Brint • Brændselsceller

I 2015 kommer brintbilerne på gaden
I 2015 kan danskerne købe en
brintbil til samme pris som en
benzinbil, og der vil højst være
150 kilometer til den nærmeste
tankstation. Det forudser Mikael
Sloth fra H2Logic, der leverer
brændselscellesystemer og tankstationer til brint.
– I dag er brændselscellerne der, hvor
vindmøllerne var i 1979. Vi har styr
på teknologien, og nu skal vi have
gang i masseproduktionen for at få
anlæggene ud på markedet, sagde
Mikael Sloth på en konference om
brændselsceller i København den 7.
juni.
Og på det punkt var han enig med
stort set samtlige indlægsholdere på
konferencen, der var arrangeret af
Det Strategiske Forskningsråd og
Partnerskabet for Brint og Brændselsceller: Teknologien er moden, men
endnu for kostbar til at den for alvor
kan konkurrere på et frit marked.
Ifølge Mikael Sloth koster et komplet brændselscellesystem på 1 kW i
dag omkring 3.000 kroner, men priserne er på vej ned, og i 2015 forventer han, at en brintbil uden afgifter
vil koste det samme som en benzinbil
med afgifter. Dermed vil brintbilerne
være konkurrencedygtige i Danmark
men ikke i for eksempel Tyskland og
Sverige, hvor der er en hel anden afgiftsstruktur.

– Vi regner med at bygge 15 tankstationer til brint inden 2015, fortalte
Mikael Sloth fra H2Logic.
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Direktør for Partnerskabet for Brint og
Brændselsceller, Aksel
Mortensgaard, fik lejlighed til at prøve en
tur i den nye Hyundai
Tucson med brint i tanken. Bilen kan tankes
op på cirka tre minutter
og har en rækkevidde
på 5-700 kilometer.

Mikael Sloth ankom til mødet i en
Tucson ix35 fra koreanske Hyundai/
KIA med brint i tanken. Bilen har en
rækkevidde på 5-700 kilometer og
tanken kan fyldes op på omkring tre
minutter ved en af de nye tankstationer med 700 bars tryk.
– Vi regner med at bygge 15 tankstationer til brint inden 2015, så der
højst vil være 150 kilometer mellem
hver station, fortalte Mikael Sloth.
Han forventer, at udviklingen for alvor
vil tage fart efter 2015, når det går
op for forbrugerne, at brintbiler er et
reelt alternativ til benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Med et tryk på 700 bar, som i dag
er standarden inden for personbiler,
bruger man 12-15 procent af energien på at distribuere og opbevare brinten. Det er prisen for at sikre en hurtig
optankning og en lang rækkevidde.
Alternativet kan for eksempel være
metanol, der konverteres til brint i
bilen, men den løsning tror Mikael
Sloth ikke meget på:
– Bilfabrikanterne satser på brint.
Biomasse i form af metanol eller metangas er en begrænset resurse, der
skal reserveres til den tunge trafik. Til
personbiler vil brint være fremtidens
løsning, mente Mikael Sloth.
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Milliardomsætning i sigte
I Tyskland mener man, det er bilindustrien, der skal bane vejen
for, at brændselsceller kan blive
hver mands eje. I Danmark kan
det være mikrokraftvarme, der
kommer til at skabe et kommercielt gennembrud.
Ti mikrokraftvarmeanlæg er for tiden
ved at blive testet ude hos almindelige forbrugere. Inden 2013 skal tre
gange så mange anlæg være i drift,
og frem mod 2017 skal der gerne
være 10.000 anlæg på markedet.
– Men uden offentlige tilskud går
det ikke, sagde direktøren for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller,
Aksel Mortensgaard, på Brændselscellekonferencen den 7. juni:
– Der vil være brug for et offentligt
tilskud på 425 millioner kroner for at
skabe et kommercielt gennembrud.

Det lyder måske af meget, men i betragtning af, at der er udsigt til et
europæisk marked på mellem 45 og
80 milliarder kroner om året, kan det
vise sig, at være en overordentlig god
investering, pointerede direktøren.
– Danske virksomheder er med
helt fremme, når det gælder mikrokraftvarme, men de kan ikke selv løfte opgaven. Alene Topsoe Full Cell
bruger hvert år 90 millioner kroner på
udvikling af brændselsceller, og de
andre aktører inden for branchen bruger ligeledes store beløb, sagde Aksel
Mortensgaard.
Ud over mikrokraftvarme pegede
han på markedet for backup-systemer
til teleindustrien, hvor der er udsigt til
en omsætning på 35 milliarder kroner
om året. Igen et område hvor Danmark står stærkt med firmaer som
Dantherm Power.
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