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



MILIEU
Hogetemperatuur brandstofcel op zijn vroegst in 2020

Rijden met de VW HyMotion3

Heeft de brandstofcel nog

toekomst? We vroegen het

aan directeur Frank

Seyfried van Volkswagen’s

brandstofcelontwikkeling-

centrum en reden en pas-

sant een rondje in de

Tiguan HyMotion3.

Forschungsdirecteur Frank Seyfried tovert een
bekend plaatje op het scherm, de Volkswagen
brandstof- en aandrijfstrategie. Links de pri-
maire bronnen, in het midden de brandstoffen
en rechts de aandrijftechniek. “Dit plaatje laat
zien dat we mikken op zo veel mogelijk pri-
maire bronnen en zo min mogelijk verschil-
lende brandstoffen”, legt Seyfried uit. Om te
laten zien wat hij bedoelt slaat hij de minerale
olie in de linkerkolom even over en concen-
treert zich op aardgas: “Veel aardgas wordt ge-
wonnen op afgelegen plaatsen. Dat geeft drie
mogelijkheden: je kunt er een pijpleiding naar-
toe leggen, je kunt er koud vloeibaar LNG van
maken of je kunt het chemisch vloeibaar
maken. Dat chemische GtL- of Gas to Liquid-pro-
ces kost veel energie. Maar liefst 25% van de ver-
brandingswaarde van aardgas is er voor nodig.
Maar het geeft je wel een hoogwaardige Synfuel-
brandstof. Dezelfde brandstof kun je ook uit bio-
massa produceren, maar dan spreken we van
Sunfuel of Biomass to Liquid”.
Juist, exact dezelfde synthetische brandstof uit
verschillende bronnen. Ideaal. Het vraagt geen
extra investeringen in infrastructuur en maakt
nieuwe efficiëntere motortechniek mogelijk.
Denk aan Volkswagen’s CCS (Combined Com-
bustion System), dat het diesel-luchtmengsel na

injectie eerst de tijd geeft om homogeen te wor-
den voor het uit zichzelf ontsteekt.

Batterij of brandstofcel?
Helaas gaan we het, na olie en aardgas, met bio-
brandstoffen alleen niet redden: “De tweede ge-
neratie biobrandstoffen mag dan veel rendabe-
ler zijn dan de eerste, Europa heeft bij lange na
niet voldoende biomassa voor een zelfstandige
energievoorziening van de mobiliteit”, weet
Seyfried.
En dus gaan primaire bronnen als windmolens,
zonne-energie en getijdencentrales ook ooit

energie leveren voor de mobiliteit. De vraag is
dan: hoe sla je die energie op? Eerste gedachte:
in batterijen? “Dat kan”, zegt Seyfried, “maar
het probleem met batterijen is dat ze per kilo
maar erg weinig energie kunnen bevatten. De
theoretische grens ligt bij 2000 Wh/kg. Dat is
een zesde van de verbrandingswaarde van een
kilo benzine. Klinkt redelijk, maar het probleem
is dat we nooit in de buurt van die theoretische
grens zullen komen. We mogen blij zijn als we
over twee jaar op 170 tot 200 Wh/kg zitten”.
Het alternatief is waterstof. Dat herbergt een
fantastische hoeveelheid energie per kg. De ver-

Geduld met de
schone zaak

Een rondje in de omgeving van Volkswagen’s Technologiecentrum is geen probleem. Maar wanneer is de
brandstofcelauto rijp voor commerciële serieproductie?
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brandingswaarde van een kg is bijna drie keer
die van benzine. Met een brandstofcel is die wa-
terstof bovendien tegen minimaal energieverlies
weer om te zetten in elektriciteit.
Maar ook waterstof en de brandstofcel zijn niet
vrij van problemen. Waterstof mag dan een
lichte energiedrager zijn, het is ondertussen wel
erg volumineus. Dat geeft problemen bij de op-
slag aan boord en bij de tankinfrastructuur. Ook
het gebruik van brandstofcellen in auto’s is be-
paald niet zonder problemen.

Goedkoper en compacter
Kortom, de brandstofcel en de batterijtechniek
zijn concurrenten. Welke van de twee het gaat
winnen? “Zolang we dat niet weten, nemen we
bij Volkswagen geen risico. Dus werken we aan
beide technieken”, zegt Seyfried. Hij heeft een
compleet ontwikkelingscentrum, met vijftig

goed opgeleide brandstofcelresearchers tot zijn
beschikking.
Hun doelen? De brandstofceltechniek goedko-
per en compacter maken en de levensduur
ervan verbeteren. De hogetemperatuurbrand-
stofcel of kortweg de HT-FC helpt daarbij: “Een
verbrandingsmotor voert zijn warmte af via
koelinstallatie én uitlaat. Een brandstofcel heeft
weliswaar een hoger rendement, maar moet
vrijwel alle warmte via de koelinstallatie afvoe-
ren. Bovendien werkt een LT-FC (lagetempera-
tuurbrandstofcel) bij een temperatuur van
slechts 85°C. Bij een buitentemperatuur van
40°C is het verschil tussen koelvloeistof en bui-
tenlucht dus niet groter dan 45°C. Vandaar de
megaradiateurs en –ventilatoren op brandstof-
celauto’s. Een HT-FC werkt bij een temperatuur
van 150°C en kan daardoor met een veel klei-
nere koelinstallatie uit”. Dat is winst. Nog meer winst boekt de HT-FC

doordat hij de omvangrijke bevochtigingsinstal-
latie overbodig maakt: “Een LT-FC gebruikt
water als elektrolyt. Dat water komt uit de be-
vochtigingsinstallatie en wordt meegevoerd met
de luchtstroom naar de brandstofcelstack. Bij de
hogere bedrijfstemperatuur van de HT-FC is
water gasvormig. Daarom gebruiken we fosfor-
zuur als elektrolyt”.

Levensduurproblemen
Het ontbreken van vloeibaar water komt ook de
levensduur van de brandstofcel ten goede. Vloei-
baar water speelt een rol bij een verschijnsel dat
koolstofcorrosie genoemd wordt. Het treedt op
bij in- en uitschakelen en bij wisselende belas-
tingen van de brandstofcelstack. Door een plaat-
selijk tekort aan waterstof neemt koolstof dan
deel aan de koude verbranding in een of meer
cellen. Het koolstof komt van de elektroden. Die
zijn opgebouwd uit koolstof met daarop een pla-
tinapasta. Verdwijnt er koolstof, dan verdwijnt
daarmee ook platina. Het resultaat: minder ka-

Een bekend plaatje. Na olie en gas komen de duurzame bronnen. De tweede
generatie biobrandstoffen leent zich prima voor de modernste verbrandings-
motoren. Maar hoe gaan we de energie uit windmolens, zonnecellen en getij-
dencentrales inzetten voor mobiliteit? Met batterijen of… met brandstof-
cellen?

Volkswagen’s brandstof- en aandrijfstrategie

Vooral als er weinig vermogen gevraagd wordt, werkt de aandrijflijn van de
Tiugan HyMotion3 efficiënter dan een 2.0 common rail-diesel met optimale
versnellingsbak. De beste kansen voor de brandstofcel liggen dus voorlopig
in het stadsverkeer.

Brandstofcel efficiënt in de stad 

Geen bewegende delen, maar toch is levensduur een probleem voor de brandstofcel. Minimale concen-
traties aan vervuilende stoffen in de binnenkomende lucht, kunnen de brandstofcel tijdelijk of permanent
beschadigen. Een ritje door een tunnel kan al fataal zijn. De hogetemperatuur brandstofcel is minder ge-
voelig voor vervuiling omdat de desorptie van vuildeeltjes bij hogere temperatuur veel sneller verloopt.
Een reden voor Volkswagen om zich te concentreren op de HT-FC.

Kathodevervuiling

VW Tiguan HyMotion3 in de werkplaats. Onder de
motorkap is geen millimeter ruimte meer vrij.
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talytisch oppervlak, minder chemische omzet-
ting aan de elektroden en dus minder elektrici-
teitsproductie.
Overigens lost ook de HT-FC het koolstofcorro-
sieprobleem niet volledig op. Sterker, de hogere
temperatuur leidt juist tot extra koolstofcorro-
sie: “Maar het effect van het ontbreken van
vloeibaar water is groter is dan dat van de ho-
gere temperatuur”, denkt Seyfried.

Acht jaar achterstand
Een andere bron van veroudering van brandstof-
cellen is vervuiling. Al bij heel lage concentra-
ties koolmonoxide en zwaveldioxide wordt het

platina op de elektroden tijdelijk of permanent
inactief. De HT-FC is veel beter bestand tegen
deze vervuiling in inlaatlucht of brandstof,
omdat het desorptieproces dat het vuil van de
elektroden verwijdert bij 80°C nog nauwelijks
actief is. Bij de hogere temperaturen van de HT-
FC werkt het wel.
Ondanks die voordelen was de levensduur van
Volkswagen’s HT-FC juist lange tijd een groot
probleem. De tot dan toe gebruikte elektroden
waren doordringbaar voor productwater. Dat
productwater kwam in het membraan en
spoelde het fosforzuur uit. Een aangepaste plati-
napasta op de elektroden in combinatie met

een nieuw type membraan dat veel meer fosfor-
zuur vasthoudt, zorgden voor de oplossing.
Toch is de HT-FC nog lang niet productierijp. Zo
bedraagt de vermogensdichtheid in watt per
cm2 celoppervlakte maar ongeveer de helft van
wat LT-FC-stacks halen: “We lopen in ontwikke-
ling ongeveer acht jaar achter op de LT-FC”, ver-
klaart Seyfried. “Maar uiteindelijk biedt de
HT-FC meer mogelijkheden.”
Op die mogelijkheden zullen we nog wel even
moeten wachten: “We hopen de eerste 100 kW
HT-FC stack, geschikt voor inbouw in een auto in
2010 af te leveren. Serieproductie tegen een con-
currerende prijs verwachten we niet voor 2020”.

400 brandstofcellen in een rechthoekige
doos. Een apart frame houdt de doos en
alle andere componenten op zijn plaats.

De 100 kW elektromotor is vloeistof-
gekoeld. Radiateurs in de wielkasten
voeren de warmte af.

De LT-FC heeft zijn
eigen koelsysteem, met
een reusachtige 58 mm
radiateur en twee 800
watt fans.

Een 18 kW schroefcompressor zorgt
voor de luchttoevoer. Bovenop, de
omvangrijke bevochtigingsinstallatie
die productwater via een membraan
aan de inlaatlucht toevoegt.

Foto’s/Tekeningen: Volkswagen
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Gezoem en gefluit
Juist, Volkswagen’s nieuwste brandstofcelproto,
de Tiguan HyMotion3, heeft dus nog gewoon
een ‘traditionele’ LT-FC. Frank Seyfried’s collega
Sören Stobbe neemt ons mee naar de werkplaats
van het researchcentrum om de auto op te
halen. Fotograferen hier binnen is streng verbo-
den. Jammer, want er staat een Toyota Prius.
Blijkbaar is dat voor iedere researchafdeling een
dankbaar onderzoeksobject.
Als Stobbe de Tiguan HyMotion3 start, horen we
eerst een zoemgeluid: “De hydraulische rembe-
krachtiger”, verklaart Seyfried. “We wilden
koste wat kost de binnenruimte intact laten.

Daarnaast zijn bij stilstand ook de beide 800
watt ventilatoren goed hoorbaar. Maar goed, zij
moeten dan ook een enorme 58 mm radiateur
doorblazen. Ook de loopblower voor de water-
stofvoorziening blaast zijn deuntje mee. Loop-
blower? “Ja, om waterstoftekort bij individuele
cellen te voorkomen, pompt de blower altijd
20% te veel waterstof naar de stack. Wat over is,
komt door de loop weer terug.”

240 liter voor 3,2 kg
Een kijkje onder de motorkap leert dat het daar
echt propvol is. Ook de rest van de techniek
mocht de interieurruimte niet aantasten. De Ti-

Maar de LT-FC-techniek vraagt zoveel ruimte dat
er voor een vacuüm rembekrachtiger geen
ruimte meer was. Daarom gebruiken we een hy-
draulisch bekrachtigd systeem uit de rally-
sport.”
Eenmaal achter het stuur is dat goed te merken.
De auto remt prima, maar alleen bij een
enorme pedaaldruk. Kan de elektromotor niet
een beetje helpen bij het remmen? “Dat doet
hij, maar de auto wint slechts beperkt remver-
mogen terug. De lithium-ion-batterij kan niet
meer dan 30 kW opnemen.”
De HyMotion3 rijdt erg comfortabel. Er zijn
geen trillingen, de auto accelereert vlot en scha-

kelen is niet nodig:
“We hebben meer dan
2000 Nm aan de wie-
len. Al vanaf stil-
stand”.
Minpuntje tijdens het
rijden is het geluid.
Niet dat de auto ru-
moerig is, maar het
type geluid is heel an-
ders dan we gewend
zijn. Voornamelijk ge-
zoem en gefluit in ver-
schillende toonhoog-
tes. Belangrijkste ge-
luidsbron: de 18 kW

schroefcompressor
voor de luchttoe-
voer. Seyfried be-

looft verbetering:
“We werken aan een
elektrische turbo die
maar de helft van het
vermogen vraagt”.

Geen toerenteller maar een kW-meter en natuurlijk
een schermpje met de vermogensstromen, zoals
we dat van de Toyota Prius kennen. Achter in het
interieur vinden we een bijzonderheidje dat in
brandstofcelauto’s heel gemakkelijk te realiseren
is: een 220 V aansluiting.

Snel de tank vullen tot 700 bar vraagt niet alleen
veel energie en een flinke compressor, maar ook

koelen met vloeibaar stikstof. Die voorziening
heeft Volkswagen nog niet op zijn Technologiecen-

trum. Hier tanken vraagt dus geduld.

De twee grote waterstoftanks zijn onder de auto-
bodem weggewerkt, maar hier gaat toch wat inte-
rieurruimte verloren. De zwarte doos rechts met
het blowertje ervoor is de lithium-ion-batterij.
Links staat de DC/DC-converter. Op de voorgrond
de apparatuur voor datalogging en voor het
scherm in de auto dat de vermogensstromen
toont.

De brandstofcelstack
krijgt altijd 20% meer
waterstof toegevoerd
dan hij vraagt. Een
plaatselijk tekort aan
waterstof is funest
voor de levensduur.
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guan HyMotion3 heeft twee enorme waterstof-
tanks. De eerste ligt net voor de achteras onder
de achterbank, de tweede erachter, onder de ba-
gageruimte. De tanks hebben ieder een inhoud
van 80 liter. Ze zijn opgebouwd uit een dunne
aluminium voering met daaromheen een 2,4

cm dikke laag carbon. Dat doet de buitenafme-
tingen van de tanks oplopen tot ieder 120 liter,
maar maakt ze sterk genoeg om 3,2 kg waterstof
met een druk van 700 bar binnen te houden.
Nog hogere drukken zijn niet zinvol. Waterstof
gedraagt zich bij hoge druk namelijk niet meer
als een ideaal gas. Het gevolg: bij een druk van
700 bar bevat de tank niet 100%, maar slechts
60% meer waterstof dan bij een druk van 350 bar.
Overigens is de verbrandingswaarde van 3,2 kg
waterstof gelijk aan die van zo’n 13 liter diesel.
Echt veel is dat niet. Bovendien is de Tiguan Hy-
Motion3 met de omvangrijke LT-FC-techniek aan
boord niet direct een lichtgewicht. Hij zet 1877
kg op de schaal en dat is 280 kg meer dan een
standaard-Tiguan. Na uiterlijk 230 km staat de
HyMotion3 dan ook alweer bij de pomp. 
Samen met zeven andere autofabrikanten en
twee waterstofleveranciers heeft Volkswagen

een standaardtankprocedure ontwikkeld. Die
maakt het mogelijk om 5 kg tot 700 bar samen-
geperste waterstof binnen drie minuten te tan-
ken. Dat kan alleen door de waterstof met
vloeibaar stikstof te koelen tot -40°C.
Op het waterstoftankstation van het VW-Tech-
nologiecentrum duurt tanken een stuk langer.
De koelinstallatie ontbreekt er nog. Toch kost
het samenpersen van waterstof tot 700 bar ook
hier al bijna 17 MJ/kg. Voor wie dat even niets
zegt: dat is minder dan de helft van de energie
die nodig is om waterstof koud vloeibaar te
maken, maar wel zo’n 14% van de verbrandings-
waarde die een kg waterstof vertegenwoordigt.    
Of waterstof en de brandstofcel desondanks
voor de mobiliteit van de toekomst gaan zor-
gen? In 2020 weten we meer. �

Erwin den Hoed

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Meer weten over Volkswagen’s hogetem-
peratuur brandstofcel? 
Kijk op www.AMT.nl in Video, rubriek 
Milieu voor vijf zeer instructieve video’s
(Brandstofcelontwikkeling bij Volkswagen
1 t/m 5).

Brandstofcel laagje
voor laagje
Een brandstofcel is opgebouwd
uit laagjes. We nemen ze even
door. Eerst een geperste koolstof-
plaat met rillen. Daardoor
stroomt de toegevoerde lucht.
Daarop komt een pakking, en
daar weer op de kathode. Die be-
staat uit een koolstofvlies, dat de
lucht verdeelt, en uit een laagje
platinapasta dat als katalysator
werkt voor de kathodereactie: 

O2 + 4H+ + 4e- � 2H2O. De vol-
gende laag is het membraan. Dat
laat alleen waterstofprotonen
(H+) door en geen elektronen 
(e-). Bij de HT-FC bestaat het
membraan uit PBI, een kunststof
die graag fosforzuur opneemt.
Dankzij het fosforzuur als elek-
trolyt kunnen de waterstofproto-
nen zich door het membraan
verplaatsen van anode naar ka-

thode. In de LT-FC dient water in
het membraan als elektrolyt.
Op het membraan ligt opnieuw
een pakking en daarop de
anode. Ook die bestaat uit een
koolstof gasverdelingsvlies en

een laagje platinapasta. Aan de
anode splitst de toegevoerde wa-
terstof in protonen en elektro-
nen: H2 � 2H+ + 2e-. De laatste
gerilde plaat is voor de toevoer
van waterstof. Via de achterzijde
van de deze plaat wordt het pro-
ductwater van de volgende cel
afgevoerd naar de uitlaat.
Voor de Tiguan HyMotion3 zijn
400 van deze cellen op een stapel
(stack) gelegd en onder een druk
van 12 bar samengeperst.
Belangrijke kostenpost, het pla-
tina. Iedere cel beschikt over zo’n
400 cm2 actief oppervlak. Per cm2

is 0,5 mg platina nodig. Dat
maakt 80 gram voor een com-
plete stack van 400 cellen. Bij een
platinaprijs van ruim 2000 dollar
per ounce van 31,1 gram, kost al-
leen het platina dus al een dikke
5000 dollar. Dat maakt van een
brandstofcelauto een prima be-
legging, begin dit jaar stond de
platinaprijs nog op 1250 dollar
per ounce. �

Het hart van de HT-FC, het membraan uit PBI (Poly Benz Imidazole) dat ge-
drenkt wordt in fosforzuur.

Gerilde platen uit grafiet voor toevoer van lucht en
waterstof en afvoer van productwater. VW werkt aan
metalen platen, om de kosten van de stack terug te
brengen. Grootste probleem: het contact met fosfor-
zuur en water stelt extreme corrosie-eisen.

Een onder druk samengeperste stapel brandstofcellen is een
stack. Op de foto een handgebouwde hogetemperatuur proef-
stack. De Tiguan HyMotion3-stack is fabrieksmatig samenge-
steld door het Canadese Ballard, dat deels in eigendom is van
Daimler en Ford.
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