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De brandstofcellen en AFA I
Er wordt steeds meer publiciteit ge-
geven aan de mogelijkheden van het
wegtransport met behulp van elektrici-
teit. Jammer echter, dat er 7.0 bijzonder
veel nonsens wordt gepublrceerd. Wat
bijvoorbeeld te zeggen van het volgende
bericht van de Britse Ambassade, dat op
14 november 1967 werd gepubliceerd in
een persbulletin geheten "Wetenswaar-
digheden" onder de tussenkop "Automo-
bllisme", Hier volgt de tekst:
,,De heel' Alastair Carter, de 51-jarige
"Britse ontwerper, heeft een vinding ge-
"daan, die - naar hij meent - eon grote
"doorbraak betekent op het gebied van
"de elektrische uuto. Het is een in het
"wiel ingebouwde elektromotor, waar-
"door de door hem ontworpen "Coaster"
"zal worden aangedreven. De elektro-
,.motor wordt op belde achterwielen ge-
,:monteerd. De "CO<lster" kan op één
"elektrische lading 80 km afleggen, en
"de acceleratie kan zich moten met die
"van de aUernieuwste Mini-modellen.
"Men neemt aan, dat van de acht mil-
"joen wagens die er thans op de Britse
"wegen rijden, ongeveer twee miljoen
"dagelijks uitsluitend in het studsver-
"keer worden gebruikt. Hier ligt de po-
"tentiële markt voor de Coaster. De heer
"Carter hoopt ;djn wagen aan het einde
"van het jaar in produktie te hebben,
"Binnen de twaalf maanden zal de
"Coaster dan op de markt komen."
Wat moet men hiel' nu van zeggen?
Reeds de oude Amsterdamse taxi's had-
den motoren in de wielen. Reeds jaren
hebben diesel-elektrische bussen, of ge-
heel elektrische bussen, motoren met
een speciale overbrenging in de achter-
wielen.
Wat de actieradius betreft: 80 km is
niets bijzonders voor stadsverkeer,
Zeker, de acceleratie zal zich kunnen
meten met de allernieuwste Mini model-
len, maar dat is niets bijzonders, want
elektromotoren hebben bij lage toeren-
lallen een maximum koppel. En dat
hebben verbrandingsmotoren juist niet.
Maar dat zegt niets over de snelheid.
Laat zo'n elektro-autootje dan maar
hoogstens 30 à 35 km pel' uur rijden!
Zo'n bericht is helaas uiterst misleidend
en vooral teleurstellend voor hen, die
misschien zouden willen overgaan op
een elektromobiel, omdat deze geruis-
loos is en de atmosfeer niet vergiftigt.
Maar we kunnen el' zeker van zijn, dat
we deze wilde verhalen nog in allerlei
vormen zullen tegenkomen! We hopen
dat het wiel met motor plus uitvinder
van een betere kwaliteit zal ûjn dan het
"ei van Dooyer"!
Maar het zijn niet alléén deze ..twee-
duuster" problemen, van irreële uitvin-
ders, die een rol spelen. Ook van de
zijde van serieuze firma's hoort men
aanvechtbare beweringen.
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Chloride zond onlangs een persbericht
uit over een eerste militaire boot, die
met brandstofcellen is uitgerust. Voor-
delen zijn duidelijk: geruisloos. Er was
een indrukwekkende foto bij van de
brandstofcellen batterij, die deze schepen
aandreef. Maar de technisehe informatie
was onvolledig. Men sprak ervan dat
deze cel bij normale temceratuurdrule
draaide op waterstofgas.
Dat wekt de suggestie op dat, naast deze
brandstof, in dit geval waterstof, lucht
als oxydant zou kunnen worden ge-
bruikt, en wel bij normale druk en tem-
peratuur.

Dat zou echt een doorbraak kunnen
betekenen!
Maar het leek ons bijzonder onwaar-
:;chijnlijk, zodat we bij Chloride hebben
aangevraagd wat de oxydant is. Wij
kregen, na verloop van enkele dagen,
het correcte antwoord, gedateerd 7 no-
vember 1967:
"Naar aanleiding van ons telefoonge-
"sprek van enige dagen geleden, delen
"wij U mede, dat de in ons persbericht
"beschreven batterij brandstofcellen
"werkt op zuurstof- cn waterstotgas.
"Het nieuwe zit derhalve niet in de eon-
"siructie der brandstofcellen, doch in
.,het toepassingsgebied",
O.K., dat weten we dan weer. Het toe-
passingsgebied is puur mllitalr, en dan
spelen kosten maal' een geheel onderge-
schikte rol.
Chloride heeft geen doorbraak bereikt
voor ons wegvervoer, dat vóór alles eeo-
nomisch moet zijn,

En nu ineens AFA.
Willen we kritiek, echter opbouwende
kitlek leveren, dan moeten we toch wel
eerst de essentie - overigens een be-
langrijke essentie - hiel' publiceren van
wat in het persbericht dd. 8 november
1967van AFA staat:
"Het research-instituut van het AFA-
.,concern heeft vooral op het terrein der
"brandstofcellen baanbrekend werk ver-
"richt en thans de produktie van een
,.drieial typen gestart.

"Theoretisch komen als brandstof
.,diverse stoffen in aanmerking, waar-
"onder koolstof, aardolie, aardgas en
"zelfs metalen.
.,In de praktijk is gebleken, dat het
"beste gewerkt kan worden met water-
"stof of waterstofhoudende brandstoffen
,,(b.v. lichte koolwaterstoffen, methanol,
"hydra:..ine, e.d.).

"Als oxydatiemiddel wordt zuurstof in
"zuivere of verdunde vorm (lucht) toe-
"gepast. Het verbrandingsprodukt be-
.,staat uit water, dat uit de cel wordt
"afgevoerd."

door

C. W. STANTS

KRITIEK,
Gaan we deze tekst na, dan zou de on-
deskundige eruit kunnen concluderen,
dat AFA bezig is met het ontwikkelen
van een brandstofcel, werkend op een
lichte koolwaterstof, methaan (aardgas),
ethaan, en voor ons wegvervoer belang-
rijk, propaan en butaan, en de daarbij
behorende oxydant zuurstof, maar met
de nadruk op kosteloze lucht.
In het AFA-blad, REPORT, nr. 3, 2e
jaargang, vinden we over de kwestie
lichte koolwaterstoffen en lucht een
klein kadertje, dat we hiel' woordelijk
overnemen.

Brandstofcel op aardgas en lucht?
Onder leiding van Dr. G. H. J. Broers
werd sinds 1950 door het Centraal
Technisch Instituut T_N.O, te Delft
gezocht naar de mogelijkheden een
brandstofbatterij direct op aardgas
en lucht - en eventueel ook op aard-
oliefracties zoals kerosine, met lucht
- te laten werken.
Men onderzoekt op het ogenblik de
mogelijkheden van een dergelijke
brandstofcel, die op hoge bedrijfs-
temperatuur (600" tot 800· Cl werkt.
Men concentreert zieh bij T.N.O. op
aardgasbatterüen met een vermogen
dat zou liggen tussen 5 en 500 kW.
Men verwacht, dat in verband met de
hoge bedrijfstemperatuur en de be-
nodigde hulpapparatuur, deze aggre-
gaten waarschijnlijk ongeschikt zul-
len :..ijn voor huishoudelijke toepas-
sing, Anderzijds zullen zij ook niet in
staat zijn om zonder meer de huidige
elektrische centrales te vervangen.
Het T.N.O. kent daarom aan de aard-
gas-zuurstof brandstofcel een mid-
dengebied toe.
De brandstofcel zou daarom een be-
langrijke aanvullende rol kunnen
spelen door plaatselijk elektriciteit
op te wekken voor kleine gebieden,
zoals tunnels, industriecomplexen en
kleinere stadswijken .

Wat we hieruit lezen is, dat een derge-
lijke brandstofcel zou moeten werken
met relatief zeer hoge temperaturen van
6000-800' C.
Hetgeen voor het wegvervoer eenvoudig
onaanvaardbaar is.

Blijft het oude probleem bestaan: pas
als een propaan of desnoods butaan-
luchtcel praktisch aanvaardbaar wordt,
zal dit zijn wanneer we de juiste kataly-
sator gevonden hebben om de cel vol-
doende snel te laten reageren bij buiten-
luchtdruk en temperatuur, om per pIt
(of kW, net zoals men wil) hoogstens
evenveel gewicht nodig te hebben als
bij onze huidige, goedkope, betrouwbare
en lichte zuigermotor!
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Op de Turijnse autosalon trokken dit
jaar niet minder dan vier merken elek-
trische auto's de aandacht. Een symp-
toom, dat door elektrische stroom
voortbewogen personenwagens weer
volop in de belangstelling zijn, nadat
ze in de beginperiode van het automo-
bieltijdperk van lieverlede door auto's
met een benzinemotor waren verdron-
gen.
In den beginne, toen er in het alge-
meen nog geen lange autoritten wer-
den gemaakt, kon de elektromotor als
krachtbron de benzinemotor nog wel
beconcurreren, maar hoe meer de auto
het karakter van tijdverdrijf voor ge-
fortuneerden verloor en onmisbaar
gebruiksvoorwerp werd voor het be-
drijfsleven, des Ie zwaarder begon het
gemis van een behoorlijke actieradius
van de elektrische auto te wegen,
Deze handicap is tenslotte dan ook een
del' redenen geweest waarom de elek-
trische auto bakzeil heeft moeten ha-
len tegen de zegevierend uit de strijd
gekomen benzineauto, die immers na
luttele minuten oponthoud bij een ben-

zinepomp weel' voldoende energie had
vergaard om opnieuw enkele honder-
den kilometers af te leggen.
Nog steeds kleeft het bezwaar van een
korte actieradius aan vrijwel alle tot-
nu toe geïntro:iuceerde prototypen van
elektrische auto's en zolang men niet
afstapt van normale accu's als energie-
bron en die vervangt door accu's van
andere samenstelling met een veel
grotere capaciteit - dit is een urgent
onderwerp van vele researchafdelin-
gen, zowel van autofabrieken als elek-
triciteitsbedrijven - zal de elektrische
auto voor het lange afstandsverkeer
nooit een volwaardig concurrent van
de benzine-auto kunnen worden.
Wel is er een gerede kans, dat de elek-
tische auto zich een plaats, cq, plaats-
je, naast de benzine-auto kan verove-
ren, want een bepaalde groep automo-
bilisten stelt zich tevreden met korte
ritten van huis naar kantoor of fabriek
en omgekeerd.
Ook van de tweede gezinswagen, die
hoofdzakelijk door moeder de vrouw
wordt gebruikt om te winkelen of om
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Rowan
serieuze
elektrische auto
voor
stadsverkeer

kinderen van en naar school te bren.
gen, worden in de regel geen grote dag-
trajecten verlangd.
Op deze categorieën zou de elektrische
auto misschien enige aantrekkings-
kracht kunnen uitoefenen door haar
eenvoudige bediening, door de gerin-
gere onderhoudszorgen, door het ont-
breken van geluidshinder en vooral
ook door het wegvallen van de produk-
tie van giftige uitlaatgassen.
De vorig jaar reeds gestarte pogingen
van Urbania om met een carnevaleske
"hoge hoed" op wielen de automobi-
listen rijp te maken voor een elektri-
sche auto schijnen bij voorbaat ge-
doemd om te mislukken.
Dit model verkeert dan ook nog steeds
in het prototypestadium, al zijn er ook
enkele andere modellen aan toege-
voegd.
Evenmin kunnen we in de pogingen
van Moretti en Giovanni, die beide een
Fiat 500 achter en voor mudvol pakten
met een serie accu's, een serieuze be-
nadering van het elektromobile vraag-
stuk zien.

De Rowan
Van geheel andere allure echter is de
aanpak van een internationaal drie-
manschap, dat de elektrische auto Ro-
wan voor het Turijnse voetlicht bracht.
De Amerikaanse elektriciteitsmaat-
schappij Rowan Controlled Company,
waaraan de naam van de auto is ont-
leend. nam het elektrische deel voor
haal' . rekening, de cal'rossel'iefabriek
Ghia ontwierp het koetswerk voor de
ondanks zijn drie meter lengte zeer aan-
trekkelijke wagen en Alessandro de
Tomaso spande zijn autofabriek er
voor om het onderste! te maken en
de volledige assemblage uit te voeren.
De elektrische stroom van de Rowan
wordt geleverd door acht in kruisvorm
opgestelde accu's met een totaal ge-
wicht van 160 kg.
Deze accu's hebben een plaats gekre-

Boven: Te Turijn kwam de Urbania
o.a. met een elektrische auto van dit
model. een soort hogehoed op wie!en,
met een draaideUl' cts instapmogelijk-
heid. Succes lijkt bij voorbaat lûtge-
s!oten als gevolg van deze excentrieke
vormgeving.

Maar dit op de Tllrijnse Salon was
iets heel anders,
De Rowan (currosserte ontwerp Ghia)
bleek een elektrische (lUtomobie! met
een actie-mdius van 320 km en een
topsnelheid van 70 km pel' uur. Het
geheel zag er aantrekkelijk 1dt.
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BU de Rowan zijn de acht accu's in
kruisvonn tussen twee alu.minium bo-
demplaten gemonteerd. Hier ontbl'eekt
de bovenste plaat.

gen tussen twee aluminium bodem-
platen. De elektrische stroom van deze
accu's wordt geleid naar een zoge-
naamde controle box, een klein smal
kastje van ongeveer twee decimeter
lengte, dal zich vlak voor de bestuur-
der bevindt en op eenvoudige wijze
bediend kan worden met een viertal
schakelaartjes.
Via dit kastje wordt de stroom geleid
naar de twee elektromotoren, die zich
onder de achterzetels bevinden en elk
een achterwiel aandrijven.
De motorkracht wordt door middel van
V-snaren van fiberglas overge brach t
naar de wielen. Elk van de motoren
heeft een vermogen van 9 pk.
Op de voorwielen zijn schijfremmen
gemonteerd en de elektromotoren kun-
nen als rem op de achterwielen fun-
geren.
In standaarduitvoering worden de klei-
ne wielen van radiaalbanden (10 x
145) voorzien. Ghia heeft de carrosse-
rie geheel aangepast aan de nieuwe
krachtbron, die hem door haal' plaat-
sing (onder de vloerbodem) en het
wegvallen van tal van onderdelen, zo-
als het diffcrentieel (waarvan de taak
wordt overgenomen door het contro-
lekastje), de cardantunnel, de benzine-
tank en de koppeling, in staat stelde de
bovenvloerse ruimte vrijwel geheel te
benutten voor passaglers en bagage.
De wagen heeft een afgeplatte neus en

een combi-achtig staartstuk met een
achterklep voor het in- en uitladen van
bagage.
De achterbank is neerklapbaar om de
bagageruimte eventueel te kunnen ver-
groten. Voorin is het reservewiel on-
dergebracht en ook daar is nog ecn ba-
gageruimte, die zowel van binnen als
van buiten toegankelijk is. Het inte-
rieur biedt, ondanks de kleine afmetin-
gen van de wagen, (lengte 3 m, breed-
te 1.54 m en boogte 1.35 m, wielbasis
op de kop af 2 m) ruim plaats aan vier
volwassenen.
Twee brede deuren, die tegen de voor-
schriften van vele landcn in, aan de

achterkant scharnieren, geven de pas-
sagiers toegang tot dit Rowan-ei.
Deze elektrische auto weegt slechts
596 kg en heeft een actieradius van 320
km. De topsnelheid wordt mel 70 kmi
u aangegeven. In het prospectus WOI'-

den dc rijkasten als zeel' laag aange-
merkt, echter zander deze kosten te
vermelden.
Ook omtrent de prijs van deze wagen
laat men ons nog in het onzekere,
maar vast staal. dal de Rowan Con-
troller Company reeds met diverse
grote automobielfabrikanten in con-
tact is getreden om de Rowan in serie-
produktie te laten vervaardigen.

FEILLOOS
100procent veiligSTARTEl

EINDHOVEN
04900-26213

maak uw
paardekrachten
blij metVOOR ALLE BENZINE-, DIESEL- EN LPG-MOTOREN

~artpilote
Start-Pilote. in patronen of in een
spuit I les. is de internat ionaal erkende
startvloeistof. De belangrijkste auto-
fabrieken zorgen dat al hun vracht-
wagens bij de eerste uitrusllng Start-
Pilote hebben: Mercedes -Benz, M.A.N"
Krupp. Sav;em. Berliel.lnternationa I
Harve ster. enz. enz.
Ook met afstandsbedieoing. motorolie

N.V,DELUXOL OLIE MAATSCHAPPIJ AOTIERDAM

C;OR1NCHEfoI.
011110-1141

AMSTERDAM
010-4HJl9

VAN DER STRAATEN N.V-
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