techniek in gebruik
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Accu-techniek wordt
steeds slimmer
Accugereedschap is de laatste jaren met een onstuitbare opmars bezig. De techniek
wordt niet alleen steeds beter, maar ook steeds slimmer. Dat neemt niet weg dat je
met beleid met de accu’s moet omgaan om ze een lang leven te geven.

E

en accu is slimmer dan je denkt.
Door koppeling met elektronica kan
een accu namelijk zelf vertellen wat
hij allemaal heeft meegemaakt. Uitlezen van
de ladingstoestand van de accu is daarbij het
minste dat je kunt verwachten en is technisch
ook vrij eenvoudig te realiseren. Bij de lithiumion-accu’s van de meeste bekende merken is
het uitlezen van de lading dan ook geen probleem. Maar er kan meer. Hoewel, niet ieder
merk is even ver gevorderd met het vastleggen van gegevens via de accu. Pellenc heeft
als pionier met accu-machines in de groenvoorziening de meeste mogelijkheden in
huis, maar ook de andere leveranciers hebben
ieder hun eigen diagnoseapparatuur waarmee je de accu kunt uitlezen. Dat kan door
de accu via een USB-aansluiting met de pc te
verbinden. Op die computer draait het diagnoseprogramma. In een aantal gevallen kun
je de accu ook draadloos, via bluetooth, met
de pc verbinden.

Digitale urenteller
Is de accu leeg, dan stop je hem in de oplader.
Een paar uur later kun je hem weer gebruiken.
Houdt de accu het iedere keer maar kort vol
en gaat dat van kwaad naar erger, dan is de
accu versleten. Maar meten is weten. Een
accu-diagnoseapparaat tovert namelijk gegevens te voorschijn zoals het serienummer en
de productiedatum. Een soort digitaal paspoort dus. Voor de praktijk is het digitaal
uitlezen vooral interessant om na te gaan
of de accu, gezien de hoeveelheid werk die
ermee is verricht, een normale veroudering
vertoont of dat er meer aan de hand is. Bij
de lithium-ion-accu, waarover het bij deze
machines gaat, kun je uitlezen hoe vaak de
accu is opgeladen. Dat geeft een indicatie
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van de nog te verwachten levensduur. Bij
Stihl drukt het accu-diagnoseapparaat de
nog te verwachten levensduur uit in een percentage van zijn totale levensduur. Het prettige van een lithium-ion-accu is dat die een
gering memory-effect heeft. Dat betekent
dat de levensduur van de accu niet of nauwelijks wordt verkort als hij vaak wordt bijgeladen terwijl hij nog maar gedeeltelijk is
ontladen. Wat telt is het aantal volledige
laadbeurten. In grote lijnen houden leveranciers het erop dat een lithium-ion-accu 1.000
keer volledig te laden is .Maar dat kan dus
ook 2.000 maal een halve lading zijn of
4.000 maal een kwart lading. Die redenering
gaat overigens niet altijd op, maar in grote
lijnen komt het er wel op neer. De manier
waarop de accu wordt belast heeft bijvoorbeeld ook enige invloed op de levensduur.
Ofschoon de accu’s beveiligd zijn tegen
overbelasting, verkorten sterke piek
belastingen de levensduur. Bij Husq
varna, een fabrikant die allang
ervaring heeft met lithium-ionaccu’s op maairobots, weten ze
dat een gering belaste accu die
geregeld wordt geladen en vrij
continu wordt gebruikt zijn
rekenkundige 1.000 volledige
laadbeurten royaal kan
halen. Soms zijn zelfs 2.000
tot 3.000 laadbeurten mogelijk. Niettemin houdt ook
Husqvarna 1.000 beurten
aan als norm. Voor een accu
van een heggenschaar geeft
het bedrijf echter een hogere
levensverwachting aan dan
voor een accu die gebruikt
wordt in een kettingzaag.
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Temperatuur
Het advies is om een accu te bewaren
tussen 1 en maximaal 40 graden Celsius.
Daalt de temperatuur onder nul dan
kan er schade aan de cellen optreden.
Bij Pellenc en Husqvarna is de minimum- en maximumtemperatuur van
de accu uit te lezen. Bij Stihl krijgt de
gebruiker op de accu te zien of die te
koud is. De accu kan zich echter ook
uitschakelen als de temperatuur te
hoog is en aangeven dat er een storing
is. Die storing is vervolgens weer met
de diagnoseapparatuur uit te lezen. Bij
Husqvarna-accu’s kun je de temperaturen van de laatste laadcyclus uit
lezen. De laagste temperatuur is die
van de accu tijdens de opslag en dat
zegt dan weer iets over mogelijke
kans op schade aan de accu. De maximale accutemperatuur die je afleest
wordt normaal gesproken bepaald
door de zwaarte van de belasting. Een
accu is beveiligd tegen overbelasting,
maar de hoogte van de temperatuur
geeft wel een indicatie van het vermogen dat de machine in het werk heeft
afgenomen. Temperatuur is echter niet
de enige indicatie van de belasting van
de accu. De hoeveelheid vermogen in
kilowatturen (kWh) die wordt afgenomen is uiteindelijk wat we graag willen weten. Niet alleen om erachter te
komen of de accu te zwaar is belast,
maar meer omdat dit een indicatie
kan geven van de toestand van het
werktuig. Bij Pellenc geeft de accu ook
informatie van de machine die aan de
accu zat. Dat maakt het eenvoudig om
vast te stellen welk werk er met de
accu is gedaan. En nog belangrijker:
het geeft een indruk van de slijtage
aan dat werktuig. Een botte heggenschaar neemt namelijk relatief veel
vermogen af. Naast de totale hoeveelheid energie die is afgenomen in kilowatturen, maakt de elektronica het
mogelijk ook vast te leggen hoe die
afname van het vermogen gedurende
de tijd is geweest.

Managementinformatie
De elektronica heeft mogelijkheden in
huis om veel informatie te verzamelen.
Bij de lithium-ion-accu’s wordt daarvan nog maar beperkt gebruikgemaakt.
Iedere nieuwe mogelijkheid roept echter ook weer nieuwe wensen op. Zoals
gezegd is Pellenc op dat punt momen-
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teel het verst gevorderd. Bij de kettingzaag registreert die ook de kickbacks. Dat geeft de mogelijkheid om
problemen op te sporen die anders
pas veel later aan het licht komen.
Gegevens zijn één ding, interpretatie
is weer een tweede.
Is er bijvoorbeeld iets aan de hand
met de kettingzaag of duidt een opvallend groot aantal kick-backs op een
verkeerd gebruik van de zaag? Om de
gegevens van de accu uit te lezen is
aparte software nodig. In de meeste
gevallen is die alleen bij de dealer aanwezig voor diagnosedoeleinden. Maar
inmiddels zijn er ook enkele grotere
bedrijven die – in het geval van Pellenc
– zelf de software hebben aangeschaft.
Zoals Pellenc-importeur O. de Leeuw
laat weten, roept de hoeveelheid informatie die de bedrijven dan zelf uit
de accu kunnen halen inmiddels ook
nieuwe wensen van de klanten op.
Namelijk om bepaalde gegevens
uit accu ook over te kunnen nemen
in een managementinformatiesysteem.
Het aantal draaiuren van een machine
is zo’n gegeven. Er zijn bedrijven die
de wens hebben om voor bepaalde
klussen die draaiuren automatisch op
te nemen in de eigen administratie.
Dat is één van de punten waarnaar
bij Pellenc momenteel serieus wordt
gekeken. Voor dit soort informatie
systemen is vaak nogal wat programmeerwerk nodig om koppelingen tussen machines en externe software tot
stand te brengen. Dat loont alleen als
er ook voldoende belangstelling voor
is, al onderscheidt een fabrikant zich
natuurlijk ook graag van concurrenten
door wat extra’s te kunnen leveren.
Een andere vraag is welke gegevens
relevant zijn. Het is niet moeilijk om
een enorme berg gegevens vast te leggen, maar de grote vraag is wat daarmee gedaan kan worden. Zoals de
accu-technologie zijn kinderschoenen
inmiddels is ontgroeid, zo staan
gebruiksvriendelijke diagnosesystemen
die de informatie uit de accu tot nuttige
en bruikbare gegevens kunnen omzetten nog maar aan het begin van hun
ontwikkeling. Maar dat er op dat gebied
een flinke ontwikkeling komt, lijkt wel
zeker.

De diagnoseapparatuur van Husqvarna toont
de hoogste en de laagste temperatuur van de
laatste laadcyclus.

Met de Pellenc-diagnoseapparatuur zijn minimum- en maximumtemperaturen van de accu
over een langere periode te achterhalen.

Bij Pellenc kun je ook zien welke machine wanneer en hoe is gebruikt met de accu en bovendien wat de vermogensbehoefte was.

