ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - SMESH-E-AXLE

Hoog
rendement
Tekst: Arend Jan Blomsma
Foto’s: SmeshWorks, H2Tractors

WERKING ELEKTRISCHE
SMESH-E-AXLE

Vooral bij elektrische aandrijving speelt het rendement een belangrijke rol:
hoeveel van de elektrische energie komt er daadwerkelijk aan de grond en hoeveel
energie gaat er verloren in de vorm van warmte? Schakelen speelt hierin een
belangrijke rol in de ogen van Leon Lauwers, de bedenker van de Smesh-E-Axle.
De Smesh-E-Axle is een elektrisch aangedreven
vrachtwagenas, waarin elektromotoren, koppelingen en planetaire tandwielstelsels zijn geïntegreerd. Smesh staat voor Smart Easy Shift.
Drijvende kracht achter de ontwikkeling van de
Smesh-E-Axle is Leon Lauwers. Deze techneut
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vormt samen met commerciële man Rens de Roon
SmeshWorks. Andere partners bij de ontwikkeling
zijn onder meer Ruud Visser Engineering en Wuf
van Ginkel. De as is bedacht voor vrachtwagens,
maar de techniek is in vereenvoudigde versie al
gebruikt in een fiets, een motorfiets, een kleine
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personenauto en een trekker, de EOX 175 van H2Trac. Onder een vrachtwagen gaat de as binnenkort
de praktijk in bij A. Jansen BV in Son, een bedrijf
met veel transport in infra, recycling en beton.
In 2018 begon het tekenwerk en in labtests in
binnen- en buitenland zijn in de afgelopen jaren
heel veel gegevens verzameld van diverse prototypen. Die gegevens geven de ontwikkelaars veel
vertrouwen voor de komende praktijktests, vertelt Lauwers.

‘HET DOEL IS OM DE ELEKTROMOTOREN ZOVEEL MOGELIJK IN HET
MEEST EFFICIËNTE TOERENGEBIED
TE LATEN DRAAIEN’

De Smesh-E-Axle is een elektrisch aangedreven as waarin elektromotoren en planetairen
zijn geïntegreerd.

PLANETAIRE STELSELS SCHAKELEN
Eigenlijk is het wezen van de Smesh-E-Axle terug
te brengen tot een bedieningsmethode om een
planetair tandwielstelsel te laten schakelen. Dit is
nodig om de elektromotoren zoveel mogelijk in
het meest efficiënte toerengebied te laten
draaien. Een elektromotor die langzaam draait en
daarbij een hoog koppel moet leveren, produceert
veel warmte en warmte is efficiëntieverlies. Dat
efficiëntieverlies kan oplopen tot wel negentig
procent. Door schakelmomenten in te bouwen,
draaien de elektromotoren bij de Smesh-E-Axle
alleen maar in een efficiënt toerengebied. In de
tot nu toe meest complexe vorm heeft de as maar
liefst acht versnellingen. Dat is te danken aan vijf
inschakelbare planetaire tandwielstelsels (SmeshGears). Die SmeshGears worden aangedreven
door twee mechanisch aaneengeschakelde elektromotoren. De uitgaande as van de motoren
drijft een planetaire component van de eerste
SmeshGear aan. De uitgaande as zit aan component twee van deze SmeshGear. Het schakelen
gebeurt door de derde component al dan niet stil
te zetten. Een mechanisch differentieel verdeelt
de aandrijfkracht naar de linker- of rechterkant,
waar de schakelingen in de volgende SmeshGears
gebeuren. Zo zijn er achtereenvolgens twee keer
twee keer twee versnellingen en dat zijn er in totaal acht. De benaming versnelling is eigenlijk
niet juist, want elk planetair geeft het toerental
van de elektromotor één op één door of hij vertraagt het toerental. Omdat het voertuig versnelt,
worden dit in het spraakgebruik echter versnellingen genoemd. Een standaard eindvertraging van
het merk Meritor in de wielnaaf brengt het toerental uiteindelijk terug tot het gewenste toerental aan de wielen.

Door het gebruik van meerdere planetairen in een as krijgt de as een groter aantal
versnellingen en draaien de elektromotoren altijd in een efficiënt toerengebied.

Een tekening van de aandrijvingsmodule in de EOX 175.

MEERDERE FACTOREN
De as dankt zijn hoge efficiëntie aan meerdere
factoren. In de eerste plaats draaien de elektromotoren altijd in een efficiënt toerengebied. In
de tweede plaats zijn er in de hele aandrijflijn
geen haakse overbrengingen. Die geven altijd
verliezen. Verder wordt één van de motoren uitgeschakeld wanneer het vermogen niet nodig is.
Als de vrachtwagen op snelheid is, draaien de
planetairen vrij, waardoor er weinig interne
weerstand is. Een laatste, heel belangrijke factor
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is de mogelijkheid om remenergie terug te winnen en daarmee de accu opnieuw te laden. Bij
het vertragen van het voertuig drijven de wielen
de elektromotoren aan, die daardoor de functie

‘TUSSEN VOOR- EN
ACHTERUIT IS HEEL GEMAKKELIJK
TE SCHAKELEN DOOR DE DRAAIRICHTING VAN DE ELEKTROMOTOREN
TE VERANDEREN’

van generatoren krijgen. Zo wekken ze stroom
op, die wordt teruggegeven aan het accupakket.
Een accupakket is altijd nodig, omdat de stroom
rechtstreeks van een generator een spanning
heeft die niet constant genoeg is en die door
wisselende spanningen schade aan de regeling
of de elektromotoren kan veroorzaken. De benodigde stroom voor het accupakket, dat niet groot
hoeft te zijn, kan worden geleverd door een
brandstofcel of door een generator die is gekoppeld aan een kleine verbrandingsmotor.
De elektromotoren draaien op 650 volt. Ze hebben een piekvermogen van 200 kW per stuk,
maar leveren een continuvermogen van 105 kW.
Uit de labtests is gebleken dat de motoren, in
combinatie met de transmissies, in staat zijn een
maximumkoppel te genereren van 78.000 Nm
nominaal!

ALLE FUNCTIONALITEIT
De Smesh-E-Axle heeft alle functionaliteiten die
standaardassen ook hebben. Je kunt ze als
stuuras gebruiken en je kunt ze ook gebruiken in
configuraties met meerdere aangedreven assen.
Sperren hoeft niet. Door het ABS in te zetten, kun
je het volledige koppel op één wiel zetten.

ERVARINGEN MET DE EOX
In de EOX 175-trekker is een Smesh-unit ingebouwd. De EOX 175
wordt gebouwd door H2Trac in Arnhem. De EOX heeft een verstelbare spoorbreedte. Hiervoor is het nodig dat er in plaats van een
aangedreven as afzonderlijke aandrijving van de wielen is. De elektriciteit voor de aandrijving komt van een accupakket. Dat heeft
een beperkte autonomie en is daarom gekoppeld aan een generator
met dieselmotor. Een volledig accupakket is echter ook mogelijk,
net als een brandstofcel op waterstof. “We hebben voor de SmeshE-Axle gekozen omdat we hiermee met lichtere, compacte motoren
dezelfde trekkracht kunnen krijgen”, zegt ontwikkelaar Paul van
Ham. H2Trac test er volop mee. “We hebben veel getest met een
zware negentands cultivator, die we tot negentig centimeter diep
door de grond hebben laten gaan. We hebben daarmee op trekkracht bij verschillende toerentallen getest. De software voor het
schakelen van de planetairen deed goed zijn werk. We kunnen met
een knopdruk zelf schakelen, maar dat hoeft niet.”
H2Trac heeft ook met een gronddumper gereden. “Ook dat ging
goed. De trekker trekt en remt goed. De EOX levert 129 kW (175
pk) en je moet hem uiteraard vergelijken met een dieseltrekker
met dit vermogen. De acceleratiecurve is verstelbaar. We kunnen
hem vrij agressief zetten, maar dat was niet nodig. We hebben de
software en de koeling goed aan de tand kunnen voelen. Dat is allemaal goed voor elkaar.”
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Tussen voor- en achteruit is heel gemakkelijk te
schakelen door de draairichting van de elektromotoren te veranderen. Voor- en achteruit heeft
de as dezelfde efficiëntie. De ontwikkelaars leggen een parallel met de autowereld. De auto’s in
de jaren vijftig hadden ook vaak een relatief
grote motor en weinig versnellingen. Er waren
dikke Amerikanen met maar twee versnellingen.
Dat heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een
kleine motor met veel versnellingen.

‘HET HANGT VAN DE TESTS AF
WANNEER DE SMESH-E-AXLE IN
GROTE AANTALLEN VOOR DE MARKT
BESCHIKBAAR ZAL KOMEN’
SmeshWorks wil nu eerst verder met praktijktesten, voordat de as de markt op gaat. Het bedrijf
is al wel in gesprek met fabrikanten van vrachtauto’s en ook met fabrikanten van assen. Het
lijkt voor SmeshWorks echter nog te vroeg om
zich exclusief te verbinden aan een van die fabrikanten. Het hangt van de lopende en komende
tests af wanneer de Smesh-E-Axle in grote aantallen voor de markt beschikbaar zal komen.

