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TECHNIEK
PSA e-HDi start-stopsysteem

Nieuw Valeo iStARS ook voor diesels

Met alle rumoer rond elektrisch en hybriderijden, blijft het voor de koper van nu voor-

namelijk nog toekomstmuziek. Wat wel al bij heel wat modellen kan is een start-stop-

systeem, ook wel modieus als ‘microhybride’ betiteld. PSA wijdde er zelfs een aparte

persconferentie aan, omdat ze een nieuw systeem brengen. Wat is daar bijzonder aan?

Peugeot en Citroën
microhybrides

De speciale onderdelen van e-HDi zijn allemaal on-
der de motorkap geplaatst, zodat niet ergens an-
ders in de carrosserie extra inbouwruimte nodig is.

onderdelen. Het lijkt dus geen al te moeilijke
klus, zo’n start-stop inbouwen. Citroën was al
heel vroeg bij deze mode met een C3 en C2
voorzien van start-stop vanaf 2004. Waarom
hebben alle PSA-modellen dat dan nu nog niet?
Het ging bij die Citroëns om benzineversies, en
een systeem met gecombineerde starter/genera-
tor. De meeste merken gebruiken nu een ver-
sterkte normale startmotor. Een generator die
tevens als starter kan dienen was niet sterk ge-
noeg voor grotere motoren, al helemaal niet

In hoog tempo krijgen auto’s van klein tot
groot een automatisch start-stopsysteem aange-
meten, waarmee gemiddeld zo 5 tot 8% gewon-
nen wordt in de ECE-verbruikscyclus. Dus ook
in de CO2-uitstoot. Met een ingreep waarvoor
niet de halve auto, of de hele motor verbouwd
hoeft te worden.
Graag helpen toeleveranciers aan de benodigde

voor diesels. Terwijl Citroën en Peugeot juist
veel diesels verkopen. Vandaar dat het wachten
was op een tweede-generatie startgenerator die
diesels kan aanzwengelen.

Nadruk op diesel
‘Directeur des Marques’ Jean-Marc Gales intro-
duceert e-HDi als een ‘strategische ontwikke-
ling van de PSA-groep’. In grote lijnen schetst
hij dat Peugeot en Citroën op termijn vrijwel
alle modellen ofwel hybride-aandrijving, ofwel
dit start-stopsysteem meegeven. Komend najaar
krijgen de Citroën C5 en Peugeot 308 dit e-HDi,
en daarna ook de C4-opvolger die eind van het
jaar leverbaar wordt. Vervolgens komt het in de
508, die volgend jaar de Peugeots 407 en 607
vervangt. Ook noemt Gales al de DS5, de nog
komende ‘life-style’-variant van de nieuwe C4.
Eerst komt e-HDi alleen op de aangepaste 1.4
en 1.6 diesels. Pas vanaf 2013 volgt uitbreiding
naar de 2.0 HDi, en naar benzinemotoren. On-
duidelijk is of dat zich dan ook uitstrekt tot de
gloednieuwe 1.0 en 1.2 driecilinders, die Gales
vanaf 2012 belooft.
Gevraagd naar de prijs van e-HDi spreekt Gales

van “enkele honderden euro’s”. Bij een auto
als de Citroën C5 levert 10 g/km minder

CO2 genoeg verlaging van de BPM om
dat goed te maken. Maar dat zal niet
opgaan voor alle PSA-dieselmodellen.
In ons land zouden benzineversies
met verlaagde CO2-uitstoot eerder
aantrekkelijk zijn. Dus is het wat
jammer dat PSA zich in het begin
vooral op diesels concentreert bij de

toepassing van dit start-stopsysteem.

1 eBooster
1a Vermogenselektronica
1b Ultracondensatoren 5V
2 Verzwaarde accu 12V 70 Ah
3 Start-stopregeling
4 Startgenerator 2e generatie
5 HDi-motor
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--- = Regeling
--- = Voeding
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Optimaal startcomfort
Chef onderstel en aandrijflijnontwikkeling
Christian Chapelle legt uit dat PSA specifiek
stond op een start-stopsysteem met startgenera-
tor. “Dat geeft het hoogste comfort, snelle her-
start en de beste NVH-eigenschappen.” Daarom
was ontwikkeling van een tegen diesels opge-
wassen Valeo iStARS-startgenerator nodig, plus
een eBooster-systeem voor voldoende start-
stroom.
Wat is er mis met een meer gebruikelijk sys-
teem, op basis van een versterkte startmotor?
“Het rondsel van een startmotor maakt lawaai,
terwijl je de multi-V-riem van de starter/genera-
tor niet hoort. Bovendien heeft een rondsel een
40:1 overbrenging naar de krukas, tegen 3:1
voor de generatorpoelie naar de krukas.
Daarom kan een startmotor nooit de krukas
naar het toerental van stationairloop brengen
voor een herstart, dat kan de startgenerator wel.
Daarmee slaat de motor zonder bokken of tril-
len, en in de kortst mogelijke tijd opnieuw aan.”
Er wordt gesproken van 0,4 seconde starttijd,
dat is niet extreem snel. Wel is het zo dat bij
andere start-stopsystemen dan vaak de krukas-
positie precies gemeten wordt, en selectief de
eerste ontsteking bij herstarten plaatsvindt in
de cilinder die net op compressie staat. Waarbij
die eerste ontsteking de startmotor helpt om de
krukas op toeren te krijgen.
Maar het is een feit, dat snel en trillingsvrij her-
starten van een diesel een hele opgaaf is. We
konden natuurlijk proberen hoe goed e-HDi
daarin slaagt. Het is al een prestatie dat dit sys-
teem zou werken van -5 tot +30°C buitentempe-
ratuur, vooral bij kou houdt menig start-stop-
systeem het voor gezien. Bovendien kunnen we
niet anders zeggen dan dat onze 308 e-HDi echt
razendsnel herstartte, en zowel bij afslaan als
herstart helemaal niets liet voelen van kante-
lende motor of een paar slagen onregelmatige
loop. Inderdaad, een hoog comfort!

Starten op supercaps
PSA geeft verder aan dat alleen een startgenera-
tor, zonder bendix die netjes het rondsel van de
startmotor inkoppelt, ook kan werken als de
auto nog rolt. Bij een handgeschakelde bak kan
e-HDi al vanaf 20 km/h vertragend de diesel af-
zetten, en uitrollend herstarten als toch niet
gestopt wordt: het verkeerslicht springt op
groen, de file trekt ineens weer op. Zo kan e-
HDi met langere stoptijden meer besparen dan
andere systemen, zegt PSA.
Dat is maar de vraag. Je moet wel aanleren
steeds de bak in vrij te zetten en de koppeling
loslaten terwijl de auto nog boven 20 km/h uit-
rolt. Dat doe je niet in druk stads- of filever-
keer, daar gebruik je koppeling, gas en rem bij
het steeds weer optrekken en stoppen. Daarbij
kan de iStARS-generator dan remenergie terug-
winnen als motorremwerking gebruikt wordt.
Met de van veel auto’s bekende schakeling dat
bij acceleratie de stroomopwekking gedempt
wordt, en bij vertragen de generator maximaal
stroom opwekt.
Voor 2,2 kW startvermogen trekt de startgene-

rator tot 800 A stroom. De genoemde ‘korte’
overbrenging naar de krukas heeft namelijk ook
een nadeel, het levert weinig koppelversterking,
deze startgenerator moet zelf 53 Nm ophoesten.
PSA zet bij e-HDi een versterkte accu in, maar
wil geen extreem groot exemplaar, dat in klei-
nere auto’s niet zou passen. Hier komt eBooster
ten tonele, deels door PSA gepatenteerd.
Deze elektronica met supercondensatoren zorgt
voor 50% extra elektrisch startvermogen. In
veertig seconden laden de condensatoren zich
op, op één lading kunnen ze omstreeks tien
starts achtereen ondersteunen. Ook als de accu
niet vol is blijft volle startstroom beschikbaar.
Alleen koude starts doet iStARS niet, daarvoor
is er ook een conventionele startmotor. Dat
maakt het systeem wel kostbaar. PSA ziet af van
semi-elektrische airco erbij, die doordraait als
de motor stilstaat. Loopt bij een langere stop de
cabinetemperatuur teveel op (5°C of meer), dan
slaat de motor aan zodat de airco ook weer
werkt. ●

Vooruitblik op Citroën C4

De Valeo-startgenera-
tor met remenergiete-
rugwinning. Elektronica
daarvoor zit ruimtespa-
rend achterop de gene-
rator, niet in een apart
stuurapparaat. Hier lig-
gen enkele losse delen
daarvan als voorbeeld
ernaast.

Bij de openingsafbeelding van dit artikel zien we als silhouet deze auto, de Citroën C4-opvolger die eind
van het jaar verschijnt. Daarin komt het eerst e-HDi, en in de Citroën C5. In alle richtingen wordt de C4
wat groter, maar de wielbasis en technische basis blijven zoals ze waren. Voorlopig komt geen driedeurs-
variant meer, wel later nog een luxe DS4 in milde ‘suv-look’.

Het dashboard van de C4 met e-HDi geeft in een
display per rit aan hoeveel tijd (in minuten en se-
conden) de dieselmotor door e-HDi is uitgezet. Dat
krijgt elke Peugeot/Citroën met e-HDi. Merk op dat 
de C4 afstapt van digitale meters en een niet-draai-
ende stuurwielnaaf. Wel komt er een nood- en ser-
vicedienst eTouch die de auto met ingebouwde mo-
biele telefonie kan bereiken.

Peter Fokker
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