiaa, joka kemiallisessa termodynamiikassa 

määritellään Gibbsin vapaana energiana (ΔG). Loppu energia elektrolyysiprosessissa on 

lämpöä (Q), joka sitoutuu veden endotermisestä (ΔH > 0) hajoamisreaktiosta. (Ursua, 

Gandía, Sanchis 2012.) 

∆𝐺 = ∆𝐻 –  𝑄      (2) 

 

jossa ΔG Gibbsin vapaa energia, (J) 

 ΔH Entalpian muutos, (J) 

 Q Lämpöenergia, (J) 
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Alhaisin kennojännite, jolla elektrolyysireaktio käynnistyy määritellään seuraavasti 

 

𝑈𝑟𝑒𝑣 =
∆𝐺

𝑧∗𝐹
      (3) 

 

jossa F Faradayn vakio (96485 C/mol) 

 Urev Käänteinen kennojännite (V) 

 z siirtyvien elektronien lukumäärä vetymolekyyliä kohti (z = 2) 

 

Kun elektrolyysikennoon syötetään tasasuunnattua sähkövirtaa, kennon jännite kasvaa 

minimiarvosta, sillä elektrodien välillä tapahtuu erilaisia häviöitä. Pääasiassa jännitehäviöt 

johtuvat ylijännitteistä sekä parasiittisista sähkövirroista. Ylijännitteet johtuvat 

elektrolyysikennon komponenttien sekä prosessissa muodostuvien kaasukuplien 

aiheuttamasta resistanssista eli vastustuksesta systeemissä, mitä kutsutaan Ohmisiksi 

häviöiksi. Energian johtuminen elektrodilta toiselle elektrolyytin kautta vaatii ylijännitteen, 

jota kutsutaan aktivoitumisylijännitteeksi (Uact). Aineensiirto konvektiolla sekä diffuusiolla 

aiheuttavat kennossa konsentraatioylijännitteen (Ucon). Elektrolyysikennon kokonaisjännite 

(Ucell) koostuu siis vaadittavasta minimijännitteestä sekä jännitehäviöistä systeemissä. 

(Ursua, Gandía, Sanchis 2012.), (Buttler, Spliethoff 2018.) 

 

𝑈𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑈𝑟𝑒𝑣 + 𝑈𝑜ℎ𝑚 +𝑈𝑎𝑐𝑡 +𝑈𝑐𝑜𝑛    (4) 

 

 

jossa Uact aktivoitumisylijännite 

 Ucell kennon kokonaisjännite 

 Ucon konsentraatioylijännite 

 Uohm ohminen jännitehäviö 
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Pelkistyspuolireaktio tapahtuu negatiivisen varauksen omaavalla katodilla, jossa muodostuu 

vetyä ja hapettumispuolireaktio tapahtuu positiivisella anodilla, jossa muodostuu happea. 

Elektrodien täytyy olla hyvin sähköä johtavia, korroosion kestäviä sekä inerttejä eli ne eivät 

saa reagoida elektrolyysireaktion lähtöaineiden tai tuotteiden kanssa. Jotta veden 

sähkönjohtavuus saadaan riittävän tehokkaaksi, on käytettävä elektrolyyttiä. Elektrolyytti 

voi olla kiinteä tai veteen voidaan lisätä suolaa elektrolyyttiliuoksen muodostamiseksi. 

Elektrolyytin valinta vaikuttaa merkittävästi elektrolyysiprosessiin, sillä osa prosessissa 

syntyvistä sivutuotteista riippuvat käytettävästä elektrolyytistä. (Ursua, Gandía, Sanchis 

2012.) 

Elektrolyysikennot voidaan asettaa moduuleihin, joissa kennot on liitetty toisiinsa 

rinnakkain, sarjaan tai yhdistelemällä kytkentätapoja samalla tavalla kuten akkuja 

yhdistettäessä. Moduulit voidaan myös liittää toisiinsa rinnan tai sarjaan, jolloin voidaan 

säätää elektrolyysissä käytettävää jännitettä. (Ursua, Gandía, Sanchis 2012.) 

Vedyn tuotannossa käytetyimmät elektrolyysityypit ovat alkalielektrolyysi (AEL, alkaline 

electrolysis), protoninvaihtomeerimembraanielektrolyysi (PEMEL, proton exchange 

membrane electrolysis) ja kiinteä oksidielektrolyysi (SOEL, solid oxide electrolysis). 

Menetelmän valinta on riippuvainen käytettävästä elektrolyytistä. Alkalielektrolyysissä 

käytettävä elektrolyytti on liuotettu veteen, kun taas muissa kahdessa menetelmässä 

elektrolyytti on kiinteä. (Buttler, Spliethoff 2018.) 

 

2.1. Alkalielektrolyyserit (AEL) 
 

Alkalielektrolyysissä lisätään veteen alkalimetallia sisältävää suolaa, elektrolyyttiliuoksen 

muodostamiseksi ennen elektrolyyseriin syöttöä. Yleisimmin vedyn valmistuksessa käytetty 

elektrolyyttiliuos on 25 - 30 % kaliumhydroksidin (KOH) vesiliuos, mutta myös muita 

elektrolyyttejä kuten natriumkloridia (NaCl) käytetään, (Ursua, Gandía, Sanchis 2012).  

Merivesi on lähes loputon raaka-aineen lähde elektrolyysiä varten. Ongelmana suolaisen 

meriveden käytössä on sen puhtaus ja veteen liuennutta natriumkloridia käytettäessä 

elektrolyyttinä muodostuva myrkyllinen kloorikaasu (Cl2). Kehitteillä on useita eri 

menetelmiä, joilla vetyä saataisiin tuotettua merivedestä ilman kloorin muodostumista 

prosessissa. (Amikam, Nativ, Gendel 2017.) 
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Alkalielektrolyysikennossa hapettumis-pelkistymispuolireaktiot tapahtuvat liuoksessa 

kahden elektrodin pinnalla. Katodilla tapahtuva pelkistysmisreaktio on kaavan (2) mukainen 

ja anodilla tapahtuva reaktio on esitetty kaavassa (3). Tuotekaasut nousevat nesteestä 

nosteen vaikutuksesta ja ne johdetaan elektrolyyseristä puhdistettavaksi. AEL-prosessilla 

tuotettu vety vaatii tehokkaan kuivausprosessin, sillä elektrolyyttiliuoksesta kohoavat 

kaasukuplat kuljettavat mukanaan myös nestettä. Vedyn ja hapen puhtaudet kuivauksen 

jälkeen ovat tyypillisesti 99.5-99.9 % ja 99-99.8 %. (Buttler, Spliethoff 2018.) 

 

2H2O(𝑙) + 2e
− → H2(𝑔) + 2OH

−(𝑎𝑞. )    (2) 

 

2OH−(𝑎𝑞. ) →
1

2
O2(𝑔) + 2e

−    (3) 

 

 

Kuvassa (1) on esitetty alkaelektrolyyserikennon toimintaperiaate. 

 

 

Kuva 1: Alkalielektrolyyserin (AEL) yksinkertaistettu toimintaperiaate. Anodin ja 

katodin välissä on membraani (diaphragm), joka estää ionien kulkeutumisen 

väärään suuntaan. (Ursua, Gandía, Sanchis 2012.). 
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2.2 Protoninvaihtomembaanielektrolyyserit (PEMEL) 
 

Toiseksi käytetyin elektrolyysityyppi teollisessa vedyn tuotannossa on 

protoninvaihtomembraanielektrolyysi (PEMEL, proton exchange membrane electrolyzer) 

eli kiinteä membraanielektrolyysi. Kyseisessä elektrolyysityypissä polymeeristä valmistettu 

membraani (paksuus alle 0.2 mm) toimii protoninvaihtajana (H+) elektrodien välillä, joilloin 

syötettävään veteen ei tarvitse lisätä elektrolyyttiä. Membraani on usein kiinnitetty suoraan 

elektrodeihin muodostaen membraanielektrodikokoonpanon (MEA, membrane electrode 

assembly). (Ursua, Gandía, Sanchis 2012.) 

PEMEL voidaan jakaa vielä kahteen eri luokkaan, happamaan ja alkaliseen PEMEL:iin, 

joista happamassa ympäristössä toimiva elektrolyyserityyppi on laajasti käytetty 

teollisuudessa, (Pasquale, Perrone, Silvello 2021). Protoninvaihtomembraanin happamasta 

ympäristöstä johtuen elektrodien täytyy olla valmistettu jalometallista kuten iridiumista (Ir) 

ja katodilla usein käytetystä platinasta (Pt), (Ursua, Gandía, Sanchis 2012). 

Yhtälöissä (4) ja (5) on esitetty PEMEL:ssä tapahtuvat hapetus-pelkistysreaktiot ja kuvassa 

(2) on kuvattu kyseisen elektrolyysikennon toimintaperiaate yksinkertaistetusti. 

 

 

2H+(𝑎𝑞. ) + 2e− → H2(𝑔)     (4) 

 

H2O(𝑙) →
1

2
O2(𝑔)+ 2H

+(𝑎𝑞. ) + 2e−    (5) 
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Kuva 2: Protoninvaihtomembraanielektrolyyserin yksinkertaistettu toimintaperiaate, 
(Ursua, Gandía, Sanchis 2012). Elektrodit on kiinnitetty niitä erottavaan 

ohueen polymeerimembraaniin, jossa protonit (H+) kuljettavat sähkövirtaa 

systeemissä. 

 

 

2.3 Kiinteäoksidielektrolyyserit (SOEL) 
 

Kiinteäoksidielektrolyysi on kehitysvaiheessa oleva elektrolyysimenetelmä, jossa 

elektrolyyttinä käytetään erilaisia sähköä johtavia oksidimateriaaleja. 

Kiinteäoksidielektrolyyseriä (SOEL, solid oxide electrolyzer) käyttämällä veden 

elektrolyysi tapahtuu korkeissa lämpötiloissa (600 ˚C – 900 ˚C) höyryfaasissa. Kyseisellä 

menetelmällä päästään korkeampiin elektrolyyserin hyötysuhteisiin, kuin alkali- tai 

protoninvaihtomembraanielektrolyysillä. Kiinteäoksidielektrolyyserissä tapahtuu 

yhtälöiden (6) ja (7) mukaiset puolireaktiot. Elektrolyyserissä höyry ja kierrätetty vety 

syötetään molemmat katodille, jossa muodostuu vetykaasua. Oksidi-ionit (O2-) kulkevat 

oksidielektrolyytin läpi anodille, jossa muodostuu happea. (Ursua, Gandía, Sanchis 2012) 
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H2O(𝑔) + 2e
− → H2(𝑔) + O

2−    (6) 

 

O2− →
1

2
O2(𝑔) + 2e

−     (7) 

 

 

 

Kuva 3: Kiinteäoksidielektrolyyserin (SOEL) yksinkertaistettu toimintaperiaate 

(Ursua, Gandía, Sanchis 2012). Keraaminen elektrolyytti erottaa elektrodit 
toisistaan ja kuljettaa oksidi-ionit (O2-) ja elektronit vastakkaisesti 

varautuneelle elektrodille. Vesi syötetään kennoon höyrynä. 

 

Reaktion tapahtuessa kaasufaasissa tarvitaan enemmän reaktiopinta-alaa elektrodeilla, joten 

niiden täytyy olla valmistettu huokoisesta materiaalista. Tyypillisesti käytetty 

elektrolyyttimateriaali SOEL:ssa on zirkonialla (ZrO2) stabiloitu ytria (Y2O3), (YSZ). 

Katodina käytetään yleensä nikkelistä (Ni) ja YSZ:sta koostuvaa metallikeramiaa. Anodi on 

valmistettu yleensä YSZ:an ja lantaniumia (La) sisältävän mineraalin, kuten 

lantaniummanganiitin (LaMnO3), -ferriitin (LaFeO3) tai -kobaltin (LaCoO3) sekoituksesta, 

joka on osittain korvattu strontiumilla (Sr). Kyseinen materiaalisekoite johtaa hyvin sähköä 

sekä kestää toimintakykyisenä korkeissa lämpötiloissa. (Ursua, Gandía, Sanchis 2012.) 
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2.4 Veden fotoelektrolyysi 
 

Veden elektrolyysi fotoelektrokemiallisilla systeemeillä (PEC, photoelectrochemical 

system) on hyvin lupaava menetelmä vedyn tuottamiseen sen alhaisten 

materiaalikustannusten sekä potentiaalisesti korkean hyötysuhteensa takia. 

Fotoelektrolyysissä käytetään samankaltaisia puolijohteita, kuin aurinkokennoissa. 

Puolijohteet ovat epämetalleja, joilla on metalleille tyypillisiä ominaisuuksia, minkä takia 

niitä hyödynnetään elektroniikassa. P- ja n-tyypin puolijohteet on yhdistetty p-n-liitännäksi, 

jossa muodostuu sähkökenttä auringonvalon säteilyenergian vaikutuksesta, kun elektronit 

vaihtavat paikkaansa elektronikuorien välillä. Kun fotoni, jonka energia on puolijohteen 

elektronikuoren energiatasoa korkeammalla, se absorboituu p-n-liitokseen ja elektroni 

vapautuu. Vapautuneen elektronin paikalle jää tyhjää, joka korvautuu vastapuolen 

puolijohteelta saatavalla elektronilla. Elektronien liike p-tyypin puolijohteen eli 

elektronivajeisen fotokatodin (photocatode) ja n-tyypin puolijohteen eli 

elektroniylijäämäisen fotoanodin (photoanode) välillä muodostaa sähkökentän veden 

elektrolyyttiliuoksessa. Liuokseen ei muodostu sähkövirtaa, kuten perinteisissä 

elektrolyysimenetelmissä, vaan vesi halkeaa vedyksi ja hapeksi. (Holladay ym. 2009.) (Van 

de Krol, Grätzel 2012.) 

Muodostuneet vety- ja happikaasu erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä membraanilla, 

Fotoelektrodien materiaaleina on tutkittu useita eri vaihtoehtoja, kuten ohutfilmistä 

wolframioksidia (WO3), rautaoksidia (Fe2O3), ja titaanioksidia (TiO2), fotoanodina n-

galliumarseenia (n-GaAs), n-galliumnitridiä (n-GaN), kadmiumsulfidia (CdS) sekä 

sinkkisulfidia (ZnS) ja fotokatodina yhdisteitä ClGS/Pt, p-InP/Pt ja p-SiC/Pt. (Holladay ym. 

2009.) Kuvassa (4) on esitetty fotoelektrolyysikennon rakenne. 
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Kuva 4: Fotoelektrolyysikennon toimintaperiaate. Anodia ja katodia yhdistää 
ulkoinen johdin, jotta elektronit pääsevät kiertämään systeemissä. Elektrodit 

erottaa toisistaan puoliläpäisevä membraani, joka estää tutotekaasujen pääsyn 

vastakkaiselle puolelle elektrolyysikennoa. (Wang ym. 2012) 

 

Veden fotokemiallinen halkaisu vaatii termodynamiikan perusteella 1.23 V jännitteen ja 

kaupallisessa käytössä olevat elektrolyyserit käyttävät noin 1.9 V jännitettä, joten PEC 

systeemien maksimaalinen hyötysuhde (1.23 V/1.9 V) energian muunnoksessa asettuu 65 

%:iin, (Van de Krol R; Grätzel M. 2012). Tämänhetkinen tutkimus fotoelektrolyysissä pyrkii 

kennon toimintaan myös alhaisella valon absorbtiolla sekä parantamaan 

fotoelektrolyysiprosessin stabiilisuutta valosäteilyn intensiteetin muuttuessa ajan suhteen, 

(Holladay ym. 2009).  

 

2.5 Elektrolyysimenetelmien edut ja haitat 

 

Veden eri elektrolyysimentelmillä on omat etunsa toisiinsa verrattuna. AEL ja PEMEL 

soveltuvat kaupalliseen käyttöön valmistettaessa suuria määriä vetyä, kun SOEL ja 

fotoelektrolyysi ovat vielä kehitysasteella, mutta lupaavat hyviä tuloksia pienessä 

mittakaavassa. 

Alkalielektrolyysin etuna ovat sen edulliset investointikulut ja prosessin tunnettavuus. 

Elektrolyyttiliuos aiheuttaa elektrolyysikennoissa ja muualla prosessissa korroosiota. 

Käytettävän elektrolyyttisuolan tulee myös olla suhteellisen puhdasta, jolloin vältytään 

sivureaktioilta elektrolyysiprosessissa. 
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PEMEL:illä voidaan tuottaa hyvin puhdasta vetyä ja se ei tarvitse nestemuodossa olevaa 

elektrolyyttiä, mutta käytettävän veden puhtaus on oltava korkea. Kaupallisessa käytössä 

olevat happamassa ympäristössä toimivat protoninvaihtomembraanielektrolyyserit vaativat 

jalometallista valmistetut elektrodit toimiakseen, mikä nostaa prosessin 

investointikustannuksia. PEMEL:illä ei ole korroosio-ongelmia, kuten alkalielektrolyysissä 

eikä tiivisteongelmia, kuten SOEL:issa, (Kalamaras, Efstathiou 2013). 

Kiinteäoksidielektrolyyserin etuna AEL:iin ja PEMEL:iin verrattuna on sen korkeampi 

elektrolyyserin hyötysuhde. Käytettävän höyryn korkea lämpötila saa elektrolyyserien 

komponentit kulumaan nopeammin sekä elektrokatalyyttien toiminta voi muuttua 

epävakaaksi, (Pasquale, Perrone, Silvello 2021). Menetelmästä hankinttu tutkimustieto 

perustuu kuitenkin pääasiassa pienikokoisiin elektrolyysereihin, joten sitä ei voida 

hyödyntää vielä suurien vetymäärien valmistuksessa.  

Tutkimusasteella oleva fotoelektrolyysi tarjoaa materiaalivalinnoiltaan edullisen tavan 

tuottaa vetyä. Menetelmän hyötysuhde on menetelmistä alhaisin eikä suuren mittakaavan 

tuotannosta ole tutkimustietoa. 

 

Taulukko I: Yhteenveto elektrolyysimenetelmistä ja niiden hyötysuhteesta sekä 

kehitysasteesta. Jännitehyötysuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa 

sähköenergiasta saadaan sidottua vetyyn. (Holladay ym. 2009.) 

Elektrolyysityyppi 

 

Raaka-aine Jännitehyötysuhde Kehitysaste Viite 

hyötysuhteesta ja 

kehitysasteesta 

AEL 

 

H2O+sähkö 60-80 % Kaupallinen Koponen 2020 

PEMEL 

 

 

H2O+sähkö 55-70 % Kaupallinen Pasquale, Perrone, 

Silvello 2021  

SOEL 

 

 

 
 

H2O+sähkö 

+lämpö 

≈100 % Esikaupallinen Pasquale, Perrone, 

Silvello 2021 

Veden fotoelektrolyysi 

 

H2O+aurinko 65 %  

Teoreettinen 

 maksimi 

Kehitysvaihe Van de Krol, 

Grätzel 2012 
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3. Puhdistusmenetelmät vedyn tuotannossa elektrolyyttisesti 
 

Käytettävästä elektrolyysityypistä riippuen tarvitaan vedyn tuotannossa erilaisia 

puhdistusprosesseja elektrolyysin optimaalisen toiminnan ja tuotteen puhtauden 

saavuttamiseksi. Näihin puhdistusprosesseihin kuuluu syötettävän veden puhdistus, 

tuotekaasujen kuivaus ja puhdistus muista kaasuista. Elektrolyysillä valmistetun vedyn 

puhdistus teollisesti koostuu yleisesti hapenpoistolaitteesta, kaasu-neste-erottajasta sekä 

adsorptiosysteemistä, joka toimii vesihöyryn kuivaimena (Sakas ym. 2021). 

 

3.1. Veden puhdistus 
 

Elektrolyysiprosessi vaatii raaka-aineena käytettävän hyvin puhdasta vettä prosessin 

optimaalisen toiminnan kannalta. Veteen liuenneet ylimääräiset ionit sekä orgaaniset aineet 

häiritsevät prosessia ja aiheuttavat korroosiota. Veden lähteinä elektrolyysiä varten voidaan 

käyttää merivettä, murtovettä, makean veden lähteitä luonnossa sekä teollisuuden ja 

asutusalueen juoma- ja jätevesiä (Simoes ym. 2021). Veden puhdistuksessa 

elektrolyysiprosessia varten on useita eri menetelmiä, joiden kolme päätarkoitusta on poistaa 

liukenemattomat kiintoainepartikkelit, veteen liuenneet ionit sekä orgaaninen aines 

syöttövedestä. Eri lähteistä saatavan veden puhdistukseen käytettävä energiamäärä vaihtelee 

esimerkiksi suolapitoisuudesta johtuen, kuten kuvassa (5) on esitetty. 

 

Kuva 5: Kalifornian vesivarantojen energiankulutus. Juomaveden puhdistukseen 

käytettävät energiamäärät (kWh) miljoonaa gallonaa (n. 3785000 L) 

puhdistettavaa vettä kohti. (Pacific Institute 2013.) 
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Amerikan testaus- ja materiaaliyhdistyksen (ASTM, American Society for Testing and 

Materials) mukaan veden koostumukselliset vaatimukset elektrolyysiprosessia varten on 

jaettu kahteen luokkaan: tyypin II deionisoituun (DI) veteen (resistiivisyys 41 MΩ cm) ja 

tyypin I deionisoituun veteen (resistiivisyys 410 MΩ cm). Vähemmän vaativien 

elektrolyyserien veden johtokyvyn on oltava alle 5 μS/cm, (Simoes ym. 2021). Teollisesti 

hyväksytyn tyypin II deioinisoidun veden resistiivisyyden rajojen lisäksi natrium- ja 

kloridipitoisuuden täytyy olla alle 5 μg/L sekä kokonaishiilen (TOC, total organic carbon) 

määrän on oltava alle 50 ppb. (Pasquale, Perrone, Silvello 2021.) 

Kuvasta (5) nähdään, että likaisemman veden puhdistus kuluttaa enemmän energiaa, joten 

elektrolyysiprosessia varten kannattaisi hyödyntää jo valmiiksi mahdollisimman puhdasta 

vettä. Esimerkiksi kierrätetyn veden puhdistus kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa, 

kuin meriveden suolan poisto. 

 

3.1.1. Veden suodatus 

 

Suodatuksella on suuri merkitys vedenpuhdistusprosessissa, sillä sen tehokkuudella voidaan 

vaikuttaa muiden puhdistusmenetelmien tarpeeseen. Veteen liukenemattomat 

kiintoainepartikkelit voidaan ensisijaisesti siivilöidä ennen varsinaisia puhdistusvaiheita. 

Hienosiivilöinnillä poistetaan vedestä kooltaan 1.5 – 6 mm kiintoainepartikkeleita, (Simoes 

ym. 2021).  

Hiekkasuodatus on suodatusmenetelmä, jossa vesi valuu painovoiman vaikutuksesta sora- 

ja hiekkakerroksen läpi, jolloin kiintoainepartikkelit jäävät maa-aineksen rakoihin vangiksi. 

Suodattimessa maa-aines on jaoteltu kerroksiksi maa-aineksen partikkelikoon perusteella 

alkaen hienojakoisimmasta materiaalista huipulla. Suodatin täytyy puhdistaa säännöllisin 

väliajoin pumppaamalla ilmaa ja vettä suodatussuuntaa vastakkaiseen suuntaan. (Maruyama, 

Amaya 2020.) 
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Kuva 6: Haivainnekuva teollisesta hiekkasuodattimesta (Multimedia-filter). Hienojakoisin 
suodatusmateriaali on päällimmäisenä ja pohjalla on suurempikokoista sora-ainesta. (PP 

Hypertext Co. 2019) 

 

Yksi keino erottaa vedestä suoloja sekä muita pienhiukkasia ja yhdisteitä on suodattaa vettä 

tiheiden membraanien läpi paineen avulla. Membraanin materiaalivalinnalla voidaan 

vaikuttaa suodatettavien yhdisteiden, kuten orgaanisten aineiden selektiivisyyteen. 

Ultrasuodatuksella saadaan erotettua erilaisia polymeereja, kolloideja sekä liuenneita 

orgaanisia yhdisteitä. Suodatustekniikoista nanosuodatus sekä käänteisosmoosi kykenevät 

erottamaan ioneja vedestä. 

Tällä hetkellä tehokkain suodatusmenetelmä membraanitekniikassa on käänteisosmoosi, 

(Kucera 2015). Käänteisosmoosi on paineeseen perustuva membraanisuodatustekniikka, 

jossa vettä pumpataan puoliläpäisevän polymeerimembraanin läpi korkealla paineella. 

Käänteisosmoosilla voidaan poistaa lähes kaikki veteen liuenneet ionit sekä sitä suuremmat 

partikkelit, jolloin saadaan tuotettua juomakelpoista vettä merivedestä sekä kovaa vettä 

(kalsium- ja magnesiumpitoinen vesi) voidaan pehmentää. (Howe, Crittenden, Hand 2012.) 

Kuvassa (7) esitetään eri suodatustekniikoiden erotuskyky partikkelikoon perusteella. 

Kääntesiosmoosilla saadaan suodatettua tällä hetkellä jopa 99.85 % veteen liuenneista 

suoloista ja membraanin hinta on laskenut 2000-luvulla kymmenesosaan vuodesta 1980. 

Myös suodatuksen energiankulutus on laskenut runsaasti. (Kucera 2015.) Membraanin 

tiheydestä johtuen se suodattaa myös kaiken veteen liukenemattoman aineksen, joka likaa 

suodattimen ellei vettä esikäsitellä, (Kucera 2015). Käänteisosmoosin suodatustehokkuus 
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veden loppupuhdistuksessa ennen elektrolyysiprosessia takaa  siis laadukkaan syöttöveden. 

Amikam ym. (2017) mukaan käänteisosmoosilla puhdistetun meriveden suolapitoisuus on 5 

ppm eikä sen puhtaus riitä elektrolyysiprosessin syöttöveden vaatimuksien tasolle. Tarvitaan 

siis käänteisosmoosin lisäksi muitakin puhdistusmenetelmiä riittävän puhtaaan veden 

tuottamiseen elektrolyysiprosessia varten. 

 

 

Kuva 7: Suodatustekniikoiden vertailu suodatettavan materiaalin partikkelikoon 

perusteella. Nanosuodatuksella sekä käänteisosmoosilla voidaan suodattaa 
ioneja, jolloin päästään lähes elektrolyysin prosessiveden puhtausluokkaan. 

(Chiam & Sarbatly 2011.) 

 

3.1.2. Muut menetelmät ionien poistamiseen vedestä 
 

Ionien poisto syöttövedestä on elektrolyysiprosessin kannalta hyvin tärkeää, sillä liuenneet 

suolat aiheuttavat korroosiota systeemissä sekä häiritsevät prosessin toimintaa 

muodostamalla haitallisia sivutuotteita. Varautuneiden partikkelien poistoon käytettäviä 

menetelmiä ovat membraanitekniikka, tislaus, ioninvaihto sekä erilaiset elektromagneettiset 

menetelmät. 

Veden monivaiheinen flash-tislaus (MSF, multi-stage flash distillation) ja moniefektinen 

tislaus (MED, multiple-effect distillation) ovat yleisesti käytettyjä menetelmiä suolaveden 

puhdistuksessa. Tislaustekniikat perustuvat veden höyrystymiseen lämmön vaikutuksesta, 

jolloin liuenneet suolat ym. aineet jäävät tislausastian pohjalle. Veteen liuenneet kaasut 

poistetaan vesihöyrystä ilmapoistimilla (deaerator). MSF:ssä ja MED:ssä veden 
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höyrystyminen tapahtuu alentamalla painetta eikä nostamalla lämpötilaa, kuten perinteisillä 

tislausmenetelmillä. Kyseisiin tekniikoihin perustuvat suolavedenpuhdistuslaitokset ovat 

käänteisosmoosiin perustuvaa laitosta hankintahinnaltaan edullisempia ja 

puhdistustehokkuudeltaan parempia, mutta ne ovat energiaintensiivisempiä, johtuen veden 

höyrystämiseen vaadittavan lämpöenergian suuruudesta. (Hu 2014.) 

 

 

Kuva 8: Monivaiheisen flash-tislauksen toimintaperiaate suolaveden puhdistuksessa. 

Prosessin jokaisessa vaiheessa suolapitoisuus puhdistettavassa vedessä 
kasvaa ja puhdistettu vesi höyrystyy, jolloin suurin osa liuenneista suoloista 

jää murtoveteen (brine). (Hamdan ym. 2008) 

 

Vedestä voidaan poistaa ioneja sekä sähköisesti varautuneita mikropartikkeleita myös 

ioninvaihtimella, jota käytetään usein jonkin toisen vedenpuhdistusmentelmän lisäksi 

korkean puhtaustason saavuttamiseksi (Pasquale, Perrone, Silvello 2021). Ioninvaihdossa 

adsorbentti on varautunut sähköisesti ja se vetää puoleensa vastakkaisesti varautuneita ioneja 

ja molekyylejä puoleensa. Ioninvaihtoon käytetään erilaisia polymeereistä valmistettuja 

ioninvaihtohartseja sekä membraaneja. Myös aktiivihiilellä voidaan poistaa sähköisesti 

varautuneita partikkeleita. Bäuerlein ym. (2012) tutkimuksen mukaan varautuneet 

partikkelit adsorboituvat merkittävästi paremmin vastakkaisen varauksen omaaviin 

polymeereihin kuin aktiivihiileen. 

Ioninvaihdin koostuu yleensä anioninpoisto- ja kationinpoistovaiheesta, jolloin sekä 

negatiivisesti että postiivisesti varautuneet partikkelit saadaan erotettua vedestä. 

Ioninvaihtimet täytyy regeneroida eli niiden ioninvaihtokyky täytyy palauttaa säännöllisin 
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väliajoin pumppaamalla eluenttia (palauttaa ioninvaihtokyvyn) ioninvaihtimen läpi. 

Kuvassa (9) on teollinen ioninvaihtokolonni. 

 

 

Kuva 9: Teollisesti käytettävä ioninvaihtokolonni. Punainen alue kuvaa 

ioninvaihtohartsien muodostamaa petiä. Syöttö kolonniin voi tulla ylhäältä 

sekä alhaalta riippuen käyttökohteesta. (AES Deionization Systems 2022.) 

 

Elektrodeionisaatio (EDI, electrodeionization) on ionienpoistomenetelmä, jossa yhdistyvät 

elektrodialyysi (ED, electrodialysis) ja ioninvaihto (IX, ion exchange). Ionien poisto 

elektrodialyysillä perustuu sähköisen potentiaalieron hyödyntämiseen, jolloin vedessä olevat 

varautuneet partikkelit suuntautuvat kohti vastakkaisesti varautunutta elektrodia. EDI:ssä 

elektrodien välissä oleva ioninvaihtohartsikerros tehostaa varautuneiden partikkelien 

erottelua puhdistettavasta vedestä. Elektrodeionisaatio on herkkä orgaanisille 

epäpuhtauksille ja hiiliyhdisteiden kokonaisuuspitoisuuden TOC  suositellaan olevan 

enintään 0.5 mg/L. (Lee, Jin, Hong, 2016.) 

 

3.1.3. Orgaanisten yhdisteiden poisto vedestä 

 

Yleisesti käytettyjä menetelmiä orgaanisten aineiden ja suurten partikkelien poistoon veden 

käsittelyssä ovat erilaiset flotaatio- ja koagulaatiomenetelmät. Kuitenkin nämä 

vedenkäsittelymenetelmät voidaan usein korvata erilaisilla suodatuskeinoilla sekä 

aktiivihiilisuodatuksen avulla ellei puhdistettava vesi sisällä runsaasti orgaanisia 

epäpuhtauksia. Orgaanisten aineiden poisto  on yleensä osa veden esikäsittelyä. 
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Orgaaninen aines kuten hummus ja klooriyhdisteet poistetaan vedestä usein rakeisella 

aktiivihiilellä, (Maruyama, Amaya, 2020). Aktiivihiili on hyvin huokoinen hiilen muoto, 

joka adsorboi huokosiinsa helposti orgaanista ainesta. Kun huokoset ovat täyttyneet 

partikkeleista, aktiivihiilisuodatin täytyy puhdistaa regeneroimalla tai vaihtamalla materiaali 

uuteen. 

 

Kuva 10: Aktiivihiilen adsorption toimintaperiaate. (ELGA LabWater 2021) 

 

3.1.4 Vedenpuhdistusmenetelmien vertailu 

 

Kullakin eri vedenpuhdistusmenetelmällä on etunsa, mutta elektrolyysin korkean 

vedenlaadun saavuttamiseksi ei useinkaan riitä vain yksi menetelmä. Puhdistusmenetelmiä 

täytyy yhdistellä ja niistä on valittava sopivimmat vaihtoehdot vesilähteen perusteella. 

Merivedellä ja makean veden lähteillä on huomattavasti erilaiset tarpeet 

puhdistusmenetelmien suhteen. Suodatustekniikoilla  saadaan eroteltua veteen 

liukenemattomat ja lähes kaikki liuenneet aineet.  

Koska elektrolyysiprosessit vaativat hyvin puhdasta vettä, voidaan puhdistusmenetelmissä 

soveltaa ultrapuhtaan veden (UPW, ultrapure water) puhdistusprosessia. Ultrapuhtaan veden 

puhdistusprosessi koostuu kolmesta pääpuhdistusvaiheesta, jotka ovat esikäsittely, 

ehostusvaihe (make-up stage) ja hienopuhdistus (polishing stage). Esikäsittelyssä vedestä 

poistetaan kaikki kiinteät veteen liukenemattomat partikkelit sekä liuenneet suuremmat 

aineet, kuten orgaaniset yhdisteet. Ehostusvaiheessa poistetaan suurin osa ioneista ja 
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hienopuhdistusvaiheessa suoritetaan loppupuhdistus käyttökohteen puhtauskriteerejä 

vastaavaksi. (Lee, Jin, Hong, 2016.) 

Ultrapuhtaan veden esikäsittelyprosessiin kuuluvat erilaiset suodatustekniikat sekä flotaatio 

ja sedimentointi (Lee, Jin, Hong, 2016). Flotaatiota ja sedimentointia hyödynnetään yleensä 

jätevesien puhdistuksessa, kun vesi sisältää runsaasti siihen liukenematonta ainesta, (Majuri 

A. 2020). Hiekka- ja aktiivihiilisuodattimet suodattavat kuitenkin pienet 

kiintoainepartikkelit raakavedestä mahdollisesti tarpeeksi tehokkaasti veden elektrolyysiä 

varten. Esikäsitelty vesi lämmitetään usein lämmönvaihtimella ennen ehostusvaihetta (Lee, 

Jin, Hong, 2016). 

Vesi pehmennetään kovuutta aiheuttavista suoloista usein ioninvaihtimella, jolloin 

käänteisosmoosin membraani ei likaannu liian nopeasti. Käänteisosmoosi vaatii tyypillisesti 

pH:n säädön sekä klooriyhdisteiden poiston kemiallisesti ellei puhdistussysteemissä käytetä 

aktiivihiilisuodatusta. Karkea suodatus ennen käänteisosmoosia vähentää edelleen 

membraanin tukkeutumista, sillä suuremmat (3-5 μm) partikkelit otetaan talteen 

harvemmalla mikrosuodattimella. Käänteisosmoosi on ultrapuhtaan veden pääasiallinen 

puhdistuskeino, sillä sen avulla voidaan poistaa lähes kaikki ionit ja sitä suuremmat 

partikkelit (Deshmukh 2020).  

Käänteisosmoosin jälkeen voidaan hienopuhdistusvaiheessa vielä poistaa jäljelle jääneet 

ionit sekä veteen liuenneet kaasut. Hiilidioksidi ja muut kaasut voidaan suodattaa 

membraanitekniikalla. (Deshmukh 2020.) 

 

Kuva 11: Ultrapuhtaan veden puhdistusprosessin päävaiheet.  

 

 

Raakavesi
Esikäsittely

(Pre-treatment)

Ehostusvaihe

(Make-up Stage)

Hienopuhdistus

(Polishing Stage)
Käyttökohde
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Koska elektrolyysiprosessia varten puhdistettua vettä ei käytetä juomavedeksi, UV-hapetus 

(UV, ultra-violet light) ei ole välttämättä puhdistusmenetelmänä tarpeellinen. Koagulaatio 

ja flotaatio ovat yleisesti käytettyjä jäteveden puhdistuksessa, mikä ei yleensä ole 

ensisijainen veden lähde elektrolyysiprosessia varten. Seuraavan taulukon 

vedenpuhdistusmenetelmistä kaikki muut menetelmät ovat relevantteja veden 

puhdistuksessa valmistettaessa vetyä elektrolyysillä.  

 

Taulukko II: Vedenpuhdistustekniikoiden vertailu tuotannon energiankulutuksen ja 
soveltuvuuden suhteen. EDI:llä energiankulutus saavutettu, kun liuenneiden 

kiintoaineiden kokonaismäärä (TDS, total dissolved solids) oli alle 20 ppm. 

Suluissa oleva M tai S tarkoittaa, että menetelmää ei käytetä pääasiallisesti 

kyseisen vesilähteen puhdistukseen. 

Vedenpuhdistus

menetelmä 

 

Energiankulutus, 

(MJ/m3) 

Puhdistuskohde Makea/ 

suolainen vesi 

Lähde 

Membraani 

suodatus 

 

- - M/S - 

Käänteisosmoosi 

 

60.0 merivesi M/S (Hu 2014) 

Hiekkasuodatus 

 

- - M/S - 

Aktiivihiili 

suodatus 

 

- - M/S - 

MSF 262.9 

 

merivesi (M)/S (Hu 2014) 

MED 

 

 

128.1 merivesi (M)/S (Hu 2014) 

Ioninvaihdin 

 

- - M/(S) - 

EDI 0.1-0.26 E-03 TDS<20ppm M/(S) (Lee, Jin, Hong 2016) 

 

 

 

 



26 
 

Taulukko III: Yhteenveto ultrapuhtaan veden puhdistusprosessin mahdollisista vaiheista. 

(Lee H; Jin Y; Hong S. 2016) 

Tekniikka Päämäärä Laitteisto 

Kiintoaine-neste-erotus Liukenemattomien partikkelien 

poisto 

 

Koagulaatio ja suodatus 

 

 

 

Esikäsittely 

membraanisuodatusta varten 

 

Koagulaatio ja flotaatio 

Membraani Suolojen, orgaanisten aineiden, 

bakteerien ja kolloidisten 

materiaalien poisto 

 

Käänteisosmoosi, ultrasuodatus, 

mikrosuodatus 

Ioninvaihtoadsorptio Suolojen, orgaanisten aineiden ja 

oksidien poisto 

 

Ioninvaihdin 

Aktiivihiilisuodatus 

sähköiset 

ioninpoistomenetelmät(EDI, 

EDR, CDI) 

 Ionijäämien poisto  

Hapetus-pelkistys Orgaanisten aineiden ja 

bakteerien poisto 

 

Ultravioletti(UV)-hapetus 

Kaasun erotus Liuenneiden kaasujen poisto(O2, 

CO2) 

Vakuumi- ja 

membraanikaasunpoistimet 

Katalyyttinen hartsi 

 

 

3.2. Tuotekaasujen puhdistus 

 

Veden elektrolyysillä valmistettu vety sisältää pääasiassa kolmea epäpuhtautta: typpeä, 

happea sekä vettä. Näiden epäpuhtauksien kynnysarvot AEL-prosessissa vedyn mukana ovat 

300 ppm, 5 ppm ja 5 ppm. Typpeä voi jäädä elektrolyysikennoon kennon 

puhdistusvaiheessa, jolloin halutaan poistaa happea systeemistä räjähdysriskin 

vähentämiseksi. Posessin käynnistysvaiheessa elektrolyyseristä poistetaan kaasut, jolloin 

myös puhdistuksessa käytetty typpi poistuu. Myös syöttöveteen on usein liuennut kaasuja, 

kuten typpeä ja happea. Anodilla muodostuva happi voi osaksi kulkeutua vedyn mukana. 

Vedyn ja hapen kulkeutumista väärälle elektrodille pyritään estämään kaasunerottimilla, 
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jolloin happea on teollisissa elektrolyysereissä päässyt 0.2 – 0.6 % vedyn sekaan ja hapen 

seassa on havaittu jopa 1.2 % vetyä sähkövuon ollessa 100 mA/cm2. (Ligen, Vrubel & 

Girault 2020.) 

Muita mahdollisia epäpuhtauksia kaasun seassa ovat veteen liuennut hiilidioksidi (CO2) ja 

käytettävän elektrolyytin epäpuhtaudet sekä niistä johtuvat sivutuotteet. Vedyn 

puhdistusprosessi aloitetaan yleensä hapen poistolla, mitä seuraa kaasun kuivaus. Lopuksi 

vety puhdistetaan muista sivukaasuista puhtauskriteerien tarpeen mukaan. 

 

3.2.1 Kaasujen kuivaus 

 

Jokaisella eri elektrolyysimenetelmällä valmistettu vety  ja happi sisältävät vesihöyryä 

elektrolyyseriltä nousevassa kaasuseoksessa. Vesi täytyy poistaa ennen vedyn varastointia. 

5 ppm kynnysarvo vedelle vetykaasussa estää jäätymisen vetysäiliöiden korkeissa paineissa 

ja matalissa lämpötiloissa. Vesi voi myös sisältää liuenneita ioneja, jotka voivat aiheuttaa 

jäätymisen lisäksi korroosiota metallikomponenteille. (Ligen, Vrubel, Girault 2020.)  

Yleisesti vedyn kuivaukseen käytetään kaasu-neste-erotinta (knock-out drum), joka voi 

sisältää myös jäähdytyslaitteen. Tällä menetelmällä voidaan saada 99.9 % puhdasta 

vetykaasua. Vielä puhtaampaa vetyä saadaan, jos kuivauksen jälkeen lisätään 

molekyyliseula (molecular sieve) jatkopuhdistusta varten. Maakaasusta vetyä 

valmistettaessa voidaan kuivauksessa käyttää tri-etyleeniglykolia, mutta elektrolyysin 

yhteydessä käytöstä ei ole tutkimustietoa. (Bailey 2020.) 
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Kuva 12: Teollisen kaasu-neste-erottimen (knock-out drum) toimintaperiaate 
erotettaessa kaasu vedestä ja hiilivedyistä. (Alibaba, Separation equipment 

2022) 

 

Teolliset adsorptiosysteemit koostuvat yleensä kahdesta kiinteästä katalyyttipedistä, joista 

ensimmäinen toimii kuivausvaiheena ja toinen regeneraatiovaiheena. Adsorptiokolonnin 

katalyyttipedin regeneraatio tapahtuu joko paineen laskemiseen perustuvalla PSA:lla 

(pressure swing adsorption) tai TSA:lla (temperature swing adsorption), jossa toinen 

katalyyttipeti kuumennetaan ja kierrätetty kuuma vetykaasu kuivaa katalyyttirakeet ja 

palauttaa niiden adsorptiokyvyn. (Sakas ym. 2021.) 

 

 

Kuva 13: Kahdesta adsorptiokolonnista koostuva kaasun kuivauslaitteisto. (Netušil, 

Ditl, 2012.) 
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Tuotekaasuina veden elektrolyysissä tuotetut kaasut saadaan  kuivattua vesihöyrystä 

tehokkaasti erilaisilla adsorptiosysteemeillä, jotka perustuvat katalyyttien ja systeemin 

lämpötilan hyödyntämiseen. Kosteuden poistoa kaasuista voidaan siis mahdollisesti 

parantaa energiatehokkaammaksi kehittämällä sopivampia katalyyttejä sekä optimoimalla 

lämmönsiirtoa adsorptiosysteemissä. 

 

3.2.2 Kaasujen puhdistus 

 

Pääasiassa käytetyt vedyn puhdistusmenetelmät ovat adsorptiomenetelmät, kryogeeniset 

prosessit, membraanierotus ja katalyyttiset prosessit yhdisteiden eliminointia varten. Vedyn 

puhdistusta ja varastointia kiinteisiin yhdisteisiin, kuten kompleksisiin hydrideihin, 

metalliyhdisteisiin kuten rautaoksideihin (rautasieni) ja huokoisiin hiiliyhdisteisiin on myös 

tutkittu paljon viime vuosina. (Subramani, Basile & Veziroğlu 2015.) 

PSA:ta ja kryogeenista tislausta käytetään kaasunpuhdistusmenetelminä laajasti 

teollisuudessa valmistettaessa vetyä termokemiallisilla prosesseilla fossiilista raaka-aineista, 

mutta ne ovat hyvin energiaintensiivisiä, (Jabbari ym. 2014). Hiilidioksidin erotus 

kryogeenisellä tislauksella CO2-H2-seoksesta perustuu äärimmäisen alhaisten lämpötilojen 

(CO2 nesteytyy -56.6 ˚C normaali-ilmanpaineessa) hyödyntämiseen korkeassa paineessa, 

jolloin hiilidioksidi nesteytyy ja erottuu kaasuvirrasta. Epäpuhtaudet kuten O2 ja N2 laskevat 

hiilidioksidin nesteytymislämpötilaa entisestään jopa alle -80 ˚C, jolloin prosessissa 

käytettävää painetta on kasvatettava jäädytyksessä käytettävän energian vähentämiseksi. 

Kyseinen tislausprosessi koostuu paineistus-, jäädytys- ja erotusvaiheista. Myös 

hiilidioksidia korkeammissa lämpötiloissa nesteytyvät kaasut sekä vesi voidaan poistaa 

vedystä (tai hapesta) kryogeenisellä tislauksella samanaikaisesti. (Xu ym. 2014.) 

Kaasujen erotusta membraanitekniikalla on hyödynnetty kaupallisesti 1970-luvulta lähtien 

pääasiassa hiilidioksidin, metaanin ja typen erotukseen (Gandia, Arzamendi, Diéguez, 

2013). Vedyn suodatus membraanin läpi on yksi lupaavimmista puhdistusmenetelmistä sen 

taloudellisuuden ja ekologisuutensa ansiosta. Keraamiset silika- ja zeoliittimembraanit 

voisivat olla vaihtoehto PSA:lle ja kryogeeniselle tislaukselle hiilidioksidin (CO2) 

poistamiseen vedystä. (Jabbari ym. 2014.) Metalli- ja metalliseosmembraaneilla 

selektiivisyys vedylle on korkein ja ne soveltuvat hyvin kaasujen, kuten CO2, CO, N2 ja CH4 

erotukseen. Palladium(Pd)/keramia-sekoituksella selektiivisyys vedylle on 95 % ja 
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Pd/YSZ/SS-membraanilla se on jopa 100 %. Keraamisten ja metallisten membraanien 

lisäksi erilaisia polymeerimembraaneja voidaan käyttää vedyn puhdistukseen. (Gandia, 

Arzamendi, Diéguez, 2013.)  

Ennen elektrolyysiprosessin käynnistämistä happi poistetaan elektrolyyseristä typen avulla. 

Suuret pitoisuudet happea vedyn seassa aiheuttavat räjähdysriskin, joten anodilla 

muodostuvan hapen kulkeutuminen katodille pyritään minimoimaan puoliläpäisevän kalvon 

avulla. Happi poistetaan elektrolyysiprosessin jälkeen vetykaasun seasta tyypillisesti 

katalyyttisella rekombinaatiolla: 

 

O2 + 2H2
Cat.
→ 2H2O     (8) 

 

Katalyyttinen rekombinaatio suoritetaan yleensä platinaa (Pt) sisältävässä 

hapenpoistoreaktorissa ennen kaasun kuivausprosessia syntyvän veden vuoksi. Reaktio 

kuluttaa vetyä, jolloin talteenottoasteeksi saadaan 99.2 – 99.4 %. Eksotermisen luonteensa 

vuoksi reaktio tarvitsee jäähdytystä. Reaktorin lämpötilan noususta voidaan havaita 

toimintahäiriö systeemissä ja tuotettavan vedyn varastojen kontaminoituminen. (Ligen, 

Vrubel, Girault 2020.), (Sakas ym. 2021.) 

Vety voi sitoutua useiden metallien ja lejeerinkien kanssa muodostaen hydridejä. 

Metallihydridit muodostuvat joko dissosiatiivisella kemisorptiolla (8) tai sähkökemiallisella 

veden halkaisulla (9). Usein vedyn varastointiin käytettävät kiintoaineet täytyy esikäsitellä 

tai ”puhdistaa”, jotta adsorptio/desorptio eli sitoutuminen/irtoaminen kiintoaineen pinnalla 

tapahtuu. (Subramani, Basile,  Veziroğlu 2015.) 

 

M+
x

2
H2 ↔ MHx     (9) 

 

M+
x

2
H2O +

x

2
e− ↔ MHx +

x

2
OH−    (10) 

 

jossa M metalliatomi/-ioni 

 x positiivinen kokonaisluku > 1 
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Vety voidaan sitoa useisiin eri metalleihin, mutta rautaoksidien on todettu olevan 

termodynamiikan ja hinnan suhteen sopivin vaihtoehto, (Subramani, Basile, Veziroğlu 

2015). Vedyn sitoutuminen ja vapautuminen magnetiitin (Fe3O4) läsnäollessa tapahtuu 

seuraavien yhtälöiden mukainen hapetus-pelkistysreaktio. 

 

Fe3O4+ 4H2 → 3Fe + 4H2O     (11) 

 

3Fe + 4H2O → Fe3O4+ 4H2     (12) 

 

Jos veden elektrolyysissä muodostuva happi halutaan ottaa talteen, on myös sen oltava 

puhdasta. Hapen seassa pääasialliset epäpuhtaudet ovat vety ja vesihöyry. Vesi voidaan 

poistaa hapesta samoilla menetelmillä, kuten vetykaasusta. Kuten happi vedyn seassa, myös 

suuret pitoisuudet vetyä hapen seassa aiheuttaa räjähdysriskin.  

 

3.2.3 Kaasujen puhdistusmenetelmien yhteenveto 

 

Kaasujen puhdistus vedyn valmistuksessa elektrolyyttisesti vaatii kaksi päävaihetta. Kaasun 

puhdistuksen epäpuhtauksista sekä kuivauksen. Osa puhdistusmenetelmistä perustuu 

adsorptioon, osa kaasujen nesteytymislämpötilojen eroihin ja jotkin valikoivaan 

membraaniin. Suurin osa termokemiallisesti valmistetun vedyn puhdistusmenetelmistä 

soveltuvat myös elektrolyyttisesti valmistetulle vedylle. Kuitenkin vedyn puhtaus 

valmistettaessa elektrolyysillä on usein huomattavasti parempi ja fossiilisista hiilivedyistä 

valmistetulle vedylle käytetyt puhdistusprosesit eivät välttämättä ole tarpeellisia. 

CO2-erotus adsorptiomenetelmillä ja membraanierotuksella ovat  

investointikustannuksiltaan korkeita, mutta niitä voidaan soveltaa useissa eri käyttökohteissa 

sekä niiden energiakulutukset ovat suhteellisen alhaiset (Xu ym. 2014). 

Hapen rekombinaatio katalyyttisesti on kuitenkin lähes aina välttämätöntä, sillä happi on 

suurin epäpuhtaus elektrolyyttisesti valmistetussa vedyssä vesihöyryn lisäksi. Vety sekä 

happi kuivataan pääasiassa adsorptioon perustuvilla menetelmillä. 
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Taulukko IV: Kaasujen puhdistusmenetelmien yhteenveto. Lyhenteet TK ja E tarkoittavat 

termokemiallista ja elektrolyysiä. Merkintä E? tarkoittaa, että 
elektrolyyttisesti valmistetun vedyn puhdistuksesta ei löytynyt tietoa. 

Merkintä () tarkoittaa, että menetelmä ei ole välttämätön. Energiakulutukset 

vain elektrolyyttisesti valmistetun vedyn puhdistuksessa. 

Puhdistusmenetelmä Tavoite Energiankulutus Tarpeellisuus, 

(TK, E) 

Lähde 

energiankulutuksesta 

Kaasu-neste-erotin 

(knock-out-drum) 

 

Vesihöyryn ja 

kaasun erotus 

- TK, E? - 

     

Tri-etyleeniglykoli 

 

 

Kaasun kuivaus - TK, E? - 

Molekyyliseula 

 

 

 

 

Kaasun 

jälkipuhdistus 

kuivauksen jälkeen 

- (TK), E? - 

TSA 

 

 

 

Vedyn kuivaus ja 

puhdistus 

 

 

1.4 kWh/kg H2 E Ligen, Vrubel, Girault 

2020 

PSA 

 

 

Vedyn kuivaus ja 

puhdistus 

0.5 kWh/kg H2 E Ligen, Vrubel, Girault 

2020 

Kryogeeninen tislaus 

 

Kaasun puhdistus 

muista kaasuista 

 

- TK, E? - 

Membraanitekniikka 

 

 

 

Kaasun puhdistus 

muista kaasuista 

- TK, E - 

Katalyyttinen 

rekombinaatio 

 

Hapen puhdistus 

vedystä 

 

- (TK), E - 

Metallihydridit Vedyn varastointi/ 

puhdistus 

- (KT), (E) - 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa lähdettiin kokoamaan puhdistusprosessien kokonaisuutta 

elektrolyyttisesti valmistettavan vedyn tuotannossa. Veden elektrolyysissä käytettävien 

raaka-aineiden epäpuhtauksien vaikutuksista elektrolyysiprosessiin tutkittiin 

puhdistusmenetelmien merkittävyyden kannalta. Tärkeimmiksi osa-alueiksi 

puhdistusprosesseista todettiin käytettävän veden sekä tuotekaasujen puhdistus 

epäpuhtauksista. Työssä pyrittiin myös keräämään tietoa näiden puhdistusmenetelmien 

energiankulutuksista ja soveltuvuudesta käytetyimmille veden elektrolyysiprosesseille.  

Pohjatiedoksi etsittiin tietoa veden elektrolyysin perusteista sekä kolmesta pääasiallisesti 

veden elektrolyysiin käytetystä elektrolyyseristä AEL, PEMEL ja SOEL. Löydettiin myös 

perinteisestä elektrolyysistä poikkeva elektrolyysityyppi, fotoelektrolyysi. Kaikkien 

elektrolyyserien syöttöveden puhtauskriteerien todettiin olevan hyvin korkeat, joten 

vedenpuhdistusmenetelmissä voitiin soveltaa ultrapuhtaan veden (UPW) puhdistusprosessin 

menetelmiä monipuolisesti. Kaasunpuhdistusmenetelmistä vedylle ja hapelle löydettiin 

hyvin niukasti tietoa yksinomaan vedyn valmistukselle elektrolyyttisesti, joten menetelmien 

etsinnässä jouduttiin turvautumaan paljon fossiilisista polttoaineista valmistetun vedyn 

tuotannossa käytettäviin puhdistusmenetelmiin. Tästä johtuen 

kaasujenpuhdistusmenetelmissä keskityttiin elektrolyyttisesti valmistetun vedyn ja hapen 

seassa runsaasti esiintyvien epäpuhtauksien, kuten hiilidioksidin, vedyn, hapen, typen ja 

vesihöyryn erottamiseen tuotekaasusta. 

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että elektrolyyttisesti valmistettu vety tarvitsee aina 

puhdistusmenetelmän, jolla poistetaan kaasun mukana kulkeutuva vesihöyry ja 

elektrolyysiprosessi muodostuva happi. Suurin osa hapesta poistetaan elektrolyyseristä 

kuitenkin jo ennen elektrolyysireaktion käynnistämistä, sillä suuret pitoisuudet happea 

vedyn seassa aiheuttaa räjähdysriskin. Vesihöyry taas voi kuljettaa mukanaan vesikuplien 

sisältämiä ioneja, jotka aiheuttaisivat korroosiota kaasun varastoinnin yhteydessä. Kaasun 

käyttökohteen puhtauskriteereistä riippuen voidaan sitä edelleen jatkopuhdistaa 

epäpuhtauksista, kuten hiilidioksidista. Useilla kaasunpuhdistusmenetelmillä vety ja happi 

voidaan sekä kuivata että puhdistaa muista epäpuhtauksista samalla puhdistusprosessilla. 

Tällaisia menetelmiä ovat tutkimuksessa esitetyt adsorptio ja kryogeeninen tislaus. 
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Raaka-aineena toimivan veden lähteelle ei todettu olevan rajoitteita, kun se puhdistetaan 

elektrolyysereillä käytettävän veden puhtauskriteerien mukaiseksi. Toisaalta jätevesien ja 

meriveden puhdistus kuluttaa enemmän energiaa, kuin maken veden puhdistus, mikä 

heikentää vedyn valmistuksen taloudellista kannattavuutta. Jätevesien puhdistus vaatii 

enemmän puhdistusvaiheita, kuin luonnosta saatava lähes puhdas vesi. 

Tutkimuksessa todettiin, että vedyn eri puhdistusmenetelmiä ei ole tutkittu kovinkaan paljon 

keskittyen elektrolyysillä valmistetun vedyn puhdistukseen. Tehty työ antaa tiivistetyn 

kokonaiskuvan elektrolyyttisesti valmistetun vedyn tuotannossa mahdollisesti käytettävistä 

puhdistusmenetelmistä. Tehtyä tutkimusta voisi mahdollisesti laajentaa ja syventyä 

yksityiskohtaisemmin puhdistusmenetelmien toimintaan ja erityispiirteisiin. 

Vaihtoehtoisesti voitaisiin lähteä tutkimaan tarkemmin jonkin kaasunpuhdistusmentelmän 

soveltuvuutta elektrolyyttisesti valmistetun vedyn puhdistukseen. 
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