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MILIEU
ECN ontwikkelt waterstofvoertuig

Op weg naar de waterstofmaatschappij

Slimme mobiliteit

Het Energieonderzoek Centrum

Nederland (ECN) in Petten heeft

een voertuig ontwikkeld dat is

uitgerust met een brandstofcel.

Deze HydroGEM wordt ingezet bij

de facilitaire dienst van het be-

drijf, maar heeft gezien zijn frisse

adem veel potentie om een popu-

laire reisgezel te worden.

Het waterstof wordt onder een druk
van 200 bar opgeslagen in de vezel-
versterkte tank. Deze heeft een in-
houd van 76 liter en geeft de Hydro-
GEM een actieradius van 200 km.

De HydroGEM is afgeleid van de
door DaimlerChrysler ontwikkelde
GEM. Dit kleine, door accu’s aangedreven,
elektrische voertuigje wordt in Noord Amerika
ingezet als stadsauto en voor kleinschalige goederen-
distributie. Het ECN voorziet de GEM van een brandstofcel
waarna het autootje als HydroGEM door het leven gaat.
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Het oorspronkelijke accupakket bleef gehandhaafd. Op het
moment dat de accuspanning beneden een bepaalde waarde
komt springt de brandstofcel in om de cellen weer op spanning 
te brengen, een soort rijdende acculader dus.

De waterstofauto leek het grote ideaal van de
automobielindustrie. Inmiddels is het aardig
stil geworden rondom dit onderwerp. BMW
komt weliswaar met een productierijpe water-
stofversie van de 7-serie, maar dit betreft meer
een soort ‘LPG-variant’, de benzinemotor is aan-
gepast voor waterstof. Het rijden met de water-
stof-BMW zal zijn voorbehouden aan enkele
gefortuneerde Duitsers die in de nabijheid van
de schaarse waterstoftankstations wonen.
Op het ogenblik heeft de automobielsector zijn

kaarten vooral gezet op hybridevoertuigen. En
niet alleen voor personenvervoer, maar ook
distributievoertuigen in dichtbevolkte gebieden
zullen worden uitgerust met deze tractievor-
men. Dat konden we op de onlangs gehouden
IAA bedrijfsautobeurs in Hannover al constate-
ren.
Betekent dit dat alle ontwikkelingen naar de
waterstofmaatschappij op een lager pitje zijn
gezet? Nee, want ook bij de hybride-uitvoering
blijven we afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Deze bronnen zijn echter eindig en vaak in
handen van instabiele mogendheden.

Omgebouwd elektrisch voertuig
We moeten dus serieus blijven nadenken over
andere brandstoffen. En dan blijkt waterstof
een alternatief met toekomst. Dat zal een be-
hoorlijke verandering in onze maatschappij te
weeg brengen. Maar voordat het zover is moet
er nog veel gebeuren, zowel in de automotive
als in de civiele sector.
Onlangs werd daar een (rijdende) pilot aan toe-
gevoegd in de hoedanigheid van de HydroGEM.
Basis is een bestaand elektrisch voertuig dat
ooit door DaimlerChrysler is vervaardigd: de
GEM. Deze was in zijn oorsprong voorzien van
accu’s waardoor de actieradius enigszins
beperkt was, opladen van het energiepakket
gebeurde via het stopcontact.
ECN voorzag de GEM van een eigen ontwikkel-
de brandstofcel en doopte het voertuigje om in
HydroGEM. Even nog ter informatie: brandstof-
cellen bieden de mogelijkheid om de energie
die bij de verbranding van waterstof vrijkomt
voor een deel om te zetten in een elektrische
stroom. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt
om de elektrische motor aan te drijven. Maar
het is ook mogelijk allerlei elektrisch gereed-
schap van elektriciteit te voorzien. De brand-
stofcel van de HydroGEM voorziet in die moge-
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nisch afgeregeld op 40 km/uur en heeft een
laadvermogen van 400 kg.
De voor de HydroGEM gebruikte brandstofcel
betreft een zogenaamde Proton Exchange
Membrame Fuel Cell (PEMFC). De naam verwijst
hierbij naar het gebruikte type elektrolyt, bij de
PEMFC is dit een protongeleidend vast poly-
meer. Doordat de ideale werktemperatuur van
dit type brandstofcel bij 65-80°C ligt, maar ook
vanwege het feit dat de cel al bij kamertempera-
tuur een behoorlijk vermogen levert, is deze bij
uitstek geschikt voor toepassing in elektrische
voertuigen. Voor het produceren van grotere
vermogens in combinatie met warmte/kracht
koppeling kiest men bijvoorbeeld liever voor
fosforzure brandstofcelsystemen, deze hebben
een werktemperatuur van ongeveer 200°C. ●

Hans Doornbos

lijkheid. En dat maakt het voertuigje zo
geschikt voor allerlei dienstverlenende afdelin-
gen binnen (grote) organisaties zoals facilitaire
diensten. Vanwege de geringe geluidproductie
en de schone emissies is het zelfs mogelijk om
de HydroGEM in te zetten in afgesloten ruim-
ten zoals hallen en perrons van vliegvelden. 
Inmiddels onderzoekt het ECN de mogelijkheid
om een kleine serie van dit stille en schone
voertuigje te laten vervaardigen. De potentiële
gebruiker moet dan wel waterstof kunnen tan-
ken. Het ECN heeft dit opgelost door de brand-
stof uit gasflessen te betrekken, deze zijn in de

industrie normaal te verkrijgen en worden gele-
verd door Air Products.

PEMFC-technologie
Het door ECN ontwikkelde systeem bevat een
brandstofcel met een vermogen van 5 kW, het
oorspronkelijke accupakket van 6,5 kWh bleef
gehandhaafd. In totaal heeft het voertuigje een
actieradius van 200 km. Daarvoor heeft het
76 liter waterstof aan boord, dat onder een
druk van 200 bar in de vezelversterkte tank
wordt opgeslagen. Het tanken neemt ongeveer
10 minuten in beslag. De HydroGEM is elektro-

ECN in Petten is één
van de toonaange-
vende onderzoeksin-
stituten in Europa op

ECN onderzoekt en ontwikkelt

Verschillende versies van de DaimlerChrysler GEM, die de basis vormt van de HydroGEM. Het ECN voor-
zag de GEM van een PEMFC-brandstofcel waardoor de actieradius en de gebruiksmogelijkheden toene-
men. Inzet in afgesloten bedrijfsruimten zoals ziekenhuizen en vliegtuighallen behoort zeker tot de
mogelijkheden. Foto: DaimlerChrysler

het gebied van wa-
terstof. Een belang-
rijk doel is om een
transitie naar een

duurzame energie-
voorziening te ont-
wikkelen om zo een
verregaande reductie
van de CO2-emissie te
realiseren. De weg
daar naar toe is in de
visie van het ECN een
op waterstof geba-
seerde maatschappij.
Maar voordat die
stap daadwerkelijk
gezet kan worden
moet er nog veel
ontwikkelingswerk
worden verricht. We
noemen als eerste de
productie van water-
stof. Daar zijn twee
mogelijkheden;
elektrolyse van water
en reforming van
koolwaterstoffen. Die
eerste behelst simpel
gezegd het omge-
keerde van hetgeen
zich in een brandstof-
cel afspeelt, er is
stroom nodig om H2
te produceren uit
water. De tweede is

het uitsplitsen van
koolwaterstofketens
in H2 en CO2.
Aangezien onze elek-
triciteit ook opge-
wekt wordt uit fos-
siele brandstoffen is
de tweede methode
op het ogenblik de
meest efficiënte. Het
ECN ontwikkelt
samen met marktpar-
tijen betrouwbare,
compacte en kosten-
effectieve technolo-
gieën voor het pro-
duceren van water-
stof uit aardgas en
andere gangbare
brandstoffen zoals
benzine, LPG, pro-
paan, butaan, metha-
nol, kerosine en die-
selolie. De hierbij vrij-
komende CO2 moet
worden gescheiden
en afgevangen.
Ook houdt het ECN
zich bezig met de
ontwikkeling van de
brandstofcel zelf.

Het ECN in Petten onderzoekt en verbetert de
mogelijkheden van de brandstofcel. De werkzaam-
heden spelen zich vooral af in laboratoria en zijn
er op gericht om door middel van materiaalverbe-
tering de brandstofcel levensvatbaar te maken.

De brandstofcel werkt, dat is inmiddels duidelijk.
Voor de onderzoekers is het echter een uitdaging
om de kostprijs naar beneden te krijgen, zodat
deze ‘krachtbron’ een volwaardige concurrent
wordt van de inwendige verbrandingsmotor.

Separatorplaat
2-6 mm

Ondersteunings-
weefsel 300 µm

Elektrode 10-20 µm

Elektroliet
50 µm

Deze is momenteel
nog te duur om
enigszins te kunnen
concurreren met de
inwendige verbran-
dingsmotor, de prijs
moet minimaal zak-
ken naar $50/kW om
enigszins in beeld te
komen. Goedkopere
materialen, minder
gewicht en volume,
simpeler en ondanks
dat alles toch een
langere levensduur
zijn belangrijke doe-
len. Door grote pro-

ductie-aantallen
moet de kostprijs
dalen tot een accep-
tabel niveau.
Een andere technolo-
gie waar de expertise
op het gebied van
materialen en elek-
trochemie wordt in-
gezet is die van de
supercondensator.
Die zou een grote rol
kunnen spelen bij het
verwerken van grote
fluctuaties in vraag
en aanbod van elek-
trisch vermogen. ●

Componenten van een 
brandstofcel

Meer informatie over milieuvriendelijke
autotechniek vindt u in het dossier
‘Schoner autorijden’ op AMT.nl.
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