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Kokeessa saa kayttda apuna (graafista) laskinta. Vastaa kaikkiin tehtdviin. Huomaa, etta tehtdvat 
jatkuvat paperin kaantopuolella. 

l. Selita lyhyesti seuraavat terrnit: 
a) Kolmifaasirajapinta ( l p) 
b) MEA (lp) 
c) Maxwell-Stefan -diffuusio ( l p) 
d) Orto- ja paravety (l p) 
e) H ydridivetyvaraston hystereesi ( l p) 
f) Linden ja Clauden prosessit ( l p) 

2. Kuvissa a)-c) on kussakin esitetty kaksi polarisaatiokayraa, jotka on rnitattu polymeeri
polttokennosta kokeen alussa (ehja viiva) ja lopussa (katkoviiva). Kunkin kokeen aikana kennan 
suoritu'skyky on heikentynyt. 

b) c) a) 

virrantiheys virrantiheys virrantiheys 

Selita rnista suorituskyvyn lasku kussakin tapauksessa todennakoisesti johhm, ja kuinka se voitaisiin 
valttaa. (6p) 

3. Selita vedyn nesteytysprosessi (Linde-Hampson sykli) oheisen kuvan avulla. (6) 
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4. Polyrneeripolttokenno, jonka aktiivinen pinta-ala on 100 crn2
, tuottaa 0.5 Ncrn

2 
0.7 V:n 

jannitteellii. Vedyn stoikiornetria on 1. 5 ja syotetystii vedystii piiiisee osa diffundoihnnaan 
mernbraanin lapi katodille reagoiden siellii suoraan hapen karlSSa. Lapirnenneen vedyn miiiirii 
vastaa 2 mA/crn2:n virrantiheyshavioitii. Kennon oletetaan toirnivan ilrnapaineessa ja 25 oc 
larnpotilassa. 

a) Laske polttokennon hyotysuhde. (2 p.) 
b) Laske kennan lamrnontuotto. (2 p.) 
c) Laske veden virtaus (molls) katodin ulosh1lossa, kun kennoon syotetyt reaktantit ovat kuivia 

ja oletetaan etta vettii ei kulkeudu rnembraanin lapi. (2 p.) 

5. Esitii virta-jiinniteyhtiilon (Butler-Volrner) rnuoto. Johda tiistii yksinkertaistetut lausekkeet PEM
polttokennon katodille ja anodille. (6p.) 

Mahdollisesti tarvittavia tietoja: 

• Faradayn vakio: 96485 C/mol 

• Ideaalikaasun moolitilavuus standarditilassa: 22.41 dm 3 /mol 

• Moolinen kaasuvakio: 8.314 Jl(mol K) 

• Kyllaisen hoyryn paine 25 oc liirnpotilassa ja 1 bar paineessa: 31.8 mbar 
• Alkeisvaraus: 1 ;6022-1 0·19 C 

• 

• 

• 

• 

Polttokennoreaktion entalpianmuutos 25°C larnpotilassa ja 1 bar paineessa: 283 kJ/mol (syntyvii 
vesi nesterniiistii) 

Polttokennoreaktion Gibbsin energianrnuutos 25 oc lampotilassa ja 1 bar paineessa: 236 kJ/rnol 
(syntyvii vesi nesterniiistii) 

Stefan-Boltzmann in vakio: 5.67-1 o ·H W/(rn2 K') 
"' J(n)( ) . 

Taylorin sarjakehitelmii funktiolle {(x) pisteessii a: L a (x- a y ' missii r tarkoittaa fn n:ttii 
n=O n! 

derivaattaa. 


