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Print Hvordan virker brændselsceller?

I en brændselscelle sker der en omdannelse af den kemiske energi af et brændstof (typisk brint) og ilt 
direkte til elektrisk energi. En brændselscelle består af en elektrolyt, der kan lede ioner (elektrisk ladede 
molekyler), men ikke elektroner, og to elektroder, hvor de kemiske reaktioner foregår. Brændslet tilføres 
løbende, og cellen kan derfor operere kontinuerligt uden behov for genopladning. 

De to elektroder fungerer som katalysatorer, dvs. de formidler de kemiske reaktioner uden selv at blive 
forbrugt. Hvilke reaktioner, der finder sted, afhænger af typen af brændselscelle. Fx sker der i en PEMFC en 
omdannelse af brint (H2) til positivt ladede brintioner (H+) ved anoden. Brintionerne passerer gennem 
elektrolytten, og ved katoden reagerer de med ilt og danner vand. I en SOFC sker der ved katoden en 
omdannelse af ilt (O2) til negativt ladede iltioner (O2−), som passerer gennem elektrolytten og ved anoden 
reagerer med brint under dannelse af vand. 

De elektroner, der bliver til overs fra halvreaktionerne ved anoden, kan ikke passere elektrolytten. Derved 
opstår der en elektrisk potentialforskel mellem de to sider af cellen. Potentialforskellen kan bruges til at drive 
en elektrisk strøm i et ydre kredsløb. 

Brændselscellens fordele 
Høj effektivitet. Brændselscellens virkemåde med at omsætte brændslets kemisk bundne energi direkte til 
elektrisk energi gør, at dens virkningsgrad kan blive større end sædvanlige forbrændingsmotorer eller 
gasturbiner. I de sidstnævnte indgår nemlig en omdannelse til termisk energi som et mellemtrin, inden den 
termiske energi omdannes til mekanisk arbejde og evt. videre til elektricitet. Dette bevirker nogle 
termodynamiske begrænsninger, som brændselscellen ikke er underlagt. 

Lavt CO2-udslip. Hvis man anvender brint som brændstof i en brændselscelle, vil det eneste spildprodukt 
være vand. Men brint findes ikke frit i naturen og må derfor fremstilles, enten ud fra kulbrinter eller ved 
elektrolyse af vand. Begge processer indebærer CO2-udledninger (medmindre elektriciteten til elektrolysen 
stammer fra vedvarende energi eller kernekraftværker). Og hvis man anvender naturgas direkte som 
brændsel, vil der også produceres CO2 fra cellen. Imidlertid er CO2-udslippet lavere pr. produceret kWh, 
når man  sammenligner med sædvanlige kraftværker. 

Ingen NOx . Temperaturen i en brændselscelle er lav sammenlignet med temperaturen i en flamme, og der 
dannes derfor ikke forurenende nitrogenoxider (NOx). 

Lavt støjniveau. Der er ingen bevægelige dele i selve brændselscellerne og få i resten af systemet. Det 
betyder, at brændselscellesystemer ikke støjer lige så meget som fx forbrændingsmotorer eller gasturbiner. 

Modulær opbygning. Både store og små anlæg har omtrent samme pris pr. kW installeret effekt og har 
samme høje virkningsgrad. I modsætning til forbrændingsmotorer er virkningsgraden også høj, når systemet 
ikke kører tæt på fuld kapacitet. 

Materialekrav 
Elektrolytten skal være en god ionleder, men må ikke lede elektroner (ellers ville cellen kortslutte). De to 
elektroder skal være gode elektronledere og skal desuden være porøse, så gas kan komme ind i dem og 
reagere. Det er vigtigt at den porøse struktur er udformet, så der bliver den størst mulige kontakt mellem de 
tre faser: ionledende elektrolyt, elektronledende elektrode og gasfasens reaktanter. Det er i disse såkaldte 
trefasegrænser, at reaktionerne forløber. Uanset hvilken type brændselscelle, der er tale om, indgår både 
ioner, elektroner og gasmolekyler i både anode- og katodeprocesserne. 

Cellekomponenternes opbygning 
For at gøre beskrivelsen konkret, vil vi i det følgende koncentrere os om SOFC. Mange af de overordnede 
principper kan dog umiddelbart overføres til de andre typer. 

Elektrolytten i en SOFC består som oftest af yttrium-stabiliseret zirkonia, YSZ. Zirkonia (zirkoniumoxid, 
ZrO2) har ved høje temperaturer en kubisk krystalstruktur, som vist nedenfor. Ved lavere temperaturer er 
strukturen monoklin eller tetragonal. 

 
Krystalstrukturen af kubisk zirkonia. Ilt er blå, zirkonium grøn. 

Ved at dotere zirkonia med fx 8 mol% yttria (yttriumoxid, Y2O3) kan den kubiske fase gøres stabil ved lavere 
temperaturer; den resulterende forbindelse kaldes YSZ. Når den trivalente Y substitueres for den 
tetravalente Zr, introduceres der samtidig huller (ubesatte pladser) i det regelmæssige undergitter af ilt. 
Derved bliver det muligt for iltioner at bevæge sig i YSZ ved at hoppe fra hul til hul gennem strukturen. YSZ 
er derfor en glimrende iltionleder og har samtidig en beskeden elektronisk ledningsevne, hvilket gør den 
velegnet som elektrolyt. 

Katoden kan bestå af LSM (lanthan-strontium-magnesiumoxid,  
LaxSr1-xMnO3), der er elektronledende og desuden kan spalte iltmolekyler ved en katalytisk proces. 
Nettoreaktionen er: 

O2 + 4e– → 2O2–. 

For at forøge omfanget af trefasegrænserne kan katoden udformes som et netværk af LSM og YSZ.
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Skematisk illustration af katodens opbygning i en SOFC.  
Et muligt forløb af katodereaktionen er angivet.

De dannede iltioner transporteres gennem elektrolytten og reagerer ved anoden med brændslet. 

Anoden består ofte af en porøs struktur af YSZ og metallisk nikkel. Den fremstilles ved at blande YSZ og 
nikkeloxid. Første gang cellen udsættes for brændsel (brint), vil nikkeloxiden reducere til frit (metallisk) nikkel 
og samtidig danne et porøst netværk pga. formindskelsen af dens volumen. Denne opbygning af anoden 
giver en stor trefasegrænse. Nettoreaktionen ved anoden er: 

2H2 + 2O2– → 2H2O + 4e–. 

Den samlede bruttoreaktion for hele cellen er: 

2H2 + O2 → 2H2O + elektricitet + varme. 

 
Skematisk illustration af anodens opbygning i en SOFC.  
Et muligt forløb af anodereaktionen er angivet. 

Elektromotorisk kraft 
De elektrokemiske reaktioner i cellen forløber spontant, fordi den tilhørende ændring i Gibbs' fri energi er 
negativ. Derved kan der flyttes elektroner fra katodesiden til anodesiden imod den spændingsforskel, der 
opbygges. Når brændselscellen ikke er forbundet til et ydre elektrisk kredsløb, er størrelsen af 
spændingsforskellen (kaldet den elektromotoriske kraft, E) bestemt af balancen mellem ændringen i Gibbs' 
fri energi og den elektrostatiske energi, som elektronerne får ved at bevæge sig fra katoden til anoden: 

 ∆G + nFE = 0, 

hvor ∆G er ændringen i Gibbs' fri energi pr. mol, n (= 4) er antallet af elektroner, der er involveret i 
reaktionen, og F (= 96485 coulomb/mol) er Faradays konstant (dens talværdi er ladningen af 1 mol 
elektroner). Hvis man indsætter talværdier for de specifikke reaktioner, får man for alle typer brændselsceller 
en elektromotorisk kraft på omkring 1 volt. 
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Potentialfordelingen i det indre af en (idealiseret) SOFC, når der ikke trækkes strøm på den.  
Den elektromotoriske kraft er E = V4 – V1. 

I et virkeligt system bliver den ubelastede spænding mindre end den elektromotoriske kraft, fx på grund af 
utætheder, der tillader ilt og brint at reagere direkte. Man skelner derfor mellem den elektromotoriske kraft 
og den faktisk opnåede spænding, OCV (open circuit voltage). I det følgende antager vi dog, at de er ens. 

En brændselscelle under drift 
Når der trækkes strøm på en SOFC, vil der fjernes elektroner fra anoden ud i det ydre kredsløb. Dette 
forskyder den kemiske ligevægt ved elektroderne og gør, at der løbende forbruges iltioner ved reaktionerne 
på anodesiden. Anodereaktionen fjerner således de negativt ladede iltioner fra det tynde grænselag i 
elektrolytten, som støder op til anoden. Da de dannede elektroner (som jo også er negativt ladede) ikke kan 
bevæge sig ind i elektrolytten, opbygges der derved en positiv ladning i dette grænselag. Denne ladning 
giver (sammen med en tilsvarende negativ ladning i grænselaget mellem katode og elektrolyt, hvor iltionerne 
produceres) anledning til en potentialforskel hen over elektrolytten. Potentialforskellen driver iltionerne 
gennem elektrolytten, og på denne måde kan der til stadighed opretholdes en spændingsforskel over cellen. 

Spændingen under drift bliver ikke lige så stor som den elektromotoriske kraft: Dels er der spændingsfald 
som skyldes elektrolyttens og elektrodernes elektriske modstand, dels er der tab forbundet med de kemiske 
reaktioner både ved anoden og katoden. Tabene opsummeres i en arealspecifik indre modstand, som gives 
i ohm·cm2 (ved at dividere med cellens areal får man cellens totale modstand). Ofte bruges den engelske 
forkortelse ASR (area specific resistance). Den indre modstand er en meget vigtig parameter ved en 
brændselscelle; faktisk er prisen pr. kilowatt elektrisk effekt direkte proportional med ASR (ved i øvrigt 
uændrede betingelser). Det skyldes, at sammenhængen mellem effekttæthed P (watt/cm2), elektromotorisk 
kraft og strømtæthed i (ampere/cm2) er givet ved ligningen 

P = E·i – ASR·i2, 

mens cellespændingen U er 

U = E - ASR·i.

 
Potentialfordelingen i det indre af en SOFC, når der trækkes strøm på den. Iltionerne drives gennem 
elektrolytten af spændingsforskellen V2 – V3. Cellespændingen U = V4 – V1 er mindre end den 
elektromotoriske kraft E pga. de indre tab. 

Den indre modstand af en celle vokser hurtigt, når temperaturen falder. Det er derfor en stor udfordring, hvis 
driftstemperaturen skal sænkes. 

Stakke  
En enkelt brændselscelle giver kun en spænding på omtrent 1 volt. For at få teknologisk brugbare 
spændinger er det derfor nødvendigt at serieforbinde mange celler i en såkaldt stak. Geometrisk kan 
cellerne udformes på forskellig måde, både som flade plader og som langstrakte rør. Den elektrisk set 
optimale måde er at anvende pladeformede celler, der stables. På den måde bliver de indre elektriske 
spændingstab mindst mulige, da strømmens vej i cellen minimeres.
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Skematisk opbygning af en brændselscellestak. Afstandslagene, der også kan opbygges som en del af 
forbindelsespladen, sørger for et frit volumen til gennemstrømningen af brændselsgas og luft. Forseglingen 
er kun vist for den nederste celle. Strømningskonfigurationer, hvor brændselsgas og luft strømmer i samme 
eller modsat retning, er også mulige. 

Cellepladerne kan udformes på forskellig måde. Den mest sædvanlige form er kvadratiske eller 
rektangulære celler som vist på figuren, men også runde celler, evt. med et centralt hul, hvor brændslet kan 
strømme, anvendes. Andre geometrier, fx rørformede celler, anvendes også i begrænset omfang. Sådanne 
celler kan give produktionsmæssige fordele og kan også gøre den forsegling, der adskiller brændsel og luft, 
lettere at udforme. På Risø bruger vi pladeformede celler. Du kan se mere om vores stakudvikling her. 

Virkningsgrad 
Virkningsgraden af en maskine eller et kraftværk er forholdet mellem det nyttige arbejde, maskinen kan 
udføre, og den mængde energi, den skal tilføres for at gøre det. Ofte beregnes virkningsgraden med 
udgangspunkt i den øvre brændværdi af det anvendte brændsel (% HHV = % af Higher Heating Value). Den 
øvre brændværdi er lig med den varmemængde pr. mol, der udvikles, når brændstoffet forbrændes 
fuldstændigt, og både udgangsprodukterne og reaktionsprodukterne befinder sig ved 25 °C (298 K) og et 
tryk på 1 atm. 

For en maskine, der har termisk energi som et mellemtrin, er den højest opnåelige virkningsgrad lig med 
virkningsgraden for Carnots kredsproces: 

 η = (T–T0)/T, hvor T er driftstemperaturen og T0 er temperaturen af udstødningsgassen (25 °C i dette 
tilfælde). For en brændselscelle afhænger virkningsgraden af driftstemperaturen og brændslet, som vist på 
grafen herunder.

 
Den teoretiske virkningsgrad af en brændselscelle for tre forskellige brændsler, vist som funktion af 
driftstemperaturen. Ved udregningen er der forudsat, at alle reaktanter og produkter har partialtrykket 1 atm. 
Til sammenligning er virkningsgraden for Carnots kredsproces også angivet. 

På grund af de indre tab i cellerne når man i praksis selvfølgelig ikke den teoretiske virkningsgrad. Den 
faktiske virkningsgrad er et produkt af tre faktorer, den teoretiske virkningsgrad, spændingsvirkningsgraden 
ηv (defineret som forholdet mellem den faktiske cellespænding U og den elektromotoriske kraft E) og 
brændslets omsætningsgrad α (defineret som forholdet mellem mængden af omsat brændsel og mængden 
af tilført brændsel): 

η = ηt·ηv·α. 

Hertil kommer tab i det øvrige system, fx ved reformering af kulbrinter til brint. For 
lavtemperaturbrændselscellerne AFC, PEMFC og PAFC ligger den faktiske virkningsgrad på ca. 40%, mens 
den for højtemperaturbrændselscellerne MCFC og SOFC kan nå op på ca. 60%. Hvis man udnytter 
spildvarmen fra de sidstnævnte til at drive en gasturbine, kan elvirkningsgraden nå helt op på 80-85%. 

Siden er opdateret af   30.10.2007
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