Hyundai ix35 FCEV

Spørsmål og svar om brenselcelle-elektrisk bil
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En brenselcelle-elektrisk bil (FCEV) virker på de fleste
områder som en batteri-elektrisk bil, den drives av en motor
som har strøm som sin energi.
De batteri-elektriske bilene (BEV) har all sin tilgjengelige
energi lagret i batteriet, som må lades mellom bruken av bilen.
En FCEV omdanner hydrogengass i en brenselcelle til elektrisk
energi ved hjelp av oksygen fra lufta. Så brenselcellen er
bilens energikilde, og energien produseres ettersom man
har behov for den. De eneste utslippene fra prosessen som
foregår inne i brenselcellen er rent vann.
De store fordelene med en FCEV er at den er nesten lydløs,
luktfri, fylles på 4-5 minutter og har tilsvarende rekkevidde
som biler med fossilt drivstoff. På denne måten er FCEV
overlegen de BEV som er tilgjengelige på markedet i dag, og i
overskuelig fremtid.

Fakta
Litt om hydrogen: Hydrogen, eller vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H
og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den fargeløs og luktfri. Med en
atommasse på bare 1,00794 g/mol, er hydrogen det letteste grunnstoffet av alle.
Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på anslagsvis 75 prosent
av universets totale masse. Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på jorden.
Hydrogen for kommersiell bruk blir vanligvis framstilt fra hydrokarboner som metan.
Hydrogen i ren tilstand brukes i ammoniakk-produksjon, til foredling av fossilt brensel og
som drivstoff for brenselceller. Hydrogen kan også framstilles ved elektrolyse av vann,
men denne prosessen er ikke foretrukket da man heller benytter naturgass i stor indrustri.
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Brenselcelle: En brenselcelle er en enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff, ved
å la det reagere med oksygen. Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men
det er også mulig å bruke en rekke andre hydrokarboner og alkoholer – for eksempel
propan, LPG, metanol eller biogass. Som oksidasjonsmiddel brukes oftest oksygen. En
brenselcelle som bruker hydrogen som drivstoff og oksygen som oksidasjonsmiddel, kalles
for en hydrogencelle.

Hydrogentank: Hydrogentanken på ix35 Fuel Cell lagrer hydrogen for kjøretøyet. Takket
være en 700-bar høytrykk hydrogentank, har ix35 Fuel Cell en rekkevidde på hele 594 km
per fylling.

Fuel Cell stack: Hydrogen og oksygen kombineres i en brenselcelle for å produsere
strøm som driver den elektriske motoren. Vann er det eneste biprodukt av denne pro
sessen, noe som gjør ix35 Fuel Cell til et virkelig null-utslipp kjøretøy.

Omformer: Omformeren bringer strøm fra brenselcellen
til den elektriske motoren. Den styrer også rotasjonshastig
heten og dreiemomentet.

Høyspenningsbatteri:

Hyundai ix35 Fuel Cell er utstyrt med et lite og
kompakt litium-polymer batteri med høy ytelse og
effektivitet. Elektrisiteten generert av brenselcellen
blir lagret midlertidig i batteriet. Batterielektrisiteten,
sammen med elektrisitet generert direkte fra
brenselcellen, gir ekstra kraft under akselerasjonen.
Takket være 700 bar høytrykks-lagringstanker, har
ix35 Fuel Cell en rekkevidde på 594 km per lading.

Elektrisk drivmotor og redusering:

Ved nedbremsing gjøres motoren om til
en generator som konverterer energi til
elektrisitet som lagres i batteriet.
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Teknologi

Q Hva er forskjellen mellom en brenselcelle-elektrisk bil og en batteri-elektrisk bil?
A En batteri-elektrisk bil frakter med seg all strømmen den kan bruke i batteriet, mens en brenselcellebil produserer strøm etter behov. En batteri-elektrisk
bil må lades i minimum 30 minutter for å kunne få en tilstrekkelig kjørelengde, mens brenselcelle-elektriske biler fyller sin tank på 3-4 minutter.
Q FCEV er utstyrt med et reduksjonsgir, men ikke girkasse. Hva gjør at den er forskjellig fra standard biler?
A Girkassen på standard biler leverer effekt etter forholdene via flere gir. Reduksjonsgiret på FCEV er imidlertid designet for å levere effekt ved reduksjon
av motorens turtall, slik at hastigheten på hjulet blir mindre men kraften større.
Q Bruker FCEV en annen type kjølevæske enn standard biler? Er det forskjell mellom kjølevæske for brenselcellen og kjølevæske for elektrisk system?
A Kjølevæske for brenselcellen er en eksklusiv kjølevæske, som kjennetegnes ved sin bruk av ikke-ionisk antikorrosjonsvæske (en tilsetning) og meget lav
elektrisk ledeevne.
Til sammenligning er kjølevæske for det elektriske systemet en kjølevæske som er lik den som brukes i standard biler og har meget høy elektrisk
ledeevne.
Hvis kjølevæske for brenselcellen brukes på det elektriske kjølesystemet, vil det føre til korrosjon på delene i det elektriske systemet. Hvis det brukes
kjølevæske for det elektriske systemet på kjølesystemet for brenselcelle, vil det skade systemets isolasjonsmotstand på grunn av høy elektrisk ledeevne.
Dette medfører i tillegg fare for at sjåføren får støt (elektrisk støt).
Q Har en elektrisk bil med hydrogen-brenselcelle (FCEV) samme ytelse som standard, ikke-elektriske biler?
A Ytelsesegenskapene for FCEV er generelt tilsvarende standard biler, men med mindre støy.
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Temperatur og lyder

Q Når motoren startes eller stoppes høres det en lyd. Er denne lyden noe å bekymre seg for?
A Lyden man hører er normal. Den kommer når viftemotoren starter å fjerne rester av vanndamp i brenselcellesystemet.
Q Hvorfor er det en motorlyd ved lave hastigheter, selv om det ikke er noen motor?
A Lyden skapes fra luftviften og kjølepumpen som leverer luft til brenselcellen.
Q Hvorfor kommer det en plystrelyd når bilen beveger seg i revers?
A Normalt er lyden et resultat av det virtuelle motorlydsystemet (VESS) som brukes når FCEV kjører i lav hastighet (1-20 km/t) etter at det er skiftet til D
eller N. Når man skifter til R, virker VESS umiddelbart, uavhengig av bilens hastighet.
Q Hvilke mulige innvirkninger har det å parkere over lengre tid i kaldt område (-20 °C) for FCEV, og kan motoren starte under slike forhold.
A I de fleste tilfeller kan motoren startes i kaldt vær uten problem. Hvis bilen ikke er i bruk i en lengere periode under strenge kuldeperioder anbefales det
å parkere innendørs, hvis mulig.
Q Kan veldig kaldt vær føre til at motoren ikke starter?
A I de fleste tilfeller kan motoren startes i kaldt vær. Likevel kan det skje at motoren ikke starter hvis bilen parkeres med tenningen av i lengre perioder
under kalde temperaturer. Hvis det skjer kan FCEV kjøres (ca 1 km) i EV-stilling hvor bilen bare går på batterieffekt. Kjørelengden i EV-stilling kan
variere avhengig av ladestatusen (SOC) på høyspenningsbatteriet.
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Daglig bruk
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Q Kan man vaske motorrommet med høytrykkspyler?
A H
 ver komponent som sitter i motorrommet for brenselcellen er designet for å være vanntette, på samme måte som de
som finnes i standard biler. Derfor kan det ikke skje kortslutning på FCEV mens man vasker. Det anbefales likevel å
unngå vask av motorrommet med høytrykk.
Q Kan man vaske i bunnen av bilen?
A F
 CEV er designet for å ha vanntett struktur, men unngå underspyling av bilen hvis mulig, da det er kabler med
høyspenning under dekslet.
Q E
 r det noen fare for elektrisk støt som kan føre til kortslutning av høyspenning, når man vasker motorrommet for
brenselcellen?
A Motorrommet til ix35 FCEV er designet for og ha en vanntett struktur, men allikevel utvis forsiktighet når man vasker.
Q Kan kjøring med kjettinger ha innvirkning på drivmotoren?
A Kjøring med kjettinger forårsaker ingen skade på drivmotoren.
Q Kan kjøring på ujevn grusvei eller over fartsdumper skade høyspenningsbatteriet og hydrogentanken?
A D
 et er usannsynlig av høyspenningsbatteriet og hydrogentanken skades under normale kjøreforhold. Hvis systemet
likevel begynner å få feilfunksjon på grunn av en direkte eller alvorlig skade på bilen, informeres man om disse
systemfeilene via en varsellampe på LCD-panelet.
Q Hva bør man ta hensyn til når man parkerer bilen? Kan man parkere FCEV i et lukket parkeringshus under jorden?
A T
 ilførselen av hydrogengass blir avbrutt etter KEY-OFF (Nøkkel-AV) for å hindre enhver form for lekkasje av
hydrogengass.
Q Finnes det deler man ikke må berøre med hendene?
A Høyspenningskabel (oransje farge), ionefilter og deler med advarselsklistremerke for høyspenning.


forts.
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Daglig bruk forts.
Q Kan man montere hengerfeste på brenselcellebilen?
A Nei, det er ikke tilrådelig på denne modellen.
Q Hvilke symptomer oppstår hvis brenselcellesystemet har feilfunksjoner?
A Hvis brenselcelle-systemet har feilfunksjoner, kommer det opp varsellamper som er spesifikke for det aktuelle problemet på LCD-panelet. Når dette
skjer kan bilens hastighet være begrenset, eller brenselcelle-systemet kan bli slått av. Parker bilen og slå av (OFF) tenningen. Ta kontakt med nærmeste
autoriserte Hyundai-forhandler for service.
Q Hva skal man gjøre hvis varsellampen for lekkasje av hydrogengass lyser på instrumentpanelet?
A Hvis varsellampen for lekkasje av hydrogengass lyser under statusen klar (READY) eller i kjørestilling, indikerer dette en lekkasje av hydrogengass
inne i bilen. Parker bilen og slå tenningen av (OFF). Ta kontakt med nærmeste autoriserte Hyundai-forhandler for service.
Q Kan man fortsette kjøringen selv om varsellampen for lekkasje av hydrogengass lyser på instrumentpanelet?
A Brenselcellen stopper å fungere hvis det detekteres en hydrogenlekkasje. Hvis det skjer kan FCEV gå i fem minutter ekstra (ca. 1km) i EV-stilling,
hvor bilen bare går på batterieffekt. Kjørelengden i EV-stilling kan variere avhengig av ladestatusen (SOC) på høyspenningsbatteriet. Ta kontakt med
nærmeste autoriserte Hyundai-forhandler for service.
Q Hva gjør man hvis varsellampen for power down (lav effekt) lyser?
A Hvis varsellampen for power down (lav effekt) lyser under statusen klar (READY) eller i kjørestilling, blir strømtilførselen til brenselcelle-systemet slått av.
Hvis varsellampen lyser når motoren startes igjen etter at bilen har stoppet, ta kontakt med nærmeste autoriserte Hyundai-forhandler for service.
Q Hva gjør man hvis varsellampen for høyspenning lyser?
A Hvis varsellampen for høyspenning lyser under statusen READY (Klar) eller i kjørestilling, kan det indikere en feil med kretsen til høyspenningen.
Ta kontakt med nærmeste autoriserte Hyundai-forhandler for service.
Q Blir ytelsen på oppladingen av høyspenningsbatteriet redusert avhengig av hvor lenge det blir brukt?
A Som alle komponenter til biler, vil høyspenningsbatteriet få redusert ytelse fordi det eldes over tid. Høyspenningsbatteriet på FCEV er likevel holdbart
nok til å fungere ved maksimal ytelse langt utover garantiperioden.
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Sikkerhet
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Sikkerhet forts.
Q Kan hydrogentanken eksplodere hvis den overopphetes i veldig varmt vær?
A Hydrogentanken har passert en høytemperaturtest og vil ikke kunne eksplodere.
Q Er en hydrogentank designet for å gi sikkerhet for passasjerene? Kan den eksplodere ved en kollisjon?
A Hydrogentanken er designet for å hindre fare for eksplosjon. Den er helt sikker.
Q Er det mulig at hydrogentanken kan eksplodere ved brann i bilen?
A Ved brann i bilen aktiveres en varme-sensitiv sikkerhetsventil som blåser ut hydrogengassen fra tanken. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer
eksplosjonsfare. Likevel kan det flamme opp stikkflammer fra gassen som tvinges ut, så man bør evakuere til et sikkert sted ved brann.
Q N
 år man kjører til et servicesenter etter at varsellampen for lekkasje av hydrogengass lyser på instrumentpanelet, er det mulig at bilen kan antennes
hvis det er noe i nærheten som kan antenne gass som lekker (sigarettstump, osv.)?
A Så snart varsellampen for lekkasje av hydrogengass vises, blir brenselcelledriften umiddelbart deaktivert for så å slå av tilførselen av hydrogen. Dette
hindrer muligheten for at det oppstår en brann.
Q Hva skjer hvis det lekker hydrogengass fra brenselcellen?
A Hvis det lekker hydrogengass utover det som er toleransen fra brenselcellen, oppdager en hydrogensensor lekkasjen og slår på (ON) varsellampen for
lekkasje av hydrogengass på instrumentpanelet.
Q Hvis det kommer vann i strømmodulrommet for brenselcellen, på grunn av mye regn eller oversvømmelse for eksempel, har det noen innvirkning på bilen?
A Hver komponent som sitter i strømmodulrommet for brenselcellen er designet for å være vanntett, så man behøver ikke å bekymre seg over mulige feil
eller problemer med sikkerheten hvis brenselcellen kommer i kontakt med vann.
Q En vannlignende væske kommer ut fra "eksosrøret". Er den skadelig for mennesker?
A Vann eller damp som kommer ut fra "eksosrøret" dannes fra elektrokjemiske reaksjoner i brenselcellen og er ikke skadelige for mennesker. Væsker som
dannes fra reaksjonen kan imidlertid i noen grad være sure og uten mineraler og salter, så man bør ikke berøre eller svelge væsken.
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Q Kan brenselcellen eksplodere eller brenne opp på grunn av overoppheting?
A Brenselcellen har passert en høytemperaturtest og er bedømt trygg.
Q Er et høyspenningsbatteri sikkert for passasjerene? Kan det eksplodere ved en kollisjon?
A Våre batteripakker er designet for å hindre eksplosjon på grunn av fysisk støt eller skade, og de tilfredsstiller fullt ut internasjonale
sikkerhetsstandarder.

Q Er det fare for elektrisk støt fra deler med høyspenning ved en kollisjon eller ulykker?
A FCEV er designet for å oppdage støt ved en kollisjon eller ulykke slik at tilførselen av hydrogengass umiddelbart blir avbrutt. Høyspenningsreléet
blir aktivert for å avbryte tilførselen av elektrisk strøm til brenselcellen og høyspenningsbatteriet. FCEV tilfredsstiller internasjonale elektriske
sikkerhetsstandarder for kollisjoner og ulykker.
Q Bør man ta spesielle forholdsregler angående sikkerhet ved en kollisjon eller ulykke?
A Man trenger ikke ta noen spesielle forholdsregler angående sikkerhet ved en mindre kollisjon eller ulykke. Hvis det inntreffer en mindre ulykke slår man
av tenningen for å avbryte tilførselen av elektrisk strøm og hydrogengass. FCEV er også utstyrt med kollisjonssensorer i fronten og bak på bilen. Disse
sensorene blir aktivert ved en eventuell kollisjon for automatisk å avbryte tilførselen av strøm og hydrogen. Ved andre situasjoner følger man den samme
prosedyren som med en standard bil.
11

Hydrogen – bilens drivstoff
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Q Hva skjer hvis hydrogentanken går tom?
A Brenselcellen stopper å fungere hvis det ikke lenger er tilgjengelig
hydrogen. Hvis det skjer kan FCEV kjøre opptil fem kilometer ekstra
i EV-stilling hvor bilen bare går på batterieffekt. Kjørelengden
i EV-stilling kan variere avhengig av ladestatusen (SOC) på
høyspenningsbatterie.
Q H
 vordan fyller man opp hydrogentanken, og er det mulig å
etterfylle tanken med kun så mye man trenger?
A Tanken fylles på samme måte som en standard bil, med en "klikkpistol"
som festes til bilens påfyllingsrør. Påfyllingen tar tre til fire minutter
og kan avbrytes når man måtte ønske det.
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Inspirert av fremtiden
Hyundai er ledende i verden på brenselcellteknologi. Vi har testet
disse bilene over fire millioner kilometer under alle tenkelige
forhold. Som første bilprodusent i verden serieproduserer vi nå
elektriske brenselcellebiler (FCEV) på vår fabrikk i Sør-Korea.
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