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Als je het vergelijkt met de storm in de media
rond Toyota – over blokkerende gaspedalen – en
de eerdere hype rond op hol geslagen auto’s van
Duitse merken lijkt General Motors redelijk soe-
peltjes door de toch tamelijk spectaculaire proble-
matiek rond hun visitekaartje Volt te zeilen. U kent
het verhaal wellicht: na een Amerikaanse zijde-
lingse botstest met enkele Volts door het NHTSA
veiligheidsinstituut van de overheid ontstond in
twee gevallen enkele weken later alsnog spon-
taan brand in de wrakken. Volgens Amerikaanse
automedia kwam dat mede doordat dezelfde
 auto’s ook werden ‘gerold’ (test op omslaan) en

daarna buiten in de kou waren opgeslagen. 
Bijzondere omstandigheden, maar je kunt er toch
je gedachten over hebben dat GM het verhaal pas
recent publiek maakte. Zonder twijfel met ge-
kromde tenen. Pas nadat ze in een eigen test het
probleem hadden nagebootst en een oplossing
bedacht was. Lekkende koelvloeistof van het 
accupakket bleek de oorzaak.

Aanpassingspakket
GM zegt dat de branden te voorkomen waren 
geweest door zoals voorgeschreven de vloeistof
uit het wrak af te tappen, en belooft dat ook te

zullen regelen wanneer een auto in de ‘werkelijke
wereld’ crasht. Met de bijna achtduizend reeds
verkochte Volts hebben zich vooralsnog geen
problemen voorgedaan. Chevrolet bleef uit-
slaande brand – excuseer de woordspeling –
onder de klanten vóór met een aanbieding om
tot de aanpassing van hun Volt een andere auto
te lenen, of de Volt terug te kopen. Zo’n 250 men-
sen hebben daar gebruik van gemaakt, zo meldt
Detroit Free Press.  
Eind januari is de Volt en Ampera-productie weer
op gang gekomen. In de auto’s wordt nu een extra
stalen versterkingsplaat gebouwd om het door-

Chevrolet Volt uit de brand
Aanpassing Volt en Ampera na botsproeven

In de VS ontstond wat ophef toen een Chevrolet Volt zomaar vlam vatte, een paar weken na

botsproeven bij het NHTSA veiligheidsinstituut. Bijzonder gevaar dus bij elektrische auto’s?

Het verdere NHTSA-onderzoek is afgesloten, GM beveiligt zijn accupakketten nog wat beter.

Geen enkele reden tot paniek, wel een waarschuwing voor de omgang met elektrische auto’s.

Natuurlijk waren tijdens de ontwikkeling al uitvoerige crash-
tests  gedaan met de Volt. Hier diende er eentje als cursus-
materiaal voor hulpdiensten. Maar een mogelijk batterij-
probleem bleek pas later.
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De oplossing is om een extra versterking in de tunnel te plaatsen,
zoals hier gebeurt. Een los onderdeel, dus het kan ook achteraf
in een eerder geproduceerde auto gezet worden.

Hier het probleem in een no-
tendop. De middentunnel
dient als beschermhuis voor
de accu, maar ook als afsteu-
ning voor dwarsbalkjes onder
de stoelen. Die zijn weer
nodig voor zijdelingse bots-
bescherming. Bij een paal-
botstest op de zijkant wordt
een dwarsbalkje in de mid-
dentunnel gedrukt, zo bleek.

Zo ziet het accupakket er van binnen uit. Een lange rij losse accucellen in envelopvorm, bovenaan aan elkaar gekoppeld en van elek-
tronica voorzien. Onderaan aansluitingen voor de vloeistofkoeling, met de leidingen waarin blauwe slangetjes te zien zijn.

Om helemaal zeker te zijn komt ook nog dit niveausensortje in
het accupakket, dat waarschuwt als koelvloeistof te hoog in het
pakket komt en zo de accucellen kan bereiken.

TEKST: ROB VAN GINNEKEN / BEELD: GENERAL MOTORS

boren van het accuhuis te voorkomen. Bovendien
word een niveausensor voor koelmiddel op het
accupakket geplaatst. Ook het koelvloeistofreser-
voir wordt extra beschermd tegen overlopen. Wat
er gebeurde was dat een zijdelingse botsproef het
koelsysteem van de accu beschadigde. Bij de erop
volgende roltest kon daardoor koelvloeistof bij de
accucellen komen. Na een paar weken corrosie
gaf dat brand door kortsluiting.
Een nieuwe crashtest van NHTSA eind december
blijkt de auto probleemloos te hebben doorstaan.
Daarmee is wat de National Highway Traffic Secu-
rity Administration betreft deze zaak afgedaan,

zonder dat verder maatregelen of waarschuwin-
gen van GM worden verlangd.

Hier geen problemen
De vraag naar de Volt was in de USA al wat ge-
daald, maar dat had volgens specialisten voorna-
melijk met dalende benzineprijzen te maken. 
GM-president voor Noord-Amerika Mark Reuss
handhaaft de doelstelling van 45 duizend ver-
kochte Volts in Amerika in elk geval niet meer. 
“We zullen het aanbod op de vraag afstemmen”,
zegt hij in Detroit Free Press. Veel vager kun je het
nauwelijks houden.
Voor Chevrolet en Opel in ons land kan het bete-
kenen dat hun auto’s in ruimere aantallen gaan
doorkomen. De ombouwkit voor bestaande auto’s
wordt vanaf februari door de dealers gemonteerd,
maar in ons land speelt dat niet, omdat nog geen
auto’s aan klanten waren afgeleverd. Van de im-
porteur in Breda vernemen we dat er ook geen
bestellingen zijn geannuleerd.
Wat leren we hiervan? Wees oplettend met de
vloeistofkoeling die samengaat met lithium-ion-
accupakketten, welke erg kritisch zijn op een
optimale werktemperatuur en daarom vloeistof-
koeling hebben. Volg de aanwijzingen, bij
schade die accupakket of koelsysteem bereikt
kan hebben moet het koelsysteem voor de vei-
ligheid afgetapt worden. Ook als er niet direct
na een aanrijding kortsluiting valt te constate-
ren. Een hoofdschakelaar of zekering sluit wel de
stroom af buiten het accupakket, maar niet in
het pakket. Dus daar kan na verloop van tijd
toch nog gevaar van komen.

Tunnel als
 accubescherming

Zijdelingse
paalbotstest

Punt van binnendringen

Huidige Volt-bodemplaat
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