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ATC INFORMATIE
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Toyota traint ATC: 

Hoe werkt Toyota’s Valvematic-systeem?

Hoe lang gaat zo’n hybridebatterij mee?

Levert regeneratief remmen echt energie

op? Hoe ziet het elektronisch hart van de

hybride-aandrijving eruit én wat is er aan

de hand met de gas- en rempedalen van

Toyota? Technische training voor zeven

afdelingen van de ATC.

11 maart. Thuiswedstrijd voor drie
Toyota-trainers. In het eigen Toyota-
trainingcentrum ontvangen ze de
leden van alledrie de Brabantse
ATC-afdelingen. Erik-Jan Raijma-
kers, zelf lid van ATC Oost-Brabant,
geeft een Workshop veiligheid: hoe
werkt zo’n ‘Millimeter Wave Radar
Sensor’ van de Adaptive Cruise
Control, hoe corrigeert Lane Keep
Assist de koers van de auto en hoe
werken de voorzieningen van het
Pre-Crash Safety-systeem?
Een tweede groepje gaat mee met
dieselexpert, Toyota-trainer én lid
van ATC West-Brabant, René Jans-
sen. Hij duikt het brandstofsysteem
van de 2.2 liter D-CAT in en toont
op de Toyota-tester real-time wat
het systeem doet.
Trainer drie, Peter van Casteren
(Midden-Brabant) vertelt zijn groep-
je alles over Toyota’s gas- en rem-
pedaalproblemen én houdt nog

Terugroepacties en 
technische hoogstandjes

tijd over voor een lesje hybride-
aandrijving in de praktijk.

Groningen, Friesland, 
Drenthe, Zwolle
22 maart. Friesland College Heeren-
veen. Peter van Casteren staat er
nu alleen voor. Nou ja alleen, hij
heeft een opengewerkte motor
met Valvematic-klepbediening ter

beschikking, evenals een hele reeks
hybride-onderdelen. Bovendien
heeft Toyota-dealer Valkema voor
maar liefst vijf Priussen gezorgd.
Snel van start dus. Alhoewel, Van
Casteren moet eerst een vuiltje
wegwerken: “Tja, een paar weken

geleden had ik een prachtige pre-
sentatie gemaakt. Ik wilde vertel-
len hoe betrouwbaar Toyota’s zijn
en hoe weinig er misgaat met die
auto’s. Maar toen gebeurde er plot-
seling iets in Amerika. De presen-
tatie kon zo de prullenbak in, en
nu sta ik hier met een gaspedaal in
mijn hand”.

Gaspedaal blijft hangen
Van Casteren legt uit wat er mis-
ging met de Toyota-gaspedalen:
“Als je gas geeft, met zo’n pedaal
zonder gaskabel, beweeg je een
magneetje langs een Hall-sensor.
Dat werkt prima. Maar voor een
goed gevoel in het pedaal is wrij-
ving nodig. De wrijvingshefboom,
die daarvoor zorgt, geeft af en toe
een beetje te veel wrijving. En dan
blijft het pedaal hangen”.
Dus is er nu een wereldwijde te-
rugroepactie: “De Toyota-monteur
meet met een voelermaatje de spe-
ling op die wrijvingshefboom en
monteert een klein metalen plaat-

Technisch trainer Peter van Casteren doceert Toyota-techniek.

Toyota 
gaspedaal

Huidig pedaal Verbeterd pedaal

Te veel 
wrijving op 
deze punten
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Precision Cut
Steel Reinforce-
ment Bar 
gemonteerd

Gas-
pedaal

Gas-
pedaal

Kijkje in het gaspedaal. De ‘Precision Cut Steel
Reinforcement Bar’ is een klein metalen plaatje
met precies de juiste dikte. Het zorgt voor wrijving
op maat.
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je. De dikte van dat plaatje hangt
af van de gemeten speling. Zit het
plaatje erin, dan gaat de auto nog
even aan de diagnosetester. Zijn er
geen foutcodes en geven beide
Hall-sensoren (want eigenlijk zijn

het er twee) de goede waarden, dan
kan de auto terug naar de klant”.
Mooi, dat is soepeltjes hersteld.
Toyota rekent een half uur voor
het ingreepje en na herstel van
52.512 gaspedalen in Nederland is

97% van de Toyota-rijders tevreden
over de terugroepactie. Eind goed,
al goed? Toch niet: “We waren nog
maar nauwelijks bekomen van die
gaspedalen en toen gebeurde er iets
met het remsysteem”.

Aarzelende ABS
Wat is er aan de hand? “Een Prius
remt voor een stoplicht. Hij pro-
beert zoveel mogelijk regeneratief
te remmen. Want zo kan hij de
remenergie terugstoppen in de bat-
terij. Maar stel, halverwege de rem-
weg ligt een glad stukje asfalt. Eén
wiel blokkeert en het ABS-systeem
moet ingrijpen. Zolang de auto re-
generatief remt kan dat niet. Beide
voorwielen zijn immers via het dif-
ferentieel met elkaar verbonden,
dus is een ingreep op één wiel niet
mogelijk. Daarom moet de auto
binnen een fractie van een seconde
overschakelen op 100% hydrau-
lisch remmen. Die fractie duurde
in Prius I en II 0,4 seconde. In
Prius III duurt het overschakelen
0,06 seconde langer.”
Dat lijkt weinig, maar het is merk-
baar. Van Casteren legt uit hoe:
“Een Prius rijdt 20 km/h. 12,3 me-
ter voor een stoplicht begint hij te
remmen. Pedaalkracht: 30 N. Op
de helft van de remweg zit een
glad stukje en er gaan 0,4 secon-
den verloren. De bestuurder moet
nu de pedaalkracht met 10 N ver-
hogen om toch op tijd stil te staan.
In een Prius III duurt het omscha-
kelen net ietsje langer en is daarna
15 N extra pedaalkracht nodig. Dat
merk je”.
Dus een nieuwe terugroepactie:
“Met een software-update brengen
we de omschakeltijd terug naar die
oude vertrouwde 0,4 seconden”.
Ook deze tweede terugroepactie
verloopt op rolletjes en natuurlijk
krijgen nieuwe Priussen meteen in
de fabriek al de nieuwe software.

Prius op hol?
Mooi, kan Van Casteren dan nu
met zijn eigenlijke presentatie be-
ginnen? Nee, want toen sloegen er
in Amerika ineens Priussen op hol.
Of was er iets anders aan de hand?

Een van de drie workshops voor de
drie Brabantse ATC-afdelingen. Acti-
viteit van het brandstofsysteem real-
time in beeld.

Remprobleem Prius III

Snelheidsafname bij 30 N
pedaalkracht

ABS-ingreep gewenst vanwege
een kort stukje glad wegdek

Remweg

Omschakeltijd

Benodigde pedaalkracht

Remweg bij 30 N pedaalkracht

Na overschakelen op 100% hydraulisch remmen is iets meer pedaalkracht no-
dig om op tijd stil te staan. Hoe langer het overschakelen duurt, hoe hoger die
extra pedaalkracht. Na de software-update is de omschakeltijd bij de Prius III
gelijk aan die bij zijn voorgangers.
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Snappen we het nu? Nog niet hele-
maal. Geen punt: “Deze openge-
werkte motor heeft twee zwengels.
Met deze verdraait u de krukas,
met deze neemt u de rol van de

Valvematic-elektromotor over. Als
u er straks aan draait, ziet u pre-
cies wat er gebeurt”.
Maar eerst wil Van Casteren nog
iets kwijt over Toyota’s productie-

wijze: “De cilinderkop bestaat uit
twee delen. Het onderste deel is
precies gelijk aan dat van dezelfde
motor zonder kleplichthoogtever-
stelling. Alleen het bovenste deel,
met de nokkenassen, de regelas en
de verstelmotor is anders. En zo
kan Toyota heel makkelijk varië-
ren tussen een motor met of zon-
der Valvematic”.

Waarom nog een gasklep?
Alles duidelijk? Nog niet helemaal:
“Als je de kleplichthoogte traploos
kunt verstellen, waarom heb je
dan nog een gasklep nodig?” Het
antwoord begint meteen na de
koude start: “In de opwarmfase
zorgt de combinatie van gasklep
en kleplichthoogteverstelling met-
een voor schone uitlaatgassen.
Daarna is de gasklep nog nodig
voor een snelle respons bij plotse-
ling gas loslaten”.
En voor de EGR? “Goede vraag,
vindt Van Casteren: “Om uitlaat-
gassen te vragen terug te keren,
heb je vacuüm nodig. Dat krijg je
door de gasklep voor een deel te
sluiten”.
“Maar kunnen we, met al die mo-
derne motortechnieken, niet van
EGR af?”, wil een ander ATC-lid
weten. “Alweer een goede vraag”,
vindt Van Casteren. “Tien jaar lang
hebben we het bij Toyota zonder
EGR-klep gedaan. Dat kon ook,
want we hadden immers variabele
kleptiming. En als je kunt spelen
met de kleptiming, dan kun je uit-
laatgas in de cilinder achterlaten.
Interne EGR noemen we dat. In de
Valvematic-motoren volstaat dat
voor Euro 5. In de dieselmotoren
en benzinemotoren zonder Valve-
matic gebruikt Toyota nu ook ex-
terne EGR. Het voordeel daarvan is
dat je het terugstromende uitlaat-
gas kunt koelen.”
Dan schakelt Van Casteren over op
het onderwerp veiligheid. Hij legt
uit hoe de Adaptive Cruise Control
in de Avensis gebruik maakt van
radar, hoe de Lane Departure War-
ning met een camera de witte stre-
pen in de gaten houdt en hoe het
Pre-Crash Safety-systeem radar en
camera combineert.

Hybride transmissie 
geeft licht
Wij pikken de draad weer op als
Van Casteren aan de hybride-aan-
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Een ‘A’ in de motorcode betekent: met Valvematic. Alleen het bovenste deel van
de cilinderkop is aangepast. De as rechts op de linkertekening is de regelas.

Als de rocker arm slider verschuift, verandert de hoek tussen roller arm en
rocker arms. Dat verandert de lifthoogte en openingsduur van de inlaatklep-
pen. Bij de motor zonder Valvematic is de kleplichthoogte 9,3 mm en de ope-
ningsduur 240 krukasgraden.

29 graden
Nokkenashuis, bovenste

deel cilinderkop

Onderste deel cilinderkop is gelijk

Openingsduur 106°

Kleplichthoogte 1,0 mm

Kleplichthoogte

Openingsduur 260°

Kleplichthoogte 11,0 mm

Openingsduur
kort

Openingsduur
lang

Klein

Openingsduur

Groot

Rocker arm slider
positie

Verstelling van de hoek 
tussen roller- en rocker arm 

Hoe werkt die variabele kleplifthoogte?

Daar lijkt het op. De berijders van
die overijverige Priussen blijken
niet allemaal even betrouwbaar en
TV-maatschappij ABC bekende in-
middels met filmmateriaal ge-
knoeid te hebben om het allemaal
wat spectaculairder te maken. “Is
de Prius op hol geslagen of de
Amerikaanse media?”, leest Van
Casteren dan ook voor uit de AMT
e-mailnieuwsbrief. “Het antwoord
mag u zelf raden, maar reken erop
dat Toyota iedere klacht serieus
neemt en er onmiddellijk op af
gaat. Toch zijn we tot nu toe geen
auto’s tegenkomen die echt op hol
geslagen waren.”

Variabele kleplichthoogte
Daarmee heeft Van Casteren alle
vragen over haperende pedalen en
terugroepacties beantwoord en kan
hij aan de slag met zijn openge-
werkte motor: “Al 10 jaar lang heb-
ben we bij Toyota variabele klepti-
ming op de inlaatnokkenas. Vanaf
vorig jaar hebben we het op een
groot aantal motoren ook op de
uitlaatnokkenas. Nu passen we op
de 1.6, 1.8 en 2.0 motor in de
Avensis en Verso ook Valvematic
toe. Dat is een systeem dat de licht-
hoogte van de inlaatkleppen trap-
loos laat variëren tussen 1 en 11
mm. Belangrijk, want met zo’n
systeem kan de gasklep ook bij
lage belasting volledig openstaan.
En dat beperkt de pompverliezen”.
Een ingenieuze regelas maakt die
variabele kleplichthoogte moge-
lijk. Op die as zitten drie tuime-
laars per cilinder. Twee daarvan
(de rocker arms) bedienen de in-
laatkleppen. De derde, een roltui-
melaar (roller arm), wordt bediend
door de inlaatnok. Dankzij een
schuifmechanisme (rocker arm sli-
der) op de regelas is de hoek tussen
de roltuimelaar en de eerste twee
tuimelaars traploos te verstellen.
Een kleine hoek geeft een kleine
kleplichthoogte, een grote hoek,
een grote.
Het schuifmechanisme wordt be-
diend door een borstelloze elektro-
motor op de cilinderkop met een
tandwielmechanisme om de draai-
ende beweging om te zetten in een
schuivende.
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drijving toekomt: “Welke brand-
stof het in de toekomst gaat win-
nen, dat weten we niet bij Toyota.
Dat er in de een of andere vorm
elektrische aandrijving bij zit, dat
is wel zeker. En we weten dat je
hybridetechniek met iedere denk-
bare aandrijfvorm kunt combine-
ren. Dat is de reden waarom Toyota
zo zwaar inzet op hybridetechniek”.
Hoe die hybridetechniek in de
Prius III in elkaar zit, legde Van
Casteren al eens uit in het AMT-
ATC Technisch Theater op de Auto-
vakRAI (zie: AMT 2009/5 of in het
Archief op www.AMT.nl, rubriek:
Werkplaats, subrubriek: Onder-
houd). Natuurlijk doet hij dat nu
opnieuw. Dus achterin een NiMH-
batterij opgebouwd uit 28 modules
van zes cellen die ieder 1,2 V leve-
ren. Voorin naast de 1.8 liter motor
(zonder Valvematic) een hybride
transmissie met twee motor-gene-
ratoren en daarbovenop een inver-
ter/converter die de 200 V gelijk-
spanning uit de batterij omzet
naar maximaal 650 V driefasen
wisselspanning voor de motor-ge-
neratoren en omgekeerd.
Maar hij toont de werking van het
systeem ook in de praktijk. Eerst
de hybride transmissie. Met zijn
opengewerkte model laat Van Cas-
teren zien dat de overbrengings-
verhouding verandert door de klei-
ne motor-generator zwaarder of
juist minder zwaar te belasten.
Met een gesloten hybride transmis-
sie toont hij aan hoeveel energie is
terug te winnen met het regenera-
tief remmen. De grote motor-gene-
rator is verbonden met de uitgaan-
de as van de transmissie. In plaats
van een aandrijfas heeft Van Caste-
ren op dit exemplaar een slinger
gemonteerd.
Een vrijwilliger uit de zaal heeft de
eer om als bewegende voertuig-
massa op te treden. Hij draait aan
de slinger. En inderdaad, zijn in-
spanning ontsteekt een 5 Watt-
lampje. “Wilt u eens wat sneller
draaien?”, vraagt Van Casteren.
“Pof”, zegt het lampje. “Proef ge-
slaagd”, reageert Van Casteren.
Een 21 Watt-lampje draait zwaar-
der en houdt het een stuk langer
uit. Maar het kan nog zwaarder.
Van Casteren sluit de elektrische
aansluiting van de transmissie aan
op het dim- en grootlicht van een
koplamp. Samen goed voor meer

dan 100 Watt. Dat kost echt kracht,
maar ook die gaan branden. “U
ziet, van een mens vraagt het veel
inspanning, maar met een auto
van 1300 kg, waar lekker vaart in
zit, daar kun je zo heel wat elek-
trisch vermogen mee opwekken.

Vermogen dat anders volledig ver-
loren zou gaan.”

Openhartoperatie
Juist, door een ander lampje in te
draaien kan Van Casteren de hybri-
de transmissie harder of zachter

Peter van Casteren voert een ‘openhartoperatie’ uit op een Prius-inverter. 
Cameraman Arnold Lok maakt het zichtbaar voor 240 ATC-leden.

De auto die 50 rijdt staat keurig op tijd
stil. Maar met welke snelheid raken de
twee snelheidsduivels het kind?

regeneratief laten remmen. In de
Prius neemt de inverter die rol op
zich. Van Casteren gunt de zaal via
camera en groot scherm een blik
in die inverter. Hij verwijdert een
paar schroefjes en een deksel. De
90 soldeerpunten daaronder heeft
hij in de voorbereiding al losge-
smolten, zodat hij nu gemakkelijk
dieper doordringt in het elektro-
nisch hart van de Prius. Hij komt
bij een printplaat met vermogens-
transistoren, de IGBT’s: “De Prius
heeft driefasen elektromotoren.
Voor iedere fase zijn er twee IGBT’s
en voor de grote motor-generator
zijn ze dubbel uitgevoerd. Dat
maakt totaal 18 stuks”.
Blijft nog de vraag waar de inver-
ter de opgewekte stroom naartoe
stuurt als de batterij vol zit. “Die
situatie doet zich voor bij bergaf
rijden”, weet Van Casteren. “Met
de transmissie in de ‘B-stand’
wordt de opgewekte stroom dan
gebruikt om met de kleine elektro-
motor de benzinemotor aan te drij-
ven. Achter het stuur merk je dat
het toerental van de benzinemotor
toeneemt. Net als bij remmen op
de motor in een ‘gewone’ auto.”

Rij voorzichtig!
Voor Van Casteren zijn publiek de
weg opstuurt, keert hij nog een
keer terug naar het onderwerp vei-
ligheid: “Er rijden drie auto’s naast
elkaar in de bebouwde kom. De
eerste rijdt 50, zijn buurman 60 en
de derde 100 km/h. Dan steekt op
28 meter afstand een kind over. Ik
verklap alvast dat de auto, die zich
aan de snelheid houdt, keurig op
tijd stilstaat. Maar met welke snel-
heid raken de andere twee het
kind?” De antwoorden uit de zaal
lopen uiteen. Zonder uitzondering
zijn ze lager dan de werkelijke uit-
komst: “39 km/u voor de auto die
60 reed en 100 voor de auto die
100 reed!” Hoe dat kan? “De schrik-
seconde! Voor die voorbij is heeft
de snelste auto al 28 meter afge-
legd. Dus mensen, rij voorzichtig,
let op uw snelheid en wel thuis.” ●

Erwin den Hoed

100 km/u................................... ?

60 km/u................................... ?

50 km/u................................... 0

Afstand 28 meter

Toyota-training voor de vier noordelijke ATC-afdelingen: alle 240 stoelen bezet.
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