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MILIEU
Seriehybride brandstofcelauto van Ford

Rijden met de Ford Edge Fuel Cell Plug-in Hybrid

Berichtje van het Ford Forschungszentrum in Aken: “We hebben een logee uit Ame-

rika, kom je kennismaken?” Natuurlijk, graag zelfs. Aken is net over de grens en de

logee is de eerste rijdbare brandstofcel plug-in hybrid ter wereld. Logische vraag:

welke toekomst wacht de Amerikaanse gast?

Detroit, begin 2007. Met veel fanfare presenteert
GM-directeur Bob Lutz de Chevrolet Volt. De
basis van dit studiemodel is het E-flex-platform.
Dat biedt ruimte aan een elektromotor die de
voorwielen aandrijft, een lithium-ion-batterij
met een aansluiting op het lichtnet en een ver-
brandingsmotor met generator om de batterij
onderweg op spanning te houden.
Een seriehybride dus. Bijzonder, want tot op dat
moment concentreerden alle autofabrikanten

zich op parallelhybrides. Daarin laadt de kracht-
bron niet alleen de accu’s, maar kan hij ook de
wielen aandrijven. “Natuurlijk”, legde Lutz uit,
“zou GM de verbrandingsmotor en generator
kunnen vervangen door een brandstofcelstack,
om zo van de Volt een plug-in-brandstofcel-serie-
hybride te maken”.
Elders op de Detroit Motor Show staat op dat
moment een platform met exact dat type aan-
drijving. Maar omdat Ford dit HySeries Drive-

platform vermomt als futuristische Space Odys-
see-auto gaat de aandacht uit naar de alumi-
nium Airstream-carrosserie en is er geen oog
voor de aandrijflijn.
Dat moest anders. Dus bouwde Ford’s research-
afdeling in Dearborn Michigan een stoere Ame-
rikaanse suv, een Ford Edge, op het platform.
Dat voertuig trok de aandacht van de research-
collega’s in Aken. Niet alleen wilden ze graag
zien hoe de ‘Fuel Cell Plug-in Serial Hybrid’ zich

Vooruitgang in
elektrisch rijden
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Fuel Cell Plug-in Hybrid, maar ook een stoere
suv met 22 inch wielen. Wie zei er dat milieu-
vriendelijk rijden saai is?

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



onder Europese omstandigheden houdt, ook
wilden ze het voertuig vergelijken met de vloot
Ford Focus brandstofcelauto’s die op dit mo-
ment onder real-world omstandigheden wordt
getest. En dus is de experimentele Edge nu drie
maanden te gast in Aken.

Maar 40 kW
Mooi, dat geeft AMT de gelegenheid de auto
nader onder de loep te nemen. Voor we instap-
pen, eerst een blik op de technische gegevens.
Opvallend: “Vermogen van de brandstofcelstack:
40 kW”. Dat lijkt bescheiden voor een suv, die
normaal gesproken door een 265 pk V6 wordt
voortgestuwd. Zelfs de veel kleinere brandstof-
cel-Focus heeft een krachtiger stack: 80 kW.
Eenmaal achter het stuur, komen we niets te
kort. Zowel tussen de voor- als de achterwielen

staat een watergekoelde 65 kW elektromotor.
Met die samen 130 kW komt de zware Edge
prima uit de startblokken. De brandstofcel kijkt
ondertussen werkloos toe. De 130 kW komt uit
de lithium-ion-batterij.  “Die is aan het stopcon-
tact opgeladen”, licht Roland Krüger, aanvoer-
der van Ford’s waterstof- en brandstofcelont-
wikkelingsteam, toe. “Pas als de ladingstoestand
tot onder de 40% daalt, gaat de brandstofcel de
batterij opladen.” Na een kilometer of 25 elek-

trisch rijden is het zover. De SOC-indicatie (State
Of Charge) op het scherm in de middenconsole
is gedaald tot 39% en prompt geeft een ander
cijfertje op het scherm aan dat de brandstofcel
vermogen begint af te leveren. Het vermogens-
tellertje loopt op tot 20 kW. “De brandstofcel-
stack werkt nu op half vermogen. Alleen bij
hoge snelheid of intensief gebruik van de airco
schakelt de stack over naar vol vermogen.”
Als het SOC-tellertje even later op 45% staat,
schakelt de brandstofcelstack weer automatisch
uit. “Zo blijft de ladingstoestand continu tussen
40 en 45%”, legt Krüger uit. “Tenzij we dat niet
willen, dan kunnen we zelf ingrijpen.”
Logische vraag: “Waarom zouden we dat niet
willen?” Het antwoord is net zo logisch. “De
SOC komt nu weer onder de 40%, maar we zijn
bijna terug bij het Ford Forschungszentrum.
Dus kunnen we nu waterstof gebruiken om de
batterij op te laden, maar we kunnen ook over-
schakelen op de BEV-mode (Battery Electric Ve-
hicle). Dan schakelt de stack niet meer in en
tanken we straks wat extra stroom uit het stop-

Dankzij Ford’s HySeries Drive-platform blijft er
ruimte over in de Edge. Links een kleine brandstof-
cel, rechts een lithium-ion-batterij, tussen de wie-
len voor en achter een elektromotor en onder de
middentunnel een bijna 300 liter grote druktank.
Bij 350 bar past er 4,5 kg waterstof in. Genoeg
voor 320 km actieradius. De batterij is goed voor
40 km extra.

Na vier uur aan het stopcontact is de 336 volt lithium-ion-batterij vol geladen. De 140
kg zware batterij bevat dan 15,6 kWh aan energie. Ter vergelijking: dat is evenveel als
de verbrandingswaarde van 1,8 liter benzine. Omdat de elektromotoren van de Edge
HySeries Drive veel zuiniger met die energie omspringen dan een benzinemotor, komt
de zware suv er 40 km ver mee.
De brandstofcelstack is een doos met twee rijen van ieder 110 brandstofcellen. Samen
zijn ze goed voor 40 kW. Dat is voldoende bij het statisch gebruik van een seriehybride.
De stack weegt 110 kg en vraagt 83 liter ruimte. Ook de luchtcompressor en de be-
vochtigingsinstallatie vinden linksonder de autovloer nog een plaatsje.

Ruimte over? Ongekend voor een brandstofcel-
auto. Hoe het kan? Seriehybride aandrijving vraagt

minder topvermogen van de brandstofcel. 
Dat maakt kleinere componenten mogelijk. Op het

HySeries Drive-platform zijn die bovendien slim
geplaatst.
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contact. Dat is goedkoper en makkelijker ver-
krijgbaar dan waterstof.”
Juist, zo is de Edge HySeries Drive dus bedoeld.
Korte afstanden zuiver elektrisch en bij langere
ritten helpt een kleine brandstofcelstack als
‘range- extender’ om de batterij weer op te
laden.

Seriehybride is eenvoudiger
Op die manier komt een groot deel van de ener-
gie uit het stopcontact zodat de minder energie-
efficiënte omweg via waterstofproductie,
-opslag en -gebruik in een brandstofcelstack zo-
veel mogelijk vermeden wordt. Daarnaast biedt
de seriehybride brandstofcelauto nog een be-
langrijk voordeel: “Behalve technische proble-
men hebben we met de brandstofcelauto vooral
een groot kostenprobleem. Zelfs als we dit soort
auto’s in massa zouden produceren, zijn ze nog
veel te duur. Dus moeten we de aandrijving een-
voudiger maken. De overstap naar de serie-
hybride helpt daarbij. Ga maar na. De brandstof-
celstack hoeft niet het topvermogen te leveren,
dus hij kan kleiner zijn. Ook de bevochtigingsin-
stallatie kan kleiner omdat we de stack niet dy-
namisch, maar slechts in twee standen belasten.
Dat is bovendien goed voor de levensduur van
de stack”.

Zee van ruimte
Juist, kleinere componenten dus. Omdat de
Ford-ingenieurs die bovendien slim geplaatst
hebben, blijft er ruimte over in de Edge. Het

grootste component is de waterstoftank. Die is
maar liefst 2,10 meter lang en meet bijna 42 cm
in doorsnede. Hij is opgebouwd uit een dunne
aluminium voering met daaromheen een dikke
laag ijzersterk carbon. Dat enorme gevaarte ligt
in de lengte van de auto onder de middentun-
nel. Ook de ruimte links en rechts daarvan
onder de autovloer wordt intensief gebruikt.
Links de brandstofcel met compressor en be-
vochtigingsinstallatie, rechts de luchtgekoelde
lithium-ion-batterij. Onder de vloer van de baga-
geruimte liggen de inverters die spanning uit
brandstofcelstack en stopcontact geschikt
maken voor de lithium-ion-batterij.
Dankzij deze opzet blijft er onder de ‘motorkap’
een zee van ruimte over. Ongekend. Tot nu toe
was het altijd woekeren met de ruimte in brand-
stofcelauto’s. Ergens in de diepte tussen de voor-
wielen ligt een van de twee watergekoelde
elektromotoren. Daarboven vooral leegte. Met
een beetje goede wil zou je hier nog gewoon een
22 inch reservewiel kwijt kunnen...

Verlies als bewijs
Ten slotte de onvermijdelijke vraag: wanneer in
de showroom? Krüger moet het antwoord schul-
dig blijven. Wel claimt hij, dat hij en zijn colle-
ga’s in het jaar 2015 een auto als deze zover
gereed hebben, dat hij technisch aan alle klan-

teneisen voldoet: “Voldoende actieradius, star-
ten bij -30°C, goed te servicen enzovoort”. Heel
mooi, maar acht jaar geleden stond serieproduc-
tie van de brandstofcelauto gepland in 2005, vijf
jaar geleden was het 2010 en nu is de brandstof-
celauto in 2015 alleen nog maar technisch ge-
reed. Komt hij wel ooit? Krüger is overtuigd:
“We kunnen niet eeuwig op fossiele brandstof-
fen blijven rijden. Dus vroeg of laat gaan we het
wagenpark elektrificeren”. Heeft hij gelijk? Om
de twijfel weg te nemen heeft Krüger een inte-
ressante overweging achter de hand: “Denk je
echt dat Ford, een bedrijf dat 2 miljard dollar
per jaar verliest, nog geld in waterstof en brand-
stofcellen zou steken als dat niet meer is dan
een PR-stunt? Het is onze toekomst!” �

Erwin den Hoed
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Meer weten over de in dit artikel ge-
noemde Chevrolet Volt of andere milieu-
vriendelijke auto’s van de toekomst?
Bekijk het dossier Auto en Milieu op
www.AMT.nl.

Het scherm in de middenconsole toont de activiteit
van de aandrijflijn. De SOC (ladingstoestand) is
44%. De brandstofcel (APU) blijft actief tot de 45%
is bereikt en levert half vermogen. Vanuit de batte-
rij gaat 28,8 kW naar de elektromotoren (IPT’s).
Let op het bovenste schermpje. Daar staat ‘15kW
Mode’, waar toch echt ‘20kW Mode’ zou moeten
staan. Maar geen zorgen, Ford ontwikkelt rustig
verder aan zijn brandstofcel plug-in seriehybride.

Met een druk op de
knop gaat de brand-
stofcelstack ‘vol gas’

opladen, ook als de
auto gewoon stilstaat.

Detroit begin 2007. Onder deze
Airstream-carrosserie zat al het
HySeries Drive-platform.
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