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Hankkeen tavoite

• Ylläpitää ja kasvattaa kansallista tietämystä uusista moottori- puhdistin- ja voimalaiteteknii-
koista, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia Suomen olosuhteissa
voitaisiin arvioida.

• Selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä py-
ritään saamaan omakohtaisia mittaus- ja käyttökokemuksia.

• Liikenneministeriön asettama lisätehtävä: Osallistua UNECE/WP29/GRPE:n toimintaan.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

• Laurikko, Juhani. Polttokennojen mahdollisuudet autojen voimanlähteenä. 2000-luvun auto-
tekniikka ja elektroniikka. Espoo 2. - 3.2.2000. Helsinki, Autoalan koulutuskeskus, 2000. 24
s.

• Laurikko, Juhani, Ekologisempi autoteknologia. Onko ekologista autoa olemassa � seminaari
10.11.2000 � Marina Congress Center, Helsinki. 6 s.

• Laurikko, Juhani, Energiatehokas ja vähäpäästöinen liikenne - mitkä ovat edellytykset?  En-
ergia 2000 Kongressi, Tampere, 18.10.2000. Osa F.  10 s.

• �Viittä vaille valmista� � DC esitteli NECAR5-polttokennoauton. Suomen Autolehti 1/2001.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

• Seurantaryhmäkokous 17.05.2000
• Seurantaryhmäkokous  09.10.2000
• Onko ekologista autoa olemassa � seminaari 10.11.2000 � Marina Congress Center, Helsinki.
• Energia 2000 Kongressi, Tampere, 18.10.2000. Osa F.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

• Ei ole.

Patentit hankkeeseen liittyen

• Ei ole.
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1. JOHDANTO

Jo noin sadan vuoden ajan autojen voimalaitteena on lähes yksinomaan käytetty mäntäpoltto-
moottoria, jonka polttoaineena on ollut jokin raakaöljyjaloste, tavallisimmin bensiini tai die-
selöljy, nykyisin lisääntyvässä määrin myös maa- tai nestekaasu. Mäntämoottoria on onnis-
tuttu kehittämään jatkuvasti vastaamaan kulloisenkin ajankohdan sille asettamia vaatimuksia.
Niistä tärkeimmät ovat varmasti vähäiset ympäristöpäästöt ja pieni energian kulutus, mutta
myös käyttövarmuus ja edullinen hinta ovat koko ajan seuranneet mukana.

Varteenotettavaa kilpailijaa ei mäntämoottorille ole ilmestynyt, vaikka esimerkiksi sähkökäyt-
töisten autojen historia on yhtä pitkä kuin polttomoottoriautojen. Pääsyy on selkeästi sähkön
vaikeassa varastoitavuudessa. Nykyisten parhaidenkin akkujen tarjoama teho- ja energiatiheys
on vaatimaton ja hinta korkea verrattuna nestemäisten hiilivetyjen vastaaviin arvoihin. Kataly-
saattorien ja muun pakokaasujen puhdistustekniikan onnistunut integrointi osaksi voi-
malaitetta on kyennyt ratkaisemaan mäntäpolttomoottorin voittokulun toistaiseksi vaikeim-
man kompastuskiven eli pakokaasupäästöjen hallinnan. Kun samalla raakaöljyn hintakehitys,
ainakin pitkällä aikavälillä, on ollut varsin tasaista ja hinta suhteellisen edullinen, ei tarvetta
vaihtoehtojen kehittämiselle ole juuri ollut.

Tilanne alkaa kuitenkin hiljalleen muuttua. Vaikka puhdistuslaiteteknologia on osoittautunut
tehokkaaksi, päästörajoitusten jatkuva kiristyminen on tehnyt jälkikäsittelylaitteistosta koko
ajan mutkikkaamman ja entistä kalliimman. Myös energian kulutuksen pienentäminen moot-
toritekniikkaa kehittämällä on vaikeaa, kun pakokaasujen puhtausvaatimukset jatkuvasti ki-
ristyvät. Tämä on lisäännyt mielenkiintoa tutkia kokonaan uusia vaihtoehtoja, joissa luontaiset
päästöt olisivat vähäisemmät, ja ennen kaikkea energiatalous parempi. Ratkaisevampaa kuin
ns. myrkylliset päästöt, alkaakin olla hiilidioksidipäästöjen (ja muiden kasvuhuonekaasujen)
vähentäminen.

Tätä taustaa vasten on alun perin 60-luvun alussa avaruusalusten sähköntuottajaksi kehitetty
polttokenno, eli laite, joka kykenee synnyttämään sähkövirtaa yhdistämällä vetyä ja happea,
ollut viime vuodet ollut kasvavan kiinnostuksen ja intensiivisen tutkimuspanostuksen kohtee-
na. Panostus on tullut erityisesti autoalan suunnalta, joka pyrkii kehittämään siitä 2000-luvun
�saasteetonta� voimalaitetta, joka vähitellen korvaisi polttomoottorit. Polttokennovoimalait-
teen ominaisuudet ovatkin koko ajan kehittyneet ja sen kaupallinen hyödyntäminen alkaa olla
mahdollista muutaman vuoden kuluessa. Eturivin kehittäjät (mm. DaimlerChrysler, Ford,
Honda, Toyota) lupailevat ensimmäisiä autoja kauppoihin noin 2003-2004.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli ylläpitää ja kasvattaa kansallista tietämystä uusista moottori- puh-
distin- ja voimalaitetekniikoista, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia
Suomen olosuhteissa voitaisiin arvioida.

Selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä py-
ritään saamaan omakohtaisia mittaus- ja käyttökokemuksia.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimus on suoritettu seuraamalla ammattikirjallisuutta, lehtiä ja muuta lähdeaineistoa, eten-
kin koko ajan laajenevaa Internet/web-pohjalle rakennettuja sähköisiä tietolähteitä. Ne ovat
tämän tyyppisen, nopeasti kehittyvän aihealueen kohdalla erityisen sopivia jatkuvan ja nopean
päivittymisensä ansiosta.

Lisäksi on osallistuttu kahteen autoalan kongressiin, eli SAE World Automotive Congress
2000, (Detroit, Michigan, maaliskuu) ja 2000 FISITA World Automotive Congress �konfe-
renssiin (Seoul, kesäkuussa);

4. TULOKSET

Kilpailu polttokennokäyttöisen auton markkinoille tuomisesta on tällä hetkellä varsin suuren
huomioarvon kohteena. Lupauksia on annettu markkinoille tulosta v. 2003-2004, mutta mi-
tään tarkkoja volyymejä ei juuri kukaan vielä mainitse.

Kärkiyritys on DaimlerChrysler (DC), joka on vahvasti liittoutunut. Avainteknologian � siis
itse polttokennon � toimittaa kanadalainen Ballard, joka on autosovelluksiin sopivimman
PEM-tyyppisen polttokennon teknologian kiistaton keihäänkärki. Daimler onkin voimakkaasti
liittoutunut Ballardin kanssa ja ottanut strategiseksi kumppanikseen myös toisen autoyhtiön,
Fordin. Nämä kolme ovat perustaneet yhdessä xCELLsis-nimisen yhtiön kehittämään poltto-
kennoauton voimalaitepakettia, johon kuuluu varsinaisen sähköä tuottavan polttokennon li-
säksi myös polttoainereformeri, ajomoottorit ja koko järjestelmän ohjaus- ja säätöyksiköt.

DC:n NECAR4, joka esiteltiin keväällä 1999, on
siitä jo varsin hyvä osoitus. NECAR4 on nyt käyt-
tökokeissa Munchenin lentokentällä, jossa on tarvit-
tava vetytankkausasema. Sitä hyödyntävät myös
MAN/Neoplan �polttokennobussiprojekti ja BMW
vetypolttomoottorisissa BMW 750Hli �koeautois-
saan. Polttoaine onkin eräs suurimpia kysymys-
merkkejä.

NECAR4 tankkaa vetyä automaattisella robottiasemalla.

DC:n NECAR5  liputtaa metanolipolttoaineen puolesta

Polttoaineen valintaongelma vety/metanoli/bensiini/muu on ollut keskeinen kysymys jo koko
viime vuoden. Selkeä kannanotto metanolin puolesta saatiin DaimlerChrysleriltä, kun se esit-
teli NECAR5 -auton marraskuussa 2000.

Kuten viimeisimmät kaksi edeltäjäänsäkin, NECAR5 on rakennettu Mercedes-Benzin A-
sarjan koriin. Edeltäjistään se kuitenkin eroaa siinä, että nyt koko voimalaitepaketti ja siihen
liittyvät apulaitteet on kyetty sijoittamaan joko keulalla sijaitsevaan pieneen moottoritilaan tai
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pohja-levyn alle niin, etteivät ne enää vie hyötytilaa, vaan auto vastaa matkustamotiloiltaan
aivan normaalia polttomoottorikäyttöistä A-sarjalaista. Voimalaite - Ballard Mark 900 - on
DC:n mukaan 30% pienempi kuin NECAR4:n, mutta samalla 50 % tehokkaampi. Siksi
NECAR5 kykenee jopa 150 km/h huippunopeuteen.

Huolimatta siitä, että NECAR5 on
tekniikaltaan monessa mielessä
lähempänä edeltäjäänsä NECAR4:ää,
on se silti enemmän sukua  NECAR3:n
kanssa, sillä molempien näiden autojen
polttoaineena on metanoli, kun taas
NECAR4 käyttää puhdasta kaasumaista
vetyä.

Vaikka puhdas vety periaatteessa
antaakin kennolle parhaan
hyötysuhteen, vedyn jakeluun ja va-
rastointiin autossa liittyy vielä niin
paljon ongelmia, että DC on katsonut

parhaaksi tässä vaiheessa satsata �metanolisoituun� vetyyn. NECAR5 �autossa on siis refor-
meri, jolla polttokennon tarvitsemaa vetyä valmistetaan metanolista, joka nestemäisenä on
helpompaa varastoida jaella ja tankata kuin vety.

Jo 1997 esitelty NECAR3 perustui
tällaiseen peruskonseptiin, mutta
NECAR 5:ssä myös reformeriyksikkö
on kyetty puristamaan niin kompaktiin
kokoon, että se ei täytä koko
tavaratilaa, niin kuin NECAR3:n
tapauksessa. Koko voimapaketin

painoa on onnistuttu samalla pudottamaan runsaat 300 kg. Vaikka reformeri huonontaakin
voimalaitteen kokonaishyötysuhdetta, DaimlerChysler ilmoittaa NECAR5:n tuottavan hiili-
dioksidia noin kolmanneksen vähemmän kuin vastaava auto bensiinimoottorilla tuottaa.

Asiakasautoja vuonna 2004?

NECAR 5 on DC:n pääjohtajan Jűrgen Schremppin mukaan jo hyvin lähellä tuotetta, jota
voitaisiin alkaa myydä asiakkaille. �NECAR-sarja on nyt valmis ja tehnyt tehtävänsä. On tul-
lut aika siirtyä yksittäisistä prototyyppiautoista sarjatuotantoon�. Daimler ensimmäisten asia-
kasautojen markkinoille tulon on ennustettu tapahtuvan vuonna 2004. Silloin tosin puhutaan

NECAR 5 tankataan aivan tavanomaisen
auton tapaan nestemäisellä polttoaineella.
Yksi tankkaus riittää noin 500�600 km
ajoon.
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vielä varsin vaatimattomista tuotantoluvuista, alle 1000 autoa, mutta DC:n polttokennoauto-
projektia johtavan tohtori Ferdinand Panikin mukaan vuosituotanto voi kasvaa jo 100,000
auton tasolle vuoteen 2010 mennessä.

Metanoli on joustava polttoaine ja mahdollinen myös suoraan polttokennolle

Aivan kuten vetykin, jota voidaan valmistaa useilla ei-fossiilisilla tavoilla, on metanolikin
monella tapaa �joustava� polttoaine, sillä sitäkin voidaan valmistaa syntetisoimalla moninai-
sista lähtöaineista, niin fossiilisista (maakaasu, hiili) kuin ei-fossiilisistakin (erilaiset biomas-
sat). Myös uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on siis mahdollista. Sillä tavoin unelma �ehty-
mättömästä� energian lähteestä toteutuu jo metanolinkin kohdalla. Monessa mielessä vety on
kuitenkin vielä monipuolisempi ja puhtaampi, sillä reformeriyksiköllä varustettu polttokenno-
auto ei ole aivan �nollapäästöinen�, vaan tuottaa hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, molempia to-
sin niin vähäisessä määrin, että se alittaa ankarimmatkin tämän hetken pakokaasunormit eli
Kalifornian osavaltion SULEV (Super Ultra-Low Emissions Vehicle) raja-arvot.

Metanolin puolesta tulevaisuuden liikennepolttoaineena puhuu myös sellainen kehityskonsor-
tio, jossa ovat mukana samat yhtiöt � DC, Ballard ja xCELLsis - kuin NECAR-hankkeenkin
takana, mutta ne ovat lisäksi liittoutuneet suuriin öljy- ja kemian alan tuotantoyhtiöihin, joita
ovat BP-Amoco, Statoil, BASF ja MethanEx. Näiden tavoitteena on, paitsi tuoda metanoli
laajalti jakeluverkkoon, kehittää suoraan metanolilla toimimaan kykenevä polttokenno, jolloin
järjestelmä yksinkertaistuisi huomattavasti, ja hyötysuhdekin paranisi samalla.

Jopa ensimmäinen demonstraatioauto, jota suorametanolikenno kuljettaa, on jo myös esitelty
julkisesti. DC:n kehitystiimi sai esittelytilaisuudessa mikroauton kulkemaan 3 kW tehoisella
kennolla parhaimmillaan jopa 35 km/h nopeutta noin 15 km matkan ennen kuin metanoli lop-
pui säiliöstä. Seuraavaksi ryhmän on tarkoitus keskittyä teholtaan kaksinkertaisen (6 kW) ja
jännitetasoltaan 60 V järjestelmän laboratorio- ja kestotestaukseen. Yhtään nopeampaa mark-
kinoille tuloa ei tällekään järjestelmälle kuitenkaan lupailla, vaan kymmenen vuoden kehitys-
aikaan on syytä varautua.

Bensiininkin reformointia tutkitaan

Bensiininkin käyttöä reformerin polttoaineena kehitetään, ja siinä työssä DC on liittoutunut
Shell Research�in kanssa. DC:n mukaan bensiinireformerien koko on kuitenkin vielä liian
suuri ja käyntiinlähtö epäkäytännöllisen hidasta. Myös järjestelmän kokonaishyötysuhde on
huonompi kuin metanolilla.

Vahvaa bensiinireformerien kehitystyötä on tehnyt myös Epyx (A D Little�n tytäryhtiö), joka
hiljattain liittoutui eurooppalaisen kennovalmistajan DeNoran kanssa muodostaen Nuvera-
nimisen yrityksen.

Japanilaiset myös vahvasti mukana kehityksessä

Toisaalta myös japanilaiset autonvalmistajat ovat vahvasti mukana. Toyotalla on kaksi kon-
septiautoa ja etenkin Honda on ottanut kovaa kiriä, sillä se julkisti syyskuussa 2000 FCX-V3
mallin, jolla se osallistuu California Fuel Cell Partnership-hankkeeseen. Siinä uutta ajoneu-
voteknologiaa demonstroidaan ja kehitetään �kenttäolosuhteissa�. Auto on nelipaikkainen, ja
varsin tavanomaisen auton näköinen. Polttokennon (Ballard) teho on 62 kW ja polttoaineena
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on kaasumainen vety (100 l @ 250 bar). Se hyödyntää ajomoottorien yms. osalta varsin paljon
Hondan EVPlus �sähköauton tekniikkaa.

  Honda FCX-V3 esiteltiin syyskuussa
2000.

Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa

Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa, joissa sitä on jo menestyk-
sekkäästi kokeiltu Pohjois-Amerikassa. Siellä Ballard-busseja oli 3+3 koekäytössä Vancouve-
rissa ja Chicagossa. Polttoaineena oli kaasumainen vety. Euroopassa bussikehitystyötä tekevät
etenkin saksalaiset DaimlerChryslerin EvoBus, MAN/Neoplan ja ProtonMotor.

ProtonMotor-polttokennobussi on midikokoinen EvoBus GmbH:n CITARO
polttokennokaupunkibussi

DaimlerChryslein bussiyhtiön Evobusin on määrä valmistaa 30 polttokennobussin sarja vuon-
na 2002. Ne tulevat liikenteeseen eri puolille Eurooppaa. Näin kertoi lehdistötiedotteen mu-
kaan NECAR5:n esittelytilaisuudessa puhunut, DC:n johtokunnassa polttokennostrategioista
vastaava prof. Klaus-Dieter Vöhringer. Hänen mukaansa nämä ensimmäisen sarjan autot
käyttävät kuitenkin polttoaineenaan vielä puhdasta vetyä, sillä keskitetyn polttoainehuollon
piirissä sen jakelu ei ole ongelma.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Mittapuut, jonka mukaan vaihtoehtojen suorituskykyä ja muita käyttöominaisuuksia arvioi-
daan, ovat useissa tapauksissa sidotut mäntäpolttomoottoritekniikalla ja nestemäisillä hiili-
vetypolttoaineilla saavutettaviin arvoihin. Kilpailevilla vaihtoehdoilla niihin on vaikea päästä,
varsinkin toimintamatkan osalta. Toisaalta autoja käytetään koko ajan sellaisissa ajo- ja kul-
jetustehtävissä, joissa lyhyempikin toimintamatka olisi riittävä. Myös liikenneruuhkien jatku-
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va lisääntyminen ja nopeusrajoitusten yleistyminen on tehnyt auton suuresta huippunopeu-
desta täysin abstraktin käsitteen. Ns. �järkevin perustein� muodostettujen suorituskykytavoit-
teiden täyttäminen alkaa onnistua jo muillakin voimalaitevaihtoehdoilla, varsinkin jos tarkas-
tellaan kaupunki- ja taajamaliikennettä.

Jäljellä ovat kuitenkin useimmissa tapauksissa perusvaihtoehtoa korkeammat kustannukset
sekä polttoaineen jakeluverkon ja muun energiahuollon suhteellinen kehittymättömyys. Nä-
mäkin kynnykset voivat olla helpoimmin ylitettävissä fleet-tyyppisissä, keskeisen energia-
huollon piirissä toimivissa autoistoissa, joita pääasiassa käytetään juuri taajamissa. Taajama-
liikenne on siis katsottava eräänlaiseksi vaihtoehtoisten voimalaitetekniikoiden �kehitys- ja
demonstraatiolaboratorioksi�.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Hankkeesta laaditaan loppuraportti tammikuun 2001 loppuun mennessä.

Tietolähteitä

http://www.daimlerchrysler.com/
http://www.ballard.com/
http://www.xcellsis.com/

http://www.HyWeb.de/index-e.html Vety/polttokennotietoportaali
http://www.hydrogen.org/h2muc/introe.html Muchenin lentokentän H2-
projekti

http://www.usfcc.com/ US. Fuel Cell Council
http://www.e-sources.com/hydrogen/urlres.html Vetytietoa webissä


