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1. lnleiding 

Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

Mobiliteit is een van de voornaam
ste kenmerken van onze moderne 
westerse samenleving. Jullie zijn 
alien, voor het merendeel met de 
wagen, naar deze plek gekomen en 
velen onder jullie hebben daarbij op 
nauwelijks een paar uur een afstand 
overbrugd die een eeuw geleden 
slechts bij uitzondering werd afge
legd. In die tijd zou dergelijke ver
plaatsing als een "reis" zijn om-

inlaat- uitlaat-
klep klep 
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inlaatslag compressieslag 

schreven. Het verblijf in Eindhoven 
zou wellicht meerdere dagen ge
duurd hebben en er zouden onge
twijfeld prentbriefkaarten gestuurd 
zijn naar familie en bekenden. Wij 
ervaren deze mobiliteit nu eerder 
als vanzelfsprekend. Op dezelfde 
(haast achteloze) manier verplaat
sen we ons naar onze werkplek en 
gaan we bij familie of vrienden op 
bezoek. En leggen daarbij jaarlijks 
gemiddeld ongeveer twaalf tot vijf
tienduizend kilometer at. 
De krachtbron die verantwoordelijk 
is voor deze maatschappelijke om
wenteling is de verbrandingsmotor, 

0 I 0 

(3) (4) 
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I 

Figuur 1. Werkingsprincipe van de viertakt zuigermotor met inwendige ver
branding [Heywood, 1988]. 
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of juister de zuigermotor met inter
mitterende inwendige verbranding. 
Het is deze machine, zijn verleden 
en zijn toekomst, die het onderwerp 
uitmaken van deze intreerede. 

Zoals de titel van deze voordracht 
aangeeft wordt de toekomst van de 
verbrandingsmotor inderdaad in 
vraag gesteld. Bij een van de eerste 
gesprekken die ik aan de TU voer
de werd ik ge"interviewd door een 
journalist. lk had het interview naar 
mijn mening netjes voorbereid, 
maar ik was toch even van slag 
toen het interview werd ingezet met 
de vraag "Waarom bent u hiermee 
begonnen ? Rijden we straks toch 
niet allemaal rand in een elektrisch 
wagentje ?". Dergelijke vraag stel
len is ze natuurlijk deels beantwoor
den. En het·is inderdaad zo dat de 
laatste maanden kranten en tijd
schriften regelmatig melding maken 
van het einde van de verbrandings
motor. Het leek me zinvol om dit 
thema als leidraad te gebruiken bij 
deze voordracht. 

2. De verbrandingsmotor 

De verbrandingsmotor ontstond 
bijna anderhalve eeuw geleden 
(rand 1860) uit de zoektocht naar 
een goedkope compacte kracht
bron die kon ingezet warden in de 

kleinere fabrieken die rand die tijd 
overal uit de grand schoten. Deze 
krachtbron moest de grotere en 
voor die bedrijven te dure stoom
machine vervangen. Voor wat be
treft vormgeving en bewegingsme
chanisme vertoont de moderne 
verbrandingsmotor trouwens nog 
steeds de kenmerken van deze 
stoommachine1

. Dit is te zien in 
figuur 1. 

Deze figuur toont hoe de heen en 
weer beweging van de zuiger door 
het krukasmechanisme wordt om
gezet in een ronddraaiende bewe
ging van de uitgaande as. Deze 
figuur toont verder oak het wer
kingsprincipe van de in de praktijk 
meest voorkomende uitvoering van 
de verbrandingsmotor. In die uit
voering heeft de krukas twee om
wentelingen nodig om een volledige 
kringloop door te maken. Daarbij 
horen dan vier afzonderlijke takten 
of slagen van de zuiger; vandaar de 
omschrijving als viertakt-werkings
principe of viertaktmotor. Bij de 
aanzuigslag wordt langs de geo
pende inlaatklep een mengsel van 
lucht en brandstof aangezogen. 
Aan het eind van de inlaatslag gaat 
de inlaatklep dicht. Vervolgens 
wordt dit brandbaar mengsel 
samengedrukt gedurende de com
pressieslag en aan het eind van 
deze slag ontstoken. Terwijl de ver-

1 Wei verschillen ze fundamenteel in de wijze van energietoevoer. Bij de stoommachine gebeurde de 
energietoevoer voor het aanmaken van de stoom (die de machine aandrijft) uitwendig van de zuiger
machine. In de verbrandingsmotor ontstaat de energie uit een inwendig verbrandingsproces en func
tioneren de verbrandingsprodukten zelf als drijfgas. 

4 



branding plaats vindt vat de zuiger 
de expansieslag aan. Aan het eind 
van de expansieslag opent de uit
laatklep waarna in de uitlaatslag de 
verbrande gassen worden uitgedre
ven. Bij dergelijke motor zorgen in
en uitlaatslag dus voor de ladings
wisseling. In de twee andere takten 
gebeurt de verbranding en wordt 
de nuttige arbeid geleverd. Door de 
verbranding is de druk gedurende 
de expansie grater dan gedurende 
de compressie, zodat de expansie
slag meer arbeid levert dan de 
compressieslag kost. 

In plaats van brandstof en lucht 
voorafgaand aan de verbranding te 
mengen kan de brandstof oak af
zonderlijk aan het eind van de com
pressieslag en gedurende de ver
branding in de lucht ingespoten 
warden. In het eerste geval heeft 

men het over een motor met voor
gemengde verbranding. In het 
tweede geval spreekt men van een 
motor met injectiegestuurde ver
branding. Benzinemotoren zijn 
(haast uitsluitend) motoren met 
voorgemengde verbranding en 
vonkontsteking. Dieselmotoren zijn 
motoren met injectiegestuurde 
verbranding en met zelfontsteking. 

Bij een beschouwing over de toe
komst van de verbrandingsmotor is 
het interessant om vooraf de oor
zaken van zijn huidig succes even 
op een rij te zetten. Deze oorzaken 
situeren zich op een aantal gebie
den en zijn opgesomd in tabel 1. 
Toekomstige vervangers van de 
verbrandingsmotor zullen minstens 
op een deel, maar liefst op al deze 
gebieden beter moeten presteren. 

Tabel 1. Karakteristieke getal/en van verschillende verbrandingsmotoren 
(nominaal vermogen 50 tot 85 kW). 

Thermisch rendement (*) % 
Specifiek vermogen kW/kg 
Brandstoftype -
Specifieke energie MJ/kg 
Massadichtheid kg/liter 
Kosten $/kW 

(*) effectief rendement; beste waarde 

Zeals blijkt uit tabel 1 is de verbran
dingsmotor relatief goedkoop. 
Omdat de verbranding niet continu 
plaats grijpt maar met regelmatige 

Benzinemotor DI dieselmotor 
31 - 36 41 - 44 
1 0.5 
benzine diesel 
43.5 42.5 
0.75 - 0.78 0.85 
40 45 

(door de zuigerbeweging gestuurde) 
tussenpozen2 , warden zuiger en 
cilinderblok minder zwaar belast. 
Tijdelijk mogen druk en tempera-

2 In de literatuur heeft men het daarom over een intermitterende verbranding. 
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tuur in de verbrandingskamer dan 
oak hoger oplopen dan bij continue 
verbranding het geval zou zijn. Dit 
laat toe om bij de verbrandings
motor goedkopere materialen te 
gebruiken dan bij andere thermi
sche krachtbronnen met continue 
verbranding zoals gasturbine of 
Stirlingmotor. 
Daarnaast is de verbrandingsmotor 
ook zuinjger dan bovenvermelde 
concurrenteri. 
Zoals alle thermische krachtbron
nen slaagt de verbrandingsmotor er 
maar ten dele in om de energie in 
de brandstof om te zetten in nuttige 
mechanische arbeid. De verhouding 
van effectieve arbeid geleverd aan 
de uitgaande as en van toegevoer
de energie wordt het effectief ther
misch rendement genoemd. Zoals 
blijkt uit tabel 1 haalt een conven
tionele benzinemotor in het beste 
geval een thermisch rendement van 
36 %. Voor de kleinere dieselmoto
ren met directe injectie en voor de 
vrachtwagendieselmotoren neemt 
dit toe tot 44 % en bij de lang
zaamlopende tweetakt-scheeps
dieselmotoren warden rendementen 
gehaald tot 56 %3

• 

Verder wordt de verbrandingsmotor 
ook gekenmerkt door een hoog 
specifiek vermogen (kW/kg) en 
heeft de bijhorende brandstof een 
hoge energieinhoud (MJ/kg)4 • Deze 

combinatie resulteert in een comp
acte krachtbron en een grate auto
nomie (d.i. afstand die kan warden 
afgelegd zonder brandstofbevoor
rading). Het zal duidelijk zijn dat 
beiden essentiele voorwaarden zijn 
bij het inzetten voor transportdoel
einden. 
Tenslotte wordt de verbrandings
motor ook gekenmerkt door een 
hoge betrouwbaarheid en veilig
heid, door een inzetbaarheid over 
een breed koppel/toerental-bereik, 
en door een gemakkelijke bedie
ning. 
Een collega hoogleraar vatte het 
enkele weken terug als volgt 
samen: 
"Hoe een auto werkt weet iedereen. 
Je huurt een willekeurig merk in een 
willekeurig land. Kijkt even aan 
welke kant de ruitewisserbediener 
zit en hoe het licht aan moet. Start. 
En rijdt weg ... " [Meijer, 1999].-Zo 
hoar je het eens van een ander ... 

Omwille van al deze redenen wordt 
de verbrandingsmotor dan ook voor 
allerhande taken ingezet. Daarbij 
varieert het nominaal vermogen 
van 0.4 kW (voor grasmaaiers) tot 
22 MW (voor elektriciteitsproductie). 
De meest voorkomende toepas
singsvorm is evenwel het gebruik 
als krachtbron voor wegtransport 
en voor schepen. Enkele cijfers 

3 Ter vergelijking: de nieuwste gasturbines met een vermogen tussen 50 en 75 kW hebben een beste 
thermisch rendement van 30% en kosten ongeveer 670$/kW. 
4 1 MJ = 1 Megajoule = 1 miljoen Joule. De energie-inhoud van 1 gram benzine bedraagt dan onge
veer 43500 Joule; zonder verliezen volstaat deze energie om een gewicht van 1000 kg ongeveer 4.4 
meter omhoog te tillen. 
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kunnen dit illustreren : in 1995 
waren er wereldwijd ongeveer 500 
rniljoen personenwagens in gebruik 
en ongeveer 170 rniljoen vracht
wagens of bussen. In West-Europa 
zijn er in dat jaar per 1000 inwoners 
495 wagens in gebruik, en in 
Noord-Arnerika zelfs 762 [Weule, 
1995]. Daarbij wordt haast uitslui
tend gebruik gernaakt van fossiele 
brandstoffen. 

Sinds een aantal decennia is duide
lijk geworden dat dergelijk intensief 
gebruik een negatieve weerslag 
heeft op het milieu, en dan met 
name op de l_uchtkwaliteit. Omdat 
fossiele brandstoffen voor het 
grootste deel opgebouwd zijn uit 
koolstof (C ) en waterstof (H) ato
rnen, zullen hun verbrandingspro
ducten hoofdzakelijk uit koolstof
dioxide (C02) en waterdamp (H20) 
bestaan. Deze stoffen zijn op zich 
onschadelijk voor de mens. Daar
naast bevat het uitlaatgas van een 
verbrandingsmotor evenwel oak 
kleine concentraties van andere 
verbrandingsproducten. Als gevolg 
van onvolledige verbranding zullen 
bijvoorbeeld kleine hoeveelheden 
koolstofmonoxide (CO), onverbran
de koolwaterstoffen (HC) en (roet-) 
deeltjes (PM) voorkomen. Verder 
zullen kleine hoeveelheden zuurstof 
en stikstof in de verbrandingskamer 
met elkaar reageren en blijvend 
stikstofoxides (NOJ vormen. En 
tenslotte bevat elke fossiele brand
stof ook een kleine hoeveelheid 
zwavel. Dit zwavel oxideert en geeft 

aanleiding tot vorming van zwavel
dioxide (802). 

Al deze stoffen zijn wel schadelijk 
voor mens en milieu. Zo geeft de 
interactie van het ultraviolet deel 
van zonlicht met de CO, HC en 
stikstofoxide-molecules in de atmo
sfeer aanleiding tot ozon-vorming in 
de lagere luchtlagen, wat dan weer 
ademhalingsproblemen kan veroor
zaken. Dit verschijnsel treedt vooral 
op in de zomer en wordt zomers
mog genoemd. En in de winter kan 
de combinatie van 802 en deeltjes 
aanleiding geven tot zogenaamde 
wintersmog, die eveneens adem
halingsmoeilijkheden veroorzaakt. 
Verder warden de roetdeeltjes van 
dieselmotoren en sommige zware 
onverbrande poly-arornatische 
koolwaterstoffen ervan verdacht 
ofwel kankerverwekkend te zijn 
ofwel veranderingen te veroorzaken 
van erfelijke eigenschappen. En 
tenslotte leiden de uitstoot van 
zwaveldioxide en stikstofoxide tot 
een hogere zuurtegraad van de 
neerslag, wat dan weer ontbossing 
en aantasting van gebouwen tot 
gevolg heeft. 

Deze schadelijke stoffen ontstaan 
natuurlijk bij elke verbranding van 
fossiele brandstof, en niet alleen bij 
verbrandingsmotoren. Maar, zoals 
blijkt uit figuur 2, draagt de trans
portsector in belangrijke mate bij 
tot de totale luchtvervuiling. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat door 
de wetgever in de loop der jaren 
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Figuur 2. Bijdrage tot /uchtvervuiling 
door diverse fossiele brandstof ver
brandingsprocessen [Eurostat, 1995). 

steeds strengere beperkingen zijn 
opgelegd aan de uitstoot van deze 
schadelijke stoffen door voertuigen 
op de weg. Dit heeft ondermeer 
geleid tot de introductie van de 
katalysator bij de benzinemotor. Bij 
gebrek aan een gelijkaardige tech
nologie voor dieselmotoren hebben 
deze tot nu toe minder strenge 
emissie-eisen opgelegd gekregen. 
Dit is gemustreerd in tabel 2. 

Uit deze tabel blijkt dat de benzine
motor inderdaad schoner is dan de 
dieselmotor. Deze laatste heeft 
vooral last van een te hoge uitstoot 
van stikstofoxides en van deeltjes. 
Recente ontwikkelingen laten even
wel uitschijnen dat wellicht binnen 
een aantal jaren ook voor de diesel
motor geschikte uitlaatgasnabehan
delingssystemen op de markt zullen 
komen. Hierdoor kan deze op ter
mijn even schoon wordt als de ben
zinemotor. 

3. De toekomst. 

Gelet op de sterke positie van de 
verbrandingsmotor lag het tot voor 
kart niet voor de hand om aan 
zijn toekomst te twijfelen. Toch 
warden die twijfels recent s!ee9s 
vaker geuit. Daarbij warden telkens 
volgende aspecten in vraag ge
steld : 
• de toekomstige beschikbaarheid 

van geschikte en betaalbare fos
siele brandstoffen, 

Tabet 2. Limietwaarden in de emissietest voor verschillende soorten ver
brandingsmotoren (omgerekend naar g per kg brandstof, gebruik makend 
van typische brandstofverbruikswaarden). Voor CO ha/en verbrandings
motoren nu reeds de 2005 limietwaarden. 

Bouwiaar co Totale HC NOx PM 
Personenwagen benzine 1996/97 56 6 4.3 -
(met katalvsator) 2005 17 2 1.4 -
Personenwagen dies~I 1996/97 22 3 12 1.7 

2005 11 1 5.3 0.53 
Vrachtwagen diesel 1996 14 4.5 33 0.65 

2005 7 2 16 0.1 
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• de toekomstige inzetbaarheid van 
deze brandstoffen, gelet op hun 
weerslag op het milieu, 

• de houdbaarheid naar de toe
komst toe van de huidige mobili
teit. 

De zorg om de uitputting van de 
beschikbare voorraden aan fossiele 
brandstof is niet nieuw. Reeds in 
1972 werd in het ondertussen 
bekende Rapport van de Club van 
Rome gesteld dat deze voorraden 
begin volgende eeuw zouden opge
bruikt zijn [Meadows, 1972]. Rede
nen hiervoor waren de eindigheid 
van de fossiele brandstofvoorraden, 
de groeiende wereldbevolking en 
het toenemend energieverbruik in 
kW per persoon. Het is duidelijk dat 
deze voorspelling niet is uitgeko
men, en dat is vooral te wijten aan 
de ontdekking van steeds nieuwe 
voorraden en aan de introductie 
van effectievere ontginningstech
nieken. 
Toch is dergelijke bezorgdheid 
natuurlijk terecht. Op dit ogenblik 
lopen we met ongeveer 6 miljard 
mensen rand op deze wereldbol en 
volgens gegevens van het United 
Nations Population Fund is de kans 
groat dat dit aantal tegen het jaar 
2100 bijna zal verdubbelen tot 11 
miljard, waarna de groei zal afvlak
ken tot 11,5 miljard mensen in 
2150. Daarbij komt dat het huidig 
wereldenergieverbruik omgerekend 
per persoon gemiddeld slechts iets 

5 1 kW-jaar stemt ongeveer overeen met 30.000 MJ. 

meer dan 2.1 kW-jaar bedraagt, 
tegenover een gemiddeld verbruik 
in West-Europa en Noord-Amerika 
van ongeveer 7 kW-jaar5 . Recent 
wordt dan oak opnieuw regelmatig 
gesteld dat de fossiele olie en aard
gas rand 2050 op raken [Okkerse, 
1997; Kauffeld, 1999]. 
Bij de scenarios die daarbij warden 
gehanteerd dienen evenwel een 
aantal kanttekeningen geplaatst. 
Zowel de groei van de wereldbevol
king als de daarmee gepaard gaan
de toename aan energiegebruik zijn 
moeilijk in te schatten. 
Verschillende prognoses vertonen 
onderling tot 50 % verschil. 
Bovendien houden deze prognoses 
meestal geen rekening met de 
enorme energievoorraden aanwezig 
in moeilijker te ontginnen velden 
van steenkool, teerzand- en lei
steen of in zwavel-rijke petroleum
velden in ondermeer Zuid-Amerika. 
Nochtans zijn deze voorraden dank 
zij nieuwe technologische ontwikke
ling reeds bij relatief lage olieprijzen 
economisch rendabel te ontginnen. 
Verder wordt bij deze beschouwin
gen telkens een toename van het 
gebruik van kernbrandstoffen uitge,
sloten. En dit niettegenstaande het 
feit dat, bij gebruik van kweekreac
toren, de voorraad kernenergie het 
viervoudige bedraagt van de huidi
ge voorraad aan kolen, olie en 
aardgas. Maar zelfs indien inder
daad wordt afgezien van een verder 
gebruik van kernenergie dan nog 
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zijn in de voorbije 10 jaar enorme 
voorraden in ijs verpakt methaan 
ontdekt. Volgens recente schattin
gen zou de energievoorraad van 
deze zogenaamde gashydraten een 
veelvoud zijn van de huidige voor
raad aan fossiele brandstof [Collet, 
1998]. Bovendien zijn deze gashy
draten gelijkmatiger verdeeld over 
de verschillende continenten, waar
door hun praktische beschikbaar
heid ook minder be'invloed wordt 
door lokale conflicten of politieke 
spanningen. 
Het ziet er dus naar uit dat de 
gekende fossiele brandstoffen nag 
tot ver in de volgende eeuw de 
voornaamste energiebronnen zou
den kunnen blijven. De vaststelling 
blijft natuurlijk dat deze voorraden 
ooit op raken en dat het nodig is 
om in de tijd die ans rest een duur
zame vorm van energievoorziening 
op te zetten [Kauffeld, 1999]. 

Een andere bran van zorgen is de 
mogelijke impact van het groot
schalig gebruik van fossiele brand
stoffen op ons klimaat. 
Bij de verbranding van koolwater
stoffen wordt zoals eerder vermeld 
een aanzienlijke hoeveelheid kool
stofdioxide geproduceerd. Zo ont
staat bij de verbranding van 1 liter 
benzine ongeveer 2.4 kg koolstof
dioxide. Sinds het begin van de in
dustriele revolutie (eerste helft 19e 
eeuw) is de concentratie van C02 

in de atmosfeer dan ook met bijna 
30% gestegen van 280 ppm (deel
tjes per miljoen) tot 360 ppm. Bij 
een volgehouden, gematigde groei 
van het wereldenergieverbruik en 
zonder introductie van andere 
brandstoffen verwacht het Inter
governmental Panel on Climate 
Change of IPCC een verdere stij
ging tot 700 ppm rond het jaar 
2100 [Houghton, 1996]. 
Het staat verder vast dat hierdoor 
de gemiddelde temperatuur in de 
atmosfeer zal toenemen. Sta me 
toe dit even te verduidelijken. Onze 
atmosfeer bestaat dan wel hoofd
zakelijk uit zuurstof en stikstof, 
maar daarnaast bevat hij ook nogal 
wat koolstofdioxide en waterdamp. 
Deze moleculen hebben de eigen
schap dat ze een groat deel van de 
energie in het zonlicht doorlaten, 
maar dat ze de door de aarde uit
gestraalde warmte bijna volledig 
absorberen. Hierdoor gedraagt de 
atmosfeer zich als een isolerende 
schil die ervoor zorgt dat de gemid
delde temperatuur aan het aard
oppervlak tot voor kort ongeveer 
15 graad Celsius bedroeg6• 

Wanneer door menselijke activitei
ten de concentratie van deze of 
andere drie- of meeratomige gas
sen (zoals CH4 en N20) stijgt dan 
zal ook dit isolerend effect even
eens toenemen. De aldus door de 
mens veroorzaakte opwarming 
wordt het broeikas-effect genoemd. 

6 Zander dit verschijnsel zou de temperatuur aan het aardoppervlak ongeveer 33 graden Celsius lager 
zijn. 
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Dit fenomeen werd reeds in 1896 
voorspeld door de Zweedse schei
kundige Svante Arrhenius en wordt 
door niemand in vraag gesteld. Wei 
is er nog geen overeenstemming 
over de weerslag van een COrstij
ging tot 700 ppm op ons klimaat. 
Verschillende zogenaamde klimaat
modellen zijn ontwikkeld om deze 
weerslag te voorspellen. Volgens 
deze modellen zal bij dergelijke toe
name van C02 de temperatuur aan 
het eind van de volgende eeuw tus
sen 1.5 en 4.5 graden gestegen zijn 
[Kattenberg, 1998]. Dit lijkt weinig 
maar de gevolgen voor het klimaat 
kunnen zeer groot zijn. Dat komt 
omdat de aarde niet gelijkmatig 
wordt opgewarmd. De evenaar ont
vangt het meeste zonlicht, de polen 
het minst. Tegelijkertijd warmt het 
vasteland anders op dan het zee
oppervlak. Als gevolg van de bijho
rende temperatuurverschillen zijn in 
de atmosfeer en in de oceanen 
stromingen aanwezig die warmte 
van de evenaar naar de polen ver
plaatsen. Kleine veranderingen in 
de gemiddelde temperatuur kunnen 
snel grote wijzigingen in de loop en 
omvang van deze stromingen ver
oorzaken, met catastrofale gevol
gen voor het milieu en voor de 
mens die ervan afhankelijk is. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat er steeds meer stemmen 
opgaan om het gebruik van fossiele 
brandstof terug te dringen en over 
te stappen op andere energiebron
nen. Een probleem daarbij is dat 
deze alternatieve energiebronnen 

ofwel niet aanvaard worden (zoals 
kernenergie) ofwel economisch niet 
rendabel dan wet nog in volle ont
wikkeling zijn. Dat laatste geldt in 
het bijzonder voor de zogenaamde 
duurzame energiebronnen zoals 
windenergie, biomassa, zonne
energie en getijden-energie. Ook 
hier speelt dus het uit beurskringen 
bekende T.l.N.A.- (There Is No 
Alternative)-effect. Volgens een 
studie uit 1996 door Shell zouden 
duurzame energiebronnen reeds in 
2050 de helft van onze energie
honger kunnen stillen [Dupont-Roe, 
1996]. Of deze technologische ont
wikkeling zich vanzelf aan dat 
tempo doorzet is evenwel sterk 
afhankelijk van het toekomstig prijs
niveau van de concurrerende fos
siele brandstoffen. Op dit ogenblik 
kost ruwe aardolie ongeveer 10 $ 
per vat. Gecorrigeerd voor inflatie is 
dit prijsniveau slechts iets hoger 
dan in 1972 toen voor ruwe petro
leum 2,5 $per vat werd betaald. Dit 
gegeven en de omvang van de 
onontgonnen energievoorraden 
doen evenwel twijfelen aan een 
snelle prijsstijging in de nabije toe
komst. Dit maakt dat een door de 
markt gestuurde ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen een 
behoorlijke vertraging zou kunnen 
oplopen. 

Temidden van deze onzekerheden 
wordt in de meeste ge'industriali
seerde landen een no-regret beleid 
overwogen. Dergelijk beleid stoelt 
op het gegeven van een eindige 
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voorraad fossiele brandstof en op 
een vooropgesteld schadelijk effect 
van C02 emissie op klimaat. Zo is 
in 1988 in Toronto tussen een aan
tal van deze landen afgesproken 
om tegen 2050 de COruitstoot 
terug te brengen tot 50% van het 
niveau in 1987. Omdat het vervoer 
een belangrijk deel van alle fossiele 
brandstofverbruik voor zich neemt 
(meer dan 20% in Europa, grootte
orde 30% in de Verenigde Staten 
[Ayres, 1999]), wordt in het bijzon
der nagedacht over maatregelen 
die dit verbruik moeten beteugelen. 
Bij het nemen van deze maatrege
len wordt de overheid evenwel ge
confronteerd met het feit dat onze 
samenleving zowel maatschappelijk 
als economisch verweven is met 
een hoge mate van mobiliteit en 
met autonoom transport als belang
rijkste vervoersvorm. Bovendien 
wordt datzelfde transport om 
macro-economische redenen door 
de overheid gestimuleerd. 
Alhoewel noodzakelijk zal een 
maatschappelijke herorientatie en 
de bijhorende verschuiving naar 
alternatieve vormen van duurzaam 
transport veel geld en tijd vergen. 
Vermoedelijk gaat het dan ook 
meerdere decennia duren, vooraleer 
andere transportsystemen een im
pact zullen hebben op het milieu. 
Dit maakt dergelijke initiatieven 
daarom niet minder belangrijk, 
maar het betekent wel dat daar-

naast maatregelen nodig zijn die 
zich richten op het stimuleren van 
een duurzamer vorm van het huidi
ge transportsysteem. 
Zo heett de Europese gemeen
schap beslist om in de toekomst 
ook de COruitstoot van voertuigen 
te beperken. Daarnaast zijn zowel 
in de Verenigde Staten als in 
Europa stimuleringsprogramma 's 
gedefinieerd die moeten leiden tot 
een nieuwe generatie van zuiniger 
voertuigen. Seide programma's, 
"Partnership for a New Generation 
of Vehicles" of PNGV in de VS en 
"Car of Tomorrow" in Europa, mik
ken op een voertuig dat onder nor
male rijomstandigheden ongeveer 
3 liter benzine zal verbruiken per 
100 km7• Het is in het licht van 
deze overheidsstimulering van 
schone en zuinige voertuigen dat 
de hernieuwde zoektocht naar 
alternatieven voor de verbrandlngs
motor moet warden gezien. 

4. De alternatieven. 

4.1. Elektrisch rijden, of hybride? 

In 1990 stelde de overheid in 
Californie voorop dat 8 jaar later 2 
percent van alle daar verkochte 
voertuigen ZEV of Zero Emission 
Vehicles hoorden te zijn. Oat aan
deel zou dan oplopen tot 10% in 
2003. Op veel plaatsen was dit het 

7 Dit stemt overeen met een meer dan 50% brandstofbesparing ten opzichte van de huidige ver
brandingsmotoren in produktie. 
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sein om meteen over te gaan tot 
het ontwikkelen van elektrische 
voertuigen. Dit mag eigenaardig 
lijken, want in werkelijkheid zijn 
elektrische voertuigen geen Zero 
Emission Vehicles maar Emission 
Elsewhere Vehicles. Want voorals
nog gaat het merendeel van de 
elektriciteitsproductie gepaard met 
de uitstoot van schadelijke gassen. 
Omdat deze elektriciteitsopwekking 
evenwel ver verwijderd van dichtbe
volkte gebieden kan plaats hebben 
wordt op die wijze inderdaad het 
probleem van lokale luchtvervuiling 
opgelost. 
Een gelijkaardige redenering kan 
echter niet warden gemaakt bij het 
beschouwen van het energetisch 
-rendement van deze voertuigen. Op 
zichzelf genomen is de combinatie 
(batterij/elektrische motor) een effi
cientere krachtbron dan de ver
brandingsmotor. Maar opnieuw 
geldt dat de in de batterij opgesla
gen energie vooraf werd geprodu
ceerd in een centrale uit een andere 
wellicht fossiele brandstof en dit 
met een thermisch rendement dat 
in het beste geval (zonder recu
peratie van restwarmte) 50% be
draagt. Wanneer bovendien reke
ning wordt gehouden met de ver
liezen bij het transport van deze 
elektrische energie en met de ver
liezen bij omzetting tot asvermo
gen, dan komt men tot netto rende
menten die weinig hoger liggen dan 
die van een drukgevulde dieselmo
tor in zijn meest gunstige werkings
punt. 

lndien het elektrische voertuig nog 
steeds zijn voorstanders heeft dan 
heeft dat vooral te maken met het 
feit dat het rendement van de ver
brandingsmotor sterk afneemt wan
neer het bij een bepaald toerental 
gevraagde vermogen (en dus kop
pel) afneemt. Dit is ge"illustreerd in 
figuur 3. 

Zoals blijkt uit deze figuur is vooral 
de benzinemotor gevoelig voor 
deellastwerking. Bovendien warden 
heel wat benzinevoertuigen in de 
praktijk gedurende het grootste 
deel van de tijd bij relatief !age be
lasting .ingezet (beneden 50% van 
het maximaal vermogen bij een ge
geven motortoerental). 

"' c: 

1.0-.---.-p-e-rso-n-en-w-ag-en-obe-n-z,-ine---, 

v personenwagen diesel 

0.8 

JA vrachtwagen diesel 
• brandstofcel I theoretisch 
o brandstofcel I effectief 

(incl. el. motor) 

1 0 0.6 
·~ 
"' iij 

5i 0.4 

~ 
c: 
Q) 

a: 
0.2 

0-1--~-~--~-~---1 

0 20 40 60 80 100 

Belasting [% max. vermogen] 

Figuur 3. Verandering van energe
tisch rendement met belasting voor 
verschillende energieomzetters. Voor 
de motoren in deze figuur is het toe
rental constant gesteld op 50% van 
het nominale motortoerental. 

13 



Tabel 3. Karakteristieke getal/en van alternatieve krachtbronnen (nominaal 
vermogen 50 tot 85 kW). 

Batterii PEMFC 
Rendement % - 50 
Soecifiek vermogen kW/ko 0.1 - 0.3 0.25 - 0.33 
Brandstoftvoe - - waterstof 
Specifieke energie MJ/ko 0.2 - 1 121 
Massadichtheid kQ/liter 1 0.03@ 34 MPa 
Kosten $/kW 160 100 - 200 (*) 

(**) bij productieaantallen van grootteorde 100.000 per jaar 

Met deze gegevens lijkt het elek
trisch rijden plotseling een stuk 
interessanter. Toch zal het vermoe
delijk nog een tijd duren voor het 
elektrische voertuig in grate aantal
len in het straatbeeld verschijnt. 
Oorzaak hiervan zijn de hoge kost
prijs en de lage specifieke energie
inhoud van de batterijen zoals 
weergegeven in tabel 3. De laatste 
eigenschap leidt tot een behoorlijke 
toename van het gewicht van het 
voertuig bij een bepaalde voorop
gestelde autonomie. En dat leidt 
dan weer tot een sterke stijging van 
de rolweerstand van het voertuig en 
van de energie die verloren gaat bij 
rem men. 

Maatregelen gericht op het terug
brengen van het voertuiggewicht en 
op het terugwinnen van remenergie 
liggen dan ook voor de hand. Maar 
dergelijke aanpak zal natuurlijk ook 
winst opleveren bij de bestaande 
niet-elektrische voertuigen. Dit is 
aangetoond in figuur 4. 

5 1 kW-jaar stemt ongeveer overeen met 30.000 MJ. 
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Deze figuur beschrijft de globale 
tijdsgemiddelde energiestroom van 
een personenwagen met conventio
nele (50 kW) benzinemotor wanneer 
deze laatste de nieuwe Europese 
ritcyclus (of kort NERC) uitvoert. 
Dergelijke ritcyclus schrijft een rij
patroon voor dat bij veronderstel
ling representatief is voor het wer
kelijk rijgedrag op de weg. Volgens 
figuur 4 wordt in de NERC slechts 
19% van de brandstoferiergie.om
gezet in beweging van het voertuig. 
En van deze 19 % gaat een derde 
verloren door afremmen van dit 
voertuig [Carpetis, 1999]. 

Er zijn dan oak recent een aantal 
voertuigen voorgesteld waarbij de 
klassieke verbrandingsmotor wordt 
ondersteund door een batterij en 
een elektrische motor/generator. 
Men spreekt in dit verband over 
een gemengd of hybride voertuig
concept8· Alnaargelang de nadruk 
bij een hybride aandrijflijn op zui
nigheid ligt dan wel op langdurig 
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Figuur 4. Tijdsgemiddeld energiestroomdiagram van een personenwagen 
met. benzinemotor in de nieuwe Europese ritcyclus (NERC) [Carpetis, 1999}. 

emissievrij en dus elektrisch rijden 
zal men kiezen voor een parallel 
dan wel serieel systeem. 

Zoals blijkt uit figuur 5 laten beide 
uitvoeringsvormen toe om de rem
energie terug te winnen. Maar daar-

naast laten ze ook toe om een klei
nere, minder krachtige motor te 
plaatsen, die vervolgens in een ho
ger lastbereik wordt ingezet. Zoals 
weergeven in figuur 3 zal hierdoor 
het gemiddeld rendement van de 
energieomzetting verder toenemen. 
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serieel 

motor motor/ 
generator 

generator batterij 

batterij 

trans-

neveo-
verbruik 

neven
verbruik 

Figuur 5. Seriele en para/le/le hybri
de aandrijfconcepten. 

Vooral de parallel-hybride lijkt inte
ressant omdat ze toelaat het ge
wicht van de batterij te beperken 
tot een minimum (nodig om de 
remenergie op te slaan). Bij combi
natie van dit concept met een druk
gevulde dieselmotor kan het brand
stofverbruik in de NERC wellicht 
teruggebracht warden tot 2.5 liter 
per 100 km. 
Alhoewel er dan oak met reden 
enthousiast gereageerd wordt op 
deze nieuwe ontwikkelingen dient 
er op gewezen te warden dat hun 
inzet onderworpen blijft aan beper
kingen. Bij verdelen van het totale 
aandrijvend vermogen over een 
minder krachtige, hoogbelaste, mo
tor en een bepaalde hoeveelheid 
batterijen kan het voorkomen dat 
het geYnstalleerde motorvermogen 
niet meer volstaat om langdurig 
bergop te rijden. 

9 Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell. 
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Ondermeer daarom warden door 
sommigen meer kansen toegekend 
aan een voertuigconcept dat dit 
nadeel niet heeft: het brandstof
celvoertuig. 

4.2. Het brandstofcelvoertuig 

Het werkingsprincipe van de brand
stofcel werd voor het eerst aange
toond door Sir William Groves in 
1839, en is verduidelijkt in figuur 6. 

Deze figuur toont naast de reactie
vergelijking oak de principiele op
bouw van de zogenaamde vaste 
polymeer brandstofcel of, in het 
angels, PEMFCg brandstofcel. Dit 
brandstofceltype wordt op dit ogen
blik beschouwd als de voor trans-

~1e·-
(·) e· (+) -

poreuze 
anode 

-02-armgas 

poreuze 
kathode 

- 0 2-rijl<gas 
.:...!:.;:~l_-

Pt katalysator 

2H2 + 02 -- 2H20 + elektrische energie + warmte 

Figuur 6. Werkingsprincipe en 
reactievergelijkingen van een 
PEMFC waterstof brandstofcel. 



portdoeleinden meest geschikte 
variant. Zoals blijkt is deze brand
stofcel opgebouwd uit twee po
reuze elektroden die van elkaar 
warden gescheiden door een mem
braan uit kunststofmateriaal (poly
meer) dat in vochtige toestand 
doorlaatbaar is voor positief gela
den waterstofatomen of protonen. 
Aan de negatieve elektrode wordt 
waterstofgas toegevoerd. Dit water
stof breekt aan het scheidingsop
pervlak tussen elektrode en mem
braan op in 2 protonen en twee 
elektronen. Zowel protonen als 
elektronen bewegen zich in de rich
ting van de positieve elektrode. De 
protonen diffunderen hiertoe door 
het membraan. De elektronen be
reiken deze elektrode via de belas
ting. Aan het scheidingsoppervlak 
van elektrode en membraan recom
bineren elektronen en protonen met 
elkaar en met de plaatselijk aan
wezige zuurstof tot water. Deze 
zuurstof wordt daartoe afzonderlijk 
aan de positieve elektrode toege
voerd. Om te vermijden dat het 
water gaat koken wordt de eel ge
koeld en op 2 bar druk gehouden. 
Zo wordt vermeden dat een deel 
van het membraan droog komt te 
staan, waardoor het zijn elektro
lytisch karakter verliest en bijgevolg 
het vermogen van de brandstofcel 
afneemt. Opdat het rendement van 
de elektrochemische reactie's aan 
het elektrode-oppervlak reeds bij 
lage temperatuur voldoende hoog 
zou zijn wordt dit oppervlak voor
zien van een katalytisch materiaal. 

Wat de PEMFC waterstof brand
stofcel vooral interessant maakt is 
het feit dat ze geen schadelijke 
gassen uitstoot. En daarnaast is er 
haar hoog theoretisch rendement, 
dat aanzienlijk hoger is dan dat van 
de verbrandingsmotor in de prak
tijk. In werkelijkheid zal dit hoge 
rendement enkel benaderd warden 
bij heel lage vermogensproductie. 
Van zodra meer vermogen wordt 
afgenomen neemt het rendement 
snel af. In de praktijk zal bij nomi
naal vermogen het rendement van 
een brandstofcel afgenomen zijn tot 
45% of lager. De typische lastaf
hankelijkheid van een brandstofcel 
(in combinatie met een moderne 
elektromotor) ziet er dan ook uit als 
weergegeven in figuur 3. Daaruit 
blijkt dat dergelijke combinatie 
vooral bij deellast een rendements
voordeel vertoont tegenover de 
verbrandingsmotor. 

Vooraleer deze brandstofcelvoertui
gen competitief kunnen zijn dienen 
evenwel nog een aantal belemme
ringen weggenomen te warden. De 
voornaamste zijn, net als bij het 
elektrisch voertuig, kostprijs en ge
wicht (tabel 3). Alhoewel het speci
fiek gewicht van de brandstofcel 
zelf naar verwachting zal stijgen tot 
waarden in de buurt van de diesel
motor resulteert het gebruik van 
waterstof in een relatief zware en/of 
volumineuze brandstoftank. Boven
dien ontbreekt de infrastructuur 
voor verdeling van waterstof. Het 
gebruik van een dergelijke PEMFC 
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brandstofcel wordt dan ook meestal 
beschreven in combinatie met een 
reactor waarin een andere (primaire) 
brandstof wordt omgevormd tot 
waterstot10

• De primaire brandstof 
kan dan methaan, methanol of zelfs 
speciale laagzwavelige benzine zijn. 
Door deze reactor en de daarbijho
rende eventuele secundaire kataly
satoren en reactoren nemen volume 
en gewicht van de brandstofcel ver
der toe en neemt het totaalrende
ment verder af. Dit is gernustreerd in 

figuur 7 [Carpetis, 1999]. 
Deze figuur vertoont de energie
stroom van een PEMFC-brandstof
cel die met aardgas wordt bedre
ven. Zoals blijkt uit deze figuur is 
het rendement van de brandstofcel 
(34%) zelf duidelijk beter dan dat 
van de benzinemotor uit figuur 5 
(19%). Dit wordt evenwel deels 
gecompenseerd door het grotere 
gewicht van het brandstofcelvoer- · 
tuig, wat resulteert in een kleiner 
verschil in direct voor transport 

................. e~~f!l."!i!~~~~!~.i~.!~."!~~~~~L ...... --- 155 

transport I verdeling 
brandstofomvorming 

warmteverlies 

elektromotor I elektronica 
nevena aratuur com ressoren 

rolweerstand 12 

brandstofce/ 
aggregaat 

_ 
51 

elektri.sche 
energ1e ex
brandstofcel 

mechanische 
•· ........... --- 34 energie aan 

wielen 

11 remenergie 

11 luchtweerstand 

schaalfactor: 1338 kJ = 100 

Figuur 7. Tijdsgemiddeld energiestroomdiagram van een personenwagen 
met een aardgas/H2 brandstofcel in nieuwe Europese ritcyclus (NERC) 
[Carpetis, 1999]. 

10 Vandaar dat men het in dat verband vaak heeft over een brandstofomvormer of reformer. 
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gebruikte brandstofenergie (1338 kJ 
tegenover 1985 kJ). Wanneer bo
vendien rekening wordt gehouden 
met de energieverliezen bij trans
port, distributie en bij de omzetting 
van aardgas in waterstof is het glo
bale rendement (d.i. de primaire 
energie per kg-nuttige lading en per 
km afgelegde weg) van de brand
stofcel nauwelijks beter dan dat van 
diezelfde moderne benzinemotor11 • 

Bovendien vereist de brandstof
omvorm-reactor een relatief hoge 
temperatuur vooraleer een aan
vaardbaar rendement te halen. De 
corresponderende opstarttijd be
draagt op dit ogenblik nog min
stens 5 minuten. Dit betekent dat 
een door een dergelijke brandstof
cel aangedreven voertuig moet 
warden voorzien van voldoende 
batterijen om gedurende deze op
starttijd probleemloos te kunnen 
rondrijden. De resulterende ge
wichtstoename leidt dan weer tot 
een rendementsafname. Wanneer 
als primaire brandstof laagzwave
lige benzine gebruikt wordt dan 
neemt het rendement van de 
brandstofcel naar verwachting ver
der af tot 31 %. 
Als besluit kan dus gesteld worden 
dat de brandstofcel zeker bepaalde 
voordelen heeft t.o.v. de klassieke 
verbrandingsmotor. Met name de 
veel lagere uitstoot van schadelijke 

emissies is een groat voordeel. Op 
het gebied van brandstofverbruik is 
de winst vooralsnog beperkt. Wan
neer in de toekomst gewicht en 
prijs zouden afnemen dan zal de 
aantrekkelijkheid van het brandstof
celvoertuig sterk toenemen. 

4.3 Of toch maar de 
verbrandingsmotor? 

Gelet op het voorgaande lijkt het 
niet onwaarschijnlijk dat binnen een 
aantal jaar een fractie van het ver
keer zal gebeuren met een ander 
soort voertuigen dan we nu kennen. 
Omwile van hun hogere kostprijs 
zal hun inzet aanvankelijk evenwel 
beperkt blijven tot toepassingen die 
door overheid opgelegd of gestimu
leerd worden12

• 

Het is daarnaast even waarschijnlijk 
dat in de komende decennia het 
merendeel van de voertuigen nag 
steeds zullen warden aangedreven 
door de bekende verbrandings:.. 
motor. Vooral in toepassingen waar
bij grate vermogens vereist zijn en 
waarbij deellastwerking minder 
belangrijk is (zoals bij schepen en 
bij vrachtwagens voor transport 
over grate afstanden) zal de ver
brandingsmotor de uitverkoren 
krachtbron blijven. 
Betekent dit nu dat de ontwikkeling 

11 Daarbij dient dan wel opgemerkt te worden dat deze benzinemotor een brandstofverbruik vertoont 
in de NERC van 5.9 I per 100 km. Dergelijk verbruikscijfer is enkel haalbaar met een moderne ver
brandingsmotor in combinatie met een relatief laag voertuiggewicht (1000 kg of minder). 
12 Zo zal de ontwikkeling van deze alternatieve voertuigen zich voorlopig richten op toepassingen 
waarbij door de overheid opgelegde emissie-eisen het inzetten van de klassieke verbrandingsmotor 
uitsluiten. 
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van de verbrandingsmotor straks 
ten einde is en dat de ontwerpers 
en makers van deze motoren wel
dra zelfgenoegzaam achterover 
kunnen leunen. Zeker niet. Om zijn 
dominante positie te kunnen 
behouden is het nodig dat de ver
brandingsmotor nag schoner en 
zuiniger wordt, en dit zonder grate 
toename van de productiekosten. 
Daartoe zullen in de komende jaren 
heel wat onderzoeks- en ontwikke
lingsactiviteiten nodig zijn. 

5. Toekomstige ontwikkeling 
van de verbrandingsmotor 
en bijhorend fundamenteel 
onderzoek. 

5.1. De motor met voorgemengde 
verbranding. 

Kijken we eerst naar de motor met 
voorgemengde verbranding, dan 
zien we een krachtbron die (dank zij 
de drieweg-katalysator) schoon is. 
Wanneer men met een moderne 
benzinemotor rondrijdt in sommige 
stedelijke gebieden dan bevat het 
uitlaatgas van deze motor minder 
schadelijke gassen dan de vers 
aangezogen lucht. Een nadeel van 
deze motor is evenwel zijn hoger 
brandstofverbruik. 
De primaire oorzaak van dit ver
bruiksnadeel is evenwel diezelfde 
katalysator. Opdat deze behoorlijk 
zou functioneren is het essentieel 
dat de verhouding tussen de hoe
veelheden aangezogen lucht en 
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toegevoegde brandstof nagenoeg 
constant wordt gehouden op de 
zogenaamde stoichiometrische 
waarde. Wanneer het dan nodig is 
om de arbeid geleverd door de 
motor, bij een bepaald motortoe
rental, te verlagen dan moet met de 
hoeveelheid brandstof oak de aan
gezogen massa lucht afnemen. 
Anderzijds is de verbrandingsmotor, 
zoals geschetst in figuur 1, een 
volumetrische machine. Dit wil zeg
gen : per slag wordt in principe 
steeds eenzelfde volume aangezo
gen. Om dan toch de aangezogen 
gasmassa te kunnen veranderen is 
een smoorklep in de inlaatleiding 
geplaatst die vervolgens, afhanke
lijk van het gevraagde motorkoppel, 
min of meer wordt dicht gezet. De 
stromingsweerstand van deze klep 
veroorzaakt natuurlijk een energie
verlies dat toeneemt naarmate de 
belasfing (bij een gegeven motor
toerental) afneemt. Dit verklaart 
meteen het slechte deellastgedrag 
van deze machine. 

De huidige ontwikkelingen bij dit 
motortype zijn er dan oak voor een 
groot deel op gericht bovenvermel
de karakteristieken te wijzigen. Een 
aantal maatregelen die bedacht zijn 
om het volumetrisch karakter van 
de verbrandingsmotor te door
breken zijn opgesomd in figuur 8 
[Walzer, 1986]. 

In deze figuur is aangegeven wat 
het effect op het theoretisch rende
ment is van (last-afhankelijke) ver-
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Figuur 8. lnv/oed van variabele 
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timing op het thermisch rendement 
van een benzinemotor [Walzer, 
1986]. 

andering van kleppentiming en/of 
kompressieverhouding. Telkens is 
de verandering gericht op een afna
me van de aangezogen luchtmassa 
bij lagere last. Beide technieken 
kunnen bovendien gecombineerd 
warden met het buiten werking 
stellen van 1 of meerdere cilinders. 
Uit figuur 8 blijkt duidelijk dat op 
deze wijze een belangrijke rende
mentswinst te halen is. 
Naast maatregelen tot verbetering 

van het deellastrendement zijn er 
ook mogelijkheden om het rende
ment bij vollast te verbeteren. De 
voornaamste beperking hiertoe is 
de relatief lage compressieverhou
ding e van de klassieke stochiome
trische motor. Hogere compressie
verhouding dan e = 9 of 10 zal, bij 
gebruik van benzine als brandstof, 
resulteren in een te snel want onge
controleerd verbrandingsproces . 
Een eerste maatregel die toelaat 
om deze beperking te omzeilen 
bestaat uit het afstappen van de 
vooropgestelde stoichiometrische 
lucht-brandstofverhouding. Door 
met brandstofarmere en dus stabie
lere gasmengsels te werken kan de 
compressieverhouding verhogen en 
kan het rendement van dergelijke 
motor toenemen. Door bovendien 
gebruik te maken van aardgas, 
methanol of waterstof (de energie
bronnen van de brandstofcel) kan 
dit rendement nog verder toenemen 
tot waarden boven 40%, vergelijk
baar met de dieselmotor. Het 
nadeel van deze aanpak is evenwel 
dat de driewegkatalysator niet !an
ger bruikbaar is. Andere nabehan
delingsystemen zijn dan nodig die 
wel met brandstofarme verbran
dingsprocessen kunnen warden 
gecombineerd. Dergelijke systemen 
zijn dan ook in voile ontwikkeling13. 

13 Een laatste, meer extreme, stap tenslotte is deze waarbij in het laagste deel van het lastbereik van 
de motor afgestapt wordt van het principe van de voorgemengde verbranding, en waarbij men de 
benzine rechtstreeks in de verbrandingskamer inspuit aan het eind van de compressieslag. In dat 
geval wordt. de verbranding nog steeds gestart door vonkontsteking maar is het verder verloop van de 
energievrijstelling injectiegestuurd. Vanzelfsprekend heeft deze motorvariant dezelfde nabehandelings
problemen als de magenmengselmotor, maar daarnaast heeft hij ook de problemen van de diesel
motor: gevaar voor te hoge emissies, in het bijzonder van deeltjes. 
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5.2. De dieselmotor 

Dit brengt ons bij de dieselmotor. 
Zoals hiervoor reeds betoogd is dit 
type verbrandingsmotor erg zuinig. 
Dit werd recent nog onderlijnd door 
de resultaten van een experimen
teel voertuigje van Volkswagen. Dit 
voertuigje, aangedreven door een 
1.2 liter drukgevulde 3-cilinder die
selmotor, haalde in de nieuwe 
Europese ritcyclus een verbruik van 
2.99 liter per 100 km. 

De dieselmotor heeft evenwel een 
emissieprobleem. Omdat een 
belangrijk deel van de brandstof 
ingespoten wordt terwijl de ver
branding van de eerst ge"injecteerde 
brandstof reeds aan de gang is, zal 
de verhouding luchVbrandstof in de 
verbrandingskamer sterk varieren. 
Zo zullen er altijd zones voorkomen 
met een tekort aan lucht wat dan 
weer resulteert in roetvorming. Op 
analoge wijze zullen steeds zones 
voorkomen met relatief weinig 
brandstof en met een hoge ver
brandingstemperatuur. Deze combi
natie leidt dan weer tot vorming van 
stikstofoxiden. 

In de voorbije jaren was de aan
dacht van de motorfabrikanten 
vooral gericht op het terugdringen 
van de uitstoot van deze stikstof
oxides. Daartoe wordt de brandstof 
later ingespoten, waardoor de ver
branding later in de expansieslag 
komt te liggen en waardoor de bij
horende temperaturen (en vorming 
van stikstofoxiden) afneemt. Het 
nadeel van deze maatregel is dat 
hierdoor, zoals verduidelijkt in 
figuur 9, de roetvorming toeneemt. 
Bovendien resulteert een latere ver
branding in een hoger brandstof
verbruik. Bij de dieselmotor wordt 
daarom voortdurend gewerkt aan 
maatregelen om deze wetmatigheid 
(men heeft het in dit verband over 
een trade-off) te be"invloeden of te 
doorbreken14

. 

Voorlopig zijn haast al deze maatre
gelen gericht op een betere afstem
ming tussen brandstofinworp en 
ladingswisseling over een breder 
deel van het werkgebied van de 
motor. Deze maatregelen richten 
zich ondermeer op het instelbaar 
maken van een aantal grootheden 
zoals inspuittijdstip en inspuitdruk, 

14 Tegelijkertijd word! oak hard gewerkt aan de ontwikkeling van (op katalytische werking gebaseerde) 
nabehandelingssystemen. Dergelijke systemen mikken ofwel op de verwijdering van stikstofoxides 
ofwel op de verwijdering van de roetdeeltjes en vereisen vooralsnog een erg laag zwavelgehalte in de 
brandstof. Voertuigen uitgerust met beide soorten uitlaatgasnabehandeling zullen evenwel erg duur 
zijn en bovendien enkel inzetbaar in gebieden waar dergelijke laagzwavelige dieselbrandstof beschik
baar is. Ze zullen dan oak eerst toegepast warden in dichtbevolkte gebieden waar erg strenge emis
siebeperkingen zullen gelden. Voor het merendeel van de zware dieselmotoren zal het bedrijfsecono
misch gunstiger zijn om de uitstoot van minstens een, maar liefst beide uitlaatgascomponenten vol
doende laag te houden door motor-interne maatregelen, waarbij wel als vanzelfsprekende randvoor
waarde word! gesteld dat het brandstofverbruik hierdoor niet mag toenemen. 
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gassamenstelling in de verbran
dingskamer (door opmengen van 
verse lucht met gerecirculeerd uit
laatgas) en wervelsterkte van de 
aangezogen lucht. Hiertoe wordt 
voortdurend nieuwe tech11ologie 
ge"introduceerd die de dieselmotor 
qua constructie en afstelling flexi
beler maakt. 
Natuurlijk heeft de motorontwikke
laar hierdoor steeds meer vrijheids
graden bij het ontwerp van een 
motor. Deze grotere vrijheid heeft 
evenwel ook een keerzijde. De 
interactie tussen motorgeometrie 
en -instelwaarden enerzijds en ver
branding en emissievorming ander
zijds is immers heel complex. Zo
als blijkt uit figuur 9 heeft een 
verhoging van de inspuitdruk15

, af-

hankelijk van de inspuittiming, een 
voordelige dan wel nadelige in
vloed. Samen met het grotere aan
tal vrijheidsgraden dreigt ook het 
aantal motorproeven en dus de 
doorlooptijd en kostprijs van het 
ontwikkelingstraject toe te nemen . 
Om de juiste keuzes sneller te kun
nen nemen zal in de komende jaren 
in toenemende mate gebruik war
den gemaakt van rekenmodellen. 

Nu reeds zijn dergelijke rekenmo
dellen (zogenaamde Computational 
Fluid Dynamics of CFO modellen) 
voorhanden. De basisvergelijkingen 
voor deze modellen zijn de Navier
Stokes transportvergelijkingen voor 
meerfasen/samendrukbare stroming 
in reagerende media. Daarnaast 
bevatten deze rekenmodellen een 
aantal submodellen, die meestal 
een semi-empirische aard hebben. 
Zo wordt een aantal van deze sub
modellen gebruikt voor de beschrij
ving van deelprocessen zoals het 
opbreken van de ingespoten brand
stof in afzonderlijke druppels en de 
botsing van deze druppels onder
ling of met de wanden van de ver
brandingskamer. 
Om de uiteindelijke groep vergelij
kingen op te lossen warden ze 
herwerkt tot analytische uitdrukkin
gen die het verband weergeven 
tussen de eigenschappen van het 
gasmengsel in bepaalde vooraf ge-

15 In deze figuur is de druk weergegeven in MPa. Een druk van 1 MPa stem! overeen met een kracht 
van 1 ton (1000 kg) per vierkante centimeter. Bij dergelijke inspuitdrukken komt de brandstof met snel
heden boven 300 mis binnen in de verbrandingskamer. 
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selecteerde punten in de verbran
dingskamer. Deze selectie van 
punten wordt het rekenrooster ge
noemd. 
Wil men evenwel praktische reken
tijden aanhouden dan moet het 
aantal roosterpunten beperkt blij
ven. Anderzijds moet de verbran
ding ook voldoende nauwkeurig en 
gedetailleerd warden beschreven. 
Sta me toe deze tegenstrijdige 
wensen even te verduidelijken. 
Nemen we als referentie de gemid
delde druppeldiameter in een die
selstraal. Deze bedraagt typisch 10 
micron (d.i. 10 duizendsten van een 
millimeter). Om alle processen te 
beschrijven die zich afspelen op 
een schaal grater dan 10 micron 
binnen een verbrandingskamer van 
100 mm diameter zijn grootteorde 
1012 (1000 miljard) roosterpunten 
nodig. Zoals hiervoor aangegeven 
spelen vele processen zich op nog 
kleinere schaal af. Met de huidige 
computers ligt de bovengrens aan 
het aantal roosterpunten evenwel 
rond 106 • Dit betekent dat de ge
middelde afstand tussen 2 rooster
punten in de praktijk eerder rond 
1 mm ligt. 
Alie CFO rekenmodellen zijn dan 
ook uitgebreid met een tweede 
groep submodellen die de proces
sen samenvatten die zich op sub
rooster-niveau afspelen. Voorbeel
den van die laatste groep zijn bij
voorbeeld de modellen die de 
momentum-overdracht tussen de 
verdampende brandstofdruppels en 
hun omgeving beschrijven, of de 
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interactie tussen verbranding en 
kleinschalige turbulentie. Van een 
aantal van deze submodellen wordt 
algemeen aanvaard dat zij op dit 
ogenblik nog niet volledig gevali
deerd zijn. De vraag kan natuurlijk 
gesteld warden of het wel nodig is 
om alle processen met eenzelfde 
nauwkeurigheid te beschrijven en 
door te rekenen, m.a.w. zijn al deze 
processen even belangrijk. Het lijkt 
er jammer genoeg op dat dit voor 
een groot aantal processen wel het 
geval is. Ter illustratie: een afname 
van de kromtestraal van de rand 
van de zuigerkom van 0.5 mm tot 
1 mm kan een verdubbeling van de 
uitstoot van roetdeeltjes veroorza
ken. 

De·hierboven geschetste beperkin
gen in rekenkracht en kennis ver
klaren meteen waarom de fabrikan
ten van dieselmotoren slechts aar
zelend overgaan op het gebruik van 
deze rekenmodellen bij het ontwik
kelen van het verbrandingssysteem 
van hun producten. Toch wordt 
aangenomen dat dit gebruik binnen 
tien jaar steeds meer verbreid zal 
warden. Het meewerken aan de 
verdere ontwikkeling en verbetering 
van deze modellen en het opleiden 
van mensen die ermee kunnen wer
ken zie ik dan ook als een belangrij
ke taak van deze leerstoel. 
Daarnaast zal deze leerstoel zich 
ook richten op het verkennen van 
de nieuwe flexibele motorconcep
ten van de toekomst. Met deze 
flexibiliteit wordt zoals hiervoor aan-



gegeven in eerste instantie een effi
cientere energieomzetting beoogd. 
In dit kader zal in de komende jaren 
gewerkt worden aan de ontwikke
ling van snellere en betere modellen 
voor de beschrijving van de ener
giestroom in deze motoren. Deze 
kennis kan dan bovendien ingezet 
warden bij de optimalisatie van de 
voor deze motoren steeds belang
rijker maar ook complexere regel
systemen. 

Het spreekt voor zich dat deze 
onderzoeksactiviteiten enkel in 
samenwerking met andere onder
zoekers en onderzoeksgroepen tot 
een goed einde kunnen worden 
gebracht. lk mag me gelukkig prij
zen dat ik een aantal van deze 
onderzoekers in mijn onmiddelijke 
omgeving, in dezelfde vakgroep, 
haast dagelijks kan ontmoeten en 
met hen overleggen. Verder is er op 
het gebied van de verbranding in 
dieselmotoren reeds geruime tijd 
samenwerking tussen de groep 
Verbrandingsmotoren van deze uni
versiteit en de groep Toegepaste 
Fysica van de KU Nijmegen. lk 
hoop dat deze samenwerking in de 
komende jaren kan doorgezet en 
versterkt warden. 
Daarnaast reken ik ook op de 
belangstelling en medewerking van 
de motoren- en brandstoffenindus
trie in Nederland. De vooruitzichten 
zijn ook in dat opzicht positief. Nu 
reeds mag de groep Verbrandings
motoren rekenen op de morele en 
financiele steun van overheid en 

industrie. Het is nu aan mij en mijn 
medewerkers om er wat van te 
maken. Wij nemen deze taak graag 
op ons. Want laten we wel zijn: de 
verbrandingsmotor is toch wel de 
mooiste machine uit de werktuig
bouw. 

Slot, dankwoord 

Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren. lk wil mijn voor
dracht graag beeindigen met een 
aantal persoonlijke woorden. 
Vooreerst wens ik het College van 
Bestuur, het bestuur van de Facul
teit Werktuigbouw e_n de leden van 
de benoemingsadviescommissie te 
danken voor mijn benoeming en het 
daarmee in mij gestelde vertrouwen. 
Na werkzaam te zijn geweest aan 
de universiteiten van Gent, Man
chester, Trondheim en Delft, is 
Eindhoven de vijfde technische uni
versiteit die ik aandoe. Velen heb
ben dan ook bijgedragen aan mijn 
wetenschappelijke vorming, en ik 
ben hen allen daarvoor dan ook 
zeer erkentelijk. 
lk heb daarnaast oak een aantal 
jaren doorgebracht in het bedrijfs
leven, eerst bij OAF, en daarna (en 
nu nog steeds zij het deeltijds) bij 
TNO. Oak op deze plaatsen heb ik 
vele waardevolle lessen geleerd. lk 
ben dan ook al mijn huidige en 
vroegere collega's uit de industrie 
eveneens dank verschuldigd. Het 
werk buiten de universiteit heeft me 
toegelaten om op een andere -
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maar daarom zeker niet mindere -
manier tegen onderzoek aan te 
kijken. 
lk ben blij dat ik me aldus zowel in 
fundamenteel als toegepast onder
zoek heb kunnen bekwamen. Mijn 
aanstelling tot deeltijds-hoogleraar 
maakt het voor mij mogelijk om, 
gebruik makend van deze ervaring, 
een brug te helpen slaan tussen 
beide vormen van onderzoek. 
De medewerkers van de groep 
Warmte en Stroming en in het bij
zonder collega Van Steenhoven 
wens ik te danken voor de open en 
vriendelijke manier waarop zij mij 
hebben opgenomen in hun midden. 
Een bijzonder woord van dank ook 
aan de heren Dietz, Metz en van de 
Koogh. Zij zijn het die indertijd, 
samen met de professoren Dick 
van Campen en Jeu Schouten, de 
aanzet hebben gegeven tot deze · 
nieuwe start van de leerstoel Ver
brandingsmotoren in Eindhoven. 
lkzelf, maar ook iedereen die het 
goed voor heeft met dit vak is hun 
hiervoor erkentelijkheid verschul
digd. 
Een laatste maar bijzonder woord 
van dank voor mijn ouders en mijn 
vrouw Martine. 
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Mijn ouders dank ik voor de goede 
opvoeding die ik van hen heb mo
gen ontvangen. Volgens mij hebben 
jullie al vroeg ingezien "Rik, die is 
niet dom. Daar valt iets mee te be
ginnen. Hij wordt misschien zelfs 
dokter". En jullie hebben gelijk en 
ongelijk gekregen. lk werd geen 
dokter, maar dokter-ingenieur. Als ik 
hier sta dan is dat in belangrijke 
mate het gevolg van jullie belang
stelling en van de liefde die ik als 
kind vanzelfsprekend vond, maar 
die ik nu als volwassene des te 
meer weet te waarderen. 
Mijn vrouw Martine wens ik te dan
ken voor het begrip dat ze al die 
jaren heeft opgebracht voor mijn 
afwijking om steeds meer en beter 
de dingen te willen begrijpen en dit 
ten koste van de tijd die we samen 
konden doorbrengen. Wanneer ik 
het weer liet afweten dan stand je 
steeds klaar om bij te springen. lk 
mag qan ondertussen heel wat over 
motoren weten, maar jij bent de 
echte motor van ons gezin. In de 
komende tijd ga ik jou wat meer 
bestuderen. 

lk heb gezegd. 
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