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ELEKTRO-BUS VAN

Enkele dilgen voor de opening van de
t.utornobieltentuunstelling te Frr nk-
iur; am Main bood Mercedes-Benz de
internattenale vakpers de gelegenheid
kennis te maken met de nieuwste pro-
dukten van ..das Haus".

En zo kreeg de vakpers de kans om in
Hockenheim een blik te slaan in de
toekomst en om eens van gedachten
te wisselen ever enkele cntwlkkellngen,
die niet bestemd waren cm te Frank-
furt Ie wurden geëxposeerd. doch waal',
mede de experimentele afdeling van
de fabriek zich bezig houdt.

Sterk de aandacht trok daarbij de
sts.dsbus met elektrische aandrijving,
die door Mercedes-Benz in nauwe sa-
menwerking met Robert Bosch GmbH
en Varta AG werd gebouwd.
Voorop gesteld dient te worden, dat
deze stadsbus met elektrische aandrij-
ving neg slechts voor experimentele
deeleinden dient waarbij echter toch
wel degelijk de gedachten aan een an.
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ERCEDES-BENZ
dere krachtbren voor stadsbussen als
uitgangspunt dient.
Proefnemingen als deze zijn overigens
in het research -programma van ver-
schillende grote automobielfabrieken
op.,,,,nomeT', zeals reeds uit berichten
van Chrysler. Ford en General Motor S

io; g sbleken
Bij de ontwikkeling van een stadsbus
met een andere dan de gebruikelijke
krachtbren gaal ock Mercedes-Benz
van het standpunt ult. dat in de toe-
komst in het stadsverkeer in sterke
mate de nadruk zal dienen te worden
gelegd 0» een zo lang mogelijk ge-
luidsniveau en op een minimale pro-
duktie van uitlaatgassen, Hoewel de
wetgever thans nog geen eisen stelt
waaraan de conventionele dieselbus
niet zou kunnen voldoen, meent de fa-
briek dat een nadere studie van dit
onderwerp tóch alleszins de moeite
waard is,
Veor wat betreft de uitlaatgassen zij
in dit verband opgemerkt, dat de uit-

laatgassen van dieselmotoren niet als
giftig kunnen werden betiteld. doch
Hoogstens a!s hinderhjk worden onder-
vonden. Hierbij uitgaande van hel
standpunt. dat onderhoud en belasting
v.n de runter van dien aard zijn, dat
geen rookvorming optreedt. Wanneer
we echter de produktie van uitlaatgas-
sen gehe al willen vermijden, dient de
elektrische aandrijving van stal te
worden gehaald, hetgeen door Merce-
dES .Benz is geschied,
!Je elektromotor is voor wegvocrluigen
een aantrekkehjke krachtbron, daar
het koppel bij dalend toerental sterk
Iueneernt. Hierdoor wordt de toepas-
sing van een versnelhngsbak, zoals we
deze bij verbrandlngsmotoren gewend
zijn. overbodig.
Een bezwaar van elektr-ische aandrij-
ving was tct voor enkele jaren het
grote energieverlies, dat in de regel-
apparatuur optrad. De ontwikkeling
van de elektronische regelapparatuur
is eenter zo snel gegaan, dat thans deze
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energieverliezen tot een minimum
kunnen worden gereduceerd. En een
vermindering van energieverlies in de
fQeling van de motor betekent bij ge-
bruikmaking van dezelfde batterijcapa-
eiteit een vergroting van de actie-ra-
dius c.q, gebruiksduur van het voertuig.
Of anders gesteld: de mogelijkheid om
uitgaande v••n een bepaalde actie-radius
lichtere batterijen toe te passen.
De opkomst voor de moderne elektro-
nische regelapparatuur is reeds van
grote invloed geweest op de toepassing
van elektrische aandrijving van vork-
heftrucks, waarbij het nu mogelijk
bleek gedurende èén ploeg met één set
batterijen te volstaan.
Vaal' zwaardere voertuigen blijft de
stroomvouraierting echter de bottle-
neck,Het meest geschikt zijn nog steeds
de loodbatterijen. die echter een zeer
boog doodgewicht vertegenwoordigen.
Het is om deze reden. dat Mercedes-
Benz aan de hybride-aandrijving de
voorkeur heeft gegeven. een aandrij-
ving die - zoals het woord zegt - half-
slachtig is. d.w.z, noch het een, noch
het ander. Zo wordt in de stadskern
de benodigde energie aan de lood bat-
terijen onttrokken. tel-wijl daarbuiten
een grool deel der energie door een
dieselmotor met aangebouwde genera-
lor wordt geleverd.
3500 kl:' aan batterijen
De Mercedes-Benz elektrobus. het type
OE 3112,is in feite een normale 0 302-
bus, die voor dit speciale doel is omge-
bouwd. De 0 302 heeft een 6-torn voors,
as en een 10-tons achteras. Onder de
vloer is in totaal 3500 kg aan batte-
rijen ondergebracht, gezamenlijk 189
cellen bevattend, overeenkomend met
een arbeidsvermogen van 91 kWh. Door
de serieschakeling van de cellen be~
draagt de bedrijfsspanning 380 volt,
een spanning, die met opzet zo hoog
mogelijk is gekozen teneinde een opti-
maal rendement van de toegepaste thy-
ristorregeling te kunnen bereiken.
Om een indruk te krijgen van de bat-
terijcapaeiteit zij vermeld, dat bij een
bepaalde rijcyclus met een maximum
snelheid van 50 km/h. en een gemid-
delde haltestand van 400 m, het rijbe-
reik 5 km bedraagt bij een rijtijd van
2,5 uur.
Hierbij is rekening gehouden met het
feit, dat bij het afremmen "op de motor"
de rijmotor als generator werkt en de
batterijen worden bijgeladen. Bij nor-
maal gebruik kan worden volstaan met
de elektrische berernming. Naast deze
remmogelijkheid heeft de bus nog een
normaal drukluch tremsysteem .
Bij het genoemde rijhereik van 55 km
is uitgegaan van een ontlading van de
batterijen tol op 30 % van hun capa-
citeit. Het bijladen van deze 30 % tot
op 80 % zou tenminste één uur vergen,
zodat na iedere 2,5 uur rijden 1 uur
bijladen zou moeten volgen.
Het spreekt vanzelf, dat dit een on-

De tllvristOTTegelül{I van de rij1Jl.otor, een systeem Wllarmede de monteurs van de
toekomst zkh vertrouwd moeten maken.

Prestatiedlagraln van de OE 302. waarin tevens de waarden t'an een normale hand-
geschakelde 0 302 dieselbus zijn opgenomen.
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overkomelijk bezwaar is, nog afgezien
van het feit, dat door het veelvuldige
snelle laden en ontladen de levensduur
van de batterijen zeer nadelig zou wore
den beïnvloed.
Dit houdt in, dat zolang geen compac-
tere batterijen met een grotere capa-
citeit beschikbaar zijn de aandrijving
door batterijen alleen praktisch geen
enkel nut heeft.
De door Mercedes-Benz gekozen hy.,
bride-aandrijving, waarbij gedeeltèlijke
bijlading door een dieselaggregaat
plaats heeft, komt aan dit bezwaar ten
dele tegemoet.

De aandrijving
De 380 volt gelijkstroom-rijmotor is
achterin de bus onder de vloer elas-
tisch opgehangen. Direct aan de rijmo-
tor is een reductiekast aan geflensd , die
via een korte tussenas met twee kruis-
koppellngen de normale achterbrug
van de standaard 0 302 aandrijft.
De rijmotol' heeft tussen 1600 en 4800
omwJmin. een vermogen van 115 kW,

Ve-reiste capadt eit van het laadaggregaa t
bij gemiddelde belasting.
Het diagram geeft de relatie tussen rijtijd,
batterijgewirht, laadrap.'lciteit en looptijd
van het aggregmH weer. Duidelijk blijkt,
dat bij een langdurige rijtijd vall· 8 tot
16u.ur het batterij gewicht nauwelijks meer
een rot spee lt. Een gerif!{Je verhoging
van de capaciteit van liet aggregaat
maakt een verkleining van de batterijen
mogelijk. Bij een zeer geringe laadcapa-
citeit van het aggregaat moet dit voort-
durend in bedrijf blijven.
I. Vereiste capaciteit van /uit aggregaat.
2. Ononderbroken rijtijd; J. Looptijd van
het aggregllat; 4. Blltterijgewirht.
1050
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hetgeen overeenkomt met 156 pk. Bij
toerentallen beneden 1600 omw./min.
kan het vermogen gedurende korte tijd
worden opgevoerd tot 150 kW of 204
pk bij 1300 omw./min. overeenkomend
mel een snelheid van 22 km/h.
Hellingen van 11 % kunnen normaal
zonder meer worden overwonnen. Bij
tijdelijke overbelasting hellingen tot
16 %.
In vlak terrein bedl-aagt de maximum
snelheid 70 km/h. De acceleratiewaar-
den komen overeen met die van een

Erlorderiiche le istun9
des ladeaggregats [PS]
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Het diagram geeft een indruk t'an hel
t'erloop van de capaciteit l'11n de batterij
gedurende een Tijcydus met e<m halte-
aistand van 400 m en een ha!retijd van 3(1
seconden.
De elektrobus accelereert tot 59 kmlh en
rijdt met constante snelheid tot met de
elektrische rem wordt afgeremd. Bij het
accelereren bedraagt het nwlorvermogel\
115 kW. Iwtgeen voor de barterij neer-
komt op een I!'f!ergie-afgijte van 130 kW.
Bij het reIltmen wordt gedurende korle
t~id 149 kW teruggewonnen_

normale dieselbus. Hoewel de elektri-
sche aandrijving een grotere accelera-
tie mogelijk zou maken, is deze beperkt
tot 1 m/sec'. Enerzijds is dit gedaan
omdat een grotere acceleratie voor
staande buspassagiers onaangenaam
zou kunnen zijn. doch anderzijds om
zo zuinig mogelijk met de stroom-
voorraad om te springen.
Bij een proefrit bleek ons, dat in ver-
gelijking met een normale 0 302 diesel-
bus, u.itgerust met handschakeling. de
acceleratietijd opvallend kort was, dit
tengevolge van het wegvallen der scha-
kelpauzes.
De vreemd bekrachtigde gelijkstroom
rijmotor heeft een karakteristiek,
waarin de voordelen van de serie- en
de shuntmotor zijn verenigd. De rege-
ling geschiedt via een thyristorschake-
ling, die geheel trappenloos werkt. De
schakeling wordt enerzijds beïnvloed
door de stand van het rijpedaaJ en an-
deraijds door de vereiste trekkracht en
snelheid.

Bijlading door dieselaggregaat
Zoals reeds werd betoogd, past Mer.
cedes-Benz bijlading door middel van
een diesel aggregaat toe. Dit aggregaat
is achterin de bus ingebouwd en bestaat
uit een 4-cilindel" 65 pk dieselmotor,
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die een draaistroomgenerator aandrijft.
Dit dieselaggregaat maakt het mogelijk
om door eigen bijlading buiten de
stadskern de bus gedurende een ge-
hele dag intensief te gebruiken zonder
dat de hotier ijen teveel uitgej: ui ra-
ken. De definitieve bijlading van de
battertien kan dan 's nachts geschieden
op goedkope nachtstroom.
Het dieselaggregaat kan door de be-
stuurder naar verkiezing worden ge-
start en gestopt, echter niet worden
beïnvloed voor wat betreft hel toeren-
tal en zijn belasting. Dit heeft het grote
voordeel, dat de dieselmeter met een
constant toerental onder zijn gunstigste
belasting draait, hetgeen in eerste in-
stantie inhoudt: een laag rookcijfer en
weinig lawaai.

Interessant experiment
We zouden de Mercedes-Benz E 302
als een interessant eXperiment willen
betitelen. waarmede de fabriek - ook
Robert Bosch en Varta . waardevolle
ervaringen opdoen. Van enig prak-
tisch nul kan op dil moment nog geen
sprake zijn. Het eigen gewicht van de
bus is door de tractiemotor, het die-
selaggregaat en de 3500 kg aan batte-
rijen zodanig groot geworden, dat nog
slechts 66 passagiers kunnen worden
vervoerd. Dit maakt deze bus niet ex-
pleitabel.
Weliswaar zou hel batterij gewicht kun-
nen worden teruggebracht tot 2500 kg,
in welk geval echter door het ïrequen-
tere laden en ontladen van de batterij
de levensduur onverantwoord klein zou
worden.
Dat de getoonde oplossing nog zeer
praematuur is, blijkt ook het feit, dat
van een conventionele zware ge!ijk-
stroommotor in combinatie met een
reductiekast en een normale achter;
brug is gebruik gemaakt. De moderne
elektromotorentechniek biedt hiervoor
betere en lichtere oplossingen.
We zouden met onze gedane opmerkin-
gen niet de indruk willen vestigen
negatief te staan tegenover dit expe-
riment. Integendeel, we zijn ervan
overtuigd, dat de techniek experimen-
len behoeft om vooruitgang te kunnen
boeken.

ij

Douglas.

D" OE 302 nader bekeken:
1. OM 314-rliesel1Ho!or met rlraaisrruo!ll-

yeuerator I~

2. ko€II'€l<lÎlalor !'<lOT rijl/WUFT;
3. rijmoror mel rerlurtieka~r.
4. haagspanni "gsge<ke1r.e;
5. vijf la<H1!Jul! "rijen. 18~ ""II,,/< lie vat-

tend met een bedrijfsspannillg !'n1! SSG
volt;

6. rhyris/()TTegeling !'un rijm%r;
7. koel,,€ntila/<Jr m)Or butt.erijeu:
8. compressor "n stU1!rSeTl'O)"wlllj).
De rUmotar met aange!lensde reductie-
krult drijf!. da eel! korte tussenlls de "cI,-
lerbrug lUln. De rijm.otor be,'indt zid,
achteri n de !Ju.~under de "luer.
Wfifir zie" !Jij de nUTmale 0 S02-dieselbus
de dieselmotor bel'tndt. is JI!! Iwt diesel-
aggrell"G! onderge!J me!!!..
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