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TECHNIEK 
Experimenteren met hybride aandrijving

Nu nog staan Honda en Toyota alleen met hybri-
de auto’s in hun gamma, althans met elk één
type. In een voorgaand nummer bekeken we ze
in de praktijk, die Toyota Prius II en Honda
Civic IMA. Beide merken gaan snel meer model-
len met vergelijkbare aandrijftechniek brengen.
Ook Ford heeft gevorderde plannen voor een
hybride auto, de Escape suv die in de zomer spe-
cifiek voor de VS uitkomt. Evenals Nissan sloot
Ford daartoe een overeenkomst met Toyota om
diens hybride techniek te mogen delen. Op
recente autoshows toonde Mercedes-Benz ver-
schillende studies met hybride aandrijving.
General Motors experimenteerde met elektro-
motoren die in de achterwielen van een pickup
gemonteerd kunnen worden. Bij BMW reden we
vorig jaar een X5 die op proef van een elektri-
sche hulpmotor voorzien was.
Er wordt dus aan alle kanten op hybrides gestu-
deerd. Letterlijk, afgelopen najaar toonden op
de autoshow van Frankfurt twee universiteiten
hun ideeën. De hogeschool van Trier bracht een
smart met elektromotor, waar een aanhanger
met benzinemotor en generator achter kan voor
gebruik buiten de stad. De gedachte is dat de
hybride smart zo minder energie verbruikt,
wanneer je de flinke massa van de tweede
krachtbron (benzinemotor/generator) niet mee-
sleept wanneer je hem toch niet gebruikt. De
universiteit van Zwickau dacht meer in de lijn
van het voormalig Oost-Duitsland: een hybride

met direct ingespoten tweecilinder tweetaktmo-
tor. Motor plus generator zijn zo klein uitge-
voerd dat ze onder de achterbank passen. De
tweetakt boxer weegt 8 kg en meet nog geen 30
cm in hoogte, lengte en breedte. Het tweetaktje
drijft continu belast de generator aan en kan
uiterst zuinig draaien, de auto rijdt op een
elektromotor.

Elektrische hulp
Een hybride (letterlijk: ‘kruising van twee soor-
ten’) heeft dubbele aandrijving, zowel een ver-
brandings- als een elektromotor. Dat kun je in
een heleboel vormen gieten: de motoren kun-
nen om beurten of tegelijk als aandrijforgaan
werken, of je kunt de wielen elektrisch aandrij-
ven en via een verbrandingsmotor plus genera-
tor voor de stroom zorgen. Of je kunt op één as
conventionele aandrijving toepassen, en op de
andere as elektrische tractie, met keus uit voor-,
achter- of vierwielaandrijving. Het meest
gebruikt is nu gecombineerde aandrijving op

één as, met de elektromotor als hulpje voor een
benzine- of dieselkrachtbron.
Geheel elektrische aandrijving is uitvoerig
geprobeerd maar kost teveel stroom, of anders
bekeken is het niet mogelijk voldoende stroom
op te slaan aan boord van een auto. Tenminste
niet als die auto in prestaties en gebruiksgemak
minstens gelijkwaardig moet zijn met een con-
ventionele auto. Door de elektromotor alleen
als hulp te gebruiken hoeft er geen grote
stroomvoorraad opgeslagen te worden, wat (nog
steeds) veel volume en gewicht in accu’s mee-
brengt.
Waar een elektromotor wel sterk in is, letterlijk
genomen, is het trekken vanaf laag toerental.
Als je de stilstaande motor met stroom
bekrachtigt begint hij met zijn maximale kop-
pel te trekken, bij toenemend toerental valt het
koppel terug. Ideaal om een verbrandingsmotor
te helpen, want ook een diesel moet even op
toeren komen voordat veel trekkracht bij een
gunstig brandstofverbruik vrijkomt.
Een ander aspect is dat doorgaans alleen accele-
ratie veel motorkracht vraagt, meestentijds kan
een auto met veel minder toe. Hij rijdt heel zel-

De stand der techniek bij hybrides zien we bij
Toyota. Een relatief kleine benzinemotor met aan-
gepast verbrandingsproces, een aparte generator
en elektromotor, een slimme koppeling van dat
alles via een planetaire transmissie, met de regele-
lektronica samengebouwd tot één aggregaat.
Foto: Toyota

Elektromotor als brandstofsparende aandrijfhulp

Toekomst voor hyb
Nadat geruime tijd de brandstofcel cen-

traal stond in alle automobiele toekomst-

visies lijkt de mode bijgedraaid naar

hybride aandrijving. Er komen meer pro-

ductiemodellen met deze innoverende

techniek en veel nieuwe studiemodellen

zijn er ook van voorzien. Meer dan een

tijdelijke gril, zo lijkt het, en misschien

zelfs de juiste weg voor de toekomst.
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omgeving elektriciteit maakt, met als eindpro-
duct waterdamp. En het is toch al zo dat
DaimlerChrysler het in een Mercedes A weet te
persen, al is dat dan nog een proefmodel? Bij
het debuut van de nieuwe Prius toonde Toyota
echter well-to-wheel studies met betrekking tot
de nu actuele kooldioxide productie. Die
komen tot de slotsom dat een goede hybride
auto wat dit betreft misschien zelfs milieu-
vriendelijker uitkomt dan een auto met brand-
stofcel!

Praktische nood
Of het zo ver komt dat de brandstofcel van zijn
voetstuk valt is nog niet te zeggen. Zeker is wel
dat een auto met brandstofcel nog lang niet te
koop is. Misschien over drie jaar, misschien
over acht jaar, wie weet. Vast staat dat een
brandstofcel nog heel erg kostbaar is, wat niet
eenvoudig verholpen kan worden door massa-
productie op te zetten. Terwijl het nog een hele
toer wordt om te zorgen dat op ruime schaal
waterstof getankt kan worden, of het in de auto
te maken uit iets anders. Dus is nog onvoorspel-
baar wanneer de brandstofcelauto een commer-
ciële realiteit wordt.
De autobranche staat nu al onder zware druk
bij te dragen aan vermindering van kooldioxide
uitstoot, en heeft zich vastgelegd op een spoedi-
ge vermindering naar gemiddeld 140 g/km. Een
hard cijfer, dat direct vertaalbaar is naar een
noodzakelijke verlaging van het brandstofver-
bruik. Daar biedt hybride techniek een nu al
realiseerbaar resultaat, dat met andere verbete-
ringen aan auto’s zo gauw niet haalbaar is.
Vijftien tot twintig procent besparing op het
verbruik is realistisch voor een hybride, waar
technische verbeteringen aan ‘gewone’ auto’s
altijd maar een paar procent winst opbrengen.
Een hybride kan in principe net zo makkelijk
op een benzine- als een dieselmotor gebaseerd

den onder vollast, op topsnelheid. Elektrische
hulp opent de mogelijkheid een kleiner, zwak-
ker en zuiniger verbrandingsmotor te monteren
en het maar zelden nodige topvermogen te
halen met de elektro-hulp.

Verhelderende energiebalans
Er zijn vele methoden om een auto zuiniger te
maken, we zien dat ook verbrandingsmotoren
op zich steeds minder dorstig worden.
Inbouwen van een elektrische hulpmotor is niet
de simpelste en meest voor de hand liggende
manier om brandstof te sparen. Voorheen richt-
ten studies met elektrische aandrijving zich op
autorijden zonder uitlaatgas. Dat blijkt echter
hooguit haalbaar voor lokaal verkeer. Het is
domweg nog lang niet mogelijk een elektro-
auto te bouwen die prestaties, actieradius,
gewicht en nuttige ruimte van een benzine- of
dieselauto kan evenaren of zelfs maar benade-
ren.
Daarbij was de niet onterechte kritiek dat elek-
trische auto’s het probleem van luchtvervuiling
alleen verplaatsen naar de elektrische centrale.
Die draait meestal op fossiele brandstof, dus
levert toch uitlaatgas op. Accu’s voor elektrische
auto’s bevatten daarnaast altijd zware metalen
die giftig en weinig milieuvriendelijk zijn. Zo
kwam het tot de zogenaamde ‘well-to-wheel’
berekeningen om het milieueffect van een auto
volledig in kaart te brengen, voor een eerlijke
beoordeling van verschillende aandrijfconcep-
ten. Te beginnen met grondstoffen om de auto
te bouwen en te laten rijden, alles doorreke-
nend tot aan het hergebruik van materiaal na

sloop van het voertuig.
Dit levert interessante inzichten, ook voor de
brandstofcel. Daarin zat toch de toekomst,
hoorden we tot voor kort van alle kanten? Grote
accu’s zijn niet meer nodig, alleen waterstof
waaruit de brandstofcel samen met lucht uit de

Als experiment bouwde Mercedes een M 270 CDI
om. Deze kreeg er een elektromotor bij voor extra
acceleratie, hulp bij wegrijden uit stilstand, en als
snelstarter in een automatisch start/stopsysteem.
Goed voor een reële verbruiksbesparing van 20% .
Officieel getoond wordt zo’n systeem nu in de
futuristische studie F 500 Mind, maar dan een 50
kW elektromotor in combinatie met de achtcilin-
der diesel 400 CDI. Die combinatie is nu ook
getoond in de voorstudie GST, een soort mpv-vari-
ant van de S-klasse die volgende jaar in productie
komt. Maar of daar een hybride versie bij zal zijn?
Foto: DaimlerChrysler

Vooral voor de VS gooit Toyota het bij zijn luxe-
merk Lexus over een andere boeg met hybride
techniek. De regeltechniek om benzine- en
elektromotoren optimaal te laten samenwerken
lijkt op die van de Toyota Prius. Maar dan in een
samenstel van 3.3 V6 benzinemotor, 123 kW
elektromotor op de vooras en een van 50 kW op
de achteras. Dat levert in de Lexus RX 400h maxi-
maal 45 kW meer vermogen maar toch een lager
verbruik dan de RX 330 met dezelfde benzinemo-
tor. Volgend jaar komt de RX 400h ook naar ons
land.
Foto: Toyota

ride?
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worden. Nu nog gaat het meest om benzinemo-
toren, hoewel een diesel zuiniger zou zijn. Maar
in Japan en de VS wordt nauwelijks op diesel
gereden met personenauto’s, terwijl juist daar
een ‘milieuvriendelijk’ voertuig het best aan de
man te brengen valt. Daar het bij hybrides nog
niet gaat om een enorme afzetmarkt moet uit
economisch oogpunt voor één wereldwijd ver-
koopbaar model worden gekozen. Vandaar:
geen diesel.
Samengevat is het dus zo dat uit milieuoog-
punt snel schoner (=zuiniger) auto’s nodig zijn,
iets op basis van een brandstofcel is nog niet
haalbaar, maar een hybride wel. Daarom lijkt
een ware opkomst van hybride aandrijving aan-
staande. Waarbij dan als interessante vraag
opdoemt: dient de hybride alleen als stoplap tot
de brandstofcel voldoende doorontwikkeld is?
Toyota stelt al dat een hybride mogelijk, den-
kend aan de genoemde well-to-wheel milieuba-
lans, helemaal niet slechter is dan een brand-
stofcelauto.

Speciaal ontwerp
Productie van hybrides staat garant voor inten-
sieve technische ontwikkeling, waardoor deze
aandrijving nog effectiever kan worden als con-
current voor brandstofcellen. Een voorbeeld is
al hoe enorm veel ontwikkelingswerk in de
Prius zit, omdat Toyota koos voor een ontwerp
dat helemaal rond hybride aandrijving is opge-
bouwd. Het lijkt echter dat er voorlopig meer

aanhang is voor de benadering van Honda, sim-
pelweg een elektromotor die tevens als genera-
tor kan werken in een conventionele aandrijf-
lijn van een bestaand model opnemen. Zo staat
het Mercedes-Benz ook voor ogen in zijn hybri-
de studies.
Met name voor de VS denkt men aan combina-
ties waarbij van een bestaand model een vari-
ant wordt gemaakt die meer vermogen heeft en
toch minder verbruikt, omdat het extra vermo-
gen van een elektromotor komt. Zoals bij de nu
ook in Europa getoonde Lexus RX 400h. Op die
manier wordt hybride aandrijving ‘sexy’
gemaakt, zodat het publiek er (extra) geld voor
over heeft. Want we zien aan de Toyota Prius en
Honda Civic IMA al dat ze in ons land alleen
door vrijstelling van BPM concurrerend geprijsd
zijn, ofwel dat hun toegevoegde elektrische
tractie zo rond € 7.000,- kost.
Dat blijft het grote nadeel van hybrides, en hét
argument van VAG-chef Bernd Pischetsrieder
voor Volkswagen om niets met hybrides te
doen. Een tweede aandrijving naast de conven-
tionele motor kost extra geld. Zelfs als dan de
conventionele motor zwakker en kleiner kan
zijn, dat is in productie niet veel goedkoper.
Terwijl de elektromotor nog een vrij kostbare
accu nodig heeft als tijdelijke energieopslag. In
het voordeel van hybrides werkt, dat op niet al
te lange termijn het elektrisch systeem van
auto’s opgewaardeerd moet worden naar een
hoger voltage om het stijgend aantal elektri-
sche afnemers betrouwbaar te kunnen voeden.
Hybrides gebruiken hun elektromotor ook als
generator en kunnen moeiteloos dat hoger vol-

tage leveren (zelf werken ze op 200 tot 500 V),
zodat geen nieuwe generator voor een 36 of 42
V boordnet nodig is.
Kortom: technisch werkt de hybride combinatie
van vooral elektro- en dieselmotor heel mooi,
het levert een flinke verbruiksbesparing dus
minder kooldioxideproductie, maar het kost
meer. ●

Peter Fokker

Met deze grafiek, uitgedrukt in verhoudingsgetal-
len, ondersteunt Toyota de stelling dat de hybride
Prius misschien wel veelbelovender is voor de toe-
komst dan Toyota’s eigen FCHV brandstofcel auto,
die nu bij een klein aantal klanten wordt uitgepro-
beerd.

Volvo ziet al enige tijd veel in de ISG, Integrated
Starter Generator, ook toegepast in Volvo’s jong-
ste studiemodel YCC. De ISG werkt hierin als
krachtige startmotor in een automatisch
start/stopsysteem voor de verbrandingsmotor, als
60 V generator, en als motorhulpje bij optrekken
uit laag toerental.
Foto: ContiTeves

Hybride troeft brandstofcel afIn een pril stadium toonde BMW dit experiment
met een X5 voorzien van een extra elektromotor.
Met name om de acceleratie te verbeteren met
een totaal koppel van maximaal 1000 Nm, maar
zeer experimenteel omdat de stroom komt uit
condensatoren in plaats van een accu. Dat kan
alleen als de elektrische aandrijving puur dient
voor kortdurende (extra) acceleratie, wat in ver-
bruik spaart omdat de verbrandingsmotor minder
piekbelasting hoeft te leveren. Daarbij kunnen
condensatoren kleiner en lichter zijn dan accu’s.
Elektrische aandrijving moet zo min mogelijk
gewicht toevoegen, omdat meer gewicht juist
weer staat voor extra verbruik.
Foto: BMW

Het lijkt met moderne elektrotechniek heel sim-
pel: het IMA-systeem van Honda (Integrated
Motor Assist). Een dunne schijf tussen motor en
transmissie, een accu en wat elektronica. Honda
gaat het nu ook toepassen in zijn Amerikaanse
Accord, aan diens 3.0 V6 motor wordt zo’n elektri-
sche schijf gekoppeld en hij krijgt cilinderafscha-
keling (van 6 naar 3 cilinders), zodat de IMA-versie
nominaal sterker en tegelijk flink zuiniger wordt.
Foto: Honda

A = Verbrandingsmotor
B = Gelijkrichter
C = Elektromotor
D = Transmissie
E = Aandrijfmanagement
F = Condensatorpakket
= = Krachtstroomverbinding
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