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UMEÅ. Det glöder och sprakar 
inne i glastuben i mikrovågsug-
nen i laboratoriet i fysikhuset på 
Umeå universitet.

Professor Thomas Wågberg 
och hans forskargrupp har hun-
nit slita ut flera mikrovågsug-
nar från stormarknaden sedan 
experimenten startade för tre år 
sedan.

Nu är resultaten publicerade 
i den vetenskapliga tidskriften 
Nature Communications.

– Nu vill vi få det testat i stör-
re skala, säger Thomas Wåg-
berg.

Bilar med bränsleceller som 
tankas med vätgas finns redan. 
Ett exempel är Hyundai ix35 
Fuel Cell visades upp i Umeå 
i fjol, en bil som kostar cirka 
600 000 kronor.

Forskargruppen i Umeå försöker 
göra tekniken billigare och så 
effektiv som möjligt. I mikro-
vågsugnen tillverkas en ny le-
gering till bränslecellernas ka-
talysatorer.

– Katalysatorn är en nyckel-
komponent. Den är en stor del 
av kostnaden och en av flaskhal-
sarna för hur stor den här tekni-
ken skulle kunna bli, säger Tho-
mas Wågberg.

I dagens bränsleceller an-
vänds oftast dyra och sällsynta 
ädelmetaller som platina eller 
palladium.

– Om man vill göra den här 
tekniken mer allmän, då vill 
man gå ifrån att använda ädel-
metaller.

Forskargruppen i Umeå har i 
stället tagit fram en blandning 
som innehåller en åttondel pal-
ladium och sju åttondelar vol-
fram. 

– Volfram är jättebilligt. Här 
kan man få ett material som kos-
tar väldigt lite, mensom fortfa-
rande är lika effektivt som om 
du bara hade ren ädelmetall.

Flera olika legeringar har 
testats, till exempel platina med 
järn och platina med nickel.

– De är bra, men inte lika kost-
nadseffektiva.

Blandningen med nanopartik-
lar av volfram som bäddar in öar 
av palladium är den mest lovan-
de när det gäller kostnaderna.

– Det är en lyckad bland-
ning.

Thomas Wågberg påstår att 
det inte bara handlat om skick-
lighet.

– Vi försöker att med olika be-
räkningar och en del andra ex-
periment förstå vilken typ av 
metaller vi borde titta på, men 
någonstans behöver man ha lite 
tur också.

Thomas Wågbergs grupp he-
ter Nano for energy och består 

Teknik i mikro ska ge   billigare vätgasbilar

Professor Thomas Wågberg med den helt vanliga mikrovågsugnen som 
används för att tillverka materialet till bränslecellernas katalysatorer. 

Doktoranden Robin Sandström med katalysatorn, den lilla mörka kva-
draten av kolpapper som är målad med blandningen av volfram och pal-
ladium.

Thomas Wågberg förklarar att det är viktigt att få fram billigare material 
än ädelmetaller till katalysatorerna för att tekniken med bränsleceller ska 
få stort genomslag. 
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Det är det här Umeå-

forskarna arbetar med.

Vid anoden oxideras vätgas 
(H2) till protoner.

Protonerna transporteras 
genom membranet.

Elektronerna som ger 
elektrisk ström tar en 
annan väg, en yttre krets.

Med hjälp av elektro-
nerna reduceras syrgas 
(O2) vid katoden. 
Tillsammans med 
protonerna bildas
vatten som rest-
produkt.
 
För att reaktionerna 
ska ske e�ektivt behövs 
bra stabila katalysatorer 
med stor yta i förhållande 
till sin vikt. 
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Kolpapper

KÄLLA:  THOMAS WÅGBERG och ROBIN SANDTRÖM
GRAFIK: ANNA ERICSSON

ATOMSLÖJD. I en vanlig mikrovågsugn på Umeå universitet 
skapas material som ska ge billigare bränsleceller till framti-
dens vätgasbilar. Det handlar om nanoteknik, om ”atomslöjd”, 
där ädelmetallen palladium blandas med billigt volfram.

av sju forskare. Gruppen är ak-
tiv inom flera större forsknings-
projekt vid Umeå universitet. Ett 
av dem är det artificiella lövet.

I det artificiella lövet försöker 
forskarna tillverka drivmedlet 
till bränslecellsbilarna, alltså 
vätgas, genom att dela vatten 
med hjälp av solenergi.

– Använder man solenergi för 
att tillverka vätgas och sedan 
använder vätgasen i bränslecel-
ler för att producera energi, då 
har man ett slutet kretslopp där 
det inte finns några miljöförstö-
rande faktorer i hela processen, 
säger Thomas Wågberg.

Drivmedlet tillverkas av sol 
och vatten.

Ur avgasröret kommer bara 
vatten.

– Det vatten som kommer ut 
från bränslecellen är rent. Du 
kan dricka det direkt.

Hyundais bränslecellsbil är 
den första som serietillverkas.

– Det är en teknik på väg in. 
Alla större biltillverkare tittar 
på tekniken.

Bränslecellsbilar drivs av en 
elmotor, precis som elbilar som 
exempelvis Tesla.

Skillnaden är att Tesla har ett 
batteri som måste laddas medan 
bränslecellsbilar tankas och tar 
med sig bränslet.

– Båda teknikerna är väldigt 
lovande. För att få ner den totala 
mängden koldioxid i atmosfären 
kommer vi att behöva flera bra 
tekniker, menar Thomas Wåg-
berg.

Hyundais bränslecellsbil kan gå 60 
mil på en tank. I Sverige finns 
bara en enda tankstation för 
vätgas än så länge – i Malmö. 
Tankstationer i Stockholm och 
Göteborg är på gång. 

Bilar är inte det enda tänk-
bara användningsområdet för 
bränsleceller med vätgas. Tho-
mas Wågberg menar att de ex-
empelvis skulle kunna ersät-
ta dieselaggregat som används 
för att producera el i mindre ut-
vecklade länder.

– Kan man då dessutom pro-
ducera vätgasen på samma stäl-

le, till exempel med det artifi-
ciella lövet, då har man en egen 
produktion av energi på plats.

Visserligen kan man göra 
el direkt med hjälp av solcel-
ler, men fördelen med att till-
verka vätgas är att man då får 
ett bränsle som kan lagras och 
användas även då solen inte ly-
ser.  

– Tekniken finns, men den 
måste göras billigare och mer 
effektiv.

Även där gäller det att få fram 
katalysatorer som inte innehål-
ler lika mycket ädelmetaller, 
men Umeåforskarnas legering 
fungerar inte i det här fallet.

– Forskningen är extremt 
stor på det här området, så det 
är mer en tidsfråga innan det 
kommer ut något på markna-
den, tror Thomas Wågberg.

ANDERS WYNNE
090-17 60 48 anders.wynne@vk.se
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Missa inte: Gammalt hus i ny 
stadsdel –webb-tv på vk.se.

Kan det vara så att ledningen inte rik-
tigt är i takt med personalen heller?

Mattias Larsson (C), bloggar på vk.se.

Teknik i mikro ska ge   billigare vätgasbilar

UMEÅ. Nanoteknik används till allt 
från att tillverka superstarkt stål 
till solkrämer som inte syns. Möj-
ligheterna är stora, men det kan 
också finnas risker.

Nanoteknik är tillverkning i 
helt annan skala än tidigare. Ib-
land byggs material på atomni-
vå.

En nanometer är en miljard-
dels meter.

– Storleken på en atom är of-
tast 0,2–0,3 nanometer, säger 
professor Thomas Wågberg vid 
institutionen för fysik på Umeå 
universitet.

Nanoteknologi har vuxit mycket 
de senaste åren.

– Möjligheterna att studera 
små partiklar har blivit mycket 
bättre med elektronmikrosko-
pen som blivit otroligt mycket 
mer högupplösta de senaste 10–
15 åren. Nu kan vi se atomerna 
i detalj.

Thomas Wågbergs forskar-
grupp använder nanoteknik, 
bland annat när de tar fram och 
studerar nya material för bräns-
lecellernas katalysatorer.

Material kan få helt andra 

egenskaper på nanonivå. Kop-
par blir genomskinligt, kolna-
norör är extremt starka.

Nanoteknik används för att 
tillverka extremt små kom-
ponenter för elektronik, men 
även för att tillverka nya mate-
rial, som tyger som stöter bort 
smuts.

Solkrämer har blivit osynliga tack 
vare att substansen titandioxid 
krympts till nanostorlek och tar 
sig in i huden i stället för att lig-
ga ovanpå. 

– Samtidigt finns olika oros-
moment. Man har inte riktigt 
studerat och undersökt hälsoef-
fekter av nanomaterial och hur 
de interagerar med kroppen, sä-
ger Thomas Wågberg.

Han och de andra i forskar-
gruppen använder filtermasker 
när de arbetar med nanomate-
rial i pulverform.

– Tar de sig in i celler kan det 
bli problem. Dessutom har vis-
sa av de här materialen fel form. 
De är tunna, långa och väldigt 
smala, som kolnanorör till ex-
empel.

Forskargruppen i Umeå jobbar 
också med olika typer av kolna-
nomaterial som kan användas 
tillsammans med katalysmate-
rialen. Exempel på sådana kol-
nanomaterial är grafen, kolna-
norör och fullerener, som alla 
har en rad spännande egen-
skaper. ”Upptäckten” av två av 
dessa material, fullerenen och 
grafenet, har belönats med två 
Nobelpris.

– Det är ett fantastiskt spän-
nande område.

Thomas Wågberg tycker att 
det är kul att nanotekniken le-
der till nya produkter, men för 
honom som forskare är det nå-
got annat som är viktigare:

– Det är förståelsen som är det 
primära. 

ANDERS WYNNE

Möjligheter och risker 
med nanotekniken

Nano – teknik på minsta nivå

...som tennisbollen har mellan sig 
och jordklotet.

Fullerenen har samma  storleksförhål-
lande mellan sig och en tennisboll...

Ordet nano betyder miljard-
del. 
En nanometer är lika med en 
miljarddels meter. 
Det är väldigt litet – som ett 
hårstrå delat i 50 000 delar.
Storleken på en atom är oftast 
0,2–0,3 nanometer.
En fulleren är en nanometer 
stor.

Så liten är en fulleren
1 nanometer

Fulleren 
är en 
molekyl 
med 60 
kolatomer 
ordnade 
som en 
fotboll.
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Så här ser legeringen ut på nano-
nivå. 
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