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TECHNIEK
Innovaties op DaimlerChrysler-symposium

Het DaimlerChrysler-concern is
actief op meerdere fronten. Om te
overleven wil dit global opereren-
de bedrijf voorop lopen  met de
laatste ontwikkelingen. Daarom is
het nodig om permanent te ver-
nieuwen. Welke kant het daarbij
uit gaat probeerde men duidelijk te
maken op het symposium.

Een duidelijk trend viel te be-
speuren op het gebied van elektro-
nisch netwerken, zowel in vaste
systemen als mobiel. Daarnaast
krijgen ontwikkelingen op het ge-
bied van veiligheid en milieu veel
aandacht, soms ook in combinatie
met elektronische netwerken.

Wordt het methanol...
Vooral op het gebied van milieu en
dan met name de alternatieve aan-
drijving is DaimlerChrysler zeer
actief met nieuwe ontwikkelingen.
Wat betreft alternatieve brandstof-
fen is men overtuigd voorstander
van methanol als energiedrager
voor auto’s met brandstofcel. Al-
thans van methanol als brandstof
aan de pomp. Waterstof ziet men
niet zitten, de bestaande infrastruc-
tuur zou hiervoor te veel aangepast
moeten worden en opslag in de

Vooruitgang op basis van nieuwe technologieën

Automotive in een nieuwe wereld
Het vierde DaimlerChrysler

Innovation Symposium

werd gedomineerd door

verschillende optimalisa-

tietechnieken. Optimalisa-

ties zijn volgens de visie

van Daimler-Chrysler te

bereiken op gebieden zoals

communicatie, uitstoot en

de productiekosten. 

Het power-pack in de Necar 5 kan
op relatief simpele wijze in de dub-
bele bodem van een Mercedes A-
klasse gemonteerd worden.Het
concept van de carrosserie kan
grotendeels ongewijzigd blijven.

Het eerste voertuig dat voorzien is
van een directe methanolbrand-
stofcel is een kart.De reden hier-
voor is vrij simpel:het project ver-
keert nog in een zeer pril stadium.

DaimlerChrysler wil verder met methanol
In 2004 wil DaimlerChrysler de eer-
ste auto’s met brandstofcelaandrij-
ving op de markt brengen, waar-
schijnlijk gebaseerd op de opvolger
van de huidige A-klasse.Er zijn drie
mogelijke brandstoffen voor dat voer-
tuig:waterstof, methanol of benzine.
Methanol en benzine kunnen in de
auto omgezet worden tot waterstof
wat vervolgens in de brandstofcel ge-
bruikt wordt om elektriciteit te gene-
reren.Zoals het er nu naar uitziet zal
het de variant met methanol worden.
DaimlerChrysler ziet niets in een
speciale infrastructuur voor water-
stof, tevens geeft waterstof nog de
nodige opslagproblemen in de auto.
Benzine als brandstof valt af omdat
het voortkomt uit de eindige aardolie-
voorraad.Methanol is (net  waterstof)
te genereren fossiele grondstoffen,
bijvoorbeeld uit biomassa.

Methanolbrandstofcel
De laatste ontwikkeling met brand-
stofcellen in een rijdende auto is de

Necar 5.Deze auto, een aangepaste
A-klasse, is voorzien van een omvor-
mer die methanol omzet in waterstof.
Maar of dit de configuratie van de
toekomst is, is echter de vraag.
DaimlerChrysler werkt namelijk sa-
men met Ballard Power Systems aan
een brandstofcel die werkt op pure
methanol.Omzetten naar waterstof
is in dit systeem niet meer nodig.
Een membraam scheidt een water-
methanolmengsel aan de anodekant
van de zuurstof aan de kathodekant.
Het membraam (voorzien van een
platina bevattende katalytische laag)
laat wel de protonen door, maar
houdt de elektronen tegen.Dit pro-
ces vindt plaats bij een temperatuur
van ongeveer 110 °C.Het eerste ex-
perimentele voertuig, een kart, be-
reikt met een 3 kW leverend systeem
een snelheid van 35 km/h.In de labo-
ratoria wordt overigens al gewerkt
aan krachtigere systemen.
DaimlerChrysler verwacht dat er
voor dit systeem nog tien jaar ontwik-

keling nodig is om het productierijp te
krijgen.Tot die tijd zal de brandstofcel
op waterstof de boventoon voeren.
Een belangrijke factor die meespeelt
in het slagen van dit project is de uit-
eindelijke brandstof die aan de pomp
verkrijgbaar wordt.DaimlerChrysler
is namelijk niet de enige die beslist of
dat waterstof of methanol zal wor-
den.Met andere fabrikanten en ook
de oliemaatschappijen zal men op
één lijn moeten komen.
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auto van waterstof wordt ook nog
ervaren als een probleem dat nog
niet volledig beheersbaar is.

...of toch waterstof?
Ook andere automobielfabrikanten
werken aan auto’s op alternatieve
brandstoffen. De brandstofcelauto
HydroGen1 van Opel is ontwik-
keld om zonder tussenkomst van
een methanolomvormer direct aan
de slag te gaan met waterstof.
BMW werkt hard aan auto’s die
waterstof gebruiken in een ver-
brandingsmotor. Direct waterstof
tanken is volgens deze fabrikanten
de meest logische oplossing. Ook
zijn er nog de oliemaatschappijen
die invloed hebben op de keuze
tussen methanol of waterstof aan
de pomp. Welke kant het uit gaat is
dus nog lang niet bepaald. Om op
het laatste moment niet achter de
feiten aan te lopen en verrast te
worden met een waterstofinfra-
structuur werkt DaimlerChrysler
ook nog aan auto’s die het met wa-
terstof kunnen doen, net zoals de
eerder gepresenteerde Necar 4. De
invoering van een nieuwe brand-
stof heeft alleen succes als alle fa-
brikanten daar achter staan. Voor
ieder merk of model een eigen
soort brandstof is onbetaalbaar. 

De tijdelijke hybride
Voordat de waterstof- of methanol-
auto gemeengoed is, zullen we
eerst nog te maken krijgen met hy-
bride aangedreven voertuigen, ver-
brandings- en elektromotor. Hoe
lang we van de hybrides plezier
zullen hebben, heeft met een aantal
factoren te maken. Allereerst is het
van belang dat deze auto’s geac-
cepteerd worden en ook in ruime
aantallen de fabrieken verlaten. Dit
bepaalt het moment waarop de hy-
bride een serieus alternatief is. Het
moment dat de hybride de markt
weer verlaat is afhankelijk van het
moment waarop er weer nieuwe al-
ternatieven voorhanden zullen zijn,
zoals de brandstofcelauto.

Prijs geeft doorslag
Acceptatie van de zuinige hybride
zal voornamelijk afhankelijk zijn
van het prijskaartje. Het gaat in
principe om auto’s met een extra
aandrijflijn en dat is per definitie

In de Verenigde Staten wordt met de
term ‘Aannemersuitvoering’iets anders
bedoeld dan bij ons.De Dodge Ram
Contractor Special laat zien dat de elek-
trische installatie van het hybride sys-
teem ook voor andere doeleinden ge-
bruikt kan worden.

Onder het futuristische design
van de Amerikaanse ESX3 gaat
techniek van morgen schuil.Zo-
wel elektromotor als verbran-
dingsmotor zijn voor in de auto
geplaatst.Achterin bevinden zich
de accusets en de brandstoftank.

Op basis van de Mercedes-Benz A
170 CDI is de ‘HyPer’ontstaan.
Voorin zit nog steeds de oorspron-
kelijke aandrijfeenheid met ver-
brandingsmotor,achterin zit een
toegevoegd elektrisch aandrijf-
systeem.

Hybride slechts tussenstation

hybride bevat twee dure aandrijflij-
nen en een auto met brandstofcellen
slechts één.

Through-the-road
De op de Mercedes-Benz A 170 CDI
gebaseerde HyPer is een voorbeeld
van een hybride auto met een aan-
drijfsysteem dat bij DaimlerChrysler
als ‘through-the-road’wordt aange-
duid.Trough-the-road wordt afgekort
tot TTR, de letters die ook in de type-
aanduiding van de Durango voorko-
men.De TTR-hybrides zijn vierwiel
aangedreven.Twee wielen worden
door een verbrandingsmotor aange-
dreven en twee door een elektromo-
tor.Elektriciteit wordt opgewekt door
de genererende werking van de elek-
tromotor tijdens het afremmen of het
meerollen van de betreffende wielen.
De generator wordt via de wielen als
het ware door de weg aangedreven:
through-the-road.

Binnen het DaimlerChrysler-concern
wordt gewerkt aan diverse projecten
met hybride aandrijflijnen.Diverse
prototypes rijden er nu rond, zowel
op basis van bestaande modellen
zoals de A-klasse en de Dodge
Durango, maar ook compleet nieuw
ontwikkelde conceptvoertuigen zo-
als de ESX3.En het eind van de ont-
wikkelingen lijkt nog niet in zicht.
Sterker nog: in 2003 zal volgens
DaimlerChrysler de eerste hybride in
serie van de band moeten rollen.Het
zal daarbij gaan om een variant van
de nieuwe Dodge Durango TTR.De
verwachting is dat maximaal vijftien
procent van het productievolume van
de Durango hybride zal zijn en  dit
komt neer op ongeveer 30.000 hybri-
des per jaar.
Er wordt nadrukkelijk gesproken over
verwachting, omdat ondersteunende
belastingmaatregelen doorslag ge-
vend zullen zijn voor het wel of niet
aanslaan van dit voertuig.

Bernard Robertson
Volgens Bernard Robertson, de ‘Se-
nior Vice President’bij DaimlerCh-
rysler is de hybride aangedreven
auto een tijdelijke oplossing.Er moet
een gat van een jaar of tien gevuld
worden tot de auto’s met brandstof-
celaandrijving gemeengoed zullen
worden.Auto’s met brandstofcellen
hebben uiteindelijk een betere toe-
komst dan hybride aangedreven au-
to’s.De auto met brandstofcellen is
niet afhankelijk van de eindige voor-
raad fossiele brandstof en voorlopig
als nog belangrijker argument:een

Mercedes-Benz A 170 CDi "Hyper"
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een factor die de kostprijs omhoog
drijft. Zonder subsidies of belas-
tingvoordelen moeten er zeer veel
kilometers gemaakt worden om
een eventuele meerprijs terug te
verdienen. De consument wil zo
min mogelijk betalen. Milieuvoor-
delen zullen ook in de (nabije) toe-
komst nog steeds geen primaire re-
den zijn om een duurdere hybride
aan te schaffen.

Hybride als compensatie
De reden dat autofabrikanten hy-
brides gaan aanbieden heeft alles
te maken met regelgeving. Van de
autofabrikanten wordt binnen een
aantal jaren geëist dat het wagen-
park dat ze produceren een beperk-
te gemiddelde uitstoot heeft. Om
dat gemiddelde te realiseren zullen
er auto’s geleverd moeten worden
die de hogere uitstoot van andere
voertuigen uit het modellenpro-
gramma van de fabrikant compen-
seren. Met de huidige stand van de
technologie is de hybride het mak-
kelijkste middel om auto’s met
lage uitstoot te produceren. De
brandstofcelauto bijvoorbeeld is
nog niet productierijp. Dat produc-
tie van hybrides extra kosten met
zich meebrengt is voor veel fabri-
kanten een keerzijde van de me-
daille die geaccepteerd moet wor-
den om de rest van het leverings-
programma gewoon in productie te
kunnen houden.

Om de hybride toch bij de con-
sument te krijgen zal de overheid
een bijdrage moeten leveren of zal
de fabrikant wat water bij de wijn
moeten doen. Dit kan een reden
zijn om de door een brandstofcel
aangedreven auto versneld te ont-
wikkelen en op de markt te bren-
gen. Deze is namelijk goedkoper
dan de hybride en zal bij zijn intro-
ductie dan ook het einde in kunnen
luiden van het hybride tijdperk.

Mybrid
DaimlerChrysler werkt op basis
van bestaande modellen aan hybri-
de voertuigen. Toch zijn er ook
ontwikkelingen aan hybride auto’s
die alleen voorwielaandrijving
hebben. Een voorbeeld van zo’n
ontwikkeling is de ESX3. Deze
conceptcar, ontwikkeld in het ka-
der van een Amerikaans overheids-

Modelseries in
modulebouw
Een auto samenstellen uit vier voor-
geproduceerde modules, Daim-
lerChrysler noemt dit Modularized
Cars (MoCar).MoCar is een gedach-
tengang in het ontwikkelings- en pro-
ductieproces, gebaseerd op grotere
flexibiliteit met kostenreductie als
einddoel.Op deze manier denkt
DaimlerChrysler voordeliger en snel-
ler in te kunnen spelen op de vraag
uit de markt om snel met nieuwe mo-
dellen te komen en daarbij ook meer
varianten te kunnen leveren.
MoCar gaat verder dan just-in-time
leveren van componenten.Decen-
traal geproduceerde sub-assembla-
ges worden op één plek samenge-
bouwd tot een complete auto.Wie de
sub-assemblages produceert is van
ondergeschikt belang.Uit kosten-
oogpunt kan bekeken worden of dit
wordt uitgevoerd in eigen beheer of
door leveranciers.Om zo flexibel mo-
gelijk te zijn, zullen subassemblages
blanco zijn, pas wanneer een auto
daadwerkelijk samengesteld gaat
worden zal er een gekleurde laklaag
in de vorm van folie aangebracht
worden.In de toekomst kan een klant
z’n auto samenstellen in de gewens-
te vorm met een specifieke kleur en
uitrusting.Via internet kan hij deze
dan direct bestellen.

Behalve in de productie kan MoCar
ook voordelen in de ontwikkeling bie-
den.De modules kunnen onafhanke-
lijk van elkaar worden (door)ontwik-
keld zonder dat de complete
voertuigstructuur opnieuw gedefi-
nieerd hoeft te worden.Eén van de
eerste voorbeelden van het MoCar-
concept is te vinden in het dak van de
nieuwe C-klasse Sportcoupé, waar-
bij de klant kan kiezen uit twee dak-
varianten.Volledige implementatie
van het MoCar-concept zal nog zo’n
twee modelgeneraties duren, omdat
het niet alleen een grote ingreep is in
de ontwikkeling van nieuwe model-
len, maar ook in het opzetten van
productiefaciliteiten en de organisa-
tie daar omheen.

Modulaire constructie- en produc-
tietechniek kent vier hoofdonder-
deelgroepen waarmee binnen en-
kele minuten een compleet voer-
tuig samengesteld kan worden.
Met het modulaire systeem is een
grote diversiteit aan modellen re-
aliseerbaar.

Toepassing van folielak kan bijdra-
gen aan een grotere flexibiliteit:
onderdeelgroepen kunnen op de-
ze manier namelijk zo lang moge-
lijk blanco blijven.Bij het folielak-
ken wordt een gekleurde plastic-
film als een huid op het plaatwerk
aangebracht en met UV uitgehard.

Het modulaire bouwsysteem maakt het binnen een modelserie mogelijk
om op relatief eenvoudige (en dus goedkope) wijze een reeks aan carros-
serievarianten te realiseren.
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programma, beschikt over een aan-
drijflijn die nog het meest valt te
vergelijken met die van de Honda
Insight. Een 15 kW leverende elek-
tromotor is als startgenerator tus-
sen een 1,5 liter direct ingespoten
dieselmotor en een automatische
versnellingsbak gemonteerd. Om-
dat de elektromotor duidelijk een
ondersteunende functie heeft,
wordt gesproken van een milde hy-
bride, oftewel “mybrid”.

Hybride carrosserieën
Naast de aandrijfsystemen is het
voertuiggewicht een belangrijke
factor in het verbuiks- en emissie-
verhaal. Voor iedere 100 kilogram
gewichtsbesparing is een reductie
van brandstofverbruik mogelijk
van 0,2 tot 0,4 liter per 100 kilo-
meter. Met de strenger wordende
regelgeving op het gebied van ver-
bruik en uitstoot betekent dit vol-
gens DaimlerChrysler het einde
van de conventionele stalen carros-
serie. Maar een pleidooi voor de
volledige aluminium carrosserie is
dit niet. Voor de vervaardiging van
aluminium is meer energie nodig
dan voor staal. Een auto met een
aluminium koetswerk moet mini-
maal 500.000 kilometer rijden om
die extra gebruikte energie te com-
penseren. Er zal in de toekomst
dan ook gebruik worden gemaakt
van meerdere materiaalsoorten
naast elkaar. Ieder materiaal zal op
die plek toegepast worden waar dat
het meest tot z’n recht kan komen.
Het gaat om een combinatie van
materiaaleigenschappen en een
lage belasting van het milieu, zo-
wel in productie als in gebruik.
Naast hybride aandrijfsystemen
zullen er dus ook hybride koets-
werken en andere hybride compo-
nenten komen. Hoe momenteel
materialen toegepast worden is
niet langer vanzelfsprekend.

Op diverse fronten wordt er ge-
werkt aan de auto van de toekomst,
of liever gezegd aan de mobiliteit
in de toekomst. Hoe het er exact
uit zal gaan zien kan niemand zeg-
gen. Maar een tipje van de sluier is
tijdens dit symposium opgelicht.
Er is in ieder geval nog genoeg om
over na te denken.

Cornelis Kit

Digitale snelweg met zijstraten
Het zal niemand echt verbazen dat er
binnen een zo groot concern als
DaimlerChrysler gebruik wordt ge-
maakt van elektronische gegevens-
uitwisseling.Hierbij moet gedacht
worden aan de diverse vormen van
e-business, zowel aan de verkoop-
kant als in de productie en ontwikke-
ling.Het dataverkeer in bits en bytes
gebeurt niet alleen voor de bedrijfs-
voering, maar ook op andere manie-
ren, bijvoorbeeld in de eindproduc-
ten zelf en tussen de eindproducten
en de rest van de wereld.
Het zal ook niemand verbazen dat
auto’s in de toekomst nog intelligen-
ter worden dan ze nu al zijn.De auto
zal steeds meer zelf gaan (mee)den-
ken.De auto zal z’n informatie krijgen

aan de hand van sensoren en van
camera’s.Deze ‘zintuigen’maken het
mogelijk om verkeerssituaties te in-
terpreteren en daar de bestuurder
mee te ondersteunen.In noodsitu-
aties kan de computer eventueel een
ingreep uitvoeren.Prototypes rijden
al rond met een systeem, PROTEC-
TOR genoemd, dat zelf remt indien
de bestuurder te laat reageert. In ver-
band met dit systeem laat Daimler-
Chrysler zo nu en dan de term elek-
tronische kreukelzone vallen.
Volgens DaimlerChrysler zullen de
auto’s in de toekomst integraal deel
uitmaken van grotere systemen zo-
als het internet en daardoor onder-
ling met elkaar kunnen communice-
ren.Dit kan onder meer gebruikt

worden voor veiligheidstoepassin-
gen, maar ook voor infotainment, het
(her)programmeren van besturings-
systemen, of logistieke data in het
transport.
Een nieuw probleem dat dan om de
hoek komt kijken is dat de levenscy-
clus van elektronische apparatuur
vele malen korter is dan die van de
auto.Elektronische toepassingen
zijn soms na een paar jaar al verou-
derd of zelfs incompatible, terwijl een
auto zeker zes tot acht jaar geprodu-
ceerd wordt, om nog maar te zwijgen
over de tijd die er zit tussen het mo-
ment dat een model ontwikkeld wordt
en het tijdstip dat de laatst geprodu-
ceerde auto van dat model naar de
sloper gaat.Voor installaties die soli-
tair kunnen werken is dit niet zo’n
groot probleem.Voor systemen die
afhankelijk zijn van andere systemen
zullen oplossingen gevonden moe-
ten worden.

Ook aan de basis van de auto zul-
len bits en bytes een doorslagge-
vende factor spelen.Door gebruik
te maken van e-manufacturing
kan het hele productieproces van
een nieuwe auto in kaart gebracht
worden, inclusief de handelingen
van de medewerkers aan de lo-
pende band.

In de auto zullen bits en bytes een
belangrijke bijdrage leveren aan
de communicatie.Vooral veilig-
heid en efficiëntie zullen hierdoor
grote sprongen vooruit maken.
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