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1. Formáli  

 

Sú hugmynd að nota hreina orkugjafa til að knýja ökutæki er mjög göfug. Stjórnvöld beggja 

megin Atlantshafs þrýsta á um að ákveðin prósenta ökutækja sé hrein, „zero emission“, 

ökutæki. Það hefur þó sýnt sig að rafbílar sem knúnir eru eingöngu á rafmagni eru ekki án 

vankanta.  

 

Einn þáttur af þeim er skortur á forsjálni notenda varðandi ökudrægni sem getur snúið að því 

að muna að hlaða ökutækið á milli ökuferða og síðan sá óþæginda þáttur sem fylgir því að 

geta ekki gengið að orku jafn víða og með jarðefnaeldsneyti og geta hagað ferðum sínum án 

þess að þurfa að skipuleggja þær sérstaklega með fyrirvara eða hreinleg ekki komast heim 

aftur.  

 

Líklegt er að sumir notendur ökutækja velji „örugga“ kostinn þ.e. ökutæki knúið 

jarðefnaeldsneyti vegna hræðslu við að verða „eldsneytis“ laus á rafbíl og geta lítið gert til að 

bregðast við því annað en að láta draga ökutækið og vera stopp í margar klukkustundir á 

meðan hann er að hlaðast. 

 

Annað vandamál getur verið það að hluti af orku rafbíls getur þurft að fara í að hita rafhlöður 

ökutækisins til að þær gefi ásættanlega orku í upphafi ökuferðar og upphitunin getur tekið 

einhvern tíma áður en hægt er að aka rafbílnum undir fullum afköstum. 

 

 Í þessu verkefni er reynt að skoða hvort hægt sé að leysa a.m.k. eitt þeirra eða koma með 

hugmynd að lausn. 

 

Við því var að búast að ekki yrði auðvelt að fá allar nauðsynlegar upplýsingar frá 

framleiðendum þar sem sumar þeirra teljast vera trúnaðarmál og einhverjar á tilraunastigi. 

 

Allsendis óvíst var í upphafi að niðurstaða verkefnisins yrði að fýsilegt verði að nota metanól 

efnarafal sem orkugjafa fyrir rafbíl, en þó mögulega sem varafl til að skila ökutæki á 

rafhleðslustöð. 

 

Gert er ráð fyrir því að þeir sem rýna þessa samantekt hafi rafmagnsmenntun að baki og því 

ekki farið í smátriði í útskýringum. Þess skal getið að höfundur er ekki efnafræðingur en leitar 

hér leiða til að útskýra efnafræðina í einföldu máli til glöggvunar. 

 

Hugmyndin að þessu verkefni kom frá Kristni Sigurjónssyni kennara hjá HR. Höfundi þótti 

verkefnið áhugavert þó svo að ljóst var í upphafi að ekki var víst hvert verkefnið myndi stefna 

eða hver útkoman úr því yrði. Höfundur vil þakka Kristni fyrir hugmyndina og aðstoð meðan 

á vinnslu verkefnisins stóð. 
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2. Inngangur 

 

Með tilliti til þess að um hreinan varaflgjafa er að ræða verður skoðuð hver akstursdrægni 

ökutækis þarf að vera til að geta komist í neyðarhleðslu (hraðhleðslustöð) og þar með 

dreifingu þeirra. 

 

Reiknað verður með því að ökutækið sé notað innan og í kringum höfuðborgarsvæðisins enda 

er þjónusta við rafbíla (hleðslustöðvar aðeins á suð-vestur horni landsins, höfuborgarsvæðið, 

Borgarnes, Reykjanesbær og Selfoss. 

 

Mikill munur er á orkunotkun og langdrægi rafbíla eftir því hvort þeir aka á jafnsléttu, niður 

brekku eða upp brekku með tilliti til þess þarf akstursmynstur að vera breytilegt við skoðun 

orkuþarfar. Einnig skiptir aksturlag ökumanns, veður og vindar máli. 

 

Skoða þarf fyrirferð og þyngd með tilliti til orkuframleiðslu metanól efnarafals til að gera 

grein fyrir hvort slík lausn sé í raun nýtileg. Einnig þarf að reyna að átta sig á kostnaði 

tengdum honum sem og rekstrarkostnaði.  

 

Reynt verður að skoða hvernig þróun slíkra efnarafala hefur verið og hvort sú þróun sé líkleg 

til að fleygja eitthvað fram á næstunni. 

 

Þess má geta að í fyrsta skipti frá upphafi sölu nýrra bíla á Íslandi gerðist það núna í mars 

2015 að rafbíll var söluhæsta einstaka undirgerð bíla á Íslandi en það var Nissan Leaf frá BL. 
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3. Aðgengi að orku fyrir rafbíla. 

 

Það er rétt nýlega sem farið er að mæta þörfum notenda rafbíla með hraðhleðslustöðvum en 

þó ekki allsstaðar. Á höfuðborgarsvæðinu eru all nokkrar stöðvar sem hægt er að tengja rafbíl 

og fá hraðhleðslu til að geta bjargað sér ef á þarf að halda.  

Þó að hraðhleðslustöðvar séu aðgengilegri í dag verður að líta á þær sem neyðarráð þar sem 

jafnan fer betur með rafgeyma að hlaða þá hægari hleðslu en slíkt gerist þá jafnan að nóttu til 

þegar rafbíllinn er ekki í notkun. 

Yfirlit hraðhleðslustöðva á höfuðborgarsvæðinu en slíkar stöðvar eru einnig í Borgarnesi, á 

Selfossi og í Reykjanesbæ. 

 

Miðað við þetta kort hraðhleðslustöðva og þéttleika þeirra þyrfti varaorka að duga til að koma 

rafbíl um 5 til 10 km ef miðað er við innan höfuðborgarsvæðið eingöngu. 25 til 50 kílómetra 

ef miða skal við ytra svæði hraðhleðslustöðva og að ökutæki komist að minnsta kosti hálfa 

leið frá höfuðborgarsvæðinu að einhverjum af eftirtöldum stöðum, Borgarnes (100 km 

fjarlægð), Reykjanesbær og Selfoss (50 km fjarlægð). 

Mögulegt er að taka þurfi tillit til þess hvort þegar sé bíll á hraðhleðslustöð sem getur aukið 

biðtíma eftir hleðslu þar sem hver bíll er þar frá 15 til 30 mínútur og mætti nota símaapp þar 

sem ökumaður rafbíls getur séð í rauntíma hvort hleðslustöð sé laus eða upptekin. 

Fyrirmyndir af slíku eru til í Evrópu. 
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4. Efnarafalar 

 

Efnarafalar eru af nokkrum mismunandi gerðum. Þeir eru jafnan skilgreindir af þeirri gerð 

sem raflausnar-membran er sem skilur að efnahvörf súrefnis og eldsneyti. Efnarafalar vinna á 

mjög mismunandi hitastigi sem síðan takmarkar mjög hvar hægt er að nýta þá til 

raforkuframleiðslu. Þeir eru jafnan minna takmarkaðir af hreinleika orkugjafans eftir því sem 

vinnuhitastig þeirra fer upp. Í einföldu máli þá vinna efnarafalar að því að umbreyta orkugjafa 

svo hann losi vetniseindir og síðan raforku úr vetninu. 

 

Einn af kostum lághita efnarafala er að þeir skila afköstum nánast fyrirvaralaust en ókostir 

getur verið minni nýtni. Háhita efnarafalar menga hins vegar minna og membran í þeim endist 

alla jafna lengur, biðtími getur hins vegar verið nokkur áður en hægt er að nýta orku frá þeim. 

Hiti getur nýst sem aukaafurð í háhitagerðum efnarafala. 

 

Helstu gerðir efnarafala. 

 

Alkaline efnarafalar (AFC) vinna með 

þjappað vetni og súrefni . Þeir nota yfirleitt 

lausn af kalíumhýdroxíði (KOH) í vatni eins 

og raflausn þeirra. Nýtni er um 70 prósent, 

og vinnsluhiti 150 til 200 C°. Alkali 

efanarafalar framleiða á bilinu 300 wött (W) 

til 5 kW (kW) . Alkali efnarafalar voru 

notaðar í Apollo geimfar til að framleiða 

bæði rafmagn og drykkjarvatn um miðja 

síðustu öld. Þeir þurfa hreint vetni sem 

eldsneyti. Platínan í rafskauti þeirra er dýr. 

 

 

 

Steyptir karbónat efnarafalar (MCFC) nota háhita 

efnasambönd úr salt karbónat (CO3) (eins og 

natríum eða magnesíum) sem raflausn. Nýtni er á 

bilinu frá 60 til 80 prósent , og vinnsluhiti er um 

það bil 650 C°. Einingar eru til með afköst allt að 2 

megavött (MW). Hátt hitastig minnkar líkur á 

kolmónoxíð mengun „eitrun“ rafalans. Hitinn sem 

fellur afgangs er hægt að nýta í annað eins og hitun 

eða umbreytingu yfir í rafmagn. Nikkel sem notað 

er sem rafskautshvati er ódýrt miðað við platínu 

sem  notuð er í mörgum öðrum efnarafölum. 

Kolefnis jónir úr raflausninni leysast þó upp í 

umbreytingunni, sem gerir nauðsynlegt að bæta 

koltvísýringi við raflausn til að mæta því tapi. Hár hiti takmarkar þó hvaða efni er hægt að 

nota í rafalann og notkun á ekki við nema vissar aðstæður og getur trúlega ekki talist fýsileg 

lausn nema þá fyrir verksmiðjur eða við sérstakar aðstæður. 

 

 
 



9 

 

 

 

Solid Oxide (SOFC) efnarafalar nota hart 

keramik efnasamband úr málmoxíð (eins og 

Kalsíum eða Sirkon) (O2) sem raflausn . Nýtni er 

um 60 prósent, vinnuhiti er um 1.000 C°. SOFC 

efnarafals framleiðsla er allt að 100 kW. Við svo 

háan hita þarf ekki draga vetnið úr eldsneytinu 

áður en það fer í SOFC efnarafalann. Eins og í 

MCFC efnarafalanum er hægt að nýta afgangs 

hitann sem fellur til í annað. Vegna hins mikla 

hita nýtist þessi gerð ekki nema í stórum 

einingum við sérstakar aðstæður.  

 

 

 

 

Fosfórsýru efnarafalar (PAFC) nota fosfórsýru sem raflausn. Nýtnisvið þeirra er frá 40 til 80 

prósent, vinnsluhiti þeirra er á milli 150 til 200 C°. Fosfórsýru efnarafalar geta framleitt allt 

að 200 kW, þó hafa allt að 11 MW einingar verið prófaðar. Þeir þola kolsýrings magn upp að 

um 1,5 prósent, sem víkkar val á eldsneyti sem þeir geta notað . Ef bensín er notað, þarf að 

fjarlægja brennistein úr því. Platínu rafskaut er notað, og hlutar rafalans verða að geta staðist 

ætandi sýru .  

 
 

 

 

Proton Exchange Membrane (PEM) „Róteindar membru“ efnarafalar vinna með 

fjölliðuraflausn í þunnu formi, sem er gegndræpt þunnt efni og hleypir róteindum í gegn. 

Nýtni er um það bil 40 til 50 prósent, og vinnsluhiti er um það bil 80 C°. PEM efnarafals 

framleiðsla getur verið frá mjög litlum (mælt í mW) til 250 kW. Fjölliðan í membrunni er 

sveigjanleg og lekur hvorki  né springur. Þessir efnarafalar vinna við lágt hitastig sem gerir þá 

hentuga fyrir heimili og ökutæki. Eldsneyti sem notað er í PEM efnarafala þarf að vera mjög 

hreint og getur þurft að hreinsa sérstaklega. Platínu hvati er notaður á báðum hliðum á 

membrunni, sem hækkar rafalann talsvert í verði. PEM er stundum notað sem skammstöfun 

fyrir Polymer Exchange Membrane en þá er vísað í efni membrunar en ekki róteindirnar 

(proton) sem fara í gegnum hana. 
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DMFC. Direct Methanol Fuel Cell (PEM gerð) er metanól efnarafall þar sem vatn er blandað 

við metanólið til að væta og virkja membruna sem skilur að vetnið í metanólinu og framleiðir 

rafeindir. Bæta getur þurft vatni á þessa gerð en alla jafna eru þeir með búnað sem nýtir hluta 

af vatninu sem fellur af við efnahvörfin til að fylla sjálfvirkt á vatnsforðabúr sitt. DMFC gerð 

efnarafala vinnur á mjög lágum hita en nýtni ekki eins mikil miðað við aðrar gerðir efnarafala. 

 

RMFC. Reformed Methanol Fuel Cell (PEM gerð) er metanól efnarafall þar sem metanólið er 

klofið með metanólkljúf (reformer) í vetnisgas. RMFC efnarafall gengur alla jafna mun heitari 

en sá af DMFC gerð en hitinn getur verið nýttur að einhverju eða öllu leiti. Gangsetningartími 

RMFC gerðar þar til að hann skilar fullri nýtni er lengri. 

 

HTPEM. Háhita róteindar membru efnarafalar eru í raun af RFMC gerð þar sem hár hiti er 

notaður til að kljúfa vetni úr metanóli. 

 

Hægt er að hafa talsverð áhrif á virkni efnarafala en þar kemur hiti og loftþrýstingur helst við 

sögu. Loftþrýstingur einn og sér þar sem súrefnis inntaka rafalans er getur aukið virkni 

efnarafals talsvert en þó bara upp að ákveðnu marki. 

 

Metanól rafalar og reynsla þeirra á Íslandi 

 

Metanól rafalar hafa verið notaðir í litlu mæli á Íslandi og eru það helst þeir af gerðinni Efoy 

frá Fjarorku ehf. Þeir eru af DMFC gerð þar sem þarf að nota vatn til blöndunar til að væta í 

upplausninni til að tryggja nægjanlega leiðni við membru rafalans. Þessi metanól efnarafalar 

eru mjög viðkvæmir fyrir óhreinindinum og hefur því þurft að flytja inn metanólið sem notað 

er á þá þar sem CRI hefur hingað til ekki tryggt nægjanlegan hreinleika. Efoy metanól rafalar 

hafa verið notaðir sem varaflgjafar samhliða sólarsellum og vindmyllum á afskektum stöðum 

þar sem ekkert landrafmagn er að finna.  

 

Vegagerðin er einn af þeim notendum sem hafa notað þessa 

gerð rafala með góðum árangri við eftirlit vega, færðar og 

veðurs. Til er samantekt á reynslu Vegagerðarinnar á notkun 

þessara metanól rafala skrifuð af Nicolai Jónssyni og ber 

nafnið „Efnarafall til framleiðslu á orku fyrir mælistöðvar“. 

Niðurstaða samantektarinnar var í stuttu máli á þann hátt að 

efnarafalar hefðu reynst vel, gangöruggir með lágan 

rekstrarkostnað þó stofnkostnaður hafi verið hár en þó ekki 

hærri en næsti kostur sem var díselrafstöð. (sjá mynd) 

 

Efoy efnarafalarnir geta seint talist ódýrir en þeir bjóða 4 

gerðir og er stærsta gerðin, sem Fjarorka hefur boðið upp á, 

að kosta um 800.000 krónur en hann framleiðir um 1,6 kw á 

sólarhring eða 65 watt á klukkustund sem getur ekki talist 

mikil orka með tilliti til þessa verkefnis.  
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5. Samanburður orkugjafa 

 

Hér er tekin saman mismunandi rúmmál og þyngd mismunandi orkugjafa. Ekki er gerður 

greinarmunur á þeim sem eru nýtilegir til notkunar sem orkugjafi fyrir efnarafala heldur fyrst 

og fremst til hliðsjónar svo hægt sé að gera sér grein fyrir kostum og göllum hvers fyrir sig. 

Sumir hafa hátt orkugildi með tilliti til rúmmáls aðrir gangvart þyngd en þekktir orkugjafar 

fyrir ökutæki eru bensín og díselolía og gefa þeir okkur einskonar núllpunkt til viðmiðunar 

þegar meta á fýsileika annarra kosta. 

 
 

  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
Orka mv rúmmál

Orka mv Þyngd



12 

 

6. Metanól og framleiðsla 

 

Metanól er einfaldasta form alkahóls með formúluna CH3OH en H táknar Vetni (Hydrogen) 

sem hefur þann eiginleika að bindast súrefni, breytast í vatn og framleiða raforku í leiðinni við 

hvörfun. Metanól er fljótandi orkuflutningsmiðill sem frekar auðvelt er að geyma og dreifa. 

Metanól telst vera tiltölulega orkuríkt þegar tillit er tekið rúmmáls og þyngdar. Metanól er 

umhverfisvænt og blandast auðveldlega vatni. 

Metanól er hægt að framleiða með við vinnslu pappírs, korns, með glycerín af bíódísel 

framleiðslu og með CO2 sem er afleitt af annarri starfsemi. Ein þeirra er útblástur 

koltvísirings úr gufuaflsvirkjunum ásamt afgasi frá stóriðju, mór, annar lífmassi (viður, 

lúpína, gras og sorp)..  

 

Framleiðsla metanóls á Íslandi 

 

 

Carbon Recycling er íslenskt fyrirtæki sem hóf 

starfsemi sýna árið 2006 með verksmiðju í 

Svartsengi á Reykjanesi. Fyrirtækið hóf 

framleiðslu metanóls fyrir um 3 árum síðan. 

Verksmiðjan þrefaldaði framleiðslugetu sína 

nú nýverið (apríl 2015). Verksmiðja CRI er sú 

fyrsta sinnar tegundar í heiminum. 

 

 

 

Metanól er framleitt með blöndu af koltvísíringi og vetni. Koltvísíringurinn fellur til með 

útblæstri við nýtingu jarðvarma við framleiðslu rafmagns. Koltvísingurinn er fangaður og 

blandaður vetni. Vetnið er framleitt með rafgreiningu vatns. Úr verður metanól. 

 

Verksmiðjan hefur getað framleitt um 1300 tonn hingað til en það magn verður nú þrefaldað í 

um 4000 tonn. Hjá Carbon Recycling er verið að nýta koltvísíring sem annars færi ónýttur út í 

andrúmsloftið.  

 

Hreinleiki metanóls 

 

Metanól getur verið mismunandi að gæðum eftir framleiðsluaðferðum þess og skiptir máli 

hvernig stendur til að nota það, hversu hreint það þarf að vera, sem bætiefni í jarðefna-

eldsneyti eða á efnarafala og þá geta gerðir efnarafala einnig verið mis viðkvæmir fyrir 

hreinleika og aukaefnum. 

 

Miklu máli skiptir að framleiðendur metanóls leggi sig fram um að mæta þörfum neytenda 

með hreinum og nýtilegum orkumiðli til að stuðla að fleiri notendum þess.  
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Metanól er blandað við eldsneyti bifreiða í dag til að minnka hlutfall óendurnýjanlegra 

orkugjafa en einnig er hægt að nýta það til að knýja efnarafala s.br. þá sem um ræðir hér. 

 

Kostir metanóls sem orkumiðils 

 

Metanól geymist við mjög breitt hitastig. Metanól er orkuríkt miðað við rúmmál og þyngd 

þegar það er borið saman við aðra orkugjafa en hefðbundið jarefnaeldsneyti. Metanól er 

fljótandi og því auðvelt að geyma það og flytja.  

 

Hægt er að nota sama búnað og notaður er fyrir bensín og dísel með mjög litlum breytingum 

til að dreifa og afgreiða metanól og nýta þannig dreifi og geymslu kerfi það sem er þegar til 

fyrir jarðefnaeldsneyti. Hreinsun eða síun getur átt sér stað á ýmsum stöðum í ferlinu, við 

framleiðslu, við afgreiðslu á ökutæki eða í ökutækinu sjálfu. 

 

Orkunýting metanóls efnarafala og ökutækja 

 

Meðal orkunýting bílvéla sem brenna jarðefnaeldsneyti eins og bensín og dísel er á milli 20 

og 30%. Til viðmiðunar er orkunýting rafmótors um 80-90%. Hinsvegar er orkunýting 

metanól efnarafals á milli 40 og 50% sem fer talsvert eftir gerð hans og hvort hitaorka hans sé 

nýtt. 
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7. Orkunotkun rafbíla 

 

Erfitt getur verið og jafnframt mjög tímafrekt að mæla út meðal orkunotkun rafbíls til að fá út 

úr því marktæk gögn sem hægt er að heimfæra á almennan rafbílaflota. Aðgengi að 

sérhæfðum mælitækjum sem mæla og skrá meðalorkunotkun er ekki góð sem og 

rafhlöðusellur í rafbílum eru misstórar og mismunandi samsettar þannig að endaspenna er 

mismunandi. Hér verður því stuðst við gögn frá NEDC til að nota staðlað viðmið sem hægt er 

að heimfæra á rannsóknir til samanburðar sem og hermigögn um orkunotkun rafbíls. 

 

Staðlað viðmið aksturshegðunar. 

 

New European Driving Cycle er staðall sem stuðst er við við greiningu á hversu mikla orku 

ökutæki þarf að meðaltali við breytilegan akstur. Staðallinn byggir á því að herma eftir 

akstursmynstri innan borgar fimmtán sinnum og einu sinni þar sem hermt er eftir 

utanbæjarakstri. 

 

NEDC staðallinn reiknar út frá því að ferillinn hér að neðan taki 1180 sekúndur og ekið er í 

rúma 11 kílómetra með breytilegu mynstri eins og graf tíma, hröðunar og hraða sýnir. Ekki er 

tekið tillit til fyrstu 40 sekúndanna sem eru upphitunartími. Talið er að þessi aksturshegðun 

henti ágætlega til að meta orkunotkun í þessu verkefni þar sem verið er að skoða metanól 

efnarafal sem neyðarorkugjafa. Meðalhraði í NEDC staðlinum er 33,6 km/klst. 

 

 
 

Myndin sýnir staðlað aksturslag NEDC þar sem ekið er mislangt, mis oft, í mislangan tíma. 
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Myndin sýnir hermis útreiknaða orkunotkun miðað við mismunandi hraða og tíma með 

NEDC ökulag til viðmiðunar. 

 

Verkefni þetta er rannsókn á fýsileika þess að nota metanól sem neyðarorku í gegnum 

efnarafal. Í upphafi var ekki vitað hvort slíkt hafði verið reynt en við leitun fannst rannsókn 

sem hafði verið gerð á nokkurn vegin sama hátt og lagt var upp með í þessu verkefni, þó ekki 

sem neyðarorkugjafi heldur til að framlengja ökuþol rafbíls með því að nota rafhlöður hlaðnar 

með raforku úr tengli ásamt 5kW metanól efnarafal til að auka ökuþol ökutækisins. 

 

Með gögn NEDC til grundvallar var reiknað út hvað ökutækið í rannsókninni tæki mikla orku 

miðað mið mismunandi ökulag og aðstæður.  

 

Gröfin eru fengin úr skýrslu með heitið „Test of hybrid power system for electrical vehicles 

using lithium-ion battery pack and reformed methanol fuel cell range extender“ skrifuð af 

Sören Juhl Andreasen og fleirum birtri í International Journal of hydrogen Energy (2014) á 

síðum 1856-1863. 

 

Á myndinni má sjá að meðalnotkun orku miðað við borgarakstur fyrir neðan 50 km/klst er á 

milli 1 og 2 kw sem gefur nokkra hugmynd um þá stærðargráðu sem gæti dugað sem 

neyðarorka fyrir rafbíl sem nýtir að jafnaði orku frá rafgeymum sem hlaðnir eru með hinu 

hefðbundna raforkukerfi. 
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8. Orkumæling og orkustaða rafhlaðna 

 

Þróun rafgeyma að undanförnu hefur aðallega verið í að hraða hleðslu og afhleðslugetu þeirra. 

Nokkuð er síðan að Lithium rafgeymar komu á markað en þeir eru orkumeiri með tilliti til 

þyngdar og fyrirferðar en hinir hefbundnu gömlu blýsýrugeymar. 

Lithium geymar eru ráðandi í rafbílum og er það vegna orkuinnihalds þeirra miðað við aðra 

geyma og einnig vegna þess að þeir halda spennugildi mjög nálægt toppgildi sínu þar til að 

orka þeirra er uppurin.  

 

Orkustaða Li-Ion rafgeyma. 

 

Þessi kostur skapar jafnframt annað vandamál en það er að erfitt getur verið að sjá fyrir 

hvenær orkan er að klárast og getur slíkt valdið því að rafbíll stöðvast fyrirvaralítið með 

tilheyrandi vandræðum fyrir ökumann. 

 

Sú aðferð sem hefur verið hægt að beyta er að mæla alla orku sem fer inn á rafgeyma og síðan 

alla orku sem fer út af þeim einskonar debet og kredit bókhald en þá þarf einnig að taka tillit 

til sjálfafhleðslu þeirra.  

 

Dæmi um orkumæli Nissan Leaf. 

 

Nissan Leaf er með eldsneytismæli sem á að vara við áður en orka þrýtur eða þegar 4kWh eru 

eftir á rafhlöðum skv. upplýsingum frá framleiðanda.  

 

 
 

Orkumælir eins og þessi með viðvörunarbúnaði sínum gæti verið sá búnaður sem setur 

metanól efnarafal í gang sem síðan hleður rafgeyma tímanlega til að ökutækið stöðvist ekki. 
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9. Hleðslutæki og tími hleðslu 

Talsverð þróun hefur orðið í hleðslutækni sem notuð er til að hlaða rafgeyma rafbíla og hefur 

sú þróun orðið til þess að hraðhleðslu stöðvar eru í raun fýsilegur kostur fyrir notendur þeirra. 

 

Ekki er þó gott að hraðhlaða rafgeyma eingöngu því hraðari hleðsla skapar meiri hita í 

rafgeymum og hiti er einn helsti óvinur rafgeyma þegar horft er til endingu þeirra og rýrnum í 

rýmd. 

 

Dæmi um hleðslutæki rafbíla 

 

Sem dæmi er Nissan Leaf með 6kW AC hleðslutæki um borð og með tengingu við 10A tengil 

er hægt að ná 40km akstursþoli á 4 klukkustundum. Hraðhleðsla í gegnum 30A tengil gefur 

sömu ökudrægni á einni klukkustund. (sjá mynd) 

 

 
 

Hraðhleðslutæki og stöðvar. 

 

Hraðhleðslustöðvar eru í boði frá mörgum mismunandi framleiðendum og hinum ýmsu 

stærðum frá 20 til 135kW.  Þessi stærð hleðslustöðva þýðir að 15 til 30 mínútna hleðsla getur 

náð um 80% hleðslu sem hefur mikið um notagildi rafbíls að segja sem annars hefði verulega 

takmarkaða akstursdrægni. 

 

 

 

 

 

ABB er með hleðslutæki í stærðunum 20kW og 50 kW 

CHAdeMO, hleður allt að 62,5kW (Nissan, Mitsubishi, Peugeot 

iOn, Citroen C-ZERO og Tesla Model S með sér millistykki) 

SAE Combo, hleður allt að 100kW (VW, BMW, Audi ofl.) 

Tesla Supercharger, hleður allt að 135kW (Tesla) 
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Með blandaðri hæg og hraðhleðslu er hægt að ná langdrægni en samt nokkuð heilbrigðri 

endingu rafgeyma. 

 

Hér fyrir neðan sést vel hversu rafbílar geta verið háðir reglulegri hleðslu ef aka á þeim meira 

en í styttri bæjarferðum. Þetta hefur þó eitthvað breyst  á undanförnum misserum og ökutæki 

til sem hafa meiri langdrægni en þá almennt dýrari á móti. 

 

 
Aðgengi bíls í tíma, til aksturs í kílómetrum, með mismunandi hleðsluaðferð. 
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10. Metanól efnarafall í rafbíl – útfærsla 

 

Efnarafalar eru samsettir úr mörgum einingum sem staflað er saman og hægt er að setja þá 

saman úr einingum sem gefa frá sér tiltekna spennu og straum í hlutfalli við snertiflatarmál 

membru sem og þess fjölda þeirra sem er staflað. 

 

 

 

 

 

 

 Samsettur efnarafall (t.d. DMFC)                Efnarafall með eldsneytiskljúf 

           sem umbreytir eldsneyti í vetnisgas 

Metanól rennur inn á efnaraflann og kemst í snertingu við anóðu hlið membrunar, katóðu hlið 

membrunar fær inn á sig súrefni (úr andrúmslofti) og við það hvarfast vetnið úr metanólinu í 

rafeindir og róteindir og efnarafallinn skilar af sér hita, súrefni og vatni að viðbættum 

koltvísíringi (CO2). Róteindir (hydrogen Ions) fara í gegnum membruna frá anóðu til katóðu 

á meðan rafeindir (electron flow) ferðast út úr anóðuskauti til katóðuskauts og knýja um leið 

raforkunotanda. 

 

Mynd sýnir eina einingu í PEM efnarafal og hvernig metanól hvarfast í rafeindir og róteindir.  
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Stýra þarf mörgum þáttum í efnarafalakerfi rafbíls eins og flæði súrefnis og eldsneytis, 

loftþrýstingi á súrefnishlið, kælingu, áriðun, spennu og afriðun. 

 
Dæmi um einfalda stjórnkerfismynd efnarafala í rafbíl. 

Til að aðhæfa úgangsspennu efnarafala að notanda eins og rafgeyma rafbíls er jafnan notaður 

DC/DC converter. Útgangspenna þarf að vera nokkru hærri efnaraflsmegin til að flytja orku 

til rafgeyma. Tæknin byggir á því að breyta jafnstraum yfir í riðstraum sem síðan er spenntur í 

viðeigandi spennu og síðan í afriðað aftur í jafnstraum. 

 

Dæmi um einfaldan DC-DC converter. 

Hér verður ekki farið í að skilgreina eða reikna út converterinn sérstaklega enda ekki 

forsendur fyrir slíkum útreikningum og ekki tilgangur verkefnisins. 
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11. Staða þróunar á metanól (og hugsanlega öðrum) efnarafölum 

 

Við vinnslu verkefnisins og öflun gagna fannst mjög áhugaverð skýrsla sem á mjög skylt með 

tilgangi þessa verkefnis. 

 

Skýrslan er unnin af þeim S. J. Andreasen, S. Sahlin, H.C.B. Jensen og S.K. Kær hjá 

Department of Energy Technology, Aalborg University og L. Ashworth hjá Serenergy A/S 

(Test of hybrid power system for electrical vehicles using a lithium-ion battery pack and a 

reformed methanol fuel cell range extender) 

 

Skýrslan fjallar um tilraunir á notkun metanóls sem knýr efnarafal þar sem metanólið fer í 

gegnum metanólkljúf (reformer) þar sem það umbreytist í vetnisgas til að ná upp betri nýtni 

metanólsins. Tilgangurinn er að nota metanól efnarafalann til að framlengja akstursdrægni 

rafbíls. 

 

Notaður er efnarafall af gerðinni HTPEM, háhita róteindar membru gerð, en hann er í raun af 

gerðinni RMFC (reformed metanól fuel cell), s.s. efnarafall með metanólkljúf. Með þessari 

gerð efnarafals er hægt að nota metanól sem er ekki eins hreint af kolmónoxíði (CO) og það 

sem þyrfti fyrir DMFC gerð. Notaður er efnarafall sem er með 165 cm2 að flatarmáli hver 

eining og samsettur af 120 slíkum einingum. Þessi útfærsla skilar um 5 kW við full afköst. 

 

 
Mynd af uppsetningu kerfisins í heild 

 

Með þessari aðferð nást út 0,25W á cm2 (flatarmál membru) sem er nokkuð góð nýtni miðað 

við að með DMFC gerð tengdur við súrefni náðist 0,16W á cm2 eða 56% meiri orka á cm2 

 (sjá: Performance of direct methanol alkaline membrane fuel cell, 

doi.10.1016/j.jpowsour.2007.09.027) 

 

Vinnuhitinn er frá 160 til 180° C. Membran er gerð úr fjölliðu af gerðinni polybenzimidazole 

(PBI), sem er dópuð með fosfórsýru. Með heitum metanólkljúf umbreytist metanólið í 

vetnisríkt gas með koltvísiringi og litlu magni af kolmónoxíði (2-3%). Með þessum mikla hita 

og gerð af membru verður þol fyrir kolmónoxíði mun hærra. 
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Metanólblanda kerfisins er 60/40 metanól/vatn. Hermilíkanið sem notað er í þessari rannsókn 

byggir á að hámarksafköst rafmótors sé 16 kW en afköst metanóls efnarafalans eru sett mörk 

við 1,6 Kw. Ökutækið sem miðað er við er rúmlega 1000 kg með 2,17 m2 flatarmál á 

framenda og loftmótstöðu upp á 0,24 sem er sambærilegt við Mitsubishi iMiEV sem var 

viðmiðunar ökutækið.  

 

 

Niðurstaða verkefnisins er að hægt er að aka 

rafbílnum 4 sinnum lengur miðað við sömu orku 

tekna að rafgeymum án efnaraflans. Ekið í hermi 

tvisvar sinnum með NEDC aksturslagi og án 

efnarafala notast 1,35 kW af rafgeymum en 0,35 

kW með efnarafalan virkan með útgefna 1,6 kW 

orku (sjá mynd). Fram kemur að miklu máli 

skiptir miklu hvernig aksturslagi er háttað. 

 

Tæknin prófuð í ökutækjum 

 

Sambærilegur efnarafall og hefur verið fjallað 

um hér á undan var notaður í ökutæki EcoMove 

sem nefnist Qbeak (sjá mynd) þetta ökutæki er 

3ja manna rafbíll smíðaður sem tilraunagrunnur 

til að kynna og sanna tækninýjungar fyrirtækisns 

fyrir markaði. Efnarafalahluti ökutækisins er 

hinsvegar samstarfsverkefni MECc, Modular 

Energy Carrier concept, (2012). Á milli 

EcoMove, Serenergy og Insero í Danmörku. 

Ökutækið var fyrir rafbíll með ökudrægni upp á 

300 km en með HTPEM efnarafalanum frá 

Serenergy er hægt að aka 800 km án hleðslu eða áfyllingar metanóls. 

 

 

Fyrr á þessu ári (2015) var kynnt nýtt ökutæki í 

þessu sama samstarfi MECc en það er Fiat 500 

(sjá mynd) sem fyrir er fjöldaframleidur rafbíll 

með 110 km  ökudrægni og nær hann núna 500 

km ökudrægni til viðbótar sem gæti verið lengra 

ef metanól tankur hans væri stærri.  

 

Samkvæmt upplýsingum frá Mads Friis Jensen 

Commercial Group Manager hjá Serenergy fæst 

1 kW á klukkustund út úr 0,85 lítrum af 60/40 

blöndu af metanól/vatni. Ökutækið notar um 100 W á kílómeter. Þessar tölur ber að taka með 

einhverjum fyrirvara þar sem ökulag, hæðarbreyting, mót og meðvindur og hraði hefur mikið 

með orkunotkun að gera. Verið er að vinna í að setja upp metanól áfyllingarstöðvar í 

Danmörku í þessum skrifuðum orðum (2015). 

 

  



23 

 

Aðrar nýlegar prófanir og tilraunir með efnarafala 

 

Undanfarin ár hefur farið fram miklar rannsóknur með hvernig hægt er að framleiða 

efnarafala sem nýta vetni og metanól á hagvæmari og ódýarari hátt. Á meðan platina er dýr  er 

reynt að nýta hana betur með því að nota þunnt lag af henni og hámarka yfirborðsflöt hennar 

sem kemst í snertingu við efnið sem á að hvarfast. 

 

Vonir eru bundnar við að nano tækni muni leiða til meiri nýtni og ódýrari efnarafala sem 

breikki notkunarmöguleika þeirra. Einhverjar vonir eru bundnar til að hvörfun með graphene 

komi staðin fyrir hina dýru platínu. 

 

Platínuverð er um 40USD fyrir 1 gramm en einnig er hægt að reikna verðmætið sem orka á 

móti verði og er það í dag um 1kW/10USD  

 

Á H2FC ráðstefnunni í Hannover núna í apríl 2015 kynnti Pajarito Powder, LLC efni sem þeir 

kalla NPC-2000 sem notar ekki platínu sem hvarfa segjast þeir geta afkastað 1kW fyrir um 3-

4USD.  

 

Einnig kynntu á sömu ráðstefnu Cella Energy nýja aðferð til að flytja orkuríkar einingar af 

Hydrogen í litlum plast pallettum sem hægt er að dæla á milli tanka. Þær eru hitaðar til að losa 

um Hydrogenið sem síðan síðan fer í gegnum efnarafal og framleiðir rafmagn á meðan 

plasteiningarnar fara í endurvinnslutank sem er skipt um reglulega. 

 

Tilraunir hafa einnig verið gerðar með Ethanól efnarafala sem innihalda Palladium (Pd) en 

Ethanól er mun orkuríkara en Metanól. 

Tilraunir fyrir skóla og aðra áhugasama  

 

Mörg fyrirtæki og skólar eru að gera tilraunir með 

efnarafala og mismunandi aðferðir við að losa vetni úr 

hinum ýmsu efnum til að síðan umbreyta í raforku. 

 

 

 

 

 

 

Pragma Industries er fyrirtæki sem framleiðir efnarafala fyrir 

skóla og einstaklinga. Umgjörð efnaraflans er glær sem gerir 

notendum auðveldara að fylgjast með hvað gerist í honum 

við notkun. Þá er hægt að taka í sundur til að skoða og 

hreinsa og sennilega góður kostur fyrir þá sem vilja kynna 

sér tæknina með tilraunum. 
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12. Niðurstaða. Er fýsilegt að nota metanól efnarafal sem varaaflgjafa? 

 

Tæknilega er metanól sem orkumiðill í 

gegnum efnarafala fýsilegur kostur hvort 

sem er til að lengja aksturgetu rafbíls eða 

til að vera til taks sem varafl ef á þarf að 

halda. Ekki skemmir fyrir að metanól er 

framleitt á Íslandi úr efnum sem eru 

endurnýjanleg og koltvísíring sem annars 

færi út í andrúmsloftið hvort sem er. 

Efnarafall sem neyðarafl þyrfti ekki að vera 

stór eða á milli 1 til 2,5 kw (eða jafnvel 

helmingur af þessari stærð) sem fer þó eftir 

annarri uppsetningu ökutækis og viðvörunartíma áður en geymar tæmast. Ökutæki eins Fiat 

500 sem MECc hefur notað myndi aðeins nota rétt innan við líter (0,85 lítra skv Serenergy) af 

60/40 metónl/vatns blöndu til að komast 10 km í örugga hraðhleðslustöð innan 

borgarmarkanna. (Nýtni mynd að ofan) 

 

 

Hægt er að nota metanól efnarafal í rafbíl á 

mismunandi hátt til að mæta mismunandi 

þörfum. Mögulegt er að fækka rafgeymum 

og hafa fjölda þeirra í takt við flestar ferðir 

sem eknar eru og mæta því sem uppá 

vantar með efnarafal sem tekur það sem 

upp á vantar fyrir lengri ferðir. Einnig væri 

hægt að nota efnarafalinn til að hlaða 

rafgeyma rafbíls að nóttu þar sem ekkert 

rafmagn er til hleðslu eins og á hálendi 

landsins.  

 

 

 

 

Hægt er að nota efnarafalinn sem neyðarorku 

eins og lagt var upp með í þessu verkefni. 

Einnig hægt að nota efnarafalinn til að 

framlengja enn frekar sæmilega góðri 

ökudrægni rafbíls eins og þegar bíll er notaður 

alla jafna innan borgar marka en öðru hvoru til 

að fara lengri ferðir út á land. 

 

 

RMFC efnarafalakerfið í heild eru margar mismunandi 

einingar sem allar saman taka svolítið plass, 5kw gerð er 

L70xB48xH17 cm (sjá mynd t.v.), sem hægt er að taka í 

sundur og velja hentugar staðsetningar í ökutæki ef það er 

gert í upphafi hönnunar ökutækisins. Þyngd er 75 kg án 

eldsneytistanks. 
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Metanól er auðvelt í meðhöndlun og geymir ríka orku miðað við þyngd og rúmmál og hægt 

væri að nýta það kerfi sem notað er til dreifingar á bensíni og dísel með litlum breytingum.  

 

Ljós er að mikið er um tilraunir með vetnis og metanól efnarafala, meira en almenningur gerir 

sér grein fyrir. Gera má ráð fyrir að þessi þróun haldi áfram um komandi misseri en aukin 

notkun þessarar lausnar myndi leggja á vogarskálarnar með frekari þróun.  

 

 

Verð í dag er frekar hátt á 

efnarafölum sem umbreyta vetni og 

metanóli í rafmagn en búast má við að 

þróun nanó tækni og fjöldaframleiðsla 

og frekari hagræðing í framleiðslu 

geti náð endanlegu verði mikið niður 

og gert þennan kost fýsilegri en hann 

er í dag. Verð á Platínu er stór þáttur í 

því hversu dýrir efnarafalar eru en 

þess má geta að platína eyðist ekki 

við efnahvörf í efnarafölum og er 

endurvinnanleg. Hugsanlega má horfa 

á kaup eða jafnvel leigu á platínu til 

nota yfir æviskeið ökutækis eða öllu 

frekar ökutækja (í fleirtölu).  

(Stofnkostnaður rafbíls með 5kW 

HTPEM efnarafal s.k.v. Serenergy, 

sjá mynd) 

 

Eins og sjá má fer dýr og flókin búnaður úr brunahreyfilsökutæki. Flækjustig og kostnaður fer 

niður með því að skipta út hefðbundnum vélbúnaði fyrir rafmótor í ökutæki. 

 

Búnaður sem hverfur úr brunahreyfilsökutæki: 

 

Sveifarás, stimplar, stimpilstangir, ventlar, 

ventlagormar, ventlaþéttingar, knastás, 

tímahjól, tímakeðja(reim), olíudæla, vélarolía, 

eldsneytisdæla, innspítingarspíssar, soggrein, 

eldgrein, pústkerfi, kasthjól, vélarblokk, 

blokkarlok, ventlalok, olíupanna, vatnskassi, 

vatnsdæla, kælivatnshosur, kælivifta, kúpling, 

kúplingsdiskur, kúplingspedali, gírkassi. 

 

 

Ef skoðað er hversu orkuríkt jarðefnaeldsneyti 

er og aðgengilegt er erfitt að segja að það sé dýrt 

þegar það er borið saman við aðra kosti. Verð á 

jarðefnaeldsneyti mun hafa mikil áhrif á hversu 

hratt nýjir orkumiðlar vinna sér sess sem og 

reglu og lagaumhverfi sem taka á leyfilegri 

mengun ökutækja. 
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13. Samantekt.  

 

Tæknilega er hægt og er það kostur að nota metanólefnarafal sem varaaflgjafa í rafbíl. Sá 

efnarafall getur verið á bilinu 0,5 til 1,5 kW en stærðin ræðst af mörgum þáttum eins og 

komið hefur fram hér á undan : Aksturlag, ökuleið, aksturslengd, stærð og þyngd ökutækis, 

viðvörunartími við rafmagnsleysi og fleira. 

 

Stærð og þyngd er innan þeirra marka að hægt er að nýta þá en auðveldast er að hanna þá inn í 

ökutækið í upphafi hönnunar ökutækisins til að koma fyrir hinu ýmsu einingum. Metanól 

eldsneytistankur er fyrirferðalítill þegar eingöngu er verið að tala um varaaflgjafa eða frá 1 til 

5 lítrar. 

 

Upplifun rafbílanotanda væri klárlega bætt með því að vita að hann er ekki bjargarlaus ef 

hann er að verða rafmagnslaus og gæti virkjað efnarafal til að komast leiðar sinnar. Skortur á 

forsjálni notanda verður þá síður til þess að missa trúnna á rafbílinn sem nauðsynjatæki sem 

hægt er að treysta á. 

 

Of snemmt er að segja til hvort metanól efnarafall er fýsilegur kostur út frá kostnaði. 

Markaðurinn er ekki kominn með slíkar lausnir sem valkost í ný ökutæki og velji notandi 

slíkan búnað í notað ökutæki er verðið talsvert hátt. Lausnir gætu þó komið fram á markaðinn 

innan skamms hvort heldur sem er fyrir eftirmarkað notaðra rafbíla eða sem valkostur í nýja 

slíka. 

 

Ljós er að þetta verkefni hefur verið til að draga saman stöðuna eins og hún kemur fyrir sjónir 

höfundar eftir nokkra rannsókn en við er að búast að það verði breytingar í tækni, aðgengi og 

verði á þessari tækni á komandi misserum og verður áhugavert að fylgjast með þeim 

breytingum. 

 

Heimildir og fræðsluefni fylgja með og vonast höfundur til að þær upplýsingar stytti 

áhugasömum leiðina að þekkingu um þessi mál. 
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14. Heimildir og fræðsluefni 

 
Test of hybrid power system for electrical vehicles usinga lithium-ion battery pack and a reformed 

methanol fuel cell range extender. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.11.068 

 

Performance of direct methanol alkaline membrane fuel cell 

http://www.researchgate.net/publication/245107182_Performance_of_a_direct_methanol_alkaline_membrane_f

uel_cell (doi.10.1016/j.jpowsour.2007.09.027) 

 

Framleiðandi HTPEM efnarafala í Danmörku 

http://serenergy.com/technology/ht-pem-basics/  

 

HTPEM Based Reformed Methanol Fuel Cells, fyrirlestur Anders Korsgaard hjá Serenergy 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar4GmqyLQpI#t=73 

 

Framleiðandi tilraunarafbíla Qbeak 

http://ecomove.dk/ 

 

Sérfræðingar í rafbílum í Danmörku 

http://insero.com/en/about-us/companies/insero-e-mobility/ 

 

Samstarfsvettvangur fyrirtækja í Danmörku um nýtingu metónalefnarafals í rafbíl. 

http://mecc.dk/ 

 

Staðall yfir aksturhegðun 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle 

 

Innflutnings og söluaðili efnarafala í smærri kantinum 

http://www.fjarorka.is/  

 

Vegagerðin - Efnarafall til framleiðslu á orku fyrir mælistöðvar 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17fyrirlestur2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0sl

u%20%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17agrip2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0slu%2

0%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf 

 

Hugleiðingar um framtíðar hlutverk lítilla DMFC efnarafala 

http://batteryuniversity.com/learn/article/the_miniature_fuel_cell 

 

Innflutningsaðili Nissan ökutækja 

www.bl.is  

 

Helstu gerðir efnarafala taldir upp og farið yfir í stuttu máli eiginleika þeirra 

http://www.fuelcells.org/base.cgim?template=types_of_fuel_cells 

http://www.fuelcelltoday.com/technologies/ 

http://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells 

http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm 

 

Direct Methanol Fuel Cell Membrane Electrode Assembly preparation : 

https://www.youtube.com/watch?v=ksrH7QcQw6I 

 

Kennslumyndband hvernig efnarafall er settur saman (Pragma Industries): 

https://www.youtube.com/watch?v=w5E_MAZdO-k 

 

Tilraunaútgáfur af efnarafölum fyrir skóla og aðra áhugasama 

http://www.pragma-industries.com/  

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.11.068
http://www.researchgate.net/publication/245107182_Performance_of_a_direct_methanol_alkaline_membrane_fuel_cell
http://www.researchgate.net/publication/245107182_Performance_of_a_direct_methanol_alkaline_membrane_fuel_cell
http://serenergy.com/technology/ht-pem-basics/
https://www.youtube.com/watch?v=Ar4GmqyLQpI#t=73
http://ecomove.dk/
http://insero.com/en/about-us/companies/insero-e-mobility/
http://mecc.dk/
http://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle
http://www.fjarorka.is/
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17fyrirlestur2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0slu%20%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17fyrirlestur2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0slu%20%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17agrip2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0slu%20%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/17agrip2008/$file/17%20Efnarafall%20til%20framlei%C3%B0slu%20%C3%A1%20orku%20fyrir%20m%C3%A6list%C3%B6%C3%B0var.pdf
http://batteryuniversity.com/learn/article/the_miniature_fuel_cell
http://www.bl.is/
http://www.fuelcells.org/base.cgim?template=types_of_fuel_cells
http://www.fuelcelltoday.com/technologies/
http://energy.gov/eere/fuelcells/types-fuel-cells
http://americanhistory.si.edu/fuelcells/basics.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ksrH7QcQw6I
https://www.youtube.com/watch?v=w5E_MAZdO-k
http://www.pragma-industries.com/
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Myndband 1 klst - A Blueprint for New Fuel Cell Catalysts 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv7Ccve5GVA 

 

Vísindavefurinn. Hvað er efnarafall og hvernig er hann smíðaður? 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2951 

Vísindavefurinn. Vetnissamfélag og metanól framleiðsla 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2003 

 

Efni sem staðgengill Platinu fyrir efnarafla 

http://www.pajaritopowder.com/products/ 

 

Plastkúlur sem orkumiðill, kúlurnar innihalda ríkt vetni 

http://cellaenergy.com/our-materials/ 

 

Innflutnings og söluaðili rafbíla á Íslandi 

http://www.even.is/#!reiknivel/cee5 

http://www.even.is/#!hledsla/c2ox 

 

H2FC Hannover (myndbönd) ráðstefna um efnarafala knúna hvers kyns vetnis eldsneyti 

https://www.youtube.com/channel/UCyPT9528i8TJgU1AAszuiBg 

 

Orka mismunandi efna miðað við þyngd og rúmmál 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density 

 

Upplýsingarit um mismunandi aksturshegðunarstaðla 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4247/ppr-354.pdf 

 

Methanol Institute, „Rödd metanól iðnaðar í heiminum“ 

http://www.methanol.org/ 

 

Frétt um rafbíl sem mest seldu gerð ökutækis í fyrsta skipti 

http://www.mbl.is/bill/frettir/2015/04/14/rafbill_i_fyrsta_sinn_sa_mest_seldi/ 

 

Upplýsingavefur um íslenska orkuiðnaðinn 

http://askjaenergy.org/2013/07/22/green-methanol-produced-in-iceland/ 

 

Vefur um nanótækni, nanó tækni og efnarafalar, vísun í nokkrar rannsóknir 

http://www.understandingnano.com/fuel-cells.html 

 

Orka mismunandi efna – Energistyrelsen - Danmörk 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/transport/alternative-drivmidler-transport-sektoren-

20/AD_maj_2013/ad_rapport_maj_2013_version_2_1.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv7Ccve5GVA
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2951
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2003
http://www.pajaritopowder.com/products/
http://cellaenergy.com/our-materials/
http://www.even.is/#!reiknivel/cee5
http://www.even.is/#!hledsla/c2ox
https://www.youtube.com/channel/UCyPT9528i8TJgU1AAszuiBg
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4247/ppr-354.pdf
http://www.methanol.org/
http://www.mbl.is/bill/frettir/2015/04/14/rafbill_i_fyrsta_sinn_sa_mest_seldi/
http://askjaenergy.org/2013/07/22/green-methanol-produced-in-iceland/
http://www.understandingnano.com/fuel-cells.html
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/transport/alternative-drivmidler-transport-sektoren-20/AD_maj_2013/ad_rapport_maj_2013_version_2_1.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/transport/alternative-drivmidler-transport-sektoren-20/AD_maj_2013/ad_rapport_maj_2013_version_2_1.pdf
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