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Sammanfattning 

I detta kandidatexamensarbete var målet att optimera ett bränslecellssystem med avseende på 

ett antal olika parametrar. Bränslecellssystemet var tänkt att användas i fordonet Sleipner V 

som är konstruerad i samarbete med andra KTH studenter. En annan bränslecell av företaget 

Horizon användes för att driva fordonet Sleipner i tävlingen Shell-Eco Marathon eftersom den 

ursprungliga bränslecellen var i dåligt skick. Sleipner utrustat med bränslecellen från Horizon 

klarade av att köra två varv i Shell-Eco Marathon. 

I denna rapport tas det upp grundläggande teori om bränsleceller, försökuppställning för 

experimenten och resultat med tillhörande analys. För att åstadkomma målet med detta arbete 

så skulle olika parametrar undersökas, men detta kunde inte utföras. På grund av diverse 

problem med bränslecellen så ändrades fokus till att reparera bränslecellen, vid undersökningen 

av problemen har vissa resultat uppnåtts.  

Vid körning uppstod spänningsfall och det kan ha berott på masstransportbegränsningar. För 

att åtgärda dessa problem utfördes en torknings- respektive fuktningsprocess som hade olika 

påverkan på de individuella cellerna. Efter torkningsprocessen fungerade 18 av 22 celler medan 

19 celler fungerade efter fuktningsprocessen.  De icke fungerade cellerna som gav låg spänning 

kan ha varit för blöta eller för torra.  
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Förord 

Kandidatexamensarbetet pågick under en termin som en avslutande del för de tre första åren av 

civilingenjörsprogrammet. Arbetet utfördes på avdelningen för tillämpad elektrokemi. Vi vill 

tacka våra handledare Alexander Bessman och Staffan Sandin för deras otroliga engagemang 

och stöd. Vi vill även tacka alla på avdelningen för tillämpad elektrokemi som har hjälpt oss 

med diverse problem, och speciellt ett stort tack till Annika Carlson som hjälpte oss med vår 

utrustning.  
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Nomenklatur 

Storheter 
Tabell 1 - Beskrivning av storheter. 

Variabel Beskrivning Enhet 

z Antal elektroner - 

F Faradays tal As/mol 

E Jämviktscellspänning V 

𝐸0 Standardpotential V 

𝑣𝑖 Stökiometrisk koefficient för komponent i - 

∆𝐺 Skillnaden i Gibbs fria energi J/mol 

∆𝐺0 Skillnaden i Gibbs fria energi vid standardtillstånd J/mol 

𝜇𝑖
0 Kemisk potential vid standardtillstånd V 

𝜇𝑖 Kemisk potential V 

T Temperatur K 

R Allmänna gaskonstanten 𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝐾 

𝜂 Överpotential V 

I Ström A 

R Resistans Ω 

𝑐𝑖 Koncentrationen för komponent i mol/l 

N Antalet mol som reagerar mol 

P Effekt W 

𝐴 Area 𝑚2 

ε Verkningsgrad - 

𝑎𝑖 Aktivitet mol/l 

𝛥𝐻 Skillnaden i entalpi J/mol 

�̇� Vätgasförbrukning mol/s 

T Tid s 

RH Relativfuktighet - 

Nl  Normalliter  nl 
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Förkortningar  
 

PEMFC: Polymerelektroytbränslecell  

AFC: Alkalibränslecell 

DMFC: Direktmetanolbränslecell 

PAFC: Fosforsyrabränslecell 

MCFC: Smältkarbonatbränslecell 

SOFC: Fastoxidbränslecell 

SHE: Vätgaselektrod 

ECU: Elektrisk kontrollenhet 

KTH: Kungliga Tekniska Högskolan 

OCV: Öppencellspänning 

GDL: Gasdiffusionslager  

MEA: Membranelektrodkonstruktion   
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Introduktion 

I Sverige kommer en tredjedel av all utsläpp från transportsektorn, i världen har utsläppen ökat 

snabbare mellan åren 2000 och 2010 än under de senaste tre årtiondena. (Naturvårdsverket, 

2015; Edenhofer, et al., 2014). Beroendet på fossilbränslen måste minskas, mycket satsas redan 

på att hitta miljövänligare energikällor och energisystem som bidrar mindre till 

koldioxidutsläppen. Bränsleceller omvandlar kemiskenergi direkt från bränsle till 

elektriskenergi och är exempel på system som undviker produktion av föroreningar och 

skadliga utsläpp till omgivningen. Bränsleceller har funnits sedan 1800-talet och är ett 

teknologiskt område som ständigt utvecklas och forskas kring. (FuelCell Today, u.d.). 

Marknaden för bränsleceller är stor och kan tillämpas i flera områden såsom avbrottsfri 

kraftförsörjning, mobiltelefonladdare och transportsektorn (Wee, 2006). 

Projektets mål 

Målet var att optimera en polymerelektrolytbränslecell för att uppnå en så hög verkningsgrad 

som möjligt. För att åstadkomma detta skulle trycket, reningsfunktionen och kylningen 

undersökas. Polymerelektrolytbränslecellen skulle ingå i fordonet Sleipner V som optimerades 

i samarbete med studenter från andra avdelningar på KTH.  

Bakgrund 

KTH Eco Cars och Shell Eco-Marathon 
Shell Eco-Marathon är en tävling som anordnas varje år på tre kontinenter. Tävlingen utmanar 

studenter att designa, bygga och driva den mest energisnåla bilen. I år är det 30 års jubileum 

för tävlingen i Europa som sker mellan 21-24 maj i Rotterdam. Idén bakom tävlingen går 

tillbaka till år 1939, när några anställda på Shell Oil Company i USA gjorde en satsning över 

vem som kunde resa längst på samma mängd bränsle. De deltagande lagen i tävlingen använder 

olika slags bränslen. Deltagarna väljer att tävla i två olika klasser: Prototype och UrbanConcept. 

Vinnaren av Prototypeklassen avgörs av fordonet som färdas längst på motsvarande 1 liter 

bränsle. Urbanconceptklassen går ut på att designa en bil som är bekväm för föraren och 

praktisk, men även i den här klassen eftertraktas en hög verkningsgrad (Shell Eco-marathon , 

2015). 

KTH Eco Cars är ett samarbete mellan olika avdelningar på KTH som startades år 2006. De 

har som syfte att utveckla bilar som kan delta i Shell Eco-Marathon. I år deltar bilarna Sleipner 

V och Elba i tävlingen. Sleipner V deltar i Prototypeklassen och Elba deltar i 

Urbanconceptklassen.  

Tidigare arbeten med bränslecellen 
Arbetet från år 2012 fokuserades på installering av bränslecellen i fordonet.  En undersökning 

av bränslecellens prestanda analyserades också genom att kontrollera effektuttaget och 

kortslutningsfunktionen. År 2013 fokuserades arbetet istället på optimering av bränslecellens 
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kylning genom att styra fläktarna. Studenterna som hade detta projekt år 2014 arbetade med en 

annan bränslecell av samma typ. 

Teoretisk bakgrund om bränsleceller 

En bränslecell är en galvanisk cell som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Den är 

uppbyggd av två elektroder, en mellanliggande elektrolyt och en yttre krets för 

elektrontransport. I en galvanisk cell sker det två elektrodreaktioner där joner separeras och 

elektroner rör sig genom en yttre krets. Varje elektrodreaktion ger upphov till en potential och 

differensen mellan dess potentialer ger den galvaniska cellen en spänning.  

Det finns olika typer av bränsleceller och de delas in i olika kategorier utifrån parametrar såsom 

elektrolyt, drivmedel och arbetstemperatur.   

Tabell 2 - Överblick av olika bränslecellstyper (Larminie & Dicks, 2000; Behm, et al., 2001)  

 Arbetstemp. (°C) Drivmedel Elektrolyt 

PEMFC 30-100 H2 Polymer 

AFC 70-100 H2 KOH 

DMFC 60-130 Metanol Polymer 

PAFC 160-200 H2 Fosforsyra 

MCFC 600-700 CH4, H2,CO Karbonatsmälta 

SOFC 800-1000 CH4, H2, CO Fast oxid 

 

PEMFC 
 

PEMFC är en bränslecellstyp som består av en fast elektrolyt, som är ett polymermembran och 

porösa kolelektroder belagda med platina. Platina agerar som katalysator till reaktionerna vid 

elektroderna. PEMFC utnyttjar vätgas och syrgas som bränslekällor och är en 

energiomvandlare som ger noll emission i och med att reaktanterna endast bildar vatten. Dock 

måste det tas till hänsyn till att vätgas generellt produceras genom att reformera naturgas, en 

process som släpper ut koldioxid (Larminie & Dicks, 2000). Följande reaktioner sker i 

bränslecellen:  

Anod: 2𝐻2 → 4𝐻+ + 4𝑒−   [1]        𝐸0 = 0 𝑉 

Katod: 𝑂2 + 4𝑒− + 4𝐻+ → 2𝐻2𝑂   [2]        𝐸0 = 1.229  𝑉  

Total reaktion: H2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂            [3]                      𝐸0 = 1.229  𝑉   (Behm, et al., 2001) 

Det största teoretiska värdet på spänningen, utan några förluster inräknade, borde vara 1.229 V, 

vilket kan ses direkt från standardpotentialerna för reaktionerna [1] och [2]. Men det största 

värdet ligger på ungefär 1.2 V, de små spänningsförlusterna beror på att aktiviteterna för 

reaktanterna och produkten är mindre än 1. Då högre spänningar oftast söks, seriekopplas flera 

bränsleceller i en stack. Det enklaste sättet att göra detta på är att koppla varje anod till katoden 

på nästa cell. Ett problem som uppstår är att elektronerna måste flöda igenom elektrodytan tills 
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de når samlingspunkten på kanten. Detta gör att risken för spänningsfall ökar, spänningsfall bör 

undvikas för bränsleceller som redan har en liten spänning. En bättre metod är att använda sig 

av en bipolär platta, denna kopplar till hela ytan på en katod och anoden på nästa cell. De 

bipolära plattorna innehåller kanaler så att gaserna kan flöda över elektrodytorna. Gas kan läcka 

genom kanterna på grund av att elektroderna är porösa och måste av den anledningen förseglas. 

Genom att göra elektrolytmembranet lite större än båda elektroder och sedan försegla alla tre 

komponenter med en packning minskar risken för läckor. Varje sådan konstruktion utgör en 

bränslecell som sedan kan sättas ihop till en stack. 

På anodelektroden oxideras vätgas till protoner och fria 

elektroner. Protonerna passerar genom ett membran till 

katoden, samtidigt som elektronerna når katodelektroden 

genom en yttre krets där de sedan reagerar med syrgas och 

väteprotoner till vatten, se figur 1. (Larminie & Dicks, 

2000).  Vattnet transporteras genom ett mikroporöst 

katalysatorlager och sedan ett makroporöst 

gasdiffusionslager (Lim & Wang, u.d.). Syftet med GDL är 

att likformigt fördela reaktantgaserna över elektrodytan 

samtidigt som den ska ge stöd åt MEA och vara en god 

strömledare (Xu, et al., 2006). Membranet är 

semipermeabelt och tillåter endast protoner att vandra 

igenom den. Den består av en flourerad och sulfonerad 

polymer som kan absorbera vatten. En PEMFC måste vara 

hydrerat för att det ska leda protoner genom membranet. Vid 

höga temperaturer kan membranet torkas ut och försvagar 

därmed protonledningsförmågan (Larminie & Dicks, 2000). 

Även låga temperaturer är ett problem, vatten som produceras 

i bränslecellen kan frysa och skada de inre komponenterna (Thompson, 2005). Höga 

effektdensiteter (2 kW/𝑚2 vid 0.7 V) (Wee, 2006) och en snabb uppstart är två egenskaper 

som gör PEMFC lämplig för användning i fordon. (Larminie & Dicks, 2000).  

Termodynamik i bränsleceller 
I en galvanisk process som i bränsleceller, sker omvandling av kemisk energi till elektrisk 

energi. Den teoretiskt maximala energin som kan tas ut, bestäms av cellens jämviktsspänning 

enligt följande termodynamiska samband: 

∆𝐺 = −𝑧𝐹E     [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
][4] 

Där ∆G är skillnaden i Gibbs fria energi  

z är antalet elektroner inblandade i reaktionerna 

F är Faradays tal  

E är potentialskillnaden mellan anoden och katoden  

Standardpotentialen fås genom mätning av en elektrods potential relativt SHE, när alla 

komponenters aktiviteter är ett. Standardpotentialen är tabellerade värden och definieras som 

𝐸0 = −
∆𝐺0

𝑧𝐹
     [V] [5] 

Figur 1 Schematisk bild av en PEMFC (US 
Department of Energy, 2014) 
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Ett uttryck för Gibbs fria energi kan skrivas genom att ta skillnaden mellan reaktanternas och 

produkternas kemiska potentialer.  

Δ𝐺 = ∑ 𝑣𝑖𝜇𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟
− ∑ 𝑣𝑖𝜇𝑖𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟

      [
𝐽

𝑚𝑜𝑙
] [6] 

Den kemiska potentialen för varje komponent beror av aktiviteten. Det kan uttryckas som:  

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝑖    [𝑉] [7] 

Aktiviteten hos ett ämne beror på dess kemiska potential.  Koncentrationen av ett ämne 

förutsäger inte något om jonstyrkans effekt på en kemisk reaktion och därför används även 

begreppet aktivitet. 

Insätts [7] i [6] fås ett uttryck för Gibbs fria energi, specifikt för en PEMFC blir detta uttryck:  

 

∆𝐺 = ∆𝐺0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑎𝐻2𝑂

𝑎𝐻2 ∙𝑎𝑂2

1
2⁄
      [

𝐽

𝑚𝑜𝑙
][8] 

Elektrodpotentialerna vid olika aktiviteter kan beräknas från standardpotentialerna med hjälp 

av Nernst formel. Nernst formel fås genom att kombinera ekvation [8] och [4]: 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

𝑎𝐻2 ∙𝑎𝑂2

1
2⁄

𝑎𝐻2𝑂
    [𝑉][9] 

En elektrod är vid sin standardpotential när samtliga aktiviteter är ett och då inga 

nettoförändringar sker, vilket betyder att ingen ström tas ur systemet. Jämviktscellspänningen 

kan sedan beräknas som skillnaden mellan anodens och katodens standardpotentialer (Behm, 

et al., 2001). 

Verkningsgrad    

Den teoretiskt maximala verkningsgraden är den ideala verkningsgraden, inga förluster räknas 

då med. Ideal verkningsgrad för en PEMFC: 

ε = 
∆𝐺

∆𝐻
 [10] 

Den verkliga verkningsgraden för en PEMFC erhålls när ekvation [4] och [10] kombineras: 

      ε = 
𝑧𝐹𝐸

−∆𝐻
      [11] 

Entalpin, ∆𝐻, räknas ut enligt följande ekvation:  

∆𝐻 =  ∆𝐻𝑓,298 𝐾
° +  ∫ (∑ 𝑣𝑖 𝐶𝑝𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

− ∑ 𝑣𝑖 𝐶𝑝
𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇

298
)𝑑𝑇 [kJ/kmol]    ][12] 

Där de specifika värmekapaciteterna för reaktanterna och produkten räknas ut med följande 

formel:  

𝐶𝑝 = 𝐴 + 𝐵 ⋅ 𝑇 + 𝐶 ⋅ 𝑇2 + 𝐷 ⋅ 𝑇3 [kJ/kmol]    [13] 

Faradays lag ger ett samband mellan mängden bränsle som reagerar och laddningsmängden 

(𝐼 ∗ 𝑡) 
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𝑧𝐹𝑛 = 𝐼𝑡    [14] 

Där n är antalet mol som reagerar (mol) 

z är antalet elektroner inblandade i reaktionerna 

I är strömmen (A) 

t är tiden (s) 

F är Faradays konstant (As/mol) 

Insätts ekvation [14] i ekvation [11] fås följande uttryck för verkningsgraden 

ε =
zEIt

−∆𝐻nz
  [15] 

en omskrivning av ekvationen ovan ger  

ε =
EI

−∆𝐻
nz

zt

  [16] 

Vätgasförbrukningen, 
𝑛

𝑡
, vid referenstillstånd 0℃ och 1 bar kan även skrivas som  

�̇� =
𝑃�̇�

𝑅𝑇
    [mol/s][17] 

Effekten kan beskrivas som 

𝑃 = 𝐼𝐸   [W][18] 

Eftersom termen, IE, i täljaren motsvarar effekten enligt ekvation [18], kan verkningsgraden 

skrivas som 

ε =
P

−∆𝐻�̇�
  [19] 

Det är viktigt att skilja på verkningsgraden för omvandling av kemisk energi till elektrisk energi 

och den totala verkningsgraden. Den totala verkningsgraden tar hänsyn till hela systemet med 

t.ex. fläktar och är betydligt lägre (Behm, et al., 2001). 

Polarisationskurvor 
Polarisationskurvor med effekt eller spänning plottat mot strömmen används för att få 

information om bränslecellens prestanda. När en icke försumbar ström passerar mellan 

elektrolyt och elektrod avviker elektrodpotentialen från sitt jämviktsvärde, detta definieras som 

överpotential, dessutom är överpotentialer irreversibla energiförluster i cellen. I galvaniska och 

elektrolytiska celler har den anodiska överpotentialen ett positivt värde och den katodiska ett 

negativt värde (Behm, et al., 2001).  

Det finns fyra olika typer av irreversibla förluster som påverkar storleken på spänningen i en 

cell. Dessa är bränslediffusion, aktiveringsförluster, ohmska förluster och 

masstransportbegränsningar. Spänningskurvan som är representerad i figur 2 visar de tre sist 

nämnda förlusterna.   
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Figur 2 - Polarisationskurvor av effekt och spänning plottat mot strömmen 

 (Yeetsorn, et al., 2011) 

Aktiveringsförluster orsakas av reaktionernas tröghet på elektrodens yta. En del av potentialen 

som produceras går åt att driva reaktionerna som överför elektroner till eller från en elektrod. 

Aktiveringsförluster motsvarar spänningsfallet i region ett, se figur 2.  

Bränslediffusion och interna strömmar uppstår när bränsle och elektroner diffunderar genom 

elektrolyten till elektroden. Vätgas reagerar direkt på katoden på grund av katalysatorn, men 

denna reaktion ger ingen ström eftersom elektronerna når katoden internt och inte genom en 

yttre krets. Denna förlust är relativ liten men har en stor påverkan på den öppna cellspänningen. 

Det verkliga värdet på jämviktscellspänningen är något lägre än det teoretiska (Larminie & 

Dicks, 2000). 

Ohmska förluster beror på materiens motstånd vid transport av strömmen, som ges av 𝑅 ∗ 𝐼2. 

Region två, se figur 2, visar detta linjära samband mellan strömmen och spänningen.  

Vid höga strömtätheter förbrukas reaktanter vid elektrodytan med en hastighet som är så hög 

att masstransporten kräver en påtaglig koncentrationsgradient för att kunna balansera denna 

förbrukning (Behm, et al., 2001). Detta kraftiga spänningsfall visas tydligt i region tre, se figur 

2. 

Experiment 

Materiel 
Bränslecellen var tillverkad av MES S. A. och var av modellen DEA 0.5. Stacken bestod av 22 

celler, hade en OCV på 21 V och kunde enligt tillverkaren ge en maximal effekt på 500 W. 

Bränslecellen var kopplad till en ECU som styrde ventilerna, recirkulationspumpen, reaktant- 

och kylfläkten. En elektrisk last från företaget Amrel, av modell PLA-600-60-150, användes för 

att simulera elmotorn som finns i Sleipner. För att starta stacken behövdes ett externt batteri 

som försåg ECU:n med konstant spänning. En flödesmätare tillverkad av Vögtlin och av typen 

red-y compact series användes för att mäta vätgasförbrukningen.  
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Försöksuppställning 
Tester på bränslecellen utfördes i ett dragskåp där vätgastrycket kunde styras med ett 

tryckreglage. Vätgasen tillfördes stacken genom en plastslang där flödesmätaren mätte 

vätgasförbrukningen i nl. Avläsningen av data från flödesmätaren skedde manuellt. Figur 3 visar 

en schematisk bild av laborationsuppställningen för vätgas- och dataflödet. Vätgasinloppet 

leder till ventil I och en trycksensor, som antingen kunde släppa vidare vätgasen till 

anodinloppet på bränslecellen eller stoppa vätgasflödet. Ventilen stängdes om trycket inte var 

inom säkerhetsområdet (0.45 - 0.70 bar). Vid reaktantfläkten på bränslecellen satt katodinloppet 

för luft, på motsatt sida av stacken satt utlopp för vätgas samt utlopp för luft. Vätgasen ut genom 

stacken leddes först till en pump och sedan till ventil II, som antingen kunde recirkulera 

vätgasen tillbaka till anodinloppet eller leda ut den till omgivningen (så kallad rening).  Den 

elektriska lasten skickade data såsom ström och spänning till datorn, andra parametrar och 

funktioner kunde styras med programmet Fuel Cell Supervisor H2. Python användes för att styra 

lasten och logga data.   

 

Figur 3 - Schematisk bild av försöksuppställningen, ECU:n är kopplad till kyl- och reaktantfläkten på bränslecellen. 

 

Tilltänkt optimering  
Bränslecellen kunde inte ge de spännings- och effektvärden som var önskvärda och de tilltänkta 

optimeringarna kunde inte utföras. Temperatur, tryck och rening (eng. purge) var de parametrar 

som valdes att undersökas i syfte att optimera bränslecellen. Nedan beskrivs hur dessa försök 

planerades att utföras och vilka förberedelser som gjordes i syfte att utföra dem. 

 

Körcykel  
Genom att variera en parameter i taget under en förutbestämd körcykel skulle parametrarnas 
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inverkan på verkningsgraden undersökas. Vätgasförbrukningen skulle genom alla försöken 

loggas manuellt. I Python skrevs ett program där lasten kunde ökas stegvis upp till en bestämd 

ström. Lasten var tänkt att öka från 0 A till 20 A med en ökning på 0,1 A var tionde sekund. 

Temperatur  
Det var tänkt att genomföra en undersökning av låga och höga temperaturers påverkan på 

verkningsgraden. För att göra detta kopplades kylfläkten till ett externt batteri med en 

strömbrytare så att kylfläkten kunde styras med Python.  

Rening 

Att rena innebär att släppa ut vätgasen ur systemet istället för att recirkulera den. Syftet med 

rening är att få bort eventuella inertgaser eller vatten som ansamlats vid anoden. Detta görs för 

att undvika stora spänningsfall och begränsning av reaktant tillgången.  

Försöket planerades gå till så att effekten från bränslecellen med reningsfunktionen avstängd 

skulle jämföras med när den var på. Temperaturen skulle sättas manuellt till det optimala värdet 

som erhölls vid temperaturundersökningen.  För att undersöka reningsfunktionen kapades 

strömkabeln till ventil II och kopplades till en strömbrytare som sedan anslöts till en extern 

strömkälla. Detta gjordes för att styra ventilen och reningen manuellt. När strömmen var på var 

ventilen öppen för recirkulation, när den var avstängd var ventilen öppen mot omgivningen och 

rening skedde. 

Tryck  

Försöket planerades gå till så att cellen kördes vid tre olika tryck 0,50 bar, 0,60 bar och 0,65 

bar vid den optimala temperaturen och reningsinställningen som erhölls vid temperatur- 

respektive reningsundersökningen. Bränslecellen har ett tryckintervall mellan 0,45-0,70 bar, är 

trycket utanför intervallet så stänger ECUs säkerhetsprogram av systemet. Trycket kunde 

ändras manuellt med hjälp av tryckreglaget. 

Motgångar och problem  
Efter två körningar kunde bränslecellen inte komma upp i 20 A, det uppstod spänningsfall och 

den gav väldigt låg effekt, flera orsaker bakom detta diskuterades. 

I början antogs att fläkten var trasig, så den kopplades bort och teknisk luft, som består av 79 

% kvävgas och 21 % syrgas, kördes igenom bränslecellen. Vid mätning av de enskilda cellernas 

spänning framgick det att vissa celler inte presterade lika väl som de övriga. För att åtgärda 

detta utfördes en torknings- respektive fuktningsprocess. Först antogs att cellerna var för blöta, 

för att pressa ut överflödigt vatten kördes kvävgas över anoden och katoden. Det antogs därefter 

att cellerna var för torra. För att fukta upp cellerna kördes vatten över anoden och 

recoveryprogrammet från Fuel Cell Supervisor H2 kördes.  

Resultat och diskussion 

Bränslecellen borde vara kapabel att köra upp till 20 A, detta nåddes dock inte. Ifall problemet 

var begränsad tillgång till syrgas, eftersom reaktantfläkten var trasig, så borde det ha åtgärdats 
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med teknisk luft, och bränslecellens effektuttag borde ha ökat. Men det märktes ingen 

förbättring av bränslecellens prestanda vid körning med teknisk luft.  

Vissa celler fungerade inte och det som kan ha hänt när man försökte ta ut ström är att det 

skedde masstransportbegränsningar. Detta kan ske eftersom det antingen inte finns tillräckligt 

med vatten för att membranet ska leda protonerna alternativt att GDL är fylld med vatten och 

hindrar protonerna från att nå elektroderna. När strömmen når ett kritiskt värde begränsas 

reaktionshastigheten av vattenborttagningshastigheten som leder till översvämning av 

katodelektroden (Xu, et al., 2006).  

 

Figur 4 – Polarisationskurva för bränslecellens spänning plottat mot strömmen. 

Figur 4 visar en polarisationskurva för bränslecellen upp till 4 A. Den visar att totala spänningen 

var nere på 16 V redan vid 4 A. Bränslecellens totala spänning är summan av de individuella 

cellspänningarna, när celler slutar fungera så sjunker den totala spänningen mycket.  Vid högre 

strömmar slutar fler celler att fungera och den totala spänningen fortsätter att sjunka tills den 

når 12 V då ECU:n är programmerad att stänga av bränslecellen.  

Tabell 3 - Värden på enskilda cellers spänningar efter torkning respektive fuktning. 

 Efter torkning  Efter fuktning 

Ström OCV 1 (A) 2 (A) OCV 1 (A) 2 (A) 

Cell 

nummer 

Spänning 

(V) 

Spänning 

(V) 

Spänning 

(V) 

Spänning 

(V) 

Spänning 

(V) 

Spänning 

(V) 

5 0.88 0.81 0.80 0,9 0,83 0,81 

10 0.86 0.81 0.11 0,93 0,83 0,81 

11 0.87 0.72 0.14 0,94 0,83 0,82 

12 0.88 0.81 0.80 0,97 0,81 0,78 

15 0.88 0.81 0.11 0,92 0,82 0,02 
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22 0.88 0.83 0.80 0,91 0,82 0,80 

 

Tabell 3 visar en jämförelse mellan specifika cellers prestanda efter torkning respektive 

fuktning. Cell 10 och 11 var antagligen för torra och presterade mycket bättre efter fuktningen, 

samtidigt hade varken fuktning eller torkning en positiv effekt på cell 15. En orsak till att cell 

15 inte fungerar kan vara att cellen var för torr och att membranet tog skada vid ytterligare 

torkning. Alla celler hade högre öppencellspänning efter fuktningen. 

 

Figur 5 – Enskilda cellers spänning plottat mot strömmen 

 

Som det framgår i figur 5 kunde en högre ström tas ut efter fuktningen, men den hade även en 

negativ påverkan på cell 22. Cell 22 som fungerade bra både innan och efter torkning slutade 

att fungera efter fuktningsprocessen. Cell 22 blev förmodligen för blöt efter fuktningsprocessen. 

Man kan även notera att cellerna 5, 15 och 22 slutade fungera vid olika strömmar.   

Slutsats 

Ingen optimering av driftparametrar gjordes, därför kan inga slutsatser dras kring vilka 

förhållanden som bränslecellen presterar bäst under. En orsak till att vissa celler slutade fungera 

var kanske på att det uppstod masstransportbegränsningar för att de antingen var för blöta eller 

för torra. Eftersom MES bränslecellen hade några problem användes istället förra årets 

bränslecell i Shell Eco-Marathon.  

Shell Eco Marathon i Rotterdam 

I tävlingen användes samma bränslecell som föregående år. Bränslecellen var tillverkad av 

företaget Horizon och var av modellen H-200. Likt bränslecellen från MES S.A. hade den en 

ECU som kontrollerade reningsfunktionen. Denna stack hade ursprungligen en effekt på 200 
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W men då 4 celler hade tagits bort på grund av olika anledningar hade den en effekt på omkring 

150-180 W. Under förberedelserna till tävlingen integrerades bränslecellen till ett styrsystem 

där den tillsammans med ett extra batteri drev motorn och kringsystemen till Sleipner, se figur 

6. 

 

 

Figur 6 – Schematisk bild för Sleipner 

 

Det hade beslutats att reningsfunktionen skulle vara på och shortcircuitfunktionen av under 

körning. Sleipner klarade alla tester i säkerhetskontrollen och fick delta i tävlingen. Det uppstod 

dock en massa problem men på sista tävlingsdagen lyckades Sleipner åka två varv på banan 

varav den sedan slutade att fungera. Orsaken verkar ha varit att det skett en kortslutning 

någonstans i systemet, det är okänt i vilket skick bränslecellen är i eftersom ingen undersökning 

gjordes. Varken vätgasförbrukning eller annan data loggades under körningen.  

Förslag om förbättringar   

MES bränslecellen verkar vara problematisk men bränslecellen från Horizon gav någorlunda 

bra effektvärden trots att fyra celler är borttagna. En rekommendation är att utföra en noggrann 

undersökning av Horizon bränslecellen och försöka förbättra prestandan innan beslutet om 

inköp av en ny bränslecell tas.   

Tiden som var tänkt att ägnas åt optimering av bränslecellen gick istället till att åtgärda problem 

som uppstod under körning. Detta har gjort att vi inte har kunnat få ut ordentliga resultat och 

förhindrat oss från att göra de undersökningar som planerades.Mycket tid lades ner på 

litteraturrapporten som istället kunde ha ägnats åt arbete med bränslecellen. Experimentering 

och laboration gör inlärningsprocessen lättare och ökar förståelsen för ämnet. 

Kommunikationen mellan arbetsgrupperna i Sleipner borde förbättras eftersom det sparar tid 

och minskar risken för missförstånd. Ett samarbete med KTH Mekatronik vore önskvärt, det 

underlättar styrningen av de olika parametrarna.  
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Bilagor 

Python  
import time 

import csv 

import visa 

 

rm = visa.ResourceManager() 

inst = rm.open_resource('GPIB0::7::INSTR',read_termination ='\x00') 

 

def cc(set_current, runtime): 

    inst.write('CURRent %f' % set_current) 

    inst.write('INPUt 1')  

  

    while True: 

        time.sleep(1) 

        voltage = inst.query_ascii_values('MEASure:VOLTage?')[0] 

        current = inst.query_ascii_values('MEASure:CURRent?')[0] 

        elapsed = time.time() - start_time 

        elapsed_loop = time.time() - start_loop 

        write_to_disc([voltage] + [current] + [elapsed]) 

        print('Voltage: %f V, Current: %f A' % (voltage, current)) 

        if elapsed_loop >= runtime: 

            inst.write('INPUt 0') 

            return 

        

def write_to_disc(data): 

    with open(output_file, 'a') as csvfile: 

        datawriter = csv.writer(csvfile, delimiter=' ', quotechar='|', 

                            quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 

        datawriter.writerow(data)                                   

 

currents = [1] 

#currents = här skriver man strömvärdena.   

#[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.

5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,3,2,1] 

lowv = 12 

runtime = 240 

output_file = "C:\\Users\\TEK\\Desktop\\KEX\\2015-05-06-

TEST#2.csv"                                          

                     

try: 

    start_time = time.time() 



19 
 

    for curr in currents : 

        start_loop = time.time() 

        cc(curr, runtime) 

        #if inst_voltage < lowv: 

            #inst.write('INPUt 0') 

     

except: 

    inst.write('INPUt 0') 

    raise 

  

Excel  

Data till figur 4 

 
Tabell 4 – Ström och spänning för hela bränslecellen. 

Ström Spänning Ström Spänning Ström Spänning Ström Spänning 

0,161 19,3004 1,1618 18,278 2,1618 17,6869 3,161 17,2476 

0,1625 19,3084 1,161 18,278 2,1623 17,6909 3,1623 17,2596 

0,1615 19,3004 1,1608 18,286 2,162 17,7029 3,1625 17,2916 

0,2598 19,1566 1,2598 18,1821 2,2608 17,627 3,262 17,3954 

0,2595 19,1566 1,2595 18,2021 2,2628 17,623 3,2638 17,4952 

0,2613 19,1446 1,2613 18,2021 2,2608 17,647 3,2625 17,5072 

0,3608 19,0088 1,362 18,1382 2,3633 17,5751 3,362 17,4513 

0,3608 19,0128 1,3603 18,1302 2,3618 17,5711 3,362 17,3674 

0,3603 19,0208 1,3628 18,1382 2,3615 17,5671 3,3623 17,0959 

0,4603 18,889 1,4593 18,0663 2,462 17,4872 3,4638 17,0879 

0,4598 18,893 1,4615 18,0663 2,4618 17,5192 3,4608 17,0559 

0,462 18,897 1,4608 18,0583 2,4628 17,5472 3,4613 17,024 

0,56 18,7812 1,5625 17,9984 2,5613 17,3674 3,563 16,9401 

0,561 18,7852 1,5603 17,9865 2,5618 17,4992 3,5635 16,9401 

0,5618 18,7852 1,56 17,9944 2,5628 17,4952 3,5625 16,9281 

0,6623 18,6814 1,662 17,2117 2,663 17,4393 3,6643 16,8722 

0,6613 18,6774 1,6615 17,8866 2,662 0,0909 3,6628 16,8602 

0,6623 18,6853 1,66 17,9066 2,662 17,615 3,6623 16,8483 

0,7605 18,5855 1,7613 18,0504 2,7615 17,8706 3,7625 16,7924 

0,7605 18,5935 1,761 17,8387 2,762 17,9425 3,7635 16,7844 

0,7605 18,5935 1,7605 17,8786 2,7625 17,9265 3,7615 16,9681 

0,862 18,5056 1,8605 17,3595 2,8623 17,8666 3,861 16,8922 

0,8625 18,4976 1,8635 17,8227 2,8625 17,8467 3,8623 16,8842 

0,861 18,4976 1,861 17,8267 2,8615 17,8307 3,864 16,8642 

0,964 18,4138 1,9625 17,7788 2,9623 17,7508 3,9625 16,7205 

0,96 18,4138 1,963 17,7668 2,961 17,7149 3,9635 16,7884 

0,9608 18,4138 1,9633 17,7908 2,962 17,6989 3,962 16,7724 

1,0608 18,3499 2,0608 17,6949 3,0628 17,012 4,065 16,7125 



20 
 

1,0615 18,3579 2,0638 17,7149 3,0618 17,2876 4,063 16,6885 

1,063 18,3499 2,0628 17,6989 3,061 17,2956 4,0635 16,6725 

 

Data till figur 5 

 
Tabell 5 – Ström och spänning för celler 5, 10, 11, 12, 15 och 22. 

Ström(A) Spänning(V) 

Cell nummer 5 10 11 12 15 22 

0 0,9 0,93 0,94 0,97 0,92 0,91 

0,1 0,89 0,91 0,91 0,92 0,9 0,89 

0,2 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 

0,3 0,85 0,86 0,86 0,85 0,86 0,85 

0,4 0,85 0,85 0,85 0,84 0,85 0,84 

0,5 0,85 0,84 0,85 0,83 0,84 0,84 

0,6 0,84 0,84 0,84 0,82 0,84 0,83 

0,7 0,84 0,84 0,84 0,82 0,83 0,83 

0,8 0,84 0,84 0,84 0,82 0,83 0,82 

0,9 0,83 0,83 0,83 0,81 0,82 0,82 

1 0,83 0,83 0,83 0,81 0,82 0,82 

1,1 0,83 0,83 0,83 0,81 0,82 0,82 

1,2 0,83 0,82 0,82 0,8 0,81 0,81 

1,3 0,82 0,82 0,82 0,8 0,8 0,81 

1,4 0,82 0,82 0,82 0,8 0,8 0,81 

1,5 0,82 0,82 0,83 0,8 0,8 0,81 

1,6 0,82 0,82 0,82 0,79 0,77 0,81 

1,7 0,82 0,82 0,82 0,79 0,74 0,8 

1,8 0,81 0,81 0,81 0,79 0,11 0,8 

1,9 0,81 0,82 0,82 0,78 0,04 0,8 

2 0,81 0,81 0,82 0,78 0,02 0,8 

2,1 0,81 0,81 0,81 0,77 0,02 0,79 

2,2 0,8 0,81 0,81 0,77 0,01 0,79 

2,3 0,8 0,81 0,82 0,78 0,02 0,8 

2,4 0,8 0,8 0,8 0,76 0,01 0,79 

2,5 0,79 0,8 0,8 0,76 0,01 0,78 

2,6 0,79 0,8 0,8 0,75 0,01 0,78 

2,7 0,78 0,79 0,8 0,75 0 0,78 

2,8 0,79 0,8 0,81 0,76 0 0,78 

2,9 0,78 0,79 0,8 0,74 0,01 0,78 

3 0,78 0,78 0,79 0,74 0,01 0,78 

3,1 0,77 0,78 0,79 0,74 0,01 0,78 

3,2 0,76 0,78 0,79 0,73 0,01 0,78 

3,3 0,75 0,78 0,79 0,73 0 0,77 
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3,4 0,73 0,77 0,78 0,73 0 0,77 

3,5 0,72 0,77 0,78 0,73 0 0,76 

3,6 0,68 0,77 0,78 0,72 0 0,76 

3,7 0,64 0,76 0,77 0,72 0 0,76 

3,8 0,15 0,77 0,78 0,76 0 0,76 

3,9 0 0,74 0,75 0,72 0 0,75 

4 0 0,74 0,77 0,72 0 0,74 

4,1 0 0,74 0,76 0,72 0 0,74 

4,2 0 0,74 0,76 0,72 0 0,76 

4,3 0 0,74 0,76 0,72 0 0,73 

4,4 0 0,73 0,75 0,72 0 0,73 

4,5 0 0,73 0,75 0,71 0 0,73 

4,6 0 0,73 0,74 0,71 0 0,72 

4,7 0 0,73 0,73 0,71 0 0,72 

4,8 0 0,73 0,72 0,71 0 0,72 

4,9 0 0,73 0,76 0,71 0 0,72 

5 0 0,73 0,73 0,72 0 0,71 

5,1 0 0,74 0,73 0,72 0 0,71 

5,2 0 0,74 0,72 0,72 0 0,72 

5,3 0 0,74 0,73 0,72 0 0,72 

5,4 0 0,74 0,72 0,72 0 0,71 

5,5 0 0,75 0,73 0,73 0 0,71 

5,6 0 0,74 0,73 0,72 0 0,69 

5,7 0 0,73 0,73 0,71 0 0,69 

5,8 0 0,73 0,73 0,71 0 0,69 

5,9 0 0,73 0,72 0,71 0 0,69 

6 0 0,72 0,69 0,69 0 0,69 

6,1 0 0,71 0,68 0,69 0 0,69 

6,2 0 0,71 0,66 0,68 0 0,69 

6,3 0 0,7 0,74 0,67 0 0,69 

6,4 0 0,7 0,74 0,66 0 0,69 

6,5 0 0,69 0,72 0,66 0 0,68 

6,6 0 0,71 0,72 0,69 0 0,64 

6,7 0 0,71 0,71 0,69 0 0,59 

6,8 0 0,71 0,7 0,69 0 0,62 

6,9 0 0,71 0,68 0,69 0 0,63 

7 0 0,73 0,7 0,7 0 0,62 

7,1 0 0,7 0,62 0,68 0 0,62 

7,2 0 0,7 0,56 0,68 0 0,52 

7,3 0 0,71 0,72 0,67 0 0,58 

7,4 0 0,71 0,7 0,7 0 0,03 

 


