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Hydrobike - en skånsk vätgascykel
Vi ställs inför utmaningen om en framtida hållbar energiförsörjning, vilket kräver
en omställning från fossila bränslen till förnybara energikällor. För att driva på
utvecklingen av vätgas har det skånska nätverket H2Skåne initierat pilotprojektet
Hydrobike. I samarbete med Region Skåne, C4-idéforum, Chalmers och MyEco har
en första prototyp av en vätgasdriven cykel tagits fram. Prototypen är ett konkret
exempel på intresseväckande vätgasteknologi som är lätt att ta till sig. Utsläppen
från cykeln är enbart ren vattenånga. Syftet med projektet är att sprida kunskap om
vätgas i Skåne för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Tanken är
att prototypen ska vidareutvecklas i flera faser för att på sikt möjliggöra tillverkning
av vätgasdrivna produkter i Skåne.
Projektet har genomförts med stöd från Region Skånes miljövårdsfond och har
stöttats av Vätgassamverkan i Skåne.

Vad kan vätgas göra för miljön?
Vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor, som till exempel sol, vind
och biogas. Bränslecellen är en teknik som på ett mycket effektivt sätt kan
göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Utsläppen från
en bränslecell tillsammans med vätgas är rent vatten. Det ger stora miljöfördelar förutsatt att stegen före användarledet inte medför någon stor
miljöbelastning.

Så fungerar Hydrobike
Hydrobike är en hybridcykel som drivs av el från ett batteri och el från en
vätgasdriven bränslecell. I grunden fungerar Hydrobike som en vanlig elcykel
där batteriet ger ström åt en elmotor som ger assistans vid tramp på pedalerna.
Det som skiljer Hydrobike från andra elcyklar är att den är försedd med en
bränslecell som går på vätgas. Bränslecellen omvandlar gasen till el och fungerar
som räckviddförlängare. Förutom att förlänga körsträckan bidrar en vätgasdriven
cykel till bättre miljö då utsläppen enbart är ren vattenånga.
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- Som elcykel
Ett lättviktigt litiumjonbatteri förser cykeln med energi för att driva elmotorn,
som assisterar cyklisten vid behov. Assistansen bestäms av varvtalet på vevaxeln; axeln som pedalerna sitter på. En bricka utrustad med sensor sitter på
vevaxeln och roterar med pedalerna. Sensorn känner av rotationen och skickar
en signal till motorstyrningen.
Assistansnivån väljs enkelt via en knappsats på styret som är kopplad till en
LCD-display. Den visar bland annat batteristatus, hastighet och assistansnivå.
Batteriets TILL/FRÅN knapp måste vara påslagen för att assistansen ska kunna
startas från knappsatsen på styret. För att undvika att elcykeln assisterar samtidigt som man bromsar finns en givare monterad på bromsvajern som
vid inbromsning stryper impulsen till elmotorn.

- Som vätgascykel
Elcykeln får ström från en vätgasmatad bränslecell i väskan på höger sida.
Bränslecellen startar med hjälp av batteriet som sitter i väskan på vänster sida.
Man kan köra elcykeln enbart med ström från batteriet om exempelvis
vätgasen tar slut.

När strömbrytaren i vänster väska ställs i TILL-läge kan elcykeln
köras med ström från batteriet. För att köra på vätgas utförs
följande åtgärder i höger väska:
Först vrids kranen på gasflaskan ett varv motsols.

Därefter hålls den gröna start/stoppknappen in i 2 sekunder. Ett kort
bip-ljud kommer höras, detta innebär att bränslecellen startat. Sedan hörs
en 3 sekunder lång utblåsning från Purging-ventilen. Detta sker för att rensa
bränslecellen och fylla den med ny ren vätgas. Automatiken i bränslecellen
kommer därefter att inom en minut utföra fem korta kortslutningar för att
säkerställa dess prestanda.

Som sista åtgärd innan färd kontrolleras
SCU-knappen, den ska stå i nolläge.
Nu är cykeln klar för åktur.
Amperemetern på styrstången visar hur mycket
ström det förbrukas från bränslecellen. Indirekt är
detta en indikation på vätgasförbrukningen.
Om batteriet är toppladdat tas strömmen i början av
färden från batteriet och amperemetern visar noll.
Efter avslutad färd utförs följande åtgärder:
Den gröna start/stoppknappen i höger väska hålls in i 2 sekunder. Ett långt
bip-ljud tyder på att bränslecellen stänger av. (Om bränslecellen är varmare än
45 grader fortsätter fläktarna att snurra. Då väntar man tills bränslecellen svalnat
innan avstängningen fortsätter.)

SCU-knappen kontrolleras, den ska fortfarande stå i nolläge.
För att stänga tillförseln av vätgas vrids kranen på flaskan medsols, dock inte
för hårt.
Strömbrytaren i vänster väska ställs i FRÅN-läge.

För mer information
www.hydrobike.se
info@h2skane.se

