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Som den første bilfabrik har Honda fastsat et 
starttidspunkt for serieproduktion af brænd-
selscellebiler – året er 2010. Manglen på 
tankstationer afhjælpes via en “home energy 
station”, der producerer strøm, varme og hy-
drogen ud fra naturgas. Her ses en prototype 
af Hondas brintbil FCX samt optankning.

Kravene til fremtidens bil er skrappe: Ingen 
luftforurening med nitrogenoxider (NOx) eller 
partikler i nærmiljøet og ingen udslip af driv-
husgassen carbondioxid. Hvad luftforurenin-
gen angår, sker der hele tiden forbedringer af 
benzinmotorer og dieselmotorer, men udslip 
af drivhusgasser er uundgåelige, så længe 
bilerne kører på fossile brændsler. Med brint-
biler kan carbondioxidudslip helt undgås, hvis 
hydrogen produceres med energikilder som 
sol, vind eller atomkraft.

Der fi ndes to typer brintbiler. I den ene anven-
des forbrændingsmotorer, og ved al forbræn-
ding sker der udslip af nitrogenoxider. Men da 
hydrogen forbrændes ved lavere temperatu-
rer end benzin, kan udslippet reduceres til en 
tiendedel i forhold til benzinbiler, og partikler 
slipper man helt for. BMW, Ford og Mazda ud-
vikler brintbiler med forbrændingsmotorer.

De fl este store bilfabrikker – Toyota, Hon-
da, Daimler-Chrysler, Ford, Nissan, Renault, 
Volkswagen, Fiat, Mitsubitsi og Hyundai – sat-
ser på brændselscellebiler, fordi der er fl ere 
fordele ved at omsætte hydrogen i brænd-
selsceller og udnytte strømmen til at drive en 
elektromotor. Omkring halvdelen af hydroge-
nets energiindhold udnyttes til at få hjulene 
til at rulle, mens effektiviteten i en forbræn-
dingsmotor ligger på 30 procent. Desuden 
udsender brændselscellebiler kun vanddamp, 
og brændselsceller og elektromotorer er me-
get støjsvage i forhold til forbrændingsmoto-
rer. Støjen fra dækkene er selvfølgelig den 
samme.

De største teknologiske udfordringer er, at 
prisen på brændselscellerne skal reduceres 
til en hundrededel, hvis en brintbil skal koste 
det samme som en benzinmodel, og celler-
nes levetid skal femdobles.

I dag anvendes PEM–celler i brintbiler, dels på 
grund af deres effektive energiudnyttelse og 

dels fordi de arbejder ved så en lav tempera-
tur som 80 grader, hvilket både er praktisk og 
sikkert i biler. Når PEM–celler er dyre, skyldes 
det høje priser på de polymermaterialer, der 
benyttes, samt at det dyre metal platin an-
vendes som katalysator. Polymermaterialet 
og katalysatorerne koster tilsammen 75 pro-
cent af prisen på en brændselscelle. En svag-
hed ved at bruge PEM–celler til transport er, 
at de fungerer dårligt i frostvejr. Det problem 
har Honda dog tilsyneladende løst i den nye 
FCX–model, som ifølge fi rmaet kan starte i 
20 graders frost.
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