
 
 
 
 
 
 
 

 

Koelen met warmte 
 

S. Spoelstra 

 

Verschenen in De Ingenieur 5, 28 maart 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

ECN-V--08-006 Mei 2008
 
 
 
 



Ingenieur
De laatste producten en trends:

lichtgewicht gasfles, rijdende dijkinspecteur
en gamen met gedachten

KOELEN MET
Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) heeft een airconditioner on,or-
pen die de auto koel houdt door rest-
warmte van de motor te benutten.
Behalve bij het starten is voor de airco
geen druppel brandstof nodig. Cemid-
deld bespaart het sorptiekoelsysteem,
dat is gemaakt in samenwerking met
de Italiaanse autofabrikant Fiat, lo %
op het brandstoE’erbruik.
De airco maakt gebruikt van de koelte die ontstaat wan-
neer water verdampt. Om die verdamping tot stand te
brengen gebruikt ECN silicagel, een zeer sterk water-
opnemende vaste stof. De silicagel adsorbeert de

waterdamp totdat de vaste stofis verzadigd. Door ver-
volgens restwarmte van de motor toe te voeren is her
water weer vrij te maken. In een condensor staat de
here waterdamp zijn warmte afaan de buitenlucht. Her

ontstane water gaat daarna weer naar de verdamper.

Her systeem bevat

twee vaten silicagel
van 15 I elk, zodat er
vrijwel continu is te koelen. ’Op her moment dat her

ene vat waterdamp opneemt, wordt de silicagel in her
andere drooggestookt met restwarmte van de motor’,
vertelt ir. Simon Spoelstra, groepsleider Industri~le
Warmtehuishouding van ECN. ’AIs her eerste vat ver-
zadigd is en rijp voor restwarmte, schakelen we over op

her tweede: de drooggestookte silicagel wordt gekoeld
met buitenlucht en begint waterdamp op te nemen.’
De airco werkt prima in een laboratorium; binnenkort
vindt een praktijkproef plaats bij Fiat. Het hele systeem
past net in de kofferbak van een Fiat Grande Punto. ’AIs
de praktijkproefsuccesvol is, dan zullen we de airco stuk-
ken kleiner moeten maken. Her is de bedoeling dat her
koelsysteem onder de motorkap komt. We verwachten

de vermogensdichtheid met een factor vijfte kunnen
verbeteren’, geeff Spoelstra aan.
Een ander verbeterpunt is her

gebrek aan restwarmte als de
motor koud is. Dit opstart-
probleem is te ondervangen
door lets te doen met warmte-
opslag ofgebruik te maken van
een standkachel, een verwar-
mingssysteem dat niet afhanke-
lijk is van motorwarmte. ’Beide
oplossingen zijn waarschijnlijk
lastig te realiseren, omdat er
maar weinig ruimte beschikbaar
is’, laat Spoelstra weten.
w~v.ecn.nl

KENGETALLEN

NAAM
Honda FCX Clarity

LENGTE
4,17m

BREEDTE
1,76 m

HOOGTE
~,65m

WIELBASIS
2,~2 rn

AANDRIJVING
brandstofcellen met

elektromotor
VERMOGEN

BRANDSTOFCEL
loo kW

BRANDSTOF
waterstof
BEREIK
563 km

MAXIMUMSNELHEID
15o km/h
MASSA
1684 kg

CAPACITEIT
4 zitplaatsen

De FCX Clarity is de nieuwste generatie brandstofcelauto van
Honda, die volgens de Japanse fabrikant zo goed als markt-
rijp is. Honda heeff aangekondigd de personenwagen vanaf
komende zomer volgens een leaseplan aan een beperkt aan-
tal klanten in de Amerikaanse staat California te leveren.
Dankzij technische doorontwikkeling van bet aandrijf-
systeem met brandstofcellen is de Honda FCX Clarity ver-
geleken met bet vorige prototype 20 % meet brandstofeffi-
cii~nt en is de aandrijflijn ]o % meer energie-effici~nt. Ook
is de aandrijflijn, met de voorin geplaatste elektromotor,
45 % compacter. De zeer gestroomlijnde FCX Clarity beschikt
daardoor over een ruim interieur en kofferbak.
Als hoofdenergiebron is de auto uitgerust met bet nieuw ontwik-
kelde Honda V Flow-brandstofcellenpakket, dat in een centrale
tunnel in de vloer tussen de twee voorstoelen is geplaatst. De
benodigde waterstofis onder een druk van 345 bar opgeslagen
in de tank achterin de auto. Waterstofen zuurstof stromen in de
brandstofcellen van boven naar beneden. Dit systeem maakt
gebruik van de zwaartekracht om het water te lozen dat ontstaat
uit de reactie van waterstofen zuurstof. Volgens Honda voor-
komt dit bevriezingsproblemen of slechte prestaties van de
brandstofcellen bij lage temperaturen volledig. Her vermogen
van het brandstofcellenpakket ligt op loo kW. Vergeleken met
bet vorige systeem, de Honda FC Stack, is bet vermogen per
gewichtseenheid met 50 % toegenomen.

een co~
die onder de achterbank ligt. Hierin wo~
opgeslagen die tijdens bet remmen
wekt. Wanneer nodig wordt deze energi(
elektrische vermogen van de brandstof¢
Een satellietnavigatiesysteem in de auto
zijnde watersto~tankstations te vinden.
heden te bieden dan dit nog zeer bepe~
stoftankstations, ontwikkelt Honda het l
(HES). Deze thuisinstallatie produceert
De bewoner kan zijn brandstofcelauto
en direct bijtanken. Ook is bet HES zelf
cellen om elektriciteit voor her huis opt
warmte zorgt voor warm water.
www.honda.com
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