
MAT-VET-F 20030

Examensarbete 15 hp
Juni 2020

Elektrolytflödesbatteri
Utveckling av en elektrolytflödesbatteriprototyp 

Julia Sjödin



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

 Electrolyte Flow Battery

Julia Sjödin

Syftet med arbetet är att designa ett elektrolytflödesbatteri som
möter kraven att den perforerade laddningsuppsamlaren i batteriet ska
ska ha en resistans väl under 3 ohm samt ha god kontakt med
kompositelektroden gjord av ett aktivt elektrodmaterial belagt på
kolfiltsubstrat utan att påverka elektrolytens flödesmöjligheter. Det
finns också krav på att cellen ska vara tät, tåla en syrakoncentration
på 3,3 M (H_2SO_4) samt att flödet skapat av en pump ska ske
vinkelrätt mot kompositelektroden och laddningsuppsamlaren.
Först skapades en design som inte gav utrymme till mer elektrolyt än
vad som fick plats i kompositelektrodens porer och hade kontakter som
var en del av laddningsuppsamlaren.
Den slutliga designen är utformad så att det finns utrymme för mer
elektrolyt och kontakter i som är skilda från laddningsuppsamlarna för
att möjliggöra lättare rengöring av cellen vid behov.
Behållaren är förslagsvis gjord i Teflon då det är ett material som
tål kemisk påverkan och är omformbart, men om konstruktionen sker
genom uppvärmning så är PEEK ett bättre alternativ.
Laddningsuppsamlaren föreslås vara gjord i grafit, men kan också
tillverkas av rostfritt stål vilket är det material som fördelaktigt
används till kontakterna.
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Sammanfattning

Prototypen som utvecklades har förslagsvis en beh̊allare gjord i Teflon som kan skruvas isär till tv̊a halvor s̊a
att monteringen och framtida rengöring av cellen blir lättare. Inuti beh̊allaren finns det utrymme för elektrolyt,
en perforerad laddningsuppsamlare i grafit samt en kompositelektrod gjord utav ett aktivt elektrodmaterial
belagt p̊a ett kolfiltsubstrat i vardera halva av beh̊allaren. I överg̊angen fr̊an första versionen av designen till
den slutliga s̊a gick laddningsuppsamlaren och kontakten fr̊an att vara en och samma bit till att vara varsin.
Kontakterna föresl̊as vara av rostfritt st̊al och är placerade genom beh̊allarens kortsidor parallellt med slangen till
pumpen som driver batteriet. Materialvalet är grundat i att laddningsuppsamlaren ska ha en resistans väl under
3 ohm, att alla delar som är i kontakt med elektrolyten ska klara av en syrakoncentration p̊a 3,3M (svavelsyra)
samt hur det är att arbeta med materialet. Alla material som föreslagits mötte kraven. Teflon valdes över PEEK
d̊a den mötte kraven bättre, men under förutsättningen att konstruktion inte innefattar uppvärmning.

1 Introduktion

1.1 Varför flödesbatteri?

Syftet med detta arbete är att designa och om möjligt konstruera och testa ett elektrolytflödesbatteri (EFB).
Till följd av den tekniska utvecklingen de senaste årtionden har elkonsumtionen ökat rejält, och kommer att fortsätta
öka. Denna ökning leder även till att marknaden för elektrisk energilagring ökar. I sitt forskningsprogram Organic
Matter Based Electrolyte Flow Batteries skriver Martin Sjödin att medans den största mängd forskning hittills
har fokuserat p̊a att öka energitätheten, s̊a har inte lika mycket ansträngning lagts p̊a att hitta nya storskaliga lag-
ringslösningar där h̊allbara, säkra och billiga material är en viktig del av lösningen [1]. Som det är nu s̊a förväntas
litiumjonbatterier vara en viktig del i att utveckla ett h̊allbart sätt att tillhandah̊alla den kraft som behövs för att
kunna fortsätta den livsstil som m̊anga av oss i nuläget har. Problemet med litiumjonbatterier är att tillg̊angen
till materialet de best̊ar är begränsade och att batterierna inte är designade för att vara del av den storskalig
elektrisk energilagringen [1]. Det är som svar p̊a allt detta som elektrolytflödesbatteriet kommer in. En viktig
komponent i EFBn är kompositelektroderna best̊aende av ett aktivt elektrodmaterial belagt p̊a ett kolfiltsubstrat.
Detta organiska material erbjuder unika möjligheter att utveckla batterier som möter begränsningarna som liti-
umjonbatterierna har och batteritypen detta material bäst lämpar sig för är flödesbatteri. EFBn är tänkt att kunna
möta de begränsningar som finns med litiumjonbatterier och p̊a s̊a sätt ta plats som ytterligare ett alternativ i
framtiden.

1.2 Krav och förutsättningar för designen

Batteridesignen ska best̊a av tv̊a kompositelektroder, tv̊a laddningsuppsamlare, en separator och en beh̊allare som
ska h̊alla ihop alla andra best̊andsdelar. Utöver detta ska även en pump och elektrolyt finnas med i batteriet.
Ett krav för EFBn är att kompositelektroderna ska best̊a av ett poröst kompositmaterial som i sin tur best̊ar
av ett aktivt elektrodmaterial [2] som är belagt p̊a ett kolfiltsubstrat. Det kolfiltsubstrat som finns tillgängligt
är AvCarb G200 soft Graphite Battery felt fr̊an FuelCellStore [3]. Kompositelektroden ska kontakteras med en
perforerad laddningsuppsamlare. Laddningsuppsamlaren ska best̊a av antingen rostfritt st̊al, grafit eller liknande
material och ska även fungera som mekaniskt stöd åt kompositelektroden. Kontakten mellan laddningsuppsamlaren
och kompositelektroden behöver vara god men f̊ar inte p̊averka elektrolytens flödesmöjligheter. Detta leder till att
trycket som h̊aller ihop delarna behöver vara s̊a pass stort att s̊a mycket av ytorna som möjligt har kontakt men inte
s̊a stort att porvolymen i kolfiltesubstratet minskar. För att undvika kortslutning s̊a placeras en cellulosabaserad
separator mellan de tv̊a kompositelektroderna, i detta fall gjord av filterpapper.

Beh̊allaren som h̊aller ihop allt ska ha ett inlopp samt ett utlopp för elektrolytlösningen som best̊ar av antingen
1M H2SO4 och 3M NaCl i vatten eller 3,3M H2SO4 i vatten. Detta ska vara anslutet till ett externt horisontellt
flöde, allts̊a vinkelrätt mot laddningsuppsamlaren och kompositelektroden, som ska drivas av pumpen. Pumpen
som finns tillgänglig är en Agilent Technologies 89052B peristaltpump. Hur best̊andsdelarna relaterar till varandra
finns illustrerat schematiskt i figur 1. Beh̊allaren ska även vara s̊a tät som möjligt, helst lufttät, men åtminst̊ande
s̊a tät att inget av elektrolyten läcker ut. Krav p̊a materialval är att alla best̊andsdelar ska t̊ala elektrolyten, allts̊a
kunna motst̊a 1M H2SO4(aq) och 3M NaCl(aq) lösning samt bör t̊ala en syrakoncentration p̊a 3,3M (H2SO4(aq)).
Materialvalet för laddningsuppsamlaren ska dessutom möta restriktionen att konduktiviteten i materialet ska vara
tillräckligt hög s̊a att resistansen i laddningsuppsamlaren är väl under 3 Ω vilket är resistansen kompositelektroden
har. Tre EFBs ska designas där diametern p̊a kompositelektroden ska vara 1 cm, 2 cm respektive 3 cm.
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Figur 1: Schematisk presentation av EFB-prototypen att utg̊a ifr̊an.

1.3 Teori rörande material

De material som förslagsvis kan användas för tillverkning a laddningsuppsamlarna är grafit och rostfritt st̊al. Samma
material är även föreslagna för att tillverka kontakterna. För beh̊allaren har materialen PEEK och Teflon föreslagits.
Grafit är en mineral som är en modifikation av kol och används bland annat vid tillverkning av grafitelektroder
som utmärks av god elektrisk ledningsförm̊aga och kemisk resistens [4]. Resistiviteten för grafit är ungefär 1 ∗ 10−5

Ωm [5] vilket kan användas för att beräkna resistansen enligt ekvation 1

R = ρ ∗ L
A

(1)

där R är resistansen, ρ resistiviteten, A genomskärningsarean och L längden. Grafit har även egenskaperna att det
är mjukt, lätt flexibel och har en smältpunkt p̊a 3390 grader Celsius [6].
Rostfritt st̊al är en järnlegering med god förm̊aga att motst angrepp fr̊an atmosfären, vatten och lösningar av
syror, salter och alkalier och best̊ar främst av krom men även av molyben, nickel och kväve [4]. Det finns fyra
huvudgrupper av rostfritt st̊al, Austenitiska, Ferritiska, Duplexa och Martensitiska där det Austenitiska är den
vanligast [7]. För rostfritt st̊al är resistiviteten lägre än för grafit med ett värde p̊a 1, 6 ∗ 10−7Ωm [5]. Rostfritt st̊al
g̊ar även att forma och bearbeta p̊a flera olika sätt. Exempelvis s̊a kan man gjuta, hydroforma, trycksvarva, klippa
till mm [7].
PEEK är en termoplast [4] och är t̊alig mot de vanligaste lösningsmedlen [8]. Termoplaster har som egenskap att
de vid uppvärmning blir formbara vilket gör att de är återvinningsbara [4]. PEEKs brottöjning ligger p̊a 30 till 150
procent, Young’s modul 3,5 till 3,9 GPa och flexibiliteten är i samma omr̊ade p̊a 3,7 till 4 GPa.
Teflon är en fluoretenplast som i sin tur ocks̊a är, likt PEEK, en typ av termoplast. Fluoretenplast har som egenskap
att vara utmärkt kemiskt beständigt mot syror och alkalier. De mekaniska egenskaperna fluoretenplast har är att
dess dragbrottsgräns är 15 till 35 MPa, brottöjningen är 200 till 400 procent och slagsegheten är utmärkt [9].

2 Resultat

2.1 Metoden illustrerat av den första versionen

Utg̊angspunkten för att komma ig̊ang med designen av elektrolytflödesbatteriet var det faktum att kontakten mel-
lan laddningsuppsamlaren och kompositelektroden ska vara god och att beh̊allaren ska vara s̊a tät som möjligt.
Det var tidigt bestämt att det vore en fördel att designa tv̊a halvor av EFBn s̊a att monteringen blir enklare. Det
bestämdes även att en kompression p̊a 1 mm skulle behövas för att uppn̊a god kontakt mellan laddingsuppsamlarna
och kompositelektroderna. Detta leder till att avst̊andet mellan de tv̊a laddningsuppsamlarna blir tjockleken p̊a
kompositelektroden multiplicerat med tv̊a plus separatorns tjockleken minus 1 mm. Kolfilten som kompositelektro-
den best̊ar av har en tjocklek p̊a 6,5 mm och fillterpappret som används till separatorn har en ungefärlig tjocklek
p̊a 0,1 mm, vilket leder till ett avst̊and mellan laddningsuppsamlarna p̊a 12,1 mm. Separatorn behöver även ha en
diameter som är n̊agot större än diametern p̊a kompositelektroderna s̊a att den täcker elektroderna ordentligt för
att undvika kortslutning. Detta leder till att separatorn behöver vara mellan halvorna och inte i beh̊allaren d̊a för
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att batteriet ska fungera som det ska s̊a behöver den inre diametern av beh̊allaren vara samma som kompositelek-
trodens diameter för att försäkra att all elektrolyt flödar genom laddningsuppsamlarna och kompositelektrodern.
Avst̊andet mellan laddningsuppsamlaren och öppningen i de b̊ada halvorna blir d̊a 6 mm.
Det första steget var att f̊a grepp om storleksordningen p̊a designen, nästa steg är att komma fram till var alla
best̊andsdelar ska f̊a plats och hur designen ska h̊alla tätt. För den första versionen av designen s̊a antogs det att
ingen extra volym för att f̊a plats med elektrolyten skulle behövas och att utrymmet som finns i kolsubstratfiltens
porer fick räcka. Detta leder till att den inre volymen av beh̊allarens halvor har en tjocklek p̊a 6 mm adderat med
laddningsuppsamlarens tjocklek. Laddningsuppsamlaren utformades som en 1 cm tjock disk med samma diameter
som kompositelektroden och med en flärp med tjocklek och bred p̊a 5 mm. Disken är även perforerad med 2,5 mm i
diameter stora h̊al placerade i ett mönster där alla h̊al är 5 mm ifr̊an alla närmaste grannar. Flärpen p̊a laddnings-
uppsamlaren ska sticka ut genom beh̊allaren för att fungera som en kontakt. Den tv̊adelade beh̊allaren designades
s̊a att den helt omsluter de andra best̊andsdelarna, har en vägg med en tjocklek p̊a 5 mm, har tv̊a h̊al (ett för
kontakten och ett för slangen fr̊an pumpen), samt en öppning som sluts när de tv̊a delarna monteras ihop. För att
h̊alla tätt används packning p̊a alla ställen det finns öppningar. Mellan de tv̊a halvorna placeras en plantätning
där den inre diametern, likt mycket annat i designen, är samma som diametern för kompositelektroderna och runt
slangen fr̊an pumpen och kontakterna ska det finnas packning av sorten o-ring. Runt öppningen är kanten bredare
än för resten av beh̊allaren, detta för att f̊a plats med fyra 5 mm i diameter stora h̊al där bultar för att h̊alla ihop de
tv̊a delarna ska kunna användas. Eftersom plantätningens förh̊allande mellan innerdiametern och ytterdiametern
inte är konstant s̊a är kanten p̊a beh̊allarnas storlek anpassade efter detta s̊a att kanten har tjockleken tätningens
innerdiameter subtraherat fr̊an ytterdiametern dividerat p̊a tv̊a adderat med 10 mm, där de 10 mm är utrymmet
där h̊alen placeras. Alternativt är kantens tjocklek 15 mm om avst̊andet mellan innerkanten och ytterkanten p̊a
tätningen är mindre än 5 mm. P̊a den ena halvan av beh̊allaren utformades det även en indentering som har syftet
att h̊alla plantätningen p̊a plats. Indenteringens djup bestäms av plantätningens tjocklek minus 0,5 mm. Ritningar
som beskriver den första designen finns i figur 2, 3 och 4.

Figur 2: Första versionen av ritningen för
EFB-prototypen med en diameter p̊a 1 cm.

Figur 3: Första versionen av ritningen för
EFB-prototypen med en diameter p̊a 2 cm.
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Figur 4: Första versionen av ritningen för EFB-prototypen med en diameter p̊a 3 cm.

2.2 Resultat; Den slutliga versionen

Efter att det hade funderats vidare p̊a hur den första designen s̊ag ut ins̊ags det att det skulle vara bra om det fanns
extra utrymme för elektrolyten samt även att det vore en fördel om man kunde plocka isär cellen för rengöring.
Detta leder till laddningsuppsamlaren blev omarbetad till endast en disk med en tjocklek p̊a 5 mm och kontakten
blev en egen del. Istället för att ha kontakten placerad p̊a l̊angsidan s̊a placerades fyra kontakter för vardera halva
p̊a kortsidorna vilket gjorde att beh̊allaren kunde vara en hel cylinder. Att ha beh̊allaren som en hel jämn cylinder är
en fördel d̊a det är design som b̊ade är enklare att konstruera och stadigare. I den slutliga versionen är kontakterna
en del av beh̊allaren s̊a ingen packning är nödvändig runt dessa. Den nya tjockleken p̊a beh̊allarens väggar är
samma som kanten vid öppningen p̊a den första designen. För att se till att laddningsuppsamlaren fortfarande kan
sitta fixerat p̊a ett ställe samtidigt som det finns utrymme för elektrolyt s̊a utformades det ocks̊a en smal kant som
laddningsuppsamlaren kan vila p̊a i botten av de tv̊a halvorna av beh̊allaren. Kanten har en höjd och bredd p̊a 2,5
mm för alla storlekar p̊a diametern utom för diametern p̊a 1 cm där bredden är 1,5 mm s̊a att volymen i beh̊allaren
inte bara är en fortsättning av h̊alet för pumpslangen. Kontakterna har ocks̊a smalnats av till 2,5 mm respektive
1,5 mm istället för 5 mm i bredd och tjocklek. I övrigt är de b̊ada designerna lika. Ritningarna för den slutliga
designen kan ses i figur 5, 6 och 7

Figur 5: Slutliga ritningen för EFB-prototypen
med en diameter p̊a 1 cm.

Figur 6: Slutliga ritningen för EFB-prototypen
med en diameter p̊a 2 cm.
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Figur 7: Slutliga ritningen för EFB-prototypen med en diameter p̊a 3 cm.

I figur 8, 9 och 10 illustreras nästa steg i arbetsg̊angen där en CAD ritning för laddningsuppsamlaren och de
b̊ada halvorna av beh̊allaren har ritats d̊a dessa delar blir tydligare i ett tre dimensionellt medium. I figurerna s̊a
syns till exempel kanten laddningsuppsamlarna kontakterar tydligare än i den tv̊a dimensionella ritningen, vilket
även är fallet för indenteringen som plantätningen placeras i.

Figur 8: CAD-ritning av beh̊allaren och ladd-
ningsuppsamalren med en diameter p̊a 1 cm.

Figur 9: CAD-ritning av beh̊allaren och ladd-
ningsuppsamalren med en diameter p̊a 2 cm.

Figur 10: CAD-ritning av beh̊allaren och laddningsuppsamalren med en diameter p̊a 3 cm.
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3 Diskussion

För fortsatt studie är att ta designen fr̊an ritning- och CAD-stadiet till konstruktionstadiet ett logiskt nästa steg.
Del för del är det i huvudsak beh̊allaren och laddningsuppsamlarna som behöver tillverkas d̊a s̊adant som packning,
bultar, pump och slangar redan är existerande varor och kompositelektroderna och separatorn ska skäras ut ur
kolfiltsubstratet samt filterpappret.
Kraven p̊a laddningsupsammlarna är att deras resistans ska var väl under 3 Ω. Utöver det s̊a ska alla delar ska
kunna motst̊a 1M H2SO4(aq) och 3M NaCl(aq) lösning samt bör t̊ala en syrakoncentration p̊a 3,3M (H2SO4(aq)).
I tabell 1 visas resistanserna för laddningsuppsamlarna uträknat med ekvation 1 och värden tagna fr̊an m̊atten p̊a
laddningsuppsmalarna i resultatdelen och resistiviteten för grafit och rostfritt st̊al tagna fr̊an teorin.

Diameter (cm) Resistans grafit (Ω) Resistans rostfritt st̊al (Ω)
1 4, 49 ∗ 10−4 7, 18 ∗ 10−6

2 1, 79 ∗ 10−4 2, 86 ∗ 10−6

3 8, 15 ∗ 10−5 1, 30 ∗ 10−6

Tabell 1: Resistansen för de olika storlekarna av laddningsuppsamlare och de olika materialen.

Som synes i tabellen s̊a är resistanserna för laddningsuppsamlarna gjorda av rostfrittst̊al lägre än resistanserna
för grafit, men b̊ada sorterna är väl under 3 Ω. S̊a när det kommer till kravet p̊a resistansen är rostfritt st̊al bättre,
men grafit har som egenskap att den har god elektrisk ledningsförm̊aga och möter ocks̊a resistanskravet. P̊a samma
sätt är rostfritt st̊al t̊aligare generellt än vad grafit är, men b̊ada har god kemiskresistans vilket var det enda kravet
som sattes p̊a t̊aligheten. Konstruktionsmässigt s̊a har grafit egenskapen att den är mjuk vilket leder till att det
antagligen är lättformat. Däremot, med erfarenheter tagna fr̊an blyertspennor, kan grafit vara ganska ömt̊aligt när
det är smalt, s̊a som material till kontakterna är inte grafit ett självklart val. De flesta metoderna som tas upp i
Formbarhet hos rostfritt st̊al [7] som tryckssvarvning med mera, är anpassade för konstruktion av förem̊al i större
storleksordning än vad laddningsuppsamlarna och kontakterna är i. Däremot s̊a nämns det i förbig̊aende att det g̊ar
att klippa till pl̊aten, vilket är en rimlig metod att använda i detta fall. Dock kan det vara sv̊arare än för grafit att
f̊a till rätt form d̊a rostfritt st̊al är h̊ardare. Förslagsvis s̊a används grafit till laddningsuppsamlarna d̊a det är ett
material som kan vara lättare att forma och rostfritt st̊al till kontakterna d̊a dessa inte kan tas isär fr̊an beh̊allaren
och d̊a kan dra nytta av det rostfria st̊alets förm̊aga att t̊ala angrepp fr̊an det mesta. I övrigt s̊a möter annars b̊ada
materialen kraven satta p̊a EFBn.
För beh̊allaren s̊a har b̊ade PEEK and Teflon fördelen att de är formbara vid uppvärmning vilket kan vara en
fördel vid konstruktion och leder till att det är återvinningsbar plast. B̊ada plasterna är även kemiskt t̊aliga, med
Teflon som det alternativet som är t̊aligast d̊a denna är utmärkt kemiskt beständig mot alla typer av syror och
alkalier medans PEEK endast är t̊alig mot de vanligaste lösningsmedlen. En nackdel med Teflon om man väljer att
bearbeta plasten via uppvärmning är att fluoretenplast, vilket antyds fr̊an namnet, inneh̊aller fluor som är giftigt
i för stora mängder. Giftigt material kombinerat med uppvärmning resulterar i giftiga ångor vilket skulle vara en
hälsorisk för den som genomför konstruktionen. Risken med giftiga ångor är däremot inget problem med PEEK.
S̊a om bearbetningen sker med uppvärmning s̊a är användningen av PEEK att föredra d̊a detta material möter
alla krav och saknar nackdelarna som finns med Teflon. Om konstruktionssättet istället är mekanisk bearbetning
s̊a verkar Teflon vara mjukare än PEEK d̊a lägre tryck behövs innan det blir midjebildning och brottöjningen har
en högre procent. Detta kan vara en fördel d̊a mjuka material är lättare att forma. B̊ade PEEK och Teflon möter
restriktionerna för EFBn, där Teflon möter kraven n̊agot bättre. Däremot kan Teflon utgöra en risk för den som
konstruerar batteriet om detta sker genom uppvärmning. S̊a vid gjutning eller annan högtemperaturbearbetning
är PEEK det bättre valet, men vid annan typ av bearbetning är Teflon bäst.

4 Slutsats

Ritningen för den slutliga designen av Elektrolytflödesbatteriet kan ses i figur 5, 6 och 7. Storleken p̊a designen är
utformad runt diameterm̊attet p̊a kompositelekktroderna som är 1 cm, 2 cm respektive 3 cm. Beh̊allaren är en full
cylinder, gjord förslagsvis i Teflon om konstruktionen inte sker genom uppvärmning, delad i tv̊a delar som h̊alls
ihop med hjälp av fyra bultar. Bultarna är placerade s̊a att de inte g̊ar igenom plantätningen vars placering är
markerad med en sk̊ara gjord runt öppningen p̊a den ena halvan av beh̊allaren. I vardera halva placeras först en
laddningsuppsamlare gjord i grafit och med samma diameterm̊att som kompositelektroden och med en tjocklek p̊a
5 mm samt är även perforerad med 19, 7 respektive 4 h̊al som vardera har en diameter p̊a 2,5 mm. Laddnings-
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uppsamlaren är placerad mot en kant som gör att den är 2.5 mm fr̊an beh̊allarens kortsida och p̊a s̊a sätt skapar
ett utrymme där elektrolyt kan förvaras. CAD-ritningar som beskriver beh̊allardelarna och laddningsuppsamlaren
kan ses i figur 8, 9 och 10. Genom kortsidan, längs med kanten som laddningsuppsamlaren är emot, finns det
fyra kontakter i rostfritt st̊al och i mitten en slang som leder till en Agilent Technologies 89052B peristaltpump.
Runt slangen finns en o-ring packning som ser till att inget läcker ut runt slangen. Mot laddningsuppsamlaren är
kompositelektroden som är gjord av kolfiltsubstrat som är belagd med ett aktivt elektrodmaterial. Denna är 6,5
mm tjock och sticker ut 0,5 mm över kanten p̊a beh̊allaren s̊a att när allting är slutet kompositelektroden och ladd-
ningsuppsamlaren har garanterad god kontakt. Slutligen s̊a finns det mellan de tv̊a batterihalvorna en separator
gjord av filterpapper, med en diameter som är 1 cm större än vad kompositelektrodens diameter är, som har till
uppgift att skilja kompositelektroderna åt och förhindra kortslutning.
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polymer based proton battery that can withstand rapid constant-voltage charging and sub-zero temperatures.
Angew. Chem. Int. Ed. 2020.

[3] https://www.fuelcellstore.com/avcarb-g200-felt?search=av\%20carb&page=2. 2020.

[4] Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra böcker. 1995.
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