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ONDERDELEN 
Varta PROmotive-truckaccu

Laten we eens één cel van een ontladen accu
onder de loep nemen. Hij is gevuld met elektro-
lyt, een met water verdunde zwavelzuuroplos-
sing (H2SO4), en er staan twee platen in. Het
actieve materiaal in die platen is loodsulfaat
(PbSO4). Om de accu op te laden worden de pla-
ten aangesloten op een gelijkstroombron. Die
onttrekt elektronen aan de ene plaat en voert
ze toe aan de andere. Omdat elektronen nega-
tief geladen deeltjes zijn, krijgt de eerste plaat
een positieve lading en de tweede een negatie-
ve. Om van die negatieve lading af te komen,
gaat de negatieve plaat negatief geladen sulfaat-
ionen (SO4=) afgeven aan de vloeistof.
Ondertussen compenseert de positieve plaat
zijn elektronentekort door sulfaationen in te
ruilen voor tweemaal zoveel negatief geladen
zuurstofatomen (O=) uit de waterige oplossing.

Het resultaat is dat het actieve materiaal aan de
negatieve plaat verandert in zuiver lood, dat
aan de positieve plaat in looddioxide (PbO2) en
het elektrolyt meer zwavelzuur en minder
water bevat dan in ontladen toestand. En
omdat zwavelzuur een hoger soortelijk gewicht
heeft dan water is het soortelijk gewicht van
het elektrolyt toegenomen. Wordt de accu ont-
laden door er een stroomverbruiker op aan te
sluiten dan verlopen de reacties in omgekeerde
richting. Het plaatmateriaal aan beide kanten
verandert weer in loodsulfaat en het elektrolyt
wordt weer een stuk wateriger.

Bedreigingen
Tijdens zijn leven in een accu krijgt zo’n cel
met allerlei bedreigingen te maken. Om die
bedreigingen het hoofd te bieden sleutelen
accufabrikanten voortdurend aan de eigen-
schappen van hun accu’s en accucellen. En niet
zonder resultaat. Maar om die resultaten op
waarde te kunnen schatten is wel enige accu-
kennis nodig. Zo prijst Varta zijn nieuwe

PROmotive truckaccu’s aan met onder meer:
‘zilver-calcium technologie, fabrieksgevuld en 
-geladen, envelopseperatoren, labyrintdeksel en
unieke onvlakke bodem’.
Voordat ze echt betekenis krijgen, moeten we
weten wat die kreten betekenen en welke
bedreigingen ze tegengaan. Aan de slag dus.
De belangrijkste slijtagevorm aan startaccu’s is
corrosie van het dragermateriaal van de positie-
ve platen. Wat we plaat noemen is eigenlijk een
rooster, opgevuld met het actieve materiaal. Dat
rooster zorgt voor de mechanische sterkte van
de plaat. Bij overlading, wat veel voorkomt tij-
dens het bedrijf van een startaccu in een auto,
wordt dat rooster verzwakt. Immers, als het
laden doorgaat nadat vrijwel al het actieve
materiaal is omgezet, is het lood uit het
roostermateriaal aan de beurt om te reageren
tot looddioxide. Dat verzwakt het rooster en
verhoogt de elektrische weerstand van de plaat.
Het resultaat is een hogere inwendige weer-
stand van de accu en daarmee een lagere koud-
startstroom. Hoge temperaturen versnellen dit
oxidatieproces. Vandaar het ervaringsfeit: ‘een
startaccu slijt in de zomer, maar je merkt het
in de winter’. 
Om corrosie van de positieve plaat tegen te
gaan, gebruiken accufabrikanten geen zuiver
lood voor het rooster van de positieve plaat,
maar een legering met seleen. In zijn
PROmotive gebruikt Varta nu geen seleen, maar
zilver. Dat maakt de platen beter bestand tegen
corrosie en geeft de platen bovendien een fijne
struktuur waarop zich tijdens het bedrijf geen
breuklijntjes vormen. Dat voorkomt overbrug-
gingsweerstanden en geeft zo een betere koud-
startstroom.

Zelfontlading
Een tweede probleem van accu’s is zelfontla-
ding. Ook een accu die niet op een verbruiker is
aangesloten wordt geleidelijk ontladen. Dat is
vooral erg lastig bij de opslag van accu’s. Zeker
omdat diepe ontlading erg slecht is voor de
gezondheid van een startaccu. Het leidt name-
lijk tot sulfatering. Dat wil zeggen dat het lood-
sulfaat op de platen van een ontladen accu uit-
kristalliseert. Daarbij vormen zich grote
ondoordringbare sulfaatkristallen die haast
niet meer door lading kunnen worden geredu-
ceerd. Een manier om dit tegen te gaan is accu’s
ongevuld en ongeladen op te slaan. De bedoe-
ling is dan: eerst vullen, dan laden, dan inbou-

Slimme truckbatt
Zilver-calciumtechnologie, envelopseparatoren en een

labyrintdeksel met vlamdovers, zomaar drie kreten

waarmee Varta zijn PROmotive vrachtauto-accu aan-

prijst. Zeg eens eerlijk, is het voor u ook abracadabra?

Breng dan uw accukennis op peil in twee pagina’s.

In personenauto’s zijn we al jaren gewend aan
onderhoudsvrije accu’s, de Varta PROmotive is een
volledig onderhoudsvrije batterij voor trucks. De
nieuwe Super Heavy Duty-variant maakt een apar-
te semitractie-batterij voor de laadklep overbodig.
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citeit. In de PROmotive is die slibruimte overbo-
dig omdat Varta de platen omsluit met zoge-
naamde envelopseperatoren die de massadeel-
tjes tegenhouden. Dat loskomen van actief
materiaal, ook wel massa-uitval, speelt vooral
een rol bij accu’s die regelmatig diep ontladen
worden. Bijvoorbeeld door een laadklep of door
gebruik in een touringcar met een groot vermo-
gen aan binnenverlichting en andere verbrui-
kers. Veelal worden daar naast de startaccu’s
aparte semi-tractiebatterijen voor ingezet. De
nieuwe Super Heavy Duty-variant van de
PROmotive maakt dat nu overbodig. Een micro-
poreus glasvezelvlies om de envelopseperatoren
maakt die accu nog beter bestand tegen massa-
uitval.
Een laatste slimmigheidje van de accubak is dat
de platen er een kwartslag gedraaid in staan.
Dat geeft minder schommelbewegingen van het
elektrolyt. ●

Erwin den Hoedwen. Helaas is de praktijk met dit type accu’s
vaak dat er op een stil moment wordt gevuld en
geladen en dat de inbouw pas maanden later
plaatsvindt. Door sulfateren kan de capaciteit
van de accu dan al blijvend verminderd zijn.
Ook als het nog niet zover is, kan deze handels-
wijze in trucks al tot grote problemen leiden.
Krijgt de 24V-installatie daar namelijk te maken
met twee accu’s in een sterk verschillende
ladingstoestand dan neemt de volste alle lading
op en blijft de leegste leeg. Oorzaak: het
elektrolyt van een geladen accu heeft een lage-
re elektrische weerstand dan dat van een ontla-
den exemplaar. 
Om die problemen tegen te gaan wordt de
Varta PROmotive al af-fabriek gevuld en gela-
den. Dat is alleen verantwoord als de accu ver-
volgens een zeer geringe zelfontlading heeft.
Zelfontlading wordt vooral veroorzaakt door
verontreinigingen. De belangrijkste verontreini-
ging is die met antimoon. Helaas is antimoon

ook onmisbaar in een accucel. Als legeringsele-
ment geeft het de plaatroosters namelijk de
nodige sterkte. Het probleem is opgelost door
het percentage antimoon sterk te verlagen en
het deels te vervangen door calcium. Daardoor
kan een gevulde en geladen PROmotive-batterij,
mits niet te warm bewaard, ongestraft 15 maan-
den op voorraad blijven staan. 
Bijkomend voordeel: minder antimoon geeft
ook minder waterverbruik. Door de PROmotive
bovendien af te sluiten met een ingenieus laby-
rintdeksel, waarin water condenseert en terug-
stroomt, is het waterverbruik tot recordlaagte
teruggebracht: minder dan 1 gram per Ampere-
uur. Dat maakt de PROmotive absoluut onder-
houdsvrij, een bijzonderheid in de truckwereld.

Slimme bak
Behalve het deksel is ook de accubak van de
PROmotive bijzonder. Allereerst heeft die een
onvlakke bodem. Die zorgt ervoor dat het
elektrolyt niet stilstaat in de bak maar circuleert.
Belangrijk, omdat anders het zwaardere zwavel-
zuur naar beneden uitzakt. Bij een volledig opge-
laden batterij is de zuurconcentratie dan onderin
zo hoog dat het agressief is voor het platenmate-
riaal en zo de levensduur bekort.
Verder is opvallend dat de platen doorlopen tot
vrijwel helemaal onderin de bak. Veel accu’s
hebben onder de platen nog een zogenaamde
slibruimte. Die is nodig om actief materiaal,
dat tijdens bedrijf losgekomen is van de platen,
op te vangen, maar gaat ten koste van de capa-

Ontladen en sulfateren
Ladingstoestand ..............Soortelijke massa ............Rustspanning 
(%)....................................(kg/dm3) ........................................(volt)

100 ......................................1,28..................................................12.72

80 ........................................1,245................................................12,51

60 ........................................1,21..................................................12,30

40 ........................................1,175................................................12,09

20 ........................................1,14..................................................11,88

0 ..........................................1,10..................................................11,64

Bedraagt de ladingstoestand van een accu 70% of minder, dan komt

het sulfateringsproces op gang. Het gevolg is verlies aan capaciteit.

Overwinterende accu’s van caravans en motoren lijden onder dat ver-

schijnsel. De ladingstoestand is evenredig met het soortelijk gewicht

van het elektrolyt en met de rustspanning van de accu (minstens twee

uur niet laden of ontladen). Zie voor diverse artikelen over het laden

van accu’s het Autotechnisch archief op AMT.nl, rubriek Onderdelen.

erij ontleed
Water condenseert in dit labyrintdeksel en stroomt
terug in het elektrolyt. Een minimale hoeveelheid
van minder dan een gram per Ah kan toch ontsnap-
pen via de vlamdovers in de hoeken van het deksel.
Dat zijn eenrichtingsfiltertjes. Zo kan een eventueel
vonkje nooit naar binnen. Wel zo veilig!

Zuurwegen is er niet bij in de optisch gesloten
PROmotive. Maar de Charge Eye houdt de lading
in de gaten.

De hoeveelheid zilver op het rooster van de posi-
tieve platen is onvoldoende om de autosloper rijk
te maken. Het volstaat wel om het rooster te
beschermen tegen corrosie.
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