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Het Michelinmannetje en de auto zijn ongeveer even oud. Toen Bibendum 4 jaar gele-

den 100 werd, nodigde hij daarom een groepje auto’s uit op zijn feestje. Geen oude

maar nieuwe, en geen gewone maar duurzame. Inmiddels is het feestje een jaarlijks

terugkerende traditie met de naam Challenge Bibendum. De auto-industrie toont er

hoe ver ze is met de ontwikkeling van de auto op duurzame energie.

MILIEU 
Schone aandrijvingen dagen elkaar uit

De zonneautorace in Australië toont aan dat
een auto, gebruikmakend van een duurzame
energiebron, met gemak een heel continent
kan oversteken. Toch zijn het geen zonnepane-
len op wielen die deelnemen aan de Challenge
Bibendum. Een dergelijk voertuig is in het
dagelijks verkeer nauwelijks bruikbaar en tij-
dens de challenge worden de voertuigen juist

uitgebreid getest op hun dagelijkse inzetbaar-
heid. Naast een laag brandstofverbruik en
minimale emissie van vervuilende stoffen en
geluid, moeten de auto’s ook goed presteren
tijdens rem- en acceleratieproeven en tijdens
een slalom en een elandproef. Maar hoe goed
een auto ook presteert als hij er niet goed uit-
ziet zijn er geen kopers voor. Dus last but not

least beoordeelt een internationale jury het
design van de deelnemende auto’s.

Allemaal winnaars
Dit jaar vond de Challenge Bibendum plaats op
het circuit van Hockenheim. Daar namen voer-
tuigen van ondermeer DaimlerChrysler, Ford,
Honda, Nissan, Peugeot/Citroën, Renault,

Michelin Challenge Bibendum toont toekomstige mobiliteit

Feest der alternat

Gas komt terug
De viertaktmotor draaide eerder
op gas dan op benzine. Immers
het exemplaar dat Nikolaus
August Otto in 1876 bouwde liep
op gas. Terwijl de populariteit
van LPG in Nederland al jaren
afneemt, reed een grote groep
deelnemende auto’s op de
Challenge Bibendum op gas. In
veel landen neemt de popula-
riteit van LPG juist toe. Volvo,
Opel, Ford, Renault, Peugeot en
Fiat leveren af fabriek bi-fuel
LPG-auto’s. Daarmee worden
belangrijke nadelen, de storings-
gevoeligheid en het ruimtebe-
slag van de tank weggenomen.
Jammer genoeg zijn die af
fabriek LPG-auto’s in Nederland
fiscaal in het nadeel, doordat de
bijtelling hoger uitvalt dan bij
achteraf inbouw.
Naast het kostenvoordeel is LPG
ook veel schoner dan benzine of

diesel. Om die reden worden in
Londen taxi’s op grote schaal
omgebouwd op LPG. Eén van de
deelnemers aan de Challenge
was zo’n Fairway LPG-taxi. Een
echt superrapport kreeg de auto
niet bij de tests. Maar in vergelij-
king met een ouderwets roeten-
de Londense dieseltaxi is het
voertuig natuurlijk een weldaad
voor zijn omgeving.
Het zou jammer zijn als door de
lage populariteit van het rijden
op gas de LPG-infrastructuur in
Nederland achteruitgaat, juist nu
LPG een positieve ontwikkeling
doormaakt in de rest van Europa.

Aardgas: thuis tanken
In Nederland zijn er niet meer
dan enkele lokale initiatieven
met het rijden op aardgas.
Wereldwijd rijden er circa twee
miljoen auto’s op deze schone

Alle 19.000 Londense Taxi’s moeten
in 2004 aan de Euro II norm voldoen.
Die is met de hoogbejaarde diesel-
motoren van deze voertuigen onmo-
gelijk te halen. Daarom voert Lynne
Angel met haar bedrijf Eco Cab op
grote schaal ‘motortransplantaties’
uit. Daarna rijden de ‘cabs’ op LPG
en hebben ze een frisse adem.

brandstof. Argentinië en Italië
zijn koplopers, gevolgd door de
Verenigde Staten. Maar ook in
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland speelt aardgas in
toenemende mate een rol. In
Frankrijk bijvoorbeeld rijdt één
op de drie nieuwe bussen op
aardgas.
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ieven

De Zafira 1.6 CNG is geen bi-fuel maar een ‘monovalent’ voertuig. Gebouwd
voor aardgas en als het moet, ook geschikt voor benzine.

Volkswagen/Audi, en Toyota het tegen elkaar
op. Zij zetten voertuigen in variërend van proto-
type tot productiemodel met brandstoffen vari-
ërend van biodiesel tot waterstof en van
aardgas tot elektriciteit. Als om te onderstrepen
hoezeer de Challenge is gericht op alledaagse
inzetbaarheid, namen ook auto’s deel die
gewoon op benzine, diesel of LPG rijden.
Het is niet zo dat de organisatie na afloop van
de tests een overall winnaar aanwijst. Michelin
vindt dat alle deelnemers die bijdragen aan
duurzame mobiliteit winnaars zijn.
De Challenge Bibendum geeft zo een unieke
kans op een blik in de toekomst van de mobi-
liteit. Auto & Motor TECHNIEK pikt voor u de
krenten uit een pap van waterstof, biobrand-
stof, gas en hybride aandrijving. ●

Erwin den Hoed

Als het op uitlaatgassen aankomt
lijkt aardgas veel op LPG. Beiden
produceren maar heel weinig
koolmonoxide, onverbrande
koolwaterstoffen en stikstofoxi-
den. Beiden bevatten bovendien
geen zwavel, zodat ook dat niet
uit de uitlaat kan komen en ze
stoten minder CO2 uit dan een
vergelijkbare benzinemotor. De
CO2-reductie bij aardgas is zelfs
ongeveer 25%.
Dan de aardgasinfrastructuur. In
Duitsland wordt die ‘gründlich’
uit de grond gestampt. Daar kan
nu reeds op 330 plaatsen aardgas
getankt worden. Aan het einde
van 2005 moet dat zelfs op 800
stations kunnen. In Frankrijk zijn
er minder stations maar Gaz de
France gooit het over een andere
boeg. Men is van mening dat de
infrastructuur er al lang is, die
ligt namelijk in de grond.
Consumenten krijgen een com-
pressorinstallatie voor thuis aan-
geboden. Gewoon aansluiten op

de leiding van het gasfornuis en
tanken maar. Door het belasting-
verschil tussen brandstof aan de
pomp en brandstof voor in-huis-
gebruik is dat financieel erg aan-
trekkelijk.
Niet minder dan 14 Challenge
Bibendum deelnemers reden op
aardgas. Over het algemeen met
auto’s die af fabriek geschikt zijn
voor aardgas en benzine. Een
aantal fabrikanten hanteert de
toevoeging ‘Bi-fuel’ in de naam-
geving. Bijvoorbeeld Volvo met
de S60 Bi-fuel en Fiat met de
Multipla Bi-fuel. Opel doet dat
nadrukkelijk niet met de Zafira
1.6 CNG (Compressed Natural
Gas) en De auto heeft dan ook
niet meer dan een noodtankje
voor 14 liter benzine. In de 4
gastanks gezamenlijk gaat 110
liter aardgas bij een druk van
200 bar. Dat is 19 kilo. De 1500
kg wegende Zafira heeft
gemiddeld 5,5 kg nodig om 100
km ver te komen.

Ook motorisch is de Zafira opti-
maal aangepast op aardgas.
Door een compressieverhouding
van 12,5 : 1 profiteert de Zafira
CNG van het fantastische octaan-
getal van aardgas; 130. Het
gevolg is dat de Zafira op
aardgas tot 97 pk bij 6000 t/min

komt terwijl bij het gebruik van
benzine het vermogen gelimi-
teerd is op 80 pk. Opel geeft  op
dat de Zafira aan de Euro III
emissienorm voldoet. Tijdens de
metingen bleek dat te kloppen.
Royaal zelfs, de auto voldoet ook
aan de Euro IV norm. ●
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Waterstof, niet zaligmakend
Als waterstof met zuurstof rea-
geert komen energie en water
vrij. Niet meer en niet minder.
Het eerste kan prima gebruikt
worden om voertuigen mee aan
te drijven, het tweede is een vol-
strekt schadeloze emissie. Geen
wonder dus dat waterstof
industriebreed als opvolger van
de huidige fossiele brandstoffen
wordt gezien.
In die toekomstige waterstofeco-
nomie speelt de brandstofcel een
centrale rol. Alle grote autofabri-
kanten zijn met de ontwikkeling
van waterstof aangedreven auto-
’s bezig. Alleen BMW verbrandt
waterstof in een interne verbran-
dingsmotor en gebruikt de
brandstofcel slechts als vervan-
ging van accu en dynamo en om
de tank met vloeibaar waterstof
op de vereiste – 253 °C te hou-
den. De anderen gebruiken de
brandstofcel als energiebron
voor de aandrijving.
Voor de brandstofcel op grote
schaal in auto’s wordt ingezet
zijn we een flink aantal jaren
verder. Een belangrijke hindernis
is de waterstofinfrastructuur die
ervoor nodig is. Die vraagt mas-

sale investeringen. Bovendien is
waterstof alleen een duurzame
energiebron als het milieuvrien-
delijk wordt geproduceerd, bij-
voorbeeld met windenergie. Die
infrastructuur is overbodig als
waterstof aan boord van de auto
geproduceerd wordt uit bijvoor-
beeld methanol. Hoewel een
Mercedes A-type met deze tech-
niek dwars door de Verenigde
Staten is gereden gaat die voor-
lopig nog niet in serieproductie.
Maar zou op de wat langere ter-
mijn het hele wereld wagenpark
op brandstofcellen rijden? Het
zou kunnen, maar niet langer
dan zo’n jaar of tien want met
100 gram platina per PEM-brand-
stofcel is dan de wereldplatina-
voorraad verdwenen. Kortom, de
brandstofcel is van groot belang
voor de toekomstige mobiliteit,
maar blijft ook de ontwikkeling
van niet-brandstofcelconcepten
uiterst relevant.

Beperkte actieradius
Twee Challenge Bibendum deel-
nemers gebruiken PEM-brand-
stofcellen voor hun aandrijving.
Het gaat om de Ford Focus FCV
(Fuel Cell Vehicle) en de
Mercedes Sprinter. In beide
gevallen is het Canadese Ballard,
dat deels eigendom is van Ford
en DaimlerChrysler, de leveran-
cier van de brandstofcellen. Bij
de Focus gaat dat om de Mk 902-
unit. Dit apparaat bevindt zich
onder de vloer van de auto en
weegt inclusief randapparatuur
220 kg. Het zet tussen de 60 en
90% van de chemische energie
om in elektrisch vermogen. Daar-
mee is deze brandstofcel meer
dan tweemaal zo efficiënt als de
interne verbrandingsmotor.
De normaal gesproken royale
bagageruimte van de Focus
sedan wordt bij de FCV voor een
flink deel ingenomen door de
waterstoftank. Deze kan 178 liter
waterstofgas onder een druk van
350 bar bevatten. Dat lijkt heel

wat, maar in calorieën gerekend
komt dat overeen met 15 liter
benzine. Dat levert de Focus FCV
met zijn 65 kW, 230 Nm elektro-
motor een actieradius van 320
km op. Hoe beperkt dat ook
moge klinken, om dat te berei-
ken heeft Ford wel heel wat uit
de kast moeten halen.
Allereerst is de FCV rigoureus op
dieet gezet. Door 150 onderde-
len van vooral carrosserie en
onderstel uit lichtgewicht materi-
alen (o.a. aluminium, titanium,
magnesium en composietmateri-
aal) op te trekken kon 300 kg op
gewicht bespaard worden. Met
1600 kg is de Focus FCV echter
nog steeds geen lichtgewicht.
Ten tweede wint de FCV 95%
van de remenergie terug door
een regeneratief brake-by-wire
systeem. Het derde waterstof
besparende hoogstandje zit in de
aansturing van de brandstofcel.
In oudere typen leidde plotseling
vol gas geven tot een overmaat

aan waterstof in de cel,
met als gevolg dat
onverbrande waterstof in
de uitlaat terecht kwam. De Mk
902 laat zo’n ‘rijk mengsel’ niet
meer toe en krijgt bij zware
belasting assistentie van een 18
kW Ni-MH batterij, die tussen
tank en achterbank in is
gebouwd. De productie van de
Focus FCV blijft dit jaar op vijf
stuks steken. In 2004 komt er een
kleine serieproductie voor een
selecte klantengroep.
De tweede brandstofcelauto op
de Challenge Bibendum, de
Mercedes Sprinter wordt sinds
een jaar dagelijks ingezet door
een klant, koeriersbedrijf Hermes
Versand in Hamburg. De auto
heeft reeds 17.000 km achter de
wielen. Doordat de complete
aandrijflijn, inclusief zes water-
stofgastanks en een 55 kW
elektromotor, onder de vloer is
ingebouwd blijft de laadruimte
behouden. Het ontbreken van
verkeerde uitlaatgassen en
motorlawaai maakt de auto
geschikt voor gebruik door een
koeriersdienst in een stedelijke
omgeving. En omdat zo’n auto
regelmatig terugkeert naar de
basis is de beperkte actieradius
van 150 km overkomelijk.

Ford claimt voor de Focus FCV zeker
bij lage snelheden een acceleratie
vergelijkbaar met die van een 170
PK Focus. Tijdens de test kwam dat
er niet helemaal uit.
Foto: Ford

Eén van de 3400 auto’s van koeriers-
bedrijf Hermes Versand wordt aange-
dreven met hulp van een brandstof-
cel, deze Mercedes Sprinter. De auto
is voorwiel aangedreven en de hele
aandrijflijn bevindt zich onder de
vloer. Daardoor blijft de laadruimte
volledig behouden.
Foto: DaimlerChrysler

18kW Ni-MH batterij

Ballard Mk 902 Brandstofcel
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Bio-ethanol, Bio Diesel 30 of Pflanzenöl
Biobrandstoffen hebben twee
grote voordelen op fossiele
brandstoffen. Allereerst worden
ze geproduceerd uit raapzaad,
palmolie, of andere biomassa die
lokaal voorhanden is en zijn ze
dus hernieuwbaar, terwijl fossiele
brandstoffen ooit op raken. Ten
tweede nemen de planten die
biodiesel produceren CO2 op. Dat
kan een auto op biobrandstof
dus gerust weer uitstoten zonder
het broeikaseffect te benadelen.
Natuurlijk komt bij de productie
van biocomponenten ook CO2
vrij zodat er ook bij gebruik van

een 100% biologische brandstof
sprake is van netto CO2-produc-
tie. Die netto productie noemen
we ‘well to wheel’ CO2-emissie.
De productieprijs geldt als een
nadeel. De kostprijs per mega-
joule is vier maal die van diesel
of benzine. Door overheidsingrij-
pen gelden aan de pomp heel
andere verhoudingen .
De twee belangrijkste biobrand-
stoffen zijn ETBE (Ethyl Tertiary
Butyl Ethanol) en bio-esthers
(VOME = Vegetal Oil Methyl
Esthers). ETBE wordt vaak bio-
ethanol genoemd, maar is een

Dankzij de ASG automatisch bedien-
de transmissie en het bio-ethanol
additief is deze Citroën C3 1.6i 16V
zuinig en erg schoon.
Foto: Citroën

Hoe werkt een Brandstofcel
In de elektrolyse van
waterstof komen
waterstof en zuur-
stof vrij. De afzon-
derlijke elementen in
het in voertuigen
toegepaste type
brandstofcel (Proton
Exchange Membrane
of PEM) maken
gebruik van het
omgekeerde proces.
Zo’n elementje is
minder dan een mil-
limeter dik. Het
bestaat uit een
anode en een katho-
de die gescheiden
worden door een
membraan dat
slechts protonen
doorlaat. Zowel de
anode als de katho-
de bestaan uit een
poreus, geleidend
materiaal met een
platina-coating. Het
waterstof gas wordt
ter hoogte van de
anode in het ele-
ment gebracht. Door
het contact met de
anode staan de

waterstof moleculen
hun elektronen af.
Het platina werkt in
dat proces als kataly-
sator. In chemische
termen ziet de reac-
tie aan de anode er
uit als:
H2= ➝ 2H++2e-

De H+ ionen (proto-
nen) gaan via het
membraan naar de
kathode, de elektro-
nen nemen de ‘bui-
tenbocht’ en gaan
via de elektromotor
naar de kathode. Bij
de kathode reageren
de waterstof ionen
met zuurstof waarbij
water vrijkomt:
1/2O2+2H++2e-= ➝ H2O

De elektronen die
aan de anode vrij
komen en aan de
kathode opgenomen
worden, zorgen voor
een spanningsver-
schil van 1,1 volt.
Een hele reeks van
deze elementen aan-
eengekoppeld vormt
een brandstofcel.

Een PEM-brandstofcel zet zuurstof en waterstof
om in water. Daarbij wordt elektrisch vermogen
gegenereerd en komt warmte vrij.
Tekening: DaimlerChrysler

Behalve elektrisch
vermogen produ-
ceert een PEM-
brandstofcel ook wat
warmte. Daardoor
loopt de tempera-
tuur in de cel op tot
85 °C. Het voordeel

van die relatief lage
procestemperatuur is
dat de vorming van
schadelijke stiksto-
foxiden daarmee uit-
gesloten is. ●

Belangrijke vraag bij alledaags
gebruik is: Hoe scoren deze
brandstofcelauto’s op de
Challenge Bibendum? Op lokale
emissie en geluid natuurlijk uit-
stekend. Voor remmen en op-
trekken blijven de cijfers wat
achter en voor de slalom- en
elandtest scoort de FCV slechter
dan een ‘gewone’ Focus. ●

350 bar waterstofgastank

Regeneratief remsysteem

65kW, 230 Nm 
driefasenmotor met
ééntraps aandrijflijn

mengsel van bio-ethanol, dat
vrijkomt bij fermentatie van sui-
kerhoudende planten wordt
gewonnen, en isobutaan. Bio-
ethanol heeft een hoog octaan-
getal (110). Dat maakt ETBE aan-
trekkelijk als additief in benzine.
Europese wetgeving limiteert de
hoeveelheid ethanoladditief tot
5%. Om die reden nam Citroën
deel aan de Challenge Bibendum
met een C3 Sensodrive die benzi-
ne met 5% ETBE tankte. De auto
was uitgerust met de nieuwe LuK
ASG-versnellingsbak (zie AMT10
2002) en is verder een standaard
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Hybride, meer motoren
minder verbruik
Aan het einde van dit jaar is in
Japan de eerste Honda met
brandstofcel te koop en ook de
gemeente Los Angeles heeft een
bestelling lopen. Toch verwach-
ten de Japanners de grootschali-
ge inzet van FCV’s (Fuel Cell
Vehicles) pas vanaf 2020. Tot die
tijd moeten we het voornamelijk
van hybride auto’s hebben,
meent Honda.
Vandaar dat de hybride Insight
voor het derde opeenvolgende
jaar deelneemt aan de Challenge
Bibendum. Naast die wat futu-
ristische Insight nam ook de alle-
daagse Civic Hybrid sedan deel.
De Civic Hybrid komt in 2003 in
Europa op de markt en is door-
ontwikkeld op basis van de tech-
niek uit de Insight.
De aandrijving wordt verzorgd
door een hybride combinatie
met de naam IMA (Integrated
Motor Assist). De aandrijflijn
bestaat uit een 1.3 motor, een 10
kW, 49 Nm elektromotor en een
CVT. De ultra dunne elektromo-
tor is tussen motor en CVT inge-
bouwd. Daardoor ontstaat een
aandrijflijn die in afmetingen
gelijk is aan die van de conventi-
onele 1.5 Civic-motor.
Bij laag toerental en hoge
belasting springt de elektromo-
tor bij, zodat het maximaal kop-
pel van de IMA onderin het toe-
rengebied veel hoger is dan dat
van de 1.5 liter. Bij 2000 toeren
bedraagt het verschil zo’n 30
Nm. Tevens wordt de elektromo-
tor ingezet voor regeneratief
remmen. Om tijdens het deccele-
reren de pompverliezen in de
verbrandingsmotor te beperken
blijven dan in drie cilinders de in-
en uitlaatkleppen gesloten. De

elektromotor heeft nog een
derde functie. Als de auto tot
stilstand komt wordt de verbran-
dingsmotor uitgeschakeld. De
elektromotor helpt hem nader-
hand weer op gang.
Dat de ontwikkeling in hybride
auto’s niet stilstaat blijkt uit de
power unit, de batterij plus bij-
behorende elektronica. De
power unit van de Insight
besloeg 138 liter, die van de Civic
Hybrid neemt genoegen met 80
liter en staat rechtop achter de
achterbank. Daarachter resteert
plaats voor heel veel bagage.
Honda claimt dat de Civic Hybrid
50% verder komt op een liter
benzine dan de Civic 1.5 iE. 90%
daarvan komt op conto van het
IMA-concept. Tijdens de
Challenge Bibendum overtuigde
de auto met een A-beoordeling
voor verbruik en CO2-uistoot en
met een uitstoot van overige
gassen op Euro IV niveau.
Naast Honda is ook Toyota erg
actief in hybride auto’s. Het nam
deel met een Prius en een
Estima. Dankzij de Prius zijn we
in Nederland bekend met het
fenomeen Hybride auto. De auto
deed het goed tijdens de tests
maar moest het in brandstofver-
bruik afleggen tegen de Civic
Hybrid. In AMT 6 van 2002 las u
reeds alles over de 4WD full size
MPV Estima. De auto biedt uit-
stekende tractie en een stabili-
teitsregeling via de elektro-aan-
drijving. De beoordelingen voor
verbruik en uitstoot vielen wat

De Honda Civic Hybrid met ‘Integra-
ted Motor Assist’ komt volgend jaar
naar Europa. Honda claimt een ver-
bruik van 29,5 l/100 km 

De geluidsmeting op de Challenge
Bibendum wordt gedaan tijdens fors
optrekken. Doordat de benzinemotor
in die situatie assistentie krijgt van
de tweede elektromotor die de
achteras aandrijft, kreeg de Estima
de best mogelijke score, een A.

Geen lokale emissie maar ook met
de nieuwe Li-ion batterij heeft de
elektrisch aangedreven Altra nog
steeds een beperkte actieradius.

Onder meer deze Peugeot 307 HDI
FAP gebruikte Bio Diesel 30, een
combinatie van Diesel en Bio-esther.
Deze auto’s bleken op Hockenheim
aan de Euro IV norm te voldoen
maar waren niet schoon genoeg
voor een A-beoordeling. Rijden op
Bio Diesel 30 levert een ‘well-to-
wheel’ CO2-reductie van 18%.
Foto: Peugeot 

1.6i 16V. Qua emissie deed de
auto het heel goed. De uitstoot
van COx, NOx en onverbrande
koolwaterstoffen bedroeg min-
der dan de helft van wat de Euro
IV norm toestaat. Bibendum
beoordeelt dat met een A.
VOME heet in Duitsland
Pflanzenöl en wordt gewonnen
uit koolraap. Sinds lang worden
daar diesels geschikt gemaakt
voor Pflanzenöl. Aanpassingen
waren nodig om koude-start- en
motorproblemen te voorkomen.
Inmiddels zijn veel Duitse diesels
af fabriek geschikt voor
Pflanzenöl, is er een speciale
winterkwaliteit en zijn er 1500
tankstations waar Pflanzenöl uit
de pomp komt. De Golf TDI die
er tijdens de Challenge op reed,
was dan ook een gewoon pro-
ductiemodel.  De auto kreeg de
hoogste score voor de well-to-
wheel CO2 uitstoot.
In Frankrijk rijden al sinds 1988
voertuigen op een mengsel van
30% Bio-esthers en 70% regulie-
re diesel, bekend onder de naam
Bio Diesel 30. Gebruik ervan
vraagt geen aanpassingen aan
de dieselmotor noch aan de
infrastructuur. Hoewel deze
auto’s lokaal niet vuiler zijn,
halen ze niet de well to wheel
CO2-uitstoot van de Pflanzenöl
Golf TDI. ●

tegen. De Estima is wel erg stil.
Terwijl bij Hybride voertuigen
nog wordt volstaan met Ni-MH
batterijen maken moderne vol-
elektrische voertuigen gebruik
van Lithium-ion batterijen. De
Nissan Altra Wagon EV die in de
VS al vanaf 1999 op de markt is
heeft een Li-ion batterij gekre-
gen en kwam ermee naar de
Challenge. De complete batterij
weegt 363 kg en biedt 50% meer
actieradius. De Altra EV komt er
193 km ver mee. Daarmee is de
inzetbaarheid nog steeds
beperkt. ●
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