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ONDERDELEN
Technische ontwikkelingen bij startaccu’s

Ruim 15% van alle pechgevallen,
waar de Duitse ADAC vorig jaar
mee werd geconfronteerd, is terug
te voeren op een lege of defecte
accu. Dat is duidelijke taal en zal
in ons land niet anders zijn. Dat
doet het ergste vrezen voor de toe-
komst, want het aantal elektrische
componenten in de auto neemt
schrikbarend toe, waardoor het
boordnet dus danig op de proef
wordt gesteld. Behalve de sterke
opkomst van comfort- en veilig-
heids-elektronica wordt riemaan-
gedreven hulp-apparatuur vervan-
gen door elektrisch aangedreven
exemplaren die nauwkeuriger te
regelen zijn. Voorts gaan we kennis
maken met elektrische rem- en
stuursystemen en elektrische klep-
bediening. Daar zijn hoge elektri-
sche vermogens voor nodig en
sommige systemen moeten ook
kunnen functioneren bij een niet
draaiende motor.
Het stroomverbruik neemt dus fors
toe en het is niet voor niets dat
daarom de overstap wordt gemaakt
naar startgeneratoren en 42 Volt
systemen (3 x 14 Volt). Maar zover
is het op dit moment nog niet en
dus moeten we voorlopig nog kun-

nen vertrouwen op de bekende 12
Volt dynamo en startaccu.

Logistiek probleem
Accu’s brengen hoge logistieke
kosten met zich mee. Een accu

geeft doorgaans de geest bij de eer-
ste de beste nachtvorst. Het is dus
zaak accu’s op het schap te hebben
liggen vóórdat de koude toeslaat.
Met de enorme diversiteit aan
accu-typen is dat eenvoudiger ge-
zegd dan gedaan. Bovendien laat
de vraag zich moeilijk voorspellen.
Na een slappe winter blijf je met
de voorraad zitten.

Dit logistieke probleem krijgt
gelukkig meer aandacht. Enkele
accufabrikanten zien kans met een
uiterst beperkt programma toch
een groot percentage van het wa-
genpark af te dekken. Dat lukt met
accu’s die meerdere sets accupolen
bevatten, door adapters bij te leve-
ren zodat één type accu in meerde-
re automodellen op de voorge-
schreven wijze gemonteerd kan
worden, en door compactere con-
structietechnieken toe te passen.
Wanneer het immers lukt een accu
met bepaalde startcapaciteit klei-
ner te bouwen, kan in een auto met
beperkte montageruimte een ‘uni-
versele’ accu met relatief hoog

startvermogen worden gemonteerd
die ook in automodellen met
krachtiger accu gebruikt kan wor-
den. Met al deze maatregelen lukt
het om bijna 80% van het Europe-
se wagenpark af te dekken met drie
tot vijf accu’s. Dat levert een grote
logistieke besparing op. Bovendien
wordt het voor werkplaatsen aan-
trekkelijk zo’n beperkt programma
zelf op voorraad te houden zodat
een klant direct geholpen kan wor-
den. Je loopt tenslotte weinig risi-
co dat accu’s te lang in het maga-

Betrouwbaarheid startaccu een hot item

Duurzame energie
De elektronisering in de

moderne auto davert voort.

Een startaccu heeft niet

alleen tot taak de motor in

beweging te brengen, maar

ook de vele continu-ver-

bruikers bij stilstand te

voeden. Alle reden, om de

betrouwbaarheid van de

startaccu te verbeteren.

De Duplex Plus accu van Hoppec-
ke wordt gevuld en geladen gele-
verd en blijft maar liefst 18 maan-
den op spanning.Dat is mede te
danken aan de materiaalsamen-
stelling van de platen,waaraan
tin,aluminium en zilver worden
toegevoegd.De Duplex Plus accu
is volledig onderhoudsvrij en
door de Duplex-techniek kan het
zuur er bij kantelen van de accu
niet uitstromen.
FOTO:HOPPECKE

Belangrijk nieuws van Delphi is de AGM Freedom Extra accu met  de ‘Ab-
sorbent Glass Mat technology’.Er kan geen zuur uitlopen,zodat hij des-
gewenst op de kop gemonteerd kan worden.Delphi claimt bovendien een
twee keer zo lange levensduur, terwijl deze accu lichter en kleiner is.Het
geheim schuilt in de toepassing van glasvezelvlies tussen de platen,
waarin het zuur wordt vastgehouden.De ingekapselde accu staat boven-
dien onder geringe overdruk,waardoor deze dieper ontladen kan worden.
FOTO:DELPHI

In de Silver Dynamic past Varta
een zilverlegering toe.Deze100%
onderhoudsvrije accu kenmerkt
zich door een laag waterverbruik,
een geringe corrosie en een 30%
betere startcapaciteit.Dat laatste
is mede een gevolg van het toege-
nomen plaatoppervlak (meer,
maar dunnere platen).
FOTO:VARTA

Met de ECO-Power accu dekt Deta
met vijf typen een belangrijk deel
van het wagenpark af.Zo’n be-
perkt programma heeft grote
voordelen voor grossier en werk-
plaats en indirect ook voor het
milieu.De onderhoudsvrije ECO-
Power heeft een geringe zelfontla-
ding en een lange levensduur
mede door het gebruik van enve-
lopseparatoren.
FOTO:DETA

Accu is volledig gesloten 
en staat onder druk

Metaalrooster

Zuurabsorberend 
glasvezelvlies
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zijn blijven liggen. Prettig is bo-
vendien dat moderne accu’s in nat
geladen toestand erg lang houd-
baar zijn. Anderhalf jaar is geen
uitzondering meer.

Nat is de standaard
Jarenlang is de droog voorgeladen
accu populair geweest. Deze werd
pas vóór het moment van montage
met accuzuur gevuld en nageladen.
Dit wordt tegenwoordig als te om-
slachtig ervaren, waardoor de nat
geladen accu het grootste deel van
de verkopen bepaalt. Bij accu-spe-
cialist Exide maken de nat geladen
accu’s al 94% van de verkopen uit.
Alleen de echte slow movers levert
Exide nog ‘droog’. Een natte accu
is direct klaar voor gebruik en de
grossier of werkplaats hoeft geen
accuzuur meer bij te voegen. Dat
spaart kosten en tijd. Exide bena-
drukt bovendien dat de nat geladen
geproduceerde accu een kwalita-
tief beter product is. De moderne
accu’s hebben namelijk platen van
een lood-calcium legering, waar-
mee het waterverbruik aanzienlijk
verminderd is, evenals de zelfont-
lading. Deze lood-calcium accu’s
kunnen uitsluitend in natte uitvoe-
ring geproduceerd worden. De in-
terne weerstand van dit accutype is
namelijk te hoog. Als er accuzuur
wordt toegevoegd zal deze accu
wel veel warmte ontwikkelen,
maar niet op spanning komen.

Vandaar dat ze al tijdens het pro-
ductieproces met accuzuur worden
gevuld, aldus Exide. Bij de droge
accu’s wordt daarentegen van een

lood-antimoon legering gebruik
gemaakt, dat wel probleemloos in
een later stadium met accuzuur te
vullen is en opgeladen kan wor-
den. Maar deze ‘conventionele’ le-
gering kent niet de voordelen van
een geringe zelfontlading en wa-
terverbruik.

Nieuwe accutechnieken
Een accu moet niet alleen voor een
probleemloze start zorgen, maar
ook tijdens stilstand alle continu-
verbruikers van stroom voorzien.
En dat zijn er in een moderne auto
nogal wat. Een moderne startaccu
is tegenwoordig dus tevens een
stand-by accu. Dat stelt natuurlijk
andere eisen aan een accu dan
vroeger. De accu moet vooral beter
bestand zijn tegen diepe ontlading,
zonder dat dit ten kostte gaat van
de levensduur. Bij veel startaccu’s

Een nieuwtje van Bosch is het Po-
wer Control System op de Bosch
Silver Plus accu’s.Een indicator
op het accudeksel geeft de condi-
tie van de accu weer.Groen bete-
kent dat de accu in orde is,grijs
duidt op nakijken of laden en een
witte indicator geeft de noodzaak
van vervanging aan.
FOTO:BOSCH

Centurion heeft een reeks accu’s
ontwikkeld,waarin platen voor-
zien van koolstofvezel worden
toegepast.Deze technologie ver-
mindert conditieproblemen door
sulfatering.Bovendien kan met
een lagere laadspanning toch een
optimale ladingstoestand worden
bereikt.Een langere levensduur is
daarvan het resultaat.Vooralsnog
wordt deze X-celler vooral voor ca-
ravans en boten ingezet,aan star-
taccu’s met deze technologie
wordt nog gewerkt.
FOTO:CENTURION

Een bijzonder kenmerk van de Exi-
de Maxxima zijn de opgerolde pla-
ten.De rollen zijn in cellen ge-
perst,wat de degelijkheid ten
goede komt.Dankzij twee sets po-
len is de accu voor veel autotypen
toepasbaar.Er is nu ook een Deep
Cycle uitvoering,die zeer geschikt
is voor stand-by toepassingen.
FOTO:EXIDE

RAVAM levert dit Elektron accu
service station,waarmee men alle
werkzaamheden aan accu en
boordelektronica veilig uit kan
voeren.Het station bevat een laad-
apparaat,accutester en starthulp.
De lader kan ook worden ingezet
om het boordnet te voeden bij
accu-démontage.Voor een (elek-
tronica-veilige) accutest hoeft de
accu niet te worden verwijderd.
FOTO:RAVAM

Top Systems in Bodegraven,een
specialist in 220V voedingen voor
service-auto’s, levert deze uiterst
compacte en waterdichte Champ
lader voor 12 en 24 Volt.Deze
laadt volgens de effectieve WUoU
karakteristiek.Na snellading
schakelt het apparaat automa-
tisch over op een lagere laad-
stroom,gevolgd door ‘onder-
houds’lading.Overladen is niet
mogelijk.
FOTO:AMT

Hoogwaardige platen
met lood-tin technologie Glasmat separatoren
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van de nieuwe generatie wordt op
dit aspect ingespeeld.

Voorts wordt er ook hard ge-
werkt aan het lichter en compacter
maken van de startaccu en het ver-
lengen van de levensduur. Met
deze ontwikkeling speelt de accu-
industrie al in op de komst van 36
Volt accu’s, die natuurlijk niet drie
maal het formaat van een huidige
accu mogen hebben. Eén van de
nieuwe vondsten is de glasvezel-
vlies-techniek (AGM, Absorbent
Glass Mat technology), die mo-
menteel zowel door Delphi als

Hoppecke is voorgesteld. Tussen
de platen bevinden zich zuurabsor-
berende separatoren van glasvezel-
vlies. Hierin wordt het elektrolyt
als het ware opgezogen en vastge-
houden. In vergelijking tot een
conventionele natte accu is met
deze techniek veel minder accu-
zuur nodig, wat gewicht spaart.
Een andere eigenschap van deze
glasvezelvlies-accu’s is dat ze her-
metisch dicht zijn, er kan zogezegd
niets in of uit. Eventuele overdruk
ontsnapt via een overdruk ventiel.
Tijdens het ontladen wordt de
zuurstof met de waterstof-ionen
weer omgevormd tot water, waar-
door er geen waterverbruik en ex-
plosiegevaar is. Aangezien het
elektrolyt gebonden is in het glas-
vezelvlies èn de accu hermetisch is
afgesloten, kan deze accu in elke
gewenste stand worden gemon-
teerd, desnoods op de kop. Tijdens
kantelen kan er niets ontsnappen,
mede daardoor valt de glasvezel-
vliesaccu niet onder de gevaarlijke
stoffen. Een ander voordeel is de
minimale zelfontlading, de betere
prestaties en langere levensduur.
Delphi claimt een dubbele levens-
duur van een conventionele lood-
zuur-accu.

Preventief onderhoud
Om ongewenste stilstand tijdens
de eerste winterdagen te voorko-
men, is het belangrijk de accu tij-
dens periodiek onderhoud de nodi-
ge aandacht te geven. Maak de
accupolen schoon en vet ze in met
zuurvrij vet, controleer massaver-
bindingen en check de dynamo en
spanningsregelaar. Water bijvullen
hoeft bij de moderne onderhouds-
vrije accu’s niet meer, maar stel
wel de conditie van de startaccu
vast. Zonder de accu eerst op te
hoeven laden en daarna uit te put-
ten, kan met accutesters als de
Midtronics eenvoudig de capaciteit
van de accu worden vastgesteld
zonder dat de accu wordt belast.
Een inferieure accu kan op deze
manier preventief worden vervan-
gen. Dat is goed voor de werk-
plaatsomzet en prettig voor de
klant omdat deze niet na de eerste
nachtvorst onaangenaam wordt
verrast omdat zijn keurig onder-
houden auto niet wil starten.

Juist laden
Moderne accu’s, zoals de lood-cal-
cium accu’s en onderhoudsvrije
gesloten typen, moeten volgens de
juiste karakteristiek worden opge-
laden. Gebeurt dit met ‘ouderwet-
se’ laders, dan duurt het laden veel
te lang en de accu komt bovendien
niet goed op spanning. Ook moet
tijdens het laadproces de laadspan-
ning tijdig worden teruggeregeld,
aangezien er anders overmatig wa-
terverbruik optreedt. Ontsnapt tij-
dens het laden als gevolg van een
te hoge laadstroom teveel water,
dan betekent dat veelal het einde
van de accu omdat er geen water
kan worden bijgevuld.

Wanneer de accu het langdurig
zonder lading moet stellen (denk
aan showroom auto’s of oldtimers
en motorfietsen tijdens overwinte-
ren), dan treedt sulfatering op wat
de acculevensduur aanmerkelijk
verkort. Laadt de accu daarom re-
gelmatig bij of zorg voor continue
druppellading. Is er toch sprake
van sulfatering, dan zijn laders in
de handel (o.a. PulseCharger van
TSS International uit Barendrecht)
die dit proces met een pulserende
laadtechniek kunnen keren.

Er bestaan laders die de accu in
gemonteerde toestand kunnen op-
laden. Vergewis u er wel van dat
deze geen spanningspieken in het

boordnet veroorzaakt, omdat dit
kostbare elektronica-reparaties tot
gevolg kan hebben. Dat geldt ook
voor de starthulpen. ‘Elektronica-
veilig’ is bij laadapparatuur be-
paald geen loze kreet.

Wanneer u de accu buiten de
auto gaat laden, is het verstandig
het boordnet onder spanning te
houden. Daar zijn speciale voe-
dingsbronnen voor te koop, die
voorkomen dat u na de montage
van een nieuwe of opgeladen accu
druk in de weer bent met klokjes,
radiocodes en computergeheugens.

A.N. Cupédo

Veiligheidssystemen moeten absoluut
kunnen vertrouwen op een goed gela-
den accu.Bosch neemt binnenkort het
Elektronische Batterij Management
EBM in productie,dat de conditie van de
accu zorgvuldig bewaakt,de lading op-
timaliseert en prioriteiten stelt ten aan-
zien van de verbruikers wanneer de
laadtoestand onvoldoende is.
FOTO:BOSCH

Vooral het laden van ontladen en
gesulfateerde lood-calcium ac-
cu’s levert met conventionele la-
ders problemen op.Het laden
duurt te lang en gebeurt niet volle-
dig,waardoor accu’s nogal eens
onterecht vervangen worden.
Deze Traction Charger van Marvo-
tech in Breukelen laadt wel op de
juiste wijze.Het apparaat test
eerst de accu en bepaalt vervol-
gens de optimale laadkarakteris-
tiek.Gesulfateerde accu’s komen
middels een désulfateringspro-
gramma weer in goede conditie.
FOTO:MARVOTECH

Met slechts drie typen dekt de Midac Hy-
Per 80% van de Europese automodellen
af.Dat biedt grote logistieke voordelen.
De platen zijn laag en dik en er wordt re-
latief veel zuur gebruikt.Door de hoge
energiedichtheid biedt de Hy-Per een
hoge capaciteit in een compact formaat.
FOTO:MIDAC

De komst van 42 Volt (3 x 14 Volt)
systemen heeft grote invloed op
de accutechniek.Nieuwe con-
structietechnieken zijn nodig om
de 36 Volt accu beperkt van afme-
tingen te houden.Hoppecke past
in de 36 Volt board.net accu zoge-
noemde vlies.tec techniek toe,
waarbij het accuzuur gebonden is
in een glasvliesseparator.Deze
accu,met 18 cellen, is hermetisch
afgesloten,eventuele overdruk
ontsnapt via een overdrukventiel.
FOTO:HOPPECKE

De eerste auto’s met een 42 Volt
systeem zullen daarnaast ook nog
een 14 Volt boordnet hebben.Hella
ontwikkelde daarom deze elektro-
nisch gestuurde omzetter die de
42 Volt spanning naar 14 Volt redu-
ceert. In- en uitgaande spanning
en de temperatuur worden door
middel van sensoren bewaakt en
via CAN-bus aan het ‘energie-ma-
nagement’doorgegeven.
FOTO:HELLA

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




