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Et bud på fremtidens hydrogentank er metalhydrider, 
som har indbygget hydrogen som hydrid i deres kry-

stalgitre. Metallerne afgiver varme, når de optager hydro-
gen, og de skal have tilført varme for at frigive hydrogen 
igen. Metalhydrider er afprøvet i nogle af Daimler–Chryst-
lers brintbiler og anvendes også som hydrogenlager i ver-
dens første serieproducerede brinttruck, som fremstilles 
af det danske fi rma H2Logic.

I en biltank skal metalhydridet kunne optage hydrogen i 
et omfang, der svarer til 6,5 procent af dets masse, hvis 
tanken skal være tilpas lille. Det kan fx opnås med mag-
nesium. Samtidig skal hydridet kunne optage hydroge-
net hurtigt, så en optankning ikke bliver en tålmodig-
hedsprøve, og frigive hydrogenet tilstrækkeligt kvikt til 
bilens brændselsceller. Det er ikke lykkedes med mag-
nesium, som optager hydrogen meget langsomt, og som 
kun frigiver hydrogen hurtigt nok ved meget høje tem-
peraturer.

På det seneste er der opnået lovende forsøgsresultater 
med komplekse hydrider, der består af lette metaller som 
lithium, natrium og aluminium tilsat små mængder af 
et tungere metal som titan, der hjælper hydrogen ind og 
ud af hydridet. “Vi ved ikke præcis, hvad der sker, for 
fysikken bag de komplekse hydriders gode egenskaber 
er ukendt. Derfor undersøger vi mekanismerne for at gø-
re det muligt at designe mere effektive hydrider”, siger 
Allan Schrøder–Pedersen fra Risø. Forskningen sker i 
samarbejde med DTU, Aarhus Universitet, Haldor Top-
søe A/S og Danfoss A/S.
 
De komplekse hydrider kan lagre hydrogen svarende til 
5–20 procent af deres masse, og optagelse og frigivelse 
sker rimeligt hurtigt ved lavere temperaturer end med 
magnesium. En hydrogentank med komplekse hydri-
der vil veje og fylde omkring det dobbelte af en benzin-
tank, hvis den skal rumme den samme energimængde. 
“Til gengæld udnytter bilens brændselsceller hydrogen 
dobbelt så effektivt, som en forbrændingsmotor udnyt-
ter benzin. Derfor kan komplekse hydrider måske bane 
vej for, at en brintbil kan få samme rækkevidde som en 
benzinbil med en tank af nogenlunde samme størrelse”, 
siger Allan Schrøder–Pedersen.
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Metalhydrider:

     H2 + 2 M  →   2 H + 2 M  →   2MH

M står for et metalatom.


