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BRÄNSLECELLER NY ENERGIKÄLLA FÖR GRUVFORDON? 
Rolf Ström, Sandvik Tamrock Corp 
Pentti Kallio, Sandvik Tamrock Corp 

Inledning 

Dagens underjordsgruvor står inför ett antal utmaningar. Priset på mineraler som produ
ceras sjunker i faktiska termer. Samtidigt väntar ett ökat kostnadstryck som ett resultat 
av strängare hälso- och säkerhetsregler när det gäller utsläpp och buller som underjords
fordon orsakar. 

Bränsleceller väntas bli nästa generation kraftkälla för transportfordon. Förväntningarna 
på deras totala dominans inom transportområdet mynnar ur bränslecellens förutsätt
ningar att uppnå noll-emission och låg ljudnivå. Rena, säkra och produktiva bränsle
cellsdrivna fordon, även om de är dyrare, erbjuder en lösning för nästa generation ut
rustning under jord. 

Historik 

Teorin bakom bränslecellen har varit välkänd sedan 1839, dvs. långt innan den första 
förbränningsmotorn tillverkades. Den egentliga användningen tog dock inte fart förrän i 
början av 1960-talet när den togs i bruk för kraftförsörjning i rymdfarkoster. Under de 
senast åren har bränslecellen blivit alltmer intressant och stora forskningsinsatser har 
gjorts. Bränsleceller anses vara en av de bästa lösningarna på problemet med den allt
mer ökande miljöförstöringen. Man tror t ex att en minskning av utsläppen av koldioxi
der (vilket beslutades i miljökonferens i Kyoto 1997) inte är möjlig utan att andra 
bränslekällor än fossila bränslen tas i bruk för fordon. Bränslecellen är fullständigt mil
jösäker. Dess enda restprodukt är vattenånga. 

Bilindustrin investerar globalt flera hundra miljoner EUR på utveckling av utsläppsfria 
bränsleceller för framtida bilmotorer. Nästan alla bil tillverkare har utvecklingsprojekt på 
gång och många har prototyper under utprovning. Den första massproducerade bränsle
cellbilen väntas bli marknadsintroducerad omkring år 2004-2005. 

Det är väl känt att underjordsgruvor är platser där dieselutsläpp orsakar stora risker för 
hälsa och ekonomi. Bränslecellen som en möjlig energikälla för gruvfordon har varit 
föremål för seriösa forskningsprojekt. Målet är att hitta en lösning på utsläppsproble
men. Personer som arbetar i projekten tror att den första bränslecellen kommer att tas i 
bruk som energikälla i stor skala speciellt i underjordsgruvor och då inte bara på proto
typstadiet. 

Allmänt om bränsleceller 

I princip fungerar en bränslecell som ett batteri. En elektrokemisk process omvandlar 
bränsleenergin till elektrisk energi utan några rörliga delar. Den skiljer sig emellertid 
från ett batteri genom att bränsleenergin inte lagras i själva cellen som i ett batteri. 
Bränsle (Vätgas) och oxideringsmedel (Syre) matas in i cellen kontinuerligt utifrån. Re
aktionen i bränslecellen beror på bränslet, oxidationsmedlet och den elektrolyt som an
vänds. Normalt är bränslet ren Vätgas, eller Väterik kolhydratgas såsom Metan, som 
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matas till anoden. Oxidationsmedlet, som kan vara antingen ren Syrgas eller luft, matas 
till katoden. Med hjälp av en elektrokemisk process producerar cellen elektricitet. 
När den fungerar idealt genererar processen bara vatten och värme som restprodukter. 

Det finns många typer av bränsleceller men alla har samma princip. I stort sett fungerar 
en grupp bränsleceller vid höga temperaturer (arbetstemperatur 650-1000° C) medan 
resten fungerar vid låga temperaturer (arbetstemperatur 80-200° C). Bara de senare kan 
användas i fordon. 

Bilden nedan visar arbetsprincipen för en bränslecell. Bränslecellen på bilden är av 
PEM-typ (Proton Exchange Membrane), vilken betraktas som den bästa lösningen i for
don. Spänningen från en cell är omkring 1 volt, vilket gör att flera celler måste kopplas i 
serie för att uppnå en viss önskad spänning. 

Bränslecellpaket 

• 'PlatirnJm .isa ptcton's tw,s-l trien-6; 1111.'& ~~t i!.MO!!r.l~M posllwe ~ 'W- utlt,~tb th-1ouet
tOO meuibnne~ Conn:eet ~& neg;a.th>dy '"mrged ~• wtth tbe P#l-it.hul.J ctaargl}d eattmde. 
nnd U1e nsult I$ el~triclty to drh'e a moio,t. 

De separata bränslecellerna sätts ihop i paket (stacks) för att uppnå den erforderliga 
spänningen. Ett typiskt paket ser ut som på bilden och består av 20 celler som ger om
kring 20 volts spänning. Genom att sätta ihop paketen i serier eller parallellt kan den 
önskade kraften produceras. 
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Bränslecellmotorer 

Den elektriska energin som produceras i en bränslecell används i fordon för att driva en 
elektrisk motor. Detta kraftpaket - bränslecell + elektrisk motor + nödvändiga tillbehör 
och justeranordning - kallas ofta bränslecellmotor eller bränslecellkraftverk. På bilden 
nedan visas Ballards 205 kW bränslecellmotor för bussar. Syre matas in i motorn som 
komprimerad gas. 

Bränslecellens verkningsgrad 

Bilden nedan illustrerar Ford Motor Company 's syn på verkningsgraden hos en bränsle
cellmotor jämförd med diesel- och bensinmotorer. Vid 100% kraftuttag är verknings
graden nästan densamma, men i det mest använda området (20-40% av maximalt 
kraftuttag) är verkningsgraden i en bränslecell mycket högre. 
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Vätgas som bränsle i fordon 

Med tanke på miljön är vätgas en idealisk lösning - ursprungsprodukten och slutpro
dukten är densamma. Vätgas kan tillverkas genom att sönderdela vatten med hjälp av 
fossila bränslen, kärn- eller solenergi. 3 ton vatten motsvarar energin i 1 ton olja. Och 
det finns gott om vatten. 

Det finns emellertid problem med användning av vätgas som bränsle, nämligen inom 
området distribution och lagring. Att använda bränslecellmotorer som global kraftkälla i 
fordon kräver stora infrastrukturella förändringar i bränsledistributionssystemen i värl
den. En intressant metod att förvara vätgas är i form av metallhydrid. Några metaller
och metallegeringar kan binda Väte. De formar inte kemiska föreningar med Väte, men 
väteatomer fäster mellan de större metallatomerna. De är av säkerhetsskäl i stort sett det 
enda möjliga systemet när det gäller gruvfordon. 

Den viktigaste fördelen med förvaring av vätgas är att den är säker. Om tanken perfore
ras blir utsläppen endast en begränsad mängd förgasat Väte, och hydrid kyls mycket 
snabbt ner under förgasningstemperatur. Andra fördelar är att en hydridtank är lätt att 
formge så att den passar in i fordonet. 

Den största nackdelen är att det krävs stora mängder hydrid, och behov av sällsynta och 
dyra material. 

Bränsleceller i bilar och bussar 

Nästan alla biltillverkare håller på, antingen ensamma eller tillsammans med andra, att 
utveckla bilar med bränsleceller. 

Ballard Power Systems BPS (Vancouver, Canada) leder utvecklingen av bränsleceller 
för fordon. Det finns flera utvecklingskonsortier runt Ballard från biltillverkarsidan, t ex 
Daimler/Benz, Chrysler, Ford och Mazda. Från oljebolagens sida hittar man Mobil och 
Shell. Dessutom finns det ett antal utvecklare av bränslecelldrivna kraftverk och elek
triska drivsystem. 

Europeiska Unionen finansierar flera fordonsprojekt baserade på bränsleceller tillsam
mans med t ex Volkswagen, Volvo, Johnson Matthey (UK) och konsortiet Energy Re
search Foundation Netherlands, som utvecklar fordon baserade på metanoldrift, bränle
celltillverkaren DeNora och Neoplans bussprojekt. 

Bränsleceller tillverkas idag styckevis och priset är fortfarande många tiotals gånger 
högre än vad man betalar för en förbränningsmotor. 

Några prisjämförelser: 

• Kraftpaket för bussar (Chicago, Vancouver), 4000-6000 USD/kW 
• Förbränningsmotor (bil), omkring 50 USD/kW 
• Dieselmotor för underjordslastare, 100-150 USD/kW 
• Dieselmotor för användning i kolgruvor, 500 USD/kW 
• EU's mål 2004, 120 USD/kW 
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• Fords beräkning av priset för en bränslecellmotor, 35 USD/kW när tillverkningsvo-
lymen är 500 000-1 000 000 enheter/år 

Användning av bränsleceller i underjordsfordon 

På ett sätt kan man jämföra fordonstrafik i underjordsgruvor med trafiken i storstäder. 
Båda betraktas som stängda områden med avseende på luftföroreningar i form av avga
ser. Halten avgaser i luften är hög p g a den stora trafikmängden, och avgaserna kan inte 
förflyttas från området till omgivningarna. Användningen av hybridbussar, och delvis 
också de resultat som man fått från bränslecellexperiment, visar att det finns en lösning 
på avgasproblemen förutsatt att problemen är tillräckligt stora och att fordonstillver
karna inser att det behövs nya lösningar för att bli konkurrenskraftiga. 

Samma sak gäller problemen orsakade av förbrännningsmotorer i underjordsgruvor. 
Bränsleceller förväntas erbjuda en lösning. Både gruvbolag och gruvfordonstillverkare 
är väl medvetna om de ekonomiska hot som ligger i olika lagar och förordningar som 
väntas komma för att öka säkerhet och förbättra hälsa och miljö. Att möta dessa krav 
betyder högre och högre kostnader i form av effektivare ventilation och dyrare utrust
ning. Dessutom kan företag vara tvungna att använda administrativa metoder för att 
skydda personal genom att införa restriktioner i arbetstid, utökade pensionsplaner etc. 

Emellertid tycks bränsleceller för närvarande vara alldeles för dyra som alternativ kraft
källa i underjordsfordon. Men fördelarna tycks vara så påtagliga att de får betraktas som 
en enastående kraftkälla för framtiden. Eftersom man förväntar att tillverkningskostna
der för bränsleceller kommer att reduceras kraftigt vid serieproduktion, och eftersom 
kostnaderna för att lösa miljöproblemen kommer att öka, närmar sig bränsleceller mer 
och mer sin til??lämpning. Det är anledningen till att gruvindustrin, gruvfordonstillver
kare, bränslecellstillverkare och ett flertal forskningsinstitut har startat stora samarbets
projekt för att göra bränslecellerna till ett verkligt alternativ som kraftkälla i gruvfordon. 

FPI (Fuelcell Propulsion Institute) 

I USA har man bildat FPI, som är ett konsortium bestående av över 30 företag och in
stitutioner. Institutet som omfattar gruvbolag, fordonstillverkare och forskningsorgani
sationer syftar till att utveckla och utvärdera kommersiellt användbara bränslecells
drivna fordon och den infrastruktur som behövs för dessa. 

Det första bränslecellsdrivna fordonet var ett gruvlok. Det presenterades på gruvutställ
ningen i Las Vegas hösten 2000. Det var ursprungligen ett batteridrivet lok som kon
verterades till bränslecelldrift. Just nu pågår ett program för provning och utvärdering 
av loket i flera amerikanska och kanadensiska underjordsgruvor. 

Likströmmen i lokomotivet ger 14 kW från två PEM bränslecellpaket. Vätet förvaras i 
ett metallhydridsystem som kan innehålla 3 kg, vilket är tillräckligt för åtta timmars 
drift. 
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Nästa fordon på FPI's program blir en bränslecelldriven underjordslastare. På bilden ser 
vi en preliminär skiss av maskinen. Vikten är 26 ton och maximalt kraftuttag 300 kW. 
Den kommer också att ha PEM bränsleceller och metallhydridmetoden för bränsleförva
ring och en tank för 30 kg Väte. Hela utvecklings- och utvärderingsprocessen beräknas 
vara klar i slutet av 2004, och FPI förväntar sig att initialkostnaden för maskinerna blir 
25% högre än för dieseldrivna motsvarigheter. 

Slutsats 

Bränslecellteknologin skapar stora förväntningar på att på ett avgörande sätt kunna för
bättra miljöförhållanden, hälsa, säkerhet och välfärd i framtiden. 

Utvecklingen av bränslecellsteknologin för bilar är idag i ett stadium där teknologin i 
sig själv redan är välkänd, och där det finns flera lovande prototyper även om det finns 
"olika skolor" för att lösa problemen. 

Vägen till en väl fungerande bränslecellsteknologi för bilar är ett mindre problem än de 
problem som ligger i att utveckla system för global distribution av vätgas. 

Genombrottet för bränsleceller för bilar påverkas av många frågetecken. Det gör det 
svårt att förespå datumet för en färdig tillämpning. Vissa menar att det finns så stora 
hinder att det kommer att ta åtminstone 10-15 år innan bränsleceller kan marknadsintro
duceras, medan andra är mer optimistiska. En av de senare är Daimler/Benz som har 
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hävdat redan för ett antal år sedan, att de kommer att lansera 40.000 bränslecelldrivna 
fordon på marknaden år 2004. 40.000 är fortfarande ett mycket litet antal jämfört med 
det totala antalet ( omkring 1 miljard bilar i bruk). Det ger kanske ändå en bild av ut
vecklingen mot en kommersiell användning. 

Situationen är lite annorlunda när vi betraktar gruvfordon för underjord. En gruva utgör 
en separat enhet vars produktion och distribution av drivmedel kan lösas från fall till fall 
och utan några större förändringar av infrastrukturen. Distributionen kan genomföras på 
samma sätt som man idag distribuerar dieselolja eller byter batterier i kolgruvor. 
Gruvfordon är heller inte lika priskänsliga som bilar. Bränslecelldrift kommer också att 
medföra många kostnadsfördelar som kompenserar prisnivån på fordonet självt. Det nu
varande priset på bränsleceller måste emellertid sänkas betydligt för att de skall utgöra 
ett verkligt alternativ som kraftkälla i gruvfordon. 

Enbart antalet tillverkade gruvfordon är inte nog för att motivera serieproduktion av 
bränsleceller. Även bilindustrin behöver satsa, och förmodligen kommer de produk
tionsmetoder som används idag att behöva utvecklas och nya material prövas. Priserna 
kommer att gå ner avsevärt även utan verklig massproduktion. 

De förväntade fördelarna med bränslecelldrift i fordon för underjordsgruvor är så stora 
att, trots priset, gruvor som deltar i olika projekt kommer att ta flera prototyper i bruk 
inom den närmaste framtiden (2005 och framåt). 

Användningen av bränslecellfordon i gruvor har stor inverkan på många faktorer. Det 
gör att, trots att utveckling och prototyptester ser lovande ut, inte någon övergång från 
diesel till bränsleceller kommer att äga rum förrän om åtminstone 10-15 år. Några gruv
bolag/gruvor som ligger långt före andra i utvecklingen kanske kommer att gå över till 
ny teknologi tidigare, förutsatt att den positiva utvecklingen av bränsleceller fortsätter. 
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