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I 2005 lancerede Danmarks Tekniske 
Universitet et nyt bud på et hydrogen-

lager til biler – brintpillen – hvor hydro-
genforbindelsen er pakket så tæt sam-
men, at en bil kan få en rækkevidde på 
500 kilometer med en 50 liters tank.

I brintpillen lagres hydrogen i form af 
ammoniak, som er bundet reversibelt til 
et salt. Volumentætheden er 60-70 pro-
cent større end i fl ydende hydrogen, og 
faktisk er atomerne pakket så tæt sam-
men, at det svarer til at lagre hydrogen-
gas i en tryktank ved 1400 bar. Ammoni-
ak er en giftig, brandbar og ildelugtende 
gas, men opbevares sikkert i pillen, da 
ammoniakken er bundet med en stærk 
kompleksbinding. Man kan med sindsro 
tage en brintpille i hånden og holde en 
lighter hen under den. En fordel ved at 
anvende ammoniak som hydrogenbærer 
er, at der allerede fi ndes et globalt distri-
butionssystem, fordi ammoniak bruges 
som gødning verden over. “Derfor vil det 
være relativt let at opbygge et netværk af 
tankstationer, hvor bilerne kan få fyldt 
deres brintpiller op”, siger Claus Hviid 
Christensen fra DTU.

De nuværende brintbiler med brændsels-
celler anvender PEM–celler (Proton Ex-
change Membrane Cell), som arbejder ved 
80 grader, og som kræver meget rent hy-
drogen. Det kræver effektiv integration 
af lagring, ammoniakdekomponering og 
brændselscelle at få den optimale udnyt-
telse, således at der ikke spildes energi i 
form af varme. For det første hentes am-
moniakken ud af brintpillen ved tempe-
raturer på 100–330 grader, så man skal 
tilføre ekstra energi i form af varme for 
at gøre brændstoffet tilgængeligt. For 
det andet skal ammoniakken derpå om-
dannes til hydrogen og nitrogen ved en 
katalytisk proces ved 300–400 grader.

Brintpillerne kan endnu lettere spille 
sammen med keramiske SOFC–brænd-
selsceller, som arbejder ved temperatu-
rer på 750 grader. Her kan varmen fra 
brændselscellen genbruges til at drive 
ammoniak ud af brintpillen, og SOFC–
cellerne kan omsætte ammoniak direk-
te. Hidtil har bilindustrien været tilba-
geholdende med at eksperimentere med 
SOFC–celler i biler på grund af den høje 
arbejdstemperatur, som bl.a. medfører, 
at brændselscellerne bruger et kvarters 
tid på at varme op – og hvem gider vente 
på det, når bilen skal startes om morge-
nen? “Løsningen kan være hybridbiler, 
hvor elektromotoren forsynes med strøm 
fra et batteri, indtil brændselscellerne er 
klar”, siger Claus Hviid Christensen. “Vi 
er i tæt kontakt med store bilfabrikker 
i USA og Asien, som er interesserede i 
brintpillen”.

Forskergruppen fra DTU har dannet fi r-
maet Amminex, som skal udvikle sam-
spillet mellem brintpiller og SOFC–celler 
i samarbejde med Risø og Haldor Topsøe 
A/S. “Brintpillen er ikke blot relevant 
som hydrogenlager i biler, men også i 
små køretøjer som trucks og motorplæ-
neklippere”, siger Claus Hviid Christen-
sen.

Brintpillen er mest energiøkonomisk, 
hvis ammoniakken produceres ud fra 
naturgas. Brintpillen kan også tankes 
op med hydrogen dannet med energi fra 
vedvarende energikilder som vindmøller, 
men her sker der et betydeligt energitab 
undervejs på grund af de mange omdan-
nelser: Strøm til elektrolyse der danner 
hydrogen, hydrogen til ammoniak, bin-
ding af ammoniak i magnesiumchlorid, 
frigivelse af ammoniak og omsætning i 
SOFC–brændselscellen.

Brintpillen på billedet vejer et 
gram og indeholder lige så me-
get hydrogen som en liter hy-
drogengas ved atmosfærisk 
tryk. I brintpillen lagres hydro-
gen i ammoniak.
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