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Geen radiateur, geen katalysator, wel 598 kW!

Wondermotor RTU eFone
De efficiency van motoren is nog steeds laag. Tot 70% van de energie in de brandstof wordt niet 

in beweging omgezet, maar in warmte. Die verdwijnt via de uitlaat en het koelsysteem. Revolu-

tionary Technologies United (RTU) laat zien dat dit anders kan. Hun 598 kW sterke eFone vijfci-

linder heeft een energieverlies van slechts 30%, en een katalysator is overbodig. Hoe kan dat?

De eerste motor die RTU heeft ontwikkeld is op 
basis van de VAG 2.5 vijfcilinder. Deze 2.480 cm3 
grote benzinemotor is onder meer te vinden in de 
Amerikaanse uitvoering van de Volkswagen Jetta. 
Daarin is hij ongeblazen, heeft indirecte injectie en 
is goed voor 125 kW vermogen met een beschei-
den koppel van 230 Nm.
Audi gebruikt deze krachtbron in de TT RS. Daarin 
levert hij, dankzij een turbo en directe injectie, 250 
kW met een koppel van 450 Nm. Heel wat meer 
dan een Amerikaanse Jetta, maar dit valt in het niet 
bij de RTU eFone-uitvoering. Die is goed voor 598 
kW en heeft een koppel van meer dan 1.000 Nm.
Volgens Dick Kvetnansky (Directeur van RTU) zal 
dat koppel een stuk hoger liggen. “Helaas gaat 
onze testbank maar tot 1.000 Nm, dus hebben we 
niet alles uit de motor kunnen halen”, legt hij uit.

Bijna geen warmteverlies
RTU heeft het over een ‘Pseudo Adiabatic Engine’. 
Daarin passen ze een door het bedrijf gepaten-
teerd verbrandingsprincipe toe waarbij nauwelijks 
warmte aan de omgeving wordt afgestaan. Dat is 
de ruggengraat van het concept. Om aan de hoge 
vermogens te komen en de betrouwbaarheid op 
peil te houden, is de motor wel volledig gemodi-
ficeerd. Maar volgens de tuner zijn er ook zonder 
al te ingrijpende aanpassingen rendementsver-
beteringen van 15 tot 24% te verwezenlijken bij 
bestaande motoren.
RTU laat niet het achterste van zijn tong zien. Op 
een bedrijfsvideo is te zien dat er andere zuigers 
worden geplaatst, dat de kleppen en klepzit-
tingen worden gewijzigd en dat er aan in- en 
uitlaatkanalen wordt gewerkt. Maar wat ze precies 
doen wordt in de film prima afgedekt. Eén ding is 
duidelijk, het meeste werk zit aan de inlaatkant. 
Daar begint ook het hele proces.
Volgens RTU is bij de reguliere turbomotoren de 
verbrandingstemperatuur te hoog. Dat is mede 
een gevolg van de hoge temperatuur van de 
inlaatlucht. Dit ondanks de veelal toegepaste 
tussenkoeler.
Bij ontbranding van het benzine-/luchtmengsel 
komt in één klap een enorme hoeveelheid energie 
vrij. Het grootste deel daarvan, RTU heeft het over 

70%, wordt niet omgezet in mechanische energie, 
maar in warmte die verdwijnt. Ook gaat er een 
deel via de uitlaat verloren. De temperatuur van 
uitlaatgas ligt bij een turbomotor rond de 1200° 
Celsius.

Vriezende inlaatluchtkoeling
De waardes bij de Pseudo Adiabatic Engine van 
RTU liggen op een aanzienlijk lager niveau. Om 
te beginnen ligt de inlaatluchttemperatuur onder 
het vriespunt. Minus 20° Celsius om precies te 
zijn. Daar is geen koelinstallatie voor nodig, weet 
Dick Kvetnansky te vertellen. “We maken gewoon 
gebruik van het venturi-effect. Feitelijk kan elke 
motorenbouwer dat, mits je maar exact weet hoe.” 

Die verlaging van inlaattemperatuur heeft tot 
gevolg dat, ondanks de veel grotere cilindervul-
ling, de uitlaatgastemperatuur slechts 590° Celsius 
bedraagt.
Een koelsysteem, dat wil zeggen een radiateur, is 
overbodig omdat er bij de verbranding maar wei-
nig warmte vrijkomt. Een en ander wil niet zeggen 
dat de motor koelvloeistofloos is. Er circuleert nog 
wel een kleine hoeveelheid koelmiddel om grote 
temperatuurverschillen in het blok tegen te gaan.
Om de temperatuur van het uitlaatgas te verlagen, 
stuurt RTU dit ook door een venturi. De fabrikant 
claimt dat het verbrandingsproces zo schoon 
verloopt dat een katalysator overbodig is.

Keramiek
Dick Kvetnansky doet niet geheimzinnig over een 
aantal wijzingen aan de motor. Zo zijn de bovenste 

De eFone-motor is duidelijk gebouwd voor race-inzet, hij past 
niet meer in een Audi TT. Het geheim van de extra inlaatlucht-
koeling zou schuilen in de inlaatbox.
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zuigerveren en de zuigerbodem van keramisch 
materiaal gemaakt. De zuigerveren, waarvan de 
samenstelling geheim is, zijn flexibel. “Je kunt ze 
zo om je vinger winden”, vertelt hij. “Ze kunnen 
de hoge cilinderdrukken beter aan dan veren van 

koolstofstaal. De gemiddelde effectieve druk in de 
cilinders kan namelijk oplopen tot 46,1 bar. Verder 
is dit type veren beter bestand tegen vibraties. 
Onze motoren moeten een lange levensduur en 
hoge betrouwbaarheid hebben. Aan veel vermo-

Ter vergelijking de originele 
Audi TT RS krachtbron. Ook 
bij de RTU-versie blijft de 
inlaatluchtkoeler, met 
een tweede koeling in de 
inlaatbox.

De gemeten koppel- en 
vermogenskrommen laten 
al zien dat de RTU-motor het 
zeker niet moet hebben van 
lage toerentallen.

Wat is een adiabatische 
motor?
Een proces heet adiabatisch als er geen warmte 
met de omgeving wordt uitgewisseld. Dat is dus 
bepaald niet wat automotoren doen, of verbran-
dingsmotoren in het algemeen. Daardoor zetten 
ze niet alle energie die de verbranding oplevert 
om in arbeid. Het houdt in het allerbeste geval op 
bij zo’n 45% voor een moderne, goede diesel.
Het idee van RTU komt neer op toepassing van 
extreme compressie, geheid goed voor een hoger 
motorrendement. Alleen geeft dat bij benzine-
motoren ongeregelde zelfontbranding. Behalve, 
vond bedenker Alberto Solaroli, als je de compres-
sie einddruk in de cilinder hoog genoeg houdt 
(boven 10 bar), en de temperatuur laag genoeg. 
Een turbomotor met hoge compressieverhouding 
(minstens 10:1) zorgt voor de vereiste druk. Maar 
een turbo verhit ook de inlaatlucht. Daarvoor 
bedacht Solaroli stap twee.

Koeling door gaskleppen
In een venturi, zoals in carburateurs, wordt een 
gasstroom versneld. Dat gaat ten koste van 
warmte-energie, de gasstroom koelt ook af. Weet 
u het nog, carburateurs die ‘s winters bevroren? 
RTU gebruikt in plaats van venturi’s gaskleppen in 
inlaat en uitlaat. Vandaar een inlaattemperatuur 
ver beneden het vriespunt. Dus (nog) betere cilin-
dervulling en lagere cilindertemperatuur, zodat 
geen externe koeling nodig is.
Aan uitlaatzijde zorgt de gasklep niet alleen voor 
lagere uitlaatgastemperatuur, maar vooral voor 
veel hogere gassnelheid om de turbine beter aan 
te jagen. Ook al bij lage motorbelasting, zodat de 
compressor dan al goed op gang komt.
Vollediger verbranding bij hoge compressie moet 
HC in de uitlaat beperken, gematigde cilinder-
temperatuur houdt NOx binnen de perken. Niet 
ondenkbaar, misschien, dat een driewegkatalysa-
tor dan niet meer nodig is.

Betrouwbaar?
Waarom gebruikt dan niet elke motorbouwer dit 
idee? We zien enorme effectieve cilinderdrukken. 
Keramische zuigerveren en beschermplaten op 
de zuiger moeten dat weerstaan. Nu is dat al veel 
eerder geprobeerd. Keramiek is licht en erg hard. 
Maar ook zeer breekbaar, waardoor in de praktijk 
keramische zuigers en kleppen niet lang heel 
blijven, zo blijkt.
Ook drijfstangen, krukassen, kopbouten, pakkin-
gen en cilinderblokken krijgen het extreem zwaar. 
Dus of de RTU-motoren een grote praktische 
levensduur hebben wagen wij te betwijfelen. De 
zuinigheid bij lage belasting kon ook wel eens te-
genvallen, als het koelsysteem met gaskleppen en 
de extreme drukvulling niet zo effectief zijn. Zou 
dat reden kunnen zijn waarom motorbouwers 
niet allemaal dit idee omarmen?
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gen en een korte levensduur heb je niets. Vandaar 
de keuze voor deze materialen.”
Volgens RTU is het door hun gebruikte silicium-
carbide (carborundum) en siliciumnitride veel 
lichter en goedkoper dan staal en titanium. Ook 
draagt dit materiaal nauwelijks warmte over en is 
het wrijvingsloos.
Over de bewerking van de kleppen is Dick 
Kvetnansky ook open. “De standaard kleppen 
en zittingen zijn onder één hoek geslepen. Daar 
maken we drie verschillende, in elkaar overlo-
pende, hoeken van. Dat draagt bij aan een betere 
cilindervulling en een klopvrije verbranding. We 
kunnen tot 50 graden voorontsteking gaan. Dit 
ondanks dat onze 2.5 eFone een, voor een turbo-
motor, hoge compressieverhouding van 14,0:1 
heeft. Alleen Mazda heeft bij de SkyActiv ook zo’n 
hoge waarde.”

Ook voor diesels
Naast de VAG-vijfcilinder heeft RTU nog een Suba-
ru 1.6 boxermotor onder handen genomen. Die 
gaat vanaf januari dit jaar op de testbank draaien. 
Daar wil Dick Kvetnansky nog niet veel meer over 
loslaten dan dat de boring en slag zijn gewijzigd. 
Het koppel en het verloop daarvan hangt name-

lijk volgens de Slowaak af van de verhouding tus-
sen boring en slag waarvoor wordt gekozen. In dit 
geval is de slag verkort, dat is zeker. Maar hoeveel 
wordt niet bekend gemaakt.
RTU is niet alleen met benzinemotoren bezig, 
ook op het dieselfront zijn ze actief. Met hun 
Advanced Adiabatic Green Technology verwach-
ten ze tot een specifiek vermogen van bijna 260 
kW/liter te komen. RTU claimt ook een behoorlijke 
verlaging van het verbruik. Dat wordt bereikt door 
gewichtsbesparing, een efficiëntere verbranding 
en verlaging van de wrijving door gebruik van 
keramische materialen. Dit hele pakket zorgt 
volgens de fabrikant voor een langere levensduur 
en maakt ook bij dieselmotoren een katalysator 
overbodig.
De gegevens in bijgaande tabellen laten zien wat 
de mogelijkheden van RTU zijn. Daarin is duidelijk 

dat alle temperaturen bij de getunede versie tot 
wel eenderde zijn gereduceerd ten opzichte de 
originele motor. Het is bijna te mooi om waar 
te zijn. Waarom passen autofabrikanten deze 
techniek niet toe? Daar heeft Dick Kvetnansky een 
theorie over. “Fabrikanten hebben geen voordeel 
bij dit soort motoren. Ze willen dat je om de vijf 
jaar een nieuwe auto koopt die net weer wat snel-
ler en zuiniger is dan de voorganger.”
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Waar komt RTU vandaan?
Het tuningbedrijf van RTU is gevestigd in 
Slowakije, als onderdeel van de Amerikaanse 
RTU-groep. Die werd in 1991 opgericht als 
onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf, op basis 
van een eigen patent. Toepassing van kera-
misch materiaal hoort daarbij, in alle soorten 
motoren maar ook in medische techniek. 
Verder zit RTU in computersoftware, en onroe-
rend goedontwikkeling in Albanië, zien we op 
hun website. De ambities zijn wereldwijd, er is 
een Amerikaanse en een Europese tak, maar 
alleen een adres in Slowakije.
Het Amerikaanse patent heeft betrekking op 
de hier beschreven manier waarop de eFone-
motor werkt. De bedenker Alberto Solaroli 
is mededirecteur van RTU. Het patent werd 
aangevraagd in 1999, maar we zien dat helaas 
de betaling aan het patentbureau de laatste 
tijd problemen gaf. Daardoor is het patent in 
september dit jaar verlopen.

 Reguliere diesel RTU-diesel RTU-diesel RTU-diesel RTU-diesel
Cilinderinhoud (l) 2.0 1.0 2.0 3.0 6.0
Vermogen (kW) 129 257 515 770 1545
Koppel (Nm) 400 770 1.600 2.400 4.800
Verbruik l/100 km 7,5/12,0 2,3/2,9 2,9/3,9 3,9/5,8 5,8/7,8
Motorgewicht (kg) 200 110 130 190 250
Levensduur (km) 300.000 640.000 900.000 1.100.000 1.500.000

 Standaard- RTU-
 motor motor
Inhoud (cm3) 2.000 2.000
Inlaattemp. motor (°C) 45 -20
Uitlaattemp. motor (°C) 1.200 590
Inlaattemp. turbo (°C) 200 75
Uitlaattemp. turbo (°C) 1.040 500
Koelvloeistoftemp. (°C) 90 35
Koelvloeistofdruk 0,95 0,20
Turbodruk (bar) 0,8 2,8
Vermogen (kW) 162 522
Koppel (Nm) 330 880
Verbruik (l/100 km) 10,0 8,5
Efficiency (%) 20-25 70

Deze tabel toont nog een voorbeeld van RTU, let vooral op 
de veel lagere inlaat-, uitlaat- en koelmiddeltemperaturen. 
Merk op dat het meer dan verdubbelde rendement niet sterk 
doorwerkt in het opgegeven gemiddeld verbruik...

Dit denkt RTU met diesels te kunnen bereiken, we vermoeden sterk dat dit puur rekenvoorbeelden zijn. De regel over levensduur 
zouden we heel graag met een praktijktest bevestigd willen zien. Eerst zien, dan geloven.

Deze RTU Subaru-motor 
is gedacht voor een LMP1 
langeafstandsracer, hij zou 
550 pk uit 1,6 liter leveren.
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