
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



MILIEU
Schoon en zuinig autorijden vandaag, morgen en daarna

Echt heel zuinig rijden kon al met de techniek
van gisteren. Volkswagen bewees dat met zijn 3
liter Lupo TDI. Wie een beetje zijn best deed,
haalde met die Lupo inderdaad 3 liter op 100
km. Tegenover dat lage verbruik stond wel een
hoge prijs. Zo hoog, dat de terugverdientijd eer-
der in decennia dan in jaren moest worden
gemeten. Omdat veel automobilisten zo lang
niet konden wachten, bleef de 3 liter Lupo een
zeldzaamheid. Met de Polo BlueMotion,
Volkswagen’s hedendaagse zuinigheidswonder,

Volkswagen blikt
in de toekomst

CNG-TSI, NSC-kat, CCS-verbranding en HT-brandstofcel ontleed

Volkswagen in Valencia: autotechniek van de toekomst in een futuristische omgeving.

moet dat anders gaan. Die BlueMotion zou je
een 4 liter Polo kunnen noemen. Iets minder
ambitieus dus dan de 3 liter Lupo, maar wel
een stuk realistischer. De auto is uitgerust met
de 1.4 liter driecilinder 59 kW pompverstuiver-
motor die ook in ‘gewone’ Polo’s leverbaar is.
Een turbo met variabele geometrie maakt dat
langeslagdieseltje al erg zuinig en een roetfilter
in combinatie met gekoelde EGR zorgt voor
Euro 4-uitlaatgassen. In de BlueMotion drijft
deze 1.4 TDI een versnellingsbak met langere

drie, vier en vijf aan. Voeg daar relatief smalle
165/70 R14 lage-rolweerstandbandjes aan toe,
pleeg wat aërodynamische chirurgie en ziedaar,
een Polo is een BueMotion geworden. In plaats
van 4,5 liter neemt hij genoegen met 3,9 liter
diesel per 100 km.
Ondanks een heel beschaafde rijstijl gebruikten
wij tijdens een korte testrit door het drukke
stadsverkeer van Valencia 0,5 liter per 100 km
meer. Maar Volkswagen belooft beterschap: “De
volgende generatie BlueMotion-Polo’s krijgt een

Foto’s / Tekeningen: Volkswagen

Uiteindelijk gaan we in brandstofcelauto’s op waterstof rijden, denkt Volkswagen.

Maar wat doen we voor het zover is? Over de aandrijfsystemen en brandstoffen van

vandaag, morgen en daarna deed Volkswagen in het Spaanse Valencia een boekje

open. AMT was erbij.
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Bosch-snelstarter.” En: “In de toekomst krijgen
alle VW-modellen zo’n zuinige BlueMotion-uit-
voering.”

Let op je label!
Toch is het brandstofverbruik ook nu al beschei-
den genoeg om door ANWB, WNF en Stichting
Natuur en Milieu te worden gekroond tot
‘Zuinigste auto van Nederland’. Tevens kreeg de
BlueMotion het felbegeerde A-label inclusief
1.000,- euro korting op de BPM. Blijkbaar is dat
ook precies het bedrag dat Volkswagen nodig
heeft voor de aanpassingen aan versnellingsbak
en carrosserie, want van het BPM-voordeeltje
blijft niets over voor de consument. De
BlueMotion kost precies hetzelfde als de verge-
lijkbaar uitgeruste Polo Trendline: 19.975,- euro.
En let op! Als u voor 4 kg (!) aan extra’s bestelt,
bent u het A-label kwijt en verspeelt u de helft
van het BPM-voordeel. Dus een cruise control of
boordcomputer zijn prima, maar airco, vijf deu-
ren of een schuifdak zijn uit den boze. Maar
goed, we moeten niet zeuren, een 3 liter Lupo
was in 2001 ruim 4.000,- euro duurder dan zijn
standaard SDI-broertje.

Downsizen
Prachtig en praktisch die BlueMotion-modellen,
maar gelukkig heeft  Volkswagen meer op sta-
pel staan om de uitputting van fossiele brand-
stoffen en opwarming van de aarde te helpen
tegengaan.
Een onderdeel van de Volkswagen-strategie
daarin is het downsizen van motoren. De be-
langrijkste exponent daarvan is Volkswagen’s
1.4 TSI motor met compressor en turbo, die
presteert op 2.0 liter niveau.
Een probleem met die gedownsizede motoren
is: ‘de buurman’ of zo u wilt: ‘de collega’s op het
werk’. Wie immers zijn nieuwe bolide toont, zit
niet te wachten op gegniffel en nauwelijks
onderdrukt medelijden dat de 1.4-aanduiding
zou kunnen opwekken. Om dat imagoprobleem-
pje op te lossen, laat Volkswagen de 170 pk-ver-
sie van zijn éénpuntviertje nu de ultrasportieve
Golf GT aandrijven. ‘Maximale power, minimaal
verbruik’, is daarbij het motto. Dus: 0 tot 100 in
7,9 seconden en toch maar 7,2 liter per 100 km.

Aardgas TSI
Dat is vandaag. Voor morgen belooft
Vokswagen de 1.4 TSI-techniek ook in een
aardgas-Passat. En was het tot nu toe zo dat een
benzinemotor op aardgas toch wat potentie
inlevert, met de TSI zal daar geen sprake van
zijn. Volkswagen claimt dat de TSI-techniek na
wat kleine aanpassingen (hardere kleppen en
klepzittingen, versterkte zuigers en aangepaste
zuigerveren) erg geschikt is voor de specifieke
eigenschappen van aardgas.
Aardgas is nogal volumineus. Om dus voldoen-
de aardgas én lucht de cilinders in te krijgen, is
drukvulling geen overbodige luxe. En omdat
aardgas erg klopvast is, laat VW de turbodruk
in zijn proto-aardgas-Passat met 1.4 TSI motor
250 mbar hoger oplopen dan bij de benzine TSI.
“Maar drukvulling met alleen een turbo vol-
staat niet bij aardgas”, zegt Volkswagen-inge-
nieur Florian Noodt. “Met benzine ontsteek je
tegen de klopgrens aan. Op aardgas ontsteek je
vroeger, maar is de klopgrens nog lang niet in
zicht. Dat geeft een lagere uitlaatgastempera-
tuur.” Kortom, het uitlaatgas draagt minder
energie over aan de turbine. En dat terwijl je
voor dezelfde cilindervulling nu juist extra tur-
bodruk nodig hebt. Het gevolg: “Aardgas geeft
een veel groter turbogat dan benzine.”

Turbogat per laptop
Hij demonstreert het turbogat in de proto-
Passat door met zijn laptop vanaf de rechter
voorstoel de krukasaangedreven compressor uit
te schakelen. Daarmee verliest de agiele Passat
ineens vrijwel alle trekkracht onder de 3.500
t/min. Pas vanaf dat toerental komt de turbo op
gang en pakt de aardgas-Passat weer lekker op.
Als Noodt de compressor weer inschakelt, is de
Passat ook onder de 3500 t/min weer helemaal
bij de les. Concurrent Opel introduceert bin-
nenkort een aardgasvariant van zijn gedownsi-
zede 1.6 turbo (zie AMT 12 2006). Noodt ver-
heugt zich al op een ritje in een Opel met die
mechanische-compressorloze CNG-turbomotor.
“On CNG, you can’t hide the turbolag”, weet de
Volkswagen-ingenieur. Hij zegt het met een
bijna sadistisch lachje om zijn mond...

Touran Highbrid: beter dan Prius?
Toch presenteert Volkswagen zelf ook een
Touran-prototype met 1.4 TSI zónder mechani-
sche compressor. “Die is ook niet nodig, want
in dit hybride-prototype zorgt een 20 kW elek-
tromotor voor de trekkracht onderin”, legt
Volkswagen-ingenieur Jacob Eelkema uit. Die
elektromotor drijft, net als de verbrandingsmo-
tor, een DSG-versnellingsbak aan. In AMT 10

Het ABC van zuinig autorijden
CO2-vriendelijk autorijden kan ook zonder allerlei high tech hocus-pocus. Dankzij een half-
dichte grille, een spoilertje voor en achter, lagerolweerstandbandjes en langere versnel-
lingsbakverhoudingen springt de Polo BlueMotion van energielabel C naar A. Toch opletten
met het bestellen van fabrieksextra’s. Voor je het weet is het weer een B.

Klein maar krachtig
“Allemaal leuk en aardig dat downsizen, maar een 1.4 benzine
blijft toch een 1.4 benzine.” Vergeet het maar! Deze 125 kW 1.4
TSI Multivan lust TDI-aannemersbusjes rauw. Jammer dat hij niet
in productie gaat.

Aardgas krijgt pit
Zijn mechanische compressor maakt de 1.4 TSI erg geschikt voor aardgasconsumptie. En dankzij 250
mbar extra turbodruk hoeft een aardgasrijder in deze Passat geen paardenkrachten te missen. Met de
aardgasactieradius gaat het ook de goede kant op. Naast een kleine benzinetank kan Volkswagen onder
de Passat ruimte maken voor 20 kg aardgas. Dat is voldoende om een aardgaspomp te bereiken die 380
km verderop staat.
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van 2005 toonde LuK al eens een Hybride Opel
Astra met DSG. LuK liet de elektromotor alleen
de as met even versnellingen van de DSG aan-
drijven. VW kiest nu voor een andere construc-
tie en zet verbrandings- en elektromotor achter
elkaar. “Wij doen dat om de verbrandingsmotor
te kunnen starten zonder trekkrachtonderbre-
king. Dat maakt ook vol elektrisch rijden moge-
lijk. Wij zien het LuK-systeem meer als een
‘mild hybrid’, vergelijkbaar met Honda’s IMA.
Ons systeem is ‘full hybrid’.
Dat maakt een vergelijking met de Toyota Prius
relevanter dan een vergelijking met het LuK-
DSG-systeem. Is deze Touran Highbrid beter dan
een Prius? “Deze Touran heeft dezelfde functio-
naliteit als de Prius. Hij kan vol elektrisch rij-
den, regeneratief remmen, en heeft een start-
stopsysteem. Maar hij heeft het voordeel van
een directe mechanische overbrenging. Je kunt
er dus gewoon een caravan mee trekken. Bij de
Prius kan dat niet, omdat altijd een gedeelte
van de energie in elektriciteit en vervolgens
weer in beweging wordt omgezet. Ga je dan een
aanhanger trekken dan worden de e-machines
te heet.” zegt Eelkema. Hij ziet ook wel een
voordeel in de Prius-constructie: “Tijdens rege-
neratief remmen moeten wij terugschakelen
om altijd meteen in de juiste versnelling weer
op te kunnen trekken. Dankzij de CVT hoeft de
Prius dat niet.” Maar veel belangrijker dan deze
details vindt Eelkema de centjes: “Ons systeem
is veel goedkoper.” We hebben precies dezelfde
functionaliteit als de Prius met één relatief
lichte elektromachine. Toyota gebruikt een
aparte generator en een aparte, veel zwaardere

elektromotor. Wij gebruiken dezelfde batterij
als Toyota maar we hebben het meergewicht op
100 kg kunnen houden. Dat is veel minder dan
het gezamenlijk gewicht van de hybride-compo-
nenten in de Prius.”
Klinkt mooi, maar op één aspect verslaat de
Prius de hybride-Touran met vlag en wimpel, hij
was er eerder. Wanneer de Touran Highbrid in
productie gaat? “In 2009 komt er een hybride-
Touareg/Cayenne/Q7, misschien daarna.”

Jetta Bluetec Light
Terwijl Volkswagen dankzij downsizing en
hybridisering druk bezig is de benzinemotor
zuiniger te maken, werkt men ondertussen aan

het schoner maken van de diesel. In Europa
gaan wij daar de komende jaren nog niet zo
heel veel van merken. De Euro 5-normen van
2009-2010 zijn met de huidige roetfiltertech-
niek namelijk prima haalbaar. In Amerika ligt
dat anders. Dankzij de ultrastrenge Tier2-Bin5-
uitlaatgasnorm komen daar halverwege dit jaar
de eerste Audi, Mercedes en Volkswagen
Bluetec-diesels op de markt. Die hebben in de
regel een SCR-katalysator met AdBlue-injectie in
de uitlaat. Lichtere dieselauto’s ontkomen nog
net aan de AdBlue-poespas en redden het met
NSC, de NOx-opslagkatalysator. Zo’n apparaat
werkt op vergelijkbare manier als een roetfilter.
Hij slaat NOx op als een spons en af en toe zorgt

Om de verbrandings-
motor echt snel en on-
merkbaar aan te laten
slaan, heeft de verbran-
dingsmotor geen eigen
vliegwiel. De gecombi-
neerde elektromotor/
koppeling neemt die
functie over. Aan de
koppeling worden
extreme eisen gesteld.
Tijdens de impulsstart
van de verbrandings-
motor moet hij een
moment van meer dan
1000 Nm overdragen.

Dieselhybride
Grote afwezige in Valencia: de dieselhybride. Wel toonde Volkwagen al eerder een hybride Golf IV TDI.
Net als de Touran Highbrid had die auto een DSG-versnellingsbak. Bovendien was de motorisering een
schoolvoorbeeld van downsizing. In plaats van de 1.9 TDI stond de 1.4 TDI in het vooronder. Omdat de
15 kW elektromotor voor trekkracht onderin zorgt, kon een grotere turbo het vermogen van dat drieci-
lindertje tot 85 kW opschroeven. De ingenieurs hadden deze dieselhybride graag getoond in Valencia,
maar de VW-directie stond dat niet toe. Reden: “De techniek is ingebouwd in een oud model.”

Hybride-aandrijving in beeld
De middenconsole in de Highbrid toont de mecha-
nische en elektrische aandrijfstromen. Het scherm
lijkt een seriehybridesysteem weer te geven, maar
Volkswagen’s Highbrid is wel degelijk een parallel-
hybride. De verbrandingsmotor en de e-motor
kunnen zowel ieder individueel als gezamenlijk de
aandrijving verzorgen. Behalve de twee DSG-kop-
pelingen telt het systeem daarvoor nog twee kop-
pelingen. Om energieverlies te beperken zijn ze
alle vier droog. Volkswagen claimt een 25% lager
verbruik in de ECE-cyclus.

Elektromotor

Krukas

Koppeling

Vermogen: 15 kW

Koppel: 130 Nm

Inbouwlengte: 85 mm

Buitendiameter: 285 mm

Koppelingsmoment > 1000 Nm 

Koppeling, e-motor en vliegwiel in 85 mm

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



het motormanagement voor een rijk mengsel
en een hoge uitlaatgastemperatuur om het fil-
ter te reinigen. Uiteraard zonder dat de bestuur-
der het merkt.
Om dat allemaal mogelijk te maken heeft
Volkswagen de 2.0 diesel in de Jetta BlueTec
Light uitgerust met het 3e generatie Bosch com-
mon-railsysteem. Gebruikte men voorheen
pompverstuivers omdat die onder hogere druk
konden inspuiten, die tijd is nu voorbij. Deze 3e

generatie common-rail injecteert tot 6 maal per
cyclus met een druk van maximaal 2800 bar.

Tussen diesel en benzine
NSC- of SCR-katalysator maken het uitlaat-
systeem van een diesel erg gecompliceerd.
Bovendien verhogen ze het brandstofverbruik
en daarmee de uitstoot van broeikasgas CO2.
Zou het niet veel beter zijn om het verbran-
dingsproces zelf te verbeteren? Zeker weten!
Volkswagen, maar ook onder meer Honda, GM
en Renault, werken al jaren aan dat idee. Om
een idee te krijgen van wat ze dan precies wil-
len nemen we de verbranding even onder de
loep. In een dieselmotor met directe inspuiting
wordt de brandstof ingespoten zo ongeveer als
de zuiger op het bovenste dode punt is. Vrijwel
onmiddellijk daarna begint de verbranding. Dat
betekent dat brandstof en lucht nauwelijks de
tijd hebben gehad zich ordentelijk te mengen.
Het gevolg: onvolledige verbranding en roetvor-
ming. Daar komt bij dat vroeg inspuiten leidt
tot hoge piekdrukken en daarmee tot NOx-vor-
ming. Om dat te vermijden wordt vaak erg laat
ingespoten, zodat de verbranding pas royaal na
BDP begint. Maar ja, dat gaat dan weer ten
koste van het brandstofverbruik.
Een benzinemotor werkt anders. Tijdens de in-
laatslag wordt brandstof ingespoten (of komt
mee door de inlaatklep). Tijdens de compressie-
slag kan het lekker mengen tot een homogeen
mengsel. Vervolgens wordt het door een bougie
ontstoken. Het gevolg is een relatief schone ver-
branding, met een relatief laag rendement.

“Zou het nu niet mogelijk zijn een verbran-
dingsproces te ontwikkelen dat zo kort moge-
lijk na BDP zelf een homogeen mengsel tot ont-
branding brengt?”, vragen tal van motorenfa-
brikanten zich al jaren af. Kortom een verbran-
dingsproces met het rendement van een diesel
en de schone uitlaatgassen van een benzinemo-
tor. Antwoord: Ja, dat is mogelijk! Dat proces
wordt door de meeste fabrikanten HCCI
(Homogeneous Charge Compression Ignition)
genoemd, maar Controlled Auto Ignition en
Activated Radical Combustion (Honda 2-takt)
komt ook voor. Volkswagen spreekt van
Combined Combustion System of CCS. Een
motor die volgens dat principe werkt, is zo
gebouwd dat het homogene brandstof-lucht-
mengsel net na BDP precies de juiste concentra-
tie en temperatuur heeft om uit zichzelf te ont-
branden.
Maar wat nu als een andere belasting of een
ander motortoerental gevraagd wordt? Dan ver-
anderen concentratie en temperatuurverloop
van het mengsel. Hoe zorgt de constructeur
ervoor dat het mengsel ook dan op precies het
juiste tijdstip vlam vat? Bij een dieselmotor
heeft hij het inspuitmoment en bij de benzine-
motor kan hij de bougie vroeger of later laten
vonken, maar bij de HCCI-motor heeft hij deze
twee controlemiddelen uit handen moeten
geven. Vandaar dat HCCI-motoren het op een
proefstand bij één toerental en bij één belasting
heel aardig doen, maar in auto’s tot nu toe
niets gepresteerd hebben.

Controle met EGR
Tot nu toe, want Volkswagen komt de eer toe
nu een rijdend prototype met HCCI-motor te
presenteren. Het gaat om een Touran met een
aangepaste 2.0 TDI-motor. Die motor spuit zo’n
40° voor BDP in. In tegenstelling tot een diesel
ontvlamt de brandstof niet direct, maar ver-
mengt zich eerst met de lucht tot een homo-
geen mengsel. Pas net na BDP bereikt het
mengsel de condities waardoor het uit zichzelf

ontsteekt. Omdat het mengsel dan homogeen is
en er dus geen te rijke zones zijn in de verbran-
dingskamer, wordt er geen roet gevormd.
Grote vraag: Hoe controleert Volkswagen het
ontstekingsmoment? Antwoord: met de EGR,
geholpen door variabele kleptiming. Meer zuur-
stofarm uitlaatgas in de verbrandingskamer
stelt het begin van de verbranding langer uit.
Ook na de start van de verbranding speelt het
teruggevoerde uitlaatgas een belangrijke rol.
Omdat het mengsel homogeen is, bereikt het

Bluetec Light uitlaat
NOx-opslag mag dan minder gecompliceerd zijn
dan SCR met AdBlue, echt eenvoudig is het nog
steeds niet. We concentreren ons even op de op-
slagkatalysator zelf. Tijdens normaal bedrijf rea-
geert de stikstof uit de NOx daarin met een me-
taalverbinding. Daarbij verdringt het koolstof uit
die verbinding, zodat CO2 vrijkomt. Is al het me-
taal aan stikstof gebonden, dan zorgt een rijk
mengsel gedurende korte tijd voor veel CO (kool-
monoxide). Het koolstof daaruit reageert met het
metaal zodat de stikstof weer vrij komt in de
vorm van NO. Onder invloed van rhodium in de
katalysator reageert dat samen met het overschot
aan CO tenslotte tot stikstof en kooldioxide. Die
laatste twee stoffen zijn natuurlijke bestanddelen
van lucht.

Drukverliesmeting
Oxikat

Lambdasonde

Roetfilter

EGR-filter

Temperatuursensoren

Lambdasonde

H2S-slipkatalysator

NOx-opslagkatalysator
(NSC)

Uitlaatgasklep

Tussen diesel en benzine
Een DI-benzinemotor spuit in tijdens de inlaatslag.
Dat geeft het mengsel de kans om homogeen te
worden. Bij een DI-diesel begint de verbranding
onmiddellijk na het inspuiten. Zelfs bij een
extreem hoge inspuitdruk krijgen lucht en brand-
stof onvoldoende tijd zich te mengen. Dat maakt
roetproductie onvermijdelijk. CCS zit tussen benzi-
ne en diesel in. Tussen inspuiting en ontsteking zit
voldoende tijd om te mengen en toch ontsteekt
het mengsel uit zichzelf.

TDI CCS TSI

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4



MILIEU
Schoon en zuinig autorijden vandaag, morgen en daarna

op veel plekken tegelijk de condities om te ont-
branden. Daardoor heeft het proces de neiging
razendsnel te verlopen. Dat zou dan weer tot
hoge piekdrukken en NOx-productie leiden.
Maar gelukkig remt het zuurstofarme uitlaat-
gas de snelheid van de verbrandingsreactie.
Om het proces te controleren kan het motorma-
nagement de hoeveelheid EGR tot 80% op laten
lopen en krijgt het informatie van een druksen-
sor in de verbrandingskamer.

Designerbrandstof
Naast de EGR-regeling is er voor dit CCS-proces
nog een belangrijke aanpassing ten opzichte
van de normale dieselpraktijk nodig: de brand-
stof. De huidige dieselbrandstof is lang niet
nauwkeurig genoeg gespecificeerd om het ver-
brandingsproces met exact de juiste vertraging
van start te laten gaan. Volkswagen gebruikt
daarom een synthetische ‘designer’-brandstof.
In plaats van de 500 verschillende moleculen
die reguliere diesel telt, bevat deze brandstof er
maar 15, in exact afgepaste concentraties. Qua
lengte van de koolwaterstofketens lijkt die CCS-
brandstof overigens meer op kerosine dan op
diesel. Als gevolg daarvan is de verbrandings-
waarde van een liter CCS-brandstof zo’n 8%
lager dan die van een liter diesel. Volkswagen
claimt met CCS een even grote verbetering in
energetisch rendement. Dat brengt ons bij de
vraag welke automobilist straks een ongetwij-

feld duurdere designerbrandstof gaat tanken
als hij er net zoveel van nodig heeft? Maar
goed, dat is van later zorg. Nu eerst een blokje
om met de CCS-Touran.

Van CCS naar TDI
Als gezegd is de grote moeilijkheid van CCS (of
HCCI), het controleren van de start van de ver-
branding bij verschillende belastingen en toe-
rentallen. Ook Volkswagen heeft dat proces nog
niet perfect onder de knie. Een schermpje in de
auto maakt zichtbaar dat zodra de motor meer
dan 120 Nm moet leveren of zodra het toeren-
tal boven de 3000 t/min komt, de motor over-
schakelt van het CCS- naar het dieselproces.
Zeker die grens van 120 Nm is al heel snel
bereikt. Rustig optrekken bij een stoplicht en je
schiet er al overheen. Bij constante snelheden
blijf je wat langer in de CCS-mode. Maar dat je
alleen superschoon ‘ceceëst’ in een belastingge-
bied waarin de TDI ook al keurige uitlaatgassen
produceert, is natuurlijk een beetje jammer.
Gelukkig ziet Volkswagen mogelijkheden om
het CCS-gebied in de toekomst fors uit te brei-
den. Een belangrijke eerste stap daarin zou een
op maat gemaakt CCS-motormanagement zijn.
Nu wordt nog gewoon een TDI-computertje met
CCS-bypass gebruikt.

Hogetemperatuur brandstofcel
Als we in de verre toekomst tenslotte alle moge-
lijkheden van de verbrandingsmotor tot op de
bodem hebben uitgeput, komt uiteindelijk toch
de brandstofcel aan bod. “Dat zal dan wel een
hogetemperatuur brandstofcel zijn”, zegt
Volkswagen. Lagetemperatuur brandstofcellen
werken bij 80°C. Veel hoger kan niet, want ze
gebruiken water als transportmiddel (elektro-
lyt) voor waterstofionen door het PEM. Dat is
het Proton Exchange Membrane dat tussen
anode en kathode van de cel zit.
Als de buitentemperatuur lekker oploopt en de

brandstofcellen in de zogenaamde ‘stack’ stevig
worden belast, dan valt het niet mee om de
temperatuur niet te hoog op te laten lopen.
Zeker niet omdat er bij gebruik van een brand-
stofcel, in tegenstelling tot bij een verbran-
dingsmotor, nauwelijks warmte door de uitlaat
verdwijnt. Als gevolg daarvan heeft een brand-
stofcelauto tot nu toe een driemaal zo grote
radiateur nodig als een dieselauto. En dan nog
levert een lange klim met een trailer proble-
men op. Verder geeft het gebruik van water nog
een probleem. De toevoer van waterstofgas aan
de anode en van lucht aan de kathode zorgen
voor uitdroging. En, is er geen water meer, dan
stopt het protonentransport door de cel en
daarmee de productie van elektriciteit. Kortom
zo’n cel moet continu bevochtigd worden.
Om het temperatuurprobleem op te lossen en
tevens de volumineuze bevochtigingsinstallatie
overbodig te maken, ging Volkswagen op zoek
naar een elektrolyt met een hoger kookpunt. Na
jarenlang onderzoek heeft Volkswagen dat nu
gevonden: fosforzuur. Dat maakt een normale
werkingstemperatuur van 120°C mogelijk en
heeft zelfs geen moeite met pieken tot 160°C.
Wel leverde het gebruik van fosforzuur weer een
nieuw probleem op. Het zogenaamde product-
water, dat ontstaat door de reactie van waterstof
en zuurstof aan de kathode, spoelde het fosfor-
zuur uit. Maar met een nieuw type elektrodes is
ook dat probleem opgelost.
“Doordat anderen nog steeds werken met lage-
temperatuur brandstofcellen schuiven zij de
datum, waarop ze denken een productierijpe
brandstofcelauto te hebben, steeds weer een
jaartje vooruit”, zegt Volkswagen. Ook bij
Volkswagen zelf zit er nog niet zo heel veel
schot in. In Valencia was alleen een oude ver-
trouwde lagetemperatuur brandstofcel-Touran
beschikbaar voor een proefrondje. ●

Erwin den Hoed

Zuinig en schoon
Zo zuinig als een diesel en zo schoon als een ben-
zinemotor. Volkswagen zegt dat het kan met CCS.
Dat is vroeg inspuiten en vertraagd ontsteken. De
grote moeilijkheid is het in de hand houden van
de ontstekingsvertraging bij wisselende belasting
en toerentallen. Dankzij een op maat gemaakte
synthetische brandstof en de EGR heeft
Volkswagen dat nu voor elkaar. Althans, binnen
een beperkt werkingsgebied. Komt toerental of
belasting buiten het blauwe gebied, dan schakelt
de motor over op de ‘TDI-mode’.

Als de buitentempera-
tuur oploopt tot 40°C
is er maar een klein
verschil tussen wer-
kingstemperatuur van
een lagetemperatuur
brandstofcel (LT-FC) en
de omgevingstempera-
tuur. Dat maakt een
koelinstallatie met
enorme afmetingen
noodzakelijk. En dan
nog begrenst de koel-
capaciteit de prestaties
van de cel. Dankzij het
gebruik van fosforzuur
als elektrolyt kan
Volkswagen wel vol-
doende warmte afvoe-
ren in zijn HT-FC.

Brandstofcel met ‘fahrdynamiek’

A
f 

te
 v

oe
re

n 
w

ar
m

te
 (k

W
)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Snelheid (km/u)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Koelcapaciteit
Koelcapaciteit
Af te voeren warmte

Omgevingstemperatuur = 40°C

Topsnelheid= 136 km/u
Topsnelheid=

193 km/u

HT - FC
120°C

LT - FC
80°C

5 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




