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Nog even in het kort: de HAN Eco Marathon is het
budget-broertje van de Shell Eco Marathon. Met
een budget van maximaal € 1.000,- en flink wat
beperkingen moet een zo zuinig mogelijk voer-
tuig worden ontwikkeld. Het record staat sinds
2010 op een brandstofverbruik van 1:296. Dit jaar
moet de 1:300 haalbaar zijn, denken de studen-
ten. Hoe vordert ons AMT HAN Eco Marathon-
team hierin naar de finaledag van 8 juni? In dit
tweede deel alles over de bouw van het voertuig.

Frame slechts 17 kg
Een van de belangrijkste onderdelen is het frame.

Vorige maand zagen we dat gekozen is voor een
spaceframe van ronde metalen buizen. “Volgens
simulaties enorm sterk en bovenal lekker licht”,
zegt Guy Braun. Samen met Jorn Hulsman is hij
verantwoordelijk voor de krachtberekening van
het frame: “Het spaceframe is doorgerekend in
Solid Works en blijkt aan de stijfheidsnormen te
voldoen. We zijn vervolgens begonnen aan de
bouw van het frame. Door een ‘platte’ afdruk van
de assemblage-tekening te maken, konden we
de buizen en hun hoeken onderling uitprinten.
Hiermee konden we de af te zagen hoeken snel
bepalen.” 

Nadat alle negentien buizen gereed waren, kon
het team beginnen met lassen. Knap ingewik-
keld zo bleek, want veel laservaring was er niet
binnen de groep. Tom de Bree en Jeroen Beld-
man werden belast met het laswerk. Tom: “Het
op de juiste positie houden van de ene buis ten
opzichte van de ander viel niet mee. Daarnaast
waren er plaatsen waar moeilijk bij te komen was
voor een nette las.” Na vele uren zwoegen zat het
frame toch keurig in elkaar. Door schetsplaatjes
nabij de laspunten toe te voegen wordt het
frame extra stijf en wordt een piekbelasting op
de las voorkomen. 

HAN Eco Marathon deel 2: de bouw
van het voertuig

De bouw vordert, het testwerk nadert. Is 1:300 haalbaar?

In AMT 4 stelden we het AMT HAN Eco Marathon-team voor. We maakten kennis met de team-

leden en met de regels van de HAN Eco Marathon. Voor het vervolg gaan we opnieuw naar ons

team op de opleiding HTS-Autotechniek in Arnhem. Hoe staat het nu met de bouw en de tech-

nische aanpassingen aan het voertuig? En komt alles op tijd af?

Het AMT HAN Eco Marathon-
team vordert gestaag voor de
 finale van 8 juni. Het frame is
klaar en de motor is afgesteld. 

12AMT005_ArtHANEcomarathon.qxp:Opmaak 1  5/9/12  2:58 PM  Page 80

1



AMT | 2012
81AMT | 2012

Belangrijk, want aan de stijfheid van het frame
worden hoge eisen gesteld: “Het frame moest een
torsiestijfheidstest ondergaan. Daarmee tonen we
aan de school aan dat het frame degelijk in elkaar
steekt. Door middel van twee tegengestelde mo-
menten, opgebouwd door twee keer 25 kg via
een katrol op het frame te zetten, konden we de
hoekverdraaiing van het frame bepalen. Deze
bleek slechts 0,6°. Royaal binnen de maximaal
toegestane hoekverdraaiing.” De constructie met
de schetsplaten voegde slechts 700 gram extra
gewicht toe. Het complete frame exclusief motor,

De uit te frezen hoeken op de stalen buizen van het frame zijn afgetekend. Tijd voor machinale
 bewerking.

Na flink wat uren lassen begint het frame zijn eindvorm te krijgen. Bij de torsietest is gekeken of het frame genoeg stijfheid heeft om teveel vervorming te voorkomen.
De vervorming bleek 0,6°, royaal binnen de maximaal toegestane hoekverdraaiing.

TEKST: TOM POLMAN / BEELD: AMT, AMT HAN ECO MARATHONTEAM

maar inclusief wielen, stuur en zitting, weegt
slechts 17 kilogram.

Betere aerodynamica met ombouw
Vorige maand was nog onduidelijk of een om-
bouw wel of niet noodzakelijk was. Het team be-
sloot dit door te rekenen en te simuleren. Is zo’n
ombouw echt nodig, of kon het team de tijd beter
besteden door meer te testen? Projectleider Se-
bastian Steenstra: “We konden al snel een conclu-
sie trekken uit de simulaties: Zonder ombouw
bleek een lager brandstofverbruik dan 1:220 niet

haalbaar. Een ombouw geeft een dermate betere
aerodynamica dat we besloten er een te gaan te-
kenen. Om het gewicht laag te houden, vooral
van belang in verband met de coast & burn-stra-
tegie, gaan we gebruik maken van 7 mm dunne
foam-matten. Kampeerders gebruiken die als on-
dermatras. Door een sterk maar licht frame van
hout om het voertuig te construeren, kunnen we
de matten er omheen vormen. Hoe minder hoe-
ken, des te beter. De ombouw  bestaat uit twee
delen, want de bestuurder moet binnen tien se-
conden het voertuig kunnen verlaten in geval van
nood.”

Andere kop en indirecte injectie
Naast een laag gewicht is natuurlijk een goed en
zuinig presterende motor van belang. Het AMT
HAN Eco Marathon-team gebruikt een 50cc
Honda SS-motorblok. Standaard levert dit blokje
genoeg vermogen om goed te versnellen, maar
het moet ook zo zuinig mogelijk. Sebastian: “De
standaard cilinderkop van het Honda SS-blokje
heeft grote kleppen. De inlaatklep is 24 mm in
doorsnede, de uitlaatklep 20 mm. Er is echter een
Honda ZB (Eco) cilinderkop verkrijgbaar. Deze
heeft kleinere kleppen, respectievelijk 18 mm en

Huishoudboekje van het AMT HAN Eco Marathon-team
Staal frame (12 meter 35x1,5 mm ronde buis, motorplaat en steunen) € 120,-
Injectie (brandstofpomp, printplaat, elektronische componenten, kabelboom) € 150,-
Donorvoertuig (o.a. voorvork, motorblok, banden, ketting, benzinetank, remmen, stuur) € 250,-
Diversen (o.a. houtplaat voor zitje, primer, smeervet, wielas met lagers) € 95,-
Bekabeling (gas-, koppeling-, rem- en versnellingsbakkabels) € 50,-
Begrote kosten wedstrijddag (o.a. milieuzeil, vervoer, eten) € 150,-
Body / Stroomlijn (schuimmatjes, houten ribplaten, lijm) € 37,-

De nog openstaande € 150,- wordt gebruikt voor een accu voor startmotor en injectie, een drukmeter voor het brandstofsysteem
en onvoorziene uitgaven.
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HAN Hydromotive onthult voertuig voor Shell Eco Marathon
Behalve aan de HAN Eco Marathon neemt een
groep studenten van de HTS-Autotechniek ook
deel aan de Shell Eco Marathon. Die deelname is
voortgekomen uit een groep enthousiaste stu-
denten die na de eerste HAN Eco Marathon in
2009 meer wilden doen met zuinige voertuigen.
Ze besloten om samen met begeleidende docen-
ten een Shell Eco Marathon-team op te zetten .
Hieruit is het HAN Hydromotive team ontstaan.
Bij de eerste deelname in 2010 werd nog een ver-
bruik van 1:67 gehaald, maar in 2011 sloeg het
HAN Hydromotive-team toe. Het team behaalde
een derde plaats in de Urban Cruiser-klasse met
een verbruik van omgerekend 1:627! 
Vanaf september 2011 is het huidige team actief.
Het bestaat uit zestien studenten HTS Autotech-
niek. Acht studenten houden zich bezig met de
ontwikkeling van de brandstofcel van NedStack.
De overige acht studenten zijn verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van het nieuwe voertuig dat
in 2012 gebouwd wordt voor deelname in 2013. 
Voor de Shell Eco Marathon van 2012, gehouden
van 17 tot en met 19 mei in Rotterdam, neemt
het team deel met het oude voertuig. Maar dat
kreeg wel een nieuwe brandstofcelstack. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen. Om de kosten

in de hand te houden, is leasemaatschappij
Arval aangetrokken als hoofdsponsor voor de
komende drie jaar. Algemeen directeur Jeff Bol-
ders: “Arval stimuleert duurzame mobiliteit en
ziet groot belang in het innovatievermogen van
technische studenten die de toekomstige auto-

motive branche vormen. De sponsoring van het
HAN Hydromotive team is daarom voor ons een
logische stap.”
Het team heeft een helder doel voor ogen: binnen
drie jaar, met een wegwaardig voertuig op kente-
ken, een top vijf positie bemachtigen. 

Met de Arval Inspire I wil het HAN Hydromotive team opnieuw een goed resultaat neerzetten. Het doel voor 2014: een voertuig op
 kenteken!

15 mm, en een compressieverhouding van 10,3:1.
Bij de originele kop is deze 8,8:1”.
“Door het vlakken van de ZB-cilinderkop verkre-
gen we een compressieverhouding van 11:1. Door
deze aanpassingen is meer koppel onderin en een
hogere gasstroomsnelheid mogelijk. De hogere
compressieverhouding geeft een hoger thermisch
rendement en eveneens een hoger theoretisch
rendement.”

Eerste zelfbouw-injectie op 4-takt
De studenten hebben gekozen voor een zelfpro-
grammeerbaar injectiesysteem:“Het injectiesys-
teem bestaat uit een MegaSquirt 2.2 met Me-

gaSquirt 1-processor. Hier hebben we de Me-
gaSquirt-Extra op gezet zodat door middel van
een aanpassing op het MegaSquirt-bord er ook
aansturing voor de ontsteking plaats kan vin-
den. Daardoor zijn de injectie én de ontsteking
vrij programmeerbaar.” 
“We kozen voor indirecte injectie om op elk mo-
tortoerental een constante lambda te kunnen
draaien. Uit eerdere metingen op de testbank
met dit motorblokje bleek dat onder de 3500
tpm het mengsel zeer arm was (lambda > 1,2) en
boven 3500 tpm de lambda naar < 0,9 ging. Met
injectie valt hier snel resultaat te halen, maar
daar zit de moeilijkheid. We zijn het eerste team

met een zelfbouwinjectie op een 4-takt. Zelfs
voor de docenten is het nieuw. Zij tonen dan
ook veel interesse en volgen ons testwerk met
belangstelling.”
Het injectiesysteem bestaat verder uit een zelfge-
maakte gasklep (12 mm) waar een potmeter op
geplaatst is om de gaskleppositie te bepalen. Een

Bij de torsiesimulatie in Solid Works tordeerde het frame slechts 0,57°.

Het motorblokje werd voorzien van een Eco-cilinderkop. Een
 hogere compressieverhouding en gasstroomsnelheid door
 kleinere kleppen moeten het rendement verbeteren.
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Meer weten over ‘ons’ team?
De bouw van het voertuig vergde al ruim 250 uur. Meer foto’s van de
bouw en de testwerkzaamheden vindt u in ons maanddossier. Kijk op
www.amt.nl/mei2012, of scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

trigger-wheel komt van een team van vorig jaar.
Daarnaast wordt een optische sensor voor het
lezen van het toerental gebruikt, een ander
spruitstuk waar de injector en gasklep op zijn ge-
plaatst en een penbobine van een Mitsubishi Colt.

Injectie afstellen voor solide basis
Tijdens ons bezoek staat het motortje op de proef-
stand. Tim Veen, Tom de Bree en Ajmal Ehsan, ver-
antwoordelijk voor het motorgedeelte, zijn druk
doende de injectie af te stellen. Tim: “Zoals we eer-
der al aangaven is er een virtueel budget van €
2.500,- voor het gebruik van de motorproefstand.
Met € 250,- per uur hebben we slechts 10 uur de
tijd om alles af te stellen. We hebben het motortje
met de carburateur vanmorgen afgesteld, zodat
deze als back-up kan functioneren. Nu zijn we
bezig om de injectie goed af te stellen.” We zien in-
derdaad Tom met de laptop aanpassingen maken
in de kenvelden,  terwijl Ajmal de diverse sensoren
in de gaten houdt. “Doordat we de eerste groep
zijn met een 4-takt zelfbouwinjectie moeten we
nog een beetje het wiel uitvinden. Momenteel
draait de motor goed stationair en levert ook ge-
noeg koppel. Maar we willen meer stabiliteit in het
gedrag van de motor.”
Ondertussen wordt het frame op de parkeerplaats
achter de HTS-Autotechniek onderworpen aan
een test. Sebastian: “We hebben een motorblok te

leen van een andere groep in ruil voor laswerk-
zaamheden. Hierdoor kunnen we het voertuig
testen terwijl ons eigen motorblok nog op de
proefstand wordt afgesteld. We willen vooral
 ondervinden hoe het frame zich houdt en of het
geheel stabiel genoeg is om soepel een bocht in
en uit te sturen.” 
De testrun blijkt van korte duur: “We hoorden wat
geratel en hebben nu een vrijloop naar beide kan-
ten. Een tegenslag want volgens Bram, onze be-
stuurder, is het voertuig erg stabiel.” Het voertuig
wordt naar binnen gehaald en de teamleden bekij-
ken de schade. De achteras van het donorvoertuig
is eerder aangepast door het monteren van een
dikkere as en aparte lagerschalen. Het lijkt er op
dat het geheel, inclusief tandwiel en vrijloop, niet
goed gelast is. Ajmal, de penningmeester van het
team: “We moeten een nieuwe as en vrijloop halen
en het geheel vervolgens nauwkeurig vastlassen
op het tandwiel. Helaas een kleine aanslag op ons
budget, maar vanzelfsprekend hebben we een
kostenpost opgenomen voor onvoorziene kosten.”

De komende weken
De finaledag op 8 juni komt snel dichterbij. Hoe
ziet de planning van de komende weken eruit?
Sebastian: “Het testen op de motorproefstand is
aan het eind van de middag afgerond. Dan zitten
onze virtuele testuren erop. Ook moet er een
praktijkproef gehouden worden. Het voertuig
moet zelf aangedreven zijn en de remmentest,
stilstand op een 20 graden helling, moet slagen.
Verder volgt natuurlijk het finetunen van het ge-
heel. Buiten het voertuig om gaan we de strategie
bepalen. Op welke punten van het circuit gaan we
snelheid maken en tot waar gaan we uitrollen?”
“Al met al zijn we nog druk genoeg, maar we lig-
gen van alle groepen die deelnemen wel voorop
in de ontwikkeling van het voertuig. Die voor-
sprong hopen we te houden, want ons doel is nou
eenmaal zoveel mogelijk tijd overhouden om te
testen met een stabiele basis.” In AMT juni leest u
het resultaat van alle inspanningen. Werkt de
coast & burn-strategie en is het doel van 1:300
dan behaald?

Op de motorproefstand wordt de injectie zo goed mogelijk afgesteld. Veel koppel onderin en toch
een maximale efficiëntie is het doel.

De wielnaaf met vrijloop sneuvelde tijdens de eerste test. Oorzaak: een foutieve las.

Naast de stalen buizen voor
het frame zijn ook een
 stabiele motorplaat en naaf-
platen voor het achterwiel
noodzakelijk.
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