
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



MILIEU
Werking en voordelen two-mode hybrid

Alternatieve hybridetechniek voor grote auto’s

Ook toen de autoverkopen nog bloeiden zagen grote fabrikanten, inclusief General

Motors, dat ingrijpende en snelle veranderingen in de autowereld onvermijdelijk zijn.

Dat vraagt tijdige ontwikkeling van nieuwe techniek, zoals de ‘2-mode hybrid’-aan-

drijving. Een flexibel hybridesysteem, voortgekomen uit een intercontinentale samen-

werking. In de VS is de productie inmiddels gestart, Europa volgt. Vooraf vast een les

in hybridetechniek.

In het najaar van 2005 ging officieel de Global
Hybrid Cooperation van start, gevormd door
General Motors, BMW en DaimlerChrysler. Een
jaar of wat eerder waren GM en DaimlerChrys-
ler al een samenwerking begonnen. Met ge-
deelde kosten voor ontwikkeling en productie
moest deze uitzonderlijke samenwerking een
zeer f lexibel hybridesysteem voor grotere
auto’s uitwerken.
In de nabije toekomst zag je ook toen al met
neonletters ‘zuinigheid’ geschreven staan. Dui-
delijk was dat BMW, Mercedes en twee van de
Amerikaanse Big Three dat niet konden berei-

ken door snel om te schakelen op alleen het
bouwen van kleine dieselautootjes. Het alterna-
tief is een hybride-aandrijving met benzine- en
elektromotor.

Economische achtergrond
Maar dan wel met een systeem dat past in de
topklasse. Een systeem dat weg weet met
zwaardere auto’s, hoge eisen aan de prestaties,
en dat maximale zuinigheid oplevert. Niet al-
leen in de stad, maar ook op de snelweg. Geen
geringe opgave.
De samenwerking werd vooral ingegeven door

kostenoverweging. Hybridetechniek is duur. Te
meer als het toegepast moet worden in de luxe
klasse, met beperkte productieaantallen.
Samen doen is dan de enige manier om ‘eco-
nomy of scale’ te halen, en hybride topklassers
voor acceptabele prijzen te kunnen bieden.
In 2007 was de ‘2-mode hybrid’ klaar, en kon
de productie beginnen die General Motors cen-
traal zou verzorgen. Vorig jaar verschenen op
de Amerikaanse markt grote suv’s met dit
hybridesysteem van Chevrolet (Tahoe) en
Dodge (Durango). Nu gevolgd door Cadillac, en
zojuist heeft Mercedes-Benz voor de VS een

Zuinig zonder
prestatieverlies

Het complete 2-mode hybridsysteem
is hier geïllustreerd in de net ver-
schenen enorme suv Cadillac Esca-
lade. Onder de achterbank het
accupakket, middenin de two-mode
hybridtransmissie. Bovenin de motor-
ruimte de watergekoelde spannings-
omzetter/regelaar, helemaal voorin
de 12 V accu.
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De hybridetransmissie in hoofdcomponenten. Merk
op dat er geen koppelomvormer is. Vooraan zien
we een van de elektromotoren, achteraan een van
de planetaire tandwielsets.

Bij de eerste blik 
lijkt het samenstel van 
de 2-mode hybrid gewoon 
een automatische trans-
missie, met de tandwielsets die 
de twee elektromotoren omringen, en 
onderin een hydraulisch regelorgaan om de plane-
taire tandwielen te schakelen.

zamer draaien, naarmate de wielen sneller gaan.
We hebben dus een traploze elektrische trans-
missie, die het wieltoerental kan variëren bij
constant toerental van de verbrandingsmotor.

Slechter elektrisch rendement
Het hiervoor beschreven systeem beschrijft de
werking van Hybrid Synergy Drive in de Toyota
Prius. Dat heet in dit verhaal ‘1-mode’. Waar
het om gaat is dat er maar één werkingswijze
met één mechanische overbrengingsverhou-
ding is. Vanaf stilstand drijft de benzinemotor
de generator en wielen aan, met hulp van een
elektromotor. Alleen via de elektromotor kan
de overbrenging tussen benzinemotor en wie-
len geregeld worden.
Er gaat dus meestal een deel van het benzine-
motorvermogen via generator en elektromotor
naar de wielen. Tot het punt van de ‘hoogste
versnelling’, waar de generator stilstaat en de
elektromotor niet meer helpt. Alleen dan is er
puur mechanische overbrenging.
Dit laatste is heel belangrijk met het oog op het
brandstofverbruik. Puur mechanische over-
brenging met tandwielen heeft een zeer hoog
rendement. Dat heeft een elektromotor niet,

maken, naast een conventionele, zonder grote
verbouwingen te plegen.
In het hybridesysteem werkt één elektromotor
als generator, die de andere elektromotor
voedt, en met een eventueel overschot aan
stroom een accupakket oplaadt. Een planetair
tandwielstelsel verdeelt het ingaande vermogen
van de verbrandingsmotor naar twee uitgan-
gen, de generator en de wielen. Daarmee werkt
dat tandwielstelsel ook als traploze transmissie:
hoe sneller de generator draait, hoe langzamer
de wielen gaan.
Er zijn dan twee uiterste punten. Eentje waar
alle vermogen naar de generator gaat, en de
wielen stilstaan. En andersom, een punt waar
de generator stilstaat en alle vermogen naar de
wielen gaat. Via de tweede elektromotor, ook
gekoppeld aan de uitgang naar de wielen, is
toerentalregeling mogelijk. Met het afgegeven
generatorvermogen helpt hij om de wielen op
gang te brengen. Bij constant toerental van de
verbrandingsmotor gaat dan de generator lang-

Deze tekening toont duidelijk de zo essentiële drie
tandwielsets, voor en achter de rotors en stators
van de elektromotoren.

hybride ML-suv onthuld.
Voor Europa is deze techniek te duur meent
Mercedes, omdat hier de ML 450 Hybrid het
moet opnemen tegen dieselversies. In Amerika
is dat anders. Amerikanen zijn namelijk nog
steeds niet dol op diesels, en die pakken daar
bovendien extra duur uit door de benodigde
BlueTec-uitlaatgasreiniging. Naar we begrepen
zal BMW zich echter niet tot de VS beperken,
wanneer later dit jaar hun toepassing van 2-
mode hybrid begint in de X6.

Elektrische transmissie
De 2-mode hybrid moest een sterke hybride
zijn. Niet alleen in staat de benzinemotor te on-
dersteunen bij acceleratie, en remenergie als
stroom in accu’s op te slaan, ook sterk genoeg
om puur elektrisch te rijden. Hij moest aan
zeer uiteenlopende automodellen aangepast
kunnen worden. Daarom zijn varianten ont-
wikkeld voor achterwielaandrijving met motor
in de lengte, voorwielaandrijving met dwarse
motor, en zware auto’s (pick-up, suv) of minder
zware (sedans).
Het meest voor de hand liggend concept was de
seriële hybride zoals Toyota/Lexus toepast, met
elektrisch variabele transmissie. In plaats van
een gewone (automatische) transmissie komt
een samenstel van twee elektromotoren en een
planetaire tandwielset. Verpakt in hetzelfde
huis als van een gewone automaat. Dan is het
makkelijk een hybride versie van een auto te

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



MILIEU
Werking en voordelen two-mode hybrid

met een derde planetaire tandwielset. We be-
ginnen weer even vooraan. Vanaf de benzine-
motor wordt het vermogen in een planetair
stelsel afgetakt, deels naar de generator en
deels naar de wielen. Het deel dat naar de gene-
rator gaat kan achter die generator nogeens
worden afgetakt, naar de wielen toe. Weer met
een planetair stelsel, aangedreven vanaf zowel
generator aan de ene kant, als elektromotor
aan de andere kant. Met aan de uitgaande kant
de wielaandrijving.
Nu hoeft de generator niet alleen via stroomop-
wekking en elektromotor mee te helpen in de
aandrijving. Er kan ook mechanisch, met hoger
rendement vermogen worden afgetapt. Deze
tweede vermogensvertakking kreeg de aandui-
ding ‘mode 2’.

Vier versnellingen
We doen er nog twee koppelingen bij, rond het
middelste planetaire tandwielstel. Daar kunnen
we nu mee schakelen in twee versnellingen.
Ook kunnen we de generator en elektromotor

mechanisch koppelen. Zo ontstaat
een parallelle hybride, de gekop-

pelde generator en elektromo-
tor worden beide alleen
gebruikt om op stroom uit
de accu te helpen bij accele-
ratie, of om de accu te laden

bij afremmen. We hebben ook
in het midden en achteraan een

schakelbaar planetair tand-
wielstel. Dus tweemaal twee
versnellingen met vaste over-
brengingsverhouding.
We vatten het samen. Er is

een elektrische modus 1 en 2,
zonder of met mechanische af-

takking na de generator, beide met traploos va-
riabele overbrenging naar de wielen. Dan heb-
ben we de parallelle schakeling, waarin het
volle vermogen van de verbrandingsmotor me-
chanisch wordt overgedragen. Hier zijn vier
versnellingen beschikbaar. In de eerste en
derde kunnen zowel de generator als de elek-
tromotor op accustroom meehelpen bij de aan-
drijving. In de tweede en vierde versnelling kan
maar één motor helpen.
De clou is dat deze nogal ingewikkelde opstel-
ling minder verliezen kent dan een ‘gewone’ 1-
mode hybride. Daarnaast is hij met zijn vaste
versnellingen beter geschikt om ook op de snel-
weg besparing te halen uit een hybride.
Hoe ziet het eruit bij de Mercedes-Benz ML 450
Hybrid? Die heeft een 3.5 V6 met 205 kW en
350 Nm. Voegen we de 2-mode hybridinstallatie
erbij, dan hebben we 250 kW en 517 Nm be-
schikbaar. Bij 10,7 l/100 km gemiddeld verbruik
volgens Amerikaanse norm. Ruim 2 l/100 km
minder dan een ML 500 achtcilinder met nage-
noeg gelijke prestaties. ●

Peter Fokker

Alleen aan een heel klein beetje verhoogde motor-
kap is de Mercedes ML 450 hybride te onderschei-
den van zijn niet-hybride soortgenoten. Onder die
motorkap zie je niet eens direct een motor, alleen
plastic deksels.

als je er eerst eentje gebruikt om stroom op te
wekken, en nog een om daar weer mechanische
arbeid van te maken. Een 1-mode hybride moet
proberen altijd zo gauw en zo lang mogelijk in
de hoogste versnelling te komen. Op alle an-
dere bedrijfspunten is hij onzuiniger dan een
gewone mechanische aandrijving.
Behalve wanneer de elektromotor stroom uit
de accu’s gebruikt, die is opgewekt tijdens af-
remmen. Maar er kan erg weinig remenergie
teruggewonnen worden, in verhouding tot de
gevraagde aandrijfenergie. Eigenlijk alleen in
en om de stad maakt dat het rendement met
een hybride-aandrijving beter dan met puur
mechanische aandrijving.
Nog maar een gewone versnellingsbak erbij
dan? Dat wordt helemáál te duur en te groot.

Tweede vertakking
Het feit dat de elektromotor steeds actief is zo
lang niet de hoogste overbrenging gebruikt
wordt, betekent ook dat die motor erg snel
moet kunnen draaien om ook bij hoge rijsnel-
heid als toerenvariator te kunnen werken. Daar
kun je wat aan doen met een mechanische
transmissie achterop het hybridesysteem.
Zoals Lexus toepast, met een tweeversnellings-
bak die het toerental van de elektromotor bij
hoge snelheden terugschakelt. Ook hier in de
vorm van een compacte planetaire tandwielset,
en een koppeling om die te schakelen. Dit doet
niets af aan het feit dat het aandrijfvermogen
vaak deels elektrisch, met lager rendement
overgedragen wordt. Daarvoor is de 2-mode
hybrid bedacht, met een extra aftakking voor
het vermogen.
Deze zit tussen generator en elektromotor in,

Ook deze forse inverterkast hoort erbij, om de om-
streeks 300 V gelijkstroom van of voor de accu’s te
vertalen naar wisselstroom naar of uit de elektro-
motoren/generatoren.

De Global Hybrid Cooperation ontwikkelde ook
deze elektrische aircopomp, waarmee de klimaat-
regeling doordraait tijdens elektrisch bedrijf, of als
het start/stopsysteem alle motoren stilzet.
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