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De industriële bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoeksproject “FastCharge” hebben de laatste
vorderingen op het gebied van snelle en makkelijke energievoorziening voor elektrisch aangedreven
voertuigen gepresenteerd. Het prototype van een laadstation met een capaciteit tot 450 kW werd in
Jettingen-Scheppach in de Duitse deelstaat Beieren geïnaugureerd. Bij dit ultrasnelle laadstation wordt
met elektrische onderzoeksvoertuigen die in het kader van het project zijn geproduceerd, laadtijden
behaald van minder dan drie minuten voor de eerste 100 kilometer bereik of vijftien minuten voor een
volledig opgeladen accu (10-80% State of Charge (SOC)).
Het nieuwe laadstation kan per direct gratis worden gebruikt en is geschikt voor elektrische modellen van alle
merken met de Type 2-versie van het internationaal wijdverbreide Combined Charging System (CCS), dat

gewoonlijk in Europa wordt gebruikt.
Het onderzoeksproject “FastCharge” is onderdeel van een industrieel consortium onder leiding van de BMW
Group; de andere deelnemers zijn Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Dr. Ing. h. c., F. Porsche AG
en Siemens AG. “FastCharge” ontvangt een totale financiering van 7,8 miljoen euro van het Duitse federale
Ministerie van Vervoer en Digitale Infrastructuur. De uitvoering van de financieringsrichtlijnen wordt
gecoördineerd door NOW GmbH (Nationale Organisatie voor Waterstof- en Brandstofceltechnologie).
Snel en gemakkelijk opladen zal de aantrekkingskracht van elektromobiliteit vergroten. De toename van de
laadcapaciteit tot 450kW – drie tot negen maal zo hoog als tot nu toe beschikbaar is bij DC-snellaadstations –
maakt aanzienlijk kortere laadtijden mogelijk.
“FastCharge” onderzoekt de technische eisen waaraan zowel voertuigen als infrastructuur moeten voldoen om
deze extreem hoge laadcapaciteit te kunnen benutten.
De basis wordt gevormd door een krachtige oplaadinfrastructuur. Het energievoorzieningssysteem van
Siemens dat in het project wordt gebruikt, biedt onderzoekers de mogelijkheid om de grenzen van de
snellaadcapaciteit van voertuigaccu’s te testen. Het systeem kan nu al omgaan met hogere spanningen tot 920
volt – het verwachte niveau in toekomstige elektrisch aangedreven voertuigen. Het systeem integreert zowel
de krachtige elektronica voor de laadaansluitingen als de communicatie-interface met de elektrische
voertuigen. Deze laadregelaar zorgt ervoor dat de output automatisch wordt aangepast, zodat verschillende
elektrische auto’s kunnen worden opgeladen op basis van dezelfde infrastructuur. De flexibele, modulaire
architectuur van het systeem maakt het mogelijk om meerdere voertuigen tegelijk te laden. Dankzij de hoge
laadstroom en laadspanning is het systeem geschikt voor een aantal verschillende toepassingen, waaronder
fleet charging solutions en, zoals in dit geval, laden langs snelwegen. Om het systeem in het kader van het
project te koppelen aan het openbare elektriciteitsnet in Jettingen-Scheppach, werd een laadcontainer met
twee laadaansluitingen geïnstalleerd: de eerste levert een ongekende laadcapaciteit van maximaal 450 kW,
terwijl de tweede tot 175 kW kan leveren. Beide laadstations zijn nu gratis te gebruiken voor alle voertuigen die
compatibel zijn met CCS.
De prototypes van het Allego-laadstation die nu zijn gepresenteerd, maken gebruik van de Europese Type 2versie van de veel gebruikte laadstekkers van het Combined Charging System (CCS). Deze standaard is al met
succes door meerdere elektrisch aangedreven voertuigen gebruikt en wordt internationaal wijdverbreid

toegepast.

Om te voldoen aan de eisen van snelladen met hoge capaciteit worden gekoelde HPC-kabels (HPC = High
Power Charging) van Phoenix Contact gebruikt, die volledig CCS-compatibel zijn. De koelvloeistof is een
milieuvriendelijk mengsel van water en glycol, wat een half-open koelcircuit mogelijk maakt. Dit maakt het
onderhoud betrekkelijk eenvoudig in vergelijking met de hermetisch afgesloten systemen die gebruik maken
van olie, bijv. ten aanzien van het bijvullen van de koelvloeistof.
Een van de uitdagingen was om ervoor te zorgen dat de koelslangen in de oplaadleiding niet worden
samengedrukt bij het aansluiten op het laadstation, wat bij een conventionele kabelwartel wel het geval zou
zijn. Dat zou de stroom van de koelvloeistof belemmeren en dus het koelrendement verlagen. Dit probleem is
door Phoenix Contact opgelost door middel van een speciaal ontwikkeld wandkanaal met gedefinieerde
interfaces voor stroomtransmissie, communicatie en koeling, alsmede een geïntegreerde trekontlasting.
Afhankelijk van het model kan het nieuwe ultrasnellaadstation worden gebruikt voor voertuigen met zowel 400
V als 800 V accusystemen. De laadcapaciteit past zich automatisch aan de maximaal toegestane laadcapaciteit
van het voertuig aan. De tijdsbesparing als gevolg van de verhoogde laadcapaciteit wordt bijvoorbeeld
aangetoond door de BMW i3-onderzoeksauto, die nu slechts 15 minuten nodig heeft voor het volledig laden
(10-80% SOC) van de hoogspanningsaccu met een netto capaciteit van 57 kWh. Dit wordt aan de voertuigzijde

gerealiseerd door middel van een speciaal ontwikkelde hoogspanningsaccu in combinatie met een intelligente
laadstrategie. Deze laadstrategie zorgt onder andere voor een ideale opslagtemperatuur bij het begin van het
laden, temperatuurbeheersing tijdens het laadproces, en een perfect afgestemd tijdsgebonden
laadcapaciteitsprofiel. Het laden vindt plaats met behulp van een nieuw multispanningsnetwerk aan de
voertuigzijde dat gebruik maakt van een zogenoemde HV-DC/DC-converter, waarbij de vereiste 800 V
ingangsspanning van het laadstation wordt omgezet in de lagere 400 V systeemspanning van de BMW i3onderzoeksauto. Het HV-DC/DC-systeem zorgt er ook voor dat het voertuig in omgekeerde richting compatibel
is, zodat het zowel bij bestaande als toekomstige oplaadstations kan worden opgeladen. Een belangrijke factor
voor het waarborgen van een betrouwbare werking is een veilige communicatie tussen het voertuig en het
laadstation. Daarom worden ook standaardisatievraagstukken met betrekking tot interoperabiliteit onderzocht
en voorgelegd aan normalisatie-instellingen.
Het Porsche-onderzoeksvoertuig met een netto-accucapaciteit van circa 90 kWh bereikt een laadvermogen van
meer dan 400 kW, waardoor laadtijden van minder dan drie minuten voor de eerste 100 km bereik mogelijk
zijn.
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