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Milieuvervuiling en olie-crises hebben
geleid tot grote belongstelling v0.0r en

oïtnit t elin! von elektrische voertuigen.
Eind juni vond in Versoilles een congres

t'toots over de stond von zoken'

ELEKTRISCHE
UOERTUIGEN

Mevr. Dr' W' Visscher' Ir' F' Verdonschot

Afdel ing der Scheikundige Technologie /Afdel ing der Werktuigbouwkunde'  TH Éindhoven

Elektrische voertuigen staan sinds de zeven-

;*t'iffi nolop in de belangslelling' lvÍi-

iË;;.';ltt"s in de steden en de exclusieve

aihankelijhheid van olie in de transpoÍtsec-

;;; h.b;Ë" op mondiale schaal geleid tot

àvertreids- en particuliere initiatieven voor

"ft.."rri.* 
voertuigen' Dil jaar t':19.i."

Versailles het 7e Symposium over LleKIn-

sche VoerÍuigen (7 EYS) plaats' georganl-

,..i0 ooot íe Franse sttiit 
"an 

AVERE

iil;.hti;t Europénne des Vehicules Elec-

triques Routiers).

Zoals meestal op dit type congressen wer-

áen ook hier, naast voordrachten over tech-

nische aspecten van elektrische voertutgen

.r O. .*pfoitutie ervan, elektrische auto's

.n Ïu"Ë" tentoongesteld en gedemon^-

;;..;J. Voor de eerite maal kwamen zelfs

à;;i;;..; per elektrische auto naar dit

;;;;;;;:- v;";it Birmingha'n kXuI-,-1'
Bedlord bestelwagen van Lucas'Lnlorloe'

íi. r*ieen bijlading op het continent ver-

ráíËs-ue..ltté. De stadsauto' een project

""ïï.-v.i:. 
Universiteit Brussel' legde de

;ï;i""d Brissel-Versailles in 24 uur af' met

r iàoi iaualprautsen om de 40 km (!!) '

be'beoerkingen van de elektrische auto zUn

í"t ti*Oi-t. actieradius en de snelheid'

Daárom groeit de interesse voor de zoge-

naamde hybride en bimode voertulgen'

Hybride en bimode.
EËn hvbride voertuig verkrijgt zijn energie

tiïi*Ë. of meer verichillende energiebron-

nen, die als geÏntegreerd systeem functione-

ren. biivoorbeeld batterij plus vlregwle.t'

Onder Éimode wordt verstaan een voertulg

á.t t*.. energiebronnen, die onafhanke-

iiji. À èrtuutíorden gebruikt' Voordele.n

vàn dit type systemen boven een voertulg

met verbiandingsmotor zijn energieb.espa-

ring en beperking van luchtverontretntgtng'

Ëeí u.tutànaingimotor wordt gedimensio-

neerd op zijn te leveren piekvermogert t4-

áàns a.ó"t.tatie. Dit vermogen is veel hoger

dan het gemiddeld gevraagde vermogen ge-

áui.ná."..n stadsrii' De meeste tijd r'vordt

met een 'sterk geknepen' motor gereoen' ln

een gebied met een hoog specifiek.Ut?l.d-

riáit-.itt*. Er kan een aanzienlijke

l.unártoft.tparing worden bereikt door

toepassing van een verbrandingsmotor ln

.àrnUlnuti. met een elektromotor' De ver-

Éiunàingttno,or draait bij gemiddeld stads,-

verbruik in zijn hoogste rendemenlsgeoleq

en laadt een Latterij bij' De elektromotor

wordt gebruikt om piekbelastingen op te

vanqen.
ii.'"ul*.a. en hybride zijn ook in politiek

opzicht aantrekkelijk, aangezien twee prln-

cioieel verschillende energiedragers kunnen

wàrden gebruikt. Hierdoor ontstaat een

ntot.t. o-nafhankelijkheid van olie' Boven-

Ël.n- [u"n.n grote nadelen van zowel de

.í.tttir.tt. auio als van de verbrandings-

*tlot *o.a.n ondervangen' In de stad kan

zuiver elektrisch worden gereden op e€n.ac-

cupakket, met recuperatief remmen' Butten

de stad wordt de verbrandingsmotor op-

sestart om de elektrische machine als gene-

iàiói t. gebruiken en het accupakket bij te

laden.
Op dit congres werden componenten van

eà bimode/hybride aandrijfsysteem gepre-

JJrrt;á, bestáande uit een brandstoftank'

een accupakket, een verbrandingsmotor en

".tt 
ttuni-itriesysteem' Met dit toale sys-

teem (afb. l) worden technisch een aantal

.án.Èitn.o.n geschapen' Er kan of al leen

;;"4. elektromotor (in de stad), Óf alleen

.ài o. verbrandingsmotor (buiten de stad)

óirn.t beide worden gereden' De elektro-

iiotoi tun zowel in seiie als parallel met de

verbrandingsmotor worden geschakeld'

v".fuf it éen complexe regeling vereist'

waarbij de microprocessor onmlsDaar ls'

V.it.ftiff.nO. hnàen - zoals Italië' Frank-

ri.it-.t W.tt-Duitsland - hebben hybride

oi bimode bussen ontwikkeld' Ook in per-

ián.nuuto't  wordt toepassing gezocht '  zo-

als in Groot-Brit tannië ( in een Foro hscorrl

." in ftuUe (in een Alfa Romeo)' Volkswa-

n." tt..ft eèn taxi ontwikkeld, die zich in

ítadsgebieden op elektrische energie voort-

L.*..À, en daaibuiten op fossiele brand-

stof. De meeste van deze voertutgen verKe-

ren nog in het beproevingsstadium'

Elektrische componenten
óe onafftanteiilt bekrachtigde gelij\-

íioo*Áorot wórdt door velen als de

íeest geschitte motor voor elektrische

uo..trrión gezien. De grote voordelen van

deze mótoizijn een hoog rendement'. een

..nt*aig. beituring (thyristor ankerchop-

".i. 
,iá"tit,.r veldchopper) en een id.eale

[áoo.f7io.t .n-karakterist iek' De gel i jk '

riiáó-rno,ot heeft ook een aanlal nadelen:

iaae aandrijfrendement bij lage snelheden

en 
-tiidens 

acceleratie' beperkt acceleratle'

u.r-tg.n bij hoge snelheden, beperkt rege-

neratie-f remmen bij lage snelheden'

Er wordt veel onderzoek gedaan naaÍ opll'

malisatie - in termen van kosten' gewtcnt

en volume - van aandrijfcomponenten
voor de gelijkstroommotor' Deze opttmax-

ràtie ,uf"pai echt kunnen worden doorge-

vàerd indien de componenten in massapro-

duktie kunnen worden genomen'

ï:;;;;;G íàrdt- ook - wer, de

draaistroommotor rngeoouwd' P..:3t. l t ï :
als nadeel dat de regeling moerl1K rs' Lt

wordt veel werk verricht aan bouw en opu'

malisatie van inverters voor deze reegfle'

ï;ï;* Zweden, JaPan en de Ford.Mo'

a-t ëornpunv reeds de meeste perspectiev€Íl

in de áraaistroommotor' De - vooroetc"

hiervan zijn een hoger totaalrendement'.ra'
ger gewicirt. goedkopere motor, mogelutr-

heid de inverter te georutken voor recupera'

ii.i r..^.n, minder onderhoud en kleiner

;;iu-..-t. inverter is echter nog te duur'

ej.tili*n. voertuigen zijn sterk g"try-]|:
keliik van de laadplaats' als ze zrJn u"a-,

,rrri *at een on-board lader, aansluttoa-

op het wisselstroomnet Q2o v,.10. Hl: 
.ïl

A). Integratie van deze on-board luott,Ïi.:;

elektr ische regel ing zal kosten- €o g€wtut""

besparend werken.

Accu's
iion .i..4, is de loodaccu ds rnssst loe9e'

pasïe batterij voor. elektrisclt. "::tl:i';.
Verbeteringen worden gezocht' onocr "'--

; ;; i;-it;it".ller bewerk stettigen van gerjf 
-

ke zuurconcentratie over het plaatcryv--

ïLr,-,-il:-uootueeld door het inleiden va"
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E-- transmissie

Afb. I. Energiestromen voor een hybride/bimode aandrijfsysteem'

Afb. 2. Bimode mini-stadsbus voor 16 personen, met etektrische of Aíb. 4. Ni-Fe batteriipakket in de Peugeot 205. De motor ligt on-
dieselaandrijving, van Heuliez. der de balteriien.

Frankrijk heeft sinds anderhalf jaar 5 mini-
bussen (afb. 2), gebouwd door Heuliez Bus
Company. Deze bussen kunnen zowel door
middel van een dieselmotor als elektrisch
worden voortbewogen. Naast voordelen -

zoals souplesse en geruisloos rijden - kent
deze minibus ook problemen, namelijk de
actieradius (50 km). Vanaf 1983 loopt in
Nancy een bimode trolleybus-experiment
(afb. 3), waarbij met Ni-Cd batterijen de
bekende nadelen van een trolleysysteem
worden ondervangen.
Voorts was op de tentoonstelling de Peu-
geot 205 électrique te zien, een knappe
prestatie van Peugeot (afb.  ). Het accu-
pakket en de gehele aandrijving zijn onder-
gebracht onder de motorkap, zodat nog
ruimte blijft voor 4 à 5 personen. Peugeot
heeft gebruik gemaakt van Ni-Fe batterij-
en, met een totaal gewicht van 300 kg en
een capaciteit van 230 Ah. De maximale
snelheid is 100 km/u. Bij een snelheid van
40 km/u kan een afstand van 200 km wor-
den afgelegd.
Ook de Nissan personenauto trok veel be-
kijks. Deze is uitgerust met een wissel-
stroom-inductiemotor en Ni-Fe batterijen
met een capaciteit van 160 Ah.
De op het congres gehouden voordrachten
zijn in extenso afgedrukt in het 460
pagina's tellende symposiumboek. I

lucht. Locale sulfatatie wordt hierdoor te-
gengegaan.
Informatie over de ladingstoestand kan
worden verkregen met een gecomputeri-
seerd systeem, dat is ontwikkeld op de TH
Aken. Hiermee is het mogelijk de gebruikte
hoeveelheid energie tijdens de rit nauwkeu-
rig te bepalen. Het probleem blijft echter,
oal zo'n meter in feite geen aanwijzing
geeft ten aanzien van de nog aanwezige
noeveelheid enersie.
Brown Boveri in West-Duitsland heeft een
14 kWh Na-S accuoakket voor een elektri-
sche bestelauto ontwikkeld en beproefd.
Dit pakket bestaat vlt 224 cellen mèt ieder
een capaciteit van 40 Ah. Deze accu's verei-
sen een werktemperatuur van 350'C, het-

9"n.t.t de aangebrachre isolatie lang kan
worden gehandhaafd. De thans gerealiseer-
0e energiedichtheid van 50 Wh/kg bi j  2 u
o-ntlading geeft een 2,5 maal zo gróte actie-
rdolus als de loodaccu in dit  voertuig. In
een volgende versie hoopt m.n ,o*èl d.
erergie- als de uermoeenidichrheid re ver-qubbelen. 

Dit moet gó.ur.n door optima-
ttsering in de onstelliie van de cellen en ver-
rileining van hèt gewiihr van de rhermische'JUlat ie'  Voor afzonderl i ike cel len wordttceOs 190 Wh/ke bereiki voor 2 u onrla-
Ï1T9 o. Na-S aóu is nos steeds in de ont-wrKkelingsfase 

en zal oas commercieel in

produktie worden genomen zodra de indi-
viduele cel-uitval geringer is.
Op het congres werd voorts bericht over de
Zweedse, Franse en Japanse inspanningen
ten aanzien van de Ni-Fe accu. Ook bij ho-
ge stroomontlading blijft de capaciteit goed
gehandhaafd. Het probleem daarbij is de
sterke temperatuurstijging, wat geforceerde
koeling mogelijk maakt. Het laadrende-
ment bedraagt 60-65V0 bij laden met
constante spanning.

Exploitatie
Diverse landen zijn reeds overgegaan op
de exploitatie van elektrische voertuigen.
Groot-Brittannië brengt de Bedford CF-
Van op de markt, een bestelwagen waaraan
door de dealers reeds voldoende service kan
worden verleend.
In 1982 is in Duitsland door GES de City
Stromer gebouwd. Eind 1983 was met di-
verse auto's reeds 200.000 km afgelegd.
Uit metingen is gebleken, dat 8090 van alle
autogebruikers een afstand aflegt van maxi-
maal slechts 50 km/dag. Dit betekent dat
8090 van het verkeer zou kunnen worden
overgenomen door elektrische voertuigen
en zelfs meer, indien tussenlading mogelijk
is. Gezien de goede rijprestaties van de City
Stromer zullen dit jaar nog 50 auto's wor-
den geleverd.

Afb. 3. Bimode trolleybus, ontwikkeld door Renault.


