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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 diesel-
öljy, nykyisin lisääntyvässä määrin myös maa- tai nestekaasu. Mäntämoottoria on onnistuttu ke-
hittämään jatkuvasti vastaamaan kulloisenkin ajankohdan sille asettamia vaatimuksia. Niistä tär-
keimmät ovat varmasti vähäiset ympäristöpäästöt ja pieni energian kulutus, mutta myös käyttö-
varmuus 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 vai-
keassa 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 voimalaitetta
on kyennyt ratkaisemaan mäntäpolttomoottorin voittokulun toistaiseksi vaikeimman kompastus-
kiven eli pakokaasupäästöjen hallinnan. Kun samalla raakaöljyn hintakehitys, ainakin pitkällä
aikavälillä, on ollut varsin tasaista ja hinta suhteellisen edullinen, ei tarvetta vaihtoehtojen kehit-
tämiselle ole juuri ollut.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Vaikka puhdistuslaiteteknologia on osoittautunut tehokkaak-
si, päästörajoitusten jatkuva kiristyminen on tehnyt jälkikäsittelylaitteistosta koko ajan mutkik-
kaamman ja entistä kalliimman. Myös energian kulutuksen pienentäminen moottoritekniikkaa
kehittämällä on vaikeaa, kun pakokaasujen puhtausvaatimukset jatkuvasti kiristyvät. Tämä on
lisäännyt mielenkiintoa tutkia kokonaan uusia vaihtoehtoja, joissa luontaiset päästöt olisivat vä-
häisemmät, ja ennen kaikkea energiatalous parempi. Ratkaisevampaa kuin ns. myrkylliset pääs-
töt, 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 kohteena. Pa-
nostus on tullut erityisesti autoalan suunnalta, joka pyrkii kehittämään siitä 2000-luvun ”saastee-
tonta” voimalaitetta, joka vähitellen korvaisi polttomoottorit. Polttokennovoimalaitteen ominai-
suudet ovatkin koko ajan kehittyneet ja sen kaupallinen hyödyntäminen alkaa olla mahdollista
muutaman vuoden kuluessa. Eturivin kehittäjät (mm. DaimlerChrysler, Ford, Honda, Toyota)
lupailevat ensimmäisiä autoja markkinoille vuoden 2004 tienoilla.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli ylläpitää ja kasvattaa kansallista tietämystä uusista moottori- ja voima-
laitetekniikoista, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia Suomen olosuh-
teissa voitaisiin arvioida.

Selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä pyritään
saamaan omakohtaisia mittaus- ja käyttökokemuksia.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimus on suoritettu seuraamalla ammattikirjallisuutta, lehtiä ja muuta lähdeaineistoa, sekä
etenkin koko ajan laajenevaa Internet/web-pohjalle rakennettuja sähköisiä tietolähteitä. Ne ovat
tämän tyyppisen, voimakkaasti kehittyvän aihealueen kohdalla erityisen sopivia jatkuvan ja no-
pean päivittymisensä ansiosta.

4. TULOKSET: KEHITYSTILANNEKATSAUS

1.1. Hybridikäyttö parantaa moottorin toimintaa ja hyötysuhdetta

Mäntäpolttomoottori ei perusominaisuuksiensa vuoksi ole kovin hyvä auton voimalaitteena.
Vääntömomentti on huono pienillä käyntinopeuksilla eli liikkeelle lähdettäessä, jolloin suurta
momenttia eniten kaivattaisiin. Sähkömoottori taas antaa parhaan momentin juuri pienillä kier-
rosnopeuksilla Lisäksi riittävän huippunopeuden ja kiihtyvyyden saavuttamiseksi nykyautoissa
on yleensä niin suuritehoinen moottori, että normaalitilanteessa sen voimavaroista käytetään vain
hyvin pientä osaa, jolloin moottorin toiminta on epätaloudellista.

Eräs merkittävimpiä ongelmia nykyisten mäntäpolttomoottorien hyötysuhteen parantamisessa
onkin normaalissa autokäytössä esiintyvien liikennetilanteen jatkuvien muutosten aiheuttama tar-
ve tehon muutoksiin. Moottorin toimintapiste (käyntinopeus, vääntömomentti) muuttuu koko
ajan ja sijaitsee vain osan aikaa hyötysuhteen kannalta parhaimmalla alueella. Vaikka elektroni-
nen säätötekniikka kehittyy ja paranee koko ajan, on mäntämoottoria lähes mahdoton saada toi-
mimaan kaikissa toimintapisteissä yhtä hyvällä hyötysuhteella. Siksi olisi edullista kokonais-
hyötysuhteen parantamiseksi eristää moottorin toiminta auton liiketilan muutoksista ja ohjata
moottori toimi-maan enimmän aikaa parhaimman hyötysuhteensa alueella. Tämä on mahdollista
ns. hybridikäytössä, jossa varsinainen ajovoimansiirto on sähkökäyttöinen ja polttomoottori on
kytketty pyörittämään generaattoria sähkön tekemiseksi. Aivan vastaavaa polttomoottori-
generaattori-sähkökäyttöä on menestyksellisesti käytetty jo useita vuosia laivoissa ja samanta-
paista hydraulista sovellusta dieselveturikäytössä.

Hybridikäytössä on siis ensisijaisesti kyse parempien mahdollisuuksien luomisesta polttomootto-
rin toiminnan säädölle. Lisäominaisuutena on saatavissa mahdollisuus – ainakin rajoitetussa mit-
takaavassa - kokonaan sähkökäyttöiseen ajamiseen, jos se on tarpeen joillakin erityisillä alueilla,
kuten kaupunkikeskustoissa. Myös energian talteenotto jarrutustilanteessa (regeneraatio) on to-
teutettavissa, mikä osaltaan parantaa kokonaisenergiataloutta, koska liike-energiaa ei hukata läm-
möksi perinteisten pyöräjarrujen tapaan. Polttomoottori voidaan myös mitoittaa pienemmäksi
kuin suorassa käytössä, koska sähkömoottorista voidaan hetkellisesti, esimerkiksi kiihdytystilan-
teissa,  ottaa suurempiakin tehoja akuston toimiessa lisäenergiapuskurina. Siten polttomoottorin
keskimääräinen kuormitus ja sen myötä hyötysuhde kasvaa. Kun sähkömoottorin hyötysuhde li-
säksi muuttuu tehon funktiona paljon vähemmän kuin polttomoottorin, ei sähkömoottorin ”yli-
tehosta” aiheudu niin paljon turhia häviöitä.

Pisimmällä hybridien kaupallistamisessa on Toyota. Sen Prius-mallinimellä tunnettu hybridiauto
(kuva 1) on ollut sarjavalmistuksessa jo vuodesta 1997, ja sitä on myyty jo noin 100,000 kpl,
eniten Japanissa, vaikka sen myynti myös Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla alkoi jo vuon-
na 2000.
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Toyota on sittemmin laajentanut hybridikäyttöjen tarjontaa myös Estima-malliin (kuva 2), joka
on ns. tila-auto. Se on itse asiassa nelivetosovellus, jossa etupää on Priuksen tapaan konstruoitu
THS, jossa sekä sähkömoottori että polttomoottori vetävät molemmat planeettavaihteiston kautta,
mutta takaveto on täysin sähköinen. Vuodesta 2001 alkaen sitä on myyty nyt noin 15,000 kpl.

Kuva 1.  Toyota Prius oli markkinoilla ensimmäinen täyshybridi, ja se kulkee ajoittain myös pelkällä
sähköllä, jota polttomoottorin pyörittämä generaattori tuottaa  (kuvat: Toyota Motor Co)

Kuva 2. Estima –minivan on Toyotan toinen kaupallistettu THS-hybridisovellus (Kuva: Toyota Motor Co.)
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Toyotan kolmas hybridikonsepti on ns. ”mieto hybridi” (mild hybrid, THS-M, joka koostuu 42 V
latausgeneraattori/moottori –yhdistelmästä ja pysäytys/käynnistys –automatiikasta. Moottori-
generaattori on kytketty moottorin etupään hihnapyörästöön magneettikytkimillä ohjattujen hih-
napyörien välityksellä, jolloin se voi käynnistää polttomoottorin, jos automatiikka on sen py-
säyttänyt (ks. kaavio, kuva 3). Konsepti on toistaiseksi saatavissa vain Crown –mallissa, jossa
siitä aiheutuva polttoaineen säästö on japanilaisessa normisyklissä mitattu olevan 15 %. Myynti
on toistaiseksi noin parin vuoden aikana noussut runsaaseen 2000 kappaleeseen.

Muitakin osahybridejä on tulossa markkinoille, etenkin malleja, joissa polttomoottorin toimintaa
tehostetaan ja kulutusta vähennetään pienehköllä sähkömoottori-generaattori -yhdistelmällä.
Niissä polttomoottori voidaan ajoittain, esimerkiksi hitaassa ruuhkaliikenteessä, pysäyttää, ja
käynnistää hyvin nopeasti, kun liikennetilanne taas sallii liikkeellelähdön. Sähkömoottorin kiih-
dytyksissä antaman avustuksen ansiosta tullaan myös toimeen pienemmällä polttomoottorilla.
Tätä IMA-rakenneperiaatetta (integrated motor assist) edustavat mm. Hondan Insight ja Civic
GX Hybrid sekä Citroen Xsara Dynalto, jonka ISG (integrated starter-generator) -laitteisto on
esitetty kuvassa 4.

Monet autonvalmistajat ovat jo esitelleet hybridiratkaisuja erityisesti Yhdysvaltain markkinoille
tarkoitettuihin SUV-malleihin eli suurimoottorisiin ja painaviin maastohenkilöautoihin, joiden
polttoaineen kulutus on yleensä varsin suuri. Näiden myynti on kuitenkin vasta alkamassa, joten
vielä ei ole tiedossa, miten markkinat ne ottavat vastaan.

1.2. Polttokennosta 2000-luvun auton voimalaite

Hybridiautot ja etenkin niihin kehitetyt sähköiset ajovoimansiirrot tasoittavat tietä myös aivan
uusille voimalaitteille. Tulevaisuuden hybridiautossa sähkö tuotetaankin polttomoottori-generaat-
tori –yhdistelmän sijasta polttokennolla. Siinä vety yhtyy happeen synnyttäen sähkövirtaa. Koska
reaktio toimii verrattain matalassa lämpötilassa ilman varsinaista palamisprosessia, ei siinä synny
mitään haitallisia päästöjä, ainoastaan puhdasta vettä. Modulaarisen rakenteen ja siitä seuraavan

Kuva 3. Toyotan ”mild hybrid” –ratkaisu suuren henkilöauton polttoaineen kulutuksen vä-
hentämiseen ruuhkaisessa liikenteessä. (Kuva Toyota Motor Co.)
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helpon skaalattavuuden ansiosta polttokenno sopii yhtä lailla pieniin kuin suuriinkin autoihin.
Siitä odotetaankin tulevan "tämän vuosituhannen voimalaite" ja vaihtoehto, joka lopullisesti syr-
jäyttäisi mäntämoottorit.

Pelkää polttokenno ei toki yksinään riitä, vaan toimiakseen se vaatii joukon apulaitteita ja ohjaus-
järjestelmän, joka huolehtii prosessien valvonnasta ja ohjauksesta. Tuotekehittäjillä on ollutkin
haasteena laitteistojen pienentäminen ja integrointi niin, että ne saataisiin sijoitettua autoon il-
man, että hyötytilavuutta joudutaan pienentämään.

DaimlerChrysler’in  NECAR 4 (kuva 5), joka esiteltiin näyttävästi vuonna 1999, oli jo lupaava
alku, ja enteili näiden "uuden sukupolven autojen" markkinoille tuloa jo muutaman vuoden ku-
luessa. Kehitysoptimismi on sittemmin hieman laantunut, vaikka polttokennon tehotiheys ja muu-
kin tekninen suorituskyky on parantunut huomattavasti mittavien kehityspanostusten ansioista.
Polttokennolla tuotettu teho on kuitenkin vielä ainakin kymmenen kertaa kalliimpaa kuin nykyi-
sillä mäntämoottoreilla, eikä hintaa aivan lähivuosina vielä saada kilpailukykyiselle tasolle mas-
samarkkinoita ajatellen. Hintaa kertyy pääasiassa erilaisista katalyyttinä toimivista jalometalleis-
ta, joita tarvitaan vielä melkoisia määriä tavoitetasoon verrattuna.

1.3. Polttoaineen tuottamisesta ja jakelusta ei vielä yksimielisyyttä

Rajoittavimmaksi tekijäksi kuin autojen tekniikan kehittymättömyys tai kalleus on kuitenkin nou-
semassa puuttuva polttoaineen jakeluinfrastruktuuri. Vetyä kun ei vielä ole saatavissa huoltoase-
milla, eikä sitä sinne ilman mittavia investointeja saadakaan.

Periaatteessa vetyjakelu olisi järjestettävissä useallakin eri tavalla, jotka voivat lisäksi olla toisi-
aan täydentäviä. Halvin vetyenergiayksikön hinta sekä paras energia- ja päästötase saavutettaisiin
valmistamalla vetyä suurissa, keskitetyissä tuotantolaitoksissa nykyisten hiilivetyjalosteiden ta-
paan. Silloin raaka-aineena olisi todennäköisesti maakaasu, ja vetykaasu jaettaisiin putkiverkolla
tai säiliöautoilla asemille.

Toinen, vähän vähemmän investointeja kerralla vaativa mutta kokonaishyötysuhteeltaan ja –ta-
loudeltaan huonompi vaihtoehto olisi käyttää pieniä, jakeluasemille sijoitettavia reformeriyksi-
köitä, joissa vety tehtäisiin myös maakaasusta. Varsinkin tiheän maakaasuputkiverkon alueilla
Euroopassa ja Yhdysvalloissa tämä olisi nopeammin ja pienemmin investoinnein toteutettavissa
oleva vaihtoehto kuin vedyn keskitetty tuotanto. Lisäksi jo kaupallisella asteella oleva nesteyte-

Kuva 4. Moniin uusin autoihin tulee
pian yhdistetty startti/momentti-
moottori ja latausgeneraattori, jolloin
niistä voidaan helposti tehdä Honda
Insightin tapainen sähkömoottori-
avustettu osahybridi (kuva: PSA-
CItroen)
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tyn maakaasun kuljetus- ja varastointiteknologia mahdollistaisi ”satelliittiasemien” perustamisen
putkiverkon ulottumattomissa oleville alueille.

Kolmas vaihtoehto olisi vedyn hajautettu tuotanto elektrolyysilaitteilla joko asemilla tai peri-
aatteessa jopa käyttäjäkohtaisilla laitteilla. Tällaisia on jo tarjollakin, mutta tässä toimintamallissa
vetypolttoaineen hinta noussee kohtuuttoman korkeaksi, ja lisäksi se laajamittaiseksi kasvavana
siirtää sähköverkon kuormitusta ”väärään päähän” eli etäälle tuotantoyksiköistä, jolloin energian
siirtohäviöt huonontavat kokonaishyötysuhdetta. Kun myös elektrolyysiprosessin hyötysuhde
olisi pienissä yksiöissä huono, kasvaisivat vedyn tuotannon aiheuttamat sekundääriset hiilidiok-
sidi- ja muut päästöt varsin suuriksi, koska päästötöntä ja ei-fossiilista sähköenergiaa (ts. ydin-,
vesi- tai tuulisähköä) ei ole kovin paljon saatavilla, vaan sähkön tuotannossa tukeuduttaisiin pe-
rinteisiin polttopohjaisiin tuotantotapoihin.

1.4. Vaihtoehtoja vedylle tutkitaan aktiivisesti

Myös vedyn varastointi ajoneuvoissa tuottaa vielä vaikeuksia ja vaatii toistaiseksi suuritilavuuk-
siset ja painavat säiliöt, jolloin hyötykuorman osuus pienenee ratkaisevasti. Vaikka intensiivisellä
kehitystyöllä on pystytty varastoidun vedyn energiatiheyttä suhteessa painoon/tilavuuteen paran-
tamaan jo lähes riittävälle tasolle, vetyjakelun puuttumisen takia tutkitaan myös vaihtoehtoisia
polttoaineita, joista vetyä voitaisiin valmistaa ajoneuvoon sijoitetuilla reformereilla tai ”polttoai-
neprosessoreilla”.

Kuva 5 DaimlerChrysler Necar 4 (1999), oli ensimmäinen vetykäyttöisen polttokennoauton prototyyppi, jolla
suorituskyky ja hyötytilavuus olivat jo kohtuulliset (kuva DaimlerChrysler).
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Tässä ns. on-board reformer -tekniikassa polttokennon tarvitsema vety valmistetaan autossa nes-
temäisestä polttoaineesta. Nestemäisten polttoaineiden saatavuus ja jakelu on vetyyn verrattuna
niin paljon helpommin, nopeammin ja halvemmalla järjestettävissä, että vaikka tässä vaihtoeh-
dossa ei päästäkään kokonaan eroon ajon aikaisista CO2-päästöistä, pidetään tätä toimintamallia
vähintään yhtä kiinnostavana ja lupaavan kuin pelkkään vetyyn tukeutumista. Kokonaishyötysuh-
teen parantuessa CO2-päästöistä toki vähenevät tässäkin vaihtoehdossa nykyisestä noin puoleen.
Tutkimuksen kohteena olevat nestemäiset polttoainevaihtoehdot metanoli ja bensiinin kaltainen
hiilivetyseos. Jossain määrin tunnetaan kiinnostusta myös etanoliin.

1.5. Metanoli on joustava polttoaine ja mahdollinen myös suoraan polttokennolle

Aivan kuten vetykin, jota voidaan valmistaa useilla ei-fossiilisilla tavoilla, on metanolikin monel-
la tapaa ”joustava” polttoaine, sillä sitäkin voidaan valmistaa syntetisoimalla moninaisista lähtö-
aineista, niin fossiilisista (maakaasu, hiili) kuin ei-fossiilisistakin (erilaiset biomassat). Myös uu-
siutuvien raaka-aineiden käyttö on siis mahdollista. Sillä tavoin unelma ”ehtymättömästä” ener-
gian lähteestä toteutuu jo metanolinkin kohdalla, ei pelkästään ns. vetytaloudessa.

Metanolin puolesta tulevaisuuden liikennepolttoaineena puhuu etenkin kehityskonsortio, jossa
ovat mukana yhtiöt DaimlerChrysler (DC), Ford ja etenkin niiden yhdessä Ballardin kanssa pe-
rustama kehitysyhtiö XCELLSIS. Ne ovat lisäksi liittoutuneet suuriin öljy- ja kemian alan tuo-
tantoyhtiöihin, joita ovat BP-Amoco, Statoil, BASF ja MethanEx. Näiden tavoitteena on, paitsi
tuoda metanoli laajalti jakeluverkkoon, kehittää myöhemmin myös suoraan metanolilla toimi-
maan kykenevä polttokenno, jolloin järjestelmä yksinkertaistuisi huomattavasti, ja hyötysuhdekin
paranisi samalla.

Suorametanolikenno on kuitenkin vielä aivan laboratoriotasolla, vaikka ensimmäinen demonst-
raatioauto, jota suorametanolikenno kuljettaa, on jo esitelty julkisesti. DC:n kehitystiimi sai esit-
telytilaisuudessa mikroauton kulkemaan 3 kW tehoisella kennolla parhaimmillaan jopa 35 km/h
nopeutta noin 15 km matkan ennen kuin metanoli loppui säiliöstä. Pikaista markkinoille tuloa ei
tälle järjestelmälle kuitenkaan lupailla, vaan ainakin kymmenen vuoden kehitysaikaan on syytä
varautua.

Toimiva demonstraatioesimerkki metanolikäyttöisestä polttokennoautosta, joka DC:n pääjohtajan
Jűrgen Schremppin mukaan jo hyvin lähellä tuotetta, jota voitaisiin alkaa myydä asiakkaille, on
NECAR5 – polttokennoauton prototyyppi, joka esiteltiin marraskuussa vuonna 2000. Jo 1997
esitelty NECAR3 perustui tällaiseen peruskonseptiin, mutta NECAR5 -autossa myös reformeri-
yksikkö on nyt kyetty puristamaan niin kompaktiin kokoon, että se mahtuu matkustamon lattian
alle, eikä enää täytä koko tavaratilaa, niin kuin NECAR3:n tapauksessa. Koko voimapaketin pai-
noa on onnistuttu samalla pudottamaan runsaat 300 kg. Uusin versio tästä ”metanolikäyttöisestä
polttokennomoottorista” nähdään kuvassa 6.

Vaikka reformeri huonontaakin voimalaitteen kokonaishyötysuhdetta, DaimlerChysler ilmoittaa
NECAR5:n tuottavan hiilidioksidia noin kolmanneksen vähemmän kuin vastaava auto bensiini-
moottorilla tuottaa. Reformeriyksiköllä varustettu polttokennoauto ei ole myöskään aivan ”nolla-
päästöinen”, vaan tuottaa hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, molempia tosin niin vähäisessä määrin,
että se DaimlerChryslerin mukaan alittaa ankarimmatkin tämän hetken pakokaasunormit eli Ka-
lifornian osavaltion SULEV (Super Ultra-Low Emissions Vehicle) raja-arvot.
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1.6. Bensiininkin reformointia tutkitaan

Myös bensiinin – tai oikeammin sen tapaisen hiilivetyseoksen - käyttöä reformerin polttoaineena
kehitetään. Vahvaa bensiinireformerien kehitystyötä on tehnyt Epyx, joka hiljattain liittoutui eu-
rooppalaisen kennovalmistajan DeNoran kanssa muodostaen Nuvera- nimisen yrityksen, sekä
erityisesti General Motors ja sen kanssa liittoutunut Toyota. GM ehti jo esittelemään maailman
ensimmäisen ”bensiinillä kulkevan sähköauton”, kun se julkisti S-10 lavapakettiautoon rakenne-
tun liikkuvan prototyypin 3. sukupolven bensiinireformeristä syksyllä 2001. Toyota esitteli sa-
man periaatteen vähän myöhemmin Tokion autonäyttelyssä, jossa sen FCHV-5-konseptiauto oli
esillä.

Bensiinireformerien koko on kuitenkin vielä liian suuri ja käyntiinlähtö epäkäytännöllisen hidas-
ta. Myös järjestelmän kokonaishyötysuhde on huonompi kuin metanolilla. Hiilivetypolttoaineelle
jakeluinfrastruktuuri olisi kuitenkin kaikkein helpoimmin järjestettävissä, sillä metanolivaihto-
ehdossakin joudutaan nykyisiä säiliöitä ja pumppuja muuntamaan, koska metanoli on voimak-
kaasti korroosiota edistävää.

1.7. Uusi vaihtoehto varastoida vetyä: natriumhydridit

Uusin polttokennokonseptiautoon sovellettu energialähde on vedyn valmistaminen natriumboro-
hydridistä (NaBH4), joka on olomuodoltaan jauhemaista, myrkytöntä eikä palo- tai räjähdysal-
tista, ja siksi varsin turvallista varastoida ajoneuvossa. Sitä voidaan valmistaa natriumboraatista
(NaBO2), jota syntyy kemian teollisuuden prosessituotteena, ja muistuttaa ominaisuuksiltaan lä-
heisesti booraksia (Na2B4O7), mitä taas tavataan kaivannaisena eri puolilla maailmaa. Kun boori-
hydridijauhe on auton vetyprosessorissa luovuttanut sisältämänsä vedyn, se palaa käytetyn aineen

Kuva 6. Ballard/Xcellsis XCS-ME-75 –polttokennoauton voimalaitekokonaisuus, joka sisältää
metanoli > vety –muuntimen ja kaikki tarvittavat apulaitteet (kuva: Xcellsis)
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säiliöön, ja voidaan ottaa uudelleen kiertoon ”vedytettäväksi”, kun auto käy tankkaamassa uutta
natriumborohydridiä.

DaimlerChrysler –yhtymän amerikkalainen haara Chrysler on rakentanut tällaiseen vetyvarasto-
konseptiin1 perustuvan vetypolttokennoauton prototyypin, joka esiteltiin kesällä 2002. Se poh-
jautuu Town&Country –malliseen minivan-autoon. Siinä on hydridisäiliö, joka on kooltaan sa-
maa suuruusluokkaa kuin auton normaali bensiinisäiliö. Sille luvataan toimintamatkaa jopa 500
km, joka on erittäin hyvä verrattuna mm. kaasumaista tai nesteytettyä vetyä käyttäviin autokon-
septeihin ja kohtuullisen hyvä jopa metanolireformerilla varustettuihin autoihin.

1.8. Kaikki kehityslinjat vielä avoimina

Koska mitään päätöstä polttokennoautojen energiahuollon hoitamisesta ei ole tehty, kaikkia ke-
hitysvaihtoehtoja viedään edelleen eteenpäin, eikä merkittävämpää konvergoitumista ole havait-
tavissa. Sekä polttoaineen tuotanto- että jakelutekniikoita kehitetään kaikille edellä luetelluille
polttoaine/vetyvarasto –vaihtoehdolle. Kaikkien vaihtoehtojen pohjalle on myös olemassa auto-
konsepteja (kuva 7).

                                                
1 Vetyvaraston on kehittänyt Millenium Cell –niminen amerikkalaisyritys, ja se tunnetaan “Hydrogen-on
Demand” –kauppanimellä.

Kuva 7. Erilaiset tekniikat ja mahdollisuudet polttokennoautojen energiahuollolle ja esitellyt konseptiautot.
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Kuinka pitkälle tämä kilpailu jatkuu, on vaikea ennustaa. Luultavimmin ainakin muutamien seu-
raavien vuosien ajan eri vaihtoehtoja kokeillaan käytännössä, ja niiden vahvuuksista ja ongel-
mista opitaan, ja sen jälkeen päätöksenteko on varmemmalla pohjalla. On myös mahdollista, että
ainakin alkuvaiheessa mitään suositummuusvalintaa ei tehdäkään, vaan kilpailu jatkuu ja kor-
keintaan edetään markkina-aluekohtaisesti eri vaihtoehtojen varassa. Polttoaine/energiainfra-
struktuurin rakentaminen on kuitenkin hidas ja pääomia vaativa prosessi, joten moniin rinnakkai-
siin järjestelmiin ei ole varaa.

1.9. Polttokennoautot lähestyvät sarjatuotantoa – DC, Ford, Nissan ja GM-Opel

Kilpailu polttokennokäyttöisen auton markkinoille tuomisesta on tällä hetkellä kiivasta ja varsin
suuren mielenkiinnon kohteena. Polttokennoautojen kehityksen kärkiyrityksiin kuuluva Daimler-
Chryslerin mukaan ensimmäisten asiakasautojen markkinoille tulo tapahtuu vuonna 2004. Silloin
tosin puhutaan vielä varsin vaatimattomista tuotantoluvuista, alle 1000 autoa, mutta DC:n poltto-
kennoautoprojektia johtavan Ferdinand Panik’in mukaan vuosituotanto voisi kasvaa jo 100,000
auton tasolle vuoteen 2010 mennessä.

Tärkeä askel tässä prosessissa ja osoitus siitä, että DC voi edetä aikataulun mukaan ainakin koh-
tuullisesti, on vuoden 2002 lopulla julkistettu Mercedes-Benz A F-Cell –autojen esisarja, jonka
käyttökokeet alkavat vuonna 2003. Se on johdannainen NECAR 4a –prototyyppiautosta (kuva 5),
ja käyttää polttoaineenaan vetykaasua, joka on varastoitu 350 bar paineisena. Yhdellä täytöllä
toimintamatka on DC:n mukaan runsaat 150 km. Polttokenno on 85 kW Ballard Mk 902, ja ajo-
sähkömoottori  65 kW. Suoritusarvot ovat varsin kohtuulliset: huippunopeus 140 km/h ja kiihty-
vyys 0-100 km/h 16 s, kun arvot vastaavalle A-sarjan bensiinimallille ovat 170 km/h ja 13,2 s.

Autoja on määrä valmistaa 60 kpl vuoden 2003 aikana. Autot on tarkoitettu laajaan kenttäkokee-
seen, jossa niitä sijoitetaan eri puolille maailmaa, ainakin Saksaan, Kaliforniaan, Japaniin ja Sin-
gaporeen. Kuva 8 esittää tätä autoa, joka DC:n mukaan on pohja vuonna 2004 tapahtuvalle polt-
tokennoauton kaupallistamiselle.

Kuva 8. DaimlerChryslerin uusin polttokennauto Mercedes-Benz A F-Cell. (kuva DC)



154

Ford on DC:n kanssa vahvassa liitossa, ja sen Th!ink-merkillä myytävien autojen tekniikka on
samanlaista Xcellsis-pohjaista kuin NECAR 5 ja Mercedes-Benz A F-Cell -autossakin, ja sen ke-
hitys etenee suurin piirtein samassa aikataulussakin, eli esisarja vuonna 2004, mutta vasta vuonna
2010 tuotantoluvut voisivat olla merkittäviä. Ford on tuoreimpien autosta julkaistujen tietojen
mukaan viimeisimmässä versiossa onnistunut parantamaan polttokennon ja polttoaineen syötön
dynamiikkaa niin paljon, että polttoaineen kulutus muuttuvassa ajossa on vähentynyt jopa 20 %.

Myös Nissan on ilmoittanut kiirehtineensä polttokennoautoprojektiaan, ja tekevänsä pienen sar-
jan autoja jo 2003, eikä vasta 2005, kuten aiemmin oli tiedotettu.

GM:n suunnitelmissa on aloittaa sarjavalmistus vuonna 2008. GM:n polttokennoauton kehitystyö
tapahtuu pääasiassa sen tutkimusyksikön GAPC (Global Alternative Propulsion Center) toimesta,
joa on tuottanut joukon prototyyppejä Opel Zafira –tila-auton pohjalle. Opel aloitti metanoli-
reformeripohjaisella autolla (HydoGen1), mutta siirtyi sitten vetykaasuun HydroGen2 –autossa,
jossa se oli kaasuna painesäiliössä. Nyt kokeilujen alaisessa, 3. sukupolven autoissa (HydroGen3,
kuva 9) käytetään joko paineistettua tai nestemäistä vetyvarastointia. Kaasusäiliöissä on ensim-
mäisenä sovellettu 700 bar varastointipainetta, jonka Quantum/Thiokol –yhteenliittymä toi saata-
ville vuonna 2002 ja jonka Saksan viranomaiset hyväksyivät käyttöön aivan loppuvuodesta.

Opel käyttää GM:n kehittämää polttokennoteknologiaa. Sen vakaista aikeista päästä sarjatuotan-
toon varsin nopeasti kertoo pyrkimys polttokennovoimalaitteen sijoittamiseen Zafira-auton ny-
kyiseen moottoritilaan sopivaksi, ja auton nykyisen dieselmoottoriversion mukaisin kiinnityksin.
Silloin autojen kokoaminen olisi periaatteessa mahdollista normaalilla tuotantolinjalla. Näin ei

Kuva 9. Opel HydroGen3 –polttokennoautot on rakennettu Opel Zafira –mallin alustalle. Niissä käy-
tetään joko kuvan mukaista nestemäisen vedyn tai kaasumaisen vedyn varastointia. (Kuva Opel)
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voi menetellä, jos voimalaite on sijoitettu poikkeavasti tai jos se on aivan eri muotoinen kuin ny-
kymoottorit, kuten esimerkiksi DaimlerChrysler NECAR-sarjan johdannaisissa. Opel on jo pääs-
syt tavoitteeseensa tilankäytön suhteen, mutta voimalaitepaketti on vielä 200 kg painavampi kuin
nykyinen dieselmoottori-vaihteisto –yhdistelmä.

GM:n amerikkalainen kehityshaara on keskittynyt vuonna 2001 esitellyn AutoNomy –konseptin
pohjalta rakennetun HyWire –nimisen vetyautoprototyypin kehittämiseen. Se on kuitenkin selkeä
”teknologiaunelma”, eikä johda vielä lähivuosina mihinkään tuotteistettavaan malliin, vaan on
esimerkki siitä, millaisia vetypolttokennoautot voisivat olla noin kymmenen tai viidentoista vuo-
den kuluttua.

1.10. Toyota ja Honda luovuttivat jo ensimmäiset asiakasautot

Polttokennoautojen kehityshistoriassa ohitettiin eräs tärkeä virstanpylväs, kun 2.12.2002 ensim-
mäiset ”asiakasautot” luovutettiin käyttäjille. Kilpajuoksu tästä kunniasta, jota sen viimeisimmäs-
sä vaiheessa käytiin lähinnä Toyotan ja Hondan kesken, päättyi sopupeliin: molemmat luovutti-
vat omat autonsa samanaikaisesti. Ja jotta tasapuolisuus olisi ollut mahdollisimman täydellinen,
luovutukset tapahtuivat saman päivän aikana sekä Japanissa että Kaliforniassa.

Japanissa näitä ensimmäisiä polttokennoautoja käytävät eri ministeriöt. Luovutusseremoniatkin
tehtiin korkeimmalla tasolla, koska luovuttajana oli Hondan tapauksessa pääjohtaja Yoshino ja
vastaanottajana pääministeri Koizumi, ja paikalla olivat myös kaikkien niiden ministeriöiden mi-
nisterit, jotka tulevat olemaan näiden autojen käyttäjiä. Samat tahot ovat myös Toyotan ensim-
mäiset ”asiakkaat”.

Kaliforniassa asiakkaat ovat Hondalla Los Angelesin kaupunki, ja Toyotalla Daviesin ja Irvinen
yliopistot, jotka molemmat ovat myös aktiivisia osapuolia polttokennoteknologian kehittämises-
sä. Toyota-autoja on määrä tulla käyttöön nyt luovutettujen kahden lisäksi vielä neljä. Autojen
käyttöä tukemaan rakennetaan kuusi tankkauspaikkaa eri puolille Kaliforniaa. Ne ovat osa Cali-
fornian Fuel Cell Patrneship –ohjelman puitteissa rakennettavaa polttokennoautojen polttoaine-
huollon infrastruktuuria.

Nyt Los Angelesissa käyttöön otettu ensimmäinen Honda FCX-V4 saa seurakseen vuoden 2003
aikana vielä neljä samanlaista autoa. Hondan suunnitelmissa on laajentaa tällaista leasing-poh-
jaista koekäyttöä vuosien 2003-2005 aikana käsittämään yhteensä noin 30 autoa sekä Japanissa
että Kaliforniassa. Varsinaisista tuotantosuunnitelmista ja laajemmasta kaupallistamisesta ei sen
sijaan ole annettu vielä mitään aikatauluja.

Toyotan suunnitelmat ovat samantapaiset: autoja on tarkoitus saada liikenteeseen 20 kpl jo vuo-
den 2003 aikana. Toisin kuin Hondalla, Toyotan tähtäimessä on kuitenkin tuoda polttokennotek-
nologia varsin pian kaupalliseen levitykseen. Ajankohtaa ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Näitä luovutuksia on edeltänyt laaja koeajo-ohjelma, joka on käsittänyt ajoa yhteensä yli 100,000
km kymmenkunnalla prototyyppiautolla. Mittavaa oli myös työ, jolla ne saatiin hyväksytettyä
asiaan kuuluvien viranomaisten taholta normaaleiksi tieliikenteeseen käytettäviksi ajoneuvoiksi.
Kaliforniassa ne luokiteltiin ZEV-luokkaan eli ”nollapäästöisiksi”, ja aivan oikeutetusti, sillä nii-
den ainoa ajonaikainen päästö on vesihöyry.

Autot ovat perustekniikaltaan pitkälti samanlaiset, sillä molemmissa on PEM-tyyppinen poltto-
kenno, joka Toyotan tapauksessa on myös sen omaa valmistetta. Honda puolestaan käyttää kana-
dalaisen Ballard Power Systems’in tuottamaa kennoa eli samaa, johon tukeutuvat myös Daim-
lerChryslerin, Fordin ja Nissanin polttokennoautot. Toyotan lisäksi ainoastaan GM ja sen tytär-
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yhtiö Opel käyttävät omavalmisteisia kennoja. Molemmissa nyt liikenteeseen otetuissa autotyy-
peissä on polttoaineena vetykaasu, joka on varastoitu painesäiliöihin. Niiden painetaso on koh-
tuulliset 350 MPa, joka antaa toimintamatkaksi noin 300 km.

Toyota FCHV-4 (kuva 10) on hieman Hondaa kookkaampi, tarjoten täydet 5 istumapaikka ja pe-
rustuu Highlander-malliseen maastohenkilöautoon. Honda FCX-V4 (kuva 11) taas on kaupunki-
automainen, jatkokehitelmä yhtiön EV Plus-nimellä markkinoidusta nelipaikkaisesta akkusähkö-
autosta.

Suurimmat erot näiden kahden ”avaussiirron” välillä löytynevät leasing-maksuista, joilla autot
siirtyvät käyttäjiensä hallintaan. Hondan kohdalla kustannus vaikuttaa kohtuulliselta: 500
USD/kuukausi, kun taas Toyotasta joudutaan maksamaan 10,000 USD kuukaudessa koko 30-
kuukauden mittaisen leasing-kauden.

Kuva 10. Toyota FCHV-4 –polttokennoauto, jollainen luovutettiin Daviesin ja Irvinen yliopis-
toille joulukuussa 2002. (Kuva Toyota Motor Sales).

Kuva 11. Honda FCX-V4 –poltto-
kennoauto, jollaisia Los Angelesin
kaupunki ottaa käyttöön 5 kpl
osana auton kenttäkoeohjelmaa.
(Kuva Honda).
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1.11. Vetyautossa voi olla polttomoottorikin!

Vety sopii periaatteessa myös mäntäpolttomoottorin polttoaineeksi. BMW on jo rakentanut
muutamia prototyyppiautoja, ja suunnittelee vakavissaan sarjatuotannon aloittamista noin viiden
vuoden kuluessa. Ensimmäiset demonstraatioautot (10 kpl) rakennettiin 745-mallin pohjalta, ja
kuvassa 12 on esitetty uusimman vetykäyttöisen BMW 735h –auton rakenne.

Myös Ford tutkii tätä vaihtoehtoa aktiivisesti osana tulevaisuuden voimalaiteratkaisujen kehittä-
mistä. Se esitteli tammikuussa 2003 pidetyssä Detroitin autonäyttelyssä ’Model U’ –hybridiauto-
konseptin, jossa on ahdettu, vetypolttoainetta käyttävä mäntämoottori, iskutilavuudeltaan 2.3 lit-
raa. Mäntämoottorikäyttö voisikin tarjota polttokennoautoja nopeammin laajenevan kysyntäpoh-
jan vetypolttoaineelle, ja siten edesauttaisi sen jakeluinfrastruktuurin kannattavaa rakentamista.

1.12. Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa

Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa, joissa sitä on jo menestyk-
sekkäästi kokeiltu Pohjois-Amerikassa. Siellä oli Ballard P3 -busseja koekäytössä Vancouverissa
ja Chicagossa vuosina 1998-2000, molemmissa 3 autoa. Polttoaineena oli kaasumainen vety, ja
tulokset olivat rohkaisevia.

Toiminta jatkui Ballardin ”ZEBus” –nimellä tunnettujen, 4. sukupolven prototyyppibussien (P4)
runsaan vuoden mittaisella kokeilulla vuosina 2000-2001 sekä Oaklandissa Pohjois-Kalifornias-
sa, (Almeda County, operaattorina AC Transit), että Etelä-Kaliforniassa (Thousand Palms, ope-
raattorina SunLine Transit). Edelleen tulokset olivat enimmäkseen positiivisia, ja antoivat aiheen
jatkotoimiin.

Kuva 12. Vetykäyttöisen polttomoottoriauton BMW 735h rakennekuva (Kuva: BMW AG).
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Kuva 13. Japanilainen poltto-
kennobussikehitys tapahtuu
Toyotan ja Hinon yhteistyönä.
Uusin versio  on FCHV-Bus2
(Kuva Hino Motors.)

Nämä samat liikenneyhtiöt ovat nyt muodostaneet projektikonsortion, jossa ne rakennuttavat
neljä polttokennobussia. Kolme niistä tehdään AC Transitille perustuen 40’ VanHool A330 –
alustaan, ja yksi SunLine Transitille North-American Bus Insdstries’in (NABI) 45’ alustalle.
Teholtaan 175 kW PEM-polttokennot toimittaa United Technologies Corp. (UTC). Thor
Industries ja ISE Research toimivat projektissa systeemi-integraattoreina, ja vastaavat  bussien
loppukokoonpanosta. Hankkeen budjetti on noin 18…20 milj. USD, ja toimitukset tapahtuvat
kesä-joulukuussa 2004. Molemmat liikenneyhtiöt ovat myös jäseniä Californian Fuel Cell
Partnership (CaFCP) –konsortiossa, ja AC Transit tulee käyttämään bussiensa tankkaamiseen
Richmondissa lokakuussa avattua, CAFP’n vetyasemaa, jossa vetyä valmistetaan elektrolyyt-
tisesti. Vetyaseman elektrolyysi- ja kompresssorilaitteineen on toimittanut Stuart Energy.

Toisen samantapaisen polttokennobussikonsortion ovat muodostaneet Pohjois-Kaliforniaan
Santa Clara Valley Transit Authority’n (VTA) ja San Mateo County Transit District (SamTrans).
Niille Gillig Corporation, Pohjois-Amerikan toiseksi suurin bussivalmistaja, rakentaa kolme
polttokennobussia, joiden voimalaiteet (205 kW) ja järjestelmäintegraation toimittaa Ballard.
Tämä ’Zero-Emissions Bus’ (ZEB) -projekti on vähän edellä yllämainittua, sillä  ensimmäisen
auton, joka on prototyyppi, on määrä valmistua jo huhti-toukokuussa 2003, ja seuraavien kahden
kesällä 2004. Autojen kustannuksiksi mainitaan projektin tiedotteissa runsaat 10 milj. USD, ja
koko demonstraatioprojektin budjetti on noin 18 milj. USD.

Japanissa polttokennoautojen kehitystyö on mittavaa, mutta se on kohdistettu lähes yksinomaan
henkilöautoihin. Ainoastaan Toyota on Hino Motor’sin kanssa tehnyt yhteistyötä polttokenno-
bussien kehittämiseksi. FCHV-Bus1 saatiin liikenteeseen pari vuotta sitten, ja sen jatkokehitelmä
FCHV-Bus2 (kuva 13) on otettu hiljattain koekäyttöön.

Euroopassa bussikehitystyötä tekevät etenkin saksalaiset DaimlerChryslerin EvoBus, MAN-
Neoplan ja ProtonMotor, joilla kaikilla on muutamia prototyyppi- ja koeautoja, joiden ympärille
on rakennettu koekäyttö- ja demonstraatioprojekteja.

Seuraava vaihe eurooppalaisissa polttokennobussidemonstraatioissa alkaa, kun DaimlerChrys-
ler’in bussiyhtiö Evobus aloittaa toimitukset Citaro FC-polttokennobusseista kuluvana vuonna.
Ensimmäisten autojen tästä NEFLEET -nimellä kutsuttavasta laivueesta on määrä valmistua
toukokuussa 2003, ja niitä on tarkoitus valmistaa yhtensä 33 kpl. Suurin osa niistä kuuluu EU:n
tukemaan CUTE-projektiin, ja ne tulevat liikenteeseen eri puolille Eurooppaa yhteensä 9 kau-
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pungissa (Amsterdam, Lontoo, Luxembourg, Madrid, Barcelona, Porto, Tukholma, Hampuri,
Stuttgart), sekä erillisprojektin (ECTOS) puitteissa myös Reykjavikissa, Islannissa. Viimeisenä
’liitännäisjäsenenä’ näihin NEFLEET-toimituksiin on liittynyt australialainen STEP-projekti
(Sustainable Transport Energy for Perth), jolle rakennetaan kolme autoa vuoden 2004 alkupuo-
lella.

CITARO FC –auton tekniikasta on STEP-projektin web-sivulla (www.dpi.wa.gov.au/fuelcells/)
julkistettu jo sen verran tietoa, että sen voimalaite on 205 kW Ballard –polttokenno, mutta poi-
keten esikuvansa NEBUSsin rakenteesta, siinä on vetysäiliöiden (9 kpl, yhteensä 44 kg H2 @ 350
bar) lisäksi kaikki muukin tekniikka sijoitettu katolle. Kuva 14 havainnollistaa rakennetta ja kuva
15 esittää auton prototyyppiä.

Edellä luetelluissa CUTE-projektin osa-
kaupungeissa käytetään kussakin vetyä,
jota valmistetaan eri tuotantotavoilla. Esi-
merkiksi elektrolyyttisesti Tukholmassa
vesivoimalla, Hampurissa tuulisähköllä, ja
Barcelonassa käytetään aurinkosähköä.
Stutgartissa vetyä tehdään maakaasusta,
Portossa ja Madridissa vety puolestaan
tuotetaan öljyjalostamon yhteydessä ja Lu-
xembourgissa käytetään metanolia. Islan-
nissa puolestaan tutkitaan geotermisen
energian käyttöä vedyn valmistuksessa.

Kuva 15. Evobus Citaro FC –polttokennobussi (kuva
Evobus)

Kuva 14. Kaaviokuva  DC
EvoBus Citaro FC –poltto-
kennolinja-auton tekniikasta
(Kuva: DaimlerChrysler)



160

5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tekninen kehitys vuoden 2002 aika on ollut huomattavaa, sen osoittavat julkistetut autokonseptit
ja demonstraatiot. Ne myös viestivät, että yritykset panostavat hankkeisiin merkittäviä summia ja
ovat sitoutuneet toteuttamaan suunnitelmiaan polttokennoteknologian markkinoille tuomisesta jo
lähivuosien kuluessa – ainakin jossain mittakaavassa. Paitsi yritykset, myös julkinen sektori –
etenkin Yhdysvalloissa ja Japanissa - panostaa ”vedyn vallankumoukseen”. Viimeisin osoitus
siitä on presidentti Bush’in aloite ”Freedom Fuel”, joka laajentaa ja jatkaa ”Freedom Car” –ohjel-
maa, ja jonka tavoitteena on tuoda vetypolttokennoautot massatuotteena markkinoille vuoteen
2020 mennessä. Tehtävä, jonka on arvioitu olevan teknisenä haasteena ja julkisena sijoituksena
samaa luokkaa kuin Apollo-avaruusohjelman aikoinaan.

Energia- ja polttoainehuolto näyttää kuitenkin tällä hetkellä suuremmalta ongelmalta kuin auto-
ja voimalaiteteknologia. Odotettavissa olevat investoinnit ovat todella suuria, ja halukkuutta in-
vestointeihin vähentää se, ettei mikään vaihtoehto tällä hetkellä näytä toista paremmalta, vaan
”pitää antaa kaikkien kukkien kukkia”. Seuraavien parin vuoden aikana demonstraatio- ja käyttö-
koevaiheessa  tullaan käytännössä koettelemaan useimpien konseptien toimivuutta, ja ehkä sen
jälkeen joitakin niistä voidaan sulkea pois, ja toisia nostaa suositumpaan asemaan.

6. JATKOSUUNNITELMAT
Hankkeen integrointi osaksi todennäköisesti keväällä käynnistyvää, kaksivuotiseksi suunniteltua
”FINFUEL2020” –projektia., jossa on määrä selvittää, mitä EU:n bio- ja vaihtoehtopolttoainedi-
rektiivin täytäntöönpano Suomessa merkitsisi käytännön tasolla aikavälillä 2005…2020. Vaikka
pääpaino hankkeessa on polttoaineinfrastruktuureissa ja mahdollisimman konkreettisissa skenaa-
rioissa biopolttoaineiden, maakaasun ja vedyn jakelumahdollisuuksista, on osatehtävänä myös
selvitettävä ajoneuvokaluston ja -kannan kehittymisen arviot, sekä vaihtoehtotekniikoiden saata-
vuus, ominaisuudet ja hinta-arviot. Siksi tehtävien yhdistäminen tuntuisi mielekkäältä.

7. TIETOLÄHTEITÄ

http://www.daimlerchrysler.com/

http://www.ballard.com/

http://www.xcellsis.com/
http://www.HyWeb.de/index-e.html Vety/polttokennotietoportaali

http://www.usfcc.com/ US. Fuel Cell Council

http://www.e-sources.com/hydrogen/urlres.html Vetytietoa webissä

http://www.hydrogen.org/h2muc/introe.html Munchenin lentokentän H2-projekti

http://www.fuel-cell-bus-club.com/ CUTE -projekti

http://www.navc.org/fuelcellbuses.html amerikkalaisia bussiprojekteja

www.dpi.wa.gov.au/fuelcells/ Länsi-Australian bussiprojekti


