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Eerst even terug in de tijd. De dy-
namo van een Mercedes S-Klasse uit
1970 leverde 35 ampère. Bij een
boordspanning van 14 V was die

stroomsterkte goed voor nog geen
500 watt. Dat lijkt weinig, maar het
uitrustingsniveau van een luxe li-
mousine ging in die dagen niet veel

verder dan ruitenwissers en verlich-
ting. Zelfs als de bestuurder tijdens
het rijden alle mogelijke verbruikers
inschakelde, kwam het elektriciteits-

verbruik niet boven de 450 watt.
Kortom, de auto had een positieve
energiebalans. Als de bestuurder niet
teveel korte stukjes reed, kreeg de
dynamo alle kans om de accu na ie-
dere start weer helemaal vol te laden.
De State of Charge (SoC) of zoals we
in 1970 zeiden, de ladingstoestand,
van de accu zakte na de start even in
tot op zijn laagst 96 of 95% en bleef
daarna tijdens het verloop van de rit
continu op 100%. De conventionele
startaccu voelt zich heel prettig
onder die condities. En zo kon het
wel tot 1980 duren voor zo’n S-Klasse
aan een nieuwe accu toe was.

Accu moet bijspringen
Inmiddels is er veel veranderd. Het
huidige model S-Klasse zit afgeladen
vol met sensoren, actuatoren, dis-
plays, verwarmingselementen en
computers. Doet de bestuurder ge-
lijktijdig een beroep op een reeks van
de comfortvoorzieningen die hij tot
zijn beschikking heeft, dan loopt het
stroomverbruik zomaar op tot 4000
watt. Natuurlijk heeft Mercedes de
dynamo aangepast aan dat toegeno-
men gebruik. Maar zelfs met een
stroomsterkte van 220 A en een ver-
mogen van ruim 3000 watt, blijft de
elektriciteitsproductie dan af en toe
achter bij de vraag. Het is aan de accu
om op die momenten bij te springen.

Levensduurprobleem
Natuurlijk kan een loodzuuraccu dat,
maar hij komt er wel door in een die-
per ontladen toestand. De SoC kan
zomaar zakken tot 80%. Op die mo-
menten zit er meer loodsulfaat
(PbSO4) op de platen en dus minder
zwavelzuur (H2SO4) in het elektrolyt.
En omdat water lichter is dan zwa-
velzuur daalt het soortelijk gewicht
van het elektrolyt tot onder de 1,28

Accuwissel wordt specialistenwerk
Accutechniek voor veeleisende auto’s

Dankzij de CO2-wedloop hebben tal van nieuwe auto’s nu een start-stopsysteem. Die op het

oog simpele voorziening vraagt veel meer dan alleen een versterkte startmotor. Wat zijn de

consequenties voor de accu? En wat betekent het voor de werkplaats als komend jaar de ver-

vanging van accu’s in de eerste start-stopauto’s op gang komt?
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De platen in de AGM-accu zitten ingeklemd tussen glasvezelmatten die het elektrolyt bevatten. Er is geen vrij stromend elektrolyt dus kunnen de platen
tot bovenin de accubak doorlopen.

Een EFB-accu is een verbeterde conventionele accu. De positieve platen zitten in polyester vliezen met daaromheen envelopseperatoren.

AGM technologie (Absorbent Glass Mat)

EFB technologie (Enhanced Flooded Battery)
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kg/dm3 van een volgeladen accu.
Als er wat gebruikers uitgaan, kan de
dynamo wat herladen en neemt het
soortelijk gewicht weer toe. Vaak lukt
het de dynamo echter niet om de SoC
terug te krijgen op 100%. Het gevolg
is dat de toename van het soortelijk
gewicht niet evenredig over het elek-
trolyt is verdeeld. Het zwavelzuur
concentreert zich op de bodem van
de accubak. Zo sterk zelfs, dat de
soortelijke massa van het elektrolyt

daar wel 1,30 of 1,31 kg/dm3 kan be-
dragen. Stratificatie heet dat ver-
schijnsel. Het gevolg is snelle oxidatie
van het plaatmateriaal onderin, ver-
lies van capaciteit en een extreem
korte levensduur van de accu.

Meer water, minder zwavelzuur?
De accufabrikanten hadden dit pro-
bleem voor Mercedes, en andere fa-
brikanten van auto’s met veel elek-
tronica aan boord, op kunnen lossen

door met wateriger elektrolyt te
werken. Loodzuur batterijen in
noodstroomvoorzieningen gaan wel
30 jaar mee. Hun geheim: elektrolyt
met een soortelijk gewicht van 1,23
kg/dm3. Het gebruik van zulk wate-
rig elektrolyt heeft wel een prijs: een
lagere celspanning. Voor een statio-
naire installatie is dat misschien niet

bezwaarlijk, in een auto waarin ie-
dere gram en iedere kubieke milli-
meter telt, is het onoverkomelijk.

Niet-stromend elektrolyt
De oplossing kwam in de vorm van
de AGM-accu. Daarin zit het accu-
zuur vast in een Absorbent Glass
Mat. En omdat in die separator van
glasvezel het elektrolyt niet vrij kan
stromen is stratificatie onmogelijk.
Een tweede voordeel van het
 opgesloten elektrolyt is wat accufa-
brikanten ‘interne zuurstofrecombi-
natie’ noemen. Zuurstof wordt ter
plekke gebonden en krijgt niet de
kans om samen met waterstof uit
de batterij te ontsnappen. Zo blijft
waterverlies achterwege en is er
boven de platen geen ruimte nodig
voor reserve-elektrolyt. De platen
lopen door tot bovenin de accubak
en de batterij heeft meer capaciteit
bij dezelfde bakmaten.
Het gemis aan die extra vloeistof-
plas heeft ook een nadeel. Het
maakt een AGM-accu gevoeliger
voor warmte. AGM-accu’s krijgen
dan ook vaak een plaatsje in het in-
terieur. Dat kan ook, want ze gas-
sen immers niet. Ten slotte is van
belang voor de levensduur dat de
glasvezelseparator onder druk tus-
sen de platen zit. Dat voorkomt
verlies van actief plaatmateriaal.

Accu voor micro hybrids
Mooi, de AGM-accu is bestand tegen
de diepere ontlading en het onvolle-

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: JOHNSON CONTROLS / BOSCH / EXIDE

Wat bij anderen EFB heet, noemt Exide ECM, Enhanced Cycling Mat. In de start-stop-uitvoering van
ondermeer de Fiat 500 staat zo’n Exide ECM.

Inmiddels bekend component op de minpool van AGM-accu’s in micro hybrides, het Battery Monitoring System. Zijn de accuklemmen los geweest, dan
moet de BEM-code van de batterij worden aangemeld. Is de datakabel onderbroken, dan kan het nodig zijn het BMS opnieuw in te leren. De auto moet
daarvoor meerdere uren stilstaan zonder dat er gebruikers worden ingeschakeld.

Micro hybrid, de combinatie van
start-stop, regeneratief remmen
en passive boost vraagt behalve
een versterkte startmotor een
Energy Management System in-
clusief AGM-accu.

1 AGM-accu
2 Dynamo
3 Aangepaste startmotor
4 Energy Management System

5 12 volt DC/DC-omvormer
6 Verbruikers
7 Wielsensor
8 Battery Monitoring System
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Accu-eigenschappen vergeleken
Kenmerk Conventioneel EFB AGM

(Enhanced Flooded Battery) (Absorbent Glass Mat)
Plaat compressie Geen Laag Hoog
Weerstand tegen stratificatie Laag Middelmatig Perfect (niet mogelijk)
Cyclische bestendigheid Standaard  - 100% Verbeterd -  200% Extreem -  350-450%

dig laden in premium auto’s als de
Mercedes S-Klasse.
En toen kwamen de zogenaamde
micro hybrids. Bij het stoplicht zet-
ten die de motor stil, maar verlich-
ting, infotainment en allerlei andere
voorzieningen moeten gewoon
doorgaan. Bij het optrekken daarna
moet alle energie naar de wielen
dus schakelt de ‘Passive Boost’ de
dynamo uit. Bij het afremmen zet de
dynamo juist een stapje extra om zo
remenergie te regenereren, maar
daarvoor moet natuurlijk wel
‘ruimte’ vrij zijn in de accu. Kortom,
de cyclische belasting van de accu in
een micro hybrid is nog groter dan
die in een luxe limousine en de SoC
bedraagt vaak maar 60% of minder.
Onder die omstandigheden is de
AGM-batterij zo mogelijk nog on-
misbaarder dan in een S-Klasse.

EFB: start-stopaccu
Op zoek naar de laatste grammetjes
CO2-winst, kregen de afgelopen
jaren steeds meer auto’s een start-
stopsysteem. Was voor een Merce-
des S-Klasse de hoge prijs van een
AGM-accu (ongeveer het dubbele)
overkomelijk, auto’s uit de onderste
segmenten prijzen zich ermee uit de

markt. Bovendien voelen autofabri-
kanten er niets voor om vanwege
een start-stopsysteem de plaats van
de accu te wijzigen. Ook niet als de
bestaande locatie thermisch te
zwaar belast is.
De oplossing kwam in de vorm van
de EFB-accu. Zowel qua constructie,
qua prestaties als qua prijs zit die
tussen de AGM en de conventionele
loodzuuraccu in.
Eerst de constructie. Bij zo’n EFB zit
het actieve plaatmateriaal op dik-
kere roosters. Die geleiden beter
en gaan langer mee. Verder zit om
de positieve plaat een polyester
vlies. Op zijn beurt is dat weer ver-
pakt in een envelopseparator. Die

constructie voorkomt uitval van ac-
tief materiaal en is heel tempera-
tuurbestendig. Het vlies helpt na-
melijk de temperatuur te verdelen
over het plaatoppervlak. Boven-
dien beperkt het vlies het risico op
stratificatie.
Zo’n EFB-accu haalt in auto’s met al-
leen een start-stopsysteem een uit-
stekende levensduur. In auto’s die
daarnaast ook remenergie regenere-
ren en bij optrekken ‘passive boos-
ten’ is de cyclische belasting op de
accu te groot voor een EFB. Die kun-
nen niet zonder een AGM.

Let op bij vervanging!
De vraag of we een versleten AGM

kunnen vervangen door een goed-
kopere EFB-accu is daarmee wel be-
antwoord. “Niet doen!”, waarschuwt
specialist Jaap de Wit van Johnson
Controls-merk Varta. Naast de cycli-
sche belasting noemt hij nog een
reden: “De AGM-batterij maakt deel
uit van het Energy Management Sys-
tem. Op de minpool zit de BMS-sen-
sor (Battery Monitoring System) die
temperatuur, SoC en afgenomen
vermogen in de gaten houdt. Om
dat mogelijk te maken moet het
BMS de eigenschappen van de bat-
terij kennen. Die staan als BEM-code
(Battery Energy Module) op de bat-
terij en moeten via de diagnosetes-
ter worden aangemeld. Gebeurt dat
niet, of herkent het BMS de batterij
niet, dan werkt het micro hybrid-sys-
teem niet zoals bedoeld”. En dus
concludeert De Wit: “De tijd dat een
particulier een accu kan verwisselen
is echt voorbij”.

Upgraden mogelijk?
Blijft over de vraag of het mogelijk is
om een standaard accu te vervan-
gen door een AGM-exemplaar? “Up-
graden kan, ondanks de hogere
temperatuur onder de motorkap. In
een test met taxi’s in Dubai bleek,
zelfs onder de snikhete omstandig-
heden daar, de levensduur van
AGM-batterijen in auto’s die er niet
standaard mee zijn uitgerust, veel
langer dan die van conventionele
accu’s.” Kortom: “Een AGM kost meer,
maar is niet duurder”. Klinkt mooi,
maar er zijn uitzonderingen: “In de
Rover 75 is de batterij zo ongunstig
geplaatst dat de levensduur van een
AGM er bij een test korter bleek dan
die van het standaard exemplaar.”
Zolang er geen problemen zijn,
geldt dan ook eenvoudig: “Vervan-
gen door het type dat er in zat”.

Wat voor vlees hebben we in de kuip? Het BMS kent de eigenschappen van de accu als de BEM-code via de diagnosetester is aangemeld.

Resultaten van een cyclische bestendigheidstest. De conventionele accu is aan het eind van zijn levensduur na 100 ontladingen tot 50% SoC. De AGM-accu
kan er meer dan 400 aan.
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De auto is net terug uit de werk-
plaats. APK-gekeurd en grote beurt
gehad. “Zo, hij kan er weer tegen”,
zei de receptionist nog bij het af-
scheid. Niet dus. Bij het eerste beste
nachtvorstje slaat hij niet aan. “Accu
te zwak”, zegt dezelfde receptionist
nu, nadat de halve ochtend opging
aan gedoe om bij de werkplaats te
komen. Juist, testen dus, die accu’s.
De vraag is, hoe? Met de zuurweger?
Lastig, de moderne accu is onder-
houdsvrij en dus kan de weger niet
bij het zuur. En al kon hij dat wel, het
soortelijk gewicht van het zuur ver-
telt iets over de ladingstoestand,
maar belangrijker dan die State of
Charge is de State of Health van de
batterij.
Met de voltmeter dan? Als de auto
de nodige uren onaangeroerd mag
blijven staan kan die de rustspan-
ning meten. Maar ook die rustspan-
ning zegt alleen iets over de State of
Charge, tenzij de accu al definitief
overleden is.

Geleiding meten
Hoe dan wel: “Onze testers werken
volgens het conductance principe”,
zegt product manager Job la Rivière
van Midtronics. Conductance staat
voor geleiding: “De tester stuurt een
signaal de accu in. Wat er terugkomt
zegt iets over de interne weerstand.
En dat blijkt een betrouwbare indi-
cator voor de conditie van de batte-
rij.” 
Maar niet zonder meer: “Nee, als ge-
bruiker toets je eerst het type batte-
rij (AGM, gel, conventioneel) in. Een
AGM heeft namelijk een andere in-
terne weerstand dan een conventio-
nele accu. Zou de tester niet voor
dat verschil compenseren, dan be-
oordeelt hij een AGM te optimistisch
en wordt de automobilist mogelijk

met uitval geconfronteerd.”
De tester moet daarnaast ook de op-
gegeven CCA-waarde (Cold Cran-
king Ampères, ofwel koudstart-
stroom) en de meetstandaard (DIN,
IEC, EN, SAE, JIS) weten: “Je vindt die
gegevens op de batterij. De tester
meet vervolgens niet alleen de ge-
leiding, maar ook de spanning. Want

die heeft invloed op de geleiding. En
na 8 seconden heb je de uitslag.”

“Laat zien wat je doet!”
Wat die uitslag kan zijn? “Stel je
meet aan een batterij met een op-
gegeven capaciteit van 500 CCA. Is
de batterij splinternieuw, dan kun je
wel 600 CCA meten. Bij een oude

batterij, die versleten is door corro-
sie en verlies van actief materiaal,
meet je misschien nog 300 CCA. De
tester adviseert dan de batterij te
vervangen.”
Maar een lage CCA-waarde kan ook
ontstaan door onvoldoende lading:
“Misschien rijdt de auto alleen korte
stukjes, misschien is er iets mis met
het laadsysteem”, zegt La Rivière. Er
zijn testers die dat kunnen achterha-
len. La Rivière demonstreert het aan
een Opel Zafira met een conventio-
nele accu. Bij de conductance-test
mist de accu de nodige CCA’s, maar
de spanning blijft steken op 12,43 V.
Dus concludeert de tester: “Batterij
in orde, maar herladen”. Dan start La
Rivière de test van het laadsysteem.
Om conclusies te trekken moet de
tester op vier momenten meten: sta-
tionair zonder gebruikers aan, ver-
hoogd toerental zonder gebruikers,
stationair met gebruikers en ver-
hoogd toerental met gebruikers. Het

De accu als omzetmaker
Accu’s testen en laden in de praktijk

Accu’s lijden het meest in de zomer, maar geven er definitief de brui aan in de winter. Zo kan 

het gebeuren dat van iedere 100 auto’s die de werkplaats binnenrijden er 22 een slechte accu

hebben. Wie ze alle 100 test, krijgt opdracht er 15 te vervangen. Wie niet test maakt een slechte

beurt. Investeren in goede accutest- en laadapparatuur is dus zo gek nog niet.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: MIDTRONICS, BOSCH

Advies voor meer service én meer omzet: test, toon het resultaat. Dus: gebruik een tester met prin-
ter en een intelligente lader.

De (oppervlakte)spanning is prima. Multimeter
en zuurweger zouden dik tevreden zijn met
deze accu. Een goede tester weet wel beter:
“Accu vervangen”.
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scherm van de tester toont precies
wat La Rivière doen moet en omdat
de kabels lang genoeg zijn om de
afstand tussen accupolen en voor-
stoel te overbruggen, kan hij de test
zonder assistentie uitvoeren.
Het resultaat? “Laadsysteem in orde”.
Prettig voor de Zafira-eigenaar, maar
hoe zit het met het autobedrijf? Dat
heeft geïnvesteerd in een tester en
in de tijd om de test uit te voeren.
Op deze manier staat daar geen
omzet tegenover. La Rivière denkt
daar anders over: “Als je 100 batte-
rijen test, zijn er 22 slecht en krijg je
opdracht er 15 te vervangen, blijkt
uit Midtronics-onderzoek. Test je niet
en heeft de klant startproblemen
kort na de onderhoudsbeurt, dan
verlies je vertrouwen. En gebruik je

een tester met een printer, dan kun
je de klant laten zien wat je gedaan
hebt: “Uw accu en laadsysteem zijn
in orde. Alstublieft, dit is uw uitdraai.”

Accu’s laden
“Een auto als deze zou je eigenlijk
ook moeten laden”, vindt La Rivière.
Waarschijnlijk rijdt de auto veel
korte stukjes. Tijdens die ritjes krijgt
het laadsysteem niet de kans de
SoC weer op 100% te krijgen. Zo
komt de batterij in een trappetje
naar beneden. Het veelvuldig on-
volledig laden, leidt tot stratificatie
en de steeds lagere SoC tot sulfate-
ring. Een deel van het plaatmateri-
aal is dan niet meer actief. Met
laden kun je sulfatering voorkomen,
maar je kunt het niet ongedaan

maken. Er zijn fabrikanten die clai-
men dat hun laders dat wel kunnen.
Geloof ze niet!”
La Rivière treft in bijna iedere werk-
plaats een lader aan. Maar vaak
spreekt de kwaliteit van die laders

hem niet aan: “Vaak zie je oudere la-
ders, zonder intelligente laadcurve.
Zet je zo’n lader vol open, dan over-
laadt je de batterij. Hij gaat gassen,
de batterij verliest water en de State
of Health (SoH) wordt minder. Ver-
gelijk het met een deuk in een ben-
zinetank. De meter zegt dat hij vol is,
maar er zit minder in.”

Lader als back-up
De Midtronics Charge Express PRO-
laders werken wel met een intelli-
gente laadcurve: “Ze laten de span-
ning geleidelijk oplopen tot 16,5 V. Bij
die spanning wordt stratificatie van
het elektrolyt ongedaan gemaakt. Na
korte tijd schakelt de lader over naar
de bulklading bij ruim 14 V. Naarmate
de SoC oploopt neemt de stroom af.
Zit de batterij bijna vol dan schakelt
de lader naar pulsladen. In de eind-
fase daalt de spanning naar 13,1 V
constant en dient de lader alleen nog
als back-up wanneer een gebruiker
wordt ingeschakeld.”
Het is vanwege die laatste functie
dat laders als deze veel bij dealers
worden ingezet: “Een lader als back-
up voorkomt dat je bij een accuwis-
sel radiocodes opnieuw moet invoe-
ren en controlunits moet herpro-
grammeren. Bovendien wil men niet
dat de SoC van de batterij bij vertrek
uit de werkplaats lager is dan bij
aankomst. In die gevallen zit er een
lader op iedere hefbrug.” Zo’n lader
moet soms stevig aan de bak: “Bij
het flashen of testen van de diverse
stuurapparaten in de auto, worden
er allerlei actuatoren aangestuurd.
Dat kan grote stromen trekken.
Daarom bieden wij een lader die tot
50 A kan leveren.” Dat lijkt gigan-
tisch, maar BMW vindt het niet ge-
noeg. Dat merk schrijft 70 A voor.
Onder andere Fronius en Bosch bie-
den laders die dat aankunnen.

Intelligent laden volgens Midtronics. Fase 1 is een aanloopje. Fase 2 kort een hoge spanning tegen stratificatie. Fase 3 de bulklading om de SoC op niveau
te brengen. Fasen 4, 5 en 6 vormen de pulslading. Fase 7 zorgt voor back-up als een gebruiker wordt ingeschakeld.

De nieuwe Bosch BAT490 levert maximaal 90 A om te ondersteunen bij diagnose en herprogrammeren. Voor bedrijven die niet regelmatig BMW’s uit de
7-serie herprogrammeren lijkt een C3- of zeker de C7-lader, met back-upmode en een regeneratiefunctie voor diep ontladen accu’s, een meer rendabele
investering.

Wegwijzer naar acculaders en -testers
Overweegt u de aanschaf van een acculader of -tester? AMT wijst de weg naar het aanbod
op: www.AMT.nl/november2010
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