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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Onder druk van overheden en mi-
lieubewegingen leggen autofabri-
kanten zich toe op milieuvriende-
lijke auto’s. Voorbeelden hiervan
zijn de elektrische auto, de hybride
auto en de aardgasauto. Naast deze
alternatieve vormen van aandrij-
ving heeft nu ook de brandstofcel
zijn intrede gedaan. Grote autofa-
brikanten als Toyota, Volkswagen,
DaimlerChrysler en BMW hebben
prototypes ontwikkeld die nu ver-
fijnd worden. In deze auto’s wordt
het meest gebruik gemaakt van de
‘Proton Exchange Membrane Fuel
Cell’ afgekort PEMFC.

Elektriciteitscentrale
Zo’n brandstofcel zorgt voor een
gecontroleerde reactie bij de ver-
binding van waterstof en zuurstof,
waarbij elektrische energie wordt
vrijgemaakt. Bij die reactie ont-
staan temperaturen van 80 °C
(koude verbranding). De ontwik-

kelde elektrische energie wordt
vervolgens gebruikt voor de aan-
drijving van elektromotoren. We
hebben dus een heuse elektrici-
teitscentrale aan boord van de auto

De huidige generatie brandstof-
cellen heeft per afzonderlijke cel
een spanning van 0,6 Volt. Om vol-
doende energie voor de elektromo-
toren te ontwikkelen, wordt een
aantal afzonderlijke brandstofcel-
len in zogenaamde ‘stacks’ achter
elkaar geschakeld (=serieschake-
ling). Dergelijke ‘stacks’ kunnen
dan weer op hun beurt parallel of
in serie met elkaar worden gescha-
keld, waarbij de geleverde span-
ning verder kan oplopen.

De brandstofcel-aandrijving
heeft een beter rendement dan de
conventionele voertuigaandrijving
met verbrandingsmotor. Een be-
langrijk aandachtspunt bij de ont-
wikkeling van de brandstofcel-
auto is de omvang van de stacks.

Op dit moment zijn die nog relatief
groot en zwaar. In de toekomst
hoopt de auto-industrie compacte-
re units in de dubbele bodem van
het voertuig in te kunnen bouwen,
zodat er nauwelijks interieurruimte
verloren gaat.

Chemisch fabriekje
Een brandstofcel bestaat uit twee
helften, een anodezijde en een ka-
thodezijde, gescheiden door een
membraan. Om dit membraan zit
een katalysator. Het geheel is om-
geven door elektrolyt (geleidende
vloeistof).

Om een brandstofcel te kunnen
laten werken hebben we allereerst
waterstof nodig. Waterstof kan
onttrokken worden aan verschil-
lende brandstoffen. Voor gebruik
in voertuigen wordt meestal me-
thanol gebruikt. Met behulp van
een ingebouwde ‘brandstofomvor-
mer’ wordt de waterstof uit de me-

thanol gehaald.
Vervolgens moet er elektrische

energie uit de waterstof worden
geproduceerd. Daarvoor zullen we
het waterstofatoom moeten split-
sen. Het waterstofatoom bestaat uit
een elektron en een proton. De
splitsing vindt plaats in de kataly-
sator die om het membraan zit. Na
de atoomsplitsing zijn het elektron
en het proton van elkaar geschei-
den. Om de elektrische lading van
het elektron te kunnen benutten
moet het elektron uit de brandstof-
cel gefilterd worden. Hiervoor
zorgt het membraan. Het elektron
zelf wordt tegengehouden door het
membraan en de elektrische lading
wordt opgenomen in het elektri-
sche circuit en kan zo gebruikt
worden om via elektromotoren het
voertuig aan te drijven.

Het proton gaat via het mem-
braan naar de kathodezijde. Daar
komen het elektron en het proton
weer bij elkaar. Als ze aan de ka-
thodezijde in verbinding komen
met de zuurstof uit de lucht, ont-
staat water als restproduct.

Geen schadelijke emissies
Omdat de brandstofcel alleen maar
met waterstof werkt, zijn er geen
schadelijke of vervuilende bijpro-
ducten. Daarmee is aandrijving
met de brandstofcel schoner dan de
schoonste verbrandingsmotor.
Daarom duurt het niet zo lang
meer voor we in de werkplaats met
dergelijke auto’s te maken krijgen.
De energie-unit is echter een ge-
sloten systeem waar, voor een au-
totechnicus die niet speciaal is op-
geleid, weinig aan te sleutelen valt.
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Auto met brandstofcel komt eraan

Schoner dan schoon
De moderne auto met geregelde katalysator is al erg schoon, maar het kan

nòg veel schoner. Dat bewijst de auto met brandstofcel. De nul-emissie auto

is dan werkelijk een feit, zonder dat de gebruiksmogelijkheden worden be-

perkt. Nog een jaar of zes en dan rijdt die al de werkplaats binnen.

Het brandstofcellenpakket moet comp-
acter en lichter.DaimlerChrysler ziet al
kans de complete unit in de dubbele bo-
dem van het voertuig onder te brengen.

Kenmerken
brandstofcel
Voordelen
● Buitengewoon schoon
● Lage geluidsemissie
● Hoog rendement
● Geringe warmte-ontwikkeling
Aandachtspunten
● Prijs nog te hoog
● Stacks moeten compacter
● Welke brandstof ‘tanken’we?
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