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Vätgas på prov

iGöteborg
u ru [ [a r Sveri ges första vätgasd rivna sopbil på
gatorna i Göteborg. Den har tagit eldriftens fördelar
men har lastkapacitet och räckvidd som dieseldrivna
fordon. Svensk Åkeritid n i n g fick provköra bi [en som
s1älv tillverkar den etström som behövs.
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Bosie l{oruinge

Här klarar vi oss också med

yst och utsläpptfri som en el-last-

bil, men samtidigt med lastförmåga och räckvidd som en
diesellastbil. Är det möjligt?
Ja, det tror Renova, Powercell, Scania, JOAB
och KTH som Bemensamt arbetat med att utveckla en bränslecellssopbil som nu har tagits
i

drift i Göteborg i ett pilotproiekt.
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BEV:n, /
kwh-bat- '

stället för som Då
165- eller 300

terier. Det är bra då ett
mindre batteri innebär
direkta fördelar i lastka-

Det tar bara ungefär l0 minuter att
fylla gasbehållarna

paciteten.

och räckvidden på
en tankning ska kun-

Eleklrifiering är iu älltid på tapeten men i
många transportkategorier stupar alternativet
på allt för kort räckvidd, tunga batterier och

Iång laddningstid.
Men med hiälp av bränsleceller som drivs
av vätgas kan eldrilten helt plötsligt bli betydligt mer intressant även inom tyngre transporter som exempelvis renhållning.

Även om vätgas i si8 är energibärare är det
inle isammanhangel någon primär energikä11a.

Det finns de som satsar på vätgasdrivna

förbränningsmotorer, men det innebär också

na vara omkring 50

stätlet ftir att energin till
elmaskinen kommer Irån
batterierna år det bränslecellerna som levererar energin.
I

f rån
Powercell har en effekt på

Bränslecellssystem
100

kw

mil vilket fulgerar för
uppdra8et på Göteborgs
gator som innebär att Renova
Dettar

10

minuter atttanka vätgas.

Ungefär lika snabbt som atttanka
upp en motsvarande diesellastbil.

tag och verksamheter. Att

bilen skulle klara en daglig

Våtgasen som Iagras med

ett tryck av 350 bar i sex tuber placerade i
skåper bakom hytlen skickas in ienergiomvandlaren. Syre tillförs vätet och en kemisk
reaktion i elektrolyten konverterar kemi§k

hämtar återvinningsmaterial
i form av wellpapp från före-

rutt på eD tankning var också ett av Renovas
krav för investeringen.
Självfallet drivs även byESnationen elekrriskt. För den delen står JOAB som plockat

koldioxidutsläpp.
Här handlar det om en ulsläppsfri lösnin8,
baserad på Scanias befintliga helelektriska
BEv-lastbil, som begränsats till 27 tons total-

energi

dukten eller avgaserna är egentligen in8et
annat än rent vatten i form av vattenångor
och värme som kån användas för atl värma

sin Änaconda MDH enJacks kärlyft ur det beiimliga sortimentet, men där hydraulsystemet
fär sin energi från fordonets batteri. Den elekrriska h\'draulmotorl sitter framför bakaxeln

vikt jämfört med oriSinalets 29 ton.

hytten.
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om sopbilen
Modell: Scania 25 P B6x2'4NB
Motor: Elmaskin -295 kW 2 200 Nm
(topp) -230 kW 1300 Nm (kontinuerlig)
Tjänstevikt: 15 480 kg
Tillåten lastvikt: 11 520 kg

Totalvikt:27 000 kg
Arelavstånd: 3,95 + 1,35 m
Eyggnation: Sopbilsaggregat JOAB
Anaconda MDH 15.6 m3
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