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



MILIEU
Techniek tweede generatie waterstofbus

Brandstofceltechniek veelbelovend voor openbaar vervoer

In de zomer van 2009 introduceerde Mercedes-Benz de

 compleet vernieuwde Citaro FuelCELL Hybrid-stadsbus. 

In tegenstelling tot de vorige generatie deelt dit wonder-

schone stukje techniek op wielen veel componenten met

de ‘Benz-waterstofpersonenauto’ en bestaande moderne

aandrijflijnen. Dat maakt ‘m goedkoper, betrouwbaarder

en efficiënter.

Aan de buitenkant valt nauwelijks te ontdekken
dat we te maken hebben met een door een
brandstofcel aangedreven bus. Zeker als we de
FuelCELL Hybrid vergelijken met de diesel-elek-
trisch aangedreven Citaro G BlueTec Hybrid-bus
van hetzelfde merk. Niet zo verwonderlijk,
want alle techniek is weggewerkt in de afgeslo-
ten motorruimte en op het dak van deze high
tech stadsbus.
Bekijken we de aandrijfinfrastructuur van beide,

dan zien we veel overeenkomsten. Om die niet
allemaal op te sommen noemen we de verschil-
len. Bij de brandstofcelbus heeft de Euro 5-die-
selmotor plaats gemaakt voor twee brandstofcel-
stacks die uit het zicht op het dak zijn gemon-
teerd. Het meest opvallende verschil wordt merk-
baar tijdens het rijden. De brandstofceluitvoe-
ring maakt hoegenaamd geen geluid tijdens be-
drijf; f luisterstil noemen ze dat bij Mercedes.
Het klikken van de relais zoals bij de vorige ge-

neratie is verdwenen.
En natuurlijk, het belangrijkste verschil betreft
de emissieloze loop tijdens een rit door de dicht-
bevolkte stadskernen. De brandstofcel stoot al-
leen maar water uit, terwijl de ultra schone
Euro 5 BlueTec nog altijd deeltjes, fijnstof en
CO2 achterlaat.
Dat moet het verschil in de toekomst gaan ma-
ken. De Citaro FuelCELL Hybrid zou de logische
stap naar emissieloos openbaar vervoer zijn.

Emissieloos
door de stad

De Citaro FuelCELL Hybrid is afgeleid van de 
Citaro G BlueTec Hybrid. Kort door de bocht is het
verschil dat de Euro 5-dieselmotor plus generator
zijn vervangen door twee brandstofcelstacks.

De brandstoftanks werden één op één overgeno-
men van de vorige generatie. Het aantal is van
negen teruggebracht naar zeven. De opslagcapaci-
teit bedraagt 35 kg waterstof. Desondanks is de
actieradius vergroot van 200 naar circa 250 km.

Ten opzichte van de eerste generatie is het gewicht
met 1000 kg geslonken en komt uit op 13,2 ton. Het
aantal passagiersplaatsen is met vier toegenomen.
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Nog te duur
Eigenlijk is het flauw om op dit moment te pra-
ten over de kosten van zo’n brandstofcelbus.
Die zijn hoog, extreem hoog, zo tegen de 1 mil-
joen Euro per exemplaar, maar ten opzichte
van de eerste generatie al een stuk vriendelij-
ker. Logisch ook, de techniek moet verder ont-
wikkeld worden waardoor een grootschalige
serieproductie niet reëel is. Mercedes start bin-
nenkort een kleine productie van 30 stuks,
waarvan er al tien zijn verkocht aan Hamburg.
Het zijn dus vooral overheden die moeten parti-
ciperen in dit project, zodat de industrie meer
ervaring kan opdoen met de techniek om deze
verder te perfectioneren. De verwachting is dat
in 2015 de prijs per kilometer vergelijkbaar
wordt met die van een schone diesel.
Kijken we naar de techniek, dan zien we dat
daar ten opzichte van de eerste generatie een
enorme vooruitgang is geboekt. Het gewicht is
bijvoorbeeld met een ton verlaagd. Maar ook
het waterstofverbruik is bijna de helft lager
dan die van de eerste generatie. De actieradius
is toegenomen van 200 km naar 250 kilometer,
terwijl het aantal brandstoftanks met twee ver-
minderde naar zeven. De totale inhoud be-
draagt 35 kg.

Aangepaste drijflijn
Die klinkende cijfers komen niet alleen op het
conto van de verbeterde brandstofceltechniek.
Mercedes heeft bij de ontwikkeling van de drijf-
lijn gestreefd naar uniformiteit. Dat wil zeggen
dat de aandrijflijn van de brandstofcelbus grote
overeenkomsten moest vertonen met de ‘nor-
male’ nieuwe generatie Citaro-stadsbussen.
Deze laatste verlaat de fabriek als een hybride.
Dit betreft een seriële hybride, wat betekent
dat de aandrijving altijd elektrisch is. Remener-
gie wordt teruggewonnen en opgeslagen in de
Lithium-ion-batterijen, die ook bij deze serie
zijn gepositioneerd op het dak. In geval van te
weinig elektrisch vermogen springt de Euro 5-
diesel bij om via de daarachter geplaatste gene-
rator de twee vloeistofgekoelde naafmotoren
van voldoende energie te voorzien.
Dat voor wat betreft de dieselhybride. U kunt
waarschijnlijk het plaatje al invullen voor de
brandstofceluitvoering. Daar heeft de diesel en
de generator plaats gemaakt voor twee brand-
stofcelstacks met elk 396 afzonderlijke brand-
stofcellen. Even nog ter vergelijking met de vo-
rige generatie: Daar bedroeg het aantal stacks
het dubbele en deze hadden een efficiency van
48%. In de nieuwe generatie is dit opgevoerd
tot 58%.
De naafmotoren en het Lithium-ion-pakket zijn
voor beide uitvoeringen gelijk. De beide naaf-

motoren zijn afkomstig van ZF. Ze worden ge-
koeld met vloeistof, wat ten goede komt aan de
betrouwbaarheid, de efficiency en het geluid.
Ze leveren 60 kW en kunnen een piek aan van
80 kW. De vorige generatie was uitgerust met
een centrale elektromotor die 205 kW leverde.
Daar komt ook nog bij dat achter die elektro-
motor een automatische transmissie was ge-
koppeld. Die is nu komen te vervallen en dat
scheelt uiteraard in gewicht.
Het accupakket ligt boven op het dak. Omdat
de werktemperatuur van dit soort batterijen
best wel kritisch is, worden ze geconditioneerd
gekoeld om de temperatuur tussen de 15°C en
55°C te houden. Het pakket heeft een capaciteit
van 26,1 kWh en een maximaal vermogen van
250 kW. De bus kan op alleen batterijaandrij-
ving een afstand afleggen van 2 tot 3 km.

Hybride logische toevoeging
Hybride-aandrijving komt het meest tot zijn
recht bij een inzet als stadsbus. Veel optrekken
in dichtbevolkte gebieden, waar het ideale hoge
koppel van de elektromotor de bus snel en
emissieloos op snelheid brengt en vervolgens
weer afremmen tot stilstand waarbij de kineti-
sche energie opgeslagen wordt in de vorm van
elektrische energie in het accupakket. De rem-
men worden ontzien, wat de standtijd ten goe-
de komt. Een mogelijke dieselmotor kan klei-
ner gedimensioneerd worden omdat het hoge
piekvermogen, noodzakelijk bij optrekken, nu
te samen met het batterijenpakket wordt ver-
zorgd. Toch zien we deze aandrijf lijn nog maar
mondjesmaat in openbaar stedelijk vervoer.
Veel busfabrikanten experimenteren nog met
deze techniek.
Geëxperimenteerd wordt er ook nog met ultra-
caps. Deze zouden beter bestand zijn tegen
veelvuldig snel (ont)laden. Ook Mercedes heeft
deze mogelijkheid onderzocht, maar kwam uit-
eindelijk toch uit op een Lithium-ion-pakket
dat, naar zegge van de fabrikant, ook bestand
zou zijn tegen deze bedrijfsomstandigheid.

De twee brandstofcelstacks zijn naast elkaar 
geplaatst op het dak, precies boven de achteras.

Ze werken onafhankelijk van elkaar en wekken
energie op voor een continuvermogen van de

naafmotoren van 120 kW.

De warmte die vrijkomt bij het chemische proces
wordt normaliter gebruikt voor de verwarming
van de passagiersruimte. De overtollige warmte
wordt afgevoerd via deze warmtewisselaars op
het dak. Het rendement van de brandstofcelstacks
bedraagt 51 tot 58%, bij de vorige generatie be-
droeg dit 38 tot 43%.
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De overige aggregaten bevinden zich in de motor-
ruimte aan de achterzijde. Ze worden elektrisch
naar behoefte aangedreven. Verder zijn er in deze
ruimte verschillende omvormers opgenomen, on-
der andere om de 24 V boordspanning te realise-
ren maar ook om de remenergie om te zetten in
gelijkspanning zodat het kan worden opgeslagen
in het batterijenpakket.

Hybride, daar horen dus accu’s bij. Mercedes-Benz
heeft de Citaro-hybridebussen uitgerust met het-
zelfde accupakket. De Lithium-ion-batterijen heb-
ben een capaciteit van 27 kWh, wat genoeg moet
zijn om 2 tot 3 km 100% op batterijenergie te rij-
den. Het pakket wordt op 15 tot 55ºC gehouden.

Voor op het dak de zeven waterstoftanks met
daarachter het batterijpakket. Daarachter twee
brandstofcelstacks met warmtewisselaars. Overige
aggregaten alsmede regelapparatuur en omvor-
mers zijn geplaatst in de motorruimte. In de naven
van de achteras bevinden zich de gekoelde elek-
tromotoren van ZF.

Die stelling wordt gestaafd door het feit dat ze
zowel op de brandstofcellen als op de batterij-
en(!) en elektromotoren een levensduur van ten
minste zes jaar of 12.000 diensturen garande-
ren. Voor wat betreft de batterijen heeft het
merk al de nodige ervaringen opgedaan met de
hybride S-Klasse.
Een ander positief argument om voor hybride-
techniek te kiezen in combinatie met een brand-
stofcel, betreft de levensduur van de brandstof-
cel. In de configuratie van de vorige generatie
was de brandstofcel uitgelezen op het piekver-
mogen dat nodig is tijdens optrekken. Aan die
hoge kortstondige vermogensafgifte hebben ze
een hekel, daar zijn ze eigenlijk niet geschikt
voor. In de nieuwe generatie dekt het accupak-
ket deels die grote vraag en kunnen de beide
brandstofcelstacks veel meer in hun ideale
werkgebied blijven ‘draaien’. Hierdoor is de be-
trouwbaarheid en levensduur toegenomen.

Elektrisch verwarmen
Bij de vorige generatie brandstofcelbussen werd
veel energie afgevoerd via de warmtewisselaars
op het dak. Dat is bij de nieuwe generatie een
stuk minder. Allereerst heeft dat te maken met
het lagere elektrische vermogen dat de beide
stacks leveren, in de tweede plaats leveren ze
veel meer op maat. Dat zien we terug in het
rendement dat is toegenomen met 25%.

Toch zien we warmtewisselaars op het dak. De-
ze voeren de overtollige warmte af die vrijkomt
bij het chemische proces in de brandstofcel. In
de winter wordt dit zoveel mogelijk gebruikt
om de passagiersruimte te verwarmen.
Bij extreme kou of tijdens de opwarmfase
wordt het water elektrisch verwarmd om snel
een behaaglijk binnenklimaat te realiseren. 
Die ‘boiler’ bevindt zich in het ‘motorcomparti-
ment’ aan de achterzijde. In deze bedrijfsruimte
zijn ook de nevenaggregaten ondergebracht, zo-
als de stuurbekrachtigingspomp, airco en lucht-
compressor. Deze worden elektrisch aangedre-
ven, net zoals bij de vorige generatie. Het ver-
schil is dat de aandrijving nu op maat is, dus
alleen wanneer nodig. Ook weer een aspect dat
de efficiency ten goede komt!

Buitenbeentje ‘af’
Ten opzichte van de vorige generatie is de duur-
zaamheid en de betrouwbaarheid toegenomen.
Eigenlijk zijn alleen de brandstoftanks één op
één overgenomen, inclusief de afsluiters die in
de beginfase nogal wat problemen veroorzaak-
ten.
Het type brandstofcelstacks van de bus vertoont
veel gelijkenis met die van de B-Klasse, die vol-
gend jaar in serieproductie gaat, zij het dat de
bus met twee van die exemplaren is uitgerust.
Het accupakket wordt ook toegepast in de
nieuwe Citaro G BlueTec Hybrid-bus en wordt
op kleinere schaal ook gebruikt voor de S-Klasse.
Daarmee raakt deze nieuwe FuelCELL Hybrid

zijn ‘buitenbeentjesstatus’ enigszins kwijt. Dat
moet ook voor de werkplaats gelden; het is de
bedoeling dat de onderhouds- en servicewerk-
zaamheden worden uitgevoerd door speciaal
geschoolde medewerkers van het betreffende
openbaarvervoerbedrijf en niet door gedeta-
cheerde monteurs van de Duitse busfabrikant.
Mercedes-Benz zal de Citaro FuelCELL Hybrid
dit jaar in een vloottest samen met de Hambur-
ger Hochbahn in de praktijk inzetten en inten-
sief als lijnbus testen. Deze vloottest wordt on-
dersteund door het Duitse ministerie voor ver-
keer, bouw en stadsontwikkeling.
Het Amsterdamse GVB gaat ook verder met
brandstofceltechniek. Men heeft twee Phileas-
hybridebrandstofcelbussen besteld en het is de
bedoeling dat deze eind dit jaar gaan rijden.
Daarmee kunnen de vervoerders, maar ook de
industrie verder ervaring opdoen met deze
emissieloze manier van openbaar vervoer. Punt
van zorg is nog wel de productie van waterstof.
Amsterdam gaat onderzoeken of ze dit uit ri-
oolslib kunnen winnen. Pas dan komt de hoog-
staande techniek volledig ten goede aan het
milieu. ●

Hans Doornbos
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