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BEDRIJFSAUTO’S
DAF lanceert prototype hybride truck

De ambities zijn hoog bij Paccar. Binnen zeven
jaar moet men de brandstofefficiency van
middelzware voertuigen voor specifieke toepas-
singen met 30% verbeterd hebben. U moet hier-
bij denken aan voertuigen die opereren in
stadskernen. Daar ondervindt de
omgeving veel last van het kwa-
lijke fijnstof dat de traditio-
nele dieselmotor (nog)
uitstoot. U begrijpt
het waarschijnlijk
al, die doelstel-

ling zal in zo’n korte tijd niet alleen gereali-
seerd kunnen worden met de dieselmotor. Er is
al veel verbeterd, maar de laatste procenten zijn
met recht een uitdaging. DAF ziet voorlopig
nog niets in de waterstoftechniek. Ook alterna-

tieven als aardgas en lpg vallen af,
omdat de diesel nu eenmaal veel effi-
ciënter en betrouwbaarder is en in de
EEV-uitvoering bovendien minstens
zo schoon kan zijn.

Geen nieuw project
Hybridetechniek is ‘hot’. Bij personen-
auto’s is deze schone aandrijftech-

niek al redelijk ingeburgerd.

Hybriderijden zal waarschijnlijk steeds popu-
lairder worden nu een aantal gemeenten in ons
land serieuze plannen hebben om ‘vieze’ voer-
tuigen te weren.
Voor de zware sector is hybridetechniek redelijk
nieuw. MAN heeft het al eens geprobeerd met
een distributietruck, maar gezien de kosten en
het meergewicht is dit concept nooit populair
geworden. Voor DAF geldt een soortgelijk ver-
haal. Al in de jaren tachtig ontwikkelde de
truckfabrikant een hybride busconcept, gevolgd
door een prototype van een distributietruck.
Deze voertuigen waren letterlijk en figuurlijk
loodzwaar, ze hadden een batterijpakket (lood-
accu’s) van maar liefst 3000 kg aan boord om
een redelijke actieradius mogelijk te maken.
Dat was ook de reden waarom die projecten
werden afgeblazen.
Inmiddels staan de zaken er anders voor. De
batterijtechniek is verbeterd. In plaats van lood-
zwavelzuur accu’s gebruikt men nu Lithium
Ion-batterijen. Deze bieden de hoogste energie-
dichtheid en zijn goed bestand tegen veelvuldig
laden en ontladen.
Het accupakket in de hybride LF bestaat uit hon-

Een diesel produceert vuil en lawaai, een elektromotor is

schoon en stil. Hybridetechniek combineert beide tot een

vernuftig aandrijfsysteem. Op de snelweg maakt de effi-

ciënte diesel de dienst uit, in dicht bevolkte gebieden

vrijwaart elektrische tractie de omgeving van emissies

en geluid. Ideaal voor distributiedoeleinden vindt DAF.

Stil, schoon en zuinig op weg

Dual
Drive

Stil, schoon en zuinig op weg

Dual
Drive

Bijna niets aan deze LF doet vermoeden dat het
om een hybridetruck gaat. En dat was ook een
belangrijke doelstelling van de initiatiefnemers
DAF, Eaton, Leyland Trucks en TNO. Sterker nog,
zelfs de chauffeur mag de tractiewisseling nauwe-
lijks merken.

Qua dimensies is de hybride LF gelijk aan zijn dieselbroer.
Geen verzwaarde chassisbalken, dezelfde eindreductie,
maar wel een geautomatiseerde Eaton zesversnellingsbak.
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pel, maar hier komt behoorlijk wat bij kijken.
De regeling is complex: wanneer gebruik je
welke tractie, hoe verloopt het wegrijden, wan-
neer schakel je over, is de tractiekeuze nog
afhankelijk van de omgeving waarin je rijdt?
Veel vragen. Aan de antwoorden wordt op dit
moment met simulaties en testen samen met
de onderzoekcentra hard gewerkt. Data worden
verzameld om de meest ideale regeling te for-
muleren en deze vervolgens vast te leggen in de
software van de hybride LF.

Hybride voor bevoorrading
Het is de bedoeling dat er in 2007 een veldtest
uitgevoerd wordt om praktijkervaringen te ver-
zamelen. Volgens DAF zijn er momenteel
genoeg gegadigden die mee willen werken. Op
zich niet vreemd, omdat veel gemeenten serieu-
ze plannen hebben voor het ‘schoner’ bevoorra-
den van de winkels en bedrijven. Een hybride-
truck zou daar goed in passen.
Of de actieradius van 2,5 kilometer, die het pro-
totype nu biedt, voldoende is voor stadsdistribu-
tie zal nog moeten blijken. Dit is uiteraard sterk
afhankelijk van hoe het aandrijfprotocol wordt

opgesteld. Waarschijnlijk wordt voor-
al tijdens het wegrijden een beroep gedaan
op de elektrische tractie. Maar de diesel blijft
vooralsnog noodzakelijk om bijvoorbeeld de
luchtcompressor en het aggregaat van de stuur-
bekrachtiging aan te drijven. DAF onderzoekt
wel de mogelijkheid om de hybride LF uit te
rusten met een kleiner gedimensioneerde die-
selmotor. Als tijdens het optrekken de elektro-
motor meewerkt, kan voor stadsdistributie wor-
den volstaan met een 150 kg lichtere viercilin-
der diesel. Gezamenlijk leveren ze dan dezelfde
prestatie als de zescilinder.
In ieder geval denkt DAF met deze hybride-
truck, afhankelijk van de specifieke inzet, 25
tot 30% diesel te besparen. Ook de CO2-uitstoot
wordt met een zelfde percentage gereduceerd.

Ook voor andere doeleinden
Ook op de thuismarkt Amerika onderzoekt
Paccar deze techniek. U moet hierbij niet den-
ken aan elektrische tractie, daarvoor zijn de
afstanden te groot. Paccar mikt daar meer op de
inzet van elektrische energie op het moment dat
de truck stilstaat. Het is daar volkomen normaal

Ad Blue-tank,
dieseltank en 
batterijpakket:
alles om de chauffeur stil en
schoon zijn werk te laten
doen. DAF denkt met deze
techniek zo’n 25 tot 30%
brandstof te kunnen besparen.

Een volwassen warmtewisselaar moet de tempera-
tuur van het koelsysteem van de power-elektroni-
ca binnen acceptabele waarden houden.

De hardware van het hybride-deel is afkomstig
van Eaton, net zoals de geautomatiseerde zesver-
snellingsbak. De 44 kW wisselstroommotor
bevindt zich tussen het koppelingshuis en de ver-
snellingsbak.

Een bakwagen leent zich goed
om het batterijpakket weg te
werken. Er is langs de lange
chassisbalken voldoende ruimte
om alle hybride-appendages te
monteren.

derd (gelijkspannings) 3,4 Volt cellen. De bruto-
capaciteit bedraagt volledig opgeladen 2 kWh.
Het pakket weegt schoon aan de haak 100 kg.

Batterij-managementsysteem
Alle problemen opgelost, zult u zeggen. Maar
een batterij, welk soort dan ook, blijft een raar
ding. De gebruiksomstandigheden zijn bepa-
lend voor het al dan niet optimaal functione-
ren van de energiedrager. Dat is voor een
Lithium Ion-versie niet anders. In de doos van
het accupakket bevindt zich een batterij-mana-
gementsysteem dat waakt over de temperatuur
en de laadtoestand. Een Lithium Ion-accu kan
namelijk slecht tegen diep ontladen en ook de
temperatuurhuishouding (mag niet boven de
70°C komen) is cruciaal voor een lang en
betrouwbaar acculeven. Om die reden is de
doos voorzien van een additionele luchtkoeling
in de vorm van een ventilator.
Daarnaast is het voertuig uitgerust met zoge-
naamde power-elektronica. In deze box wordt de
340 Volt gelijkspanning omgezet in 3 fase
wisselspanning en omgekeerd. Voor dat laatste
moet u denken aan de energie die tijdens het
remmen wordt teruggewonnen. Ook deze box
wordt gekoeld maar in dit geval met een eigen
koelvloeistofcircuit met warmtewisselaar.
De elektromotor betreft een parallel geschakel-
de 44 kW 3 fase motor. Deze is ‘netjes’ tussen de
koppeling en de versnellingsbak weggewerkt.

Complexe afstemming
De hardware van de hybride truck is eigenlijk
bestaande techniek. Veel complexer is het om de
beide krachtbronnen zo op elkaar af te stem-
men dat de chauffeur niets van een tractiewis-
sel merkt. Daarvoor heeft DAF samen met de
partners Eaton, TNO, de Technische Universiteit
Eindhoven en Leyland Trucks Ltd een aantal
maatregelen genomen. Allereerst is de LF uitge-
rust met een geautomatiseerde Eaton 6-versnel-
lingsbak. De gangwisseling wordt geregeld door
een aparte ECU die communiceert met de hybri-
de ECU. Deze stuurt ook de ECU van de Euro4
4,5 liter FR dieselmotor aan en de ECU van de
44 kW 3 fase elektromotor. Dit klinkt heel sim- Foto’s: DAF Trucks / Eaton
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dat een truck tijdens een overnachting stationair
draait om de airco aan te drijven. Een lange
afstandstruck draait daar gemiddeld 1850 uur
stationair en we weten allemaal dat de motor in
dat gebruiksgebied niet bepaald op zijn schoonst
is. Voor ons land biedt dat ook perspectief, denk
maar eens aan de aandrijving van de koelmoto-
ren en de laadklep van de vrachtauto.
Zoals u waarschijnlijk heeft geconcludeerd
betreft het hier een prototype waar nog een

hoop aan gesleuteld moet worden voordat het
zijn definitieve vorm heeft. Het hybrideproject
speelt zich nog af in een beschermde omgeving.
DAF denkt al wel serieus na over de gevolgen van
dergelijke techniek voor de werkplaats.
Waarschijnlijk zal het bestaande diagnoseappa-
raat worden uitgebreid om de nieuwe hybride-
techniek te servicen. Tevens moet de monteurs
de gevaren van het hoogspanningsdeel van het
voertuig worden bijgebracht. De 340 Volt van het

DAF onderzoekt de mogelijkheid om de LF te voorzien van een
lichtere viercilinder Paccar motor. Dat moet mogelijk zijn als
elektrische tractie meehelpt om vanuit stilstand het voertuig op
snelheid te brengen.

In deze doos bevindt zich de power-elektronica. Hierin wordt gelijkstroom omgezet in wissel-
stroom en vice versa. In het eerste geval de stroom vanaf de batterijen naar de elektromotor,
in het tweede geval de remenergie gegenereerd door de elektromotor en opgeslagen in het
pakket. Het gaat om grote elektrische stromen waarbij veel warmte vrijkomt.

Lithium Ion-
batterijpakket

Gelijkstroom/wissel-
stroomomvormer
voor ondersteunende
accessoires

Aansluit-
mogelijkheid

Motor/genarator
regeleenheid

Gelijkstroom
omvormer

Boordspanning
voertuig

Diesel-
motor

Hybride aandrijflijn

Automatisch
bedienbare
koppeling

Koppeling
bedienings-
motor

Elektrische
3-fase
motor

Regeleenheid
automatische 
versnellingsbak

Versnellingsbak

PTO

Controle module hybridesysteem

Aandrijflijn software
Hydrauliek
pomp

Laadklep of
koelmotor

Overzicht aandrijfschema hybride LF

Het aandrijfschema van
een hybridevoertuig is
op vele manieren te
projecteren. Het is niet
ondenkbeeldig dat bij-
voorbeeld laadklep en
koelmotor ook elek-
trisch worden aange-
dreven. De capaciteit
van het batterijpakket
speelt daarbij een
grote rol.

Lithium Ion-pakket vraagt een totaal andere
benadering dan de standaard 24 Volt waar
trucks momenteel mee zijn uitgerust. Het pak-
ket heeft een geschatte levensduur van 8 jaar. De
verwachting is dat de levensduur van de remvoe-
ringen door het afremmen via de elektromotor
zal verdubbelen. Men hoopt in 2008 zover te zijn
dat de hybridetechniek productierijp is. ●

Hans Doornbos

Eaton hybridesoftware

Hybridesysteem Eaton

Opties voor 
ondersteunende faciliteiten

Truckfabrikant

Vermogens elektriciteit

Signaal elektriciteit

Mechanische aandrijving
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Lithium Ion logische keus

In het batterijpakket bevinden zich
honderd 3,4 Volt Lithium Ion-cellen
die een bruto capaciteit leveren van
2 kW. De doos is voorzien van lucht-
koeling om te voorkomen dat de
temperatuur boven de 70ºC komt.

Het grote dilemma van de elek-
trische tractie vormt nog altijd de
batterij. Voor het starten en de
boordelektriciteit gebruiken we
nog steeds de lood-zuuraccu. We
onderscheiden hierbij het ‘natte’
type, waarbij de vloeistof zich in
niet afgesloten kamers bevindt,
en het ‘gel’-type waarbij het
elektrolyt is geïmmobiliseerd in
de vorm van gel.
Dergelijke accu’s produceren tij-
dens het laadproces een explo-
sief gas. Ze zijn zwaar, zeker in
verhouding tot de hoeveelheid
energie die ze kunnen bevatten.
De energiedichtheid en de ver-
mogensdichtheid zijn om die
reden laag. Grote voordelen zijn
de lage productiekosten en de
grote elektrische stromen die ze
kunnen leveren.
Nikkel-Cadmium (NiCd) is eigen-
lijk al weer op zijn retour. Het
betreft een droge accu, maar het
giftige Cadmium wordt om
milieuredenen niet meer geac-
cepteerd. Ander nadeel is het
geheugeneffect, een verkeerde
laadprocedure leidt tot een afna-
me van de capaciteit. Ze zijn wel

goedkoop en kunnen veel
stroom afgeven.

Populaire vervanger
NiCd wordt momenteel vervan-
gen door Nikkel-Metaalhydride
(NiMH). Deze heeft veel minder
last van het geheugeneffect,
maar de werktemperatuur
(onder- en bovengrens) is hierbij
relevant voor een lang en onbe-
schadigd leven. De levensduur is
onder goede omstandigheden
langer dan die van het NiCd-
type. De energiedichtheid ligt
tussen die van de NiCd en de
Lithium Ion in, de vermogens-
dichtheid is het laagst van de
drie.
De Lithium Ion (Li-Ion) heeft ster-
ke troeven. Deze kan het meeste
energie per kg opslaan en de
vermogensdichtheid is goed. Een
groot voordeel is de bestandheid
tegen frequent opladen, mits de
temperatuurhuishouding goed
geregeld is. De productieprijs ligt
nog wel hoger dan die van NiMH
maar zal zeker dalen bij grote
productieaantallen.
Als laatste noemen we nog de
Natriumzwavel (NaS)-accu. Deze
heeft een vast elektrolyt (alumi-
nium- en natriumoxide) en vloei-
bare elektroden van Natrium en
Zwavel. Deze kan onbeperkt
worden geladen en ontladen,
maar moet onophoudelijk op
300ºC gehouden worden en is
om die reden geen bruikbaar
alternatief voor mobiele doelein-
den. ●
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