WERKPLAATS

VRAAG VAN DE MAAND

Hoe werkt E-remmen?
Elektrische en hybride auto’s
remmen regeneratief. Ik vermoed dat dit simpeler klinkt
dan het in werkelijkheid gaat.
Zo daalt de opgewekte spanning als de snelheid (= toerental) daalt. Zover ik weet wordt
in de praktijk de spanning via
een duty cycle-schakeling van
de inverter naar een hogere
spanning geboost zodat de
batterijspanning wordt bereikt. Ik vermoed dat er grote
beperkingen zijn. Kan AMT
hierover meer vertellen?
We legden deze vraag voor aan Peter
van Casteren. Hij is technisch trainer bij
Toyota. Hij begint met een compliment: “Deze lezer heeft gelijk. Bij een
regeneratief remsysteem komt veel
kijken. Er is elektrisch van alles aan de
hand, het hydraulische remsysteem is
anders, de batterij van de elektrische
of hybride auto speelt een rol, veiligheid is belangrijk en de klant wil dat
het remproces ‘natuurlijk aanvoelt’.”

Remvermogen
Zijn uitleg begint natuurkundig: “Bij
regeneratief remmen willen we de
bewegingsenergie omzetten in elektriciteit. Iedere technicus begrijpt dat er
verliezen zijn onderweg. Maar bij fors
remmen zijn elektromotor en batterij
de beperkende factor. Een auto is in
staat om in 10 seconden te accelereren naar 100 km/u. Afremmen kan in
de helft van die tijd. Daar is dus het
dubbele (rem)vermogen voor nodig.
Elektromotor en batterij kunnen zoveel
vermogen niet opnemen. Dus moet
het hydraulische systeem bijspringen.”

Samenwerking
Het hydraulische en het elektrische
remsysteem werken samen: “Om
elektrisch te remmen, moet je het
hydraulische remsysteem ‘onderdrukken’. Anders doen de remblokken het
werk. De klant trapt op het rempedaal,
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een ABS-ingreep het regeneratieve
remsysteem in een fractie van een
seconde over moet schakelen naar
100% hydraulisch. Regeneratieve
remwerking is namelijk vanwege de
diﬀerentieelwerking gelijk verdeeld
over links en rechts.”

Het laatste woord
De bestuurder trapt het rempedaal in. Dan begint de samenwerking tussen
het hydraulische en het elektrische remsysteem.

De inverter zet de remenergie uit de elektromotor (MG1 of MG2) om naar
gelijkspanning. De converter ‘chopt’ die gelijkspanning omlaag naar het
spanningsniveau van de HV-batterij.
bouwt remdruk op, maar deze remdruk gaat niet naar de remklauwen.
Afgesloten magneetkleppen verhinderen dat. De remcomputer meet de
remdruk, vertaalt die in een gewenste
remwerking en vraagt het hybridesysteem om dit regeneratief te verzorgen.
Als meer remwerking vereist is, wordt
er hydraulisch bijgeremd.”

De elektromotor
Dan de elektrische kant: “De elektromotor levert zijn grootste (aandrijf)
koppel bij lage toerentallen. Vanwege
die karakteristiek kan hij alleen een
groot remkoppel leveren bij lage toerentallen. Bij hoge toerentallen (lees:
snelheden) wordt vaak hydraulisch
bijgeremd.”
En de spanning? “Moderne systemen
gebruiken een boosterschakeling om
de batterijspanning te verhogen en zo
een hogere spanning aan de motoren
te leveren. Andersom leveren deze
motoren tijdens remmen bij hoge
snelheden een te hoge spanning om

Als bestuurder besef je niet welke
techniek schuil gaat onder het ‘regeneratieve rempedaal’: “Dat hoeft ook niet.
Als automobilist wil je een veilige auto
met een ‘natuurlijk aanvoelend’ rempedaal zonder storende overgangen tussen elektrisch en hydraulisch remmen.”
Van Casteren eindigt met nog een
compliment: “Fabrikanten zoals Toyota
bewijzen al jaren dat ze dit voor elkaar
hebben. Een laag brandstofverbruik en
soms wel 200.000 km rembloklevensduur zijn het resultaat.”

Elke maand selecteert de
redactie een vraag of tip van
de maand. Deze belonen we
met een zesdelige schroevendraaierset in handige hoes van
Rodac, onderdeel van SAM
Group. Deze maand gaat die
naar Marcel Zuidgeest.

Een elektromotor levert zijn hoogste (rem)koppel bij laag toerental.
Bij hoge toerentallen (lees: snelheden) wordt dus vaak hydraulisch
bijgeremd.
de batterij te laden. Omlaag choppen
is dan vereist. Bij lage snelheden is de
opgewekte spanning tijdens remmen te laag en worden de spoelen
van de elektromotor regelmatig door
de inverter even kortgesloten om de
spanning op te boosten.”

Veiligheid voor alles
Ten slotte de veiligheid: “De wetgever
eist hydraulische scheiding en back-up
bij uitval. Die is er. Vergeet niet dat bij
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Ook een vraag?
Je kunt je vraag, opmerking
of tip mailen naar:
amt@reedbusiness.nl.
De redactie kan vragen inkorten of samenvatten, zonodig
worden inzendingen anoniem
gepubliceerd. Praktische autotechnische vragen stel je op
www.amtgarageforum.nl.

