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ONTWIKKELINGEN
Opel Zafira met brandstofcelaandrijving

Afgelopen voorjaar presenteerde
Opel in Genève de HydroGen1.
Dit is een Zafira die voorzien is
van een brandstofcel waarin water-
stof en lucht reageren tot water en
als ‘bijproduct’ elektriciteit ont-
staat. De elektriciteit wordt ver-
bruikt door een elektromotor die
de voorwielen aandrijft.

In tegenstelling tot eerdere stu-
diemodellen wordt de HydroGen1
afgetankt met zuivere waterstof.
Volgens Opel zal dit in de eerste
productiemodellen niet het geval
zijn. Daar zal benzine of methanol
getankt worden wat aan boord pas
omgezet wordt in waterstof. Een
van de grote hobbels die namelijk
nog genomen moet worden is de
problematiek rond de opslag van
zuiver waterstof.

De HydroGen1 is nu in een ont-
wikkelingsstadium dat er ook
daadwerkelijk mee gereden kan
worden. Zoals wij hem konden
proberen beschikte hij over een
blok van 200 in serie geschakelde
brandstofcellen, ook wel een
‘stack’ genoemd, die continue een
vermogen van 80 kW kan leveren.
Afhankelijk van de omstandighe-
den varieert de uitgangsspanning
tussen de 125 en 200 Volt. Een re-
geleenheid zet deze spanning om
in wisselstroom van 250 tot 380
Volt. Hiermee wordt een driefase
synchroonmotor van 55 kW aange-

dreven. Een versnellingsbak ont-
breekt, onder andere doordat de
elektromotor al vanuit stilstand een
koppel van 251 Nm levert. De Hy-
droGen1 is met 1.575 kg slechts
150 kg zwaarder dan een serie-Za-
fira. Deze waarden zorgen er voor
dat de auto in 16 seconden accele-
reert van 0 naar 100 km/h en een
topsnelheid heeft van 140 km/h.

Gemakkelijk rijden
Het rijden met de HydroGen1 gaat
kinderlijk eenvoudig. Met een aan-
tal knoppen op de middentunnel
wordt gekozen of er gereden
wordt, voor- of achteruit, of dat de

auto geparkeerd staat. Met het gas-
pedaal wordt vervolgens de bijbe-
horende snelheid bepaald. Zonder
te schokken of in te houden bereikt
de HydroGen1 z’n snelheid. De
elektromotor levert traploos z’n
krachten aan de wielen. Er moet op
de instrumenten vertrouwd worden
om informatie over de snelheid te
krijgen, want geluid produceert de
aandrijflijn niet of nauwelijks,
hoogstens wat licht gezoem van
een pomp of ruizen van vloeistof
door de leidingen en de brandstof-
cellen. Een te verwaarlozen ge-
luidsproductie. De geluiden die het
interieur bereiken komen van de
banden en de rijwind. In de toe-
komst moeten overstekende voet-
gangers meer op hun ogen vertrou-
wen, omdat akoestische informatie
van naderend verkeer ontbreekt.

Snelheidsregeling
Afhankelijk van de gekozen snel-
heid zal de elektromotor meer of

minder elektriciteit krijgen. De
stroomtoevoer wordt op twee
plaatsen geregeld, voor en na de
brandstofcel. De elektriciteitspro-
ductie van de brandstofcellen
wordt gestuurd door de hoeveel-
heid waterstof te doseren. Met
minder waterstof kan er minder
water gevormd worden en dus kan
er ook minder elektriciteit vrijko-
men. Fijnafstemming van de
stroomtoevoer vindt plaats in de
regeleenheid die gelijkspanning uit
de brandstofcel omzet naar wissel-
spanning voor de driefase elektro-
motor. Eigenlijk begint de term
gaspedaal nu hopeloos ouderwets
aan te doen, een beter woord lijkt
in dit verband acceleratiepedaal.
Weliswaar wordt er nog voor een
deel gewerkt met de gasvormige
substantie waterstof, maar ook
hangt een en ander af van de span-
ningsomzetter waar absoluut geen
gas aan te pas komt. Voor extra
elektriciteit tijdens acceleratie be-

Brandstofcel zet werkplaats buitenspel

HydroGen1: bijna onderhoudsvrij
De auto met brandstofcel is

niet langer sciencefiction.

Langzamerhand komen

steeds meer autofabrikan-

ten met serieuze prototy-

pes. Zelfs de oliemaat-

schappijen werken mee

aan het rijden op waterstof.

In de Zafira HydroGen1 zit de
brandstofcel nog op de plaats
waar normaal de verbrandings-
motor zit.Bij compleet nieuwe au-
to’s,speciaal ontwikkeld voor aan-
drijving door een brandstofcel,
kan men ook voor een andere
plaats in de auto kiezen om de
brandstofcel te plaatsen.
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schikt de HydroGen1 overigens
over een pakket accu’s. Deze be-
vinden zich onder de vloer van de
bagageruimte.

Waterstof
Opslag van waterstof is nu nog vrij
lastig omdat dat alleen kan bij ex-
treme koude, alleen dan is water-
stof vloeibaar en is het mogelijk
om het op te slaan. Als de auto lan-
gere tijd niet gebruikt wordt is het
moeilijk om die lage temperatuur
vast te houden en zal er waterstof
ontsnappen. De HydroGen1 be-
schikt over een dubbelwandige
roestvaststalen waterstoftank met
een inhoud van 75 liter (slechts vijf
kilogram!), dit geeft de auto een
actieradius van zo’n 400 kilometer.
Om de waterstof op de benodigde
temperatuur te houden van -235 °C
is de tank bekleed met een aantal
lagen van een speciale glasvezel.
Deze lagen zijn volgens Opel net
zo efficiënt als een laag polysty-
reen met een dikte van negen me-
ter, met als resultaat dat het verlies
per dag beperkt kan blijven tussen
de één en drie procent van het vo-
lume. Maar ondanks dat het verlies

klein is, blijft het toch een verlies.
Als een auto enkele weken stilstaat
betekent dit een lege tank. Er zijn
dus andere oplossingen nodig.

Nano storage
De ingenieurs van Opel zien naast
de opslag van waterstof in druk-
tanks nog twee andere mogelijkhe-
den om waterstof in de auto op te
slaan. Het gaat hier om een opslag-
methode die “nano storage” ge-
noemd wordt. Bij de ene methode
worden waterstofatomen gebonden
aan het oppervlak van extreem
kleine holle koolstofvezels. Bij de

andere methode wordt waterstof
opgeslagen in de spleten van sa-
mengedrukte metaallegeringpoe-
der. Dit laatste lijkt nog het meeste
op het principe van een spons en
werd door General Motors al eer-
der gepresenteerd, namelijk in de
Precept concept-car op de laatste
Motorshow in Detroit.

Methanol of benzine
Het oplossen van het waterstof-
opslagprobleem duurt nog wel een
aantal jaren. Op zich is dat niet
zo’n groot bezwaar als men beseft
dat de distributie van waterstof ook
nog lang geen realiteit is. De eerste
auto’s met brandstofcellen zullen
uitgerust worden met een omvor-
mer. Deze omvormer haalt water-
stof uit een andere (brand)stof. Dit
gebeurt bij temperaturen die liggen

tussen 800 en 1300 °C. Evenals
General Motors werkt ook Daim-
lerChrysler aan dit soort systemen.
Alleen waar DaimlerChrysler be-
zig is met de winning van water-
stof uit methanol denkt General
Motors dit uit benzine-achtige
stoffen te gaan doen. Voor beide
filosofieën valt iets te zeggen. Voor
de productie van methanol is niet
persé de eindige aardolievoorraad
nodig. Het nadeel is echter dat de
olie-industrie binnen een relatief
korte periode te maken zal krijgen
met een aantal grote omschakelin-
gen in productie en infrastructuur:
eerst van benzine naar methanol en
dan van methanol naar waterstof.
Bij General Motors verwacht men
dat de olie-industrie dit niet zal
doen, maar direct van benzine-ach-
tige producten over zal gaan naar
waterstof, dat vergt namelijk min-
der investeringen. Op die manier
kan er langer gebruik gemaakt
worden van de bestaande infra-
structuur. Hierdoor kan er volgens
Opel direct vanaf het begin vol-
doende brandstof geleverd worden
in een dicht netwerk.

Een andere reden voor General
Motors om niet voor methanol te
kiezen is het feit dat men vindt dat
het te agressief is. Zo zouden
coatings en afdichtingen aangevre-
ten kunnen worden. Dit heeft tot
gevolg dat er speciale tanks en
pompen gebruikt moeten worden
die bestand zijn tegen de invloed
van de agressieve stoffen.

De benzine die in de brandstof-
celauto’s gebruikt zal worden is
niet helemaal gelijk aan de benzine
zoals we die nu kennen. Bepaalde
toevoegingen of bestandsdelen die
voor de verbrandingsmotor nood-
zakelijk zijn of geen kwaad kun-
nen, kunnen of moeten voor brand-
stofcelgebruik uit de benzine
gehaald worden of blijven. Zo zal
zwavel niet meer voorkomen in de
‘nieuwe’ benzine.

Speciale waterstof-tankinstalla-
ties zullen voorlopig nog niet
langs het wegennet staan. In eer-
ste instantie verwacht Opel dat er
nog ‘gewoon’benzine getankt
moet worden.
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Ethanol zoals dat bijvoorbeeld
in Zuid-Amerika gebruikt wordt,
komt volgens Opel ook in aanmer-
king om gebruikt te worden voor
omzetting naar waterstof. Bij Ge-
neral Motors wordt ethanol voor
het gemak maar tot de benzine-
achtige gerekend.

Vrije componentlocaties
De Zafira is oorspronkelijk ont-
worpen voor gebruik met verbran-
dingsmotoren. Hierdoor zitten in
de HydroGen1 alle componenten
die nodig zijn voor het aandrijfpro-
ces nog min of meer op conventio-
nele locaties in het voertuig. In
toekomstige voertuigen die vanaf
de basis ontworpen worden met
een brandstofcel kunnen de com-
ponenten meer verspreid door de

auto geplaatst worden. Alleen
elektromotoren moeten in de buurt
van de wielen geplaatst worden,
dat kan zelfs per wiel een eigen
motor zijn. Maar de brandstofcel is
niet langer gebonden aan de plaats
die we nu kennen als motorruimte.
Hij kan gemonteerd worden daar
waar hij het minst in de weg zit of
het meest bijdraagt aan een gunsti-
ge ligging van het zwaartepunt. In
beide gevallen kan dat een plekje
onder de vloer zijn.

De enige verbinding die de on-
derdeelgroepen met elkaar hebben
wordt gevormd door kabels en lei-
dingen. Mocht één van de leidin-
gen lek raken, dan zorgen afslui-
ters direct dat er geen waterstof uit
de tank of andere installaties kan
ontsnappen. De hoeveelheid water-
stof die in de leidingen zit heeft
zo’n lage massa, dat wanneer het
vlamvat, de temperatuur minder
dan één graad Celcius stijgt. Het is
dus vrij ongevaarlijk. Wat anders is
het wanneer de tank lek zou raken,
dit heeft ongeveer het zelfde effect
als bij LPG het geval is.

Onderhoudsarm
De stack met brandstofcellen is
een afgesloten geheel en is ontwor-
pen om een auto-leven mee te gaan
zonder dat er onderhoud aan uitge-
voerd hoeft te worden. Dit komt
uiteraard voor een belangrijk deel
door het ontbreken van bewegende
delen. Ook aan de elektromotor zal
het onderhoud tot een minimum
beperkt blijven. Mocht er door ma-
teriaalpech of andere fouten toch
iets mis gaan in de stack, dan is het
gewoon een vervangingsonderdeel
waar in principe niets aan gerepa-
reerd kan worden. Omdat dit een
ingreep is die slechts sporadisch
voor mag komen, is het nog maar
de vraag of zo’n vervanging bij ie-
dere dealer uitgevoerd kan gaan
worden. Onderhoud zal zich dan
ook gaan beperken tot de zoge-
noemde bekende ‘fast-fit’-activi-
teiten zoals het vervangen van ban-
den en remblokken.

Allianties
General Motors is niet de enige die
werkt aan projecten met waterstof
en brandstofcellen. Alle grote au-
tomobielfabrikanten zijn actief op

dit gebied. In de meeste gevallen
wordt er vrij intensief samenge-
werkt. General Motors heeft een
alliantie met Toyota. BMW en Re-
nault hebben hun activiteiten ge-
bundeld en werken samen met
Delphi, Ford en DaimlerChrysler
doen dit met Ballard Power Sys-
tems in het XCELLSIS-project.
Hier moet overigens nog wel even
opgemerkt worden dat het project
van BMW, Renault en Delphi niet
primair bedoeld is voor de aandrij-
ving van voertuigen, maar meer
voor de stroomvoorziening van het
boordnetwerk.

De oliemaatschappijen
Een belangrijke schakel in het ont-
wikkelingsproces zijn naast de au-
tofabrikanten de brandstofleveran-
ciers. Het is van belang dat
wanneer de brandstofcelvoertuigen
ook daadwerkelijk op straat zullen
verschijnen, de juiste brandstof be-
schikbaar is. Het klinkt namelijk
vrij eenvoudig om ‘zomaar’ water-
stof te produceren en te distribu-
eren, maar uiteindelijk zullen het
de oliemaatschappijen zijn die de
productie en distributie voor hun
rekening nemen. Daarom zijn de
oliemaatschappijen een belangrij-
ke partner in het ontwikkelingspro-
ces van de brandstofcelauto. Ge-
neral Motors startte al in 1998
samen met Amoco, tegenwoordig
BP Amoco, een ontwikkelingspro-

gramma. Shell werkt samen met
DaimlerChrysler terwijl Ford dat
doet met ExxonMobil, bij ons be-
ter bekend als Esso.

Uiteindelijk zal het in ieders be-
lang zijn dat er naar een standaard
gestreefd wordt. De kosten van de
techniek kunnen op deze manier
laag gehouden worden en de con-
sument kan beschikken over een
fijnmazige infrastructuur. Over de
verkoopprijs van waterstof valt
nog niet veel te zeggen, want onge-
twijfeld zal de overheid er de nodi-
ge accijns op weten te leggen.

Overmorgen
Ondanks dat de brandstofcel-me-
thode in 1839(!) al ontdekt werd
en er nu al diverse prototypes
rondrijden zal serieproductie toch
nog wel even op zich laten wach-
ten. Niemand durft nu een exacte
datum te noemen, maar het jaartal
2008 duikt regelmatig op. Dat is
op zich niet zo verwonderlijk, om-
dat de leden van de ACEA (de As-
sociatie van Europese Automobiel-
producenten) zich zelf hebben
voorgehouden dat vanaf dat jaar de
gemiddelde uitstoot van de te pro-
duceren auto’s niet meer dan 140
gram CO2 per kilometer mag be-
dragen. De brandstofcel is dan een
ideale mogelijkheid om dat gemid-
delde te realiseren.

ONTWIKKELINGEN
Opel Zafira met brandstofcelaandrijving

Cornelis Kit

Een versnellingspook ontbreekt in de
Zafira HydroGen1.Met de knoppen op
de middentunnel wordt bepaald of de
auto stilstaat (P en N) of dat er voor- of
achteruit gereden wordt.De grote rode
knop is een noodschakelaar,want het
gaat tenslotte nog wel om een experi-
menteel voertuig.

Uit de uitlaat van de HydroGen1
komt zuiver water.Dit is het resul-
taat van de reactie tussen water-
stof en zuurstof met als eindpro-
duct H2O.

De HydroGen1 kent geen brand-
stofomvormer,hierdoor blijft er
nog voldoende bagageruimte
over.Onder de enigszins verhoog-
de laadvloer bevindt zich een ac-
cupakket voor extra aandrijving
tijdens acceleratie.
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