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TECHNIEK
Bosch elektro-ontwikkeling

Bosch wil universeel leverancier in e-mobiliteit zijn

Vorig jaar temperde Bosch in een techniekworkshop al te grote verwachtingen van

hybride- en elektrovoertuigen. Realistisch bezien, zouden we ook in 2020 voorname-

lijk met verbrandingsmotoren rijden. Toch ziet de toeleveringsgigant nu dat elek-

trisch rijden waarschijnlijk onvermijdelijk wordt. Dus bereidt Bosch een omschakeling

voor, op een nieuwe markt die heel andere eisen zal stellen.

Nu is het weer niet zo dat Bosch vorig jaar nog
de enorme aandacht voor geheel of gedeelte-
lijke elektrische aandrijving bagatelliseerde. 
In 2008 hadden ze al samen met het ook niet
kinderachtige Samsung-concern de onderne-
ming SB Limotive opgezet, met als doel een he-
le grote te worden in de levering van lithium-
ion auto-accu’s.
Daarover zei Bernd Bohr, directeur van de
Bosch automotive-afdeling, dat dit een strate-
gisch erg belangrijke stap is. Schaalgrootte in
productie betekent dat zeer hoge ontwikke-
lingskosten voor nog betere accu’s veel dunner
uitgesmeerd kunnen worden. Als voorbeeld
haalde Joachim Fetzer, adjunct-directeur van
SB Limotive, aan dat een fabrikant die 50.000
tot 100.000 accupakketten per jaar kan maken
per pakket €500,- meer ontwikkelkosten moet
berekenen, dan een fabrikant die een half mil-
joen accupakketten maakt. Terwijl juist de
kostprijs van accu’s een van de allergrootste
pijnpunten is, die flink verbeterd moet worden
om elektrisch rijden realistisch haalbaar te
maken.

Totaal nieuwe benadering
Recent liet Bosch zien elektro-mobiliteit wel
degelijk serieus te nemen, al zal het nog lange
tijd niet de in plaats innemen van de talrijke
huidige autosystemen die Bosch maakt. Ergens
in de verdere toekomst wordt elektrisch rijden
steeds belangrijker. De projecties zagen we al
vaak langskomen, er ontstaan steeds meer en
steeds grotere miljoenensteden. Cijfers van de

Verenigde Naties maken dit duidelijk. Waren er
in 1975 achttien steden op de wereld met meer
dan vijf miljoen inwoners, dertig jaar later
waren het er bijna vijftig, en over nog vijftien
jaar zullen het er 75 zijn.
Kortom, de wereldbevolking trekt naar grotere
steden, en om daar het milieu leefbaar te hou-
den is elektrisch vervoer een uitkomst. Ook
omdat in steden geen enorme afstanden afge-

legd worden, wat puur op stroom nog nauwe-
lijks mogelijk is. Enquêtes leren dat het grote
publiek op stroom toch minstens 150 tot 200
km per ‘tankbeurt’ verlangt, wat nu al moeilijk
genoeg te realiseren valt.
Maar het eerst in grote steden gaat elektrisch
rijden toch opkomen. Dus wil Bosch voor elek-
trische en hybride-auto’s al het nodige kunnen
leveren, net zoals nu voor benzine- en diesel-

Stroom maakt
alles anders

Bosch schat in dat op de wereldautomarkt onveranderd elektro- en hybride-auto’s sterk in de minderheid
blijven. Voor 2020 wordt nog op minder dan 10% elektrisch marktaandeel gerekend. Maar Bosch laat die
markt niet links liggen.

Alternatieve aandrijving in 2020
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auto’s. Ze helpen de Volkswagen-groep al aan
de hybride aandrijfcomponenten voor de VW
Touareg/Porsche Cayenne, en zullen aan de
PSA-groep componenten leveren voor de reeks
Peugeot/Citroën Hybrid4-modelversies die op
stapel staan. De eerste grote klant voor het 

accuconcern SB Limotive is BMW.
Op pagina 62 in dit nummer leest u alles over
BMW’s elektrische toekomstproject, op basis
van de overtuiging dat een elektrische auto vol-
strekt anders gebouwd moet zijn dan de auto’s
die we nu kennen. Dat onderschrijft Bosch. Er staat veel meer te doen, dan de motor en tank

van huidige auto’s vervangen door iets anders.

Keten van componenten
Complete auto’s ontwerpen wil Bosch nog net
niet, maar ook in losse delen zien ze geheel
nieuwe zaken opdoemen voor volledig elektri-
sche auto’s. De ontwikkeling van accucellen
ligt bij SB Limotive in Korea, waar ook de pro-
ductie plaatsvindt. Maar dan moet je daar nog
pakketten van maken, met uitgebreide bewa-
king van de losse cellen, en een klimaatrege-
ling. Daarop studeert de SB Limotive-afdeling
in Duitsland. In de VS is een accufabrikant
overgenomen die de Amerikaanse ontwikkelin-
gen in Li-ion-cellen moet bijhouden, en ze kan
gaan bouwen als SB Limotive Amerikaanse be-
stellingen krijgt.
Maar het blijft woekeren met energie die je in
accu’s geperst kunt krijgen. Daarom moet de
hele auto gebouwd worden op laag energiever-
bruik. En, zegt chef benzinesystemen Rolf Bu-
lander, de consument zal moeten leren anders
met vervoer om te gaan. Onder meer door te
wennen aan regelmatig bijladen van de auto.
Wat voor een wereldspeler zoals Bosch al met-

Het aandrijfsysteem van een elektrische auto is
haast volledig anders opgebouwd dan bij conven-
tionele auto’s, toont deze principeschets. Bosch wil
ook hiervoor alle benodigde onderdelen en syste-
men ontwikkelen.

Dit kostenplaatje maakt nog eens heel duidelijk waar de schoen wringt bij de overstap op elektrisch rij-
den. Ook nog in de overzienbare toekomst.
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een vraagpunten oplevert. Er moet een laadap-
paraat in de auto komen dat overweg kan met
alle spanningen en frequenties die de wereld-
wijde stroomnetten leveren. Dat zou een éénfa-
selader van 3,3 kW kunnen, maar Bosch ontwik-
kelt een laadapparaat dat ook makkelijk aan-
pasbaar is naar 6,6 of 10 kW, voor sneller laden
waar dat beschikbaar is.
Matthias Küsell, ontwikkelingschef elektro- en
hybridesystemen, somt nog een reeks appara-
tuur op die aangepast of ontwikkeld moet wor-
den voor elektrisch rijden. Er is een aangepast
remsysteem nodig. Dat kan geen vacuümbe-
krachtiging meer gebruiken. Het moet coöpera-
tief zijn, voor optimaal regeneratief remmen
waarbij zoveel mogelijk remenergie als stroom
wordt teruggewonnen, voordat de wielremmen
gaan meehelpen de gewenste vertraging te be-
reiken.

Andere klimaatregeling
Evenzo zal de klimaatregeling anders en ener-
giezuiniger moeten. Accupakketten moeten
liefst op 35 tot 40ºC gehouden worden, dan
presteren ze het best. Te koud nemen ze min-
der lading op, te warm loopt de levensduur
terug. Daar moet dus verwarming en koeling
voor zijn. Elektromotor en stuurelektronica
moeten gekoeld worden, maar leveren niet ge-
noeg warmte voor een interieurkachel. Dat
moet een elektrische kachel worden, die in de
winter enorm kan vreten aan de actieradius
van de auto.
Dus zal gestudeerd moeten worden op zoveel
mogelijk hergebruik van warmte, uit alles wat
koeling nodig heeft, om de elektrische kachel
te ontlasten. Half zoveel energie kan gaan zit-
ten in de airco, die dus ook het rijbereik ver-
kleint. Daarom, zegt Küsell, moet gekeken wor-
den naar isolatie van de auto met efficiënte
strategieën voor verwarmen en koelen van het
interieur. Met als mogelijke uitbreiding, syste-
men die de auto voorverwarmen of koelen ter-
wijl die aan het laadsnoer staat, zodat de auto-
accu geen piekbelasting hoeft te leveren om het
interieur op temperatuur te brengen.
Er is studie nodig op elektromotoren met zo
hoog mogelijk rendement. Verder zullen strate-

Dat wordt erg wennen: het rijbereik van elektro-auto’s is sterk afhankelijk van klimaat en gebruik van
elektrische accessoires. Vooral de regeling van het interieurklimaat heeft enorme invloed.

Voorbeeld uit de nieuwste Mercedes-Benz-studie
F800 Style: het meterpaneel van een e-auto moet,
liefst met behulp van navigatie, het resterend rij-
bereik aangeven. Geen ‘tankmeter’ voor de accu
dus, maar een balk onder de snelheidsmeter voor
rijbereik. Met een vlaggetje voor een geprogram-
meerd reisdoel, dat in deze plug-in hybride F800
puur op stroom dus net niet gehaald zou worden.
Foto: Daimler

Rijbereik afhankelijk van efficiëntie elektrische verbruikers

Basis-elektroauto
• Massa: 1.000 kg
• Gem. motorvermogen: 4,5 kW
• Gem. snelheid: 3,6 km/h

• Energiebruik rijden: 13,8 kWh/100 km
• Accucapaciteit: 30 kWh
• Luchtweerstand: Cw x A 0,71
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Bosch zal voor het Hybrid4-systeem van PSA deze
achterasunit leveren, met motor/generator, reduc-
tie en aandrijfassen. Voorin hebben Hybrid4-mo-
dellen een diesel.

Er moeten nieuwe remsystemen ontwikkeld wor-
den voor coöperatief regenereren, een aparte be-
dieningscilinder met drukregelaar (links) en een
regelunit (rechts) voor verdeling van remwerking
tussen wielremmen en elektromotor/generator.

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



gieën uitgewerkt moeten worden om selectief
elektrische verbruikers uit te schakelen als de
accu’s leeg raken. Daar zal de consument aan
moeten wennen, dat bepaalde accessoires soms
ophouden te werken. Hij moet accepteren dat
heel snel of sterk opwarmen en koelen van het
interieur niet meer kan, tenzij je vaak wilt stop-
pen om accu’s bij te laden.
Navigatiesystemen zullen moeten leren de meest
energiezuinige routes uit te stippelen. Waarbij
ze goed moeten kunnen rekenen, zodat op het
dashboard nauwkeurig aangegeven kan worden
hoeveel rijbereik er nog in de accu’s zit. Ze zul-
len de automobilist moeten adviseren over zijn
rijgedrag, zodat hij bijvoorbeeld op tijd gas te-
rugneemt bij nadering van een snelheidsbeper-
king. De navigatie moet helpen optimaal rem-
energie terug te winnen, door bijvoorbeeld voor
hellingen de aandrijving bij te regelen.

Motoren en accu’s
Er moeten dus heel wat systemen en details
aan de auto aangepast worden op minimaal
energieverbruik. Dat betreft veel onderdelen
die Bosch kan leveren, waarnaast de autofabri-
kant zelf auto’s zo licht en gestroomlijnd moge-
lijk kan ontwerpen. Het zwaarst telt dat voor
puur elektrisch aangedreven auto’s, inclusief
degene die daarnaast een range extender gene-
rator/verbrandingsmotor hebben die zo min
mogelijk moet inschakelen. Maar energiezui-
nigheid helpt ook voor deels elektrisch rijdende
plug-in hybrides, en hybrides die alleen een ver-
brandingsmotor elektrisch ondersteunen.
Want steeds weer duikt hetzelfde probleem op,
je kunt stroom erg moeilijk opslaan. Met veel
mankracht en geld wordt gezocht naar betere
auto-accu’s, maar sprongen in vooruitgang zijn
nog niet in zicht. Van belang is dus ook de elek-
tromotor, als grootste verbruiker, zo gunstig
mogelijk te kiezen. Helaas, laat Bosch in een
simpel schema zien, is ook dat geen makkie.
Het meest toegepast worden nu motoren met
permanente magneten, maar een elektrisch be-
krachtigde motor gaat zuiniger om met stroom.
Alleen is die groter en zwaarder, en in de elek-
tromagneten moet het goed magnetiseerbare
maar erg zeldzame metaal neodymium ver-
werkt worden.
Daarbij geldt, net als bij accu’s, dat verschillen-
de typen nodig zijn voor hybrides en voor puur
elektrische aandrijving. In een hybride moet de
motor heel vaak bijspringen, en zo krachtig mo-
gelijk. Er is weinig ruimte voor deze elektromo-
tor, omdat er ook een conventionele motor in de
auto zit. Bij elektrische aandrijving is inbouw-
ruimte, hoog vermogen en koppel minder inte-
ressant, maar het stroomverbruik des te meer.
Voor accu’s is het verschil nog groter. Bij een
hybride rekent Bosch met meer dan een mil-
joen laad/ontlaadcycli, tegen 1500 tot 2000 voor
de accu’s in een elektro-auto. Op dat aantal la-
dingen zouden de accu’s goed moeten zijn voor
300.000 km of ruim tien jaar levensduur, voor-

dat hun opslagcapaciteit met 20% is verslech-
terd en ze in de auto niet meer bruikbaar zijn.
Accu’s voor een hybride moeten veel vermogen
kunnen leveren, uitgedrukt in W/kg. In een
elektrische auto moeten ze veel vermogen kun-
nen opslaan, in Wh/kg. Dat zijn heel verschil-
lende eisen, waarvoor verschillende accutypen
nodig zijn. SB Limotive stelt dat in beide geval-
len Li-ion het meest belooft, en hoopt vooral de
opslagcapaciteit flink te kunnen opdrijven.
Voor een elektro-auto zou de huidige 170 Wh/kg
op wel 240 Wh/kg gebracht kunnen worden.

Ontnuchterende sommen
Dan moeten er nog flinke problemen opgelost
worden, laat dr. Fetzer van SB Limotive zien
aan de hand van mogelijke kathodematerialen.
Het meest gebruikelijk is nu lithium-ijzerfos-

faat. Niet zo goed in opslagcapaciteit, maar met
weinig gevaarlijke neiging om op hol te slaan.
Dat is wanneer bij een defect de accu zichzelf
spontaan steeds verder opwarmt tot hij ploft.
Met andere lithiumlegeringen waar kobalt en
nikkel inzitten is betere opslag mogelijk, maar
loopt de veiligheid terug.
De hoop is dat naast betere prestaties ook een
lagere prijs voor Li-ion-accu’s bereikt zal wor-
den. Voor 2015 rekent SB Limotive nog met 
€350,- per kWh. Een gebruikelijke aanname,
zie je ook in de elektrische auto’s van nu, is dat
voor een gezinsauto met 150 tot 200 km actie-
radius omstreeks 35 kWh stroomopslag nodig
is. Ofwel een accupakket van €12.000,-.
Dáárom is een elektrische auto nog weinig aan-
trekkelijk.
Maar je laat dan toch ook allerlei andere dure
dingen weg? Bosch rekent het netjes voor, waar
dat in 2025 met goedkopere accu’s op neer zou
komen voor een kleine auto in stadsformaat.
Benzinemotor eruit, elektromotor erin, dat is
in totaal een duizendje goedkoper. En dan nog
het accupakket, voor €6.500,-. De stadsauto op
benzine die €11.000,- kostte wordt nu de helft
duurder! Er is dus nog een berg werk te verzet-
ten om auto’s op stroom bij benadering het-
zelfde te laten doen als de huidige auto’s, voor
een enigszins aannemelijke prijs. Die uitdaging
gaat Bosch niet uit de weg. ●

Peter Fokker

Dit is één SB Limotive Li-ion-accucel, waarvan bin-
nenkort de massaproductie op gang wordt gebracht.
In 2012 zou het productieniveau toereikend worden
voor 20.000 elektro-auto’s per jaar. Zodra meer op-
drachten binnen zijn kan de productie uitbreiden.

Er doen heel verschillende bedragen de ronde voor
accuprijzen, zo spreekt Samsung van $ 250,- per
kWh. Maar dat is dan voor kale accucellen. 
Bosch rekent met gebruiksklare accusets zoals de-
ze. Met ingebouwde elektronische bewaking en
klimaatregeling, in een botsveilige behuizing, kost
dat € 350,- per kilowattuur.

Foto’s/Tekeningen: Bosch
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