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Tien jaar elektrische
auto prototypen
Het moet destijds wel een fantastisch
schouwspel zijn· geweest in New York,
zon driekwart eeuw geleden. Gecapiton-
necrdc coupeetjes met elektrische aandrij-
ving bewogen zich geruisloos voort door
de <trate n.Ncw York telde toen meer dan
cluizend pc rsone nw age ns en zest ig procent
daarvan waren elektrische wagens. On-
danks de nahij heid van vele grote Ameri-
kaanse steden riabij aardolieproduktcn-
voorzieningen was het toen lang niet ze-
ker. dat de verbrandingsmotor het zou
winnen van stoom en elektriciteit. De ge-
broeders Stanley en White waren voor-
standers van stoom en tot 1914 toe had de
elektrische auto de grootste belangstelling.
In 1913 waren er vijfendertig fabrieken en
waren er zevenendertigduizend elektri-
sche auto's op de weg. In dat jaar telde
New York 1200 elektrische auto's. 2500 in
C hicago en meer dan d uizend in Los Ange-
les. Be nzine kostte toen in de Verenigde
Staten maar acht van onze centen per liter.
Men heeft wel eens gezegd, dat als er
evenveel geld was besteed mln de entwik-
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keling van de elektrische auto. als er in de
verbrandingsmotor werd gestoken. wij nu
allemaal elektrisch zouden rijden. In Enge-
land werd op de eerste partikuliere auto-
tentoonstelling een aantal auto's getoond
uit Amerika, Frankrijk en Engeland. Vier
van de zes wagens waren elektrische au-
to's Het zwakke punt was natuurlijk de
geringe aktie radius en de lange tijdsduur
voor he! laden van de batterijen. Nog een
voorbeeld: het eerste wereld snel heidsre-
cord te land werd in 1899 met ÓJ.14 km/u
gehaald door de Franse graaf de
Chasseloup-Laubat op een elektrische wa-
gen. Om tal van redenen heeft de auto een
andere weg gekozen. die van de verbran-
dingsmotor. met alle konsekwenties van-
dien. Dat houdt in afhankelijkheid van de
aardolie-exporterende landen voor een
groot deel van de wereld. Het houdt in
olieboycot, industriële problemen, poli-
tieke verwikkelingen en zelfs oorlog. Een
woordvoerder van de regering van de Ver-
enigde Staten heeft onlangs verklaard. dat
de Verenigde Staten een hernieuwde olie-

De "Si/ellt K arrier" ontwikkeld ill santen-
werking \·tl/1 Chloride Batterijen met
Chrysler En geland, In Engeland heeft men
ook grote belangstelling \'001' de gelede
autobus Wil! Brown-Bovcri rooI' lijnver-
keer.

boycot zouden beantwoorden met een
derde wereldoorlog. Dat is een prettig
vooruitzicht. Weliswaar maakt men nau-
welijks oorlog over elektriciteit (hoewel
dat al wel is voorgekomen en nog voor-
komt) maar de ele ktrisc he auto was al in de
twintigerjaren dood en begraven. totdat de
eerste handige elektrische voertuigen voor
bestel werk in zwang kwamen. Tegen-
woordig heeft elke autofabriek Vlln enige
betekenis wel zijn eigen prototypern) van
elektrische voertuigen, De vaak onge-
hoorde milieu-eisen welke de overheid in
tal van landen stelt aan uitlaatgassen en
lawaai van automobielen. heeft de belang-
stelling voor de ele kt rise he auto weer doen
herleven. Nu na tien jaar prototypen van
elektrische auto's is het zeer zeker niet
overbodig eens een overzicht te geven van
wat op dil gebied is gedaan en bereikt.

Grote inventiviteit
Nu worden praktisch over de hele wereld
tot in Australië toe proeven gedaan met
elektrische bestelwagens. personenwa-
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gens en zelfs autobussen. De elektrisch
aangedreven stadsauto is nog steeds een
aandacht trekkend verschijnsel op de ach-
tergrond met een paar viel-kante meters
ruimte op een tentoonstelling. Niettemin:
men vindt daar altijd mensen. die dan toch
weer wat teleurgesteld zijn door de geringe
mogelijkheden van de elektrische perso-
nenwagen. Dat betekent niet. dat er geen
ernstige pogingen in het werk worden ge-
steld om het op zichzelf zo aantrekkelijke
idee tot produktierijpheid te brengen.
Desondanks heeft de elektrische perso-
nenwagen op recente tentoonstellingen het
nooit verder gebracht dan een trekpleister.
Die met grote inventiviteit en veel gevoel
voor estetika gebouwde wagens fungeren
gewoonlijk als visitekaartje voor carrosse-
rieontwerpers met grote namen. die dour
de uitdaging worden aangetrokken en die
ook veelal het geld vinden om hun plannen
te verwezenlijken. Maar waar het koets-
werk en het onderstel eigenlijk nauwelijks
problemen oproepen. werpt de aandrij-
vingstechniek een slagboom op. die slechts
moeizaam kan worden overwonnen. De
elektrische stadswagen zou nu allang wer-
kelijkheid zijn. als we niet zo ellendig ver-
wend waren door het huidige aanbod van
de automobielindustrie. Aan de andere
kant moeten we goed bedenken. dat een
elektro-auto alleen kans van slagen heeft.
als men zijn volkomen nieuwe conceptie
combineert met een nieuw gebruikspa-
troon en een aangepaste verkeerssystema-
tiek. Het is al een aantal jaren mogelijk om
een elektro-auto te construeren. die bij een
topsnelheid van zowat 20 km/u een be-

hoorlijke aktieradius heeft te bieden. Maar
de moderne mens eist nu eenmaal veel
meer. Aan dat verlangen kunnen de con-
structeurs van elektro-automobielen nog
niet ten volle voldoen. Overigens is dit
slechts een deel van het probleem. want
behalve grote snelheid en aktieradius.
staan ook comfort. ruimte. verwarming en
vooral niet te vergeten acceleratie hoog
genoeg op het verlanglijstje om de massa-
produktie van elektrische stadsauto's op
het ogenblik nog tot een min ofmeer hache-
lijke onderneming te maken. Toch is er ook
reden tot optimisme. want de voordelen
van een elektrische auto boeken ongetwij-
feld ook een hoge score. Men denke maar
eens aan de afwezigheid van uitlaatgassen
en lawaai. de handelbaarheid en wend-
baarheid van een dergelijke kleine wa-
gen.de mogelijkheid om zelf thuis te .. tan-
ken" met een gelijkrichter en de techni-
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Elektrobus Will de Rheinbahn in Diissel-
dorf, Hel is een MAN met de accu'» in een
aanhangwagentje, Met Boschmotor heeft
de wagen een vermogen \·W/ 90 kil' I'll met
dl' Siemensmotor "all 115 kw, De maxi-
mumsnelheid bedraagt 70 km /11 ell bij ('('II

kruissnelheid van 50 km/u kali dl' bus ca,
140 km a.fleJ:RC'11.

se he eenvoud. zoal s het ontbreken van een
gangwissel en koppeling. die te danken zijn
aan het soepele karakter van de elektromo-
tor. Ondertussen boeken de technici lang-
zaam maar zeker vooruitgang. Er worden
steeds lichtere. kleinere. meer efficiënte en
toch krachtige elektromotoren gebouwd.
Elektronische vermogensregelaars zorgen
voor vergaande beperking van vroeger on-
ontkoombare verliezen en vanzelfspre-
kend zit ook de accuconstructeur niet stil.

Nieuwe accutypen
Zo verwierf AFA (Varta, Duitsland) on-
langs een eerste internationale prijs op het
gebied van loodaccu's met een nieuw sys-
teem batterijen. speciaal voor de elektri-
sche aandrijving van voertuigen ontwor-
pen. De kenmerken van dit type accu zijn
een vrij hoge energiedichtheid bij groot
prestatievermogen. een maximale levens-
duur voor verschillende gebruiksdoelein-
den. een grote elektrische en mechanische
veiligheid. zeer gering onderhoud en een
universeel toepasbare combinatie van af-
zonderlijke cellen volgens het bouwdoos-
systeem. Deze eigenschappen komen
voort uil een aantal constructiedetails
zoals aangegoten poolaansluitingen. ge-
blazen dunwandige kunststof. volledig

De Elecar van dl' Asser Transportmidde-
Ienfabriek heeft thuis oplaadbare accus
ell kali 111'1'1'personen ,'en'oerell met ('{'II

snelheid I'all ca, 50 kmlu. Dl' actieradius
bedraagt 60 km. De carrosserie is van I'er-
sterks kunststof.
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lek vrije construct ie. hu igzarne pool ver-
bindingen en onderling perfekt aangepaste
componenten. Dit nieuwe accutype. dat
ook andere fabrieken in verschillende
vormen navolgen. paart een uitstekende
levensduur aan een hoge capaciteit. die
ongeveer ee n derde grote r is dan die van de
konventtonele traktiebatterijen. Een der-
gelijke prestatie was voorheen nauwelijks
denkbaar voor een loodaccu van het vroe-
gere type. De technische ontwikkeling
hee ft deze opvalt ing nu reed s gelegenst raft
en de elektrisch aangedreven stadswagen
weer een stapje dichterbij gebracht. Re-
cente onderzoekingen hebben overigens
aangetoond. dat gemiddelde zakenriuen in
de stad niet meer dan een afstand van 19.4
km per dag beslaan. dat winkelen urn-
streeks 26 km per dag vergt en dat plezier-
toe htjes in doo rsnee een afstand van HO km
zelden overschrijden. Dit resultaat maakt
duidelijk. dat er heden ten dage al heel wui
auto's gemakkelijk door elektrische voer-
tuigen zouden kunnen worden vervangen.
Een nu reeds verantwoorde prognose wijst
in de richting van een aantal gebruiksge-
bieden. die bij wijze van spreken <tl onder
handbereik liggen. In volgorde van belang-
rijkheid zijn dit: bussen voor lokale lijnen.
vruchtauto's en bestelwagens voor studs-
verkeer. personenwagens en pleziervoer-
tuigen. Zulke bestemmingen vereisen ver-
schillende accutypen. Zo moet een bus in
principe vierentwintig uur per etmaal
bruikbaar zijn. een bestelwagen is acht tot
tien uur per dag onderweg. de boodsc hap-
penwagen wordt enkele uren per etmaal
gebruikt en het pleziervervoermiddel zal
slechts in de weekends zijn investeringen
moelen waarmaken.

Filosofie
Met deze filosofie voor ogen heeft
AFA/Varta zijn systeembatterijen in drie
groepen verdeeld. De eerste is een HD
(heavy duty) type mel hoge vermogensop-
brengst voor voertuigen. die onder con-
stante belasting werken zoals bussen en

bes lel wagens met lange levensduur
03Wh/kg. 15()(Imaal herlaadbaart. In de
tweede plaats lijn er MD (medium duty
typen) mei een zo gunstig mogelijke ver-
rnogcns/gcwichtsverhouding voor kleine
bestelwagens en stadsauto's (4() Wh/kg.
700 maal herlaadbaar) en tenslotte het LD
(light duty type) met eveneens de hoogst
mogelijke vermogens. Deze hebben een
goede vermoge ns/gew ie hts Yerhoud ing.
echter een kortere levensduur voor voer-
tuigen in de recreatieve sektor (40 Wh/kg.
ongeveer 250 maal herlaadbaar. Het ver-
antwoorde compromis tussen hel aantal
laadcycli en hel vermogen per kg blijkt uit
een eenvoudige berekening. De accu van
het plezierautoutje. dat slechts in de
weekeinden wordt aebruikt kun daardoor
een leven-d Uil I' vun -ongevcer drie jaar he-
halen, Voor een stadsbus. die vrijwel elke
dag muet rijden. heeft de 150()-voudige her-
laadbaarhcid een levensduur van drie tut
v ie I' j aar tot res ultaat. Met bovengenoemd
systeem als uitgangspunt kunnen op het
ogenblik ui voertuigen worden gebouwd.
die binnen een bruikbare actieradius een
goede prestatie leveren. Wanneer men de
aktieradius te gering vindt. kan men zo
langzamerhand gaan denken aan de moge-
lijkheid om op een aantal vaste punten met
accuruilstations in te richten. waar een uit-
geput accupakket kan worden uitgewisseld

Dl' Ford-Ghia studswagen is slechts 258
cm lang: Ondanks de klein« a.!ille,illgf'l/
bied, hij plums aan der personen, De 1\'(/-
}It'll is vunfiberglus en hecft Iidllllleltlll'lI
wielen. A tinvunkelijk ;:'0/1 de wa}l"11 word" /I
uitgerust IIJ('/ een Fiëstamotor ill kleine
uitvoering, 1111 experimenteert 1/1t'1I (Jok
//IeT elect rische Iract ie.

tegen een geladen exemplaar, waarduur de
aktieradius van de elektrische auto in feite
onbegrensd zou zijn. Met de elektrisch
aangedreven MAN-bussen die op het
ogenblik in Duitsland onder gebruiksom-
standighcden worden beproefd. wordt iets
dergelijks al verwezenlijkt. Daar zij n de
accu's ondergebracht in een aanhanger.
die op gezette tijden wordt afgehaakt en
door een wagentje met opgeladen accu's
wordt vervangen. ln de tussentijd worden
de gebruikte aceu's dan weer opgeladen.

De VW EIi.'kll'Oll'tIlI.\'{JOI'I'" ell tit' "'0;:,('
wuarop de loodliuur traktiebatterijen
worden vervangen, A.owllkt'liik 0'(/1) dl' h{'-
lading hl'l'.fi tit' Il"tl!!t'll el'lI 11kIieradius I'WI

50-lOOkm. DI' laadcapuciteit in de I/{t'/IO\'-
sic uitvoering bedraagt 80U k!!. De wagen
rijdt 85 km afstand 11/('/ (','II kruissnelheid
l'tlll 50 km lil.
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om later energrc voor volgende ritten te
leveren. Eerlijkheidshalve zij opgemerkt.
dat toepasving van elektrische voertuigen
or dil mument nog geenszins een rcnda-
hek aangelegenheid is. Dal is logisch. ge-
lien de beperkte q:ha,tI waarop alle kom-
pone ntc n worde n gct~l bricccrd. Bij serie-
rr. 'd u k Iie zal de rent ub il it c it zie h ongct wij-
reid in gu nst ige zin om w ikkclcn.

l':ncrgic
EI' lijn een drietal rakloro.:n. die de 100.:-
komst van het elektrisch aangedreven
voc rtu ig in gu n si ige zi n kunne n beïn vl oe-
den: verplaatsing van de stijging van Je
cncruicbehocfte naar de landen van uo.:
de rd; wcrcld , de si ijgi ng va n win n ings kos-
ten van aardolie en gas en de toenemende
hel as ti ng van de nat iOI1<l1C'ha nde 1sbalan-
sen duur de import kosten van ruwe olie.
Deze drie raktoren begunstigen Je outwik-
k cli ng van elektrisch aangedreven voertui-
gen niet zonder meer. Er zijn ook andere
:IJternatie\'e voertuigen. Hct clcktrisc h
uungcd re ven voert U ig z ~II zO n groot ste aan-
trekkelijkhcid in een redelijk nauwkeurig
Ie bepalen vorm van toepassing vinden.
niet in Je laatste plaats dool' de beperking
van de bat tcrijlad ing. II itgau rule van deze
bc pc rk ingc n gelde n al s s tcrk ~IC voordelen
hel gu nslige rendement. een eenvoudig en
hetrouwbaar hcdriif en een voorspelbare
verz, 'rgi ng' infruxt ruk tuur. Aa nge lie n met
name het laHIslgennemde punt benevens
de lint \\ ikkeling van de voertuigen zcl I-
momcrucel gccnvzin-, te verwezenlijken is,
moel de ontwikkclinu daarvan vnOITHn!!
worden gege\' en _te nc fmic ge reed te Lij n or
het ogenblik. waarop de eerder genoemde
risikofakturcn hun Yolk zwaarte zullen
doen gelden, Orulunk-, het kil. dal Je stij-
ging van energiebehoefte in Eurora in
grot c Irek ken voors 1'.::1 haar is. zal de t ut ale
wereldbehoefte hier ver hovenuiteaan.
me! name door cc n zce r ~te rkc "tljging in
de landen, met name door een sterke stij-
ging in de landen van de derde wereld.

D,"lr men wel mag aunnemen. dat de z.g.
untwikkclingxlarulcn de stijging van hun
behoefte aan energie zeker niet van hel
begin ar aan n1'::1 betrekkelijk gccornpli-
cecrdc middelen Ib_ v_kernenergie) kun-
nen hestrilden zal in den· landen een ho-
ve n mut igc vraag na.rr ,i m re le I' energie-
hl'\ mncn om st aa n. Ill. a. w , a~ln!t,1ie. aard-
gas en steenkool. Or hasis van recente
~ch,l1t ingc n schijnen de torale wereldolie-
voorrade n nog voor la nge tijd t<lere ikcnd Ie
I iin. Desoud an ks zulle n de aanueioonde
rcserves van 'JO miljard Ion hij een curnulu-
Iicvc si ijgingshehoctk van (, IK! perjuur al
in het jaar I 'N.' geheel verbruikt /ii n. 01'
dal 111"111ent moe te n de vcrnu 'cd de' re '" r-
\ e, exploitabel zjjn of wel nWI1 moet l'en
sterk verbeterde - winningstee hnick ont-
wikkelen. Beiden gaan echter gepaard met

VOI..KSWAGEN-TAXI MET HY8RIO·AANORIJVING

-el~k~l{lrlloL(fr

bë noll nemot 0/) r

cc n hel a ngrij kc wi nn ings k,1ste n si ijgi ng.
Hel is lell\ zeer dl! vraag of he: wel loont
om aardolie uit leigesteenten IC winnen.

Electricitel!
01111rem de kus len va n electric iteil he-
<c hik t men 0vc r zeel' on voldoe rule gegc-
vens, niet voor wat l'entrales aangaat. die
aa rdol ie _ aa rdgus of slee n kool gebruike n.
maa r wel inst alla t 1c~ die J;I1el k erne ne rgic
werken _ De ze ()n he kc ndc ra k tor - unhe-
kc nd. II ant nog n iel or grote sc haal in ge-
hruik - is nuk van invloed op de uniwikke-
line van de clcc trixchc auto. Eleklrische
ce ~ Iralcs werkend (l r kc rnenergie hebbe n
cc n hoger re rule men 1.dan therm isc he een-
trulcx. Het be-te rendement geven f!i bij
voortdurend gelijke produkt ie. De be-
hoefte aan clckuisc hc energie, zoals die nil
wordt gebruikt. kent duidelijke en onver-
mijdelijke piekuren. Hel verbruik is niet
over hel hele etmaal verspreid. Dal ver-
k laan de grote hclangs Id Iing va n c lectric i-
le its prod UI.:en ten \'001' het c Icc I ri se h aan-
gedreven voertuig. Duarrncc zou men dl'
periodc-, huiten de riekuren kunnen ge-
hTUikcn , waardoor hij na een con tin u pro-
duktie wordt verkregen. De grote Haag is.
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I..;IJ~IJ'!!'lolTl'iorm~rmet
elck!1 (l.pn~umtll i~c.he
kOPDI']'I,(lg:

k(Jpp~lörnvO'fll(!-r mel
olektr opneurna! i~l:fle
J,.;,oppE!"rlnl]

VO/kSH'II1!l'1! met hvbrid-aandrijvitu; 0/.1

///('('1.",'1'.1/101/.' taxi, '0" aalldl'(jI'!Il1! WI/I'd!

!-:I' 1'1/1'111(/ den,I' cell rombinut ie 1'111/ ('('II I',' 1'-

brandingsmotur Jllf'l clektrisclu: motor. III

dl' 1))·III/('II.\·I(/(/rijdt de wagen uitsluitend op
l'/f'/;.tridleil.

wat er moet gebeuren or hel gebied van
clc kt rise he cent rules al s er des nac ht s hon-
de rdd IIizend. ce n hnl f miljoe n of missc h ie n
wc I meer dan een 111iljoc n ace ucumhina t les
Iegelijk aan het opladen ziin. Aan de an-
dere kimt: dil probleem is onderkend en de
technische muecliikhcdcn 1.1111 zonder
meer a~lnwel.ig.~M~ll mag aannemen, dal
de elektriciteitswinning gelijke tred nIl
gaan houden met de ontwikkeling van de
elektrische auto. Voor helopenhaar ver-
voer heeft men al praktische nniwikke-
lingsvurmcn in beproeving. In Mönchcn-
Gladhac h en in Dûsscldorf rijden husser:
mei hauerjjcn. Men heeft Je 'nadelen wel
degelijk ingezien. wals de beperkte aki ie-
rad ius. het ti: it. dat de batte rije n n iel on-
middellijk herlaadbaar zij n en Jat men te
maken krijgt met cell hoog percentage bat-
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terjjgewicht tegenover het totaal voertuig-
gewicht . Men heeft in genoemde steden de
aktieradius en de laadproblematiek opge-
lost door omwisselstations in te schakelen.
Er is nog een tweede oplossing in ontwik-
keling een combinatie van een bovenlei-
ding en van een batterij systeem. Nu heb-
ben bovenleidingen vele nadelen. Ze zijn
kwetsbaar. hebben betrekkelijk veel on-
derhoud nodig en zijn niet rendabel op ma-
tig bereden trajekten. Maar het is wel van
belang dat ingeval van versperringen.
stagnaties e.d. de stadsbus op batterijen
een omweg kan maken zonder van de bo-
venleiding gebruik te maken. In Esslingen
heeft men een dergelijk systeem in beproe-
ving, In Engeland experimenteert men met
elektrische autobussen. taxi's en vracht-
wagens. terwijl er al duizenden elektrische
bestelwagens in gebruik zijn. In Australië
is al twee jaar een Amerikaanse bestelwa-
gen van het merk Battronie in gebruik.
Men heeft hier ook een viertal Enfield elek-
trische wagens in gebruik. In Engeland
loopt een bus van Birmingham naar Man-
chester volgens het Lucassysteem ge-
bouwd. De Lucasbus heeft veel punten
van overeenkomst met de Chloride Silent
Rider. De Silent Rider kan 34 passagiers
vervoeren en gebruikt twee stel accu's per
dag met een wisseling van de accucombi-
natie omstreeks het middaguur of met een
oplading des nachts. De Lucasbus kan een
hele dag draaien zonder bijladen. De
Lucasbus rijdt het trajekt Birmingham-
Manchester van ca. 140 km in een tempo
van ongeveer drie uren. De Lucas autobus
heeft een carrosserie van glasfiber en
lichtmetaal en een motor van 360 v die 100
kw geeft. De wagen is voorzien van een
elektronisch gestuurd systeem, dat de bat-

terijen bijlaadt als de wagen afremt. Alleen
de ontwikkeling daarvan kostte Lucas vijf
jaar tjjd. Bij volledige belading komt deze
bus van stilstand tot 50 km/u in vijftien
sekonden en de topsnelheid bedraagt 70
km/u. Lucas heeft veel gedaan voor de
ontwikkeling van accu's voor tractie van
wegvervoer, maar heeft zich een doel ge-
steld van 40 wh/kg energiedichtheid gedu-
rende vijf uren. Hoewel men aanneemt,
dat de doorbraak van natrium-zwavel bat-
terij spoedig komt. blijft Lucas de voor-
keur geven aan lood-zuur accu's voor trac-
tie.

Japan
Er bestaat in Duitsland een maatschappij
ter bevordering van het elektrische stads-
verkeer. die zich bezighoudt met de ont-
wikkeling van elektrisch aangedreven
voertuigen. voornamelijk autobussen in
samenwerking met de elektriciteits-
industrie en verschillende automobielfa-
brieken. Als eerste resultaat van deze sa-
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Dl' Hybride-aandrijvingsautobus IWl

Mercedes-Benz.

menwerking werden in de reeds voor-
noemde stad Düsseldorf twintig elektri-
sche autobussen van MA r in gebruik ge-
nomen. In de staat Baden-Württemberg
beproeft dezelfde organisatie drie
Mercedes-Benz hybride-elektrische auto-
bussen. Tegelijkertijd worden dertig Mer-
cedcsbussen en twintig VW elektrowagens
beproefd in diverse steden en ook op bui-
tentrajekten. In Japan. het land zonder
olie, is de ontwikkeling van het elektrische
voertuig tot .. nationale zaak" verklaard.
waaraan de regering 50 miljoen gulden be-
steed. In de Verenigde Staten zijn door de
volksvertegenwoordiging 160 miljoen dol-
lar beschikbaar gesteld voor hetzelfde
doel. Maar het zal wel zo gaan als in vele
gevallen: wie de meeste ontwikkelingsja-
ren en praktijkjaren achter zich heeft. heeft
de grootste voorsprong. Dat geldt onge-
twijfeld voor de Duitse Bondsrepubliek.
waar al zeer belangrijke resultaten zijn
verwezenlijkt. Maar ook in Frankrijk is
een niet onbelangrijke reeks van fabrieken
die elektrische voertuigen voor diverse
doeleinden bouwen. Hier volgt men on-
danks alle grote plannen de politiek van de
prototypen. een punt waarop de Franse
vliegtuigindustrie in de dertiger jaren zo-
zeer heeft gefaald. omdat men uiteindelijk
door de bomen het bos niet zag. Waar echt
Frans heftig wordt gediscussieerd over al-
lerlei prototypen. ziet hier er in la douce
France nog niet bepaald goed uit voor de
elektrische voertuigen. Men aarzelt in
Frankrijk nog tussen twee systemen. Bij
een elektrisch voertuig wordt de batterij
geladen dooreen elektrische generator. die
b.v. wordt aangedreven door een verbran-

Voorbeeld Will de nieuwe serie De-
//lag/MBB stadsvervoerswagen ill hall-
geilde uitvoering: Door de geleide rails is
de route )'WI dit voertuig hij voorbaat vast-
gelegd.
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di rigsmotor. De ba! terij vang! de verander-
lijke belasting en pieken op. die door het
verkeer en de toestand van de weg aan het
voertuig worden opgelegd. Elektrische
traktie motoren onttrekken energie aan de
batterij en leveren die ook weer terug. af-
hankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
De generator levert voortdurend een con-
stant vermogen aan de batterij. Het ver-
schil tussen beide systemen blijkt uit het
feit. dat in het geval van de auto gelijk-
stroomenergie wordt geleverd <I<Ineen ge-
lijkstroommotor. waarbij de stroom gere-
geld moet worden. maar geen transforma-
tic van he! elektrische vermogen nodig is,
terwijl in het geval van het gebruik maken
van daling in de stroomlevering. vanuit een
wisselstroombron vermogen in een batterij
wordt opgeslagen. Deze energie wordt dan
gedurende het terugleveringsproces weer
in wisselstroomvermogen omgezet. Hier-
bij wordt dus het aspekt van de regeling
van de elektrische energie verzwaard door
de noodzaak van gelijkstroom/wissel-
stroom omvorming. Regeling en con venae
van elektrische energie wordt door elek-
tronische omvormers uitgevoerd. als af-
metingen en gewicht belangrijk zijn. zoals
in voertuigen en daar waar betrouwbaar-
heid en een snel reactievermogen op onre-
gelmatige voedings- en belastingscondities
van belang zijn. van elektronische conver-
ters met bilaterale energiestroom. d.W.Z.
die waarbij energie van de batterijen naar
de motor toegevoerd kan worden en om-
gekeerd. is de technische uitvoerbaarheid
aangetoond. Deze conveners verkeren in
verschillende stadia van ontwikkeling. De
eisen betreffende onvoorwaardelijke be-
trouwbaarheid en licht gewicht worden
steed s belangrij ker. Een 0nderzoe k op di t
gebied wordt uitgevoerd in het laborato-
rium voor vermogens-elektronika aan de
Technische Hogeschool in Delft. Dit werk
heeft betrekking op het vertalen van de
begrippen van betrouwbaarheid en licht
gewicht van de apparatuur. zoals die in de
ruimtevaarttechniek worden gebruikt.
Men maakt daarbij gebruik van hoge in-
terne frequenties (10 k Hz) voor betrouw-
bare. kortsluitvaste en efficiënte (97 peil
omzetting van elektrische energie.

Laadstations
Men hoort weinig over de ontwikkeling
van de laad- en batterijwissel-stations.
Voor de grote .. men" houdt de elektrische
auto op bij het voertuig zelf. Deze stations
zijn echter van evenveel belang als een
benzinepomp voor een automobiel. De he-
trekkelijk geringe energiedichtheid van de
huidige lood/zuur accu's vormt voor de
lijndienstbussen b. v. een groot technisch
probleem. Aangezien een bijladen van de
accu in de wagen tijdens wachttijden bij
vertrek- en eindpunten wegens natuur-
kundige en chemische redenen slecht'> in
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beperkte mate mogelijk is. heeft men in
Duitsland een station ontwikkeld, dat met
een druk op de kno p in d fie tot viif minute n
een lege accucombinatie kan wisselen met
een geladen combinatie. Daarbij is gebruik
gemaakt van het bouwdoossysteem. Het
station (ontwikkeld door MAN. Bosch.
Siemens. Varta, Brown-Boveri en
Heesch) heeft een mechanische installatie
voor het wisselen van de accucombinaties.
De bus wordt langs een rail aan het station
gebracht. waar de wisseling automatisch
geschiedt. Tijdrovend rangeren is niet no-
dig. De installatie bestaat uit een lift met
drie boven elkaar liggende laadtafels.
Twee hiervan bevatten geladen accucorn-
binaries. de derde is leeg en bevindt zich
altijd voorde opening in het autobusonder-
stel. De derde tafel dient voor het opnemen
van de lege accucombinatie. Het in- en
uitrijden van de accu's geschiedt door
middel van een volledig geautomatiseerde
transportinrichting. Het gehele gebeuren
wordt bediend door een druk op de knop.
Het laden van de accu's geschiedt volau-
tomatisch via twee gelijkrichters. Men be-
hoeft niets aan te sluiten. noch in de wa-
gen. noch aan de laadapparatuur. Conti-
nubedrijf is mogelijk. omdat de laadtijd
korter is d,1Ode tijdsduur van het bustra-
jekt. De elektrische stroomvoorziening
van dit systeem geschiedt UOOI' de normale
elektriciteitsvoorziening en kan op ver-
schillende spanningen worden afgesteld.
Met een enkel stel vers geladen accu's leg-
gen de bussen ca. 40 km af. De laadduur in
een gemiddeld lijnbedrijf bedraagt 55 mi-
nuten. Menis hiermede aan een belangrijk
nadeel van de elektrobus tegemoetgeko-
men. namelijk een kortere laadtijd. Maar
de financiële aspekten van de elektrische
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Elektrische taxi \'WI Lucas-CAY. De H'tI-

geil heeft 1'1'11 maximumsnelheid \,{111 96
km/It ell kan 16U km rijden zonder bijladen
IJl' (lCCIt verwisselen. De carrosserie be-
s'tuatllitlichtmelCllll I'll glasfiber en de mo-
tor is een CAY produkt. Momenteel expe-
rintenteert men met dit type taxi ill LOIl-

dell.

wagen - bus. vrachtwagen. privévoertuig-
zijn nog lang niet opgelost. Dat kan pas als
er werkelijk een industrie van elektrische
voertuigen op grote schaal ontstaat. Men
kan ook van de andere kant af werken.
narnelijk door het heffen van een luchtver-
ontrei nigi ngs belas ti ng voor voertuigen
met een verbrandingsmotor. waardoor het
prijsverschil tussen beide vormen van
transport wordt verminderd. Aan de an-
dere kant zullen de elektriciteits-
producenten zich ook moeten aanpassen.
Wat wij hebben kunnen laten zien is dus
niet meer dan een tussenbalans. De ko-
mende tien jaar zullen leren of de elektri-
sche voertuigen in diverse verschijnings-
vormen een toekomst hebben. De techni-
sche mogelijkheden zijn er.
Hue de min of meer vicieuse cirkel wordt
doorbroken. za! de tijd leren. Hoe meer
elektrische centrales gaan werken op kern-
enenergie, des te nijpender wordt het pro-
bleem van de auto in al zijn vormen. Het is
nagenoeg het enige projekt dat de nachte-
lijke stroomproduktie kan opnemen. In de
huidige vorm is de accu voor traktie bijna
ongeschikt. maal' meer en meer zullen
voertuigen uitsluitend in steden werkende.
aan hogere eisen t.a.v. lawaai en uitlaat-
gasbepalingen onderhevig zijn en dan is de
elektrische traktie wellicht de enige oplos-
sing.
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