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Abstract 

 

Results have shown that flow batteries may be a solution in the future as an effective and 

environmental friendly method to an energy storage system (ESS). The technology is reliable 

and has a high efficiency that comes with low energy losses and a long lifetime. The range of 

possible fields is suitable for cutting energy peaks in the power grid, by always have a ready 

and available energy storage that balances the production. By comparing the advantages of 

flow batteries with conventional batteries it is mainly the fact that they can conserve energy 

for a long time without being self-discharged thanks to that the storage capacity is in principle 

endless and limited by the size of the electrolytes tanks that makes them a great energy 

storage system. The batteries won’t take any damage or decrease in performance when 

charging or discharging it or if you exhausts it to 100 % and leave it discharged for a long 

time. The only disadvantages with flow batteries are that they are built upon an advanced 

design and are built of components made of expensive materials. 

The main objective of this thesis is to develop an experimental basis for assessing a small 

pilot module of a flow battery with respect to how different concentrations of salts, flow rates 

and different currents/voltages affect the performance of the battery. We start by performing 

the experiment with a polymeric ion exchange membrane and see what values and the 

advantages and disadvantages it entails. 

 

Keywords: Vanadium Redox Battery (VRB), Flow battery, Ion exchange membrane, 

Electrical storage system (ESS)   
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Sammanfattning 

Behovet och möjligheterna för att kunna lagra energi ökar alltmer som den ökade efterfrågan 

på elektricitet växer. Samtidigt ställs också krav på att produktionen ska vara så miljövänligt 

producerad som möjligt. Användningsområden där flödesbatterier används idag är främst för 

att lagra elenergin som produceras från anläggningar som är intermittenta. Med 

intermittenta menas sådan produktion som sker oregelbundet exempelvis vindkraft- och 

solcellsanläggningar. 

 

Ett flödesbatteri är en typ av ett elektrokemiskt batteri. Det innebär att den energin som 

tillsätts kommer att lagras i elektrolyterna som används i systemet. Metoden för att 

åstadkomma detta innebär att man ändrar elektrolyternas oxidationstal, det vill säga att man 

förändrar laddningen i molekylerna. När batteriet har blivit uppladdat så tillvaratas energin 

genom att låta processen cirkulera genom battericellen igen när den anslutits till någon typ 

av last. Elektrolyterna återgår då till sitt ursprungstillstånd som det var innan det blev 

uppladdat. 

 

Syftet med detta arbete är ta fram ett underlag till fortsatt arbete/forskning om 

flödesbatterier för ABB Ludvika. Undersöka om pilotmodulen kan ge samma resultat i 

praktiken som i teorin. Att använda och eventuellt tillverka egna varianter av RO-membran 

(reverse-osmosis) för modulen samt försöka optimera en variant av flödesbatteriet. 

  



Enhetsförteckning 

 

E Energi   Wattimmar [Wh] 

I Ström   Ampere [A] 

M Molar   Mol per liter [mol/l] 

P Effekt   Watt [W] 

R Resistans  Ohm [Ω]  

U Spänning  Volt [V] 

 

Förkortningar 

 

ESS Energy Storage Systems 

PSB Polysulfidbromid Batteri 

RFB Redox Flow Battery 

VRB Vanadium Redox Batteri 

ZnBr Zinkbromid batteri 
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete innefattar en utvärdering av en pilotmodul av ett flödesbatteri där man 

undersöker om och i så fall hur den fungerar i praktiken samt hur man kan göra för att 

förbättra den inför framtida undersökningar gällande flödesbatterier. Som en förberedelse 

inför laborationerna ska passande elektrolyter tas fram. I detta fall så ska den bestå av 

vanadium som det verksamma ämnet. Tillverkningsprocessen sker tillsammans med vår 

handledare, Erik Dahlquist. Eftersom att arbetet går ut på att undersöka funktionen av en 

aldrig tidigare provad modell så är det viktigt att beakta att det innebär att resultatets utgång 

är omöjligt att förutse. 

1.1 Bakgrund 

För att skaffa en uppfattning om ämnesområdet samt för att kunna göra lämpliga 

avgränsningar till utvärderingen, så har en bakgrundsstudie tagits fram som är uppdelad i 

relevanta kapitel. Som kompletterande litteraturstudie till arbetet har vi tagit del av Dominik 

Dumancics rapport ”Flow Batteries – Status and Potential” från 2011 där Dumancics tar upp 

flera olika perspektiv på flödesbatterier och gör en djupare studie om just vanadium 

flödesbatterier som har utgjort en bra grund för denna rapport. Mestadels av övrig 

information har införskaffats från rapporter och andra arbeten/studier som genomförts på 

ämnet. 

1.1.1 Flödesbatteri 

Flödesbatterier är en typ av uppladdningsbara batterier som har hög kapacitet. Tekniken 

innebär att man lägger en spänning över modulen som gör att elektrolyterna ”laddas upp” 

genom att ändra dess oxidationstal och som sen leds vidare till tankar där det förvaras för att 

kunna utnyttjas vid ett senare tillfälle. Denna process sker genom att låta elektrolyten 

cirkulera genom processen ännu en gång då elektricitet istället produceras (Larsson & Ståhl, 

2012). Hur ett system för ett flödesbatteri är uppbyggt i sitt enklaste utförande visas enligt 

figur 1 här nedanför. Bilden visar självaste battericellen i mitten och på varsin sida om den 

ses tankarna där elektrolyterna lagras. För vardera tanken finns också en tillhörande pump 
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som används för att elektrolyterna ska kunna cirkulera i systemet. Modulen i figuren består 

av endast en cell precis som den modul som har använts i detta arbete. 

 

Figur 1: Översiktsbild för ett flödesbatteri. Källa: University of Waterloo 

1.1.2 Användningsområde 

Behovet och möjligheterna för att kunna lagra energi ökar alltmer som den ökade efterfrågan 

på elektricitet växer. Samtidigt ställs krav på att produktionen ska vara så miljövänligt 

producerad som möjligt. I världen ökar därför produktionen av förnybar energi såsom 

vindkraft och solkraft. Tyvärr så är dessa alternativ intermittenta, alltså oregelbundna i sin 

elkraftsproduktion. Detta beror på att elproduktionen från sol- och vindkraftsanläggningar 

styrs av hur väderleken är för tillfället och kan därför vara dåliga alternativ att förlita sig på 

vid storskaliga anläggningar där vi är starkt beroende av att dess produktion är kontinuerlig. 

Vindkraftverken producerar ju endast då det uppstår tillräcklig blåst i de områden där de är 

placerade och solcellsanläggningarna genererar ju i sin tur bara elektricitet på dagtid och då 

solen lyser obehindrat utan mörka moln på himlen som sänker effekten. Problemet med 

dessa alternativ som elproducenter är att kunna förutse när de kommer att kunna bidra till 

elnätet på så vis att de vanligt förekommande produktionsmetoderna kan låtas spara in på 

sina resurser. Flödesbatterier kan i detta fall lagra den energi som produceras från 

solcellsanläggningar under dagen för att kunna förbrukas vid ett senare tillfälle såsom på 

kvällen och natten då solen inte kan bidra med ljus. Ytterligare ett användningsområde är att 
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underlätta för de traditionella elbolagen att kunna hålla en jämnare nivå i deras produktion 

eftersom att efterfrågan på elenergi varierar under hela dygnet. Beroende på vilken mängd 

lagrad energi så varierar också användningsområdena när de bäst kan utnyttjas. När det 

uppstår energitoppar i elnätet så kan det ibland vara besvärligt att snabbt kunna reglera 

produktionen för att kunna möta upp behovet. För att hålla en jämnare nivå i produktionen 

under dygnet så kan elöverskott lagras som sen används för att täcka upp behovet när det 

behövs. Detta kan utnyttjas oavsett vilken typ det gäller, men det finns vissa behov som man 

önskar att hålla en jämn nivå på före andra och därför så prioriteras dessa (Larsson & Ståhl, 

2012). 

Ett annat område som skulle vara mycket intressant att implementera flödesbatterier hos är 

inom transportsektorn, närmare bestämt hos elektriskt drivna personbilar. Det som gör 

flödesbatterier till en stark konkurrent mot traditionella litiumjonbatterier är dess förmåga 

att laddas upp mycket snabbare. Man skulle kunna tänka sig att framtidens 

laddningsstationer fungerar på det viset att man tömmer ut den urladdade elektrolyten för 

laddning och samtidigt fyller på med uppladdad och fräsch elektrolyt. Det skulle gå mycket 

snabbare om man jämför med hur lång uppladdningstiden litiumjonbatterier med samma 

energimängd har. Problemet idag är att elektrolyttankarna kräver så pass mycket utrymme 

då energidensiteten är för låg hos dagens batterier. Vidare forskning inom detta område har 

gjorts sedan ingenjörerna på Fraunhofer i Tyskland började utvecklingen av flödesbatteriers 

energidensitet 2007.  

Hittills har emellertid flödesbatterierna haft nackdelen att lagra betydligt mindre energi än 

litiumjonbatterier. Fordon skulle endast kunna rör sig en fjärdedel av det normala avståndet, 

ca 25 kilometer, vilket betyder att föraren skulle behöva ladda batterierna fyra gånger så ofta. 

”Vi kan öka körsträckan fyra eller fem gånger, till ungefär samma som den hos 

litiumjonbatterier”, säger Jens Noack.  (Reasearch News, No. 10, Fraunhofer, 2009).   

1.1.3 Olika varianter 

Olika redox batterier som har utvecklats av forskare och kommersiella företag är Uran redox 

flödesbatterier, zink & brom redox batterier och polysulfid & bromid batterier.  

Zinkbromidbatterier (ZnBr) används främst till att kapa energitopparna, som reservkraft och 

för att jämna ut mindre last variationer. Zinkbromid är en biprodukt från skaldjur som gör 

att det finns gott om material som är relativt billigt. Företaget Premium Power utvecklar en 

produkt som är anpassad för hemmabruk som kan kombineras med någon typ av mindre 

förnybar energikälla (Larsson & Ståhl, 2012). Denna typ av flödesbatteri som använder 

zinkbromid är av typen hybridbatteri. Detta beror på att den ena elektroden ingår i 
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reaktionen. Elektrolyten består utav ett zinkbromidsalt som är löst i vatten. I processen då 

batteriet laddas så lägger sig zink på den negativa elektroden och brom börjar produceras vid 

den positiva elektroden som bildar en tung typ av brom som sjunker till botten i den positiva 

elektrolyttanken. Under urladdningen löses zink upp för att bilda zinkjoner och bromjoner 

skapas vid den positiva elektroden. I denna typ av flödesbatterier är det nödvändigt att 

använda en tredje pump för att få den komplexa bromen att cirkulera i kretsen. I figur 2 syns 

den extra pumpkretsen till höger om den sidans elektrolyttank, angiven som MIXER LOOP. I 

figur 2 syns det också att batterimodulen består utav flera celler till skillnad mot den som 

finns i figur 1 som bara var encellig. Verkningsgraden för zinkbromidbatterier är mellan 60 % 

och 75 % (Dumancic, 2011). 

 

Figur 2: Zinkbromid översikt. Källa: vectorsite.net/tpchem_13.html 

 

Polysulfidbromid batteri (PSB) utvecklades under 1990 – talet (Dumancic, 2011).  De 

ingående elektrolyterna i denna typ av flödesbatterierna är natriumbromid (NaBr) och 

natriumpolysulfid (NaSn2
-
). Natriumjonerna är de partiklar som passerar membranet vid upp- 

och urladdningen, och det blir bromiden och sulfiden som får ta emot eller avge elektroner. 

PSB batteriernas användningsområden är främst för storskaliga tillämpningar. Det har 

påbörjats en försöksanläggning med en avsedd kapacitet på 120 MWh men som aldrig togs 

till användning fullt ut på grund av att de finansiella resurserna för fortsatt utveckling togs 

tillbaka (Hodzic & Lagerblad, 2010). Nedan anges reaktionerna vid urladdningen följt av en 

översiktsbild i figur 3 för hur ett polysulfidbromid batteri är uppbyggt. 
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Reaktionerna vid urladdning av ett PSB (Dumancic, 2011). 

         
             

                
      

 

 

 

 

Figur 3: Polysulfid Bromidbatteri. Källa: Electricity Storage Association 

1.1.4 Historia 

Teknologin som dagens flödesbatterier är baserade på utvecklades redan för cirka 130 år 

sedan. Vid den tidpunkten var dock inte teknologin avsedd för storskalig lagring av energi. 

Det första flödesbatteriet uppfanns redan 1884 av den franska vetenskapsmannen Charles 

Renard. Tillsammans med Arthur C. Krebs, en fransk ingenjör, så lyckades han driva den 

franska armens luftskepp La France med ett 435 kg tungt flödesbatteri. Till flödesbatteriets 
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konstruktion använde de sig av ett elektrolytpar som bestod av zink och klor som 

huvudkomponenter. 

År 1954 så tog den Tyske vetenskapsmannen Dr. Walter Kango patent på en process som 

lagrade elektrisk energi i en lösning av titaniumklorid och saltsyra. Vidare utveckling av 

denna process gjordes av NASA år 1973 då NASA:s forskare undersökte olika sätt att lagra 

solenergi i framtida månbaser. NASA utvecklade ett redox flow battery (RFB) genom att 

använda den kemiska reaktionen mellan järn och krom för att generera en elektrisk ström 

(History of flow batteries, 2011). 

Under 1980-talet lyckades den australienska professorn Maria Skyllas-Kazacos tillsammans 

med sina medarbetar på University of New South Wales med den första lyckade 

demonstrationen och kommersiella utvecklingen av ett vanadium redox batteri (VRB) som 

använder vanadium i en lösning av svavelsyra i varje halva av batteriet. 

1.1.5 Teknik 

De tidiga utvecklingarna av RFB:s hade vissa begränsningar som hindrade en storskalig 

spridning, lönsamhet och användning av teknologin, nämligen att: processerna använde sig 

utav farliga kemikalier, den kemiska reaktionen ägde rum under höga tryck och höga 

temperaturer samt att de positiva och negativa halvcellerna använde olika elektrolyter vilket 

kunde leda till att de olika lösningarna successivt blandades och förenades då batteriet 

laddades och urladdades.  

1.1.6 Fördelar/nackdelar 

Det finns ju självklart både fördelar och nackdelar med den här sortens teknologi. Rent 

ekonomiskt sett så är flödesbatterier inte helt försvarbara ännu vid mindre installationer (< 1 

MW). Och man har inte haft någon anläggning i bruk så pass länge än att kunna beräkna den 

långsiktiga kostnaden för underhåll samt exakt hur lång livscykel en komplett anläggning 

har. 

Fördelar hos flödesbatterier 

 Lång livscykel 

 Snabb respons tid 

 Jämn nivåproduktion hos elkraftsproducenter 

 Hög energieffektivitet 

 Låg självurladdning 

 Flexibelt användningsområde 
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 Egenskapen att kunna uppladdas och urladdas totalt utan att det påverkar batteriets livslängd 

och prestanda 

 

Nackdelar hos flödesbatterier 

 Relativt ny och avancerad teknologi 

 Flödesbatterier är komplicerade jämfört med vanliga bly- och syra ackumulatorer då de kräver 

pumpar, nivåsensorer och kontrollenheter 

 Skada på membranen i batteriet kan ge upphov till blandning av elektrolyterna vilket förstör 

båda elektrolyterna och gör batteriet obrukligt  

 Dyra komponenter och höga produktionskostnader (Dumancic, 2011) 

1.1.7 Modulen 

I storskaliga anläggningar konstrueras flödesbatterier till större paket, där vardera paket 

innehåller ett flertal celler som är seriekopplade samt att paketen är parallellkopplade med 

varandra i anläggningen. I laborationsmiljöer används vanligen flödesbatterier som består av 

endast en eller ett fåtal celler. I denna utvärdering så har en enkel modul använts som består 

av endast en cell (se figur 4 nedan). 

 

Figur 4: Översiktsbild av testmodulens delar 
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I figur 4 visas uppbyggnaden av den modul som har tillverkats och använts för de tester som 

ligger till grund för den utvärdering som detta arbete består utav. Själva ytterhöljet av 

modulen är tillverkat i polyoximetylen-plast (POM) som är en polymer och en elastisk 

termoplast som används i tillverkning av kugghjul, rullar och gångjärn där hög smältpunkt 

och stor resistans är önskvärt. Stödnät har använts för att minimera risken att 

jonutbytesmembranet ska börja bukta sig under testtillfällena. Stödnäten består av vanlig 

polymerplast och klarar av den sura miljön väldigt bra under de driftförhållanden som de 

utsatts för. Membranen som använts är ur serien Nafion™ membran med tjocklekarna 0,09 

och 0,125 mm. Vidare är membranen av jonutbyteskaraktär och står emot syror mycket bra. 

Alla metalldelar är tillverkade av rostfritt stål för att undvika oxidation under processen. 

Grafitplattorna är utskurna från ett grafit ark med tjockleken 0,18 mm som består av en 

grafit- och kopparblandning som har en god ledningsförmåga och är limmade på ett underlag 

av plexiglas. Alla gängor och anslutningar tätas med silikon och där det finns krav på 

elektrisk ledningsförmåga har silikon kombinerats (inte blandats!) med silverfett som har 

egenskapen att leda elektricitet. 

Övrig utrustning som använts är två stycken peristaltiska pumpar, två multimetrar för 

mätning av ström och spänning, en spänningsgenerator, slang avsedd för peristaltiska 

pumpar och som tål sura vätskor, slangklämmor och en ställning anpassad för att stabilisera 

modulen mekaniskt. 

1.1.8 Elektrolyten 

Teknologin bakom VRB utnyttjar som sagt vanadiumets fyra oxidationsstadier kombinerat 

med två elektronreaktioner: 

              

             

Vänsterledet visar det laddade tillståndet och högerledet det urladdade. Under urladdningen 

avlägsnas elektroner från anolyten och överförs genom den yttre kretsen till katolyten. 

Oxidanten V5+ överför en elektron från reduktionsmedlet V2+. Under laddningen omvänds 

elektronflödet och reduktionen äger rum i anolyten och oxidationen i katolyten. 

I verkligheten så är vanadiumjonerna V4+ och V5+ vanadiumoxiderna VO2+ och VO3+ 

(Dumancic, 2011). Därför skrivs reaktionen vid katoden på följande vis: 
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Reaktionen vid anoden ser ut på följande sätt: 

       
                   

Tabell 1: Elektrolyternas olika funktionstillstånd 

Typ Salt Batteriets tillstånd 
Elektrolytens 
egenskap 

         Laddat Anolyt 

         (   )  Urladdat Anolyt 

           Urladdat Katolyt 

   
     (   )     Laddat Katolyt 

 

För varje oxidationsstadium som vanadiumet kan anta så ger det också ämnet en egen 

färglyster. I figur 5 här nedanför så syns färgerna, från vänster i tur och ordning, lila, grön, 

blå och gul. 

 

 

Figur 5: Vanadiumets fyra oxidationsstadier. Källa: Wikipedia 

1.1.9 Framtid 

Framtiden för flödesbatterier ser just nu väldigt ljus ut. Allt fler företag börjar intressera sig 

för tekniken. Flera asiatiska företag säljer färdiga anläggningar i industriell storlek medan 

några nordiska företag har riktat in sig på den privata sektorn och säljer byggsatser eller 

komponenter som är anpassade för just bränsleceller. Några företag har till och med börjat 

sälja varianter av flödesbatterier tillsammans med förnyelsebar energiutrustning. Ledande i 

Europa är just nu Tyskland som har ett stort statligt stöd för energiforskning samtidigt som 

Kina är det mest framgångsrika landet i Asien inom flödesbatterier. 

Under mitten av 2011 så talade USA:s president Barack Obama om sin syn på flödesbatterier 

som framtidens energilagringssystem där han har en mycket positiv inställning till det hela. 

President Barack Obama sa bland annat följande ”Nästa generations energilagring kommer 
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att hjälpa familjer och företag att skära ner på energislöseri, spara pengar och minska 

farliga koldioxidutsläpp” (”Recent Advancements in VFBs”, 2011). 

 

1.1.10 Utveckling 

För att flödesbatterier ska utnyttjas kommersiellt och nå allmänheten så behöver man 

utveckla flödesbatterier med högre energidensitet, alltså utnyttja nya elektrolyter som kan 

hålla ett högre energiinnehåll i en mindre volym. Ett annat område som kan vara intressant 

att utveckla vore att hitta billigare material som är lätta att tillämpa i flödesbatteriets 

komponenter. Främst så vore det bra att kunna skapa både effektivare och billigare 

membran.  

Om man ska kunna använda flödesbatterier inom fordonssektorn så behöver man 

implementera ett självcirkulationssystem hos batteriet då dagens flödesbatterier är tunga och 

komplicerade med pumpar, sensorer och kontrollenheter samt att elektrolyttankarna är 

begränsade i storlek hos fordonen. 

1.2 Problemformulering 

Fungerar pilotmodulen, det vill säga, håller den tätt, är den tillverkad i ett lämpligt material, 

kommer elektrolyterna att reagera på avsett vis, kan den bygga upp den strömtätheten som 

den förväntas göra enligt teorin? 

1.3 Syfte och Mål 

Ta fram ett underlag till fortsatt arbete/forskning om flödesbatterier för ABB Ludvika, 

undersöka om pilotmodulen kan ge samma resultat i praktiken som i teorin; använda och 

eventuellt ta fram egna varianter av RO-membran (reverse osmosis) för modulen samt 

försöka optimera en variant av flödesbatteriet. 

1.4 Avgränsningar 

Denna utvärdering kommer endast att innefatta tester på en fristående pilotmodul som har 

tagits fram på Mälardalens Högskola i Västerås, samt att de ingående elektrolyterna enbart 
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baseras på vanadium som det verksamma ämnet. Med andra ord så kommer testerna endast 

utföras inom vanadium redox batteri -teserna. 

Försöken kommer att varieras med två olika typer av plastmembran, där skillnaden ligger i 

dess tjocklekar (0,09 och 0,125 mm).  Nivån på den tillsatta spänningen kommer läggas lågt, 

endast en till två volt räcker till testerna då pilotmodulen endast består av en cell. 



12 

2 UTFÖRANDE 

Detta kapitel behandlar arbetets utförande och reflekterar även frågor och slutsatser som har 

uppkommit under projektets gång. 

2.1 Tidigare arbeten 

I planeringen inför laborationerna har information från aktuell forskning inom området 

studerats, för att ge en tydligare inblick och förståelse inför de praktiska momenten. 

2.1.1 Analysering av teoretisk modell jämförd praktisk modell 

På universitet i Limerick på Irland har man valt att analysera hur en förenklad teoretisk 

modell av ett vanadin redox batteri skiljer sig i jämförelse med experimentella resultat från 

verkliga batterier. Dessa beräkningar utförs vanligtvis på ett mycket komplicerat sätt för att 

lyckas med att optimera egenskaperna för batteriers förhållande mellan energi och dess 

volym. Till skillnad från tidigare arbeten så har denna modell utvecklats med asymptotiska 

metoder för att bestämma hur den karakteristiska strömtäthetens omfattning är när det 

gäller arbetsförhållande och egenskaperna för batteriets komponenter. Arbetets omfattning 

gällde ett vanadin redox batteri som bestod av en cell och avgränsningar har gjorts på att 

omgivningstemperaturen var stabil. Resultatet av denna undersökning visade att det går att 

använda förenklade beräkningsmetoder som ändå kan uppnå noggrannhet. En fördel är att 

tillvägagångssättet minskar beräkningskravet kraftigt och som speciellt är till fördel om fler 

faktorer ska ingå i processen såsom varierande omgivningstemperaturer och 

värmeöverföringar i batteriets komponenter. (Vynnycky, 2010) 

2.1.2 Vatten och vätejonstransport genom Nafion membran under drift 

I denna studie har det utförts forskning på Nafion membranets egenskaper under drift i ett 

vanadin redox batterier. Fokus har varit på hur stor genomsläppligheten i membranet är av 

vätejoner och vatten. För att separera de två elektrolyterna ifrån varandra så används ett 

jonutbytesmembran i varje battericell. Problemet med dessa membraner är att de alltid 

släpper igenom en liten mängd vätejoner som medför att batteriets kapacitet också minskar. 

Det går att minimera dessa förluster genom att justera driftförhållandena så att de blir 

optimala och på så vis kan den långsiktiga kvaliteten av elektrolyterna förlängas. För att 



13 

åstadkomma det så krävs kännedom om hur stor övergången av vanadinjoner är i 

membranet under drift. Sedan tidigare har denna under sökning gjorts på katjonmembran 

som också används ofta till vanadin redox batterier. Vanadinjonernas diffusionskoefficienter 

för katjonutbytarmembraner har tidigare tagits fram sen tidigare forskning men de har 

hittills saknats för Nafion membran. Processen i denna studie började därför med att 

bestämma vad diffusionskoefficienterna är för vanadinjoner och vatten till Nafion 

membranen. Därefter upprepades laddning och urladdning av batteriet ett flertal gånger. För 

att bestämma spridningen av vatten gjordes avläsningar av elektrolyternas volymer ett flertal 

gånger för att registrera variationerna. Registreringen av hur stor spridningen var för 

vanadin utfördes genom att bestämma koncentrationen av vanadinjoner och de motsvarande 

volymerna av elektrolyterna. (Sun et al., 2009) 

2.1.3 Strategier för optimering av elektrolytens flöde vid upp- och urladdning 

Här beskrivs volymflödet av elektrolyten som en avgörande faktor för flödesbatteriets 

prestanda. Tester har gjorts med varierande volymflöden vartefter coulumb- spänning- och 

energiverkningsgrader har registrerats. Av arbetets resultat har man sen utvecklat strategier 

för hur volymflödet bäst bör varieras för att upp- och urladdningen ska ske så optimalt som 

möjligt. (Ma et al., 2011) 

2.2 Laborationsutförande 

Mälardalens Högskola i Västerås har tillhandahållit med lokaler så att arbetet har 

möjliggjorts på så vis att laborationer sker på ett lämpligt och säkert sätt. Detta har utförts i 

energilaboratoriet som ligger på högskolans källarplan där vatten, avlopp, avskildhet, verktyg 

och andra nödvändiga kriterier funnits tillgängliga för detta arbete. Utrustningen blev 

uppställd med modulen placerad i mitten med de två peristaltiska pumparna med respektive 

bägare med elektrolyter på vardera sidan. 

Samtliga tester påbörjades alltid med att en provtryckning av modulen för att försäkra oss 

om att den var korrekt monterad och att inget läckage av syror kunde förekomma. 

Provtryckningen skedde alltid med destillerat vatten då det fanns risk att förorena kretsen 

med vanligt kranvatten. Ett tryck som var mycket större än de som användes under 

experimentet framkallades för att få en säkerhetsmarginal under provtryckningen. Då 

provtryckningen var klar tömdes systemet och modulen grundligt på det destillerande vattnet 

för att sen fyllas med de två elektrolyterna. När båda sidors elektrolytflöden var stabila och 

hade samma massflöde så tillsattes en spänning som var ansluten på varsin sida om 

modulen. Inför varje nytt påbörjat test så antecknades vilken spänning som använts, starttid 
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och hur höga volymflödena varit. Dessa värden finns i bilagan till rapporten som utgörs av 

hela arbetets laborationslogg. 

Testerna utfördes till större delen under övervakning för att lätt kunna notera eventuella 

händelser som kunde uppkomma under processens gång. Stort intresse var ifall det skulle 

uppstå färgskiftningar, strömökningar eller att läckage skulle uppstå, men även för att se till 

så att processen fungerade under stabila förutsättningar som exempelvis att massflödet höll 

sig konstant och att inga läckage mellan modulhalvorna skulle uppstå så att elektrolyterna 

riskerade att blandas med varandra. 

2.3 Tillverkningen av elektrolyten 

All tillverkning av kemikalier utfördes i Mälardalens Högskolas laborationslokaler med 

korrekt utrustning så som dragskåp, kemikalieavlopp, ren och hel utrustning och godtycklig 

skyddsutrustning. Samt att vår handledare, med kvalificerad kemiutbildning, Erik Dahlquist 

var med och hjälpte till och övervakade tillverkningsprocessen. 

Bearbetningen av vanadin(III)sulfatet tog lång tid och krävde noggranna beräkningar och 

mått. Till att börja med var vi tvungna att beräkna hur stora mängder av de olika 

komponenterna som krävdes för att uppnå önskad surhet och energidensitet. Den 

framställdes genom att låta vanadinpentoxid reagera med svavelsyra och kolsvavla. 

Blandningen rördes om tills en viss emulgering av ämnena blev okulärt märkbar. Sedan 

tillsattes värme till blandningen under konstant omrörning för att ge den chansen att 

emulgera fullständigt. Denna procedur fortsatte under ca 60 timmar då man tydligt kunde se 

att endast en liten del av lösningen fortfarande var kvar i fast form. Lösningen fick sen 

filtreras efter att den antagit en mörkgrön färg med små ljusgröna korn genom ett finmaskigt 

filter nät. Därefter undersöktes pH-värdet med hjälp utav lackmuspapper vilket indikerade 

att lösningen var något för basisk. Dahlquist spädde då ut lösningen försiktigt med ytterligare 

svavelsyra tills det att pH-värdet låg på ett värde omkring 1,5. Under användningen av 

vanadin(III)sulfatet i modulen så kunde man tydligt se, att om blandningen inte hölls under 

konstant omrörning och helst med lite tillsatt värme till så tenderade den att sedimentera i 

systemet och i behållaren. Dahlquist ansåg dock inte att detta var något problem då man 

endast är ute efter vätskeformen av ämnet och att det eventuellt var bra att det 

sedimenterade så att man kunde ta hand om det och avlägsna det från systemet. 

Sedimenteringen tyder dock på att vi inte riktigt hade lyckats lösa upp vanadin(III)sulfatet 

tillräckligt men att det ändå borde fungera i vårt experimentella syfte. 
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 Vanadylsulfatet var däremot enkelt att framställa då man endast behöver tillsätta  kolsvavla 

för att få en reduktion av vanadinpentoxiden.  

2.4 Elektroderna 

Då den ursprungliga modulens 

elektroder bestod av en nål och en 

spik som gick igenom brickor av 

varierande storlekar för att få 

kontakt med grafitplattan i 

modulen, kan man i efterhand 

förstå varför problem uppstod 

med att få ledning av spänningen 

igenom kretsen. Nålen och spiken 

blev senare utbytta mot rostfria skruvar som drogs igenom grafitplattan och förankrades med 

en rostfri bricka och mutter. Men genom att borra hål för skruven i grafitplattan så 

minskades samtidigt den effektiva arean som är kritisk i experimentet. Detta problem löstes 

genom att skruvskallarna svetsades fast på rostfri plåt som fogades samman med nya hela 

grafitplattor. För att kontrollera ledningen utfördes några testmätningar och det kunde 

konstateras att spänningen kunde röra sig obehindrat från den ena sidan till den andra av 

elektrodens yta. Testet genomfördes genom att lägga på en spänning på var sida om 

elektroden så en kortslutning uppstod och sen förflytta den ena anslutningen över 

grafitplattan utan att kortslutningen bröts. På så vis blev det bekräftat att grafitplattorna 

hade en god ledningsförmåga. Under testerna med elektrolyterna kunde man efter körningen 

se att grafitplattan ändrat färg runt om elektrodanslutningen till en röd-brun, nästan 

kopparliknande nyans, samt att grafiten hade gett av sig mer fällningar än tidigare. Detta har 

diskuterats med Dahlquist och man kan konstatera att det inte är något som påverkade 

resultaten. Men det kan vara värt att notera detta då det vid större anläggningar kanske kan 

bli användbart som anledning till ett för tidigt slitage av systemet. Detta kan eventuellt vara 

ett tecken på att man har haft en för hög spänning tillsatt under drift och att det är det som 

ger upphov till färgskiftningen och en tämligen liten ökning av grafitfällningen. Efter varje 

test plockades modulen isär för att undersökas och se vad som hade skett inuti den. För att 

undvika sedimentering rengjordes den noggrant från avlagringar och fällningar så att de 

olika testerna skulle ha så liten påverkan av varandra som möjligt i form av möjligen läckage 

mellan sidorna samt att undvika onödig påfrestning på materialen. Det var just under en av 

dessa rengöringar som det upptäcktes att grafiten hade en tendens att färga av sig då de 

Figur 6: Tidig version av elektroderna där man tydligt kan se hur de har 
oxiderat och bildat rost 
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torkades torra med papper eller trasor. Det antogs att en alltför intensiv rengöring av 

grafitens yta kunde påverka dess prestanda, därför rengjordes den därefter endast genom att 

sköljas med destillerat vatten och sedan låta den självtorka. Värt att upplysa om är också att 

tester har utförts på två olika typers grafitplattor; en beståendes av en simpel grafit bas och 

den andra som även innehöll koppar för att få en ökad ledningsförmåga. Den sistnämnda 

grafitvarianten är den som ansetts fungerat bäst i testerna. 

2.5 Membranen 

Membranen sköljdes alltid av med destillerat vatten efter varje försök med modulen. Detta 

främst för att undvika ansamlingar av gamla rester från elektrolyterna, men även för att 

kunna undersöka membranen på nära håll och 

avgöra huruvida de hade påverkats rent fysiskt 

under försöken. Mellan försöken har membranen 

kontrollerats genom att samla upp vatten på ena 

sidan av membranet för att se om läckage uppstått 

och sedan prova samma sak på den andra sidan av 

membranet. En okulär besiktning har även utförts 

så ofta som det har varit möjligt, då en skada i form 

av en reva eller ett hål i membranen skulle 

innebära att elektrolyterna blandar sig och blir 

oanvändbara. Då en viss utvidgning uppstod hos 

membranen varje gång de blev utsatta för en vätska 

så har en mindre del av dem blivit avkortade efter 

varje försök, detta för att passformen skall bli 

korrekt gentemot modulen och för att undvika 

skrynkliga hörn som skulle kunna resultera i att 

elektrolyterna rinner ut under försökens gång. Man kunde tydligt se att båda elektrolyterna 

färgade av sig på membranen vid längre körningar av kretsen. Detta gjorde det dock enklare 

att vända membranen rätt och på samma sätt vid varje försök, vilket förbättrade passformen 

som membranen antog efter en viss tid samt att man undgår att ingrodda rester av 

elektrolyterna löses upp och blandas på fel sida av membranen. Två olika membrantjocklekar 

användes under försöken, ett på 0,09 mm och ett på 0,125 mm. Inga skillnader i varken 

storleksändring, färgskiftning eller ömtålighet kunde noteras under försöken. Dock så kan 

man förstå att det tunnare av membranen lättare släpper igenom partiklar, i detta fall 

vätejoner, vilket självklart kan vara till fördel om man vill ha en snabbare respons av 

elektrolysen. Slutligen kan man konstatera att dessa Nafion™ membran fungerar väl 

Figur 7: Membran med fällningar och elektrolyt 
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tillsammans med tester baserade på vanadium, då de håller för det låga pH-värdet i 

blandningarna och att de inte släpper igenom de olika vätskorna. 

 

För mer detaljerad information om hur testerna utfördes och resulterade hänvisas läsaren till 

BILAGA 1 - LABORATIONSLOGG. Resultaten har sammanfattats i kapitel 3. 



18 

3 RESULTAT  

Upplägget till detta arbete var till första början att utvärdera en pilotmoduls funktion som 

flödesbatteri. Ifall testerna skulle ha gett goda tecken på att modulen fungerade i sitt 

grundutförande skulle det också, i mån av tid, ha tillverkats eget jonutbytesmembran som 

skulle bestå av annat material än det som var tilldelat i detta arbete. Men då modulens 

funktion visade sig vara bristfällig så blev det aldrig aktuellt för ett sådant membran. Under 

projektets gång har det utförts sex tester för att utvärdera pilotmodulens funktion som 

sammanfattats i följande text. 

3.1 Modulen 

Inför utvärderingen av denna pilotmodul så utfördes ingen ordentlig kontrollering av 

plastmaterialet POM:s egenskaper. Det var känt sen tidigare att den har goda fysikaliska 

egenskaper, men det har under utvärderingen uppstått sprickor i modulen. Första 

misstanken som troddes ligga bakom detta var att modulen hade utsatts av för stora 

påfrestningar då den blivit hopmonterad. Detta ledde till att den första pilotmodulen inte 

ansågs vara tillräckligt robust så en ny modul, med något tjockare gods, tillverkades för att 

den bättre skulle klara utav de krafter som den utsattes för. Efter några veckor som den nya 

modulen använts så upptäcktes det att sprickor även hade uppstått i den, trots att den inte 

hade blivit utsatt för några krafter som kan ha lett till skador i form av sprickor eller av annan 

natur. Orsaken till detta visade sig bero på att materialet POM inte klarar att utstå syror med 

ett lägre pH-värde en 4 (”Konstruktörslotsen”, 2002). Men modulen kunde fortsätta att 

användas då vi applicerade silikon för att täta där sprickorna hade uppstått. 

Då inget lyckat utbyte av vätejoner har uppnåtts efter flera försök med olika metoder så har 

inget cellulosamembran tillverkats. Anledningen till att inget försök att tillverka ett 

cellulosamembran beror på att problemet tros ligga på modulens konstruktion och inte i det 

membran som har använts i testerna. Arbetets huvudsakliga uppgift låg i att utföra tester så 

därför lades ingen prioritering på tillverkningen av ett membran gjort på cellulosa. 
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Avståndet mellan elektroderna och 

membranet måste minskas så 

mycket som möjligt vid kommande 

experiment. Under arbetets gång 

hade elektroderna korrigerats så 

ett avstånd av 1 mm hade uppnåtts. 

Efter att flera tester har utförts 

med det korrigerade avståndet så 

visade det sig att det ändå inte gav 

lyckade resultat (se BILAGA 1 – 

LABORATIONSLOGG hur testerna 

har utförts). Efter att ha studerat 

bilder (se figur 6) av den 

konstruktion som Jens Noack från 

Frauenhofer Institute Deutschland 

använder sig av kan man se att en 

grafitpläd bör användas i modulen 

för att maximera elektrodytan och minimera avståndet mellan grafiten, elektrolyten och 

membranet. 

3.2 Jonutbytesmembranet 

Nafionmembranet som hade införskaffats för att användas till funktionstesterna anses ha 

uppfyllt de uppgifter och förväntningar som ställdes på det. Det fanns inga tecken på att det 

skulle ha reagerat med elektrolyterna på så sätt att det skulle ha skadats eller ha påverkat 

utgången av testet. 

3.3 Elektrolyten 

Uppladdningsproceduren innebär att elektrolyten låts cirkulera i processen under en längre 

tid, varvid målet är att den spänningen som läggs över vardera modulhalva gör att energi 

lagras i elektrolyterna. Med vanadiumets egenskaper så medför detta att om det skulle ha 

skett en reaktion i processen så skulle elektrolyternas färger ha skiftat, grön till lila och blått 

till gult. Våra resultat från samtliga tester visar inga tecken på dessa färgskiftningar, samt att 

ingen märkbar spänning kunde avläsas då proceduren testades i omvänd ordning, vilket 

medför att en slutsats dras till att den eftersträvade funktionen inte har uppnåtts. 

Figur 8: Översiktsbild modul, notera grafitpläden märkt med (e). Källa: 
Green Car Congress 
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Elektrolyternas kvalitet och egenskaper har testats i laborationssal för att kunna säkerställa 

att orsaken till resultatet inte ligger vid tillverkningen av elektrolyterna. Genom att tillsätta 

reduktionsmedel och oxidationsmedel i elektrolyternas lösningar skedde en kontrollerad 

omvandling av dess oxidationstal. För att kontrollera att reaktionerna verkligen hade skett så 

togs prover på lösningarnas surhetsgrader för att kunna säkerställas. Även lösningarnas 

färger fick ett förändrat utseende.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Elektrolyten antog en mörkare färg redan under första uppladdningstestet. Vad som kan vara 

orsaken till detta tror vi kan bero på fällningar ifrån elektrodernas grafitytor. Elektrolyternas 

surhetsgrad har kontrollerats med lackmuspapper och även så gjordes kontroller för att se 

om de gjorde de förväntade reaktioner genom att tillsätta oxidations- respektive 

reduktionsmedel. Testens resultat antyder att elektrolyterna inte hade påverkats på något 

sätt som skulle utgöra hinder för fortsatta tester. 

Membranet (”Nafion™ Membrane”, med tjocklekarna 0,09 och 0,125 mm) expanderar när 

det kommer i kontakt med vätskor, vilket eventuellt kan leda till att dess permeabilitet ökar 

och försämrar egenskaperna när det kommer till att endast släppa igenom de önskade 

vätejonerna. Risken finns att membranet skapar större öppningar så att det leds över 

vattenmolekyler mellan modulhalvorna eftersom att de är relativt små i storlek. Övrigt så 

uppstår det inga belastningar på membranet så att det skadas då modulhalvorna monteras 

ihop. 

Varför processen och elektrolysen inte fungerade som önskat kan bero på att elektrolyterna 

aldrig ändrade sina oxidationstal som förväntat. Detta kan i sin tur troligtvis bero på att 

tillverkningen av vanadin(III)sulfatet kan ha gått fel då den processen var lång och invecklad 

med många avancerade inslag. Det kan ha varit ett fel sorts membran som inte är anpassat 

för dessa sura fluider som det utsattes för. Troligast är elektroder skulle ha kompletterats 

med grafitpläd istället för endast ha bestått av grafitplattor. Saknaden av grafitplädar gör ett 

avstånd mellan elektrod – membran - elektrod i modulen som tros vara den huvudsakliga 

orsaken till att det inte var möjligt att få processen att fungera tillfredsställande. 

4.1 Konstruktion och utrustning 

Silverfett fungerar som ett tätande och ledande material till modulen. Man bör vara noggrann 

vid appliceringen av silverfett då överflöd riskerar att lösa sig och följa med i elektrolyten 

under processen. De ytor som silverfett appliceras på bör därför omges av ett tätande skikt av 

silikon. 

Att använda sig av två peristaltiska pumpar riskerar att det blir för stora skillnader i 

volymflödena som kan påverka processens resultat negativt. För att eliminera den risken så 

bör en pump med ett två-kanals pumphuvud som kan pumpa båda elektrolyterna samtidigt 

användas istället . Konstruktionen bör ha en möjlighet att spänna elektroderna (enligt Jens 
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Noack, Maj 2012) mot grafitpläden så att ett tryck uppstår mot jonutbytesmembranet och på 

så vis kan ledningsförmågan varieras. 

Materialet POM bör inte användas i dessa sura miljöer, då det inte tål att utsättas för vätskor 

med ett pH-värde som är mindre än 4 (”Konstruktörslotsen”, 2002). Under kontrollering av 

våra elektrolyter visades att pH var ca 1 vilket är mycket surt. 

4.2 Processen 

Då tillverkningen av vanadin(III)sulfatet innebar en komplicerad och tidskrävande process 

så skulle det vara att föredra om man kunde beställa noga tillverkade elektrolyter från något 

företag alternativt att någon lokal kemist kan tillverka den under kontrollerad omgivning. 

Vid spänning högre än 2,5 V så uppstår en kemisk reaktion vilken får elektrolyten att bilda 

gasbubblor, vilket inte är önskvärt under processen.  Varken modulen eller membranen tar 

skada av att man skiftar på plus- och minuspolen (anod och katod) under processen. 

Under försöken så har membranet blivit uppladdat och en spänning av 0,7 V har uppmäts. 

Detta indikerar att det går bra att ladda upp dessa membraner och kan med fördel användas 

vid vidare experiment då ett uppladdat membran är att föredra för att få en snabbare 

reaktion hos elektrolysen.  

Utvärderingen av pilotmodulen anses ha varit lyckad på så sätt att under processens gång har 

det framkommit var modulen har sina brister. I synnerhet när det kommer till materialvalet, 

men också att avståndet mellan elektroderna och membranet spelar stor roll för att reaktion 

ska kunna äga rum. 
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Då modulen i sig själv och dess 

anslutningar fungerar väldigt bra 

kan man vid fortsatta experiment 

använda sig av den. (I figur 7 visas 

hur modulhalvorna ser ut precis 

innan de monteras ihop innan 

testerna) 

Konstruktion av nya elektroder kan 

bli aktuellt för att kunna anpassa 

dessa bättre till modulens inre 

form. En elektrodpasta kan 

tillsammans med grafit pressas 

samman för att omsluta ett stålnät 

eller ett plastnät och bilda en 

ledande elektrod i grafit (har diskuterats med Sten Fransson och Peter Forsberg från Tanso 

AB).  Dessa kan möjligen göras utav ett syratåligt plastnät där rostfri ståltråd träs in mellan 

maskorna för att bilda en elektriskt ledande anslutning som kan formas ganska fritt. Eller att 

istället för att använda ett plastnät så kan det gå att utnyttja ett färdigt rostfritt stålnät som, 

utöver att ge en god ledningsförmåga, också kan öka hållfastheten som en typ av armering. 

Vad som behövs för att tillverka en ny elektrod är bland annat:  

 Elektrodpasta 

 Rostfritt stålnät alternativt ett plastnät och rostfri ståltråd 

 Plexiglasskiva för att montera elektroden på och för att få en jämn fästyta till modulen 

 De rätta verktyg som krävs att möjliggöra pressningen 

En ytterligare åtgärd för att uppnå bättre effektivitet är att undersöka huruvida turbulent- 

eller laminärt flöde påverkar elektrolysen. Om man skulle upptäcka att ett turbulent flöde är 

önskvärt så kan man tillverka elektroden på så vis att man implementerar små gropar i dess 

yta, ungefär som ytan hos en golfboll, vilka bidrar till en kraftig ökning av Reynolds tal och 

det turbulenta flödet. 

Åtgärda avstånden mellan elektroderna med en grafitpläd så att detta blir minimalt. 

Möjligtvis leder detta till ett mindre resistivt motstånd i kretsen som gör att 

ledningsförmågan ökar och en högre ström bildas som vandrar igenom kretsen. 

Figur 9 - Flödesbatterimodul 2.0 Figur 7: Flödesbatterimodul 2.0 
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Använda sig av andra sorters membran samt göra försök att ladda upp membranen innan 

drift för att kunna optimera jonutbytet. Tillverkningen av ett cellulosa membran är högst 

önskvärt, ur framförallt ekonomisk synpunkt. 

Att testa andra sorters elektrolyter i systemet är intressant för att kunna se hur pilotmodulen 

lämpar sig för andra ämnen som finns på marknaden. Förslag på andra elektrolytlösningar 

som kan bli aktuell för att ingå i fortsatta tester kan möjligen bestå av: 

 Järn-Kromium 

 Vanadium-Vanadium (Brom) 

 Zink-Bromid 

5.1 Slutord 

Mälardalens Högskola har nu efter arbetet och utvärderingens slut haft diskussion 

tillsammans med ett större globalt företag inom energibranschen gällande ett eventuellt 

framtida samarbete där utveckling och forskning ligger till störst intresse. Beslut har ännu 

inte tagits gällande hur ett fortsatt samarbete kan se ut då ett eventuellt samarbete med tyska 

Frauenhofer kan vara intressant, vilket kan leda till ett EU-projekt, eller alternativt med 

asiatiska företag som har spetskompetens inom ämnet. 
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Bilaga 1 – LABORATIONSLOGG  

Q = Frågeställning 

A = Svar/intryck 

16/4 – Förberedelse inför laborationer. 

Den experimentella delen genomfördes i HST:s laborationslokaler. Utrustningen var bland 

annat: peristaltiska pumpar, slangar, ställning, bägare, labbrockar, skyddshandskar och 

skyddsglasögon med mera. 

I experimentets början så blev vi fundersamma huruvida slangarnas längd skulle räcka till att 

delas upp i fyra lika stora bitar till våra pumpar då den slang som vi beställt endast var 2,5 m. 

Vår osäkerhet berodde främst på att vi inte visste om det behövdes en minsta dödvolym på 

kretsen för att processen skulle ske på ett korrekt sätt. Men efter att ha diskuterat med Erik 

Dahlquist så fick vi klart för oss att målet var att ha så liten dödvolym som möjligt. 

Det första problemet som uppstod var att dimensionerna på slangen och anslutningarna 

skiljde sig alldeles för mycket. För att åtgärda detta tillverkades en överkoppling som skulle 

fungera mellan modulen och slangen. Denna bestod av ett rostfritt rör och en silikonslang. 

Detta avvisades snabbt efter konsultation med Saywan Jamal som trodde att silikonslangen 

inte skulle klara av att komma i kontakt med elektrolyten. Efter lite funderingar så valde vi 

att ändå försöka få på slangarna på de något för stora anslutningarna genom att töja ut dem. 

Det var inte lätt men vi lyckades utan att någon bristning i materialet uppstod. 

När vi hade riggat upp all utrustning, utförde vi ett test med vatten för att se om 

pilotmodulen skulle fungera utan läckage. Detta var också en bra idé för att lära känna hur 

utrustningen fungerade. Provtryckningen av modulen skedde med pumpar och som substitut 

för jonutbytesmembranet använde vi en bit plast som var utskuren från en vanlig påse i 

polymer. Testet utfördes med varierande volymflöden vilket inte visade några tecken på 

läckage. Resultat efter att vi plockade isär modulen var att elektroderna inte hade blivit helt 

täckta av vattnet. Anledningen till detta berodde på att slangens inlopp hade anslutits i 

modulens överkant och utloppet anslutet till underkant. Utrymmet i modulen hade inte fyllts 

upp helt innan det rann ut. Detta var lätt åtgärdat genom att bara skifta plats på in- och 

utloppen med varandra. 

Tyvärr fanns det inte en peristaltisk pump med ett två-kanals pumphuvud tillgängligt så att 

den kunde pumpa två flöden parallellt. Istället blev vi tvungna att använda oss av två skilda 

peristaltiska pumpar. De olika pumparnas arbete anges olika. Den första anges i varvtal 

[rpm] medans den andra graderas i procent [%]. För att lyckas synkronisera pumparna med 
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varandra så att de arbetar lika har vi kommit fram till att 10 % av den ena pumpen motsvarar 

22 rpm av den andra. Eftersom pumparna är svåra att reglera noggrant så sköter vi reglering 

genom att jämföra rotationerna på svänghjulen samt att vi jämför flödena som kommer ur 

slangarna. För att bestämma volymflödet [ml/min] har vi använt ”hink - o - metermetoden” 

och kommit fram till följande diagram. 

 

Figur 10: Diagram av hur volymflödet beror av varvtalet på den ena peristalpumpen 

 

Frågor som uppstod under dagen som vi behövde få svar på: 

Q1. Blir längderna på slangen bra när vi kapar den i de delar som behövs? Hur bör vi 

handskas med dödvolymen? 

A1. Efter rådfrågan med Dahlquist kom vi fram till att så liten dödvolym som möjligt är det 

bästa. 

Q2. Är vår lösning för slanganslutningarna ok? Först fick vi inte på slangen på de 

anslutningar som fanns, istället gjorde vi en övergång med rostfritt rör och slang av silikon 

för att få passande dimensioner.  

A2. Det var ok enligt Dahlquist, men inte enligt Jamal. Det löste sig till slut, med lite envishet 

och vilja lyckades vi till slut trä på slangarna över de befintliga anslutningarna utan att de tog 

skada. 

Q3. Hur går tillverkningen av elektrolyten till? Ska vi utföra det i kemilaboratoriet eller är det 

okej att handskas med de ingående kemikalierna i energilabbet? 

A3. Tillverkningen gjordes den 17 april tillsammans med Dahlquist i kemilaboratoriet. 
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Q4. Efter provtryckningen upptäckte vi att grafiten satt löst gentemot spiken(ledaren) i ena 

cellen. Skulle detta medföra dålig ledning till grafiterna så att elektrodarean skulle minskas 

avsevärt?  

A4. Vi gjorde inte något åt detta bekymmer. Vi antog att det skulle fungera eftersom att det 

inte var så löst att det uppstod något glapp som skulle bryta kontakten. Istället bytte vi nålen 

och spiken till skruv och mutter efter att testkört processen med elektrolyterna första gången. 

Q5. Skulle det inte uppstå en onödig blandning i elektrolyterna om bägarna var för små och 

ändarna på slangarna kom för nära varandra i bägarna, så att det som kommer från modulen 

riskerar att vara det som leds in i kretsen vilket i sin tur leder till att endast en del av den 

flödande elektrolyten kan låtas reagera i cellen? 

A5. Efter en diskussion med Dahlquist kom vi fram att det inte skulle påverka processen 

nämnbart. 

Q6. Hur ska vi förvara elektrolyterna, battericellen, pumpar och spänningskällan med mera 

mellan laborationstillfällena? 

A6. Förvaring av elektrolyterna och övrig laborationsutrustning kan förvaras nere i 

energilaboratoriet på MDH enligt Dahlquists instruktioner. Skrivna lappar har använts för 

att uppmärksamma nyfikna att syror och andra farliga ämnen kan förekomma. Signaturen 

”Gert” har angetts för att övertyga om allvaret i meddelandena på de skrivna lapparna. 

Q7. Vad ska vi använda som last efter att vi eventuellt har lyckats ladda upp batteriet? 

A7. Dahlquist hade eventuellt en mindre fläkt han skulle ta med. Eventuellt kan vi låna en 

fläkt som ingår i en bränslecellmodell som Eva Thorins använde vid en föreläsning i kursen 

Kraft- och värmeproduktion – WER009 under höstterminen 2011. 
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17/4 - Provtryckning av modulen 

Systemet riggades upp för att kunna provtrycka modulen 

med destillerat vatten för att upptäcka eventuella 

problem eller läckor. När vi monterade membranet så 

valde vi att inte använda stödnäten eftersom vi tyckte att 

dess stabilitet inte skulle tillåta att de blev en så kallad 

segeleffekt på det. Med segeleffekt menar vi att 

membranet skulle ändra sin form i någon riktning på 

grund av eventuella tryckskillnader i modulen. Varken 

läckage eller några större påfrestningar av modulen 

upptäcktes då vi använde oss av större flödeshastigheter 

och tryck. Flödeshastigheter mellan 5 och 190 ml/min 

provades och övertrycket skapade vi genom att täppa till 

inloppsslangen med ett finger och därigenom skapa ett 

tryck i modulen. Därefter tömdes cellen genom att låta 

luft cirkulera med hjälp av pumparna. Vi lät även modulen luta åt sidan för att tömma ur det 

sista. Allra sist blåste vi kontrollerat in luft genom slangarna för att vara säkra på att ha fått 

ut all vätska. Detta var viktigt för att försäkra oss om att elektrolyterna inte skulle spädas ut 

med eventuella rester av vatten i modulen från provtryckningen. En noggrann undersökning 

av membranet gjordes och vi kunde konstatera att det har expanderat i storlek då det blivit 

blött samt att diverse små ojämnheter har slätats ut, membranet kommer härmed förvaras 

fuktigt för att undvika oönskade sträckningar under förvaringen och under försöken. Det 

beslutades också att de stödnät som fanns för membranet måste användas i fortsättningen. 

Vi testade även ledningsförmågan mellan elektrod och grafit vilket gav halvdana resultat med 

låga strömmar. 

18/4 – TEST 1 

10:45 Försöket med modulen inleds och alla slangar och kopplingar håller tätt. Båda 

pumparna startas och börjar pumpa med ett flöde av ca 6 ml/min, spänningen vrids sakta 

upp till 1,1 V. Strömmen uppgår till 0,01 A och stannar sedan där, ingen färgändring av 

elektrolyterna sker. 

10:55 Vi slår av båda pumparna men låter strömmen vara på för att låta membranet vätas 

riktigt och ge det en chans att laddas upp utav strömmen vilket kan ge ett bättre resultat. 

11:05 Strömmen har minskat till 0,00 A, båda pumparna slås igång med samma 

flödeshastighet som tidigare vilket gör att strömmen ökar till 0,05 – 0,06 A. Pumparna 

Figur 11: Provtryckning av pilotmodul 
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stängs av efter 4 min och strömmen är konstant. Vibrationer i modulen gör att strömmen 

minskar till 0,01 – 0,02 A för att efter någon minut laddas upp till 0,05 A igen.  

11:40 Högre flödeshastigheter testas vilket resulterar i att det går snabbare för strömmen att 

komma upp i 0,05 – 0,06 A men inte högre. Inga färgändringar har noterats. Cellytan är ca 

16m2 varför strömmen är ca 4 mA/cm2 mot förväntade 20-80 mA/cm2. 

13:00 Olika spänningar 1,0 – 1,25 V testas. 

16:15 Försöket avbryts då olika flödeshastigheter och spänningar har använts utan något 

resultat. Ingen direkt färgskillnad har skett förutom att båda vätskorna eventuellt har blivit 

lite mörkare, vilket inte motsvarar förväntningarna om att den gröna av elektrolyterna ska bli 

mörkt lila och den blåa elektrolyten få en blek gulaktig ton när de är i uppladdat tillstånd. Vi 

låter systemet stå stilla men fullt uppfyllt av elektrolyterna under natten för att se om det kan 

få membranet att fungera bättre eller om någon färgskillnad kan märkas på den del av 

fluiderna som laddats vid grafitens yta. 

Slutsatser: Cirkulationen på V2(SO4)3 bör vara på hela tiden för att undvika sedimentation i 

modulen som hindrar processen att fungera godtyckligt. Man bör helst undvika vibrationer 

av modulen under processen. 

19/4 – Demontering och felsökning av modulen/systemet 

8:45 Start av cirkulationspumpar med en flödeshastighet av 10 ml/min samt en spänning på 

1,1 V. 

10:00 Testet avbryts då inga resultat i form av ström kan noteras. 

Demontering av modulen visar 

 Konstruktionen för elektrodpinnarna har gått sönder/släppt, orsak okänd/inte bestämd. 

 Fastsättningen för elektroden på sidan med VSO4 visar täcken på glapp och oxidation. 

 Brickorna som håller fast grafitplattorna har nästan oxiderat helt. 

 Membranet har utsatts för stora påfrestningar genom s.k. segeleffekt där de olika vätskorna 

har flödat lite ojämnt och tryck membranet från den ena sidan till det andra vilket kan ge 

oönskade effekter. Det är fortfarande helt men tills nästa gång kommer vi använda stödnät i 

plast för att stadga membranet. 

Problemen tas upp med Erik Dahlquist som föreslår att vi köper nya rostfria detaljer samt att 

vi kanske ska börja fundera på att tillverka egna elektrodytor med grafit för ökad 

ledningsförmåga. Under tiden beställer vi silverpasta som ska hjälpa till att leda strömmen 

mellan elektrodens olika komponenter. 
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Slutsatser: Förbättring av modulen måste göras: 

 Alla metallytor måste vara rostfria och helst syrafasta för att klara av den sura miljön så att 

ledningsförmågan bevaras. 

 Då ledningsförmågan mellan grafiten och elektroden inte var särskilt bra redan från början så 

krävs antagligen kontaktpasta mellan elektroden, brickorna och grafiten för att få ett bra 

resultat. 

 Den mörkare färgen som elektrolyterna har antagit beror antagligen på att den sura miljön, 

speciellt på VSO4 sidan, har löst upp de icke rostfria metalldetaljerna. Detta borde dock inte 

vara något problem för processen då andelen metall är väldigt liten. 

20/4 – Research och labbrapport 

Dagen spenderas med att forska och läsa om flödesbatterier och olika lösningar på problem 

samt att vi börjar skriva på rapporten. 

23/4 – TEST 2 

Nytt försök, denna gång med stödnät för membranets skull. Elektroderna byts ut mot bult 

och mutter för tätare genomgång i modulen samt att vi har tätat alla skarvar mellan 

elektrodens komponenter med kontaktpasta för bättre ledningsförmåga. 

9:00 Vi startar pumparna med en flödeshastighet av 8 ml/min och slår på spänningskällan 

med 1,1 V. Allt verkar flyta på bra. Det som direkt märks är att grafiten har fått bättre kontakt 

med elektroderna då strömmen går pendlar mellan 0,02 – 0,23 A. 

11:50 Pumparna stängs för att vi ska se om det blir någon färgskillnad när elektrolyten får 

stanna kvar längre i modulen och ha en chans att laddas upp. 

12:15 Pumparna startas, vätskan som kommer ut ifrån modulen har inte skiftat något i färg. 

Hittills ingen skillnad på spänningen heller som ligger runt 1,1 V och strömmen stannar på ca 

0,12 A. 

Diverse olika tester görs under dagen men utan några intressanta resultat. Vi diskuterar 

situationen med Erik Dahlquist och föreslår att vi tillverkar en ny elektrolytlösning. 

Slutsatser: Den nya elektrodkonstruktionen fungerar bättre än den gamla men fortfarande 

inte tillfredställande, eventuellt att man skulle behöva byta ut grafitplattorna mot någon 

annan sorts ledare. 
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25/4 – Beredning av ny elektrolyt 

De nya elektrolyterna är under tillverkning och beräknas vara klar till morgondagen eller i 

övermorgonen. Diskussioner kring en egentillverkad elektrod förs och olika förslag kommer 

upp. 

Slutsatser: Förslag på en ny elektrod bestående av ett plastnät där rostfri ståltråd träs in 

mellan maskorna för att bilda en elektriskt ledande anslutning som kan formas ganska fritt 

eller att man använder sig utav ett färdigt rostfritt stålnät. En elektrodpasta tillsammans med 

grafit pressas samman för att omsluta stålnätet och bilda en ledande elektrod i grafit. Vad 

som behövs för att tillverka en ny elektrod: 

 Elektrodpasta 

 Rostfritt stålnät alternativt ett plastnät och rostfri ståltråd 

 Plexiglasskiva för att montera elektroden på och för att få en jämn fästyta till modulen 

Erik Dahlquist ger oss numret till en svensk återförsäljare av elektropasta i Jönköping, så vi 

skickar e-post och ringer till dem, utan resultat. 

26/4 – Rapportskrivning 

Vi har försökt ta kontakt med återförsäljaren av elektrodpasta igen men utan resultat så vi 

lägger det på is så länge och ägnar oss åt rapportskrivning. En snabb titt på de nya 

elektrolyterna ger oss positiva besked då den har löst sig bra under de 48 timmarna som den 

stått på beredning samt att den har rätt surhetsnivå, vi låter den dock stå över natten för att 

vara riktigt säkra på att den blir bra. 

27/4 – Kontroll av elektrolyterna 

Nu vågar vi oss på att filtrera och färdigställa elektrolyten då den har antagit en klar och 

mörkgrön färg samt att den största delen fasta partiklar i vätskan verkar upplösta. 

2/5 – Test av ledning/motstånd i grafitplattorna 

Vi fick tipset av Erik Dahlquist att testa ledningen/motståndet direkt i grafitplattan genom 

att röra strömspikarna på olika delar av plattorna och sedan gå in mot mitten av plattan där 

elektroden kommer igenom plattan och får direktkontakt så att man kan avgöra om det är 

hela plattan som leder dåligt eller om den eventuellt kan vara skada på något sätt. 

Under testerna kunde vi konstatera att plattorna faktiskt hade en riktigt dålig 

ledningsförmåga och att kopplingen mellan grafiten och elektroden inte heller var särskilt 

bra. En spänning på 1,1 V över grafiten gav ett resultat på ca 1,5 A vilket är riktigt dåligt, det 

optimala skulle ju vara ifall det blev kortslutning i hela kretsen och mätarna visar på 
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överbelastning. Då elektroden placerades direkt mot grafiten så kunde en ström av 0,04 A 

uppmätas med spänningen 1,1 V, även detta är alldeles för dåligt. Vi skar till nya grafitplattor 

av en annan kvalitet med kopparinblandning, tog nya muttrar och bultar som elektroder 

samt var mycket noggranna med att få in silverpasta överallt i kopplingarna. Till en början så 

kunde vi inducera en ström på mellan 1 och 2 A med spänningen 1,1 V men efter en stund när 

silverpastan hunnit torka och sätta sig riktigt så kom vi upp i 10 A för att efter någon timme 

kunna få en önskad kortslutning i kretsen och ett godkänt resultat. 

3/5 – Sprickor 

9:15 Under morgonens provtryckning av modulen så upptäckte vi att det har uppstått 

läckage på tre av modulens anslutningar. Anslutningarna lösgjordes och vi kunde konstatera 

att det fanns sprickor i modulen som utgick från anslutningarna ända ut till kanterna och 

skruvhålen längs periferin av modulen. Gängorna till anslutningarna tätades med silikon och 

lim och måste härdas i 24 timmar. 

13:20 Fick besked från återförsäljaren av elektrodpasta i Jönköping att de tyvärr inte hade 

någon elektrodpasta på lagret men kunde ta hem ifrån Asien, minsta kvantiteten var dock 8 

ton, vilket var alldeles för mycket för oss som endast behöver några hundra gram. De gav oss 

dock numret till ett norskt företag som är återförsäljare av elektrodpasta. Mail och samtal till 

dem har utförts utan resultat. 

4/5 – Flera sprickor 

Efter att ha lagat sprickorna som tidigare uppstått så gjorde vi en provtryckning av modulen 

igen vilket visade att nya sprickor hade bildats under natten och modulen läckte som ett såll.  

Vi informerar Erik Dahlquist om situationen som tycker att vi ska pröva att täta sprickorna 

med ”loctite” och spänna åt med tvingar för att täta springorna. Vi hör även med Benny 

Ekman (ansvarig för projektets budget) om det är okej att Gert Bard beställer mer material 

för att kunna göra en helt ny modul åt oss med lite stadigare konstruktion än den förra. 

Skissen av den nya modulen görs i SolidWorks (ett 3D-cad-program) och presenteras för 

Bard som berättar att han har lite spillmaterial kvar från den första modulen så att han i alla 

fall kan tillverka en halv modul som vi kan använda oss av tillsammans med den mindre 

förstörda modulhalvan för att eventuellt köra några tester. Den andra halvan kommer ta lite 

längre tid att färdigställa då material måste beställas men han lovar att göra klart den första 

halvan över helgen. 

7/5 – Ny modulhalva 

Gert Bard hade skurit till en ny modulhalva av det material han hade kvar sen tillverkningen 

av den första modulen. Den saknade dock uttag för elektroden så vi fick borra ut ett uttag 
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samt att vi anpassade den ena grafitplattan till storleken på den nya modulhalvan. Bard gick 

direkt och beställde nya anslutningsnipplar till modulen då de nya hålen var lite mindre än 

de förra för att minska risken för läckage och öka hållbarheten i konstruktionen. Vi upptäckte 

dock till vår förfäran att den andra modulhalvan (som vi tidigare trott var hel) hade fått en 

spricka längs en av anslutningarna vilket gjorde att vi var tvungna att laga den provisoriskt 

med ett plastlimmet Loctite för att kunna utföra en provtryckning av den nya modulhalvan. 

Limmet måste härda till morgondagen. 

8/5 – Provtryckning och nytt test 

På morgonen provtrycker vi modulen som nu är monterad med en ny del och den som 

nyligen blivit limmad från dagen innan. Tyvärr uppstår det läckage från de sprickor som vi 

trodde att vi hade lyckats reparera. Detta meddelade vi till Gert Bard som genast beställde 

nytt material för att kunna tillverka en ny halva. Tyvärr så förekom det leveranstider på detta 

som gör att ett nytt test tidigast kan ske om ca en vecka. 

9/5 – Besked från Norge 

Fick idag ett samtal från det Norska grafitföretaget där de informerade om att de tyvärr inte 

kunde leverera en så pass liten mängd elektrodpasta som vi behövde då deras minimi order 

låg på några ton. Vi fortsätter att leta efter leverantörer.   

16/5 – TEST 3 

Test med modul 2.0. Den nya modulen som blev tillverkad av Gert Bard efter att den förra 

hade uppvisat tecken på 

sprickor som ledde till 

läckage. 

09.07 Provtryckning 

utfördes med destillerat 

vatten som testfluid. 

Resultatet blev godkänt, 

inga läckage upptäcktes. 

09.37 Testet påbörjades 

med startspänningen 1,1 V. 

Flödeshastighet 2 rpm. 

Elektrolyterna cirkulerar 

konstant och övriga värden 

är stabila. 

Figur 12: Den nya modulen under testkörning 
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15.30 Ingen skillnad på färger ännu. Spänningen sätts till 1,4 V. Testet får pågå tillsvidare. 

17/5 – Avslut av TEST 3 

Vi måste tacka Fredrik Starfelt som kommer på sin lediga dag för att släppa in oss i 

energilabbet så att vi ska kunna fortsätta med vårt test. 

09:15 Testet avbryts, det har nu pågått kontinuerligt sen den 16 maj kl. 09:37. Följande är 

vad vi möts av som också ligger till grund till vårt beslut om att testet avbryts: 

Olika nivåer i bägarna än när vi lämnade dem. När vi tömt modulen tillbaka till vardera 

bägaren så är den som innehåller vanadylsulfat (VOSO4 – blå) fylld till nästan 100 ml och den 

med vanadin(III)sulfat (V2(SO4)3 - grön) fylld till 175 ml. 

Den mängd som fanns kvar av vandylsulfaten hade nästan blivit lika mörk och mindre 

transparant som vanadin(III)sulfaten, som i sig var oförändrad i utseendet från tidigare. 

Spännings, ström, volymflöde/rpm var fortfarande oförändrade sen de senast angivna 

mätningarna. 

Frågor och möjliga svar som vi ställde oss efter detta var: 

Q1. Varför var det olika nivåer i bägarna? 

A1.1. En tanke var att det hade dunstat, men det ansåg vi vara ytterst tveksamt så därför 

avslog vi den möjligheten. 

A1.2. Att membranet hade brustit eller att dess permeabilitet hade blivit för stort så att 

elektrolyten i sin helhet kunde passera membranet. Efter att ha kontrollerat membranet 

okulärt för skador och att ha prov tryckt det med destillerat vatten utan några missöden så 

drogs slutsatsen att membranets permeabilitet hade blivit för stor för att fungera optimalt. 

En följdfråga till detta är självklart varför? Som förklaring till att det var olika nivåer kom vi 

fram till att det var en något ojämn tryckskillnad på modulens sidor, antagligen på grund av 

att de båda pumparna inte var fullt ut synkroniserade. 

Q2. Varför hade Vanadylsulfatet blåa färg blivit mörkare och mindre transparent? 

A2.1. Den första tanken var att något material i processen hade färgat av sig i elektrolyten. 

Som exempel att modulens material som är tillverkad i POM (polyoximetylen) hade reagerat 

med svavelsyran som finns i elektrolyten. Eller att grafiten i elektroden hade avgett små 

orenheter som fått att det blivit allt mörkare i färgen. 

Q3. Varför skedde inte den förändring och reaktion som vi hade hoppats på? 
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A3.1. Att elektrolyterna inte var bra. Detta kontrollerades vid ett senare tillfälle som visade 

att elektrolyterna var ok. 

A3.2. Att membranet släppte igenom elektrolyten i sin helhet och inte bara de önskade 

vätejonerna. Vi drog slutsatsen att så måste fallet vara på grund av de olika nivåskillnaderna. 

A3.3. Att ledningsförmågan mellan anslutning och grafitplattan inte fungerade. Detta 

kontrollerades efteråt och gav kortslutning som bekräftelse på god ledningsförmåga. 

Vid isär plockningen av modulen fann vi följande. 

Stödnäten (de som används för att undvika ”segeleffekten” på membranet) var oförändrade 

och hade inte påverkats av uppladdningsprocessen. 

Membranet var inte längre genomskinligt såsom det 

varit under de tidigare testerna. En grå/brun hinna 

hade samlats på vanadin(III)sulfatens sida. Denna 

ansamling kunde lätt torkas bort och gjorde membranet 

åter genomskinligt. En notering var att på nära håll 

kunde man skymta en blå nyans i membranet.  

På tillhörande modulhalva noterades det att de 

applicerade silverfettet som använts mellan grafitplatta 

och skruv hade fått en tydligare silveraktig nyans. Innan 

testet påbörjades var den brun och såg likadan ut som 

när den kom ut ur behållaren. En känsla var att 

silverfettet hade löst upp sig och bara lämnat kvar själva 

silvret. Grafitplattan hade en ojämn färgskiftning mot 

det röda hållet som utgick från skruvens sida. Denna förändring syntes inte längre efter att 

några dagar hade passerat. Det skulle kunna vara den inblandade kopparen som gav den 

röda skiftningen. 

Q1. Varför fanns det silverfett på ena sidan och inte båda? 

A1.1. Var den noggrant borttorkad från den ena sidan och därför inte syntes, eller hade den 

löst upp sig helt på den sidan? Detta noterades tyvärr inte innan testet utfördes, så bara 

gissningar kan avgöra om det var, eller inte var helt borttorkat vid monteringen av 

grafitplattan. 

A1.2. Kan det varit helt borttorkat på båda och att det sen skett en reaktion i den ena 

modulhalvan som gjort att det löst upp sig och kommit med i processen? 

Figur 13: Fällningar på membranet 
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10.30 Provtryckning av membranet och modulen med destillerat vatten som medie. Detta 

test utfördes för att kontrollera så att membranet inte hade några skador som inte var synliga 

för blotta ögat. 

Volymflödet valdes mycket högre jämfört med de som använts när testerna utfördes. Detta 

gick klanderfritt. För att ytterligare skapa påfrestningar så ströps utloppet när pumparna 

fortsatte arbeta. Detta ledde dock till mindre läckage mellan modulhalvorna. Orsaken till 

detta antas vara en miss under konstruktionen av modulen. För att markera på materialet var 

borrhål, urfräsningar och dylikt ska utföras så har man valt att rista in dessa märken. Dessa 

spår har fungerat som små kanaler som tydligen kan leda ut vätskor från modulen under 

påfrestningar som modulen utsattes för. Detta anses inte vara något problem för vårt syfte 

med modulen och därför så kan den betraktas som tät och membranet som helt. Men vår 

misstanke om membranets höga permeabilitet kan ligga till grund för att det ändå har skett 

en övergång mellan elektrolyterna som sker långsamt och därför syns först efter en lång tid. 

En intressant notering var att vi valde att ansluta en multimeter på modulen under 

provtryckningen för att undersöka om någon påverkan av membran eller övriga material har 

skett. Här gjorde vi vår stora upptäckt att vi fick ett tydligt utslag av en spänning på 0,7 V! 

Även om vi inte fick det önskade resultatet av vårt test så tror vi ändå att vi har utsatt 

membranet på så vis att det blivit svagt uppladdat på något vis. Om det finns uppladdade 

joner i det eller något annat som kan ligga till grund för detta fenomen kan vi inte svara på. 

Slutsatsen för detta test har vi kommit fram till att vara följande. 

1. Membranet är fel/skadat på grund av 

 Det är inte anpassat för dessa typer av elektrolyter. 

 Det har för hög permeabilitet. 

Membranet har blivit skadat från tidigare tester speciellt då skruvar och brickor som 

använts bara var av galvaniserade typer som ledde till att de avgav orenheter i 

elektrolyten. 

2. Elektrolyten, Vanadin(III)sulfat, kan vara fel på grund av den avancerade 

tillverkningsmetoden. 

3. Grafiten som utgör elektroden har god ledningsförmåga men, avger den något när 

den kommer i kontakt med elektrolyten eller har den en ”smutsig” yta som påverkar 

elektrolyten. Kanske till och med att det kan påverka membranet negativt? 

4. Det är mycket osannolikt att valda nivåer av spänning och volymflöden ska kunna 

vara orsak till problemet. Under ett test på närmare tjugofyra timmar så bör det ändå 

ha skett någon skillnad även om det ändå vore så. 

18/5 – Kontroll av modulen 
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Diverse hållfasthets- och spänningstester gjordes idag på modulen och samtliga tester tyder 

på att alla komponenter har klarat sig bra under elektrolysen.  Vidare så fortsätter vi att 

undersöka möjligheten att använda oss av andra elektrolyter. 

21/5 – TEST 4 

08.00 Vi börjar dagen med 

att träffa Dahlquist för att 

gå igenom och uppdatera 

oss om läget. Vi kommer 

fram till att vi ska testa 

elektrolyternas reaktioner 

med olika reduktions- och 

oxidationsmedel. Detta 

visar att elektrolyterna kan 

ändra sina oxidationstal 

som vi önskar. Detta 

bekräftar ytterligare vår 

misstanke om att 

problemet ligger på det 

använda membranet. Därför väljer vi att göra ett sista försök att lyckas med det andra och 

sista membranet som vi har kvar. Typen är enligt etiketten, ”Nafion™ membrane, 0,09 mm 

high exchange capacity”. Det tidigare var något tjockare, 0,125 mm. Vi diskuterar också 

betydelsen av hur vi ansluter spänningskällan till modulen, om det skulle kunna skadas något 

om vi ansluter det ”fel”, alltså tvärtemot hur det ska vara anslutet teoretiskt. Plus- och 

minuskontakterna byter plats, skulle det fungera då eller skulle det gå sönder. Vi kom fram 

till under testet att vi skiftar polernas anslutningar för att få bevisat att det inte är felet.  

10.30 Det nya testet påbörjas. Flödeshastigheten väljs till 3 rpm (10,8 ml/min). 

Startvolymerna är för vanadin(III)sulfat 150 ml och vanadylsulfaten 95 ml. Spänning sätts till 

1,2 V och strömmen håller sig på 40 mA. När volymerna på elektrolyterna har stabiliserats sig 

så har de ändrat sig till 120 ml för vanadin(III)sulfaten och 50 ml för vanadylsulfaten. Nytt 

för denna gång är också att vi skiftar sidor som elektrolyterna ska cirkulera i. Vi gjorde ett 

lyckat provtryck innan testet påbörjades men ändå så blev det ett mindre läckage som vi 

lyckades åtgärda under drift genom att skruva åt modulhalvorna ytterligare något. Läckaget 

antar vi orsakade den volymskillnad i systemet på 15 ml som uppenbarade sig efter att vi läste 

av elektrolyternas volymer enligt ovan. Andra bidragande orsaker kan vara 

konstruktionsdifferenser på modulhalvorna och möjligtvis någon enstaka luftbubbla som 

ligger instängd i cellen. 

Figur 14: Test av elektrolyternas oxidationstal 
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11.45 Vi provar att skifta anslutningarna (plus och minus) emot vad som är rätt enligt våra 

teoretiska kunskaper. Spänning och flöde låter vi vara oförändrade. Strömmen ändrar sig. 

Från en start ström på 0,2 A så stabiliseras den efter två minuter på 0,17 A. Ingen övrig 

skillnad sker under tiden vi kör med skiftad koppling. 

Under testet så skiftas åter anslutningarna några gånger, främst för att se om det påverkar 

ledningsförmågan i membranet genom att se om strömmen påverkas något. Det sker ingen 

skillnad på strömmen, och testet avbryts klockan 15.00. Däremot så har vanadylsulfatens 

blåa färg kommit tillbaka, ungefär som att det som orsakat att den varit så mörk har tvättats 

bort i modulen. När vi tömde modulen så återställdes elektrolytnivåerna i vardera bägaren 

till de förväntade med hänsyn till det lilla läckaget så uppstod i början av testet. 

Slutsatsen för detta test har vi kommit fram till att vara följande. 

1. Vi märkte en typ av rening av vanadylsulfaten som återtog sin ursprungliga blå färg. 

Den hade tidigare nästan varit svart och inte längre genomskinlig. 

2. Vanadin(III)sulfaten förblev oförändrad. 

3. Membranet var fortfarande blankt efter att vi öppnade modulen. Det var något 

skrynkligt/buckligt precis som det förra membranet blivit efter att det använts. 

4. I och med att vi skiftade halvorna som elektrolyterna cirkulerade i så hade 

vanadin(III)sulfatet åter träffat på silverpasta. Den här gången så hade det orsakat att 

silverpastan hade mjuknat upp sig men den var fortfarande kvar på den yta den 

applicerades på. 

5. Sist så finner vi att skiftningen av polernas anslutningar inte var fel i tidigare försök. 

Inte heller att de påverkade processen något när man lät det vara kopplat emotsatt 

teorin. 

6. Efter diskussion med Jens Noack på Frauenhofer Institute i Tyskland har vi fått tipset 

om att elektroderna behöver tryckas mot membranet (med nätet mellan) för att få 

upp strömmen över cellen. Då de började med flödesceller för några år sedan 

upptäckte man detta. 

 

27 juni – Test 5 

De nya elektroderna är färdiga. Konstruktionen är nu utförd genom att grafitarken är 

monterade på en rostfri plåt där en skruv är fastsvetsad i mitten och används som 

elanslutning som tidigare konstruktion. Det korrigerade avståndet mellan elektrodytorna och 

membran är nu endast 1 mm, så pass att ett stödnät får plats emellan dem.  



41 

Under provtryckning med destillerat vatten uppstår det läckage från de sprickor som tidigare 

uppstått på grund av syrorna som POM-plasten har utsatts av. Under den sista tiden har 

fakta blivit känd om att materialet POM inte klarar att utsättas för vätskor med pH-värde 

under 4. (”Konstruktörslotsen”, 2002). Läckagen tätas med silikon under pågående 

provtryckning. 

Testet utförs med en pålagd spänning av 1,3 V, som ger en ström av 50 mA med ett 

volymflöde av 7 ml/min. Testet pågår i 60 minuter utan några förändringar på varken 

färgnyanser eller strömmar. Orsaken tros vara att fluiden tillåts att ta genvägar förbi 

elektrodens ytterkanter eftersom att vägen genom stödnätet orsaker ett motstånd. Detta 

åtgärdas genom att blockera dessa vägar med silikon, som under testerna har visat att det 

inte låter sig påverkas av den låga surhetsnivån i elektrolyterna. 

29 juni - Test 6 

Testet utförs igen efter att alla möjligheterna för fluiden att kunna passera förbi elektrodytan 

har eliminerats. Spänningen sätts till 1,25 V som ger strömmen 40 mA med ett volymflöde av 

35 ml/min. Mindre läckage uppstår som även denna gång lyckas att åtgärdas med silikon 

under pågående test. Efter 60 minuters provtid utan förändringar på varken färgnyans eller 

strömnivå så ökades volymflödet markant för att utesluta att problemet orsakades av för lågt 

flöde. Det testet utfördes i 30 minuter utan resultat som var väntat. 

Efter diskussioner och funderingar framgår det att den stora orsaken som utgör felet till att 

det inte uppstår någon reaktion ligger på modulen. Det ska inte finnas något fritt utrymmer 

mellan grafit och membran. Vad som saknas i denna pilotmodul är användningen av en 

grafitpläd som fyller upp tomrummet och minimerar utrymmet för fluiden att passera längs 

membranet. 
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