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TECHNIEK 
BMW waterstofmotor

Tot op zekere hoogte lijkt de tijd BMW gelijk te
geven. Al vele jaren experimenteert het met op
waterstofgas omgebouwde benzinemotoren.
Ook toen de hele autowereld leek te vallen voor
de charmes van de brandstofcel, eveneens
gevoed met waterstof. Eigenwijs hield (en
houdt) BMW vol dat de brandstofcel, die water-
stof en lucht omzet in elektriciteit, voorlopig
hooguit iets is als hulpaggregaat voor de
stroomvoorziening. Net als bij vliegtuigen, een
APU (auxiliary power unit) die ook als de hoofd-
motor niet loopt zorgt voor stroom. Dat spaart
op de hoofdmotor weer een generatoraandrij-
ving, en bij moderne auto’s is een krachtige
stroomvoorziening erg welkom.
Maar zo ver is het nog niet. BMW’s die op
waterstof kunnen lopen zijn er wel, steeds geba-
seerd op de 7-serie die genoeg ruimte biedt voor
de omvangrijke waterstoftank. Daarmee pakt
BMW het milieuvoordeel dat waterstof biedt.
Het verbrandt tot alleen maar waterdamp,
waarbij tijdens de snelle verbranding ook wei-
nig of geen stikstofoxide ontstaat (wat zich
vormt uit buitenlucht bij de niet zo snelle ver-
branding van benzine of diesel). Het merk

gelooft niet erg in een hoger aandrijfrende-
ment met waterstof uit de combinatie van
brandstofcellen en elektrische aandrijving. En
zeker niet dat dit een BMW-waardig prestatieni-
veau kan leveren.
Juist om aan te tonen dat milieuvriendelijk rij-
den niet gelijk staat aan bedeesd voortsukkelen
maakte de researchafdeling in maar tien maan-
den de H2R-recordwagen. Die voldeed aan zijn
opdracht en haalde negen snelheidsrecords
binnen, kan in een seconde of zes naar 100
km/h accelereren en liet een top van 302,4
km/h afdrukken.

Doelgericht gebouwd
De korte ontwikkel- en bouwtijd is te danken
aan de beschikbaarheid van nogal wat bruikba-
re standaard componenten. Er werd natuurlijk
al in het lopend programma ontwikkeld aan
het ombouwen op waterstof van de nieuwe
twaalfcilinder uit de 7-serie. Daarnaast bood

het aluminium platform van de al uit produc-
tie genomen Z8 een ideale basis voor een zeer
gestroomlijnd recordwagenontwerp, dat bood
meteen een kant en klaar onderstel. Het was
dus een kwestie van de BMW 760 motor monte-
ren in het rollend platform van een Z8, dat
platform met aluminium balken versterken, en
daarover een stroomlijnhuid uit met koolstofve-
zel versterkt kunststof boetseren.
Dat vereiste wel de nodige ombouw, daar een
Z8 normaal gesproken geen V12 maar een V8
voorin droeg, en verder op de passagiersplaats
een waterstoftank geïnstalleerd moest worden.
Deze heeft ruim elf kilo inhoud, we spreken
dan van sterk gekoelde vloeibare waterstof. Een
reeks veiligheidskleppen zorgt dat de druk in
de vacuümgeïsoleerde tank niet te hoog kan
oplopen, het brandstofsysteem werkt op 3 bar
gasdruk die eenvoudig verkregen wordt door de
vloeibare waterstof te verwarmen zodat deze
verdampt. Zodra de motor loopt wordt de
koude waterstofdamp door het motorkoel-
systeem op omgevingstemperatuur gebracht.
Net als bij lpg is er een drukregelaar die de aan-
voer naar de inblaasventielen op 1,2 bar houdt.

Hier nog in de testfase trekt de H2R zijn rondjes
over het circuit. Later kwam hij officieel gemeten
op het Franse testcircuit Miramas aan dik 300
km/h topsnelheid en negen records.
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kan rijden. Maar net als de brandstofceltech-
niek wordt ook de waterstofmotor van BMW
gehinderd door het ontbreken van waterstof-
tankstations, waarmee het op de markt bren-
gen van een aangepaste 760-versie een vrij sym-
bolische betekenis krijgt. Waterstofauto’s zijn
technisch mogelijk, maar zinloos zonder tank-
stationnetwerk, en dat netwerk komt er niet als
er geen afnemers zijn. Ziedaar de vicieuze cir-
kel. Door aanhoudend en op vele wijzen, zoals
nu met de H2R, aandacht te trekken voor zijn
waterstofprogramma poogt BMW die te door-
breken, zodat er misschien voldoende afnemers
komen om tankstations voor te bouwen. ●

Toepasselijke motortechniek
Daar een gasvorming waterstof-luchtmengsel
een nogal ander verbrandingsgedrag heeft dan
een benzine-luchtmengsel moet de motor daar-
op aangepast worden. Door de H2R uitsluitend
op waterstof te laten lopen konden de maxima-
le voordelen geoogst worden. Daartoe is heel
belangrijk dat BMW nu ook op de grootste
motoren, tot en met de zesliter V12, de gaswis-
seling regelt met dubbele Vanos-nokkenasver-
stelling en Valvetronic-regeling op de kleplicht-
hoogte. Dat geeft optimale mogelijkheden voor
een aan waterstof aangepaste motorregeling.
Daarbij is de 760i motor wel ontdaan van zijn
directe brandstofinjectie, waterstof wordt toege-
voerd met ventielen in de inlaatbuizen. Omdat
waterstof heel snel verbrandt wordt het ontste-
kingstijdstip bij het BDP gezet, zonder met toe-
rental en belasting oplopende vervroeging. De
regelbare nokkenastiming gebruikt BMW voor
een goede cilinderspoeling, met name om de
cilinders te koelen zodat in het vers aangevoer-
de mengsel geen backfire zal optreden. Daarom
ook ontwikkelde BMW gasventielen die in korte
tijd veel gas kunnen inblazen, zodat pas zo laat
mogelijk waterstof in de inlaat komt waarmee
backfiring mogelijk zou zijn.
Bij vollast draait de motor op een stoichiome-
trisch mengsel, onder deellast op een arm
mengsel. Iets luchtoverschot leidt echter bij de
verbranding van waterstof tot het ontstaan van
stikstofoxiden, bij een flink luchtoverschot
gebeurt dat niet meer. Het motormanagement
voor de V12 en de snelle gasventielen zijn in
staat zo snel te regelen dat vrijwel meteen van
λ = 1 naar een lambda-waarde boven 2 gespron-
gen kan worden, en zo slaan ze het tussenlig-
gende gebied waar stikstofoxiden ontstaan over.

Nog niet zo sterk
Deze motorregeling combineert tevens de
hoogst mogelijke vollast prestaties (op λ = 1) bij
een gematigd deellast brandstofverbruik. De
energie-inhoud van waterstofgas is niet gewel-
dig, dus verbruikt de motor veel en is deson-
danks het vermogen beperkt. Gevoed met ben-

zine is een BMW 760i goed voor 327 kW, op
waterstof blijft er maar 210 kW van over. En
dan is de motor nog geheel geoptimaliseerd
voor het verwerken van waterstof. Dat vereist
ook aanpassing in de cilinders, omdat waterstof
geen enkele smerende werking heeft voor de
klepzittingen, en wel hogere cilindertemperatu-
ren oproept doordat het zo snel verbrandt.
Dat relativeert de praktische betekenis die de
met de H2R behaalde snelheidsrecords hebben.
Nog geen 300 pk uit zes liter motorinhoud is
niet sterk, hoge snelheden haalt de H2R in
belangrijke mate dankzij extreem goede
stroomlijn en klein frontaal oppervlak.
Manmoedig zet BMW door, er komt een 760 in
productie die zowel op benzine als op waterstof

De V12 motor is volledig omge-
bouwd op gebruik van waterstof. De
directe injectie voor benzine is ver-
vangen door gasinspuiting in de
inlaat. Er komt een 760h productie-
model dat wel op waterstof zowel
als benzine kan rijden.

Hier van achteraf bekeken zien we
hoe de auto in grote lijnen is opge-
bouwd. Naast de smalle cockpit
wordt de waterstoftank net aan
boord gehesen. Achterin ligt de rege-
lelektronica, voorop moet nog de
motor worden aangeschroefd.

Tot twintig centimeter achter de auto steekt een diffuser die
werveling door rijwind achter de auto tegengaat. Het helpt mee
aan een uiterst lage Cw-waarde van 0,21, waartoe ook de
achterwielen zijn ingekapseld en er zo min mogelijk carrosse-
riespleten zijn, geen deuren, geen motorkap.

Peter Fokker

Onder de koolstofvezel carrosserie schuilt een chassis uit alumi-
nium plaatwerk en balken. De lange stroomlijnstaart aan het
koetswerk maakt de aangeklede auto liefst 5,40 meter lang. On-
danks lichte bouw weegt de H2R rijklaar tegen de 1500 kg.

Er is altijd een waterstof-BMW in ontwikkeling,
hier loopt een 745h prototype binnen bij het eer-
ste openbare waterstoftankstation van Duitsland,
in Berlijn. Voilá het grootste probleem: één tank-
station in Duitsland.
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