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ForZe Delft bouwt Lotus Seven met brandstofcellen

Studenten racen op waterstof
Racen met een brandstofcelauto is zuiniger en milieuvriendelijker dan racen met een auto op 

een fossiele brandstof, dat spreekt. Maar het ForZe-team neemt niet deel aan een zuinigheids-

race, de studenten van de Technische Universiteit Delft laten zien wat er technisch mogelijk is 

en bouwen een volwaardige raceauto op waterstof. Ready, set, go!

Op de TU-campus in Delft staat een gebouw 
waarin studenten van verschillende opleidingen 
aan verschillende projecten werken. En dat zijn 
niet zomaar projecten. Denk bijvoorbeeld aan de 
Nuna, de auto op zonne-energie, die successen 
scoort in de World Solar Challenge door Australië. 
Naast het Solar Team werken er in dit gebouw 
meer ‘dream teams’. Dat zijn onder meer het Delta 
Loyd Solarboatteam en NovaBike, een team dat 
een racemotorfiets op bio-ethanol bouwt. Team 
Dare richt zich op raketbouw en ForZe is het team 
dat al enkele jaren met verschillende voertuigen 
in verschillende races heeft gereden op waterstof. 
Nu is het tijd voor alweer het zesde ForZe-voer-
tuig, een Lotus Seven die gaat deelnemen in de 
Caterham Cup.
Michel Haak is teammanager van het ForZe-team 
(Formula Zero). Hij heeft zijn studie industrieel 
ontwerpen een jaartje stopgezet om het team 
te leiden. In totaal bestaat het team uit zeventig 

studenten. Negen daarvan werken fulltime aan 
het project, anderen volgen een minor bij ForZe 
en weer anderen zijn actief naast hun studie. De 
achtergrond van de teamleden is divers: Electrical 
Engineering, Industrieel Ontwerpen, Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek, Werktuigbouwkunde, 
Technische Natuurkunde en zelfs Technische 
Aardwetenschappen. “Binnen het team heeft 
iedereen zijn eigen specialiteit”, zegt Michel Haak. 
“De studierichting is niet bepalend voor de werk-
zaamheden binnen het team. Als je maar laat zien 
wat je kunt.” Overigens werkt het team ook samen 
met de Haagse Hogeschool en de Business School 
Rotterdam.

Kart op waterstof
In 2007 nam ForZe voor het eerst deel aan een 
race. Dat was met een omgebouwde kart. De 
kart beschikte over een kant-en-klaar waterstof-
systeem, dat voor de aandrijving zorgde. Het 

studententeam ontwikkelde een nieuwe kart voor 
de competitie in 2008. 2009 was het laatste jaar 
dat het team meedeed, vanwege de economische 
situatie was er nog maar weinig animo voor de 
kartcompetitie. Tijd voor verandering. ForZe ging 
deelnemen aan de Formula Student. Die com-
petitie is uitsluitend voor teams van technische 
studenten. Van over de hele wereld nemen teams 
deel aan de race. De auto’s zijn kleine formule-
auto’s. De krachtbron is vrij, maar het vermogen is 
gelimiteerd op 85 kW. Het Delftse studententeam 
kocht een brandstofcel in en bouwde zelf het 
complete lucht- en brandstoftoevoersysteem. 
Helaas was de auto net te laat klaar om deel te 
nemen aan de race. Een jaar later bouwde ForZe 
een nieuwe auto en gebruikte de componenten 
van de auto van een jaar eerder. Die auto heeft 
wel geracet in de Formula Student. Het resultaat 
was niet slecht, maar kon beter. Er waren meer 
dan 100 deelnemende teams, ForZe eindigde 

Het studententeam ForZe 
bouwt een raceauto op wa-
terstof. Als basis gebruiken 
de studenten een Lotus 
Seven-chassis.
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op de 56e plaats en was het eerste en enige team 
wereldwijd dat met een brandstofcelstack reed.

Competitie aangaan met benzineauto’s
ForZe is niet het enige studententeam uit Delft 
dat deelnam aan de Formula Student. DUT Racing 
Team is een ander prestigieus studententeam dat 
vanuit hetzelfde gebouw op de TU Campus in 
Delft werkt. DUT gebruikte de eerste jaren een ver-
brandingsmotor, tegenwoordig is die vervangen 
door een elektromotor. “Omdat wij DUT niet in het 
vaarwater wilden zitten, hebben we besloten ons 
op een andere competitie te richten. We wilden 
met een echte auto gaan racen. Uiteindelijk 
hebben we voor een Lotus Seven gekozen. Een 
lichtgewicht kitcar, waar veel onderdelen voor 
verkrijgbaar zijn en die simpel opgebouwd is. 
Daarmee willen we deelnemen aan de Caterham 
Cup”, zegt Haak. De cup bestaat wordt hoofd-
zakelijk verreden op Zandvoort en Assen, maar 
maakt ook uitstapjes naar Zolder, Mettet en Spa 
Francorchamps. Na een vrije training en kwalifi-
catie volgen twee races van elk twaalf rondes. De 

auto met brandstofcel heeft dezelfde gewicht/
pk-verhouding als de concurrentie en een goede 
aerodynamica, waardoor de auto competitief 
mee kan rijden in de cup. Verder wil het team een 
nieuw ronderecord vestigen op de Nürburgring. 
Dat is nu in handen van een Nissan suv met brand-
stofcelstack. De rondetijd bedraagt elf minuten. 
ForZe hoopt met de kitcar met brandstofcelstack 
onder de tien minuten te blijven.

Aandrijving moet compacter en lichter
Terwijl ForZe vorig jaar nog actief was in de 
Formula Student, werden de eerste simulaties 
voor de nieuwe Lotus Seven al doorgevoerd. In 
maart dit jaar was het ontwerp van de auto af. 
“Het produceren van de auto doen we grotendeels 
zelf. Studenten die bij het team komen, krijgen 
in het begin van het studiejaar een draai- en 
freescursus. Zo doen de studenten ook praktijk-
ervaring op, want de academische opleidingen 
zijn voornamelijk theoretisch. Lassen doen we ook 
zelf. Complexe onderdelen besteden we soms uit, 
zowel bij Nederlandse bedrijven als bij specialisten 
in het buitenland. We hebben veel contact met 
bedrijven. Zij denken met ons mee en helpen ons 
met advies”, zegt Haak. 

Voor de kitcar hebben de studenten een nieuwe 
brandstofcelstack aangeschaft. Matthijs Damen is 
verantwoordelijk voor de stack: “De brandstofcel-
technologie is nog relatief nieuw in vergelijking 
met verbrandingsmotoren. Die worden al meer 
dan honderd jaar doorontwikkeld. In bussen wor-
den sinds enkele jaren brandstofcellen gebruikt. 
Die systemen zijn natuurlijk veel te groot voor 
onze raceauto. Wij willen een compact, licht en 
eenvoudig systeem”.
Een licht systeem bouwen is gelukt. Het brandstof-
celsysteem uit een bus weegt 450 kg. ForZe heeft 
de aandrijving nu terug weten te brengen naar 
250 kg. Damen: “We hebben alleen de brand-
stofcelstack gebruikt. Die heeft een input en een 
output. Het systeem eromheen hebben we zelf 
gebouwd. De brandstofcel heeft veel lucht nodig, 
daarvoor gebruiken we een supercharger. In onze 
testopstelling wordt die via een riem aangedre-
ven, in de auto wordt de supercharger direct door 
een elektromotor aangedreven. De supercharger 
vraagt veel energie: 15 kW. Daarvoor levert hij vijf 

Het team heeft het chassis gekocht, verstevigd en er twee 
waterstoftanks op geplaatst. In de tanks wordt de waterstof 
onder een druk van 350 bar opgeslagen.

De aandrijving wordt los van de auto getest. Links is de brand-
stofcelstack zichtbaar. De humidifier, het witte onderdeel in het 
midden, zorgt voor de juiste luchtvochtigheid en luchthoeveel-
heid die de brandstofcelstack in gaat.

Een brandstofcelstack heeft veel lucht nodig. De Rotrex-supercharger levert vijf kuub lucht per 
minuut.

De remschijf en remklauw passen maar net in de velg van het dertien inch wiel. Het team gebruikt 
daarom water uit de uitlaat om de remmen te koelen.
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Welke hoek moet de diff usor hebben? Met dit model test ForZe 
de diff usor in een windtunnel. Het model wordt op z’n kop aan 
een krachtsensor geschroefd. Zo meet het team welke hoek de 
meeste downforce en het minste verlies geeft.

Eind juli stond de auto er zo bij. Nog verre van klaar voor de 
start, maar het begin is er.

kuub lucht per minuut bij een druk van 2,5 bar. 
De lucht wordt eerst op de juiste temperatuur 
gebracht en de humidifi er zorgt voor de juiste 
luchtvochtigheid voor de lucht de brandstofcel in 
gaat. Het is een heel gevoelig systeem. Als er iets 
niet klopt, dan werkt het direct niet meer”. 

 Waterstofoverschot 
 Naast lucht wordt er natuurlijk ook waterstof 
toegevoerd aan de brandstofcel. Damen: “De 
waterstof gaat met een druk van twee bar de cel 
in. De zogenoemde low-pressure-box regelt dat. Er 
wordt meer waterstof dan nodig toegevoerd, zo-
dat de waterstof optimaal met de lucht reageert. 
Overgebleven waterstof stroomt terug naar de 
low-pressure-box voor hergebruik”. 
 Het team heeft het motormanagement zelf ge-
schreven. “Dat regelt behalve de aansturing van de 
brandstofcel ook het energy management system. 
De auto beschikt namelijk over supercondensato-
ren. Die slaan remenergie op en leveren piekver-
mogen tijdens de acceleratie”, zegt Damen. “De 
hoeveelheid energie die de brandstofcel levert, 
wordt via de luchttoevoer en de druk van de wa-

terstof geregeld. Het aantal cellen in een brand-
stofcelstack bepaalt het maximale vermogen. Eén 
cel levert maximaal 1,4 volt. De totale oppervlakte 
van de cellen samen bepaalt het vermogen. Onze 
stack beschikt over 408 cellen, levert maximaal 
430 volt en heeft een piekvermogen van 120 kW. 
De brandstofcelstack heeft een effi  ciëntie van 
ongeveer 50%, de andere 50% wordt omgezet in 
warmte. Op dit moment zijn we het systeem aan 
het optimaliseren. Helaas kunnen we hier op de 
TU maar tot 15 kW testen. De energie wordt hier 
omgezet in warmte. We gaan binnenkort naar 
ECN in Petten, daar kunnen we de brandstofcel-
stack wel op vol vermogen laten werken en wordt 
de energie teruggeleverd aan het stroomnet.” 
 In de werkplaats staat het frame van de auto. Het 
team heeft de rolkooi intact gelaten. Wel is die 
hier en daar extra verstevigd. Aan de zijkant van 
de auto komen de twee waterstoftanks te hangen. 
Die zijn van 2,5 cm dik aluminium met koolstofve-
zels daaromheen gewikkeld. 
In de tank wordt het waterstofgas onder een druk 
van 350 bar opgeslagen. Direct aan de tanks is 
een drukregelaar gekoppeld, die de druk naar 
acht bar terugschroeft. De twee tanks zijn onder-
ling verbonden. Ze zijn crashbestendig en bij een 
lekkage in de leidingen sluit de drukregelaar het 
systeem meteen af. 

 Remmen koelen met uitlaatwater 
 Een sponsor maakt de mallen voor de body van 
piepschuim. Het team gaat de body zelf lamine-
ren met glasvezel en carbon. De body heeft geen 
dragende functie. 
 Naast de auto liggen de banden en wielen al 
klaar. De banden zijn voorgeschreven door het 
reglement. Achter zijn ze 245 mm breed en voor 
235 mm. De wielen zijn 13”, precies groot genoeg 
om de remmen te plaatsen. “De remmen kun-
nen hun warmte nauwelijks kwijt in de wielen, 
daarom vernevelen we het uitlaatwater om de 
remmen te koelen tijdens een remactie”, zegt 
Haak. De auto slaat remenergie op via de twee 
motoren die de achterwielen aandrijven. Zodra 
de bestuurder op de rem trapt, treedt zowel de 
mechanische als de elektrische rem in werking. 
De energie wordt opgeslagen in de supercon-
densatoren. Om de voorkomen dat de wielen 
blokkeren, beschikt de auto over ABS. Dit jaar wil 
het team voor het eerst de mogelijkheid toepas-
sen om het linker- en rechterachterwiel een 
verschillend toerental te laten draaien, waardoor 
de auto nog sneller door de bocht kan. De vraag 
is of dat reglementair mag, maar technisch is het 
mogelijk. Voor de recordpoging is het in elk geval 
ideaal. 

 Twee motoren 
 Achter de bestuurder bevinden zich twee elektro-
motoren die elk maximaal 160 kW leveren. ForZe 
gebruikt niet het volle vermogen. Het maximale 
koppel bedraagt 400 Nm en de motoren wegen 
25 kg per stuk. Via een planetaire aandrijving met 
een reductie van 1:3,6 haalt de auto een topsnel-
heid van 220 km/u. De transmissie beschikt over 
extra oliesmering en de motoren worden met 
water gekoeld. In de toekomst wil het team een 
eigen chassis ontwerpen of de huidige auto om-
bouwen naar vierwielaandrijving. Dan kan er ook 
meer energie teruggewonnen worden. Maar nu 
moet de ForZe VI eerst afgebouwd worden. 
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Op AMT.nl staan meer berichten over brandstofcellen. 
Hoe werkt een brandstofcel en hoe wordt die toegepast in 
productieauto’s? Lees het op www.amt.nl/juli-augustus2013 
of scan de QR-code.

Rijden met een 
brandstofcelstack
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