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ONDERDELEN
Evolutie van de ‘start’accu

Accufabrikant Varta maakte een interessante
optelsom van de elektrische verbruikers aan
boord van een moderne middenklasser. Zijn ze
allemaal actief, dan consumeren ze 159 ampè-
re. Gelukkig doet die situatie zich eigenlijk
nooit voor, maar toch is de stroomconsumptie
in de dagelijkse praktijk niet gering. Bij filerij-
den in de zomer stroomt er al 64 Ampère door
de kabels en tijdens een winterse rit, met de
elektrische verwarmingen ingeschakeld, maar
liefst 103 Ampère. Tot zover zult u zeggen ‘nou
en…’, maar het probleem wordt duidelijk als we
de capaciteit van de dynamo erbij betrekken.
Onbelast levert die 13 Ampère, vanaf 1500 t/min
71 A, vanaf 2000 toeren 92 A en pas bij 5000
toeren 108 A. Bij filerijden en extreme koude
schiet de stroomleverantie van de dynamo dus
tekort en moet de accu bijspringen. Onder nor-

Starten wordt bijzaak voor de accu

Constant stroom

De Ultra Dynamic is het nieuwe paradepaard van
Varta. Bij uitstek geschikt voor auto’s met veel
elektrische verbruikers, waar de
accu regelmatig diep ontladen
wordt en snel weer op spanning
moet komen. Het elektrolyt zit
opgesloten in glasvezelvlies.
Foto: Varta

Moderne acculader is een must
Auto’s zijn tegen-
woordig overladen
met elektrische
gebruikers. Bij veelvul-
dig filerijden of korte
ritten is de dynamo
niet meer in staat de
accu in conditie te
houden. De accu ver-
oudert dan snel en
krijgt steeds meer
moeite lading op te
nemen. Het doet dan
wonderen de accu tij-
dens een werkplaats-
bezoek eens goed
door te laden. Het

heeft daarbij de voor-
keur de accu niet uit
te bouwen, omdat je
anders minuten lang
in de weer bent met
het resetten van fout-
codes en het pro-
grammeren van
radiocodes en klokjes.
Maar pas op: een
‘ouderwetse’ accu-
lader kan grote scha-
de toebrengen aan
ECU’s en andere
boordelektronica. Een
elektronicaveilige
lader met nauwkeuri-

Deze lader van Elektron laadt met een zeer con-
stante laadstroom en beschermt de boordelektro-
nica. De accu kan dus in gemonteerde toestand
worden geladen. Ook handig: tijdens het verwisse-
len van de accu voedt de Elektron-lader het
boordnet. Herprogrammeren van klokjes en
geheugens is dus niet nodig. Dat spaart tijd.
Foto: Jan Lieftink

ge hoogfrequent
regeling is een ver-
eiste. Ook de laadka-
rakteristiek van tradi-
tionele laders past
niet bij de nieuwe
accutypen. Soms
loopt de laadspan-
ning veel te hoog op
waardoor de onder-
houdsvrije accu
boven de gasspan-
ning komt met alle
gevolgen van dien.
AGM-accu’s en gelty-
pen moeten met een
lagere spanning wor-

den geladen dan tra-
ditionele accu’s en
calcium-calcium accu’s
juist weer met een
hogere spanning.
Moderne acculaders
hebben aparte laad-
cycli voor de diverse
accutypen. Soms kan
de acculader ook als
externe stroombron
fungeren. Deze
houdt het boordnet
op spanning tijdens
diagnosehandelingen
of het verwisselen
van een accu.

We noemen hem vaak nog startaccu, maar in de moderne auto is starten voor de accu

eigenlijk bijzaak geworden. Veel belangrijker is het onderweg voeden van de vele

elektrische systemen en -componenten. Bij filerijden schiet de stroomproductie van de

dynamo vaak tekort en bij stilstand blijven diverse gebruikers actief. Een nieuwe

generatie accu’s moet de stroomproductie onder alle omstandigheden garanderen.
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male rijcondities heeft de dynamo overigens
ook maar weinig stroom over voor het bijladen
van de accu.
Nog een praktijksituatie: moeder brengt in
haar luxe Land Rover de kinderen naar school.
Het is koud en het regent, dus ruitenwissers,
blower, verlichting en ruitverwarming aan. Bij
elkaar goed voor 146 Ampère. Met het korte
ritje van 15 minuten is dus 36 Ah elektrisch ver-
bruik gemoeid. Een 90 A dynamo laadt 23 A in
dit kwartiertje en een 150 A dynamo 38 Ah. In
het laatste geval kan de dynamo het nét aan, de
zwakkere dynamo doet een beroep op de accu.
Het ligt dus voor de hand om moderne auto’s
met krachtige dynamo’s uit te rusten, maar dat
is gezien de milieu-eisen (brandstofverbruik) en
productiekosten niet gewenst. Het is dus kwak-
kelen met de elektriciteitsvoorziening in de
nieuwe generatie auto’s. Zelfs als de motor niet
loopt moet de accu wakker blijven. Een maand-
je parkeren op Schiphol consumeert 18 Ah, en
dat is 30% van de accucapaciteit!
Samengevat: de accu wordt tegenwoordig sterk
cyclisch belast en daar kan de traditionele lood-
zuuraccu slecht tegen. Die is in staat een hoge
koudstartstroom te leveren, maar de aandacht
richt zich nu vooral op de cyclische belastbaar-
heid. De accu moet bestand zijn tegen (veelvul-
dig) diep ontladen en snel lading kunnen opne-
men. Starten is het probleem niet meer, want
moderne motoren starten steeds gemakkelijker
en de startmotor vraagt minder vermogen.

Trend naar AGM
Anno 2005 praten we dus eigenlijk niet meer
over een startaccu, maar een boordnetaccu. Er
zijn al topklasse auto’s waarin twee accu’s wor-
den toegepast: een kleine startaccu met hoge
koudstartstroom en een fors formaat boord-

netaccu die geconstrueerd is op cyclische
belasting.
Maar de meeste auto’s moeten het nog stellen
met één accu. Met nieuwe accutechnieken spe-
len de accufabrikanten in op de spanningspro-
blematiek. Calcium-calcium accu’s zijn
inmiddels de standaard, waarbij zowel in de
positieve als negatieve platen een lood-calcium-
legering wordt toegepast. Die accu’s kennen
een laag ‘waterverbruik’ en de verbeterde pla-
ten nemen gemakkelijker lading op en geven
die ook weer gemakkelijker af. Vaak zijn de pla-
ten verpakt in ‘enveloppen’, die voorkomen dat
uitval van actief plaatmateriaal onderin de
accu tot kortsluiting leidt. Dankzij die envelop-
pen kunnen de platen tot diep onderin de accu-
bak doorlopen en dat is goed voor de capaciteit
en de koudstartstroom. Een variant op de calci-
um-calcium accu is de calcium-zilver accu.
Calcium-accu’s zijn namelijk moeilijk op te
laden na diepe ontlading. Door toepassing van
zilver in de positieve platen gaat het laden
gemakkelijker.
De nieuwste trend is de AGM (Absorbent Glass
Mat) accu. Hier is het accuzuur opgenomen in
glasvezelvlies, dat strak tegen de platen aanligt.
De platen kunnen bijna net zo hoog zijn als de
accubak, omdat er geen ruimte boven de platen
nodig is voor een vloeistofvoorraad. De AGM-
accu kent geen ‘vrij zuur’, is absoluut onder-
houdsvrij, trillingbestendig en kan niet lekken.
Dat laatste is prettig wanneer de accu in het
interieur is geplaatst. Door fixatie van het zuur
wordt verlies van actief plaatmateriaal voorko-
men. Door de grote cyclische bestendigheid en
de hoge capaciteit is de AGM-accu bij uitstek
geschikt voor auto’s met veel vermogen vreten-
de gebruikers. Jaren geleden presenteerde
Optima en Hoppecke al de eerste AGM-accu’s,

Ook nieuw in het omvangrijke accuprogramma
van Exide is de Excell. Het deksel met centrale
gasafvoer voorkomt vloeistofverlies en verlengt
daarmee de levensduur. Ook de Excell is voorzien
van een ‘magic eye’ die de laadtoestand weer-
geeft.
Foto: Exide

Kijkje binnenin de nieuwe AGM-accu van Varta.
Duidelijk zijn de matjes van glasvezelvlies te zien. Via
korte verbindingen, dwars door de kunststof celschei-
dingen heen, worden de cellen in serie geschakeld.
Foto: Varta

Een opmerkelijke accu is deze Optima. De platen
zijn niet vlak, maar spiraalvormig opgerold. Deze
AGM-accu is extreem schokbestendig en kan in elke
positie worden ingebouwd. Importeur De Hoeve
Multipower levert ze aan veeleisende klanten als
Brinks Waardetransport, de KLPD en De Vries
Ambulances. De Hoeve importeert ook de Zwitserse
Studer acculaders, -splitters en converters.
Foto: De Hoeve Multipower

Bosch levert de bekende Silver accu nu ook in een
speciale ‘Asia’ uitvoering. De montageruimte en
bevestiging van de accu verschilt bij
Japans/Koreaanse auto’s wezenlijk van die bij
Europese modellen. Deze Bosch Asia Silver is
daarop afgestemd. De zilverlegering in de positie-
ve platen vergemakkelijkt het opnemen van
lading na diepe ontlading.
Foto: Bosch

De Exide X-treme is uitstekend bestand tegen de
hoge cyclische belasting in een moderne auto. Een
langere levensduur is het gevolg. De platen zitten
stevig opgesloten in enveloppe separatoren, ver-
vaardigd van polyestervezel. Uitval van actieve
massa wordt hiermee voorkomen.
Foto: Exide
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inmiddels kunnen de meeste gerenommeerde
accufabrikanten zo’n vliesaccu leveren.

Investeer in kwaliteit
Wist u overigens dat er in ons land jaarlijks
ruim 1,2 miljoen personenautoaccu’s worden
vervangen? De gemiddelde acculevensduur
bedraagt 5 tot 6 jaar, maar door de cyclische
belasting geven accu’s vaak eerder de geest.
Door de calciumlegering is het waterverbruik
van accu’s minimaal en nagenoeg alle huidige
accu’s zijn dan ook onderhoudsvrij. Door laby-
rintconstructies in het deksel en (de soms nog
aanwezige) vuldoppen kan er wel gas ontsnap-
pen, maar geen vloeistof. Toch kan een beetje
zorg voor de accu geen kwaad. Vet de polen en
klemmen in met zuurvrije vaseline, draai de
polen goed vast, verwijder vuil van het deksel
(geeft lekspanning) en controleer bij spannings-
problemen altijd de massaverbindingen. Het
laden en testen is een wetenschap op zich, zoals
u elders op deze pagina’s kunt lezen.
Bezuinig niet op een nieuwe accu. De markt
wordt overspoeld met inferieure importaccu’s
die in nieuwstaat al nauwelijks de aangegeven
capaciteit halen, laat staan na enkele jaren
gebruik. De gerenommeerde accufabrikanten
bouwen meer reserve in. Daar haalt de accu na
twee tot drie jaar intensief gebruik vaak nog
moeiteloos z’n capaciteit. Meestal heeft u keuze
uit meerdere kwaliteiten: goed, beter, best. Die
laatste twee mogen dan duurder zijn dan de

Preventieve accutest: een aanrader!
Het einde van de startaccu komt
voor de automobilist altijd op
een ongewenst moment. Plots
wil de auto niet starten en mag
de mobiele servicedienst of de
fitter om de hoek een nieuwe
accu monteren. De werkplaats
mist omzet en het klantvertrou-
wen is geschaad, want vaak
heeft de auto recent nog een
‘dure’ grote beurt achter de rug.
Inderdaad een beetje bescha-
mend, want het kan ook anders
zo bewijzen werkplaatsen die tij-
dens elke onderhoudsbeurt de
accu testen. Dat kan in enkele
seconden met een moderne
accutester zoals de Midtronics.
Die belast de accu niet en is ook
in staat ontladen accu’s te testen.
Is de accu slecht geladen, maar
nog wel in goede staat dan krijgt
de monteur advies de accu te

laden. Ontladen accu’s die
inwendig defect zijn worden
door de Midtronics onmiddellijk
opgemerkt. De duurdere
Midtronics testers meten ook het
start- en laadsysteem door. Zo
wordt voorkomen dat na monta-
ge van een nieuwe accu er
opnieuw startproblemen optre-
den.
Door het preventief testen wor-
den slechte accu’s al tijdens de
onderhoudsbeurt ‘ontdekt’. Er is
geen automobilist die dan nee
zegt tegen een goed onder-
bouwd vervangingsadvies, zeker
wanneer een printstrook met de
testresultaten wordt overlegd.
De investering in een goede
accutester verdient zich heel snel
terug, want ruim 15% van de
auto’s rijdt rond met een accu-
probleem.

De Midtronics accutester stelt
razendsnel vast of een accu binnen-
kort de geest geeft. De accuklem-
men kunnen er gewoon op blijven
zitten en de accu hoeft voor de
meting niet te worden opgeladen.
Foto: Jan Lieftink

Auke Cupédo

Hoppecke was er vroeg bij met de AGM-techniek.
Bij de vlies.tec-accu wordt het accuzuur vastge-
houden in een Absorbing Glas Mat, of te wel glas-
vezelvlies. De levensduur is langer en de presta-
ties zijn beter.
Foto: Hoppecke

De Oostenrijkse Banner accu’s genieten ook in ons
land steeds meer bekendheid. Deze Power Bull levert
een hoge startcapaciteit. Banner heeft ook een AGM-
accu uitgebracht: de Running Bull. Die is vooral
geschikt voor moderne auto’s met veel elektrische
verbruikers, waar de accu cyclisch wordt belast.
Foto: Banner

Bij de Blue Dynamic
van Varta zitten de platen opgesloten
in enveloppe separatoren. Daardoor
kunnen de platen tot onderaan door-
lopen omdat uitval van actieve massa
niet tot kortsluiting kan leiden. Dit
levert een hogere capaciteit en koud-
startstroom op. Ook maakt het de
accu trillingsbestendiger. Dankzij de
zilverlegering in de positieve platen
gaat het laden gemakkelijker.
Foto: Varta

Op www.AMT.nl treft u in het
Autotechnisch archief in de
rubriek Werkplaats, subru-
briek Accuservice de volgende
twee artikelen aan die dieper
ingaan op het laden en testen
van accu’s:
● Betrouwbaar testen van

startaccu’s (2005-3)
● Accu’s laden zonder schade

(2003-12)
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standaard accu, maar verdienen zich veelal
ruimschoots terug met een langer leven.
Accuspecialist Exide signaleert een trend naar
duurdere hightech accu’s, waar de consument
na een deskundig advies graag voor kiest. Zorg
er daarom voor dat u kennis van zaken hebt.
Werkplaatsen doen er verstandig aan de popu-
laire accu’s op voorraad te hebben.
Spanningsproblemen moet je immers direct op
kunnen lossen. Gelukkig zijn de huidige accu’s
lang houdbaar ondanks dat ze gebruiksvriende-
lijk, nat geleverd worden. Vervang een accu ove-
rigens altijd met aandacht, want spanningspie-
ken zijn funest voor de boordelektronica! ●
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