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Motors tèrmics: carburants clàssics

Des-sulfuració (50 ppm – 10 ppm):  Hidrogen!

(EURO IV i V i més. . .)
      Tractaments a l’escapament: alternatives
           EGR + CRT (Continuous regenerating trap)
           SCR (Selective catalythic reduction, ex.: “AdGreen” i a.)

additius!

Barreges amb gas (Diesel + GNC)

Emulsions de gasoli amb aigua (ex.: “Aquazole” i a.)

Motors tèrmics: carburants clàssics

Des-sulfuració (50 ppm – 10 ppm):  Hidrogen!

(EURO IV i V i més. . .)
      Tractaments a l’escapament: alternatives
           EGR + CRT (Continuous regenerating trap)
           SCR (Selective catalythic reduction, ex.: “AdGreen” i a.)

additius!

Barreges amb gas (Diesel + GNC)

Emulsions de gasoli amb aigua (ex.: “Aquazole” i a.)



Els nous combustibles: una panoràmica.

Motors tèrmics: carburants alternatius líquids

Bio-diesel d’olis vegetals
      (trans-esterificació -> glicerina. . .)
           Heinsberg al 100%

Bio-diesel d’olis culinaris usats
           Reus!

Alcools (etanol)  Brasil, Suècia

BtL (Biomass-to-Liquids: Fischer-Tropsch)
GtL (Gas-to-Liquids)
Olis vegetals

. . .  Sostenibles!
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Motors tèrmics: carburants alternatius gasosos

GNC: Gas natural comprimit (200 barg!). . . EEV
            TMB: 161 vehicles + 90 (2006+2007)

GNL: Gas natural liquat (-160 ºC!)
GLP: Gas liquat de petroli (butà+propà)

            Valladolid: >100 vehicles, Viena > 600 v.
Bio-gas  (Garraf, EcoParc 3)
Hidrogen (BMW sèrie 750, Munich, HyFLEET:CUTE i +)
Barreges hidrogen + GNC
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Tracció elèctrica amb generació a bord

motors tèrmics (CITO, CIVIS, PHILEAS)

pila de combustible d’hidrogen (CUTE/ECTOS, CFCP, etc)
                                       cas híbrids: CITYCELL i nova generació

híbrids: turbines (CAPSTONE, VOLVO)
             Califòrnia, Brescia, Ferrara, Göteborg, etc
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NEFLEET - Aufbau des Brennstoffzellen-Omnibusses
NEFLEET - Design of the Fuel Cell Bus

Niederflurigkeit
low floor
3 Türen
3 doors

Wasserstofftanks
hydrogen tanks
Brennstoffzelle

Fuel Cell
Technik-

Kompartement
technical

compartment

Getriebe
transmission

Zentral-E-Motor
electric motor
Hilfsaggregate

auxilliary components
Weitere Installationen

additional
installations

Klimaanlage
air condition

L’autobus d’hidrogen del Projecte CUTE
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Tracció elèctrica amb alimentació externa

catenària (trolebusos)

captació a terra (STREAM, Trieste)

càrrega inductiva (WAMPFLER, Gènova)
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Electricitat: Anàlisi de la seva sostenibilitat!

hidroelèctrica,
eòlica,
solar,
geotèrmica,
marina. . .

+ Generació tèrmica amb carburants sostenibles

Incidència en la generació de l’hidrogen!
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Estalvi energètic
Augment de la velocitat comercial (“Bus Rapid Transit”) +
actuació semafòrica

Reducció de pes: Composites?

Cicle urbà:  Recuperació d’energia de la frenada
      (stop-and-go). . .
      Acumuladors
       Volant d’inèrcia
       Superconductors
       Supercapacitors
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L’atractivitat del transport col· lectiu. . .

Informació (PIU, SIU, GPRS, Internet)
Regularitat, puntualitat, disponibilitat: SAE, D&R
Accessibilitat
Augment de la velocitat comercial, de la capacitat
(-> “sistemes intermitjos”, doble articulats 24 m)
Automatismes, sistemes guiats
Seguretat

UE: 6è i 7è Programes Marc de RPD
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Moltes mercès per la vostra atenció


