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ONDERDELEN
Accu-innovaties bij Hoppecke 

Intelligente accu klaar voor 42 Volt

Vlies.tec: high-tech van Hoppecke

AFBEELDINGEN:HOPPECKE

Bij een vlies.tec-accu is het elek-
trolyt gebonden in de glasvlies-
separator in plaats van in een
waterige oplossing zoals dat bij
conventionele accu’s het geval is.

De behuizing van de vlies.tec-
accu is volledig afgesloten.Het
enige contact met de buitenwereld
wordt gevormd door de polen.Te
hoge druk wordt afgeblazen via
een overdrukventiel.

De elektrische systemen

zullen in de toekomst een

aantal veranderingen on-

dergaan. De spanning gaat

stijgen, de accu wordt

compacter en de micro-

elektronica zal nog meer

greep krijgen op de stroom-

voorziening. Bij Hoppecke

heeft men reeds een tipje

van de sluier opgelicht om

ons te laten zien welke

kant het uitgaat en hoe we

daar kunnen komen.

De accu voor personenauto’s is in
de loop der jaren wel onderhouds-
vriendelijker geworden en heeft
een langere levensduur gekregen,
maar het blijft in principe een bak
met zuur en loodplaten waar een
spanning van 12 Volt uitkomt. Echt
ingrijpende wijzigingen hebben
zich niet voorgedaan. Daar lijkt nu
verandering in te komen. De accu-
industrie is bijna genoodzaakt om
in een rap tempo grote stappen
voorwaarts te maken.

Dat de accufabrikanten moeten
innoveren, komt doordat de auto-
industrie op elektrisch gebied de
komende jaren tal van veranderin-
gen gaat doorvoeren. Het is alge-
meen bekend dat binnen een aantal
jaren de boordspanning met een
factor drie zal stijgen van 14 naar
42 Volt. De belangrijkste reden
hiervoor is dat het aantal stroom-
verbruikers nog steeds stijgend is

en dat de gevraagde vermogens
ook toenemen. Een aantal van de
autoproducenten is druk bezig met
de ontwikkeling van elektrische
remsystemen, elektrische stuur-
inrichtingen en de eerste elektro-
magnetische klepbediening is ook
reeds gepresenteerd. Het gaat hier
allemaal om systemen die veel
elektrisch vermogen vragen. Ver-
der zal een aantal reeds bestaande
functies elektrisch uitgevoerd gaan
worden. Denk hierbij aan diverse
pompen die nu nog mechanisch
aangedreven worden. Deze zullen

om reden van de efficiëntie in de
toekomst uitgevoerd worden met
een elektromotor.

Nu de accu nog
Al dan niet in samenwerking met
gespecialiseerde leveranciers heeft
een aantal autofabrikanten gecom-
bineerde startgeneratoren gepre-
senteerd die een spanning van 42
Volt leveren. Daarnaast zijn er ook
ontwikkelingen gaande om met

brandstofcellen extra elektriciteit
op te wekken. Het is nu dus tijd om
ook de accu klaar te maken voor de
nieuwe auto. Deze zal moeten vol-
doen aan een reeks eisen. Ten eer-
ste moet de spanning opgevoerd
worden naar 36 Volt (drie maal 12
Volt). Dit kan echter niet door
klakkeloos de inhoud van de batte-
rij te verdrievoudigen omdat dit
gewichts- en volumeproblemen
met zich mee gaat brengen. De
nieuwe accu moet dus lichter en
compacter zijn, eis nummer twee.
Een derde eis is dat de accu con-
troleerbaar (en het liefst voorspel-
baar) moet zijn vanuit de auto.
Omdat een aantal veiligheidsfunc-
ties afhankelijk gaat worden van
elektrische voeding, kan batterij-
uitval fatale gevolgen hebben. En
niemand wil weten wat er gebeurt
indien een elektrisch remsysteem
of elektrische stuurinrichting plot-
seling zonder stroom komt te zit-
ten. Er moet dus permanent inzicht
zijn in de conditie van de batterij
en indien dat nodig is zal er een
waarschuwingssignaal gegeven
moeten worden. 
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Drie oplossingen
De accu-industrie moet de komen-
de jaren met tal van vernieuwingen
komen. Bij Hoppecke heeft men
dit ingezien en daarom is men druk
bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe accu die voldoet aan de
drie gestelde eisen.

De oplossing voor de hogere
spanning noemt men bij Hoppecke
board.net, een 36 Volt-batterij. Om
de gewichts- en volumetoename
binnen de perken te houden heeft
de Duitse firma de vlies.tec-accu
ontwikkeld, dat is heel simpel ge-
zegd een technologie waarbij het
accuzuur gebonden is in een glas-
vliesseparator. Om de ladingstoe-
stand en de conditie van de batterij
vast te stellen heeft men een stukje
elektronica ontwikkeld onder de
naam sensor.net.

Vlies.tec
Een bestaande accu lichter maken
kan op meerdere manieren. De pla-
ten dunner maken beperkt de le-
vensduur en is dus geen optie. Een
andere mogelijkheid is om uit de
bestaande platen een hoger rende-
ment te halen, oftewel dezelfde
prestaties halen uit lichtere (en
kleinere) platen. Dit laatste is de
optie waar Hoppecke mee aan de
slag is gegaan en wat resulteerde in
de vlies.tec-technologie. Tevens is
Hoppecke bezig geweest om de le-
vensduur te verlengen, waardoor er
minder overcapaciteit nodig is en
de accu dus ook hierdoor nog eens
lichter kan worden.

De vlies.tec-accu is een variant
op de lood-zwavelzuurbatterij.
Tussen de platen zitten geen con-
ventionele separatoren, maar be-
vindt zich een separatie bestaande
uit een microglasvezel-vlies, AGM
(Absorbing Glas Mat). Hierin
wordt het elektrolyt als het ware
opgezogen en vastgehouden. Dit
komt door de hoge capillaire wer-
king van het glasvezelvlies.

Potdicht
Bij conventionele systemen ont-
snappen waterstof en zuurstof die
tijdens het einde van het laadpro-
ces zijn ontstaan. Het gevolg is een
dalend vloeistofpeil. De vlies.tec-
accu is hermetisch afgesloten van
de buitenwereld. Alleen voor

noodgevallen is er een overdruk-
ventiel gemonteerd. In het afgeslo-
ten systeem van de vlies.tec wordt
de zuurstof met de waterstof-ionen
tijdens het ontladen weer omge-
vormd tot water. 

Bij deze nieuwe accugeneratie
bevatten de platen een PbCaSn-

legering (lood-calcium-tin) die een
extra bijdrage levert aan de vor-
ming van water (of misschien beter
gezegd: bijdraagt aan de beperking
van het waterverlies). Daarnaast
zorgt deze legering voor vermin-
derde zelfontlading en dus tevens
voor een langere opslagtijd.

Minder gevaar
De constructieve eigenschappen
van de vlies.tec-accu maken hem
volkomen onderhoudsvrij: er kan
niets in of uit. Doordat hij volledig
is afgesloten en het elektrolyt in de
vliesseparator zit is het niet nood-
zakelijk om de accu horizontaal te
monteren, maar kan dit onder een
hoek. Ook valt de vlies.tec-batterij
niet langer onder de gevaarlijke
stoffen. Er kunnen geen gassen
ontsnappen en bij kantelen of om-
vallen kan er niets uitlopen. En
omdat zuurstof weer tot water te-
rug gevormd wordt is de kans op
explosies gering.

Koude start
Door het volledige celvolume te
benutten weet Hoppecke een hoger
koudstartvermogen te creëren. Be-
nutting van het celvolume is niet
het enige, zo zijn bijvoorbeeld ook
de plaatstructuur en de celopbouw
geoptimaliseerd. Deze verbeterin-
gen zorgen dat de vlies.tec-accu in
een gelijke behuizing een hogere
koudstartcapaciteit heeft, vergele-
ken met een conventionele batterij.
Starttests bij een temperatuur van
–18 °C met een vlies.tec-accu en
een conventionele natte accu (bei-
de met afmeting H8) geven na een
startprocedure van dertig seconden
voor de vlies.tec-accu een vermo-
gen van 5,2 kW tegenover 4,05 kW
voor de conventionele batterij.

Levensduur
Doordat de vlies.tec-accu betere
prestaties kan leveren dan een ver-

In de conventionele accu komen
tijdens de reacties gassen vrij die
door diverse openingen ontsnap-
pen en dus verloren gaan.Op den
duur zorgen deze (deel)reacties
voor een verlaging van het vloei-
stofniveau.De vlies.tec-accu is
hermetisch afgesloten,waardoor
niets van de inhoud verloren gaat.

De levensduurtest die hier wordt weergegeven, is een vergelijking tus-
sen twee personenauto-accu’s van 12 Volt en 100 Ah.De ene accu is een
conventionele (weliswaar gesloten,maar niet hermetisch),de andere
een afgesloten vlies.tec waar absoluut niets in of uit kan.

De capaciteit van de vlies.tec-accu ligt 26 procent lager dan de conven-
tionele accu waarmee hij vergeleken wordt.Desondanks blijkt dat de
vlies.tec-batterij meer belast kan worden en daaraan nog een langere
levensduur weet te koppelen.
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Schema van een 42 / 14 Volt-boordnet
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gelijkbare conventionele accu,
wordt hij minder tot de bodem toe
uitgeput. Dit komt direct de le-
vensduur ten goede. Na een verge-
lijkende levensduurtest tussen een
vlies.tec-batterij en een natte batte-
rij toont Hoppecke aan dat de
vlies.tec-variant ongeveer drie
maal zoveel cycli aan kan voordat
de prestaties niet meer aanvaard-
baar zijn.

Dit zijn op zich geen gunstige
berichten voor de vervangings-
markt. Het geeft echter wel een
mogelijkheid om de vlies.tec-accu
lichter en kleiner te maken en een
levensduur mee te geven die mini-
maal zo lang is als de open accu.

Na de laboratoriumtesten heeft
Hoppecke gesteld dat een
12V/74Ah/400A vlies.tec-accu ge-
lijkwaardig moet kunnen zijn aan
een 12V/100Ah/450A conventio-
nele accu. Om deze theorie te toet-
sen aan de werkelijkheid zijn
5.000 accu’s uitgezet en gevolgd,
voornamelijk in taxi’s. Parallel
hieraan zijn beide accutypes ook in
het laboratorium aan de tand ge-
voeld. Zowel in de praktijk als in
het lab bleek de vlies.tec uiteinde-
lijk de conventionele accu de baas
te zijn. Hij kan zwaarder belast
worden en koppelt daar ook nog
een langere levensduur aan.

Board.net
Alle innovaties die Hoppecke toe-
past in de vlies.tec-batterij kunnen
ook aangewend worden om een re-
latief compacte en niet al te zware
accu te maken voor gebruik op 42
Volt. Hoppecke noemt deze accu
board.net. Eén van de belangrijkste
uiterlijke kenmerken van deze
board.net-accu is de vormgeving
van de polen. Deze zijn, in tegen-
stelling tot die van de 12 Volt-accu,
voorzien van schroefdraad. Dit is
gedaan om verwarring te voorko-
men waardoor er per ongeluk een
36 Volt-accu aangesloten wordt in
plaats van een 12 Volt-variant.

Sensor.net
Met sensor.net kunnen twee situ-
aties van de accu gecontroleerd
worden: de actuele ladingstoe-
stand, SOC (State of Charge), en
de algemene conditie, SOH (State
of Health). SOC en SOH worden

bepaald op basis van de stroom,
spanning, temperatuur, tijd en een
batterij specifieke database, ofte-
wel een kenveld.

Om tot een duidelijk beeld te
komen, onderscheidt het systeem
drie situaties: de rusttoestand, de
startsituatie en de situatie met
draaiende motor. SOC wordt be-
paald aan de hand van de waarden
die tijdens de rusttoestand en het
draaien van de motor gemeten
worden. Tijdens de rusttoestand is
de ladingstoestand te bepalen.
Spanning en zuurdichtheid staan

namelijk in relatie met elkaar.
Door de spanningsverandering die
ontstaat tengevolge van de (gerin-
ge) ruststroom, ontstaat er een vrij
nauwkeurig beeld van de span-
ningstoestand en dus tevens van de
ladingstoestand. En dit geeft een
indicatie van de toestand van het
elektrolyt.

Een belangrijke indicatie voor
de veroudering is de spanningsval
bij het starten. Het verloop van
stroom en spanning tijdens het
starten en de waarden uit het ken-
veld geven (rekeninghoudend met
de ladingstoestand van de accu)
een beeld van de conditie. 

Tijdens het rijden kan de (tij-
dens de rustsituatie vastgestelde)
ladingstoestand gecontroleerd
worden. Dit gebeurt aan de hand
van het spanningsverloop gerela-
teerd aan het stroomverloop. Er
wordt nu namelijk afwisselend ge-
laden en ontladen.

Als de accu een ‘voorspelbaar
karakter’ krijgt en de spanning om-
hoog gaat, onder voorwaarde van
een beperkte gewichts- en volume-
toename, dan lijkt voor Hoppecke
voorlopig de weg naar de toekomst
klaar. De eerste batterijen volgens
het nieuwe concept zullen voor
eerste montage gebouwd worden.
Dit zal zo ongeveer medio 2004
gebeuren. Pas daarna wordt de ver-
vangingsmarkt bediend.

Cornelis Kit
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De 36 Volt-batterij heeft in tegen-
stelling tot de 12 Volt-versie geen
zes maar achttien cellen.Deze
bevatten gewoon vlakke platen.
Varianten met opgerolde platen
zijn volgens Hoppecke productie-
technisch minder gunstig.

Dit schema laat een dubbel boordnet zien. Ieder net werkt met een eigen
spanning,14 en 42 Volt,en maakt gebruik van een eigen batterij,12 res-
pectievelijk 36 Volt.De twee netwerken zijn met elkaar verbonden door
middel van een gelijkstroomomvormer.Eén 42 Volt dynamo voorziet de
beide netwerken van stroom.

Sensor.net is in staat om aan de hand van spanning,stroom,tijd en tem-
peratuur de ladingstoestand en de conditie van de batterij vast te stellen.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor andere voertuigmanage-
mentfuncties,zoals veiligheidssystemen.
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