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Kortom, daar is werk aan de winkel.
Ook BMW denkt er zo over. Op korte termijn
moet dat door auto’s zuiniger te maken, vinden
de Zuid-Duitsers. Vandaar dat de vernieuwde
BMW 5-serie vanaf april volgend jaar een start-
stopsysteem krijgt en zijn remenergie gaat
terugwinnen. Ook met een betere aërodynami-
ca, lichter rollende banden en efficiëntere
motoren is nog veel winst te behalen. Voor de

MILIEU
BMW Hydrogen 7 luidt schone toekomst in

“Waterstofgebruiker met beperkingen”, schreven we in AMT-10 over BMW’s serieproduc-

tie-auto op waterstof. En inderdaad, de Hydrogen 7 presteert matig voor een 6.0 V12,

heeft een beperkte waterstofactieradius en na negen dagen stilstand is de tank vrijwel

leeg. Wat ziet BMW toch in de verbrandingsmotor op waterstof? AMT ging op onderzoek.

Onder druk van de diverse overheden heeft de
auto-industrie in de afgelopen decennia gewel-
dige vorderingen gemaakt op milieugebied. Zo
zijn de emissies van koolmonoxide, onverbran-
de koolwaterstoffen en stikstofoxiden nog maar
een fractie van wat ze in 1990 waren. En dat
ondanks een forse toename van het autover-
keer. In dezelfde periode is ook de uitstoot van
fijnstofdeeltjes teruggelopen, zij het minder

spectaculair. Maar met de uitlaatgasemissienor-
men die voor de komende jaren op stapel staan,
wordt ook die uitstoot nog verregaand geredu-
ceerd. Blijft over de uitworp van broeikasgas
CO2. In het terugdringen daarvan zijn de auto-
fabrikanten tot dusver heel wat minder succes-
vol. Tussen 1990 en 2004 is binnen de eerste 15
EU-landen het aandeel van de transportsector
in de CO2-uitstoot gegroeid van 20,5 naar 24,5%.

Foto’s / Tekeningen: BMW

Beter af Met Water
Het beste alternatief voor benzine en diesel

Rijden op waterstof:
BMW gelooft er heilig
in. Het merk blijft moe-
dig weerstand bieden
tegen de brandstofcel
als aandrijfunit in de
auto van de toekomst.
Waarom? De brandstof-
cel mist ‘fahrdyna-
miek’.
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Niet moeilijk,
duurt wel langer

Waterstof tanken

Duitsland telt inmiddels vijf openbare water-
stoftankstations. In Berlijn ervoeren we dat
waterstof tanken net zo simpel is als het
tanken van benzine of lpg. Tenminste voor
de bestuurder…

Zet de auto bij de pomp, schakel de transmis-
sie in P, open het tankklepje, sluit de slang
aan, druk op de knop en het tanken begint.
Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook. Maar
ondertussen gebeurt er onderhuids van alles
om te voorkomen dat gemakkelijk ontvlam-
baar waterstof van 253˚C onder nul zijn
eigen weg gaat. Zo wordt de bevestiging van
de coaxiale brandstofslang eerst automatisch
vergrendeld. Dan controleert het systeem of
alles dicht is, en wacht vervolgens op een sig-
naal van de auto. Die controleert of de trans-
missie in P staat, de accuspanning o.k. is, of
er geen waterstof weglekt, of er geen crash-
signaal is, of de tank niet boven de 80%
gevuld is en of de tankdruk wel onder de 5,5
bar is. Is dat allemaal in orde, dan openen de
twee sferische afsluiters zich, schuift de
binnenpijp van de coaxiale vulslang uit en
begint het vullen met vloeibaar waterstof.
Ondertussen wordt gasvormig waterstof uit
de tank langs de buitenmantel van de slang
afgevoerd, gecomprimeerd en opgeslagen.
Na afloop van het vullen wordt de inwendige
vulpijp weer teruggetrokken en wordt de
dode ruimte gespoeld. Dat zorgt ervoor dat
er bij het losnemen van de koppeling geen
wolkje gas ontsnapt, zoals bij lpg.

Tijdrovend?
Allemaal zaken waar de bestuurder niets van
merkt. Toch kan die het zichzelf nog moeilijk
maken. Dat doet hij door de auto met een
helemaal lege tank voor de waterstofpomp
te parkeren. Omdat de tank dan opgewarmd
is, moet die eerst gespoeld worden met vloei-
baar waterstof voordat hij gevuld wordt. Die

procedure eist op dit moment nog de inzet
van geschoold tankstationpersoneel. Geluk-
kig schakelt de auto zelf over op benzine
voordat de waterstoftank helemaal leeg is.
Overigens gebruikt BMW dezelfde tankkop-
peling als General Motors en Honda. Ook
waterstofleverancier Linde en de leverancier
van de mechanische componenten van de
vulinstallatie Walther werken met deze kop-
peling. Als het aan dat vijftal ligt wordt deze
koppeling de toekomstige wereldstandaard.
Ten slotte: is waterstoftanken tijdrovend?
Een beetje wel. Maar dat ligt niet aan de vul-
snelheid. Die is gelijk aan die van benzine,
zo’n 50 liter per minuut. Helaas heb je voor
dezelfde hoeveelheid energie wel 3,7 keer
zoveel liters nodig. Bovendien neemt het
systeem nogal wat tijd voor alle controles.
Het tanken van 4,5 kg waterstof (ruim een
halve tank, zo’n dikke 70 liter) kostte ons
acht minuten. En dan hadden wij nog het
geluk dat we niet hoefden af te rekenen! ●

Twee tankklepjes op de rechterflank van de
Hydrogen 7.

De coaxiale waterstofvulslang past op de boven-
ste.

langere termijn echter, ziet BMW de overstap
naar niet-fossiele brandstoffen als onontkoom-
baar. Al was het alleen maar omdat ergens in
de niet eens zo heel verre toekomst (tussen
2020 en 2030?) het zogenaamde ‘peak-oil’-
moment wordt bereikt. Vanaf dat moment is de
vraag naar aardolie groter dan de wereldwijde
capaciteit.

Toekomstvisie
In de toekomst ontkomen we dus niet aan een
alternatief voor benzine en diesel, maar welk?
In het antwoord op die vraag zijn de grote auto-
fabrikanten, inclusief BMW, erg eensgezind:
“Waterstof!” Waarom geen ethanol, biodiesel, of
biogas? “Ook die brandstoffen hebben toe-
komst, maar een veel kleinere. In tegenstelling
tot die brandstoffen kan waterstof namelijk uit
iedere denkbare energiebron geproduceerd
worden. Uit fossiele olie, aardgas of steenkool,
maar ook uit biomassa, zonne-, wind- of water-
krachtenergie en zelfs uit kernenergie.”
Bovendien kun je met de hulp van een brand-
stofcel waterstof erg efficiënt omzetten in elek-
trische energie en die weer gebruiken om met
één of meer elektromotoren een auto aan te
drijven. Alle autofabrikanten die op wereld-
schaal actief zijn, experimenteren al jaren met
deze brandstofcelauto’s. Alle? Nee, niet alle. Het
kleine BMW blijft moedig weerstand bieden
tegen de brandstofcel als aandrijfunit in de
auto van de toekomst. Waarom? “De brandstof-
cel mist ‘fahrdynamiek’. Misschien voldoet die
techniek in een stadsauto, maar een brandstof-
cel-aangedreven BMW sluiten wij nog heel vele
jaren uit.”
“En vooruit”, geeft BMW toe, “ook de waterstof-
verbrandingsmotor in de Hydrogen 7 is niet
perfect, maar zie hem als een eerste stap. In
tegenstelling tot een brandstofcel draait deze
motor ook op benzine. Daardoor functioneert
de auto ook in een wereld met een beperkt aan-
tal waterstofstations.”
En het is juist die eigenschap, zo gelooft BMW,
die de Hydrogen 7 tot een aanjager van de
waterstofeconomie gaat maken. Zit dat werk er
eenmaal op dan belooft BMW waterstofmoto-
ren die in specifiek vermogen de huidige benzi-

ne- en dieselaggregaten ver achter zich laten,
en die bovendien in rendement niet onderdoen
voor de brandstofcel.
Onzin? Lees op deze pagina’s alles over BMW’s
waterstoftechniek en toekomstvisie en oordeel
zelf. ●

Erwin den Hoed

stof

Onderhuids leidt de high
tech alles in goede banen.
De tekening toont onder
meer de binnenpijp, de
sferische afsluiters en de
verschuifbare vulpijp.

Waterstof tanken moeilijk? Nee hoor, een kind kan
de was doen. Zolang de tank maar niet helemaal
leeg is.

▼
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Probleem of uitdaging?

Per kilogram bevat waterstof bijna driemaal
zoveel energie als benzine, 33 kWh tegen 12
kWh om precies te zijn. Helaas eist de opslag
van waterstof een veel zwaardere tank,
zodat het bruto gewicht van waterstof in een
auto ongeveer het drievoudige is van dat van
benzine.
Zeker zo vervelend is ook dat de opslag van
waterstof erg veel ruimte vraagt. In de
Hydrogen 7 kiest BMW voor opslag van ijs-
koud (-253°C) waterstof in vloeibare vorm.
Op deze manier vraagt 8 kg waterstof (ver-
gelijkbaar met 30 liter benzine) een tankin-
houd van zo’n 165 liter. Let op, dat is de
netto inhoud van de tank. De bruto omvang
van de tank beslaat al gauw zo'n 300 liter.
Vloeibaar waterstof vloeibaar houden vraagt
namelijk om extreme warmte-isolatie van de
tank. Hoe extreem is extreem? BMW geeft
een aardig voorbeeld: “Stel, je vult de tank
met hete koffie, dan moet je 80 dagen wach-
ten voor die op drinktemperatuur is”. Een

dergelijke vrijwel perfecte isolatie is te berei-
ken door de tank te omhullen met een laag
tempex. Wel zou die laag dan 17 meter dik

moeten zijn. BMW heeft gekozen voor een
meer praktische oplossing.
De tank is opgebouwd uit een binnen- en
een buitentank. Daar tussenin zit een ruimte
van 30 mm. Die is hoog vacuüm gezogen en
gevuld met 75 laagjes van om-en-om alumi-
niumfolie en glasfiber. Blijft over de bevesti-
ging van binnen- aan buitentank. Om warm-
tegeleiding langs de bevestigingsbanden
zoveel mogelijk te verhinderen zijn die
geproduceerd uit carbon.

Ruimte maken
Al met al is de waterstoftank daarmee een
flink gevaarte. Om dat te herbergen heeft
BMW de Hydrogen 7 gebaseerd op de lange
versie van de BMW 7-serie. Van de 140 mm
extra wielbasis die dat oplevert, zijn er niet
meer dan 25 voor de benen van de achter-
passagiers. De overige 115 mm worden opge-
slokt door de waterstoftank. Aan die millime-
ters alleen heeft de tank nog lang niet
genoeg. Samen met de benodigde appenda-
ges slokt hij ook nog eens 275 liter bagage-
ruimte op. Voor de koffers blijft nog 225 liter
over, niet echt overtuigend voor een 5,18
meter lange limousine. En nog is de ruimte-
behoefte van de waterstoftank daarmee niet
helemaal bevredigd. Om de tank voldoende
ruimte in de hoogte te geven kijk je in de
binnenspiegel van de Hydrogen 7 ook nog
eens tegen een verhoogde hoedenplank aan.

Puffende tank
Behalve zijn gigantische formaat en zijn
beperkte opslagcapaciteit heeft de water-
stoftank in de Hydrogen 7 nog een tekortko-
ming. Hij isoleert namelijk wel goed, maar
niet perfect. Zolang de auto rijdt is dat geen
bezwaar. De motor neemt waterstof af, dat
in de tank verdampt. Die verdamping ont-
trekt warmte aan de tank, zodat die lekker
koel blijft. Staat de auto geparkeerd, dan
neemt de motor niets af. En dus warmt de
waterstof heel geleidelijk op. Daardoor

De BMW Hydrogen 7 heeft een actieradius van 700 km. Dat klinkt goed, maar op waterstof
komt deze bifuel-auto niet verder dan 200 km. En dat terwijl voor de opslag van de benodig-
de 8 kg waterstof aan boord kosten nog moeite zijn gespaard.

Opslag van waterstof in de auto

Zeker, met een lengte van 5,18 is de BMW
Hydrogen 7 een grote auto. Maar de tank voor
vloeibaar waterstof eist een flink stuk van die
ruimte op. Bovendien is de tank in zijn eentje voor
een groot deel verantwoordelijk voor het meerge-
wicht (300 kg) van de Hydrogen 7. En dan te
bedenken dat de inhoud van de tank goed is voor
niet meer dan 200 kilometer waterstofrijden.

Gelukkig belooft BMW beterschap. Een tank uit carbonvezels voor de opslag van 11,5 kg waterstof hoeft
in de toekomst niet meer te wegen dan zo’n 40 kg. Dat geeft tank en brandstof samen hetzelfde ge-
wicht als een kunststof benzinetank met inhoud voor de zelfde actieradius. Zo’n carbontank heeft bo-
vendien geen cilindervorm meer, maar is vrij te vormen. Waarom er vandaag nog geen carbontanks zijn?
Waterstof is een zeer klein element. Het kan door carbon heen diffunderen. Om dat tegen te gaan is
tegen de binnenkant van de tank een flinterdunne maar toch waterstofdichte voering nodig. Voorlopig
kost die voering de ontwikkelaars nog de nodige hoofdbrekens.

Carbontank moet gewicht besparen

1 =Tank voor 8 kg vloeibaar waterstof (LH2).
2 =LH2-tankklepje.
3 =LH2-tankkoppeling.
4 =Afblaasleiding door C-stijl naar noodklep.
5 =Appendagekast voor koelwaterwarmtewisselaar 

en controleunit.
6 =Verbrandingsmotor voor waterstof en benzine.
7 = Inlaatspruitstuk met waterstofinjectierail.
8 =Boil-off managementsysteem met katalysator.
9 =Benzinetank (74 liter).
10 =Regeldrukventiel.
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begint het langzaam te verdampen. Het
gevolg is dat de druk in de tank oploopt.
Een beetje drukverhoging is geen pro-
bleem, maar na 17 uur stilstand wordt het
te gek. De druk in de tank is opgelopen
tot 5,1 bar en de zogenaamde ‘boil-off’
begint. De tank laat pufjes waterstofgas
weglekken naar een katalysator. Die voor-
komt dat de auto ontvlambaar waterstof-
gas uitstoot, maar het resultaat is wel dat
de tank in negen dagen stilstand van half-
vol naar 90% leeg gaat.

Alternatieve opslag
Er zijn tal van alternatieven voor de
opslag van waterstof. Het meest voor de
hand ligt om het gas te comprimeren. Dat
is zinvol tot 700 bar. Bij nog hogere druk-
ken neemt het volume namelijk nauwe-
lijks verder af. Maar zelfs bij die druk is
een tank voor dezelfde hoeveelheid
waterstof nog zwaarder en groter dan de
supergeïsoleerde tank in de Hydrogen 7.
Ook alle andere opslagmedia (van nano-
tubes tot metaalhydriden en van actief
carbon tot microbolletjes) die bij tal van
researchinstituten verspreid over de hele
wereld in onderzoek zijn, halen het voor-
lopig niet bij de beperkte prestaties van
de geïsoleerde vloeibaarwaterstoftank.
Gelukkig biedt die laatste nog veel verbe-
terpotentie. BMW’s huidige tank is opge-
bouwd uit staal. De volgende generatie
zal uit aluminium bestaan en uiteindelijk
verwacht BMW tanks uit carbon in te bou-
wen. Gevuld met vloeibaar waterstof zul-
len die nauwelijks meer wegen dan een
volle tank benzine en bovendien zijn ze
net zo vrij te vormen. ●

Een koelwaterwarmtewisselaar warmt de naar
de motor stromende waterstof op. Zolang de
tankdruk onder de drie bar blijft, wordt een
deel van het opgewarmde waterstofgas terug-
geleid door de tank. Op die manier verdampt
er altijd voldoende waterstof om aan de vraag
van de motor te voldoen.

Gezocht: BN-ers met multiplier-
eigenschappen

De markt

De Hydrogen 7 is voor BMW een ‘gewoon serieproduct’. Maar is er een markt voor een 
bifuel-waterstofauto? En wie gaat er in zo’n auto rijden?

BMW’s waterstof 7 heeft het complete proces
van ontwikkeling voor serieproductie door-
lopen. Concreet betekent dit dat alle compo-
nenten onder alle denkbare omstandigheden
zijn getest en goedgekeurd. Dat is een erg
arbeidsintensief proces, dat bijvoorbeeld ook
crashtests en een eventuele gecontroleerde
afvoer van waterstof omvat.
In dit geval heeft BMW al die moeite en
kosten op zich genomen voor een auto die in
een serietje van 100 stuks wordt gebouwd.
Die 100 auto’s bouwt men overigens op de
gewone productielijn in Dingolfing tussen de
andere 5-, 6- en 7-series. Wat wil BMW met
die 100 Hydrogen 7’s?

Don’t ask us…
Die auto’s moeten het bekende kip-ei-pro-
bleem gaan oplossen, zo heeft BMW be-
dacht. Voor wie de kip en het ei even kwijt
is: er zijn geen waterstoftankstations, want
er zijn geen auto’s die er kunnen tanken. En
er zijn geen waterstofauto’s, want die kun-
nen nergens tanken.
Denkt BMW werkelijk dat probleem te kun-
nen oplossen met 100 auto’s? Nou nee, maar
door die auto’s op de juiste manier in te zet-
ten, gelooft het merk wel een forse eerste
stap op een nog lange weg te kunnen zet-
ten.
Daartoe gaat BMW de auto’s steeds voor
periodes van maximaal een half jaar verhu-
ren. De huurders zullen politici, bekende

wetenschappers, zakenmensen, sporters en
mensen uit cultuur en media over de hele
wereld zijn. Het belangrijkste selectiecriteri-
um: hun ‘multiplier’-eigenschappen. BMW
verwacht van die mensen dat ze in het open-
baar over het rijden op waterstof in hun
BMW zullen communiceren. Die communica-
tie is ook de belangrijkste tegenprestatie die
de berijders voor hun Hydrogen 7 zullen
moeten leveren. Verder belooft BMW de
berijders behoorlijk in de watten te leggen
met 24-uursservice en een mobiel tankstation
op afroep.
Krijgt u al zin in zo’n Hydrogen 7? Ren nog
niet naar de dealer, want u krijgt vanzelf een
telefoontje van BMW: “Don’t ask us, we’ll ask
you!” ●

De Hydrogen 7 is een serieproduct. BMW bouwt hem op dezelfde lijn in
Dingolfing als de gewone 5-, 6- en 7-series.

Bent u een bekendheid,
met multiplier-eigen-
schappen, in een van
deze takken van sport?
Houd dan uw telefoon
in de gaten. BMW gaat
u een Hydrogen 7 aan-
bieden.
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Ottomotor of brandstofcel?
Waterstof in de verbrandingsmotor

Met 260 pk en 390 Nm kan de Hydrogen 7 prima meekomen in het verkeer. Maar
in de ‘gewone’ benzine 760Li levert dezelfde motor 445 pk en 600 Nm. Is er
eigenlijk wel toekomst voor waterstof in de verbrandingsmotor?

Achter het stuur van een Hydrogen 7 kun je
op ieder gewenst moment overschakelen van
waterstof naar benzine of omgekeerd. Veel
verschil is niet te merken. De motor levert op
beide brandstoffen exact dezelfde prestaties.
Een sprint naar 100 in 9,5 seconden en een
top van 230 km/u. Het enige verschil: een wat
rauwer geluid bij volgas optrekken op water-
stof.
Gezien de sterk verschillende eigenschappen
van waterstof en benzine als brandstof, is die
vrijwel identieke motorloop een prestatie op
zich. BMW kreeg het voor elkaar door ge-
bruik te maken van de al aanwezige Valve-
tronic-klephoogteverstelling en dubbele
Vanos-nokkenasverstelling én door het mo-
tormanagement opdracht te geven het op
benzine rustig aan te doen.

Waterstof is geen benzine
Een belangrijk verschil tussen waterstof en
benzine is dat waterstof veel sneller ont-
brandt dan benzine. Het is dan ook de hoge-
re piekdruk die voor die rauwere loop bij vol-
last zorgt. Om die piekdruk niet vergezeld te
laten gaan van veel NOx-productie loopt de
motor in de waterstof-mode nooit in het

gebied tussen lambda=1 en lambda=2,5.
Kortom de motor springt van een rijk meng-
sel naar een heel arm mengsel zonder dat je
dat als bestuurder merkt. Dat is knap, maar
een motor die meervoudig waterstof injec-
teert zou ook NOx-productie kunnen vermij-
den. In deze motor kan dat niet omdat de
waterstof in tegenstelling tot de benzine niet
direct wordt ingespoten.
Een tweede verschil tussen benzine en water-
stof is dat het laatste veel meer ruimte
inneemt in de verbrandingskamer. Vanos en
Valvetronic werken actief mee aan een zo
goed mogelijke vulling op beide brandstof-
fen, maar met een motor die alleen voor
waterstof ontworpen is kan een beter resul-
taat worden bereikt.
Ook het octaangetal van waterstof vraagt
eigenlijk om een andere motor. Dat is zo
hoog, dat waterstof in een dieselmotor niet
spontaan ontbrandt. Er is altijd een vonk
nodig.

Mooie toekomst
Kortom in een wereld waarin op iedere hoek
van de straat een waterstoftankstation staat,
zijn waterstofverbrandingsmotoren mogelijk

die veel beter preste-
ren dan het bifuel-
exemplaar in de
Hydrogen 7.
Achter de schermen
is BMW dan ook al
druk bezig met de
ontwikkeling van
motoren voor zo’n
wereld. Op de test-
bank heeft men een
waterstofmotor
staan die waterstof
direct en cryogeen,
dat wil zeggen koud
en vloeibaar, inspuit.
Slimme gedachte,
want de verdamping
van het waterstof in
de verbrandingska-
mer heeft het effect
van een gigantische
interkoeler en zorgt
zo voor een sterk

verbeterde vulling. Als viercilinder tweeliter
levert het apparaat 124 kW.
Ook directe inspuiting in combinatie met een
turbocompressor kan een impuls zijn voor de
waterstofottomotor. Met een eencilinder
testmotor volgens dat principe haalt BMW
een specifiek vermogen van maar liefst 95
kW/l. BMW verwacht daarom de prestaties
van de huidige bifuel 6 liter V12 binnenkort
uit een monofuel 2.0 viercilinder te kunnen
halen. “En”, voegt ontwikkelingschef
Thomas Dietsch daar aan toe: “zo'n motor
zal een rendement van meer dan 40% heb-
ben.”
Wordt de brandstofcel daarmee overbodig?
Toch niet, in de waterstof BMW van de toe-
komst fungeert een kleine brandstofcel zon-
der compressor als Auxiliary Power Unit
(APU). Die gaat de airco, de waterpomp, de
stuurbekrachtiging, de verlichting en alle
andere elektriciteitsgebruikers van stroom
voorzien. De omweg van elektriciteitsopwek-
king via de dynamo wordt dan overbodig. ●

Onder een carbondeksel zitten de injectoren voor
de waterstofinjectie in het inlaatspruitstuk.

Toegegeven, in de huidige bifuel-twaalfcilinder komt waterstof nog niet tot
indrukwekkende prestaties. Maar in monofuel-motoren is het een superbrand-
stof.

Waterstof heeft toekomst

Op www.AMT.nl vindt u in de rubriek
Video, subrubriek Milieu, informatieve
filmpjes over tanken, rijden en de tech-
niek van de Hydrogen 7.
Een artikel over BMW’s H2R-waterstofra-
cer vindt u in het Archief, rubriek Brand-
stoffen, subrubriek Alternatieve brand-
stof ('BMW op recordjacht met waterstof-
auto', AMT-2 2005). De H2R ziet u in actie
in de rubriek Video, subrubriek Milieu.
Een artikel over de fabriek in Dingolfing
waar de Hydrogen 7 geproduceerd wordt
vindt u op www.AMT.nl, Archief,
Reportage, Fabrieken ('Productie BMW 7',
AMT-3 2002). In de rubriek Video kunt u
een film bekijken over deze fabriek
(rubriek Autoproductie, BMW 5-, 6- en 7-
serie productie).
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