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AutomotiveNL workshop Efficiënte Verbrandingsmotoren

Nederland werkt aan de toekomst 
van de verbrandingsmotor
Open deur: verbrandingsmotoren moeten schoner en zuini-

ger. En nog een open deur: ondertussen moeten ze ook nog 

betaalbaar blijven. Maar wist u dat er ook in Nederland in tal 

van bedrijven hard aan die schonere, zuinigere en toch betaal-

bare verbrandingsmotoren gewerkt wordt?

 Als we aan automotive in Nederland denken, 
denken we aan autobedrijven die auto's verkopen, 
onderhouden en repareren. Logisch. Goed, 
we hebben DAF Trucks, maar op een paar hele 
kleintjes na zijn er geen Nederlandse personen-
automerken. Toch werken er zo'n 45.000 mensen 
in de Nederlandse automotive-industrie. Wat daar 
nu ontwikkeld wordt, staat straks in de werkplaats. 
Dus bezocht AMT de workshop Effi  ciënte Verbran-
dingsmotoren. Belangenbehartiger AutomotiveNL 
organiseerde die kennisbijeenkomst in het hart 

van de Nederlandse automotive industrie, de 
Automotive Campus in Helmond. 
  
  Werken aan betere biobrandstof 
 Het woord is aan Kurt Tyssen. Zijn werkgever 
Intertek doet kwaliteitscontroles op biobrandstof-
fen voor auto's. De EU schrijft voor dat 10% van de 
gebruikte brandstof in de transportsector in 2020 
van biologische herkomst is. ”Die regel is recent 
gefi netuned”, weet Tyssen. ”Maximaal 5% mag eer-
ste   generatie biobrandstof zijn.” Begrijpelijk, want 

die eerste   generatie concurreert met de voedsel-
productie. En nog een beperking: ”De totale CO 2 -
uitstoot van zo'n biobrandstof moet nu minimaal 
35% lager zijn dan van fossiele brandstof. In 2017 
gaat dat naar 50% en in 2018 zelfs naar 60%.” 
 Biobrandstoff en zijn afkomstig uit veel verschillen-
de bronnen. In eerste   generatie biobrandstof is de 
bron nog herkenbaar. Om aan de EN14214-specifi -
caties voor biodiesel te voldoen, worden biobrand-
stoff en uit die verschillende bronnen in de juiste 
verhoudingen gemengd. Maar dan nog zijn er tal 
van problemen. Denk aan een moeizame koude 
start, het niet samengaan met bestaande additie-
venpakketen, het wateraantrekkende karakter met 
het risico van microbiologische vervuiling en de 
verminderde stabiliteit of houdbaarheid. 
 Intertek voerde een brandstofstabiliteitstest uit 
met B10-diesel (10% biodiesel). De proefopzet 
was simpel: “Gewoon zes verschillende auto's 
een paar weken laten staan”. Het resultaat: “Na 
enkele weken was de stabiliteit van de brandstof 
op een onacceptabel laag niveau.” Dat leidt tot 
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Auto-industrie in Neder-
land. De Nederlandse ves-
tiging van Benteler droeg 
bij aan de ontwikkeling 
van de hybride huisvuil-
truck MAN Metropolis.
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grote risico's in de praktijk: “In de EN14214- en de 
EN590-norm (voor conventionele diesel, waar nu 
tot 7% biodiesel in zit) zijn geen testen voor 'fi lter 
blocking' opgenomen. Dat gaat nu wel gebeuren.” 
 Maar gelukkig is er de belofte van de tweede   ge-
neratie biodiesel: “De fabriek van Neste Oil in Rot-
terdam gebruikt een hydrobehandeling, maar het 
kan ook met het Fischer Tropsch-proces of op basis 
van cellulose. In zo'n tweede   generatie brandstof 
zitten geen methyl esters (FAME biodiesel staat 
voor Fatty Acid Methyl Ester) meer, maar ketens 
die sterk lijken op minerale diesel. Die brandstof-
fen hebben een laag zwavelaaandeel, weinig 
aromaten, een hoog Cetaan-getal en een goede 
stabiliteit. Dankzij die superieure eigenschappen 
kan er zonder nadelen 50% van worden bijge-
mengd.” Nou ja zonder nadelen; één nadeel heeft 
die tweede   generatie nog wel: “De productiekos-
ten. Die zijn tien keer die van minerale diesel”. 
  
  Cummins in Nederland 
 Ook Cummins maakt deel uit van de Nederlandse 
Automotive industrie. De motorenbouwer heeft 
namelijk een vestiging op de Helmondse Auto-
motive Campus: Cummins Emission Solutions. Bas 
Verhappen presenteert een activiteit van dit be-
drijf in het recente verleden: “Ontwikkeling van het 
emissiesysteem dat DAF in staat stelde Euro 6 te 
halen”. Voor AMT-lezers geen onbekend terrein (zie 
maanddossier): een zevende injector na de turbo 
die zonodig extra temperatuur genereert in de 
oxykat; het DPF dat afrekent met roetdeeltjes (PM); 
de AdBlue-injectie en het uiteenvallen van ureum 
in ammoniak, dat op zijn beurt NO x  reduceert tot 
onschadelijk stikstof; en ten slotte de Ammoniak 
Slib Converter (ASC), die een eventueel teveel aan 
ammoniak afbreekt. Aan het einde van het proces 
blijven dan zo goed als alleen water, kooldioxide 
en stikstof over. 
 Namens DAF-Trucks zelf geeft Senior Engineer Ber-
thold Franz nog een nadere toelichting op de DAF 
Euro 6-ontwikkeling. Tijdens zijn presentatie wordt 
nog eens duidelijk hoe sterk de uitlaatgasnabe-
handeling de motor beïnvloedt. “Is de temperatuur 

in het uitlaatgasnabehandelingsysteem lager 
dan 220 °C, dan produceert de motor zelf minder 
dan 1 gram NO x  per kWh. Komt de temperatuur 
daarboven, zodat de SCR-kat optimaal werkt, dan 
kan de 'engine-out'emissie omhoog naar wel vijf 
of zes gram. Zo zijn er in de praktijk meer dan tien 
verschillende modes voor het motormanagement.” 
  
  Benteler denkt in scenario's 
 Automotive toeleverancier Benteler is wereldwijd 
actief en heeft ook een vestiging op de Auto-
motive Campus. Martin van Besouw somt een 
reeks Benteler-activiteiten voor autofabrikanten 
op: “Chassismodules, uitlaatspruitstukken, EGR's, 
turbo's en Just In Time plants op het fabriekster-
rein van autofabrikanten”. Om te bepalen welk 
type producten gevraagd wordt, denkt Benteler 
in scenario's: “Bij het Business as usual-scenario 
zijn er 114 miljoen auto's in 2030 en piekt de vraag 
naar verbrandingsmotoren in 2020. In het Global 
Recession-scenario, die kant lijkt het nu op te gaan, 
zijn er in het jaar 2030 nog steeds zo'n 80 miljoen 

auto's en blijft de verbrandingsmotor gewoon. In 
het digital Life scenario groeit het aantal auto's 
naar 100 miljoen en is eigendom secundair aan ge-
bruik. In dat scenario neemt het aandeel elektrisch 
aangedreven auto's sterk toe.” 
 En dus concentreert Benteler zijn ontwikkelingen 
op de verbetering van de verbrandingsmotor: “DI 
neemt sterk toe, dus we focussen op turbo's. De 
diesel blijft, dus uitlaatgasreiniging is belangrijk. 
De effi  ciency moet omhoog, dus moeten we 
uitlaatgaswarmte terugwinnen, het thermoma-
nagement verbeteren en hybridiseren”. 
  
  En nu concreet 
 Mooi, maar wat betekent dat concreet? Van 
Besouw heeft een paar boeiende voorbeelden: 
“We hebben de 'maniturbo' voor de Ecoboost 
DI-benzinemotoren van Ford ontwikkeld. Dat is 
een dubbelwandig uitlaatspruitstuk van plaatwerk 
dat geïntegreerd is met het turbinehuis. Grootste 
uitdaging bij zo'n turbinehuis van plaatwerk: 
de toleranties. Nu werken we aan zo'n zelfde 

 TEKST: ERWIN DEN HOED 

Biocomponenten vermin-
deren de houdbaarheid van 
de brandstof. Dit is moderne 
diesel met een beetje water, 
bewaard op een warme plek. 
Resultaat: boven diesel, in het 
midden slijm en onder water.

Drukvulling met een elek-
trisch aangedreven Hyprex 
kan de verbrandingsmotor 
verder perfectioneren. Maar 
waar komt de elektrische 
energie vandaan? “Uit de 
uitlaat”, zegt Benteler. “Met 
een thermo-elektrische 
generator kunnen we 
inmiddels al 400 à 500 watt 
aan elektrische energie uit 
de uitlaatwarmte winnen.” 
Op de foto de uitvoering die 
BMW eerder toonde.
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constructie voor diesels. Daar geeft zo'n maniturbo 
een 30 °C hogere temperatuur voor het roetfi lter. 
Dat spaart brandstof omdat je minder vaak extra 
hoeft in te spuiten om de light-off  temperatuur 
van het roetfi lter te bereiken”. 
 Nog een ontwikkeling waaraan Benteler werkt 
is de Hyprex. “Dat is de elektrische versie van de 
Comprex, de drukpulslader, die we uit de jaren '80 
en '90 van Volkswagen kennen als de G-lader. Bij 
die met een riem aangedreven Comprex was het 
dynamisch gedrag een probleem. Met de elek-
trisch aangedreven Hyprex is dat geen probleem.” 
Klinkt goed, maar waar komt het elektrisch vermo-
gen vandaan om zo'n Hyprex aan te drijven? 
 “Goede vraag”, vindt Van Besouw, want die brengt 

hem op zijn volgende onderwerp: “Thermoma-
nagement. Een derde van de bij de verbranding 
opgewekte energie gaat weg via de uitlaat. Met 
de turbo winnen we daar een deel van terug. Maar 
daarnaast kunnen we met een thermo-elektrische 
generator inmiddels al 400 à 500 watt aan elektri-
sche energie uit de uitlaatwarmte winnen”. 
 Energie terugwinnen uit de uitlaat kan ook anders: 
“Via een warmtewisselaar kan het uitlaatgas de 
nog koude olie of koelvloeistof snel opwarmen. De 
uitdaging bij zo'n warmtewisselaar is dat wanneer 
je de warmte nodig hebt, het zoveel mogelijk 
moet moet zijn, maar als je de warmte niet nodig 
hebt, mag de warmtewisselaar geen tegendruk 
opleveren”. Benteler experimenteert nu met het 

snel opwarmen van olie in de diff erentieels van 
een vierwielaandrijving, met hulp van de uitlaat-
gaswarmte. “Daarmee kun je 3,5% CO 2  sparen in 
de NEDC-typekeuringcyclus.” Maar dat gaat niet 
vanzelf: “In verband met het gewicht wil je de 
warmte onttrekken in een kleine oliekoeler. Maar 
als je in een kleine koeler veel warmte wilt overdra-
gen, loopt de olietemperatuur te hoog op”. 
 
  MAN Plug-in Hybride huisvuiltruck 
 En zo werkt Benteler in Nederland aan meer in-
novatieve ontwikkelingen. De op de laatste IAA 
gepresenteerde plug-in Hybrid vuilnisauto MAN 
Metropolis blijkt er één van. Omdat dat voertuig 
tijdens elektrisch bedrijf minder dan 65 dB(A) aan 
geluid produceert, mag het ook 's nachts vuilnis 
ophalen. De 203 kW elektromotor is uitgevoerd 
met een tweeversnellingsbak die is ontwikkeld 
door het Eindhovense Drivetrain Innovations. “Ook 
de vuilnispers werkt elektrisch”, legt Van Besouw 
uit. “Bij een traditionele hydraulische aandrijving 
gaat te veel energie verloren.” Die energie moet 
komen uit drie 35 kWh Li-ion batterijen. ”De 
rusttijd blijkt voldoende voor het opladen van 
die batterijen.” En: “Het hele systeem is payload 
neutraal. Er kan dus net zoveel lading mee”.   Het 
voertuig is ontworpen voor een dagafstand van 
150 km, waarvan 50 km in de binnenstad. Op de 
Buitenweg komt de V6 TDI range extender met 
150 kw in actie. “Die laten we alleen draaien op zijn 
drie optimale belasting-toerentalpunten.” 
  
  Mitsubishi turbo's 
 Het is duidelijk, op Nederlandse bodem gebeurt 
meer dan je denkt als het om de auto-industrie 
gaat. En niet alleen in de regio Eindhoven-Hel-
mond. Dat bewijst laatste spreker Paul Soeten. Zijn 
werkgever Mitsubishi Heavy Industries Equip-
ment Europe (MEE), is gevestigd in Almere. Daar 
produceren 750 medewerkers jaarlijks vier miljoen 
turbo's. “In de toekomst gaan we van de NEDC- 
naar de WLTC-toelatingscyclus. Met zijn fellere 
acceleraties lijkt die veel meer op de dagelijkse 
rijpraktijk. En dat is in het voordeel van de geavan-
ceerde meertraps turbosystemen die een hoge 
effi  ciëncy combineren met een korte responstijd.” 
Kortom, werk genoeg voorlopig op de ontwikke-
lingsafdeling van MEE.   
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AMT legde eerder in detail uit hoe DAF er in slaagt te voldoen 
aan de Euro 6 Emissienorm. Lees het terug in het maanddossier 
op AMT.nl/februari2013 of scan de QR-code.
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DAF Euro 6

Ford Ecoboost motor met 
Maniturbo. Dat is een 
dubbelwandig uitlaat-
spruitstuk van plaatwerk 
dat geïntegreerd is met het 
turbinehuis. De 1.0 driecilin-
der Ecoboost motoren zijn 
anders geconstrueerd. Daar 
zijn cilinderkop en uitlaat-
spruitstuk uit één stuk.

DAF maakt voor Euro 6 gebruik van het complete pakket. Dus: gekoelde EGR, een zevende brandstof injector, een Diesel Oxydatie 
Katalysator (DOC) met daarachter het roetfi lter (DPF), AdBlue injectie in een decompositiepijp waar het ureum uit elkaar valt en 
ammoniak wordt gevormd, een SCR-kat die NO

x
 reduceert tot stikstof, en aan de achterkant daarvan een ASC (Ammonia Slip Catalyst) 

die ammoniakresten oxideert. Let op de vele sensoren in het emissiesysteem.

 In
te

rk
oe

le
r

7e dieselinjector

NO

Gekoelde EGR

Common rail

Reduceert NOx tot stikstof
Oxideert ammoniakrestantAdBlue injector

AdBlue

Emissiemanagement

NOx

DAF Euro 6 emissiesysteem

AMT002_AutomotiveNL.indd   72 2/13/2013   10:18:10 AM

3


