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TECHNIEK NIEUWE HONDA HYBRIDE AANDRIJFSYSTEMEN

Honda presenteert
IMA-opvolgers
Honda wil zijn al te melig
imago van de voorbije
vijftien jaar van zich afschudden. Daarvoor heeft de Japanse autobouwer een uitgebreide strategie: ‘Plan 2015’.
Een cruciale schakel is de
introductie van drie nieuwe
hybride aandrijfsystemen.
Twee daarvan komen vanaf
2015 naar onze contreien
om het ondertussen voorbijgestreefde IMA-systeem te
vervangen.
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Honda heeft vanaf de tweede helft van de jaren negentig de
Europese markt verwaarloosd. Na de mislukte samenwerking met Rover was het even balen voor de Japanners. Een
bewijs daarvan: het duurde tot 2003 eer Honda met zijn eigen dieselmotor klaar was, toch wel essentieel om in Europa
marktaandeel op te eisen. Ondertussen spitste Honda zich
toe op de Aziatische en Amerikaanse markt, waar dieselauto’s een rariteit zijn. Honda was een van de pioniers in het
op de markt brengen van hybridevoertuigen. Dat gebeurde
eerst met de Insight van de eerste generatie (1999), een
lichtgewicht sportcoupé, en later met de braaf ogende Civic
IMA (Integrated Motor Assist). Nu wordt IMA toegepast in de
Jazz, de CR-Z en de Insight. Hoewel Honda qua hybrides een
trendsetter is, en er ondertussen wereldwijd meer dan een
miljoen heeft verkocht, heeft het zich op dit gebied toch in
de schaduw laten rijden door concurrent Toyota.

Hoe goed is IMA?

dus, waarbij de elektromotor de benzinemotor ondersteunt,
maar niet toelaat dat de auto elektrisch wordt aangedreven
zonder dat de verbrandingsmotor meedraait.
Dit betekent niet dat IMA geen technische verdiensten
heeft, integendeel. Nemen we het voorbeeld van de
Insight, dan zien we dat de elektrische motor meteen na
de benzinemotor is gemonteerd. Die verbrandingsmotor
heeft een relatief bescheiden cilinderinhoud (1339 cm3) en
vermogen (88 pk). Die waarden worden opgekrikt door de
ondersteunende elektromotor (14 pk) die voor extra koppel
zorgt bij de laagste toerentallen en dat volhoudt tot in het
middenbereik van de verbrandingsmotor. Eigenlijk vervangt
de elektromotor een kleine turbo. Om de elektromotor ten
volle tot zijn recht te laten komen, wordt de benzinemotor
uitgeschakeld tijdens het coasten of uitbollen. De zuigers
bewegen, maar doordat VTEC de kleppen neutraliseert,
worden pompverliezen vermeden en kan de elektromotor
beter optreden als generator. Ondanks die technische vondsten lijkt IMA voorbijgestreefd. Met een CO2-uitstoot van 96
Elektromotor

Die tweederangs rol heeft te maken met het concept
van het huidige IMA (Integrated Motor Assist). Zoals de
benaming weergeeft, heeft de elektrische motor
een assisterende rol. Een parallelle hybride
Aanvoer vermogen
benzinemotor

Zijdelingse afdekplaat

Hoofdas met
oneven versnellingen

Het rempedaal is elektrisch bekrachtigd. Vacuüm is geen optie.
De verbrandingsmotor kan immers
stilstaan.

De opvolger van IMA
voor de Honda Jazz
en HR-V heet i-DCD
(Intelligent Dual
Clutch).
40 | AMT | 28 maart 2014

1

AMT | 2014

Buitenste koppeling verbonden
met oneven versnellingen
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Binnenste koppeling verbonden
met even versnellingen

Secundaire as met
even versnellingen en
daar boven de hulpas

Blauw: oneven versnellingen
Rood: even versnellingen

Hoofdas

Dubbele koppeling
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Elektomotor
met planetair
tandwielstel
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Tussentandwiel
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Secundaire as

Eindoverbrenging
Hulpas

Principewerking van i-DCD. De elektromotor zit niet
meer tussen motor en versnellingsbak maar na de versnellingsbak. Bovendien is de versnellingsbak geen CVT
maar een ‘DSG’ om een VW-term te gebruiken.

Alle nieuwe hybridesystemen krijgen een
lithium-ion batterij.

tot 99 g/km in de Insight en 104 g/km in de Jazz Hybrid zijn
deze Honda’s niet meer toonaangevend.
Bovendien wordt het IMA-systeem, in de Jazz en de actuele
Insight, aangevuld met een CVT. De karakteristiek van zo’n
Continu Variabele Transmissie wordt tijdens versnellen en
hernemen niet door iedere Europeaan gewaardeerd.

Opvolger i-DCD
Honda blijft niet bij de pakken neerzitten en heeft drie
nieuwe hybridesystemen ontwikkeld. Elk daarvan laat toe
om zowel serieel als parallel te werken. Anders uitgedrukt:
de elektromotor kan assisterend optreden maar laat ook toe
om vol-elektrisch te rijden.
Twee van die hybridesystemen komen volgend jaar naar
Europa. De belangrijkste is de i-DCD. Die wordt gemonteerd
in de nieuwe Jazz, het model van de derde generatie dat nu
al verkrijgbaar is in Japan, en in de Vezel, een compacte suv,
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HV-batterij

HV-batterij

Honda’s i-DCD-hybridesysteem in de nieuwe Jazz van bovenaf. De elektromotor zit niet meer
tussen motor en versnellingsbak, maar erna. In het midden de brandstoftank en onder de bagagevloer de li-ion batterij.
die bij ons als de HR-V zal worden gecommercialiseerd.
i-DCD staat voor ‘Intelligent Dual Clutch Drive’. Daarmee
wordt verwezen naar de transmissie die niet langer uit een
CVT bestaat, maar uit een zelfschakelende versnellingsbak
met zeven overbrengingen en een dubbele koppeling. Deze
versnellingsbak, die doet denken aan de DSG van VW, ontwikkelde Honda zelf. De dubbele koppeling sluit aan op de
benzinemotor. Een ander fundamenteel verschil met IMA is
dat de elektromotor nu op het einde van de versnellingsbak
en niet tussen benzinemotor en transmissie is gemonteerd.
Ook de benzinemotor is nieuw. Het gaat om een 100 pk
1,5-liter die werkt volgens de Atkinson-cyclus. De motor
maakt gebruik van de kettingaangedreven VTEC-kleppentechnologie. Om weerstand te verminderen en de koeling
beter te kunnen sturen, koos Honda voor een elektrische
waterpomp. Slim, want in deze hybridetoepassing wordt de
motor vaak aan- en uitgeschakeld.
Met dit nieuwe hybridesysteem zijn drie rijmodi beschikbaar: elektrisch, hybride (parallel) of uitsluitend op de verbrandingsmotor. De keuze tussen de drie systemen verloopt
automatisch in functie van de rijomstandigheden en wordt
elektronisch gestuurd door de ECU. De bestuurder kan wel
eigenhandig voor de EV-modus kiezen.

De nieuwe Jazz, die volgend jaar
naar Europa komt, krijgt het i-DCD
systeem. Daarin speelt de zelfschakelende zeventrapsversnellingsbak
met dubbele koppeling een cruciale
rol.

MET DIT NIEUWE
HYBRIDESYSTEEM
ZIJN DRIE RIJMODI
BESCHIKBAAR

Aandrijfvermogen
Elektrisch vermogen
Koppeling dicht
Elektromotor Benzinemotor

HV-batterij

Met het i-DCD hybridesysteem zijn drie rijmodi beschikbaar. De elektromotor wordt gekoppeld en ontkoppeld
via een planetair tandwielstel.

Opvallend, in 2005 toonde LuK al eens een vergelijkbare
opstelling voor een hybride aandrijving. Lees het artikel
van toen terug op www.AMT.nl/maart2014.
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Hoe werkt i-DCD?

Uiteraard verschilt de bediening
van het hybride systeem in de
nieuwe Jazz niet van dat van een
‘gewone’ aandrijving met automatische transmissie.

De eerste koppeling is verbonden met de hoofdas waarop
de oneven versnellingen zijn gemonteerd. De tweede koppeling prijkt op de kop van de as met de even versnellingen.
Een hulptandwiel verbindt beide assen met een hulpas.
Via een planetair tandwielstel op het einde van de hoofdas
wordt de elektromotor al dan niet aangekoppeld.
De regeneratie van remenergie gaat via de elektromotor en
wordt bevorderd door de elektrisch bediende rembekrachtiging. Voor de opslag van elektriciteit wordt een compacte
lithium-ion batterij gebruikt.
Honda beweert dat verbruik en CO2-uitstoot 35% lager
zijn dan bij de Jazz met IMA-systeem. Dat betekent dat de
CO2-uitstoot onder de 80 g/km zou duiken. Een oﬃcieel
‘Europees’ cijfer is nog niet bekend.

Sport hybride SH-AWD
Het tweede hybridesysteem dat naar Europa komt, gaan we
terug vinden in de NSX-sportwagen. De deﬁnitieve versie
daarvan wordt in 2015 verwacht, eerst in de VS, waar hij zal
worden geassembleerd, en later (wellicht 2016) in Europa.
De typering van het systeem is Sport Hybrid SH-AWD waarbij de letterafkorting staat voor: ‘Super Handling-All Wheel
Drive’. Het gaat om een systeem met vierwielaandrijving.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van drie elektromotoren. De achterwielen worden aangedreven door een 3.5

NA ZEVEN JAAR
AFWEZIGHEID ZAL
HONDA OPNIEUW
PRESENT TEKENEN
IN DE FORMULE 1

?

meer weten

i-DCD komt bekend
voor

Maar heel zelden is een technische ontwikkeling in de autoindustrie echt nieuw. Zo ook
het i-DCD hybridesysteem van
Honda niet. LuK presenteerde
iets soortgelijks in 2005. Lees
het terug op
www.amt.nl/3-2014
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Bij de nieuwe NSX worden de achterwielen aangedreven door een 3,5-liter V6-benzinemotor met twee
turbo’s. Die is via een zelfschakelende versnellingsbak
met zeven overbrengingen in tandem verbonden met
één van de elektromotoren. Voor de voorwielen zijn
twee aparte elektromotoren voorzien.
V6-benzinemotor met twee turbo’s. Die motor is via een
zelfschakelende versnellingsbak met zeven overbrengingen
in tandem verbonden met één van de elektromotoren. Voor
de voorwielen zijn twee aparte elektromotoren voorzien.
Hun onderlinge werking wordt elektronisch gestuurd en
het koppel dat ze aﬂeveren is afhankelijk van de rijsnelheid,
de stuurhoek en de giersnelheid. Op die manier wordt de
tractie afgestemd op het rijgedrag en heeft het een directe
invloed op het rij- en stuurgedrag. Een gelijkaardig systeem
zal terug te vinden zijn op de Amerikaanse Honda Accord en
Acura RLX, maar dan zal de benzinemotor, een gedetunede
V6, zich samen met de ene elektromotor (47 pk) en de zeventrapsversnellingsbak vooraan bevinden, terwijl de twee
supplementaire elektromotoren (36 + 36 pk) de achterwielen gaan aandrijven.

Honda maakt comeback
2015 wordt het jaar waarin Honda zijn imago meer
branie gaat geven. Na 7 jaar afwezigheid zal Honda
opnieuw present tekenen in de Formule 1. Volgens
Takanobu Ito, de huidige CEO, is dat een plaats waar
zijn merk niet afwezig mag zijn. Het is precies in de
Formule 1 dat Honda zich in het verleden sterk heeft
gemanifesteerd. Dat gebeurde al in 1964 en kende
zijn hoogtepunt in de jaren tachtig en negentig in
combinatie met McLaren en Williams. Maar het blijft
niet bij Formule 1. Honda zal zich meer dan ooit
engageren in het WTCC (wereldkampioenschap toerwagens) met de Civic. Voor het BTCC (Britse toerwagenkampioenschap) staat zelfs een apart programma op stapel en zal in navolging van destijds Volvo
met de 850 Break, een raceversie van de Civic Tourer
op de startgrid verschijnen. Die aanwezigheid op het
circuit kent ook een afspiegeling in de showroom
met de introductie van de snelle Civic Type R, die 280
pk naar de voorwielen zal versluizen, en in 2015 bij
de dealers wordt geparkeerd. Tegelijk zal Honda een
reeks nieuwe benzinemotoren introduceren voor de
Civic. We noemen een 1,0-liter driecilinder en een
1,5-liter viercilinder met telkens directe injectie en
turbo. Volgend jaar mogen we ook uitbreiding en
verdere vernieuwing van het gamma verwachten.
De Vezel, die bij ons waarschijnlijk HR-V gaat heten,
is een suv van Civic-formaat en moet als een aanvulling van het aanbod met de grotere CR-V, worden
gezien. Ook in 2015 komt de nieuwe Jazz, die nu al
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In de nieuwe generatie
benzinemotoren vinden
we twee viercilinders.
Eén daarvan is deze
1,5-liter met 150 pk. De
andere viercilinder is een
2,0 liter voorbestemd
voor de Civic Type R.

Cruciaal in het ‘plan
2015’ is de introductie
van een nieuwe generatie benzinemotoren met
telkens een turbo, directe
injectie en VTEC-technologie. Eén daarvan is
deze 1,0-liter driecilinder.

in Japan leverbaar is. Belangrijk daarbij is dat de
kleinste uit het voor Europa bestemde Honda-gamma meteen ook het nieuwe i-DCD-hybridesysteem
krijgt. Als kriek op de taart is er de nieuwe NSX die
uitpakt met een tweede nieuwe hybride aandrijfgroep, dit keer met vierwielaandrijving. Dit SH-AWD
wordt ook verkrijgbaar op de Accord. 2015 wordt
dus het jaar van de ommekeer, maar die koerswijziging tekent zich nu al af. Honda heeft net zijn
1,6-liter turbodiesel geïntroduceerd. Samen met
de lancering van de Civic Tourer, toont dat aan dat
Honda weer zijn zinnen zet op de Europese markt.

