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AMT VOLGT EXPONENTIATRAINING HYBRIDE VOERTUIGEN

Veilig én deskundig
Hybrides zijn er al jaren. Maar 
vorig jaar ging het echt los. 
Schepen vol Outlanders kwa-
men naar ons land, evenals 
duizenden andere hybrides 
en elektrische voertuigen. 
Vroeg of laat komen die in de 
werkplaats. Trainingen voor 
veilig werken kenden we al. 
Maar wat als er iets mankeert 
aan het HV-systeem? Daar-
voor zet eXponentia nu de 
volgende stap.
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Docent Gilbert Nouwens begint met de theorie. En dat kan 
vlot, want alleen wie vooraf de e-learning module doorliep, 
krijgt straks na de eindtoets het certificaat dat staat voor 
veilig én deskundig werken aan elektrische en hybride 
voertuigen. Nouwens wijst op het bestaan van NEN3140. Die 
norm staat voor veilig werken aan elektrische installaties in 
het algemeen. Voor elektrische installaties met meer dan 
24 V in auto’s is een eigen norm ontwikkeld: NEN9140.
Die norm onderscheidt verschillende kwalificaties: “Een ‘Niet 
EV-opgeleid persoon’ mag onderhoud aan een elektrisch 
voertuig uitvoeren. Maar moet er iets gebeuren aan het HV-
systeem (Hoog Voltage) dan moet eerst een ‘Vakbekwaam 
Persoon’ (VP) het systeem spanningsloos maken en een 
0 V-meting uitvoeren.”
Zo’n VP mag veel meer doen aan het HV-systeem. Hij (of zij) 
is een autotechnicus van minimaal niveau 2 en is opgeleid 
om de elektrische gevaren in zulke systemen te herkennen 
en te voorkomen. “En die opleiding doen wij vandaag”, legt 
Nouwens uit. En dan is er nog een persoon die genoemd 
wordt in de NEN9140-norm: “De ‘Werk Verantwoordelijke’. 
Die WV is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. 
Hij heeft minimaal het kennisniveau van de VP.”
Is dat belangrijk, dat gedoe over die personen? Toch wel: 
“Is er een calamiteit, dan wordt er meteen gekeken naar die 
kwalificaties en of er daadwerkelijk volgens branchenorm 
NEN9140 gewerkt is.”

Praktische theorie
Dan de definities van hoge spanning in voertuigen: “Volgens 
NEN3140 begint Hoogspanning pas bij 1000 V AC (wis-
selspanning) of 1500 V DC (gelijkspanning). De elektrische 
aandrijfsystemen in auto’s werken met spanningen tussen 
160 en 400 V en vallen dus officieel onder laagspanning. 
Toch blijven wij gewoon van HV spreken.” En als het over 
risico’s gaat is dat ook wel terecht: “AC is gevaarlijk vanaf 50 V 
en DC vanaf 120 V.”
Verder legt Nouwens in detail een aantal basisprincipes van 
de elektrische aandrijving uit. Zo leert zijn klas hoe de inver-
ter uit de DC-batterijspanning duty-cycle gestuurd sinus-
spanningen maakt voor de driefasen AC-elektromotor, en de 
omgekeerde weg bewandelt als de elektromotor bij afrem-
men als generator werkt. En hij bespreekt de samenwerking 
tussen het mechanische en het elektrische remsysteem in de 
Toyota Prius. Praktische kennis, als je de remvloeistof moet 
verversen! Ook praktisch is de kennis van de klimaatregeling 
bij voertuigen met een elektrisch aangedreven aircocom-
pressor: “POE-olie is niet geleidend en tast de spoelisolatie 
niet aan, PAG wel.”

Spanningsvrij maken
Na de lunch gaan we de werkplaats in voor vier opdrachten 
in kleine groepjes. We beginnen met het veilig spannings-
vrij maken van een elektrisch voertuig, in dit geval een 
Mitsubishi I-MiEV. Dankzij de e-learning module kennen de 
cursisten de zes vaste stappen al: 1. Voertuig markeren; 2. 

Praktische theorie en praktijkop-
drachten die inzicht geven. Dat 
zijn de ingrediënten van de nieuwe 
eXponentia-training Hybride voer-
tuigen. Oh ja, en een deskundige 
docent natuurlijk. 

Met de e-learning en de praktijk-
opdrachten achter de rug is de 
eindtoets goed te doen. Deze auto-
technici zijn inmiddels allemaal 
Vakbekwam Persoon.

‘POE-OLIE IS 
NIET GELEIDEND 
EN TAST DE 
SPOELISOLATIE 
NIET AAN, PAG 
WEL’
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0 Volt-check. Drie oranje draden zijn van de elektromotor, twee van de HV-batterij.

Auto in P en sleutel minimaal 10 meter buiten de auto; 3. 
Massakabel van 12 V-accu los; 4. Serviceplug eruit (Met elek-
trisch isolerende handschoenen!); 5. Tien minuten wachten 
op het ontladen van de condensatoren; 6. 0 V-check met het 
juiste gereedschap, in dit geval een Cat III 600 V Duspol.
Praktisch weetje bij die 0 V-check: “Je ziet vijf oranje draden. 
Drie van de driefasen elektromotor en twee van de HV-
batterij.”

Het juiste gereedschap
Bij de tweede opdracht meten we de isolatieweerstand naar 
massa van de statorspoelen van een elektrische HV-airco-
compressor. Die moet minimaal 500 Ω per volt batterijspan-
ning zijn. In dit geval dus 0,2 MΩ. De universele ohmmeter 
geeft oneindig weer. In orde dus? Nou nee, want voor zulke 
hoge weerstandswaardes is de universele ohmmeter niet 
geschikt. De Mega ohmmeter wel. Meetresultaat: 0,13 MΩ. 
Afkeur dus.
Binnen dezelfde opdracht brengen we het werk van de 
resolver in kaart. De inverter moet op het juiste moment de 
juiste van de drie fasen van de elektromotor bekrachtigen. 
De resolver op de rotoras maakt dat mogelijk door aan 
de hand van twee signalen, een sinus en een cosinus, de 
inverter de stand van de rotor te laten weten. Door de rotor 
handmatig te verdraaien, brengen we die signalen op de 
scoop perfect in beeld.

Hybrides in de werkplaats
Op naar de Honda Civic voor de derde opdracht. Als we 
de Bosch KTS hebben aangesloten, zien we dat er tal van 
meetgegevens van het hybridesysteem in de meetwaarden-
lijst staan. Als we bijvoorbeeld de bobinestekkers losnemen, 
zien we dat de E-machine tijdens starten de verbrandings-
motor met 1400 t/min aanslingert. Tjee, dus daarom gaat 
aanslaan onmerkbaar snel. En zo lezen we meer uit. Als de 
verbrandingsmotor 3000 t/min draait gaat er 20 A naar de 
batterij, zodat de ladingstoestand steeds met een procentje 

toeneemt. En tijdens starten gaat er een wisselstroom van 
60 A door ieder van de drie fasen. Tijdens stationair lopen 
is dat 6 A. Daarna lezen we de waarde van de isolatiesensor 
uit. Die meet of het HV-systeem lekt naar de carrosserie. We 
noteren 0,4 MΩ, terwijl 500 Ω per volt is toegestaan. In orde 
dus. Was dat niet zo, dan zat er niets anders op dan één voor 
één de HV-componenten te ontkoppelen.
Bij de vierde praktijkproef zien we dat de transmissie van 
de Toyota Prius met twee elektromotoren en een planetair 
tandwielstelsel wel erg slim, maar heus niet zo complex in 
elkaar zit. We ontdekken dat de meetwaarden deels net 
weer anders worden weergegeven dan bij de Honda. En we 
zien dat we met de systeemtester de solenoïds open kunnen 
zetten om de remvloeistof te kunnen verversen.
Kortom, tijdens deze nieuwe eXponentia-training leer je niet 
alleen veilig om te gaan met de elektrische aandrijvingen, 
maar krijg je ook inzicht in deze techniek. En zoals iedere 
autotechnicus weet: inzicht is de basis van iedere diagnose.
En de eindtoets? De hele klas geslaagd. De autobranche is 
weer tien Vakbekwame Personen rijker.

?meer weten
NEN-norm, wat moet je 
weten?
Branchenorm NEN9140 kost 
€ 40,60. Te veel? Kijk op www.
amt.nl/6-2014 voor een PDF 
waarin je de voorschriften uit 
de norm terugvindt, gratis! 
Oh, en bekijk dan meteen de 
artikelen en de video over de 
techniek van de Mitsubishi 
Outlander PHEV en de Nissan 
Leaf.
Kijk op www.exponentia.nl 
voor meer info over de hybride 
training.

Hoe groot is de isolatieweerstand 
naar massa van de statorspoelen 
van een elektrische HV-aircocom-
pressor? En met welk gereedschap 
meet je die?

‘DE UNIVERSELE 
OHMMETER GEEFT 
ONEINDIG WEER. 
IN ORDE DUS? 
NOU NEE, WANT 
VOOR ZULKE HOGE 
WEERSTANDS-
WAARDES IS 
DE UNIVERSELE 
OHMMETER NIET 
GESCHIKT’
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