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MOTOREN
Motortechniek anders bekeken

Invoeren alternatieve motortechniek taaie opgaaf

De grote zorg om het klimaat, plus drastische veranderingen in de wereldwijde autopro-

ductie, leveren weer een golf van inspiratie voor ‘andere’ autotechniek. AMT toont hier

uitdagende resultaten van jaren denkwerk. Nadat een draaiend prototype een feit is,

komt het echt zware werk. Hoe overtuig je de rest van de wereld? Welke autofabrikant

waagt in deze moeilijke tijden een gok? Vaak duurt het nog wel tien jaar, voor de vruch-

ten van deze nieuwe inspiratie realiteit worden. Maar de techneut kan nu al genieten!

Vechten voor
vernieuwing

Vorig jaar baarde (race)motoront-
wikkelaar Ilmor opzien met het
prototype van een vijftaktmotor.
Deze vijftakt zou 10% efficiënter
draaien dan een gewone benzi-
nemotor. Ilmor ziet er goede kan-
sen voor bij motorische down-
sizing, en hybride-aandrijving.

De uitvinding is eigenlijk van Ger-
hard Schmitz. Het idee heeft vaag
iets weg van de Scuderi dubbelzui-
germotor die we hier ook bespre-
ken. De Ilmor/Schmitz vijftakt
werkt met cilinders in drietallen.
Twee cilinders werken als gewone
viertakt, een derde draait als twee-
takt op de uitlaatgassen van de eer-
ste twee. Het is ook een manier om
compressie en expansie in een mo-
tor te ontkoppelen. Compressie
kost arbeid, expansie levert arbeid
op. Dus willen we liefst minder van
het een en meer van het ander.
Vooral in hybride-auto’s zien we
nu vaak het Atkinson-proces, waar
de compressie bekort wordt door
de inlaat na ODP nog even open te

houden. Met als gevolg dat de ex-
pansieslag langer wordt dan de ef-
fectieve compressieslag. Op die
manier probeer je meer arbeid te
persen uit de verbrandingsgassen,
die normaal nog met vrij hoge
druk en temperatuur uit de uit-
laat komen. Dat loste Gerhard
Schmitz op met een expansiecilin-
der, waarin twee gewone cilinders
hun uitlaatgassen blazen. Die kun-
nen dan rustig nog verder expan-
deren en arbeid leveren, terwijl de
gewone cilinders weer aan de vol-
gende arbeidscyclus beginnen.

Dieselzuinigheid uit benzine
Schmitz legde zijn idee voor aan
Ilmor Engineering, dat een drieci-
linder proefmotor bouwde. Uit 700
cc van de twee viertaktcilinders
haalt die, met de derde cilinder en
een turbo erbij, liefst 96 kW bij
7000 t/min. Het koppel komt op
166 Nm bij 5000 t/min. Dat alles
bij een laag specifiek verbruik van
226 g/kWh. Het motortje is klein,
en met conventionele onderdelen
makkelijk te produceren. Ilmor

Het inwendige van de vijftakt-
motor verraadt de werking. De

middelste, grote zuiger werkt op
al deels geëxpandeerd uitlaat-

gas. Merk op dat een van de
nokkenassen op krukastoerental

draait. De middelste zuiger
werkt met een tweetaktproces,
om beurten gevuld door de bui-

tenste viertaktcilinders!

schetst dat de verlengde
expansie overeenkomt
met een 1:14,5 verhouding,
bijna zo groot als bij een diesel.
Een geoptimaliseerd prototype zou
10% zuiniger kunnen worden dan
een gewone benzinemotor. Dus
bijna even zuinig als een diesel,
maar zonder roet en hoge NOx-uit-
stoot. Er wordt een specifiek ver-
bruik genoemd van 215 g/kWh.
Maar nu het sappige deel van het
verhaal. Ook de in het Belgische
St. Vith wonende Gerhard Schmitz
wil een verbeterd vijftaktproto-
type realiseren. Daarvoor zou ‘een
Duitse autofabrikant’ vorig jaar

zorgen, maar net als bij Ilmor liep
de samenwerking stuk.

Moeizame ontwikkeling
Even kort over Ilmor. Twee ambiti-
euze Britten, Mario Illien en Paul
Morgan, wilden racemotoren bou-
wen. Ze vonden steun bij de Ame-
rikaanse ondernemer Roger

Vijftaktmotor van Ilmor/Schmitz
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Het begon allemaal met de ingeni-
eur/uitvinder Carmelo Scuderi, die
vanaf 1998 werkte aan een motor
met gedeeld viertaktproces. Hij
was toen al 73 jaar oud, in 2002
overleed hij plotseling. Maar zijn
drie zoons zetten het project voort.
Waar het constructief om gaat is

Vorig jaar toonde het Amerikaan-
se Scuderi Engines een uitgewerkt
prototype van zijn bijzondere mo-
tor. De dubbelzuigerconstructie
belooft 5-50% verbruiksvoordeel.
Ook zou een luchthybride moge-
lijk zijn. Een aantal jaren geleden
bracht Scuderi al het concept van
zijn ‘luchtmotor’ naar buiten. Nu
is er een werkend prototype.

dat het viertaktproces verdeeld
wordt over twee zuigers. De eerste
verzorgt alleen aanzuigen en com-
primeren, de tweede is voor ver-
branding en uitlaten. Dat loopt te-
gelijk, dus voltrekt het hele vier-
taktproces zich in één krukasom-
wenteling. Doel van deze opzet is
lagere pompverliezen door effi-
ciëntere compressie, en schonere
verbranding. Dat laatste door ont-
steking na BDP, en een Atkinson-
proces met lang openstaande in-
laat.
De Scuderi-motor werkt met di-
recte injectie, dat kan overigens
zowel diesel als benzine zijn. De
eerste zuiger comprimeert alleen
lucht. Met buitenwaarts openende
kleppen kan de zuiger vrijwel tot

tegen de cilinderkop
lopen. Risico op deto-
natie is er immers
niet. Zo perst de in-
laatzuiger met 100:1
compressieverhou-
ding tot 50 bar lucht-
druk op. Een motor-
variant met turbo, nu
in ontwikkeling, zal

ders. Bij afremmen op de motor
wordt in plaats van de werkcilin-
der die tank vol geperst. Het zou
mogelijk zijn de werkcilinder
daarna korte tijd op perslucht te
laten draaien. Deze hybridewer-
king is veel goedkoper te realise-
ren dan een elektrische hybride.
Scuderi belooft wel 145 pk per
liter motorinhoud. Er is al contact
met een groot aantal autofabri-
kanten, ook in Europa. Maar eerst
zal Scuderi testresultaten moeten
tonen. Misschien iets voor 2014,
als de Euro 6-uitlaatgasnormen 
ingaan? ●

Penske. Gedrieën zetten ze in 1984
Ilmor op. Ilmor ontwierp voor de
Amerikaanse racerij motoren,
Penske had en heeft daar topteams.
Al snel bleken de Ilmor-motoren
ook ware toppers. Er kwam in de
jaren negentig contact met Merce-
des, wat leidde tot een Formule 1-
motor, eerst aan Sauber geleverd,
vanaf 1995 door Mercedes zelf in-
gezet. In 2002 besloot Mercedes ge-
leidelijk Ilmor over te nemen.
Mario Illien was toch liever zelf-
standig motorontwerper, en kocht
met hulp van Penske in 2005 een
deel van Ilmor terug, plus de merk-
naam.
Nu Gerhard Schmitz, die zijn eer-
ste ideeën deponeerde in 1988. In

2000 legde hij zijn vinding voor
aan Mario Illien, die een contract
sloot om samen een prototype te
ontwikkelen. Drie jaar later kreeg
Schmitz patent op het uitgewerkte
idee. Maar toen werd Illiens bedrijf
net door Mercedes opgekocht, in-
clusief het prototypecontract.
Daarin had Mercedes HPE (racemo-
toren), waarin Ilmor werd omge-
doopt, geen zin. Na twee jaar zeu-
ren kreeg Schmitz het zo ver dat
de opdracht werd doorgespeeld
naar het net afgesplitste nieuwe
Ilmor. Zo komt het dat Ilmor on-
langs de vijftakt kon tonen.
Maar Schmitz is helemaal niet te-
vreden. Hij vindt de tot nu toe be-
reikte meetresultaten onder de

Een Ilmor vijftaktmotor in het echt.
Links een miniatuur turbootje, bo-
venop een watergekoelde tussen-
koeler voor de 700 cc twee-plus-één
cilinder.

Deze proefmotor heeft
Scuderi in 2009 onthuld.
Hoewel er twee zuigers
in zitten is het in feite
een ééncilinder, wat de
werking betreft. Het eer-
ste probleem ziet u al, de
motor bouwt erg hoog.

Dubbelzuigermotor met 100:1 compressie

Het Scuderi-principe in beeld, met
links een compressiecilinder en rechts
een werkcilinder. Een buffertank tus-
sen beide cilinders wordt bij regene-
ratief remmen afgesloten van de
werkcilinder, die later even op de op-
geperste luchtdruk kan werken

maat. Daarom zocht hij
een ander, om de ont-
wikkeling mee voort
te zetten. We mogen
niet zeggen wie,
maar het is een hele
grote naam. Alleen is
om onduidelijke reden
ook deze samenwerking stukgelo-
pen. Blijkbaar is het vijftaktidee
dus wel interessant, maar nog niet
helemaal rijp. ●

tot 130 bar luchtdruk opleveren.
Via een overloopkanaal, dat met-
een als inlaatluchtkoeler kan die-
nen, gaat de lucht naar de werk-
cilinder.
De kleppen worden door een nok-
kenas bediend, met luchtdruk als
een pneumatische klepveer. Beide
zuigers lopen tegelijk omhoog,
met een klein verzet. De inlaatzui-
ger komt iets eerder in BDP. De
werkcilinder wordt aan het eind
van zijn uitlaatslag schoongebla-
zen met perslucht, en gevuld na
BDP. De ontsteking vindt 15 gra-
den na BDP pas plaats.

Op naar hybrideversie
De Scuderi-motor werkt zonder
gasklep, via de inlaatkleppen en de
overloopleiding tussen beide cilin-
ders wordt het vermogen geregeld.
Vooral bij deellast werkt de motor
efficiënter, er wordt 5 tot 10% ver-
bruiksbesparing verwacht. Een la-
gere gemiddelde verbrandingstem-
peratuur en een vollediger ver-
branding zouden veel schoner uit-
laatgas opleveren. Tot wel 85%
minder NOx, en als diesel weinig
roetproductie. Nog mooier wordt
het met een turbo, dan rekent Scu-
deri op maar liefst 20 tot 50% ver-
bruiksbesparing.
Mogelijk hebben ze dan een hybri-
dewerking meegerekend. Hun mo-
tor zou namelijk heel goed rem-
energie kunnen terugwinnen, door
een luchttank aan te sluiten op de
overloopleiding tussen beide cilin-
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MOTOREN
Motortechniek anders bekeken

De inspiratie komt uit scheeps-
bouw en elektrische centrales,
waar veel stoomturbines worden
gebruikt. Amerikaans scheeps-
werktuigkundige Harry Schoell
ging aan de slag met de modernste
stoomtechnieken. Cyclone Power
Technologies heeft tien kant en
klare motorontwerpen liggen, van
80 W tot 246 kW.
De Cyclone-motor valt in twee
hoofdcomponenten uiteen. Er is
een verbrandingskamer waar su-
perkritische oververhitte stoom
wordt gemaakt. Daaronder ligt een
stoommachine, voor grotere ver-
mogens is dat een zuigermachine.
Deze heeft tegenover elkaar lig-
gende cilinders, voor platte bouw
en zo goed mogelijke motorbalans.
Bij de 74 kW sterke Mk V-motor
gaat het om een zescilinder in ster-
opstelling. De cilinders hebben
samen maar 623 cc inhoud, toch
komt er een duizelingwekkend
koppel van maximaal 945 Nm uit.
Het hele ding weegt 150 kg en is
niet groter dan een gewone auto-
motor. Er is een gelijksoortige 150
cc Mk II tweecilinder met 13 kW,
voor zoiets als grasmaaiers. De
2023 cc zescilinder Mk VI van 246
kW is gedacht voor vrachtwagens
en boten, hij vergast ons op ruim
3100 Nm koppel bij stilstand.

Geen nevenaggregaten
Het wordt alleen maar nog mooier.
De zuiger-stoommotoren zijn zelf-
startend. Zet de verbranding aan,
en ze gaan draaien. De smering
wordt verzorgd door hetzelfde
water dat als werkmedium dient.
Koeling is niet nodig, door uiterst
efficiënte warmtehuishouding. Er
zijn dus behalve een generator
geen nevenaggregaten.
De verbranding is een continu pro-
ces, dat vooral in grotere motoren
zichzelf onderhoudt. Er is geen

Snelheidsrecord 
als  reclame?
Het opstarten kon nog wel eens
een klein probleempje wezen.
Koud zal de Cyclone-motor zoals
een oude diesel ‘voorgegloeid’
moeten worden. Eenmaal in wer-
king stelt Cyclone Power zich voor
dat geen transmissie nodig is, ge-
zien het koppelgedrag als van een
elektromotor.
Nu de harde realiteit. Een jaar of
twee geleden ontdekten we deze
plannen, pas twee maanden gele-
den draaide voor het eerst een Mk
V-motor op externe stoomvoorzie-
ning. De verbrandingskamer moet
nu nog getest worden. Daar is
haast bij, want al in augustus wil
een Amerikaans team op de Bon-
neville zoutvlakte een nieuw we-
reldsnelheidsrecord voor stoom-
auto’s vestigen, met de Cyclone
Mk V. Het record, van een Brits
team, ligt sinds vorig jaar op
238,68 km/h. Helemaal begonnen
is het Tweede Stoomtijdperk dus
nog niet. ●

Cyclone stoommotor ideaal?

In doorsnede zien
we bovenop de
verbrandingska-
mer, waar stoom
wordt gemaakt.
Daaronder de
stoomzuigers, in
blauw de krukas,
onderaan de con-
densor.

De bijzonder compacte bouw is een
voordeel van de Cyclone-stoommotor.
De drie ventilatoren voorop zuigen
koellucht aan, die daarna tevens als
verbrandingslucht dient. De schuine
pijpen onder de ‘hoed’ zijn uitlaten.

ontsteking nodig, alleen om te star-
ten. Enkele simpele inspuitventie-
len volstaan voor de brandstoftoe-
voer, geen ingewikkeld motor-
management. Dat spaart gewicht,
motorvolume en ook productie-
kosten. Continuverbranding werkt
bovendien schoon, en kan met een
breed scala gasvormige of vloei-
bare brandstoffen overweg. Het ge-
meten thermisch rendement zou
nu op het niveau van een diesel
liggen, een goede 30%. Met andere
woorden: zo zuinig als een diesel.

Mooie kringloop
Hoe werkt dit wonder? In de ver-
brandingskamer wordt brandstof
ontstoken. Daarmee wordt een
warmtewisselaar in het midden
van de verbrandingskamer opge-
stookt. Hier ontstaat stoom voor
de zuigermotor. De verbranding
gedraagt zich als een cycloon, die
van buiten lucht aanzuigt en in
het midden uitlaatgas afvoert. Niet
of niet geheel verbrande brandstof
wordt door de cycloon naar buiten
geslingerd, waar het alsnog com-
pleet verbrandt. Bij lagere tempe-
ratuur dan in een benzine-
of dieselmotor, zodat
geen NOx ontstaat.
In de warmte-
wisselaar
wordt water
tot 650ºC
verhit,
waarbij 

de druk oploopt tot 220 bar. Deze
‘superkritische’ stoom gedraagt
zich als een vloeistof. Via een regel-
klep, om het motorvermogen te
sturen, gaat deze stoom naar de
zuigermotor.
Na gedane arbeid komt de stoom
in een condensor, en gaat via een
hogedrukpomp terug naar de
warmtewisselaar in de verbran-
dingskamer. De condensor wordt
met lucht gekoeld, de opgewarm-
de lucht gaat door naar de ver-
brandingskamer. Onderweg wordt
hij nog eens opgewarmd door de
uitlaat van de verbrandingskamer.
Het water dat uit de condensor
komt gaat langs de zuigermachi-
ne. Die wordt zo gekoeld, terwijl
tegelijk het water voorverwarmd
doorgaat naar de verbrandingska-
mer. Door de warmtewisselaars
voor inlaatlucht en watercirculatie
gaat minder warmte verloren. Ook
omdat stoom niet wordt afgebla-
zen, zoals in klassieke stoommoto-
ren. Er is een gesloten stoom/water
kringloop. In feite is de Cyclone-
motor dus een geperfectioneerde

stoommachine. 

Het centrale 
motordeel met 
zes kleine stoom-
zuigertjes, die met
een ring samen op 
één kruktap lopen. Op
elk cilindertje zien we
een stoomklep die de
motor regelt.

De vertrouwde automotor kan op de schroothoop, volgens Cyclone Power
Technologies. We gaan het tweede stoomtijdperk in. Een allesbrander met
schone uitwendige verbranding, geen apart koel- of smeercircuit, en maxi-
maal koppel bij aanzetten vanaf stilstand. Ideaal, zou je zeggen.
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Onvermoeibaar wordt gestudeerd
op betere alternatieven voor de 
automotoren die we danken aan
Otto en Diesel. Daarover dacht ook
Australiër Steven Manthey diep na,
en kwam met de OX2. Volgens zijn
Amerikaanse zakenpartners de eer-
ste wezenlijk betere verbrandings-
motor in 130 jaar.

Al in 1996 werd in de VS Advanced
Engine Technologies opgericht om
de uitvinding van Manthey nader
uit te werken. Een van de huidige
directeuren is niemand minder
dan de bejaarde Carroll Shelby.
Jawel, die van de brute Ford Mus-
tang Shelby, dus iemand die wel
wat van motoren weet.
We draaien er niet langer omheen,
wat is dan wel een OX2-motor? Er
zitten zuigers in, in het prototype
acht stuks. Ze lopen rechtstandig
door cilinders, op een drijfstang
die niet kantelt. Er is namelijk
geen krukas. Per vier zitten de zui-
gers op twee ringen gemonteerd.
Onderin hun drijfstangen zitten
rollers. Deze rollers lopen over een
vast gemonteerde nokkenring. De
ring met drijfstangen en zuigers
moet heuveltje op-heuveltje af
rondlopen over die vaste nokken-
ring. Maar als de zuigers draaien
moeten de cilinders wel meedraai-
en. Zo ontstaat zonder kruk-drijf-
stangmechanisme een draaiende
beweging, die het cilinderblok
overdraagt op een uitgaande as.

Per cilinder één klep
De cilinderkop bestaat uit twee
platen, die samen een roterende
inlaat vormen. Niet alleen dat, ook
een roterende uitlaat. Kortom, één
plaat met gaten zit op het draaiend
cilinderblok, een tweede plaat zit
op de motorbehuizing die stilstaat.
De stilstaande plaat bevat twee in-
laatkanalen, twee uitlaatkanalen
en twee bougies. De draaiende ci-
linderkop heeft per cilinder een
gat. Dat draait beurtelings langs
een inlaatkanaal, een bougie, en
een uitlaatkanaal. Dat alles is er
per twee, elke motoromwenteling
komt een cilinder alles dus twee-
maal tegen.
De nokkenring zorgt dat de zuigers
twee viertaktprocessen per omwen-

teling volmaken, er zijn vier pie-
ken en vier dalen. Met de rote-
rende cilinderkop zijn geen klep-
pen en klepbediening nodig. Dat
maakt de OX2-motor zeer com-
pact en licht. Nog een voordeel is
dat de op ringen gemonteerde zui-
gers en drijfstangen puur recht-
standig in de cilinders bewegen.
Er is geen zijdelingse druk, dus
ook geen wrijvingsverlies daar-
door.
Het voornaamste voordeel is dat
een geweldig koppel ontstaat, om-
dat de verbrandingsdruk via de
nokken altijd op dezelfde arm
(=de diameters van de ringen met
zuigers) werkt. Omdat er geen be-
wegende kleppen in de weg zitten
kunnen de zuigers ver bovenin de

cilinders komen, en goed spoelen.
Theoretisch kan de OX2 dus ook
een diesel zijn, met compressie-
ontsteking. 

Bijna klaar?
De eerste testresultaten werden
rond 2001 gemeld. Drie jaar later
leverde de tweede generatie van de

OX2-motor draait op nokken
Hoofdonderdelen van
de OX2-motor in teke-
ning. In rood het draai-
end cilinderblok, in
groen de stilstaande
nokkenasschijf, met
rechts daarvan de bei-
de draaiende zuigerrin-
gen. Geheel rechts in
blauw de stilstaande
schijf met in- en uit-
laatpoorten en bougies.

1080 cc achtcilinder 36 pk. Het
koppel piekte op 256 Nm bij 900
t/min. Eind 2007 kon gemeten
worden aan een derde generatie.
Die bracht het tot 46 pk, en 400
Nm bij 760 t/min. Het idee is dat
de OX2-constructie met maximaal
2500 t/min kan draaien, en mede
gezien het hoge koppel zonder
transmissie toe kan. De wielen van
een auto gaan niet veel sneller dan
maximaal 1000 tot 1500 t/min.
Berichten over verdere vooruit-
gang ontbreken. Het lage toerental
van de OX2 is natuurlijk een beetje
misleidend. Met twee viertaktpro-
cessen in één omwenteling is het
voor de zuigers hetzelfde alsof ze
viermaal het genoemde uitgaand
toerental draaien op een gewoon
kruk/drijfstangmechanisme. Of de
verbranding echt beter loopt blijft
een vraag, cijfers over brandstof-
verbruik en uitlaatgaskwaliteit
worden niet gegeven. Misschien is
er daarom nog geen fabrikant ge-
vonden om een OX2 te bouwen. ●

Peter Fokker

In een doorgesneden echte OX2-
motor ziet u rechtsonder een deel
van de kleine zuigertjes, geheel links
de inlaat/uitlaat/ontstekingsplaat,
middenin het massieve draaiende
‘motorblok’.

Meer weten over deze buitenissige motoren, en de laatste stand
van zaken daarmee? Gebruik de volgende internetadressen.
Scuderi
http://www.scuderiengine.com
Cyclone
http://www.cyclonepower.com
Vijftakt
http://www.ilmor.co.uk/concept_5-stroke_1.php
http://www.jodocy-schmitz.com/patent/ppt/5T-Intro.htm
OX2
http://ox2engine.com/

Meer weten?

Cilinderblokaandrijfplaat

Nokkenring

Buitenste zuigerring Cilinderbussen

Motorhuis
Aandrijfas

Binnenste zuigerring

Cilinderblok

In/uitlaat dekplaat

Cilinderkop

Uitgangsaandrijfplaat
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