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ABSTRACT  

The need to store large amounts of energy has long been in development. A common 
technology is to store energy in batteries. Today, lithium-ion batteries dominate, and new 
battery technologies are demanded to reduce the long charging time and reduce capacity loss 
in repeated cycling by the battery. By using flow batteries, these problems can be reduced. 
Flow batteries have potential to be used with many advantages in the automotive industry. 
The ability to quickly replace electrolytes, more environmentally friendly technology and the 
ability to deep cycle without capacity loss are some of these benefits. The purpose of this 
work is to investigate a sodium-based flow battery and analyse the possible application in 
heavy vehicles. The work is carried out experimentally where current and voltage curves for a 
sodium-based flow battery are drawn up for a cycling of the battery. A comparison is then 
made with current and voltages curves for a Nickel-Metal hydride battery (NiMH). In the 
discharge of the flow battery, its energy density was calculated. To calculate the power that 
the flow battery needs to deliver to be useful, the pump power was calculated. When the 
pump power was known, the battery power was calculated so that the losses due to the pump 
power would amount to 2 %. The examination of possible application in heavy vehicles was 
theoretically based on a literature study and a theoretical calculation example. The results 
showed that the batteries have similar characteristics in the charging process. In discharge, 
the differences are greater. For the flow battery the current and the voltage, drops in a 
relatively straight line. The NiMH battery has a discharge process where current and voltage 
are almost constant and then drastically decrease. In practical use, the NiMH battery has a 
better discharge characteristic, since the voltage is more even, which is preferred in electronic 
equipment. The flow battery had a low power which leads to the low energy density of 
0,027 Wh/kg. With an energy density that low this sodium flow battery is not useful in any 
type of application. The technology is not ready to use in heavy vehicles today. The flow 
battery's ability to quickly change the electrolyte makes it more suitable for the automotive 
industry than today's existing battery technology. The energy density on the other hand is a 
problem. Application in heavy vehicles is not practical.  

 

Keywords: Battery, Flow battery, Energy storage, Energy density, Cycling test, Electrolyte, 

Electric vehicles, Sodium, Nickel-Metal hydride, Lithium-ion battery 

  



 

 

FÖRORD 

Detta examensarbete skrivs i utbildningen energiingenjör med inriktningen elektroteknik på 
Mälardalens högskola i Västerås. 
 
Examensarbetet har skrivits av Marcus Tjäder och Ishak Busuladzic, båda har varit 
involverad i samtliga delar. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår i kursen ERA206, 
Examensarbete i energiteknik. 
 
Vi vill tacka vår handledare Erik Dahlqvist som har bistått oss med all hjälp, Sebastian 
Schwede för tillgången till laborationssal, Joakim Jansson för all hjälp med utrustningen som 
användes i experimentet samt vår examinator Jan Sandberg. 

Västerås i juni 2018 

Marcus Tjäder och Ishak Busuladzic 

  



 

 

SAMMANFATTNING  

Behovet att kunna lagra stora mängder energi på ett effektivt sätt har länge varit i utveckling. 
Ett av de vanligaste sätten att lagra energi är med batterier, vilket har bidragit till att batterier 
ständigt utvecklas. Att sedan kunna applicera den tekniken inom fordonsindustrin där idag 
förbränningsmotorer dominerar marknaden är något som strävas efter då miljötänket ökat. 
Idag är det litium-jon batterier som dominerar och nya teknologier undersöks för att minska 
den långa laddningstiden och att kapaciteten minskar vid många cyklingar. Genom att 
använda sig av flödesbatterier kan dessa problem minskas. Flödesbatterier har teoretiskt sätt 
stor potential till att med många fördelar användas inom fordonsindustrin. Några av dess 
fördelar är möjligheten att snabbt byta ut elektrolyten, mer miljövänlig teknik och förmågan 
att djupcyklas utan att försämra dess kapacitet. 
 
Syftet är att undersöka ett natriumbaserat flödesbatteri samt analysera om möjlig applicering 
i tunga fordon. Arbetet genomförs experimentellt där ström- och spänningskurvor för ett 
natriumbaserat flödesbatteri ritas upp för en cykling. I flödesbatteriets urladdning 
beräknades dess energidensitet. Experimentet gick ut på att flödesbatteriet gick igenom en 
uppladdning och en urladdning där ström och spänning mättes. Samma experiment 
genomfördes på ett Nickel-Metallhybridbatteri (NiMH) och resultaten jämfördes. För att 
beräkna effekten som flödesbatteriet behöver leverera för att vara användbart så beräknades 
pumpeffekten. När pumpeffekten var känd beräknades batterieffekten så att förlusterna på 
grund av pumpeffekten skulle utgöra 2 %. Undersökningen av möjlig applicering i tunga 
fordon genomfördes teoretiskt baserat på en litteraturstudie och ett teoretiskt räkneexempel. 
 
Resultaten visade att batterierna har liknade uppladdningsförlopp. I urladdning är 
skillnaderna större, i flödesbatteriets urladdning sjunker ström och spänning i en relativt rät 
linje. NiMH-batteriet har ett urladdningsförlopp där ström och spänning är nästintill 
konstant för att sedan sjunka drastiskt. I praktisk användning har NiMH-batteriet en bättre 
urladdningskarakteristik då spänningen är jämnare, vilket är att föredra i 
elektronikutrustning. Flödesbatteriet hade en låg effekt vilket leder till den låga 
energidensiteten på 0,027 Wh/kg. Den energidensiteten är inte användbar i någon typ av 
applicering. En batterieffekt på 798 W skulle flödesbatteriet behöva leverera om 
pumpeffekterna ska utgöra 2 % av batterieffekten. Flödesbatterier är idag inte redo för att 
appliceras i tunga fordon. Möjlighet till snabbt elektrolytbyte gör flödesbatteriet mer lämpad 
för fordonsindustri än dagens befintliga batteriteknik. Den låga energidensiteten är däremot 
ett problem och applicering i tunga fordon är inte praktiskt.  

Nyckelord: Batteri, Flödesbatteri, Energilagring, Energidensitet, Cyklingstest, Elektrolyt, 

Elektriska fordon, Natrium, Nickel-Metallhybrid, Litium-jonbatteri 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A Area m2 

C Kapacitans C 

c Molar mol/liter 

D Diameter m 

E Energi J 

emk Elektromotorisk kraft V 

f Friktionsfaktorn - 

I Ström A 

L Längd m 

m Massa Kg 

M Molmassa Kg/mol 

N Substansmängd mol 

 Verkningsgrad % 

O Omkrets m 

P Effekt W 

p Tryck Pa 

Q Volymflöde m3/s 

R Resistans  

Re Reynolds tal - 

T Temperatur K 

t Tid s 

U Spänning V 

V Volym m3 

v Hastighet m/s 

 Viskositet m2/s 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

AC Växelström 

CMC Karboximetylcellulosa 

DC Likström 

DMC Dimetylkarbonat 

DOD Depth of discharge 

EV Elektriskt fordon 

HEV Hybrid elektriskt fordon 

Mn Mangan 

Na Natrium 

NiHM Nickel metalhybrid 

O Syre 

P Fosfor 

SOC State of charge 

SOH State of health 

Ti Titan 

V Vanadium 

VRB Vanadium redox batteri 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

AA-batterier En av standardstorlekarna för cylindriska batterier 

Anod Anod är den elektrod som är kopplad till den positiva 

polen hos en strömkälla 

Destillerat 

vatten 

Vatten fritt från lösa salter och organiska ämnen 

Diffusion Spontan materialtransport av ett ämne 

Elektrolys Elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk 

energi framkallar en kemisk reaktion 

Elektrolyt Ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och 

därför kan leda ström 

Halvcell En sida av en elektrokemisk cell med en elektrod och 

en elektrolyt 



 

 

Definition Beskrivning 

Irreversibel 

process 

Ej omvändbar process 

Katod 

 

Katod är den elektrod som är kopplad till den negativa 

polen hos en strömkälla 

Legering Material med metalliska egenskaper bestående av två 

eller flera grundämnen 

Nord pool Nordiska elbörsen 

Petroleum Fossila ämnen 

Redox Kemisk reaktion i vilken ett ämne reduceras medan ett 

annat oxideras 

Sedimentera Fast ämne som faller ut i vätska 

Sintring När fasta partiklar sammanfogas till ett större objekt 

Suspension Fast ämne uppslammat i en vätska 

Viskositet Fluiders trögflutenhet 

Överpotential Differensen mellan potentialen för en elektrod i en 

arbetande cell och elektrodens potential vid reversibla 

förhållanden 
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1 INLEDNING 

Litium-jon batterier dominerar idag marknaden för laddningsbara batterier och kan hittas i 
många bärbara elektroniska produkter. Efterfrågan på litium ökar på grund av allt fler 
elektriska fordon och ett ökat intresse av att förvara energi. Tillgångarna av litium är 
begränsade och finns ofta på svårtillgängliga eller politiskt osäkra områden, vilket bidrar till 
att litium är dyrt (Ellis & Nazar, 2012). I takt med den ökande efterfrågan på förnybar energi 
har teknologi för energilagring efterfrågas. Natriumbaserade flödesbatterier är en ny teknik 
som har hamnat i fokus på grund av sin miljövänlighet och låga kostnad. Natrium är ett 
säkert ämne att använda och det finns rikliga resurser av det. Med natriums låga kostnad och 
rikliga resurser ger den fördelar i storskalig användning (You, Sang & Liu, 2016). 

1.1 Bakgrund 

Att kunna lagra stora mängder energi på ett effektivt och praktiskt sätt, har länge varit 
åtråvärt. Ett sätt att lagra energi på är med batterier. Det som kom att bli grunden till 
batteriet utvecklades redan under 1800-talet och fick namnet Voltas stapel. Det bestod av 
seriekopplade primärceller med negativa zinkplattor och positiva kopparplattor som 
separerades av tyg som var dränkt i svavelsyra. Användningen av batterier i samhället ökar 
till följd av allt mer portabel elektronisk utrustning. Dagens batterier har begränsningen att 
energilagringen kräver vissa fysiska mått vilket kan bidrar till att stora batterier krävs. 
(Nationalencyklopedin, u.d.). 

 
Av Sveriges totala utsläpp av koldioxid kommer 30 % från vägtransporter. Vid förbränning av 
bensin och diesel bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten; försurning, övergödning av 
vatten och mark samt påverkar människors hälsa på ett negativt sätt. Moderna fordon som 
drivs på fossila bränslen har ofta en högre verkningsgrad vilket bidrar till att 
koldioxidutsläppen minskar, däremot bildas det fortfarande partiklar och koldioxid vid 
förbränning särskilt vid ofullständig förbränning. Ett sätt att undvika dessa giftiga partiklar 
och gaser är genom att använda sig utav elfordon (Naturvårdsverket, 2017). 
 
I takt med att utvecklingen inom batteri- och förnyelsebara energikällor varit omfattande de 
senaste åren har även fordonstillverkare börjat använda sig av denna teknik. Tekniken 
används i allt från bilar och truckar till tunga maskiner. Det finns flera olika faktorer som 
påverkar hur ett batteri är uppbyggt och vart det kan appliceras, några av dessa är priset, 
storleken och livslängden. I takt att förnyelsebara energikällor blir allt mer effektiva och 
vanliga krävs det även att batterier kan lagra stora mängder energi på ett miljövänligt sätt. 
Vilket batterierna idag inte har tillräckligt med kapacitet till (Nationalencyklopedin, u.d.). 
 
Mycket forskning har fokuserat på elektrifieringen av fordon för att minska de giftiga 
växthusgaserna från fossildrivna fordon det senaste decenniet bland annat med batterier. 
Batterier i elfordon har dock vissa begräsningar vilket är lång laddningstid och kort 
körsträcka som begränsat batteriernas tillgänglighet för marknaden. Flödesbatterier har 
potential att kunna konkurrera med dagens elfordon samt konventionella fordon som 
använder sig av förbränningsmotorer. En anledning är dess snabba “laddningstid” vilket sker 
genom att färdigladdad elektrolyt pumpas in i batteriets tank. Även möjligheten att enkelt 
kunna anpassa ett flödesbatteri till ett fordon gör det väldigt attraktivt. Möjligheten att 
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separera effekt och energi är egenskapen som gör flödesbatteriet anpassningsbart i olika 
former av fordon. Energin beror på mängden elektrolyt i tanken och effekten på antalet 
celler. Flödesbatteriet kräver inga stora förändringar i designen på fordonen, istället för 
motor och bränsletank kan flödesbatteriets elektrolyttank och diverse komponenter 
installeras (Mohd, Suleiman & Frank, 2009). 
 
I en tid med ökad efterfrågan för energilagring är utvecklingen av batteriteknologi viktigt. I 
detta arbete undersöks natriumbaserad flödesbatteri och cyklingen jämförs med dagens 
Nickel-Metallhybridbatterier (NiMH). NiMH-batterier ett laddningsbart batteri som är 
vanligt förekommande och många av dagens uppladdningsbara AA-batterier är av typen 
NiMH (Batteriföreningen, 2017). 
 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka ett natriumbaserat flödesbatteri och dess möjlighet till applicering i 
tunga fordon. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig ström- och spänningskurvorna för flödesbatterier jämfört med 
kommersiella NiMH-batterier i cykling? 

• Vilken energidensitet har flödesbatteriet och är den användbar inom industrin? 

• Vilken effekt behöver det natriumbaserade flödesbatteriet leverera för att vara 
användbart? 

• Är det möjligt att applicera flödesbatterier i tunga fordon? 

1.4 Avgränsning 

Tester genomförs endast på den modul som konstruerats i ett tidigare examensarbete. 
Experimentet genomfördes våren 2018 och de material som användes i elektrolyten 
bestämdes av handledare Erik Dahlquist. Flödesbatteriet jämförs med NiMH-batterier. 
Endast en cykling genomförs på varje batteri. Beräkningen av flödesbatteriets energidensitet 
baseras på urladdningen i cyklingstestet. För att analysera vilken effekt batteriet behöver 
leverera för att vara användbart är det endast förlusterna på grund av pumpeffekt som tas i 
beaktning. I undersökningen av att applicera flödesbatterier i tunga fordon genomförs inga 
verkliga tester. För undersökningen genomfördes en beräkning på en lastbil och baseras på 
energidensiteten från en tidigare forskning.  
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2 METOD 

I början av examensarbetet gjordes en litteraturstudie för att få förståelse över batterier 
generellt och en djupare förståelse för flödesbatterier. Litteraturen som användes var 
vetenskapliga artiklar, uppslagsverk, tidigare examensarbeten och internetkällor. En intervju 
med handledare Erik Dahlquist har även genomförts. 
 
Flödesbatteriet undersöktes experimentellt i Mälardalens högskolas laboratorium med en 
modul bestående av elektroder och ett membran som kapslats in med plexiglas. Det som 
används som katodelektrolyt är Na0.44MnO2 och som anodelektrolyt används NaTi2(PO4)3. 
Elektrolyten till flödesbatteriet tillverkades efter ett recept från handledare Erik Dahlquist. I 
experimentet på flödesbatteriet genomfördes en cykling. Mätningarna som gjordes var på 
spänningen i ett cyklingstest det vill säga både upp- och urladdning. För mätningen av 
spänningen användes en voltmeter. Strömmen beräknades sedan med Ohms lag. För 
uppladdningen av batterierna användes ett laborationsaggregat som försörjde batterierna 

med likström. Till urladdningen användes ett 100  motstånd. Cyklingarna genomfördes 
genom att batterierna först laddades upp fullt och sedan blev fullt urladdade. Samma typer av 
tester och mätningar genomfördes på kommersiella uppladdningsbara NiMH-batterier. 
Jämförelsen med NiMH var på grund av att det var den typen av uppladdningsbart batteri 
som fanns tillgängligt vid tidpunkten för cyklingstestet. Resultaten analyserades och 
jämförelser mellan flödesbatterier och NiMH-batterier i cykling diskuterades. 
Flödesbatteriets medelvärde på spänning i urladdning användes för att beräkna dess 
energidensitet.  
 
För att beräkna vilken effekt batteriet behöver leverera för att vara användbart beräknades 
pumpeffekten. Pumpeffekten som krävs till flödesbatteriet beräknades teoretiskt. Detta 
genomfördes genom att beräkna tryckfallet och en rimlig flödeshastighet i flödesbatteriet. 
När pumpeffekten var känd beräknades effekten som batteriet behöver leverera för att inte 
förlusterna på grund av pumpeffekterna ska utgöra för stor del. I beräkningen av 
batterieffekten anses förlusterna vara på rimlig nivå när pumpförlusterna utgör 2 % av 
batterieffekten. Att pumpandelen ska utgöra 2 % är ett antagande för att pumpeffekten ska 
vara underordnad batterieffekten. 
 
För att undersöka om det är möjligt att applicera flödesbatterier i tunga fordon gjordes 
ytterligare litteratursökningar. Även en beräkning på en lastbil genomfördes för att analysera 
möjligheten till applicering i tunga fordon. Den nyttiga energin för en dieseldriven lastbil 
beräknades, med specifikationer på tankvolym, lastvikt och verkningsgrad för ett 
dieselfordon. För ett flödesbatteridrivet fordon användes verkningsgraden för elfordon. 
Energidensiteten för flödesbatteriet som användes i beräkningen är en energidensitet på 
31 Wh/kg som uppnåtts i tidigare forskning av Suo et al, (2017). Sou et al, (2017) använde 
Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2 som katod. Ett alternativ till den katodelektrolyten användes i detta 
arbete vilket har samma potential och då även samma energidensitet (Dahlquist, personlig 
kommunikation, 2018). 
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3 LITTERATURSTUDIE 

För en att få en förståelse för batterier och speciellt flödesbatterier har en litteraturstudie 
genomförts. Litteraturstudien innehåller olika batteriers egenskaper och en genomgång av 
tekniken för flödesbatterier med dess för- och nackdelar. Den innehåller även en genomgång 
av elektrolytämnena, elektrifiering av fordon och metoder för att undersöka batteriers 
laddningsstatus. 

3.1 Batterier 

Ett batteri består av två elektroder impregnerade i elektrolyt. En av elektroderna är positiv 
och den andra är negativ. I elektroderna sker oxidation och reduktion. Oxidation är en 
reaktion där en atom eller en jon tappar en elektron. Reduktion är en reaktion där en atom 
eller en jon tar emot en elektron. Elektroderna kallas antingen för anod eller katod och är 
definierat så att anoden är där oxidationen sker och katoden är där reduktionen sker. Detta 
gör att anod och katod byter plats mellan elektroderna vid uppladdning och urladdning. I 
urladdning är den positiva elektroden katod och den negativa elektroden anod (Glaize & 
Geniés, 2013). 

3.1.1 Spänning 

Den nominella spänningen för ett batteri är ett värde som hänvisar till driftspänningen. 
Nominella spänningen blir då medelspänningen av den spänningsprofilen som fås utav 
urladdningsströmmen i ett batteri (Glaize & Geniés, 2013). 
 
När ett batteri ansluts med en spänning vilken är större än batteriets elektromotoriska kraft 
(emk) kommer en ström flöda igenom batteriet, detta gör att batteriet laddas upp. Den 
uppmätta spänningen som fås när batteriet är i uppladdning blir summan av emk, 
elektrodernas överspotential och det inre spänningsfallet, se ekvation 1 (Glaize & Geniés, 
2013). 

 

𝑈 = 𝑒𝑚𝑘 + 𝜂+ + 𝜂− + (𝑅𝑖 ∗ 𝐼)     [V]  Ekvation 1 

 
+ och - är elektrodernas överpotential och Ri*I är det inre spänningsfallet. När istället en 

last kopplas på urladdas batteriet. Batteriets emk blir då större än U. I ekvation 1 blir då +, - 
och Ri*I negativa termer. (Glaize & Geniés, 2013). 

3.1.2 Ström 

När elektroner flödar från ena polen till den andra i ett batteri bildas det en elektrisk ström 
som betecknas I och har SI-enheten Ampere (Alfredsson & Rajput, 2009). Elektrisk ström 
går att beräkna med hjälp av ohms lag:  
 

𝐼 =
𝑈

𝑅
    [A]  Ekvation 2 

 
Olika material leder elektroner olika bra därför påverkas strömmen av materialvalet hos en 
ledare (Alfredsson & Rajput, 2009). 
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3.1.3 Resistans 

I batterier finns intern resistans. Den interna resistansen består av ohmska resistanser i 
batteriets komponenter (R), resistansen i elektrolyten (Ri) och resistans på grund av 

överpotential i elektroderna (R). Den totala interna resistansen är summan av dessa, se 
ekvation 3 (Rudolph, Schröder, Bayanov & Hage-Packhäuser, 2016). 

 

𝑅 = 𝑅Ω + 𝑅𝑖 + 𝑅𝜂     []  Ekvation 3 

3.1.4 Kapacitet 

Kapacitet är den elektriska laddningen som kan lagras i ett batteri. SI-enheten för elektrisk 
laddning är coulumb (C). För batterier används oftast Amperetimmar (Ah) eller 
milliamperetimmar (mAh) som enhet istället. Ampere är enheten för strömstyrka. 
Förhållandet mellan amperetimmar och coulumb förklaras nedan (Glaize & Geniés, 2013).   

 

1 Ah = 1000 mAh = 3600 As = 3600 C 
 
Reducering av ett batteris kapacitet tillsammans med en ökad inre resistans är ett tecken på 
att batteriet har åldrats. Ett batteri kan åldras snabbare beroende på hur det används. Om 
förvarings- och drifttemperaturen är hög kommer livstiden kortas ner. Även upprepande 
uppladdningar till max och totala urladdningar bidrar till ökad stress på det aktiva materialet 
vilket resulterar i reducerad kapacitet och förkortad livstid (Glaize & Geniés, 2013). 

3.1.5 Laddningsstatus 

Det finns olika tillvägagångsätt att definiera hur mycket elektrisk laddning som finns kvar i 
ett batteri samt hur batteriet har åldrats. Depth of Discharge (DOD) är ett mått på hur djupt 
ett batteri har blivit urladdat (Glaize & Geniés, 2013). 

 

𝐷𝑂𝐷 =
𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝐴ℎ]

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡[𝐴ℎ]
     [%]  Ekvation 4 

 
DOD är ett värde i procent där 100% betyder full urladdning. 
 
State of charge (SOC) är ett mått på hur mycket laddning som finns kvar i ett batteri (Glaize 
& Geniés, 2013). 

 

𝑆𝑂𝐶 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡[𝐴ℎ]−𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝐴ℎ]

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡[𝐴ℎ]
     [%]  Ekvation 5 

 
SOC är ett värde i procent som visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet. 
 
State of health (SOH) är ett mått på hur batteriet har åldrats (Glaize & Geniés, 2013). 

 

𝑆𝑂𝐻 =
𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝐴ℎ]

𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔[𝐴ℎ]
    [%]  Ekvation 6 

 
En procentsats nära 100 % är det som önskas av ett batteri eftersom det betyder att batteriet 
är i ett bra skick. 
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3.2 Typer av batterier 

Vid lagring av elektrisk energi kan batterier användas. Utvecklingen av batterier pågår 
ständigt för att kunna lagra så stor mängd energi som möjligt. Nedan beskrivs några typer 
som används idag. 

3.2.1 Nickel-Metallhybrid batteri 

Ett Nickel-metallhydrid batteri även förkortat NiMH är ett uppladdningsbart batteri. Att 
ladda ett NiMH-batteri är svårt utan att skada det eftersom ström forceras genom batteriet, 
jämfört med ett litiumbatteri där kontroll för överladdning är lättare genom att sätta 
maximal volt vid uppladdning. Överladdning är skadligt och bidrar till att batteriets livslängd 
förkortas (PowerStream, 2017). 
  
Energidensiteten hos ett NiMH-batteri är mellan 40 - 60 Wh/kg och cellspänningen är 1,2 V. 
Denna typ av batteri har en hög självurladdning, upp till 20 % laddning per månad kan 
batteriet tappa utan att det används (Hannan, Lipu, Hussain & Mohamed, 2017). 
Antalet cyklar som ett NiMH-batteri klarar varierar på hur aggressivt batteriet cyklas men de 
förväntas klara mellan 300 - 400 cyklingar (Battery University, 2016b). Innan NiMH-
batterier började användas för framdrivning av fordon användes blybatterier som tog stor 
plats, var tunga och hade hälften så stor kapacitet. NiMH-batterier blev därför populära men 
är nu en ovanlig batteriteknologi inom fordonsindustrin. Nya effektivare litium-jonbatterier 
har ersatt dessa (Mok, 2017). 

3.2.2 Litium-jonbatteri 

Litium-jonbatterier är ett populärt batteri i fordon på grund av många fördelaktiga 
egenskaper. De är lättare, snabbare laddning och har längre livslängd än tidigare 
batteriteknik som funnits på marknaden. En annan fördelaktig egenskap som bidrar till att 
den är åtråvärd på marknaden är att den i jämförelse med bly- och NiMH-batterier har 
litium-jon en högre energi- och effektdensitet. Energidensiteten ligger på 100 – 200 Wh/kg 
och en cellspänning på ~3,6 V (Hannan et al, 2017). Litium-jon batterier förväntas klara 
4000 - 8000 cykler, men har nackdelen att batteriets kapacitet försämras av att över- och 
urladda dem fullt (Zimmerman, 2014). 
 
Figuren 1 visar ett litium-jonbatteri vid urladdning. I urladdning sker en oxidation vid den 
negativa elektroden som släpper ifrån sig elektroner. En reduktion sker vid den positiva 
elektroden som tar emot elektronerna. Detta får en elektrisk ström att flöda via en extern 
last. Samtidigt går litiumjoner genom ett membran mellan elektroderna (Svens, 2014). 
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Figur 1 Litium-jonbatteri vid urladdning (Svens, 2014) 

3.2.3 Natrium-jonbatteri 

Natrium-jonbatterier började utvecklas vid samma tidpunkt som litium-jonbatterier men på 
grund av att litium-jonbatterier har högre energidensitet gick utvecklingen mer i riktning mot 
litium. På senare tid har osäkerheten på litiums kostnad och miljövänlighet återskapat 
intresset att använda sig av natrium (Ellis & Nazar, 2012). På senare tid har det visat sig att 
natrium-jonbatteri har möjligheten att lagra lika mycket energi som hos ett litium-jonbatteri, 
fast med betydligt lägre drift och tillverkningskostnader (Abate, 2017). Ett natriumbaserat 
flödesbatteri har uppnått en energidensitet på 31 Wh/kg (Suo L et al, 2017). 

3.2.4 Flödesbatteri 

I ett flödesbatteri används två elektrolyter, en positivt laddad anod och en negativt laddad 
katod. Dessa två elektrolyter separeras sedan med hjälp av ett membran för att undvika 
kortslutning. Elektrolyterna är lagrade i två olika tankar utanför cellen och är i flytande form. 
Pumpar används för att skapa ett flöde genom cell och tank. Denna teknik bidrar till att ett 
flödesbatteri har en lång livslängd samtidigt som den inte sjunker i verkningsgrad under 
drift. Flödesbatterier är driftsäkra, enkla att tillverka, låg brandrisk samtidigt som de kan 
vara miljövänliga beroende på vilken typ av elektrolyt som används. Med ett flödesbatteri går 
det att lagra en stor mängd energi, det som däremot begränsar användningen är elektrolyten 
vilket påverkar priset (Zipp, 2017). 

3.2.4.1. Vanadium Redox flödesbatteri 

I figur 2 visas hur ett vanadium redox flödesbatteri (VRB) fungerar. En negativ elektrod och 
en positiv elektrod används där elektronerna kan gå emellan. Mellan elektroderna finns två 
elektrolyter, en negativ och en positiv. Elektrolyterna separeras med ett membran som 
släpper igenom joner samtidigt som den blockar elektroner. När en last kopplas på går 
elektronerna från den negativa elektroden till den positiva på grund av potentialskillnad, V2+ 
blir då V3+ i den negativa elektrolyten. Den positiva elektroden får en elektron vilken gör att 
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elektrolyten går från V5+ till V4+. Samtidigt går även vätejoner igenom membranet. Om en 
strömkälla kopplas på går reaktionen åt andra hållet och batteriet 
laddas (Zimmerman, 2014). 

  
Figur 2 Vanadium redox batteri (Battery University, 2016a) 

3.2.4.2. Natriumbaserat flödesbatteri 

Natriumbaserade flödesbatterier fungerar på samma sätt som en VRB. Skillnaden är att 
elektrolyten är baserad på natrium. Natrium är fördelaktig på grund av att det är billigt, men 
det finns alternativ med högre energidensitet så som litiumflödesbatterier (Slatter et al., 
2012). Katodmaterialet Na0.44MnO2 har i tidigare studie av Whitacre J.F et al. (2010) visat 
lovande prestationsförmåga i cykling. Vid 1 000 cyklingar av batteriet var kapaciteten 
fortfarande desamma. 
 
Anodmaterialet NaTi2(PO4)3 visar även det lovande prestation vid cykling. Ett 
natriumbaserat flödesbatteri med det katod NaTi2(PO4)3 och anod Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2 har 
uppnått en energidensitet på 31 Wh/kg (Suo et al, 2017). Det finns en försiktighetsåtgärd att 
ta hänsyn till vilket är att potentialen i elektroderna borde vara inom gränserna för väte- och 
syrgasbildning. Potentialen i anoden ska vad högre än potentialen för vätgasbildning. Det är 
en irreversibel process och vätgasen ökar det interna trycket i cellen. Även på katodsidan 
finns det en risk för gasbildning. Där ska potentialen vara lägre än potentialen för 
syrgasbildning (You, Sang & Liu, 2016). 

3.2.4.3. Effektflöde 

För att kunna optimera ett flödesbatteri på bästa möjliga sätt är det viktigt att kunna förstå 
effektflödet hos flödesbatteriets lagringssystem. Växel- samt likriktare är två viktiga 
komponenter som används för att kunna anpassa spänningen över cellen Ustack, spänningen 
till kraftkälla eller lasten UVRB och för att kunna driva pumparna (Blanc & Rufer, 2010). Med 
spänning och strömmen kan effekt beräknas med ekvation 7. 
 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 =  
𝑈2

𝑅
     [W]  Ekvation 7 

 
Eftersom likriktare och växelriktare har en hög verkningsgrad på över 90 % kan dess 
förluster i beräkningar oftast försummas, vilket betyder att det endast är pumpförluster Pmech 
som behöver tas med i beräkningarna. Batteriets effektflöde och spänningen över cellen är 
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positiva under urladdning och negativa under uppladdning (Blanc & Rufer, 2010). Batteriets 
effekt i Watt, [W] fås genom ekvation 8.  

 

PVRB = PStack - Pmech [W]  Ekvation 8 

 
PVRB är effekten från flödesbatteriet som går till lasten, Pstack är effekten från battericellen och 
Pmech är effekten till pumparna. 

 
Figur 3 visar hur effektflödet går i ett flödesbatteri. En DC/DC likriktare kan agera som en 
step-down omvandlare där en högre spänning konverteras till en lägre. Alternativt som en 
step-up där den konverterar en lägre spänning till en högre, beroende på pumpens kapacitet. 
Vid urladdning av cellen går effekten, Pstack ifrån cellen genom en växelriktare som gör om DC 
till AC och vidare till nätet/lasten som batteriet är ihopkopplat med. Effekten, Pstack används 
även till att driva pumpen som pumpar runt elektrolyten. Vid laddning av batteriet är 
proceduren omvänd (Blanc & Rufer, 2010). 

 

 
Figur 3 Effektflödet i ett flödesbatteri (Blanc & Rufer, 2010). 

3.2.4.4. Battericellen 

Battericellen kan konstrueras på olika sätt beroende på vilken egenskap som önskas. 
Flödesbatterier har fördelen att energin och effekten är oberoende av varandra. Energin 
beror på hur mycket elektrolyt som används och effekt beror på hur många celler som finns i 
cellpaketet. När ett cellpaket konstrueras måste önskad spänning vara känt, för att veta hur 
många celler paketet ska innehålla. När spänningen är känd för en cell kan cellpaketet 
konstrueras, om högre spänning önskas än vad en cell kan åstadkomma, måste fler celler 
kopplas. (Zimmerman, 2014) 

3.2.4.5. Flödeshastighet 

I ett flödesbatteri används pumpar för att skapa cirkulationen mellan cellen och 
elektrolyttankarna. Det kommer då finnas effektförluster i batteriet på grund av driften av 
pumparna. Flödeshastigheten är en viktig faktor som påverkar flödesbatteriets prestanda. I 
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Ma, et al. (2014) studie undersöks den optimala flödeshastigheten för en VRB. Denna visar 
att kapaciteten ökar med högre flödeshastighet men att däremot systemets verkningsgrad 
minskar. Att systemets verkningsgrad minskar är ett resultat av ökad pumpeffekt när flödet 
blir högre.  
 
Med högre flödeshastighet minskar även överpotentialen i batteriet. Överpotential är en 
förlust i cellen, som i sin tur kan leda till tidigare driftavbrott vid urladdning. Med ökade 
förluster i samband med högre pumpkonsumtion blir det en avvägning hur hög 
flödeshastighet som är optimalt (Tang, Bao & Skyllas-Kazacos, 2013). 
 

3.2.4.6. Pumpeffekt 

Effekten som driver pumparna i batteriet är förlusterna som försämrar verkningsgraden. För 
att erhålla ett batteri med hög verkningsgrad bör ett lågt flöde användas (Ma, 2014). 
Ekvationerna i detta kapitel är från Munson et al, (2018) Fluid mechanics. För att beräkna 
pumpeffekten används ekvation 9. 
 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 =
∆𝑝∗𝑄

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝
     [𝑊]  Ekvation 9 

 

p är tryckfallet i batteriet, Q är volymflödet och pump är pumpens verkningsgrad. Tryckfall 
sker i slangarna och i battericellen, för beräkning av tryckfallet används ekvation 10. 
 

∆𝑝 = ∆𝑝𝐿,𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 + ∆𝑝𝐿,𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟     [Pa]  Ekvation 10 

 

pL major är tryckfallet på grund av friktion och pL,minor är tryckfallet för engångsförluster som 
beror på till exempel böjar och ventiler. Ekvationerna för tryckfallen beräknas enligt ekvation 
11 och 12. 
 

∆𝑝𝐿,𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 = 𝑓 ∗
𝑙

𝐷
∗

𝜌𝑉2

2
     [𝑃𝑎]  Ekvation 11 

 
𝑓 är friktionsfaktorn, l är längden, D är diametern och v är hastigheten.  

 

∆𝑝𝐿,𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 = 𝐾𝐿 ∗
𝜌𝑉2

2
     [𝑃𝑎]  Ekvation 12 

 

I ekvation 13 är KL förlustkoefficient. Friktionsfaktorn i ekvation 12 beror på Reynolds tal 
(Re) vilket beräknas med ekvation 13. 
 

𝑅𝑒 =
𝑉∗𝐷

𝜈
  Ekvation 13 

 

 är viskositeten. Friktionsfaktorn för laminärt flöde beräknas med ekvation 14. Ekvation 14 
gäller för cirkulära kanaler, för andra geometrier kan denna ekvation använts approximativt 
med den hydrauliska diametern. 

 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
   Ekvation 14 

 
För att räkna ut tryckfall i cellen behöver en hydraulisk diameter beräknas, då cellen är 
rektangulär formad. Hydraulisk diameter beräknas med ekvation 15. 
 

𝐷ℎ =
4∗𝐴

𝑂
     [𝑚]  Ekvation 15 
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A är arean och O är omkretsen. När tryckfallet är känt kan pumpeffekten beräknas. 
Pumpeffekten måste även multipliceras med två, för att det är två pumpar i systemet. 
Den totala verkningsgraden för batteriet kan tas fram när pumpeffekten är känd med 
ekvation 16. 
 

𝜂𝑡𝑜𝑡 =
𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖−𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖
     [%]  Ekvation 16 

 
Pbatteri är effekten från batteriet. 

3.2.4.7. Elektrolytmängd 

Mängden energi som ett flödesbatteri kan omvandla från kemisk energi till elektrisk energi 
beror på mängden elektrolyt som det finns tillgång till vilket är elektrolyttankens storlek som 
begränsar detta. Elektrolyten hos ett flödesbatteri förvaras i tankar som installeras externt 
utanför batteriet och som pumpas igenom battericellen. Ett flödesbatteri behöver inte skaffa 
större kontaktytor för elektrolyten och större membran ifall mer energilagring skulle önskas. 
Vilket är fallet för statiska batterier. Ett flödesbatteri behöver bara öka elektrolytmängden 
och storleken på tankrarna, vilket gör att kostnaderna per kWh minskar jämfört med statiska 
batterier när de dimensioneras för hög energilagring (Hopkins, Smith, Slocum & Chiang, 
2015). 

3.2.4.8. Flödesbatteriets för- och nackdelar 

Den fundamentala skillnaden mellan flödesbatterier och statiska batterier är den flytande 
elektrolyten och pumparna för cirkulation i flödesbatteriet. Den skillnaden gör att 
flödesbatteriet får en del fördelar men även då nackdelar. 
 
En fördel som nämnts tidigare är att effekt och energi är oberoende av varandra. Det gör att 
flödesbatteriet är lättare att anpassa för specifika ändamål. Önskas mycket energi ökas 
elektrolytmängden och är det högre effekt som eftersträvas ökas antalet celler i cellpaketet 
(Blanc & Rufer, 2009). 
 
Ett flödesbatteri har en bra förmåga att djupcyklas många gånger med försumbar försämring 
av kapacitet. Det är en eftertraktad egenskap i batterier då det bidrar till att de har en längre 
livslängd samtidigt som den fulla kapaciteten kan användas i varje laddning. I ett 
kommersiellt batteri finns det aktivt material i elektroderna vilket gör att när batterierna 
omvandlar sin elektrokemiska energi till elektricitet konsumeras elektroderna. Att 
elektroderna konsumeras bidrar till försämrad kapacitet. I flödesbatterier är all aktiv 
material i elektrolyten vilket gör att elektroderna inte bryts ner. (Nguyen & Savinell, 2010) 
 
Flytande elektrolyt skapar vissa möjligheter som statiska batterier saknar. Då elektrolyten 
lagras utanför cellen kan batteriets temperatur lättare kontrolleras. Om cellen börjar bli för 
varm kan elektrolyten kylas. På samma sätt kan cellen värmas upp för att lättare kunna 
startas i kallare klimat. En annan fördel är att flödesbatteriet kan “snabbladdas” genom att 
tanka redan laddad elektrolyt samtidigt som den urladdade elektrolyten pumpas ut och kan 
börja laddas. Detta gör att elfordon skulle kunna tankas på samma sätt som 
förbränningsfordon. Dit elektrolyten pumpas ut för uppladdning kan solceller eller 
vindkraftverk kopplas vilket skulle bidra till miljövänlig transport (Campillo, Ghaviha, 
Zimmerman & Dahlquist, 2015). 
 
Flödesbatteriet passar således för storskalig användning. Att öka energilagringen kan lösas 
med mer elektrolyt. Eftersom större delen av cellen inte behöver ändras blir det billigare per 
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kWh, desto större energikapacitet de dimensioneras för. Då natrium är billigt, vanligt och 
miljövänligt ämne passar det bra som elektrolyt för stora energilager. En nackdel med 
flödesbatterier är att de inte har samma energidensitet som de ledande batterierna idag 
(Wang, Chou, Liu & dou, 2013). För att tillföra tillräckligt med energi till ett fordon 
tillkommer mycket vikt och volym, därför ses tunga fordon som en möjlig användare av 
flödesbatteri då vikt och plats inte är lika kritiska parametrar. En annan nackdel med 
flödesbatterier är att det har ett mer komplicerat system. Krav på pumpar, sensorer och 
flödesreglering. Pumparna måste drivas vilket gör att en del av effekten går till dem, vilket ses 
som en förlust i systemet (Nguyen & Savinell, 2010). 

3.3 Material 

För att ett flödesbatteri ska vara så effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls 
låga krävs det att ett lämpligt ämne används i elektrolyten som pumpas igenom battericellen. 
I arbetet används natrium som bas i elektrolyten som blandas med mangan, titan och fosfor. 
Nedan beskrivs ämnena som används i elektrolyten. 

3.3.1 Natrium 

Natrium, (Na) är ett mjukt metalliskt grundämne. Det är den sjätte vanligaste grundämnet i 
jordskorpan och förekommer nästan alltid som jonen Na+. Natriumsalter är lättlösta i vatten 
och lämpar sig bra för användning inom kemikalieindustrin. Utöver dessa 
användningsområden används natrium även inom mat, då som den kemikaliska föreningen 
natriumklorid som vardagligt kallas för salt. Det är en mycket vanlig metall vilket bidrar till 
att den är billig och till är den mest använda alkalimetallen. Produktionen av natrium är i 
storleksordningen hundratusen ton per år. Natrium har även en hög elektrisk 
ledningsförmåga. Vid avsaltning av havsvatten och saltsjöar utvinns natriumklorid, det kan 
även utvinnas ur stensalt. Natrium framställs genom elektrolys av en smälta av 40 % 
natriumklorid och 60 % kalciumklorid. Denna blandning används för att smältpunkten ska 
hållas nere och vilket då minskar framställningskostnaden. Natrium kan förekomma i många 
typer av föreningar som i sin tur kan framställs på olika sätt. En förening som används i 
elektrolyterna är natriumsulfat (Na2SO4) och bildas som biprodukt vid framställning av 
väteklorid (HCl), kemisk reaktion visas nedan (Lundh, Albertsson & Björn, u.d.).  
 

2NaCl+H2SO4  Na2SO4+2HCl 
 
Natriumvätekarbonat (NaHCO3) som har använts i tillverkningen av elektrolyten framställs 
när koldioxid reagerar med natriumkloridlösning (Lundh et al, u.d.). 

3.3.2 Mangan 

Mangan, (Mn) är ett metalliskt grundämne och den tolfte vanligaste i jordskorpan. Den är 
spröd och används sällan som en ren metall utan mest för legeringar. Ett av de viktigaste 
manganmineralerna är Pyrolusit, MnO2. Det är ett fast ämne som är olösligt i vatten. Vid 

upphettning som överstiger 500 C avger den syre. Det framställs från manganmalm och 
används bland annat i batterier. Brytning av manganmalm finns främst i Ryssland, Sydafrika 
och Australien. Kronisk exponering för mangan som till exempel vid gruvdrift och industriell 
användning kan leda till lungskador och neurologiska störningar (Granström, Tyler, Elding & 
Dencker, u.d). 
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3.3.3 Titan 

Titan, Ti är ett metalliskt grundämne som är det nionde vanligaste i jordskorpan och är ett 
hårt glänsande och starkt ämne. Fördelen med titan är att det är en metall som är lika stark 
som stål men har endast 57 % av densiteten för stål. Detta gör att metallen lämpar sig bra för 
att legera med aluminium och tenn. Legeringen är stark att den med fördel kan användas 
inom flyg och rymdindustrin. När ämnet är i rent tillstånd har det en låg ledningsförmåga för 
elektricitet och värme. På grund av titanets skyddande oxidskikt vid dess yta är ämnet mycket 
motståndskraftigt mot kemisk påverkan och korrosion. Processen för att framställa metallen 
är genom reduktion av titantetraklorid (TiCl) med magnesium (Mg) eller natrium som 
tillsammans med en argonatmosfär vid 800 C gör att metallen erhålls. Kemiska reaktionen 
med magnesium visas nedan (Anstenius, Baggström, Holmqvist & Elding, u.d). 
  
TiCl4+2Mg ⇒ 2MgCl2+Ti 
 
Efter den ovan nämnda kemiska process bildas finfördelat titan som sedan kan smältas i 
ugnar till massiv metall eller legeras med andra metaller. Varje år produceras ungefär 2 
miljoner ton titan varav ca 90 % av den årliga produktionen används till att framställa 
titandioxid. Priset på titan är fem gånger mer per viktenhet jämfört med rostfritt stål och de 
största produktionsländerna är Ryssland, USA, Japan och Kina. Produktion av titandioxid är 
tämligen energikrävande och bidrar till en del negativ påverkan av miljön på grund av mycket 
avfallsprodukter och risk för vattenföroreningar (Anstenius et al, u.d).  

3.3.4 Fosfor 

Fosfor, (P) är det elfte vanligaste grundämnet i jordskorpan och det förekommer i förening 
med andra ämnen i form av fosfater ute i naturen. Sedimentär och magmatisk är 
huvudtyperna av råfosfat. Sedimentär råsfosfat benämns i handelssammanhang för just 
råfosfat och cirka 80 % av världens fosforproduktion är baserad på den typen. Magmatiskt 
råfosfat kallas apatit och är generellt friare från föroreningar. Fosfor bryts huvudsakligen i 
Ryssland, Kina, Marocko och i USA. Behovet av fosfor ökar i takt med växande befolkning då 
fosfor används som gödselmedel i jordbruket. Brytning och förädling av fosforprodukter är 
finansiellt och tekniskt krävande eftersom stora volymer behövs processas. Detta på grund av 
Fosforhalten i råfosfat varierar mellan 2–20 % (Naturvårdsverket, 2009). 

3.3.5 Ketjen black 

Ketjen black, även kallat kimrök är ett svart pulver med en bra konduktivitet, det vill säga bra 
elektrisk ledningsförmåga. Brunini (2012) skriver i sin rapport att i elektrolyten för 
flödesbatterier finns det två typer av fasta partiklar, det aktiva materialet och Ketjen black. 
Ketjen black är ett ämne som används för att öka den elektriska ledningsförmågan genom 
hela elektrolyten. De gör även att stabiliteten ökar för de aktiva partiklarna genom att 
förhindra dem att falla ut i elektrolyten. Det finns en nackdel med Ketjen black, vilket är att 
den ökar viskositeten i elektrolyten på grund av att det är ett fast ämne. Ökad viskositet ökar 
energikonsumtionen för pumparna i flödesbatteriet.  

3.3.6 Membran 

I ett flödesbatteri finns det en sida som verkar som anod och en sida som verkar katod. Dessa 
två sidor isoleras mot varandra med en separator som även kallas för membran. Membranets 
uppgift är att vid elektronvandring mellan de två olika sidorna, fungera som en barriär 
samtidigt som joner tillåts att fritt röra sig mellan dessa två sidor. Ett membran ska vara så 
tunt som möjligt men samtidigt vara tillräckligt tjockt för att kunna ge tillräcklig med 
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stabilitet under hela batteriets livslängd. Membranet måste även vara jämnt fördelat över 
området där det ska verka. Det behöver vätas innan användning och vara kompatibelt med 
elektrolyten som används i flödesbatteriet (Battery University, 2017). Figur 4 visar vart 
membranet sitter placerat och hur elektroner (e) samt natriumjoner (Na+) rör sig vid 
urladdning av ett natriumbaserat flödesbatteri.  

 
Figur 4 Natriumjonernas rörelse genom ett membran i ett natriumbaserat flödesbatteri 

3.4 Elektrifiering av fordon 

De flesta fordon idag drivs av förbränningsmotorer. I och med ökade bränslepriser och ett 
ökat miljötänk för ett hållbart samhälle, har fordonsindustrin börjat skifta fokus till 
elektriska fordon (EV) och hybridfordon (HEV). Elektrifiering av fordon innebär lägre 
energikonsumtion och lägre utsläpp av växthusgaser. Det finns en del hinder som bromsar 
upp skiftet till elektriska fordon vilket är kostnader, ny infrastruktur och kortare räckvidd 
(Dincer, Rosen & Zamfirescu, 2010). 

3.4.1 Jämförelse av elektriskt fordon med bensinfordon 

I detta kapitel jämförs teknisk och ekonomisk karakteristik mellan en elbil (Tesla model 3 
2018) och en bensinbil (Toyota Corolla 2018). Jämförelsen kan ses i tabell 1. 
 
Tabell 1 Teknisk och ekonomisk jämförelse av fordon. 

Fordon Bränsle Inköpspris 
[SEK] 

Bränslepris 
[SEK/10 km] 

Räckvidd 
[km] 

Bränslekonsumtion 
[MJ/100km] 

Toyota 
Corolla 

Bensin 186 5001 9,4952 7441 220,1473 

Tesla 
model 3 

El 296 2504 0,4785 354–4994 53,286 

1(Toyota, u.d), 2(SPBI, 2018-04-23) och (Toyota, u.d), 3(Toyota, u.d) och (Harrysson, 2017), 4(Tesla, 
2017), 5(Nord pool, 2018-04-23) och (Lima, 2017), 6(Lima, 2017) 

 
I tabell 1 har bränslepriset på elbilen tagits fram genom att använda Nord pools medelvärde 
för elpriset under 2017. Det har sedan multiplicerats med bränslekonsumtionen specificerad 
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av Lima (2017). För Bränslepriset på bensinbilen har SPBI:s medelvärde på bensin från 2017 
används och multiplicerat med bränslekonsumtionen specificerat på Toyotas hemsida. En 
viktig sak att ta i beaktning är att vissa data är hämtad från den egna tillverkarens hemsida 
och därmed finns risk att tillverkaren vill framställa deras data fördelaktig. 
 
Dincer et al (2010) gör i sin bok Electric and Hybrid Vehicles en liknande jämförelse mellan 
bensin- och elfordon. Där framkommer det att elbilen är dyrare att köpa, men i och med 
billigare drivmedel och lägre bränslekonsumtion kan elbilen bli ekonomisk försvarbar på 
sikt. Det framkommer även att det är en betydande skillnad på räckvidd, där elbilen inte har 
lika bra prestanda som bensinbilen vilket bidrar till att elbilen kan få det svårt att konkurrera 
i det sammanhang där räckvidd är viktigt. 

3.5 Tunga fordon 

I en studie av Campillo et al (2015) undersöks om vanadium redox batterier skulle kunna 
användas i en hjullastare eller i tåg. Elektrolyten är den del som tar upp mest volym, mer än 
två tredjedelar när batteriet dimensionerats. I simulationer med körning av en hjullastare 
visade det sig att VRB:n behövde 6 stycken uppladdningar i jämförelse med en dieselmotor 
för att klara av samma typ av jobb. På grund av att VRB kan “tankas” behöver inte 
uppladdningen vara ett stort problem. Använda av VRB beräknades vara ekonomiskt 
försvarbart då laddningen skulle vara 2,5 gånger billigare än att tanka en dieseldriven 
hjullastare. Även fast resultaten pekade åt att det skulle vara möjligt att applicera VRB är 
författarna osäkra på om det skulle vara praktiskt. Huvudanledningen är det höga priset för 
Vanadium och den låga energidensiteten. I intervju med Dahlquist (2018) påpekade även 
han priset på elektrolyten men även pumpbarheten som de största begränsningarna för 
flödesbatteriets applicering. 
 
Tåg ses som miljövänligt alternativ i de flesta fall, då tåg ofta är elektrifierade. Det varierar 
dock mycket och i Europa är 49 % av järnvägarna inte elektrifierade. Det vanligaste 
drivmedlet är då diesel, så förbättringar i miljövänlighet går att genomföra. Anledningen till 
att många tåg använder diesel är för att infrastrukturen med kontaktledningar över 
järnvägen inte finns på många ställen. Att bygga kontaktledningar är dyrt och många 
järnvägssträckor kan inte elektrifieras på grund av ekonomiska skäl. Litium-jonbatterier har 
problemet att de är tunga och otympliga för den mängd energi den behöver kunna lagra.  
Kapaciteten försämras med tiden och lång laddningstid är stora hinder för den utvecklingen 
(Campillo et al, 2015). Eftersom vatten kan användas i natriumbaserade flödesbatterier är de 
säkrare vid användning för att det minskar risken för brand jämfört med litiumbatterier 
(Dahlquist, 2018). Flödesbatterier ses då som en alternativ lösning. För att flödesbatteriet ska 
kunna förse tåget med tillräckligt med effekt krävs många celler i serie. Konstruktioner på 
själva cellen i flödesbatterier är simpla. Då skulle det vara möjligt att massproducera många 
tunna plastceller och på det sättet få ner priset (Dahlquist, 2018). 
 
Många tåg har idag har regenerativ bromsning som omvandlar rörelseenergin till elektrisk 
energi vid inbromsning. Att ha ett energilager ombord i form av flödesbatteri skulle vara en 
effektiv lösning att ta tillvara på den energin. På tåg finns det begränsningar i form av plats 
och att driva ett tåg kräver mycket energi speciellt på långa resor. Ett flödesbatteri har 
fördelen att cellen kan vara installerad under tåget och elektrolyten kan vara där ovanpå tåget 
där bristen på plats inte är ett lika stort problem. Med elektrolyten placerad på taket skulle 
bidra till naturlig kylning av batteriet, vilket skulle vara bra under toppbelastning då tågen 
behöver accelerera. Inga längre stopp skulle behövas vid laddning. På valda stationer skulle 
ny fulladdad elektrolyt kunna tankas och den urladdade elektrolyten skulle pumpas ut för 
laddning (Campillo et al, 2015).  
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4 AKTUELL STUDIE 

I detta arbete ska ett natriumbaserat flödesbatteri undersökas. I det här kapitlet förklaras hur 
experimentet genomfördes, hur tillverkningen av elektrolyten gick till och modulens 
specifikationer. Vidare förklaras även hur mätningarna av ström och spänning genomfördes. 

4.1 Tillverkning av elektrolyt 

Anod elektrolyten är NaTi2(PO4)3. Tillverkningen av elektrolyten började med att 22,75 gram 
NaH2HPO4, 37,95 gram NH4HPO4 och 26,4 gram TiO2 maldes med mortel i en timme. 
Blandningen värmdes upp i en ugn på 500 ºC i 5 timmar. När blandningen svalnat efter 
torkningen i ugnen skrapades den ut ur behållaren, på grund av att den stelnade under 
torkningsprocessen. Blandningen maldes sedan med mortel ytterligare en timme tills 
blandningen blev till ett fint pulver. Efter det värmdes blandningen i ugnen i 900 ºC i 20 
timmar. I ugnen sintrades blandningen ihop och blev till en hård massa. Blandningen 
skrapades ut och maldes i en timme och sedan tillsattes Ketjen black och maldes en timme 
till. Mängden Ketjen black som tillsattes var 10 % av totalvikten på blandningen. En lösning 
med 20 % etanol, 80 % H2O blandades med Na2SO4 till en koncentration av en molar, det vill 
säga en mol Na2SO4 per liter lösning. 80 ml av lösningen användes till att slamma upp 
blandningen för att slutföra suspensionen som används som anodelektrolyt (Dahlquist, 
personlig kommunikation, 2018). 
 
Katod elektrolyten är Na0.44MnO2. Den tillverkades genom att 99 gram Mn2O3 och 18,6 gram 
Na2CO3 blandades, maldes och torkades i ugnen på samma sätt som anoden. Även den här 
blandningen sintrades ihop i ugnen. Ketjen black blandades in och även här användes 10 % 
av totalvikten på katodblandningen, för att få rätt mängd Ketjen black. En likadan lösning 
som för anoden med H2O, etanol och Na2SO4 användes för att slamma upp elektrolyten, men 
här användes endast 40 ml lösning. Anledning till att en mindre mängd lösning krävdes till 
katodelektrolyten är att under torkningarna i ugnen kokades en betydande mängd av 
blandningen bort (Dahlquist, personlig kommunikation, 2018). 

4.2 Modulen 

Modulen som användes i arbetet består av två genomskinliga plexiglasplattor med tjockleken 
10 mm, längden 200 mm och bredden 200 mm. I dessa två plattor har ett utrymme med 
måtten 90*100*2,5 mm frästs ut för att elektroderna ska få plats. Där elektrolyten ska flöda i 
cellen har då en bredd på 0,1 m och en höjd på 0,0025 m. Cellen har då en area på 0,00025 
m2 och en omkrets på 0,205 m. På båda plattorna har två hål borrats ut, där slangar kan 
kopplas på och där elektrolyten flödar igenom modulen. De två elektrodplattorna har 
storleken 90*100 mm det vill säga en yta på 0,9 dm2 på vardera sida. Anodelektroden är 
gjord av aluminium och katodelektroden är gjord av koppar. Elektrodplattorna i modulen är 
veckade för att öka den elektrokemiska kontakten men även genomströmningen av 
elektrolyten. Emellan plattorna sitter ett membran av typen Celgard 2500 som separerar 
elektrolyterna från varandra samtidigt som det släpper igenom joner. Specifikationerna för 
membranet kan ses i bilaga 1. För att de två plexiglasplattorna ska sitta tätt mot varandra 
används en gummipackning och silikon på insidan av plattorna. För att membranet ska sitta 
på rätt plats används även här silikon. De två plattorna är ihop bultade till en modul. Inga 
elektrolyttankar användes på grund utav små mängder elektrolyt, mängden elektrolyt som 
användes fick plats i cell och slangar. Figur 5 visar en bild på modulen när den är ihop bultad. 
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Figur 5 Monterad flödesbatterimodul 

Figur 5 visar hur modulen ser ut med katodsidan närmast. Slangarna monterade på modulen 
är de som kopplas till slangpumparna och som kommer skapa flödet. Slangarna som 
användes är 25 cm långa, har en diameter på 4 mm och en tvärsnitts area på 0,125*10-4 m2. 
Kablarna är kopplade på cellen anod- respektive katodelektrod. 

4.3 Experiment 

Innan flödesbatteriet monterades ihop var membranet täckt av en blandning av 70 % etanol 
och 30 % vatten för att vätas. Blandningen användes eftersom rent vatten inte har möjlighet 
att väta membranet. 25 gram av anodelektrolyten NaTi2(PO4) smetades jämt över aluminium 
elektroden och 25 gram katodelektrolyt Na0.44MnO2 Smetades jämt över koppar elektroden, 
sedan monterades batteriet. Detta gjordes för att vara säker på att elektrolyten skulle lägga 
sig jämt över elektroderna och få så bra kontakt som möjligt med elektroderna. 

4.3.1 Pumpbarhet 

För att skapa ett flöde till flödesbatteriet användes slangpumpar. Till en början rengjordes 
slangpumparna, testades med vatten och ställdes in så att rätt mängd elektrolyt skulle 
pumpas in i flödesbatteriet. 
 
Anodelektrolyten som blev kvar efter montering av flödesbattericellen hälldes över till en 
glasbägare för att lättare kunna pumpa runt elektrolyten samt visuellt kunna se att ett flöde 
har åstadkommits. Två slangar användes sedan för att pumpa runt elektrolyten, en “in”-slang 
som för elektrolyten in i cellens anodsida och en “ut”-slang som för elektrolyten tillbaka till 
glasbägaren. 
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Först testades pumpbarheten med befintlig elektrolyt som har samma koncentration som vid 
montering användes vid anodsidan. Denna koncentration gick inte att pumpa runt. 
Sedan testades pumpbarheten med samma elektrolyt fast denna gång utspätt med destillerat 
vatten för att få en lägre koncentration. Även denna gång misslyckades försöket att pumpa 
runt elektrolyten genom cellen. Ingen pumpning av elektrolyt i flödesbatteriet genomfördes 
efter det.  
 
För att beräkna pumpeffekten behöver tryckfallet vara känt. I figur 6 nedan visas det hur 
pumpsystemet ser ut för flödesbatteriet. Det är två separata flöden i flödesbatteriet, en för 
anodelektrolyten och en för katodelektrolyten. Mellan tank och cell finns slangar som alla har 
en längd på 25 cm. Flödesbatteriets cell har en längd på 9 cm och i cellen är flödena 
separerade med ett membran. Flödena går från pumparna via en slang till battericellen och 
sedan via en slang till elektrolyttanken. Det uppkommer friktionsförluster i slangarna både 
till och från cellen vilket tas med i beräkningarna. Eftersom det är två identiska sidor av 
systemet kan ena sidans pumpeffekt beräknas och sedan multipliceras med två, för att få hela 
batteriets pumpeffekt. 
 

 
Figur 6 Pumpsystem 

4.3.2 Mätningar av ström och spänning 

Mätningarna av ström och spänning i cykling av flödesbatteriet genomfördes statiskt. Det vill 
säga att inga slangpumpar användes. Slangklämmor fästes på slangarna för att inte 
elektrolyten skulle rinna ut från flödesbattericellen. 
 
I urladdning mättes spänningen med en voltmeter och strömmen beräknades med ohms lag. 
För uppladdning användes laboratoriumaggregat (Valleman PS 613), vilket är en strömkälla 
som förser batteriet med likström. Värdena lästes av manuellt på voltmetern och efter det 
ritades ström- och spänningskurvorna upp. 
 
I figur 7 illustreras mätningen för urladdning. Batteriet är strömkällan och 
spänningsmätningen sitter parallellt över lasten. Pilarna visar strömmens riktning i kretsen. 
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Figur 7 Spänningsmätning vid urladdning 

Figur 8 visar hur mätningarna genomförts i uppladdningsfasen. Där spänningen mäts över 
batteriet och strömmen mäts genom avläsning på laborationsaggregatet som är strömkällan i 
uppladdningen. Pilarna som illustreras i figur 8 visar strömmens riktning i kretsen 

 
Figur 8 Ström- och spänningsmätning vid uppladdning 

Konstant spänning användes vid uppladdning av flödesbatteriet på förslag från handledare 
Erik Dahlquist för att försöka förhindra vätgasbildning. En konstant spänning på 1,1 V från 
laboratoriumaggregatet användes. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultanten som tagits fram i experimentet och den teoretiska 
undersökningen på applicering i tunga fordon. 

5.1 Ström och spänning vid cykling 

En spänning på 1,1 V användes vid uppladdning av flödesbatteriet. Under laddningen 
lättades lite på en av slangklämmorna på anodsidan och en gas släpptes ut. Gasen som 
bildades var vätgas som är beskrivet i kapitel 3.2.4.2. Eftersom experimentet genomfördes 
utan pumpar och elektrolyttankar var det extra viktigt att släppa ut gasen ur det slutna 
systemet, för att inte trycket i cellen skulle öka för mycket. 
 
Nedan i figur 9 presenteras hur uppladdningskurvan för ett flödesbatteri ser ut under en 
tidsperiod på 6 timmar. Mätningen genomfördes enligt figur 8. I grafen går det att se hur 
ström och spänning ändrar sig under denna period. Ur grafen syns det att under de två första 
timmarna sjunker strömmen relativt snabbt för att sedan plana ut, till slutet av 
laddningsförloppet då den sjunker igen. Spänningen ökar snabbt i början och planar sedan ut 
för att sedan pendla kring samma värde. 
 

 
Figur 9 Ström och spänning i flödesbatteriets uppladdning 

Mätningar för urladdningen genomfördes enligt figur 7. Lasten var ett motstånd på 100 där 
effekt blir till värme. I figur 10, urladdningskurvan för flödesbatteriet är en relativ rät linje. 
Det går att observera en platå där ström och spänning planar ut mellan 10 till 50 minuter in i 
urladdningen. 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0 50 100 150 200 250 300 350

Sp
än

n
in

g 
[V

]

St
rö

m
 [

A
]

Tid [minuter]

A V



 

21 

 
Figur 10 Ström och spänning i flödesbatteriets urladdning 

En cykling på ett NiMH-batteri genomfördes på samma sätt som för flödesbatteriet. Nedan i 
figur 11 presenteras uppladdningskurvan för ett NiMH-batteri. Ur grafen syns det att 
spänningen ökar snabbt i början för att sedan plana ut och stabilisera sig.  Strömmen 
däremot minskar snabbt i början, planar ut för att sedan sjunka igen. Resultatet visar att när 
batteriet börjar bli fulladdat sjunker spänningen en aning. 
 

 
Figur 11 Ström och spänning i nickel-metalhybridbatteriets uppladdningsförlopp 

I urladdning kopplades en last på som var ett motstånd på 100. Mätningarna av spänning 
och ström gjordes enligt figur 7. Nedan i figur 12 presenteras hur urladdningskurvan ser ut 
för ett NiMH-batteri under en tidsperiod på lite mer en 3 timmar. I figuren visas ström och 
spänning. Under urladdningsförloppet syns det hur ström och spänning försvagas på samma 
sätt i slutet av batteriets SOC. 
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Figur 12 Ström och spänning i nickel-metalhybridbatteriets urladdnings förlopp 

5.2 Energidensitet i flödesbatteriet 

Medelvärdet för spänningen beräknades vid urladdningen för att ta reda på effekten i 
flödesbatteriet. En medelspänning på 0,3 V bidrar till att effekten kan beräknas enligt 
ekvation 8. 

 
𝑈2

𝑅
=

0,32

100
= 0,0009     [W]  Ekvation 8 

 
Elektroderna har en yta som är 90 cm2 vilket betyder att effekten per kvadratcentimeter blir 
1*10-5 W/cm2, som i sin tur är 0,1 W/m2. En cell tar upp 5 mm på bredden sett från sidan. Det 
gör att 200 celler kan få plats på en meter. Med det kan effekten per kubikmeter beräknas.  

 

0, 1
𝑊

𝑚2 ∗ 200 =  20        [
𝑊

𝑚3] 

 

Detta betyder att det undersökta flödesbatteriet skulle ta upp en stor yta för en relativt låg 
effekt. 
 
Elektrolyten som fylldes i cellen vägde tillsammans 50 g. Med den givna effekten, 
elektrolytmassan och en urladdning i 1,5 timmar bidrar till följande energidensitet. 
 
0,0009[𝑊] ∗ 1,5[ℎ]

0,05[𝑘𝑔]
=   0,027     [

𝑊ℎ

𝑘𝑔
] 

 
I jämförelse har ett NiMH-batteri en energidensitet på 40–60 Wh/kg. 
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5.3 Flödesbatteriets effekt 

För att beräkna pumpeffekten behöver tryckfallet och flödet vara känt. För tryckfallet gjordes 
separata beräkningar i slangarna och i cellen för att sedan adderas ihop. Flödet i 
beräkningarna valdes till 1 cl/s. 
 
En mängd på 10 ml elektrolyt väger 11,78 gram vilket betyder att densiteten blir 1178 kg/m3. 
 

31 [
𝑊ℎ 

𝑘𝑔
] ∗  1,178 [

𝑘𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
] =  36,52 [

𝑊ℎ

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
] =  0,3652 [

𝑊ℎ

𝑐𝑙
] 

 
En Wh är 3600 Joule (J). 
 

0,3652 [
𝑊ℎ

𝑐𝑙
] →  0,3652 ∗ 3600 [

 𝐽

𝑐𝑙
] =  1 314,2 [

𝐽

𝑐𝑙
] 

 
Energin per centiliter är 1 314,2 J/cl. 
 

1 314,2 [
𝐽

𝑐𝑙
] ∗  1 [

𝑐𝑙

𝑠
] =  1 314,2 [𝑊] 

 
Med flödet 1 cl/s kan batteriet teoretiskt leverera en effekt på 1 314,2 W. Denna effekt ses som 
en tillräckligt stor effekt för detta batteri, därför anses valet av flödet 1 cl/s vara rimligt. 
 
Viskositeten på elektrolyten är tyvärr okänd men antas samma trögflutenhet som motorolja. 
Ett typiskt värde på en motoroljas viskositet används, vilket är 4,2*10-4 m2/s. Värdet är taget 
från Munson et al, (2013) bok Fluid mechanics. Hastigheten i röret beräknas nedan. 

 

𝑉𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 =
1 ∗ 10−5  [

𝑚3

𝑠 ]

0,125 ∗ 10−4 [𝑚2]
= 0,8 [

𝑚

𝑠
] 

 
Reynolds tal kan sedan beräknas med ekvation 14. 
 

𝑅𝑒 =
0,8∗0,04

4,2∗10−4 = 7,6  Ekvation 14 

 
Friktionsfaktorn beräknas med ekvation 15. 
 

𝑓 =
64

7,6
= 8,44  Ekvation 15 

 
Tryckfallet på grund av friktion för en slang beräknas med ekvation 12 
 

∆𝑝𝐿,𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 = 8,44 ∗
0,25

0,04
∗

1178∗0,82

2
= 196 859     [𝑃𝑎]  Ekvation 12 

 
I övergången från elektrolyttanken till slangen är förlustkoefficienten KL = 2 och från slangen 
till cellen är KL = 2 (Munson et al, 2013). Tryckfallet på grund av engångsförluster beräknas 
då med ekvation 13. 
 

∆𝑝𝐿,𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 = (2 + 2) ∗
1178∗0,82

2
= 1 492    [𝑃𝑎]  Ekvation 13 

 
Tryckfallen adderas och multipliceras med två eftersom det är två slangar till varsin halvcell. 
Slangarnas tryckfall blir då pslang = 396 701 Pa.  
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Hastigheten på i cellen beräknas nedan. 
 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 =
1 ∗ 10−5  [

𝑚3

𝑠 ]

0,25 ∗ 10−3 [𝑚2]
= 0,04 [

𝑚

𝑠
] 

 

Då cellen inte är ett rör beräknas en hydraulisk diameter med ekvation 16. 
 

𝐷ℎ =
4∗0,25∗10−3

0,205
= 0,0049    [𝑚]  Ekvation 16 

 
Reynolds tal kan sedan beräknas för cellen med den hydrauliska diametern. Ekvation 14 
gäller för cirkulära kanaler, för battericellen som inte är cirkulär har denna ekvation använts 
approximativt med den hydrauliska diametern. 
 

𝑅𝑒 =
0,04∗0,0049

4,2∗10−4 = 0,467  Ekvation 14 

 
Vidare beräknas friktionsfaktorn. 
 

𝑓 =
64

0,467
= 137 

 
Tryckfallet beräknas sedan. 
 

∆𝑝𝐿,𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 = 137 ∗
0,09

0,0049
∗

1178∗0,042

2
= 2 374     [𝑃𝑎]  Ekvation 12 

 

Inga tryckfall på grund av engångsförluster finns i cellen, cellens tryckfall blir då pcell = 
2 374 Pa.  
 
Tryckfallen summeras och med ekvation 10 kan pumpeffekten beräknas. En pump med 
verkningsgrad på 50 % används i beräkningen. Två pumpar behövs för flödesbatterier vilket 
gör att pumpeffekten får multipliceras med två. 
 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 =
(396 701+2 374)∗1∗10−5

0,5
∗ 2 = 15,96   [𝑊]  Ekvation 10 

 
Den totala pumpeffekten för batteriet blir då 15,96 W. 
 
För det undersökta flödesbatteriet krävs en pumpeffekt på 15,96 W. Flödesbatteriet har en 
effekt på 0,9 mW och med den effekten går det inte att driva pumparna till flödesbatteriet. En 
högre effekt på flödesbatteriet krävs för att batteriet är lönsamt att använda. Med en 
omskrivning av Ekvation 17 kan effekten beräknas som batteriet måste leverera för att 
pumpförlusterna inte ska utgöra en för stor del av batterieffekten. I beräkningen av 
batterieffekten anses förlusterna vara på rimlig nivå när pumpförlusterna utgör 2 % av 
batterieffekten. Att pumpandelen ska utgöra 2 % är ett antagande för att pumpeffekten ska 
vara underordnad batterieffekten. Den totala verkningsgraden för flödesbatteriet är då 98 % 
om växelriktarna försummas.  
 

𝑃𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 =
𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

1 − 𝜂𝑡𝑜𝑡
=

15,96 [𝑊]

1 − 0,98
= 798    [𝑊] 

 
Om pumpeffekten ska utgöra 2 % måste batteriet ha en effekt på 798 W. 
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5.3.1 Beräkning för applicering i Lastbil 

För att analysera och jämföra flödesbatteriet och dess möjlighet för applicering i tunga 
fordon utfördes vissa beräkningar. Beräkningarna baserar sig på en lastbilsmodell tillverkad 
av Volvo. 
 
Lastbilen har en dieselmotor och har en maximal lastvikt på 35 000 kg. Lastbilens 
bränsletank rymmer 330 liter drivmedel (Volvo trucks, 2018). Energidensiteten samt för 
diesel är 9 950 kWh/m3 och hämtades ur tabell från (SPBI, 2016). Dieselfordon har en 
verkningsgrad på cirka 40 % (Pröckl, 2010).  Elfordon har en verkningsgrad på cirka 70 % 
(Karlson, 2014). Först så beräknades den totala energin för en fulltankad lastbil. 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  0,33 [𝑚3] ∗  9 950 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ]  ∗ 0,4 =  1 313,4 [𝑘𝑊ℎ] 

 
I beräkningen används 0,4 vilket är verkningsgraden. Den nyttiga energin för en fulltankad 
diesellastbil är 1 313,4 kWh. Den natriumbaserade elektrolyten som användes i 
beräkningarna har en energidensitet uppnåtts i tidigare forskning på 31 Wh/kg (Sou et al, 
2017). Mängden natriumbaserad elektrolyt som krävs för att uppnå samma energi som diesel 
beräknas nedan. 
 

𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑡𝑘𝑔  =  
1 313,4 [𝑘𝑊ℎ]

(0,031 [
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 ] ∗ 0,7) 

=  60 525 [𝑘𝑔] 

 
Om samma mängd nyttig energi ska uppnås med natriumbaserat flödesbatteri behövs 
60,5 ton elektrolyt. 
 
Då tankens volym 330 liter och diesel har en densitet på 840 kg/m3 så beräknas vikten för en 
fulltankad bränsletank nedan. 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑡𝑎𝑛𝑘 =  840 [
𝑘𝑔

𝑚3]  ∗  0,33 [𝑚3] =  277,2 [𝑘𝑔]  

 
Vid applikation av flödesbatteriet i lastbilen behövs mycket elektrolyt, vilket betyder att den 
nuvarande bränsletanken inte är tillräcklig. Nedan beräknas vikten elektrolyt som skulle 
kunna tankas om bränsletanken fylls tillsammans med 20 % av lastbilens tillgängliga lastvikt. 
 
𝑉𝑖𝑘𝑡𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑡  =  (0,2 ∗  35 000 [𝑘𝑔]) +  277,2 [𝑘𝑔]  =  7 277,2 [𝑘𝑔]  
 
Om 20 % av lastvikten lämnas åt elektrolyten finns möjligheten att tanka in 7 277,2 kg. Den 
nyttiga energin som en lastbil med 7 277,2 kg elektrolyt får beräknas nedan. Även här 
används en energidensitet på 31 Wh/kg som har uppnåtts i tidigare forskning av Sou et al, 
(2017). 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  =  7 277,2 [𝑘𝑔]  ∗  0,031 [
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
] ∗ 0,7 =  157,92 𝑘𝑊ℎ 

 
Om ett flödesbatteri används och tankas med 7 277,2 kg elektrolyt fås 157,92 kWh nyttig 
energi. Det är 12 % av den nyttiga energin som 330 liter diesel kan erhålla. 
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6 DISKUSSION 

Flödesbatterier är på teoretiskt sätt ett mycket intressant energilager. Med flytande elektrolyt 
tillkommer en del fördelar som inte statiska batterier kan erhålla, men även en del nackdelar 
som hindrar teknikens utveckling om de inte förbättras. De mest eftertraktade egenskaperna 
är förmågan att kunna separera energi och effekt, ”snabbladdning” samt förmågan att 
djupcyklas med försumbar försämring av kapacitet. Repeterad djupcykling var en egenskap 
som var tänkt att undersökas i det här arbetet, men på grund av problem med att få batteriet 
att fungera och tidsbrist kunde inte de testerna genomföras. Tidigare studie av Whitacre J.F 
et al, (2010) säger att efter 1 000 cyklingar var fortfarande kapaciteten densamma. 
 
I tillverkningen av elektrolyten sintrade elektrolyterna ihop vilket gör att de fasta partiklarna 
sammanfogas till större objekt. Det kan vara en bidragande faktor till att flödesbatteriet inte 
kom upp till den energidensiteten som tidigare uppnåtts. Natriumjoner är större än 
litiumjoner och har därmed svårare till diffusion i batteriet (Ellis et al, 2012). Om då även 
sintring har skett blir diffusionen desto svårare. Natriumjonerna får det svårare att röra sig 
igenom membranet och batteriet får då en lägre effekt. Om elektrolyten sintras blir en viss 
del av natriumjoner passiva i den sintrade elektrolyten (Dahlquist, personlig kommunikation, 
2018). En optimal elektrolyt kan jämföras med en skumgummiboll som kan hålla mycket 
vatten på ytan och i kanaler, vatten i den jämförelsen är aktiva natriumjoner. 
Katodelektrolyten i detta arbete var inte exakt samma som används i en tidigare forskning, 
vilket kan bidra till sämre energidensitet. Enligt handledare Erik Dahlquist ska den 
alternativa katodelektrolyten som användes i detta arbete inte försämra energidensiteten. I 
och med att denna information har kommit från handledare Erik Dahlquist har det 
behandlads som korrekt. Informationen har dock inte bekräftats med andra källor i detta 
arbete och därför finns risk för viss osäkerhet kring korrekthet. 
 
En till anledning att flödesbatteriet inte uppnådde det teoretiska värdet kan vara på grund av 
att inget flöde kunde erhållas. Om det gick att skapa ett flöde skulle det hjälpt med att sprida 
ut elektrolyten jämt över cellen vilket leder till större aktiva ytor för jonvandring. Flöde kan 
skapa turbulens inuti cellen och hindrar att elektrolyten blir utarmad på vissa delar av cellen. 
 
Den låga strömmen i flödesbatteriet kan bero på en hög intern resistans i batteriet. 
Resistansen i elektrolyten och elektroderna påverkar den interna resistansen i cellen. Hur 
stor denna resistans är har inte undersökts i detta arbete. 
 
I experimentet som genomfördes visar resultaten att i cykling har flödesbatteriet och NiMH-
batteriet liknande ström- och spänningskurvor i uppladdningen. I urladdningen är det en 
klar skillnad. Flödesbatteriet opererade statiskt och hur upp- och urladdningen skulle ha sett 
ut vid pumpning är svårt att veta utan att genomföra det experimentet. Båda batterierna 
antas ha en SOH nära 100 %. NiMH-batteriet var helt nytt och likaså elektrolyten i 
flödesbatteriet vilket betyder att inga upp- eller urladdningar hade genomförts innan 
experimentet.  För båda batterierna sänks spänningen en aning när batteriet blir fulladdat, 
enligt Energizer, (2018) kan det bero på att den elektriska energin som tillförs batterierna när 
de överladdas blir till värme och ökar trycket i cellen, vilket inte är fördelaktigt i ett batteri. 
 
I urladdningsförloppet hade NiMH-batteriet en jämnare spänning under större delen av 
batteriets SOC. Flödesbatteriets urladdning liknade mer en rät linje med en spänning som 
avtog med tiden. I praktiken är NiMH-batteriets urladdningskarakteristik bättre, då jämn 
spänning är att föredra i elektronikutrustning. 
 
Det natriumbaserade flödesbatteriet är extra känsligt för tryckökning i cellen vid 
uppladdning, då väte- och syrgasbildning kan förekomma. I uppladdningen av flödesbatteriet 
i detta arbete låg spänningen på max 1,2 V, under det förloppet kunde vätgasproduktion 
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bekräftas. Det betyder att en del av den elektriska energin tillfört till flödesbatteriet gick till 
elektrolys, vilket försämrar uppladdningen.  
 
Som lösningsmedel användes destillerat vatten i elektrolyten. Ett alternativ till destillerat 
vatten skulle kunna vara dimetylkarbonat (DMC). Med DMC kan batteriet få en högre 
spänning utan att vätgas produceras. DMC i flödesbatteriet kan även ge en teoretiskt högre 
energidensitet än vatten. Att använda Litium istället för natrium skulle även det minska 
vätgasproduktionen och höja energidensiteten (Dahlquist, personlig kommunikation, 2018). 
 
Elektrolyten gick inte att pumpa igenom cellen i experimentet på grund av att elektrolyten 
sedimenterade och fick för hög viskositet för de slangpumpar som fanns tillgängliga. Två sätt 
att minska viskositeten är att reducera mängden ketjen black och späda ut lösningen med 
mer vatten. Båda lösningarna skulle försämra effekten i batteriet då mängden aktivt material 
skulle bli mer utspätt. Enligt handledare Erik Dahlquist kan karboximetylcellulosa (CMC) 
hjälpa till för pumpbarheten, då det används som stabiliseringsmedel och kan hindra 
elektrolyten att sedimentera.  
 
En större pump skulle kunna används. Däremot var det inte tillgängligt vid tillfället för 
försöket och det är inte säkert att den skulle vara till något värde då större pump skulle dra 
mer effekt. Hög pumpeffekt försöker undvikas då pumparna är en komponent som drar ner 
verkningsgraden för flödesbatterier. 
 
Tryckfallet som beräknades var på det undersökta batteriet vilket har korta slangar och få 
engångsförluster i systemet. Om flödesbatteriet skulle tillämpas i industrin är det troligt att 
längre slangar med mer böjar skulle användas. Det skulle bidra att tryckfallen skulle bli 
större vilket i sin tur bidrar till större pumpeffekter. Ett större flödesbatteri skulle även 
behöva ett större flöde vilket även det ökar pumpeffekten. Troligtvis är att ett flödesbatteri 
som tillämpas i industri inte kommer ha lika låg pumpeffekt som det undersökta 
flödesbatteriet. Att pumpeffekten skulle utgöra 2 % utav batterieffekten valdes för att 
pumparnas effekt ska vara låg i jämförelse med effekten batteriet ska leverera. 
 
Energidensiteten i det undersökta flödesbatteriet var väldigt lågt för att kunna användas 
praktiskt. I tidigare forskning har ett natriumbaserat flödesbatteri uppnått en energidensitet 
på 31 Wh/kg. Batterier med den energidensiteten skulle kunna appliceras i industri. Den 
bästa appliceringen för flödesbatterier skulle vara i storskalig stationär energilagring 
(Dahlquist, personlig kommunikation, 2018). Då kan stora mängder energi lagras utan att 
volymen och vikten är en kritisk parameter. Elektrisk energi från solceller och vindkraftverk 
som inte används kan lagras i flödesbatterier i stället för att gå till spillo. Vilket då kan gynna 
utbyggnaden av förnyelsebara energikällor där energilagring hittills är ett problem.  
 
Att använda sig av natrium som basämne i ett flödesbatteri är på lång sikt en bra lösning, det 
är billigt, finns mycket av, säkert, lätt att framställa och är miljövänligt i den form som den 
används i batteriet. De övriga ämnena som krävs för att tillverka elektrolyten är även de 
rikliga ämnen och inte särskilt skadliga för miljön. Titandioxid kan ha påverkan på miljön om 
inte produktionen genomförs på ett bra sätt men med tanke på de små mängderna som 
behövs kan den eventuella påverkan anses försumbar. Nackdelen med natriumbaserade 
flödesbatterier är att tekniken hittills ligger efter i den utveckling som behövs för att det ska 
bli tillräckligt effektivt för att kunna konkurrera med litium-jonbatterier. Eftersom ämnet 
natrium är det 6 vanligaste som finns i jordskorpan är det lätt att framställa och priset kan då 
hållas nere jämfört med litium. Däremot har litium en högre energidensitet, upp emot 200 
Wh/kg jämfört med natrium som har uppnått en energidensitet på 31 Wh/kg. Eftersom att 
litium har en högre energidensitet har utvecklingen av litium-jonbatterier gått snabbare än 
natriumbaserade batterier. 

 
Eftersom ämnet i ren form är reaktivt och natriumet som används i batteriet är en förening 
är det inte farligt för människor eller för naturen. Däremot kan natrium ha en del påverkan 
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på jordbruket vid utsläpp då det förhindrar växternas upptagningsförmåga och torkar ut 
mark (Europeiska gemenskaperna, 2009). Natriumbaserad elektrolyt har en försumbar 
miljöpåverkan vid utsläpp jämfört med vad petroleumprodukter har. Utsläpp av 
petroleumprodukter ger stor skada på djurlivet, utgör en omedelbar brandrisk. Det 
uppkommer även komplicerade saneringar vilket bidrar till ekonomisk påverkan vid utsläpp. 
 
Även om natriumbaserade batterier i framtiden kommer att utvecklas och komma upp i 
högre energidensitet kommer litiumbaserade batterier fortfarande att vara aktuella och ha en 
fördel i applicering inom de områden där hög energidensitet krävs. I mindre elektriska 
fordon och personbilar är exempel där litium kommer ha en fördel. För att natrium ska 
komma upp i samma energikapacitet krävs stora mängder elektrolyt vilket gör att vikten och 
utrymmet blir större. 
 
Den nyttiga energin för en fulltankad lastbil är högre än vad den är för ett elfordon, detta 
trots att dieselfordon har en verkningsgrad på cirka 40 % jämfört med elfordon på cirka 
70 %. Resultatet visar att det krävs 60 ton av natriumbaserat elektrolyt för att bidra med lika 
mycket nyttig energi som en full dieseltank. Eftersom ett elfordon allmänt har en kortare 
räckvidd kan den stora mängden elektrolyt dimensioneras till lägre mängd. Även om 
elektrolyten dimensioneras för hälften av räckvidden är 30 ton fortfarande svårt att hantera 
praktiskt. 
 
Det är teoretiskt möjligt att applicera flödesbatteriet i lastbilen med den energidensitet som 
tidigare forskning har uppnått. Däremot är det inte av praktiska skäl applicerbart då 
flödesbatteriet tar upp 20 % av lastvikten och då endast har 12 % av energin som en 
dieseldriven lastbil. Resultatet bekräftar det Campillo et al, (2015) kom fram till i deras studie 
att applicering i fordon inte är praktiskt då energidensiteten är för låg. Om flödesbatteriet ska 
användas i lastbilen så minskas lastkapaciteten då det tar upp volym och vikt i lastutrymmet 
vilket gör att mindre gods kan lastas.  
 
För att applicera flödesbatterier i tunga fordon krävs högre energidensitet än 31 Wh/kg. 
Utvecklingen av tekniken måste fokusera på att energidensiteten blir högre för att bli 
användbar. Om energidensiteten ökas till 100 Wh/kg blir applicering mer intressant i fallet 
för lastbilen. Vid 100 Wh/kg skulle lastbilen ha 40 % av kapaciteten som vid dieseldrift om 
20 % av lastvikten används. Det kan jämföras med tabell 1 där ett elfordon kan ha en 
räckvidd på 47 % av en bensinbil. Lastbilar med flödesbatterier skulle då kunna användas på 
specifika sträckor som dem dimensionerats för. Om lastbilen skulle användas på en bestämd 
sträcka kan ett effektivt elektrolytbyte genomföras vid ändpunkterna. Lastbilen skulle då 
kunna vara av nytta för godstransporter inom stadstrafik där höga krav på buller samt 
utsläpp ställs. I städer kör lastbilar kortare sträckor med fler stopp där elektrolyt snabbt kan 
bytas ut. 
 
Experimentet ger inte en fullständig bild på hur effektivt flödesbatteriet har möjlighet att 
kunna bli på grund av flera eventuella felkällor. Brist i laborationskunskap vid tillverkning av 
elektrolyten medförde att batteriet inte blev så bra som det kunde ha blivit. Mer tid till 
experimentet skulle vara fördelaktigt för att få fram ett bättre elektrolytmaterial som kan 
pumpas genom cellen och få fram ett mer komplett flödesbatteri. Små felkällor kan 
uppkomma med att mätutrustningen som användes har en tolerans. Avläsning genomfördes 
manuellt av ström och spänning vid cyklingen. Då värdena på ström och spänning vid vissa 
tillfällen varierar snabbt är det svårt att helt rätt värden avläses i exakt rätt tidpunkt. 
 
Pumpeffekten som krävs till flödesbatteriet beräknades teoretiskt och tryckfallen kan i 
verkligheten variera lite från det beräknade. Viskositeten var okänd för elektrolyten som 
används i arbetet vilket gjorde att viskositeten var tvungen att antas, vilket är en felkälla som 
påverkar resultatet. Pumpverkningsgraden antogs till 50 % för att ha en marginal och för att 
undvika fördelaktigt resultat. 
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Inga verkliga experiment med flödesbatterier i fordon har genomförts, varken i detta arbete 
eller i tidigare. Det gör att resultaten på om flödesbatteriet kan appliceras i tunga fordon bara 
baserats på flödesbatteriets teoretiska prestanda. Det tar inte hänsyn till problem som är 
svåra att förutsäga utan verkliga tester, problem som om de var kända skulle kunna påverka 
slutsatserna. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med det här arbetet var att undersöka ett natriumbaserat flödesbatteri och dess 
möjlighet till applicering i tunga fordon. Det har genomförts experimentellt och med 
teoretiska beräkningar.  
 
Vid uppladdning av flödesbatteriet stiger spänningen snabbt när strömförsörjningen kopplas 
på för att sedan plana ut. Strömmen däremot sjunker relativt snabbt för att sedan plana ut 
och sjunka ytterligare i slutet av uppladdningsförloppet. NiMH-batteriet har ett liknande 
uppladdningsförlopp, där spänningen följer samma form. Skillnaden är att strömmen 
sjunker snabbare i början, för att sedan även den plana ut och sjunka mot slutet. En till likhet 
är att för båda batterierna når spänningen sitt maxvärde för att sedan sjunka lite när 
uppladdningen är klar. 
 
Vid urladdning är skillnaderna mellan batterierna större. För flödesbatteriet sjunker ström 
och spänningen med tiden i en relativt rät linje med undantag från att en liten platå där 
ström och spänning inte sjunker lika snabbt. För NiMH-batterierna har ström- och 
spänningskurvorna en tydlig platå där ström och spänning nästan är konstant under 
urladdningsförloppet. I slutet av NiMH-batteriets SOC sjunker både ström och spänning 
drastiskt för att sedan sakta sjunka mot full urladdning. I praktisk användning är NiMH 
urladdningsförlopp att föredra då spänningen är jämnare. 
 
Flödesbatteriets effekt vid urladdning är 0,0009 W. Vilket är en låg effekt och bidrar till dess 
låga energidensitet på 0,027 Wh/kg. Detta bidrar till att det behövs mycket elektrolyt för att 
kunna komma upp i användbara energinivåer. Stora mängder elektrolyt är svårt att hantera 
och tar upp stor volym. Energidensiteten som det undersökta flödesbatteriet erhöll under 
experimentet är inte användbart i någon typ av applicering inom industrin. 
 
Pumpeffekten som behövs för att skapa ett flöde i flödesbatteriet är 15,96 W. Det undersökta 
batteriet kan inte leverera tillräcklig effekt för att driva pumparna. Om flödesbatteriet ska bli 
användbart bör pumpeffekten utgöra en liten del jämfört med effekten som batteriet 
producerar. Effekten som flödesbatteriet behöver leverera för att vara användbart är 798 W. 
Då skulle pumpeffekterna vara 2 % av batterieffekten.  
 
Då flödesbatterier fortfarande är under utveckling är tekniken idag inte applicerbar i tunga 
fordon. Natriumbaserad elektrolyt är ett sätt att hålla kostnaderna för elektrolyten nere 
samtidigt som de är miljövänligt. Flödesbatteriets möjlighet till snabbt elektrolytbyte gör den 
mer lämpad för fordonsindustri än dagens befintliga batteriteknik. Den låga energidensiteten 
är däremot ett problem. Att applicera ett natriumbaserat flödesbatteri i tunga fordon är inte 
praktiskt eftersom körsträckan blir kort och lastkapacitet minskas.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I detta experiment var inte elektrolyten pumpbar. I framtida arbeten skulle pumpbar elektrolyt 

kunna undersökas. Se hur spänning och ström ändras med olika pumphastigeter och en 

verkningsgrad skulle kunna tas fram för att optimera flödeshastigheten. Undersökning på 

olika suspensionskoncentrationer för att studera pumpbarheten och vilken koncentration som 

ger bäst verkningsgrad för batteriet. Det finns sätt att förbättra elektrolyten, ett fortsatt arbete 

skulle kunna använda DMC i stället för vattenlösning för att se om högre spänning kan 

erhållas och hur energidensiteten påverkas av det. Den interna resistansen för ett flödesbatteri 

är en egenskap som är bra att känna till. Därför kan ett framtida arbete kunna genomföra 

experiment och beräkningar som undersöker den interna resistansen. Ett framtida arbete 

skulle även kunna vara att experimentellt testa olika membran med olika egenskaper i 

flödesbatteriet och utvärdera vilket membran som lämpar sig bäst. 

 



 

32 

REFERENSER 

Abate, T. (2017-10-09). A Standford battery based on sodium may offer more cost-effective 

storage than lithium. Hämtad 2018-04-04, från: https://news.stanford.edu/2017/10/09/sodium-

based-batteries-cost-effective-lithium/ 

Alfredsson, A & Rajput, R.K., (2009) Elkretsteori, Liber 

 

Anstenius, C.E., Baggström E,. Holmquist K,. Elding, L.I. (u.d) Titan. Hämtad 2018-05-01 

från: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/titan 

 

Batteriföreningen. (2017) Allmänt om batterier. Hämtad: 2018-06-03, från: 

https://batteriforeningen.se/allmant-om-batterier/ 

 

Battery University (2016-06-15a). BU-210b: How does the flow battery work? Hämtad 2018-

04-03, från: http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_210b_flow_battery 

Battery University (2016-05-17b). BU-408: Charging Nickel-metal-hybride. Hämtad 2018-

04-03, från: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride 

Blanc, C & Rufer, A., (2010) Understanding the vanadium redox flow batteries. In: D.A. Ng, 

ed. Path to sustainable Energy. Rijeka, Croatia: InTech, pp. 333–335. 

 

Brunini, V.E. (2012) Modeling and Design of Semi-Solid Flow Batteries, Massachusetts: 

Massachusetts institute of technology 

 

Campillo, J., Ghaviha, N., Zimmerman, N., Dahlquist, E. (2015) Flow batteries use potential 

in heavy vehicles, IEEE International conference esars, 1–6. 

Dahlquist, E. (2018) Flödesbatterier [Intervju] (2018-05-09). 

 

Dincer, I., Rosen, M.a., Zamfirescu, C. (2010) Electric and Hybrid Vehicles, Elsevier. 

 

Ellis, B.L., Nazar, L.F. (2012). Sodium and sodium-ion energy storage batteries. Elsevier, 

16:4, 168-177, DOI: 10.1016/j.cossms.2012.04.002 

 

Europeiska gemenskaperna. (2009) Salt- och natriumanrikning. Hämtad: 2018-05-11, från: 

http://agrilife.jrc.ec.europa.eu/documents/SVFactSheet-04.pdf 

 

Glaize, C. & Geniés, S. (2013). Lithium Batteries and Other Electrochemical Storage 

Systems. NJ: John Wiley and sons. 

 

Granström, B., Tyler, G., Elding, L.I., Dencker, L. (u.d.) mangan, Hämtad: 2018-05-01, från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mangan 

 

Hannan, M.A., Lipu, M.S.H., Hussain, A., Mohamed, A. (2017) A review of lithium-ion 

battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: 

Challenges and recommendations. Elsevier, 78, 834-854, DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.001 

Harrysson, J. (2017) Värmevärden 2017. Hämtad 2018-04-24, från: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_LiuZh8yfQsJ:https://www.energim

https://news.stanford.edu/2017/10/09/sodium-based-batteries-cost-effective-lithium/
https://news.stanford.edu/2017/10/09/sodium-based-batteries-cost-effective-lithium/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/titan
https://batteriforeningen.se/allmant-om-batterier/
http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_210b_flow_battery
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
http://agrilife.jrc.ec.europa.eu/documents/SVFactSheet-04.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mangan


 

33 

yndigheten.se/globalassets/statistik/branslen/varmevarden-och-

emissionsfaktorer/varmevarden_2017.xlsx+&cd=6&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari 

 

Hopkins, J.B., Smith, C.k., Slocum, H.A., Chang, Y., (2015) Component-cost and 

performance based comparison of flow and static batteries, Elsevier,1032–1038, DOI: 

10.1016/j.jpowsour.2015.06.023 

 

Karlsson. S (2014). Hur energieffektiva är elbilar?. Hämtad 2018-06-06, 

från: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/210658/local_210658.pdf 

 

Lima, P. (2017) Tesla Model 3 efficiency is impressive. Hämtad: 2018-04-24, från: 

https://pushevs.com/2017/08/01/tesla-model-3-efficiency-impressive/ 

 

Lundh, B., Albertsson, J., Björn, L.O. (u.d) Natrium. Hämtad 2018-05-01, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/natrium 

 

Ma X., Zhang H., Sun C., Zou Y., Zhang T. (2012) An optimal strategy of electrolyte flow 

rate for vanadium redox flow battery, Elsevier,153–158, DOI: 

10.1016/j.jpowsour.2011.11.036 

 

Mohd, R.M., Suleiman, M.S., Frank, C.W., (2009). Redox flow batteries for hybrid electric 

vehicles: Progress and challenges. IEEE, DOI: 10.1109/VPPC.2009.5289801 

 

Mok, B. (2017-10-06). Types of batteries used for electric vehicles. Hämtad 2018-04-03, från: 

http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/mok2/ 

Munson, B.R., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W., Rothmayer, A.P., (2013) Fluid mechanics, 

Seventh edition, John Wiley & Sons. 

Nationalencyklopedin. (u.d). Batteri. Hämtad 2018-03-28, från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/batteri 

Naturvårdsverket (2009) Fosfor – resurser, tillgång, kvalitet. Hämtad 2018-05-01, från: 

https://www.naturvardsverket.se/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avloppsslam/02-1rev-

resurser-tillgang-kvalitet.pdf 

 

Naturvårdsverket (2017-04-04). Vägtrafikens miljöpåverkan. Hämtad 2018-04-10, från: 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/  

Nguyen, T & Savinell, R.F., (2010) Flow Batteries. The Electrochemical Society Interface, 

54–56. 

 

PowerStream (2017-11-17). NiMH Battery charging basics. Hämtad 2018-04-03, från: 

https://www.powerstream.com/NiMH.htm 

Pröckl. A (2010). 55 procent verkningsgrad med bensindiesel i motorn. Hämtad 2018-06-06, 

från: https://www.nyteknik.se/fordon/55-procent-verkningsgrad-med-bensindiesel-i-motorn-

6425370 

 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/210658/local_210658.pdf
https://pushevs.com/2017/08/01/tesla-model-3-efficiency-impressive/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/natrium
https://doi.org/10.1109/VPPC.2009.5289801
http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/mok2/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/batteri
https://www.naturvardsverket.se/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avloppsslam/02-1rev-resurser-tillgang-kvalitet.pdf
https://www.naturvardsverket.se/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avloppsslam/02-1rev-resurser-tillgang-kvalitet.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/
https://www.powerstream.com/NiMH.htm
https://www.nyteknik.se/fordon/55-procent-verkningsgrad-med-bensindiesel-i-motorn-6425370
https://www.nyteknik.se/fordon/55-procent-verkningsgrad-med-bensindiesel-i-motorn-6425370


 

34 

Rudolph, S., Schröder, U., Bayanov, I.M., Hage-Packhäuser, S. (2016) ”Unexpected” 

behavior of the resistance of a vanadium redox flow battery, Elsevier, 394–401, DOI: 

10.1016/j.jpowsour.2015.11.107 

 

Slatter, M.D., Kim, D., Lee, E., Johnson, C.S. (2012). Sodium-ion batteries. Advanced 

functional materials, 23, 947-958, DOI:10.1002/adfm.2012.00691 

Sou, L. et al. (2017) “Water-in-salt” Elecrolyte Makes Aqueous Sodium-Ion Battery Safe, 

Green, and Long-Lasting. John Wiley and sons. DOI: 10.1002/aenm.201701189 

SPBI. (u.d). Priser & Skatter. Hämtad 2018-04-24, Från: http://spbi.se/statistik/priser/bensin/ 

 

SPBI. (2016). Energiinnehåll, densitet och koldioxidemission. Hämtad 2018-06-06, från: 

http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/ 

 

Svens, P. (2014). Methods for Testing and Analyzing Litium-Ion Battery Cells intended for 

Heavy-Duty Hybrid Electric Vehicles (Docktorsavhandling, KTH Royal Insititute of 

Technology). Från: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716986/FULLTEXT01.pdf 

Tang, A., Bao, J., Skyllas-Kazacos, (2013) Studies on pressure losses and flow rate 

optimization in vanadium redox flow battery, Elsevier, 154–162, DOI: 

10.1016/j.jpowsour.2013.09.071 

 

Tesla. (u.d). Model 3. Hämtad 2018-04-24, från: https://www.tesla.com/sv_SE/model3 

 

Toyota. (u.d). 2018 Corolla. Hämtad 2018-04-24, från: 

https://www.toyota.com/corolla/features/mileage_estimates/1856/1863/1866 

 

Volvo trucks (2018). Complete Specifications. Hämtad 2018-06-06, från: 

https://www.volvotrucks.com.bn/en-bn/trucks/volvo-fm/specifications.html 

 

Wang, Y., Chou, S., Liu, H., Dou, S., (2013) Reduced graphene oxide with superior cycling 

stability and rate capability for sodium storage, Elsevier,202–208, DOI: 

10.1016/j.carbon.2013.01.064 

 

Whitacre, J.F., Tevar a., Sharma, S., (2010) Na4Mn9018 as a positive electrode material for an 

aqueous electrolyte sodium-ion energy storage device. Elsevier, DOI: 

10.1016/j.elecom.2010.01.020 

You, Y., Sang, Z., Liu, J. (2016). Recent developments aqueous sodium-ion batteries. 

Materials Technology, 31:9, 501-509, DOI: 10.1080/10667857.2016.1189709 

 

Zimmerman, N. (2014) Vanadium redox flow battery. (Masteruppsats, Mälardalens högskola). 

från http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A772090&dswid=-1197 

Zipp, K. (2017-12-04). What is a flow battery? Hämtad 2018-03-28, från: 

https://www.solarpowerworldonline.com/2017/12/what-is-a-flow-battery/ 

 

 

http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:716986/FULLTEXT01.pdf
https://www.tesla.com/sv_SE/model3
https://www.toyota.com/corolla/features/mileage_estimates/1856/1863/1866
https://www.volvotrucks.com.bn/en-bn/trucks/volvo-fm/specifications.html
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A772090&dswid=-1197
https://www.solarpowerworldonline.com/2017/12/what-is-a-flow-battery/


 

35 

BILAGOR 
 
BILAGA 1 CELGARD 2500 
 

  



 

2 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


	1 inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Avgränsning

	2 Metod
	3 Litteraturstudie
	3.1 Batterier
	3.1.1 Spänning
	3.1.2 Ström
	3.1.3 Resistans
	3.1.4 Kapacitet
	3.1.5 Laddningsstatus

	3.2 Typer av batterier
	3.2.1 Nickel-Metallhybrid batteri
	3.2.2 Litium-jonbatteri
	3.2.3 Natrium-jonbatteri
	3.2.4 Flödesbatteri
	3.2.4.1. Vanadium Redox flödesbatteri
	3.2.4.2. Natriumbaserat flödesbatteri
	3.2.4.3. Effektflöde
	3.2.4.4. Battericellen
	3.2.4.5. Flödeshastighet
	3.2.4.6. Pumpeffekt
	3.2.4.7. Elektrolytmängd
	3.2.4.8. Flödesbatteriets för- och nackdelar


	3.3 Material
	3.3.1 Natrium
	3.3.2 Mangan
	3.3.3 Titan
	3.3.4 Fosfor
	3.3.5 Ketjen black
	3.3.6 Membran

	3.4 Elektrifiering av fordon
	3.4.1 Jämförelse av elektriskt fordon med bensinfordon

	3.5 Tunga fordon

	4 aktuell studie
	4.1 Tillverkning av elektrolyt
	4.2 Modulen
	4.3 Experiment
	4.3.1 Pumpbarhet
	4.3.2 Mätningar av ström och spänning


	5 resultat
	5.1 Ström och spänning vid cykling
	5.2 Energidensitet i flödesbatteriet
	5.3 Flödesbatteriets effekt
	5.3.1 Beräkning för applicering i Lastbil


	6 Diskussion
	7 Slutsatser
	8 Förslag till fortsatt arbete
	Referenser

