
gemini • nr. 5 • oktober 200440

ENERGIFORSKNING

Hvordan kan et lite 
batteri gjøre om
hydrogen til elektrisitet 
– som så igjen skal
drive bilene våre? 
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BRENSELCELLEN ER SELVE HOVEDKOMPONENTEN i 
konseptet om en fornybar energi-revolu-
sjon – som vi har fått markedsført gjen-
nom flere år, men ikke helt tror på før vi
ser det. For her er det snakk om å ta farvel
med en fossil tidsalder om vi lykkes. Driv-
husgasser og eksos skal være et avsluttet
kapittel. Bilene skal bare slippe ut vann-
damp.

En brenselcelle er nemlig en form for
elektrisk batteri som gjør om kjemisk
energi til elektrisitet. Forskjellen er at i
vanlige batterier er den kjemiske energien
lagret internt, i brenselcellen blir den til-
ført fra et ytre lager, for eksempel en
hydrogentank. Skal brenselcellen ikke «ut-
lades», trenger den hele tiden brensel fra
dette eksterne lageret. Størrelsen på la-
geret begrenser driftstiden, og lagringen er
dermed en av utfordringene. En annen er
at hydrogen ikke er en energikilde, men en
energibærer. Skal hydrogen benyttes, må
den produseres av energikilder som vann
eller vind. Brukes det naturgass, må CO 2-
håndteringen først løses.

Det er 150 år siden den første brensel-
cellen ble utprøvd men de ulike typene av
brenselceller – som vil dekke ulike behov i
samfunnet – har tekniske problemer som
må løses. Fortsatt er brenselcellen meget
kostbar, og fortsatt har den for kort leve-
tid.

Alle de store bilprodusentene i verden
deltar i kappløpet om den brenselcelle-
drevne bilen. Både Ford og Daimler
Chrysler har planer om å selge slike biler i
løpet av dette året. Bilprodusentene ser
behov for produkter som kan tilfredsstille
både utslippskrav og publikums krav til
komfortabel mobilitet.

Med brenselceller i bilen

Luft (inneholder 
21 prosent oksygen)

Elektroner kan ikke passere
gjennom membranen, og 
forlater cellen gjennom den
ytre kretsen til den elektriske
motoren

Vann og varme
er cellens eneste
avfallsstoffer

Hydrogen

Elektrisk strøm

Anode:
Skaper 
negativ 

elektrisk 
ladning 

på denne 
siden

Katode:
Skaper 
positiv 
elektrisk 
ladning 
på denne 
siden

Membran

Brenseltanken
inneholder 
komprimert
hydrogen.

Brenselcellen mottar hydrogen
fra brenseltanken, og omdanner
hydrogenet til elektrisk kraft.
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En enkelt brenselcelle 

genererer normalt under 

1 volt når det går strøm

gjennom cellen – omtrent

nok til å få en lyspære til å

lyse, men de kan settes

sammen til større enheter.

• Hydrogen er det enkleste 
av alle grunnstoffene. Det har
atomnummer 1 og kommer 
først i det periodiske system.
Ikke bare er hydrogen det
enkleste grunnstoffet, det er
også det grunnstoffet det 
finnes mest av i universet.

• Hydrogen finnes ikke fritt 
i stor mengde i naturen, men 
som forbindelser med andre
elementer. Derfor er ikke
hydrogen en energikilde slik
som olje og gass. Hydrogen 
må framstilles fra en
hydrogenholdig forbindelse
ved bruk av energi.

HYDROGEN

BRENSELCELLE:   Hydrogenet blir oksidert til 

protoner og elektroner på anoden. Protonene 

vandrer gjennom membranen, mens elektronene 

tvinges gjennom en ytre strømkrets fordi 

membranen ikke har elektronisk ledeevne. 

ELEKTRISK MOTOR:  Overfører

kraft til hjulene.

BRENSELRØR:  Overfører

hydrogen til brenselcellene.

BRENSELCELLER:  Omdanner

hydrogen ved en elektrokjemisk

reaksjon og danner elektrisitet,

vann og varme.
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