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specifikke for den enkelte brændselscelletype, mens andre er generelle. Et generelt ældningsfænomen 
er, at det elektrokemiske overfladeareal mindskes over tid, dvs. at der er færre steder hvor 
reaktionerne, f.eks. reduktion af ilt: O2 + 4e– → 2O2–, kan finde sted.  

En anden generel ældningsmekanisme er, at membranmaterialet (elektrolytten) over tid bliver ringere til 
at lede protoner. I en type af PEMbrændselsceller (HT-PEMFC) er det fosforsyre (H3PO4) som udgør 
det protonledende element i elektrolytten. Fosforsyren forsvinder fra membranen over tid via 
reaktanterne, hvilket mindsker ledningsevnen og dermed ydelsen af cellen. Desuden kan der, typisk 
under opstart og nedlukning af cellen, opstå skader på kulstofstrukturen i elektroderne, fordi kulstoffet 
kan korrodere under høje spændinger i brændselscellen.  

PEM teknologi og kulbrinter 
Mens man hidtil har haft svært ved at finde gode metoder til lagring og distribution af ren brint, så er der 
ikke samme problemer med lagring og distribution af kulbrinter, såsom alkohol og naturgas. Det er dog 
nødvendigt at reformere kulbrinterne til en brintholdig gas før den kan bruges i brændselscellerne. 
Denne brintholdige gas vil indeholde koncentrationer af kulmonoxid (CO), som kan påvirke ydelsen på 
brændselsceller meget. Kulmonoxid sætter sig på de aktive steder på katalysatoren, og forhindrer 
derved brint i at reagere på elektroden.  

Temperaturen af brændselscellen er dog afgørende for i hvor høj grad kulmonoxid påvirker 
katalysatoren. Såkaldte højtemperatur-PEM-brændselsceller (HT-PEMFC) kan derfor tolerere meget 
høje koncentrationer af kulmonoxid (2-3 %), hvor en almindelige PEM-brændselscelle kun kan klare 5-
15 ppm kulmonoxid i anodegassen.  

Ekstremt fleksibel teknologi 
Brændselsceller er en ekstremt fleksibel teknologi og kan anvendes i hele effektområdet fra mW til MW. 
Ofte deles anvendelserne op i stationære, transportable og automotive. Det er vidt forskellige krav, der 
stilles til de forskellige områder, hvor der for det automotive område er høje krav til de dynamiske 
egenskaber og effekttætheden, mens man mere fokuserer på levetiden for det stationære område. Ens 
for begge disse områder er dog, at prisen for systemet er afgørende. Det er knap så kritisk på det 
transportable område som små palleløftere, gaffeltrucks mv., og derfor er der også fl est anvendelser 
på dette område.  

Inden for alle områder findes der dog nicheområder, hvor brændselsceller i dag konkurrencemæssigt er 
på højde med andre teknologier. Et eksempel er den danske virksomhed Dantherm, der i dag tilbyder 
et power back-up modul til mobile sendemaster baseret på PEM-teknologi. I takt med, at 
brændselsceller bliver billigere at producere og levetiden forbedres, stiger incitamentet for at bruge 
teknologien i bredere sammenhænge, for brændselsceller er den mest effektive måde at omdanne 
kemisk energi til elektrisk energi.  

 


