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ONTWIKKELINGEN
Boordspanning gaat naar 42 Volt

Zo’n veertig jaar geleden maakte
de auto-industrie de overstap van 6
naar 12 Volt. Op dit moment staan
we aan de vooravond van de vol-
gende stap. Wederom wordt de
boordspanning verhoogd, maar nu
met een grotere sprong. Het magi-
sche getal hierbij is 42. 42 Volt is
geen veelvoud van 12 Volt, maar

drie maal 14, de boordspanning bij
draaiende motor. Accu’s zullen in
dit geval een nominale spanning
krijgen van 36 Volt, drie maal 12.

Toepassing in productiemodel-
len mogen we volgens Renault niet
voor het jaar 2004 verwachten.
Toch willen ze in Parijs wel aange-
ven wat de achtergronden zijn ach-

ter de 42 Volt-gedachte en welke
kant het uit zal gaan.

Meer stroomverbruikers
De voortgaande ontwikkeling van
de auto brengt een stijgende vraag
naar elektrisch vermogen met zich
mee. Momenteel vragen de
stroomverbruikers in de auto onge-
veer 950 Watt. In de toekomst zal
dit stijgen, voor 2005 wordt door
Renault een vervijfvoudiging ver-
wacht. Voor een deel komt dit door
nieuwe functies, maar ook zullen
bestaande (mechanische) functies
elektrisch uitgevoerd worden. In
dit laatste geval gaat het dan vooral
om componenten die relatief ge-
zien veel vermogen vragen, zoals
elektrische stuurbekrachtiging,
elektrisch bediende remmen of
elektro-magnetisch bediende klep-
pen in de cilinderkop.

Deze verschuiving komt aan de

Meer vermogen voor meer verbruikers 

De spanning stijgt
Het aantal stroomverbruikers in de auto neemt toe

met als logisch gevolg een vraag naar meer elek-

trisch vermogen. Om dat extra vermogen te kunnen

bieden zal de boordspanning worden verhoogd naar

42 Volt. De eerste autofabrikant die officieel laat we-

ten druk met de stijgende spanning bezig te zijn, is

Renault. Andere merken zullen spoedig volgen.

1=12 Volt accu
2=36 Volt accu
3=Centrale cabine-eenheid (UCH)
4=Schakel- en beschermings-

eenheid (UPC)
5=Omzetter 42/14 Volt
6=Dynamo
7=Startmotor
TEKENING:RENAULT

Het eerste 42 Volt-prototype dat
Renault naar buiten brengt is ge-
baseerd op de Scenic.Deze versie
is eind 1999 gereedgekomen. In
het oogspringend is vooral de
blauwe 36 Volt accu.
FOTO:RENAULT

Gecombineerd 14 / 42 Voltsnetwerk

ene kant door de wensen van de
consument (meer comfort-elektro-
nica) en aan de andere kant door
wettelijke eisen. De consument wil
bijvoorbeeld ook van z’n airco ge-
nieten als de verbrandingsmotor
niet draait. Dit kan alleen wanneer
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de aircopomp aangedreven wordt
door een elektromotor.

De wettelijke eisen hebben be-
trekking op de uitstoot van schade-
lijke gassen. Wanneer de airco niet
gebruikt wordt, hoeft de pomp niet
aangedreven te worden. Oftewel
de verbrandingsmotor hoeft op dat
moment minder te presteren en zal
dus minder uitstoten.

Een andere maatregel die in de
toekomst vaker toegepast zal wor-
den om aan de milieu-eisen te vol-
doen is het automatisch afslaan

van de motor wanneer de auto stil-
staat. Om de motor weer snel te
starten is extra vermogen nodig.

Minder kabel, of niet
Elektrisch vermogen is het product
van spanning maal stroom
(P=UxI). Wanneer de spanning
stijgt zal bij gelijkblijvend vermo-
gen de stroom evenredig afnemen.
Hierdoor kunnen er dunnere kabels
gebruikt worden. Dit laat zich ver-
talen in gewichtsreductie (Renault
geeft hiervoor een factor negen
aan) en kostenbesparing. Maar of
dit ook in de praktijk valt te mer-
ken is de vraag, de verwachting is
tenslotte dat er meer vermogen ge-
vraagd gaat worden. Oftewel de
kabeldikte kan gelijk blijven bij
stijgend vermogen.

Doorgeredeneerd zou men kun-
nen zeggen dat het dus interessant
is om de spanning nog hoger te
maken. Waarom geen boordspan-
ning van bijvoorbeeld 110 Volt?
De reden die Renault opgeeft om
niet verder te gaan dan 42 Volt is
tweeledig. Ten eerste neemt de in-
ductie die ontstaat bij hoge span-
ning te veel toe. Hierdoor kan de
elektronica ontregeld worden, of in
het ergste geval blijvend bescha-
digd raken. De tweede reden is
veiligheid: bij hogere spanningen
worden de risico’s voor de mens
onaanvaardbaar.

ADIVI en brandstofcel
Eén van de redenen om over te
gaan naar een hogere spanning, is

een beter rendement bij het genere-
ren, 50 procent bij 14 Volt tegen
over 80 procent bij 42 Volt. Het op-
wekken van 42 Volt kan met een
conventionele dynamo, maar er
zijn ook nog alternatieven. Een
mogelijkheid is om gebruik te ma-
ken van brandstofcellen, weer een
andere optie is de krukasstartgene-
rator, bij Renault bekend als ADI-
VI (zie AMT 12 1999).

De brandstofcel werkt in princi-
pe onafhankelijk. Hierdoor is er
ook elektriciteit beschikbaar op
de momenten dat de verbrandings-
motor niet draait. Renault werkt
samen met BMW en Delphi aan de
ontwikkeling van een brandstofcel.
Deze wordt ontwikkeld op een uit-
gangsspanning van 42 Volt. 12 Volt
is volgens Renault een gepasseerd
station voor brandstofceltoepas-
sing. Om optimaal te kunnen pro-
fiteren van de voordelen van de
motoronafhankelijke stroombron
is het dus bijna noodzakelijk om
verbruikers zoals de aircopomp
aan te drijven met elektromotoren
in plaats van een riemaandrijving
vanaf de krukas.

De krukasstartgenerator ver-
enigt een dynamo met een startmo-
tor. De generatorwerking kan ook
gebruikt worden tijdens het rem-
men. Omdat er zonder overbren-
gingsverhouding gewerkt wordt,
zoals de term al aangeeft is hij di-
rect verbonden met de krukas, is er
voor de startfunctie ‘krachtstroom’
nodig. Tevens is er veel elektrisch
vermogen nodig omdat de krukas-

startgenerator vanuit stilstand zich-
zelf en de verbrandingsmotor aan
het draaien moet brengen. Dit
moet ook nog zeer snel kunnen ge-
beuren, omdat het in de toekomst
meer regel dan uitzondering wordt
dat een verbrandingsmotor bij stil-
staand voertuig zichzelf uitscha-
kelt. De motorfunctie gaat meer in-
houden dan het op gang brengen
van de verbrandingsmotor. Er zal
ook een stukje voertuigaandrijving
bij komen, Renault is hier reeds
mee bezig en eigenlijk is dit ook
het principe dat Honda toepast in
haar hybride Insight.

Samen naar 42 Volt
Renault is de eerste die ‘42 Volt’
presenteert, maar de Fransen zijn
niet de enige die er aan werken.
Uit het feit dat de 42 Volts-brand-
stofcel samen met BMW en Delphi
wordt ontwikkeld, wordt direct
duidelijk dat BMW ook met 42
Volt bezig is. Volgens een Opel
woordvoerder kan de Opel Zafira
met brandstofcelaandrijving ook
geschikt gemaakt worden voor 42
Volt. Dat dit nog niet gedaan is,
komt door het feit dat deze auto
ontwikkeld is vanwege de aandrij-
ving en niet om het boordnetwerk.
Maar 42 Volt is zeker een aan-
dachtspunt.

Bij de leveranciers is Delphi niet
de enige die zich op het 42 Volts-
terrein begeeft. Ook bedrijven als
Sachs, VDO (beiden onderdeel van
de Mannesmann-groep), Continen-
tal en Siemens werken aan compo-

1= 36 Volt accu
2= Centrale cabine-eenheid 

(UCH)
3= Schakel- en beschermings-

eenheid (UPC)
4= Dynamo
5= Startmotor
6= ABS
7= Koelventilator
8= Voorruitverwarming
9= Instrumentenpaneel
10= Airconditioning
11= Ruitenwissermotor
12= Elektromagnetische kleppen
13= Gerobotiseerde versnellings-

bak
14= Veerregeling
15= Elektrische remmen
16= Elektrische stuur-

bekrachtiging
17= Katalysator verwarming
18= Stoelverstelling
19= Stoelverwarming
20= Elektrisch bediende ramen
21= Achterruitverwarming
22= Verlichting
TEKENING:RENAULT

Volledig 42 Voltsnetwerk
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nenten voor 42 Volt. Continental
kennen we voornamelijk van de
banden, maar heeft ook divisies
die zich met andere zaken bezig-
houden. Eén van de Continental-
divisies werkt aan een variant van
het ADIVI en noemt dit de ISAD
(Integrated Starter Alternator
Damper). De ISAD werkt ook met

42 Volt en is tevens in staat om de
vibraties in de aandrijflijn te dem-
pen. De krukasstartgenerator die
door Sachs ontwikkeld wordt voor
42 Volt toepassing zal verschijnen
onder de naam DynaStart. Een of-
ficiële naam van de Siemens-va-
riant is ons niet bekend, maar voor-
lopig wordt het systeem gewoon
starter-generator genoemd. Het
maximum vermogen bedraagt 8
kW en het rendement ligt boven de
80 procent. Siemens zegt met de
productie te starten in het voorjaar
van 2002. In welke auto het sys-
teem als eerste toegepast gaat wor-
den is nog niet bekend, net zo min
of dat al direct met 42 Volt zal zijn.
VDO is nu bezig met een ‘Power-
management-module’. Deze mo-
dule zal niet alleen spanning om-
zetten van 14 naar 42 Volt en
omgekeerd, maar moet het hele
energiemanagement in de auto
voor z’n rekening gaan nemen. De
module zal ook geïntegreerd wor-
den in CAN-bus-netwerken.

Standaardisatie
Eén van de belangrijkste onderde-
len die aangepast moeten worden
in de 42 Voltsarchitectuur is de
accu. Volgens Renault is van alle
componenten de batterij het onder-
deel waar het meeste ontwikke-
lingsgeld naar toe gaat. Voor de
overige componenten wordt ge-
steld dat ontwikkeling en productie
voor 42 Volt slechts een kwestie is
van verfijning en afstemming. Er
moet dan gedacht worden aan bij-
voorbeeld dunnere wikkeldraden
op de spoelen in elektromotoren.

Dat de ontwikkeling niet alleen
een zaak van Renault en haar leve-
ranciers is mag duidelijk zijn. De
ontwikkelingskosten moeten ge-
dragen worden door alle fabrikan-
ten. De invoering van 42 Volt is
niet alleen een Europese aangele-
genheid, ook in Japen en Amerika
wordt er hard aan gewerkt. Van-
daar dat het van groot belang is dat
er zo snel mogelijk standaardisatie
plaats vindt. Renault verwacht dat
dit nog ongeveer anderhalf jaar zal
duren. Hierdoor kunnen de kosten
voor zowel de autofabrikanten als
voor de leveranciers en dus uitein-
delijk voor de consument binnen
de perken gehouden worden. In

een later stadium zullen ook de
vrachtauto’s naar 42 Volt overgaan.

Gemengd huwelijk
De eerste auto’s die uitgerust wor-
den met een 42 Voltsnetwerk zul-
len er ook nog een 14 Voltssysteem
bij houden. Het zou te veel vergen
om in één keer alle voertuigsyste-
men voor een hogere spanning te
ontwerpen. De eerste onderdeel-
groepen zullen de grotere stroom-
verbruikers zijn, daarna zullen ge-
leidelijk aan de overige delen voor
42 Volt geschikt gemaakt worden.
Het prototype dat Renault nu heeft
rijden is overigens op een aantal
lampjes en relais na wel al com-
pleet 42 Volt. Een andere reden
voor de geleidelijkheid is de om-
schakeling buiten de autofabrikan-
ten. Ook daar zal de stap niet in

één keer gemaakt worden. Hierbij
moet onder meer gedacht worden
aan het feit dat niet alle accessoires
direct leverbaar zullen zijn voor de
hogere spanning.

Wat ook niet onder 42 Volt zal
gaan werken zijn de CAN-bus-net-
werken. Deze systemen blijven op
laagspanning werken omdat voor
het doorgeven van signalen geen
krachtstroom nodig is, kracht-
stroom kan zelfs vernietigend wer-
ken in de micro-elektronica.

Cornelis Kit

ONTWIKKELINGEN
Boordspanning gaat naar 42 Volt

De waterpomp op deze foto is nog geen
42 Volt-onderdeel,maar het toont wel
aan waar het naar toegaat:de pomp
wordt aangedreven door een eigen
elektromotor.
FOTO:VDO

Elektromagnetische klepbedie-
ning maakt het openen en sluiten
van de kleppen zeer variabel.
‘Krachtstroom’is noodzakelijk om
de kleppen snel te laten reageren.
TEKENING:SIEMENS

Wanneer de verbrandingsmotor zonder
brandstof komt te staan of om andere
redenen niet wil aanslaan,beschikt de
starter-generator van Siemens over de
mogelijkheid om zelf de auto (in nood
situaties) in beweging te brengen.
FOTO:SIEMENS

Deze foto van de Sachs DynaStart toont
stator en de rotor van de motorzijde
plus het vliegwiel waar de rotor tegen
gemonteerd zal worden.
FOTO:SACHS

Continental is bezig met de ontwikkeling van de ISAD (Integrated Starter
Alternator Damper).De productie moet vanaf volgend jaar juli gaan
plaatsvinden in samenwerking met Delco Remy International.
TEKENING:CONTINENTAL
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