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VEILIGHEID 
Elektrische en hybride auto’s

Bij het ontwerpen van auto’s houden fabrikan-
ten rekening met het wel en wee van de toe-
komstige passagiers tot enkele honderdsten
seconden na de klap; functioneren de kreukel-
zones naar behoren, werken gordelspanners en
airbags accuraat en blijven de krachten en ver-
snellingen waaraan de botspoppen worden
blootgesteld enigszins binnen de perken? Na
die eerste honderdsten gaat de situatie in de
botshal veel verder afwijken van de werkelijk-
heid. Waar de hal wordt bezet door geleerd kij-
kende heren (meestal) in witte jassen, stormen

in werkelijkheid de hulpverleners met loeiende
sirenes naar de plek des onheils.
Daar aangekomen doet de techniek van de
moderne auto de laatste jaren een steeds gro-
ter beroep op de kennis van hulpverleners:
“Kan ik die stijl doorknippen zonder dat er nog
een extra airbag afgaat, en wat gebeurt er met
het explosief van de gordelspanner en hoe
knip je een stijl van ‘ultra ultra high strength
steel’ eigenlijk door?
Naast deze problemen worden hulpverleners
de komende jaren ook met nieuwe geconfron-

teerd, die van de alternatief aangedreven 
auto’s.
Voor het NIBRA (Nederlands Instituut voor
Brandweer en Rampenbestrijding) was dat aan-
leiding om hulpverlenend Nederland eens te
laten snuffelen aan vier alternatief aangedre-
ven auto’s.
Voor AMT een buitenkansje, vier ‘alternatieve’
auto’s door de ogen van hulpverleners. ●

Erwin den Hoed

Risico’s alternatieve aandrijving bij hulpverlening

Veilig uit het wrak
Veiligheid is een belangrijk item voor autokopers. Het aantal airbags en het aantal

sterren gescoord bij de Europese botsproeven kunnen beslissen tussen kopen of

laten staan. Maar wie stelt zich de vraag of de brandweer hem na een ongeluk snel

en veilig kan bevrijden uit het wrak dat eens zijn nieuwe bolide was? Zeker bij elek-

trische en hybride auto’s is die vraag zo gek nog niet.

Foto: ANP
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Ford TH!NKcity
De TH!NKcity is een elektrisch
tweepersoons stadsautootje ter
grootte van een smart. Hoewel
de TH!NKcity een redelijke
bekendheid geniet is de kans dat
hulpverleners hem bij een onge-
luk aantreffen (nog) niet zo
groot, er zijn er 20 in Nederland.
Ford heeft deze auto niet voor
de losse verkoop bestemd.
Energiebedrijf Nuon rijdt ermee
en hij is vooral bedoeld voor
overheidsinstanties. Zij kunnen
de TH!NKcity leasen bij Hertz in
Amsterdam. Via die weg wil Ford
er 40 per jaar afzetten.
De auto heeft een watergekoeld
pakket van 19 stuks 6 V nikkel-
cadmiumaccu’s. Dat pakket, met
een voor accu’s nog bescheiden
gewicht van 250 kg, geeft de
TH!NKcity een actieradius van 85
km. De accu’s voeden een even-
eens watergekoelde 3-fasen
inductiemotor met een maximaal
vermogen van 27 kW. Voldoende
voor een top van 90 km/h en een
acceleratie van 0 tot 50 in 7
seconde.
Opladen van het accupakket
gaat automatisch als de auto
afremt of gewoon via het stop-
contact. De kans op het lekken
van elektrolyt is klein omdat het
accupakket is opgesloten in een
stalen bak onder de auto, volle-
dig afgesloten van het passa-
giersgedeelte. Mocht het toch
gebeuren dan is voor hulpverle-
ners van belang te weten dat de
huid die ermee in aanraking is
geweest met veel water dient te
worden afgespoeld.
Behalve dit accupakket heeft
Ford’s kleinste ook een gewone
12 V accu. Deze dient voor de
voeding van de gebruikelijke
functies als verlichting en ruiten-
wissers. Omdat de TH!NKcity
geen motorkap heeft is deze
accu niet zonder meer bereik-
baar. Om de auto ‘dood’ te
maken moet een zekering in een
kastje links bij de A-stijl worden
verwijderd. Bij een aanrijding
verzorgt de mechanische schok-
sensor in een kastje bij de rech-
ter A-stijl die functie.
De passagiers worden beschermd

door een veiligheidsframe, deur-
verstevigingsbalken, kreukelzo-
nes, gordelspanners en een air-
bag voor de bestuurder. Om ze
na een ongeval uit een verfrom-
melde TH!INKcity te bevrijden,
kan overal de schaar in worden
gezet zonder kans op elektrocu-
tie. De hoogspanningskabel van
accupakket naar motor bevindt
zich centraal onder de auto.
Mocht de polyethyleen carrosse-
rie in brand raken dan komen er
giftige dampen vrij.
Adembescherming is derhalve
van belang voor de hulpverle-
ning. Blussen gaat bij voorkeur
met een ABC-poederblusser.
Tenslotte de voor hulpverleners
belangrijke vraag: wat gebeurt
er met de stroomvoorziening als
de auto te water raakt? Ford
heeft daarmee geen proeven
gedaan dus dat kan men niet
vertellen. Wel staat vast dat als
de auto met een harde klap op
het water komt, de botssensor
de spanning uitschakelt. ●

De THINKcity is een
ontwerp van Noorse
designers uit 1999. Het
elektrisch aangedreven
stadsautootje is op één
centimeter na drie
meter en weegt inclu-
sief accu’s 940 kg.
Foto: Ford

Op een stalen chassis is
een opbouw van geper-
ste en gelaste alumini-
um profielen geplaatst.
De body is van polye-
thyleen profielen en
daarmee 100% recycle-
baar. Nadeel: bij brand
komen giftige gassen
vrij.
Tekening: Ford

Om de auto ‘dood’ te maken moet een zekering in
een kastje links bij de A-stijl worden verwijderd.
Bij een aanrijding verzorgt de mechanische schok-
sensor in een kastje bij de rechter A-stijl die func-
tie. De schoksensor is eenvoudig te resetten.
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Fiat Multipla
Bipower
Het aantal Fiat Multipla
Bipowers in Nederland is nog
beperkt. Echter dankzij een
Novem-subsidie en de inspannin-
gen van ondermeer de gemeente
Haarlem (zie AMT 6) gaat het
aantal Bipowers in de komende
jaren toch in de honderden
lopen.
Een Fiat Multipla Bipower laat
zich uiterlijk slechts moeizaam
van een ‘gewone’ Multipla
onderscheiden. Een Multipla
Bipower is herkenbaar omdat er
heel bescheiden ‘Bipower’
achterop staat. Ligt de auto na
een ongeluk op zijn kant dan
gaat de herkenning makkelijker:
onder de bodemplaat liggen drie
cilinders die gezamenlijk 164 liter
aardgas kunnen bevatten.
Dankzij een wanddikte van 5 mm
kunnen de cilinders het gas ver-
antwoord bij 200 bar bewaren.
Aardgas is bij die druk overigens
nog steeds gasvormig. Fiat heeft
zich nogal wat moeite getroost
om dat aardgas binnen te hou-
den, dan wel als de omstandig-
heden dat noodzakelijk maken,
gecontroleerd te laten ontsnap-
pen. Fiat-woordvoerder Ordas
licht toe: “Allereerst is de
Multipla uitgerust met een bots-
sensor die bij een aanrijding de
magneetkleppen op de aardgas-
cilinders afsluit. Op die manier
wordt het weglekken van
aardgas voorkomen. De mag-
neetkleppen staan alleen open
als het contact is ingeschakeld.
Een volgende beveiliging is de
stroombegrenzer. Als een klep-
penunit defect raakt of als er
een leiding breekt (of kapot
geknipt wordt) beperkt de
stroombegrenzer, die in de hals
van iedere aardgascilinder is
ingebouwd, het uitstromen van
aardgas tot een half procent van
wat voor een normale werking
van de motor noodzakelijk is.
Om een aardgasexplosie bij hoge

temperaturen te voorkomen is in
de magneetkleppenunit een
smeltplug ingebouwd. Die smelt
bij 110°C, zodat het aardgas dan
gecontroleerd wegstroomt. Ook
terugstromen van aardgas naar
de vulbuis is onmogelijk
gemaakt. Een terugslagklep
voorkomt dat. Tenslotte kan de
aardgastoevoer worden onder-
broken met een handbediende
afsluiter die voor de magneet-
klep zit. Dat is sowieso noodza-
kelijk omdat de gascilinders om
de zes jaar ter keuring moeten
worden aangeboden bij de
dienst voor het stoomwezen.”
Vanaf de magneetkleppen loopt
een 200 barleiding door de rech-
terdorpel naar de drukregelaar
die zich rechts in het motorcom-
partiment bevindt. Die reduceert
de druk tot 9 bar, de werkdruk
voor de aardgasverstuivers op
het inlaatspruitstuk. Al met al
lijkt het niet erg waarschijnlijk
dat knippen in de carrosserie om
beknelde passagiers te bevrijden
leidt tot aardgas gerelateerde
ongelukken. ●

Alleen aan het beschei-
den Bipower typeplaat-
je is een aardgas-
Multipla herkenbaar.
Foto: Fiat

Drie aardgascilinders en een benzi-
netank van 38 liter geven de 1.6
motor een goede actieradius. Alleen
op aardgas komt de Multipla 350 km
ver, zijn de cilinders leeg dan scha-
kelt de Bipower automatisch over op
benzine. Handmatig overschakelen
kan ook.
Tekening: Fiat

Als het brandstofklepje opengaat blijkt er iets vreemds aan de hand: een vul-
dop voor euroloodvrij en een gasaansluiting waar de LPG-slang niet oppast.
Conclusie: dit is geen gewone Multipla maar een Bipower
Foto: Fiat
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Toyota Prius
Hybride aangedreven auto’s com-
bineren het beste van twee
werelden, de vriendelijkheid van
de elektromotor voor de (stede-
lijke) omgeving en de actieradius
en de aan de infrastructuur aan-
gepaste brandstofbehoefte van
de interne verbrandingsmotor.
De Toyota Prius aandrijflijn is van
het gecombineerd hybride-
systeem. Dankzij die configuratie
is een harmonieuze samenwer-
king tussen verbrandingsmotor
en elektromotor mogelijk terwijl
het extra brandstofverbruik door
het extra gewicht wordt gecom-
penseerd door regeneratief rem-
men.
De elektromotor wordt voorzien
van energie door de Ni-MH bat-
terij (Nikkel Metaal Hybride)
en/of door de generator, die
door de benzinemotor wordt
aangedreven. De Ni-MH batterij,
die zich achter/onder de achter-
bank bevindt, bestaat uit 38
modules van zes cellen. Iedere
cel levert een spanning van 7,2 V,
zodat de hele batterij borg staat
voor een spanning van 273,6 V.
Elektrolytlekkage door kantelen
of scheuren van de modules is
onmogelijk. Slechts door indeu-
ken kan elektrolyt weglekken. In
dat geval komt er kaliumhydroxi-
de vrij waardoor het licht ont-
vlambare waterstof ontstaat.
Alle delen van de Prius die onder
hoogspanning staan zijn te her-
kennen aan een oranje omhulsel.
Onder de auto aan de linkerkant
ligt de oranje gepantserde hoog-
spanningskabel tussen batterij
en motor. Onder de motor-
kap bevinden zich behalve
de driefasen elektromotor
nog twee onderdelen
die met hoogspanning
in aanraking komen,
de invertor die hoog-
spanning-gelijkstroom
omzet in wisselstroom
en omgekeerd, en de
convertor die hoogspan-
ning omzet in 12 V gelijk-
stroom om de reguliere accu te
vullen.
Het hoogspanningscircuit van de
Prius is op diverse manieren

beveiligd. Allereerst met een
botssensor die ingeval van een
extreme vertraging het hoofdre-
lais uitschakelt. Daarnaast wordt
het circuit gecontroleerd op een
manier die vergelijkbaar is met
de isolatiebewaking van een
stroomaggregaat; raakt de hoog-
spanningskabel beschadigd dan
schakelt het systeem zich uit.
Toyota woordvoerder van
Casteren legt uit hoe na een
ongeval de kans op elektrocutie
geëlimineerd wordt: “Transmissie
in P, sleutel uit het contact, min-
pool van de accu los en trek de
servicestekker uit het accupakket
in de bagageruimte. Uiteraard
met 1000-volthandschoenen.”
Ook als de achterkant van de
auto te zwaar beschadigd is om
bij de stekker te kunnen, zijn er
nog twee mogelijkheden om de
auto stroomloos te maken.
Allereerst door het ICGT-relais te
verwijderen zodat de contacten
in het accupakket worden geo-
pend, of door de HV-zeke-
ring uit te nemen. Beide
componenten bevin-
den zich in het
vooronder van
de auto.
Ook op

waterongevallen is de Prius voor-
bereid. Als hoogspanningsdelen
onder water komen, wordt de
hoogspanning uitgeschakeld.
Staat de auto helemaal
onder

water dan loopt de spanning
geleidelijk vanaf de helft van de
bedrijfsspanning naar 0V.
Gedurende die periode is er geen
gevaar voor elektrokutie. ●

De servicestekker in het accupakket
in de bagageruimte van de Toyota
Prius. Alleen uitnemen met 1000-
volthandschoenen.

Een blik op de Priusmotor. Het ICGT-relais bevindt zich in relaisblok nummer
twee tegen het schutbord. De HV-zekering zit linksonder in het verbindings-
blok. Beide kunnen zonder 1000-volthandschoenen worden uitgenomen.
Foto: Toyota

Autoproducent Toyota heeft inmiddels meer dan
100.000 hybride auto’s gebouwd. De meerderheid
daarvan wordt gevormd door Priussen. Een dikke
450 hebben hun weg naar een Nederlandse eige-
naar gevonden.

Tekening: Toyota
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Citroën Saxo 
Berlingo Electrique
“De Berlingo en de Saxo
Electrique zijn niet bedoeld voor
de grote weg”, aldus Bernard
Cramer van Ciroën Nederland. In
Nederland rijden 15 elektrische
Berlingo’s en 30 Saxo’s rond. Wie
ze wil zien kan ze aantreffen bij
de ROTEB in Rotterdam, bij
gemeentewerken in Alphen aan
den Rijn en op Schiphol. Uiterlijk
zijn de auto’s van hun door ver-
brandingsmotoren aangedreven
soortgenoten te onderscheiden
door de laadaansluiting op het
rechter voorscherm.
Op het rechter achterscherm
bevindt zich net als op iedere
Saxo of Berlingo de brandstof-
vulopening. De ‘Electriques’ heb-
ben beiden namelijk gewoon
een brandstoftank(je) voor lood-
vrije benzine, niet voor de aan-
drijving maar voor de standka-
chel.
De auto’s zijn voorzien van een
gelijkstroommotor met groot
toerenbereik die de voorwielen
aandrijft. Bij remmen werkt de
motor als generator en wordt
energie aan de accu’s teruggele-
verd. De Nikkelcadmiumaccu’s
zijn bij de Saxo verdeeld over
drie plaatsen in het voertuig. Het
meest in het oog springen de
drie monoblokken van ieder 6
volt in het bovenste deel van het
motorcompartiment. Toch is dit
maar een fractie van de totale
voorraad batterijen aan boord
van de Saxo. In het onderste deel
van de motorruimte bevindt zich
een bak met 6 monoblokken en
onder de bodemplaat van de
auto zijn nog eens 11 monoblok-
ken te vinden. De bij elkaar 20
monoblokken zijn in serie
geschakeld en zorgen voor een
spanning van 120 V. Dankzij een
vierde monoblok boven in het
motorcompartiment en een extra
bak met 6 monoblokken onder
de bodemplaat loopt de span-
ning bij de zwaardere Berlingo

op tot 162 V.
Daarmee hebben de
auto’s een actieradi-
us van 75 km bij een
topsnelheid voor de
Saxo van 95 en voor
de Berlingo van 90
km/h. Het opladen
van de accupakket-
ten kan thuis met
een speciale kabel of
op een snellaadsta-
tion. Tijdens het rijden en het
laden worden de accu’s gekoeld
met een koelvloeistof. Het koel-
systeem is voorzien van een radi-
ateur en een ventilator.
Op iedere accubak is aan de posi-
tieve zijde een zekering aange-
bracht en op de negatieve zijde
een shunt. De shunts en zekerin-
gen zijn makkelijk te verwijderen
om een accubak uit te schakelen.
Om er zeker van te zijn dat er
geen stroom meer loopt is het
zaak om alle accubakken uit te
schakelen. En zegt Cramer met
nadruk: “Gebruik altijd 1000-

volthandschoenen. Bij 120 V is 50
mA dodelijk.”
De procedure die Citroën voor-
schrijft om bij een incident
elektrocutie te voorkomen is de
volgende:
Maak eerst de laadkabel los (in
geval van laden). Neem vervol-
gens de contactsleutel uit en ver-
wijder daarna van alle accubak-
ken eerst de shunt en daarna de
zekering. Maak tenslotte de
accukabel van de 12 V reguliere
accu los.
Niet alleen tegen het gevaar van
elektrocutie moeten voorzorgs-

maatregelen genomen worden.
Bij het laden van de accupakket-
ten komt ongeveer 1 m3 van het
zeer explosieve waterstofgas vrij.
De laadruimte moet dus goed
geventileerd zijn en stralings-
warmte en roken zijn er uit den
boze. 
Een derde gevaar is lekkage van
het elektrolyt uit de accubakken.
Omdat er accubakken onder de
bodemplaat van de auto’s zitten
kan dat bijvoorbeeld bij ondes-
kundig gebruik van hefgereed-
schap gebeuren. Het elektrolyt
bevat kaliumcarbonaat, dat bij
aanraking zeer ernstige brand-
wonden kan veroorzaken.
“Reinigen met veel water en
gebruik chemicaliënhandschoe-
nen en een veiligheidsbril”, advi-
seert Cramer.
Wanneer een elektrische Saxo of
Berlingo te water raakt zullen de
monoblokken zich via het water
ontladen tot 0 V. Afhankelijk van
de situatie (zout of zoet water)
zal dit enkele minuten tot enkele
uren duren. Cramer: “Inzittenden
kunnen in deze situatie zonder
risico worden bevrijd.” ●

Alle onderdelen die zijn voorzien van
een waarschuwingssticker met een
bliksemschicht in één oogopslag. De
computer regelt de voeding van de
motor, de regeneratie van energie bij
vertragen, het laden van tractiebat-
terij en reguliere accu en de zelfdi-
agnose.
Foto: PSA

1 = Accubakken 
met tractiebatterij

2 = Reguliere accu
3 = Laadaansluiting
4 = Computer

De Saxo en Berlingo
Electrique onderschei-
den zich uiterlijk van
hun benzine- en diesel-
zusjes (of zijn het
broertjes?) door de
laadopening op het
rechtervoorscherm.
Foto: PSA

De shunt en zekering
van de bovenste accu-
bak in de Saxo. Om
zeker te weten dat er
geen stroom kan lopen
is het zaak de shunts
en zekeringen van alle
accubakken te verwij-
deren, en nooit zonder
1000-volthandschoe-
nen.
Foto: NIBRA
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