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MOTOREN
Milieuvriendelijke aandrijfsystemen van Honda

Eén van de Honda’s technische pa-
radepaardjes is het Variable valve
Timing and lift Electronic Control
system, kortweg VTEC. Sinds
1989 past Honda het VTEC-sys-
teem toe om zowel de openingstij-
den als de lichthoogte van de klep-
pen te variëren. Aanvankelijk werd
het voor sportmotoren gebruikt,
maar niet lang daarna ook voor
armmengselmotoren. Deze variant,
VTEC-E, is in AMT 5 van 1995
uitvoerig besproken en getest.

Sinds 1995 produceert Honda zelfs
een drietraps VTEC-systeem.
Daarbij gaat het om een combina-
tie van twee systemen. Bij lage
toerentallen staat één inlaatklep
vrijwel dicht, in het middentoeren-
gebied gaan beide inlaatkleppen
even ver open en bij hoge toeren-
tallen wordt de lichthoogte van
beide inlaatkleppen vergroot en
staan ze ook langer open. Zo wor-
den zuinig rijden en hoge presta-
ties gecombineerd in één motor, de

Risicospreiding in milieuzorg

Honda’s schone missie
Om haar voortbestaan zeker te stellen, experimen-

teert de auto-industrie levendig met milieu-ontlasten-

de aandrijfconcepten. Daarbij wordt niet op één

paard gewed. Honda is een van de Japanse fabrikan-

ten die aan de lopende band realistische toekomst-

concepten wereldkundig maken. Kijkt u maar eens

met ons mee.

Het is Honda gelukt om de 2.3 liter
Accord motor,die in de VS wordt
gebruikt,buitengewoon schoon
te krijgen.Het gaat om een arm-
mengselmotor met het bekende
VTEC-E klepbedieningssys-
teem.Zoals is te zien,vormt het
uitlaatspruitstuk één geheel
met de voorste katalysator.Zo-
wel voor als na deze kataly-
sator zit een lambdasensor.
Daarmee is het mogelijk de
lucht/benzineverhouding per

cilinder zeer snel te regelen.
Links ligt de hybride kata-

lysator met aan het eind de
voorverwarmde eindkataly-
sator.De hybride katalysator

heeft twee lagen,waarbij
de eerste laag de HC ab-
sorbeert en de tweede laag
als een driewegkataly-
sator werkt.Er komen nu
zo weinig schadelijke
emissies uit te uitlaat,dat
de elektriciteitscentrale in
Californië er net zoveel
produceert om een elek-
trische auto dezelfde af-
stand te laten rijden! De
HC-emissie is zo laag dat
er uit de uitlaatpijp minder
HC komt dan de motor in
een drukke verkeersstraat

aanzuigt.De ZLEV Honda
maakt dus de lucht schoon!
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bestuurder(ster) maakt met het
gaspedaal de keuze. Achter deze
motor zit de door Honda ontwik-
kelde CTV met de VDT-duwband.

Honda gebruikt het VTEC-E
systeem onder andere om een 2.2
liter Accord motor zeer lage emis-
sies te laten produceren. In AMT
7/8 van 1995 is de techniek be-
sproken. Het komt neer op een
pakket maatregelen in en om de
motor, die samen de schadelijke
emissies tijdens de opwarmfase
aanzienlijk verminderen. Het ge-
laagde verbrandingsprincipe (in
het Engels stratified charge ge-
noemd) maakt het mogelijk de mo-
tor direct na de start te laten draai-
en met een lucht/brandstof-
verhouding van 15,5 tot 16,0:1.

Het resultaat is een 45 procent
lagere HC-uitstoot. Een nauwkeu-
rige lambda-regeling zorgt voor
een snelle en stabiele aanpassing
van de lucht/brandstofverhouding
aan belastingvariaties van de mo-
tor. De 1998 versie van de Ameri-
kaanse Accord is met de nieuwste
2.3 liter 148 pk motor de eerste
personenauto met benzinemotor
waarvoor het ULEV-certificaat is
afgegeven. ULEV staat voor Ultra
Low Emission Vehicle.

Aardgas als brandstof
Terwijl het onderzoek aan benzine-
motoren op volle kracht doorgaat,
werkt Honda ook aan motoren die
andere brandstoffen gebruiken.
Geen dieselolie, want hoewel
Honda DI-dieselmotoren voor

aggregaten bouwt, is het kennelijk
niet overtuigd van de toekomst van
de dieselmotor. Alle aandacht gaat
naar de ottomotor.

Methanol en aardgas kregen de
aandacht, met aardgas zijn er tast-
bare resultaten bereikt. Methanol
heeft kennelijk een fiks aantal
nadelen die aardgas niet of in min-
dere mate heeft. De Accord Flexi-
ble Fuel Vehicle (FFV) draaide in
1992 op een mengsel van 85 pro-
cent methanol of 100 procent on-
gelode benzine of een andere com-
binatie van beide brandstoffen. De
problemen met methanol hebben te
maken met de levensduur van het
brandstof- en emissiesysteem, de

verdraagzaamheid door de smeer-
olie en de koude start op een me-
thanol-rijke mengsel. Bovendien is
er een tank nodig die tweemaal zo
groot is om dezelfde actieradius te
halen als op benzine.

Compressed Natural Gas (CNG)
bleek meer voordelen dan nadelen
te hebben. Nodig zijn wel een spe-
ciale tank, drukregelaar en verstui-
vers. Na vijf jaar is de Civic NGV
(Natural Gas Vehicle) een feit. De
motor is aangepast aan de hogere
klopvastheid van het in Amerika
gebruikte aardgas (120 tegen 95
voor Unleaded) door de compres-
sieverhouding van 9,2 tot 12,5:1 te
verhogen. Uiteraard zijn er talloze

andere wijzigingen aangebracht,
onder andere aan de kleppen en de
klepzittingen. Interessant is dat de
race-ervaring met de op methanol
draaiende Indycar motoren hierbij
goed van pas kwam.

Het samengeperste aardgas
wordt in een speciale tank opgesla-
gen die van glasvezel versterkte
kunststof is vervaardigd en een
binnenbekleding heeft van polye-
theen. De actieradius bedraagt on-
geveer 400 km. Het spreekt bijna
voor zich dat de aardgas Civic zon-
der problemen aan de ULEV-eisen
voldoet. Sterker nog: de emissie-
waarden liggen 90 procent onder
de gestelde eisen. Het VTEC-E
systeem speelt hierbij een belang-
rijke rol.

Hier moet de volgende kantteke-
ning bij worden gemaakt. Honda
heeft gekozen voor 100 procent
aardgas, in tegenstelling tot BMW
die de 316 g ook op benzine laat
draaien. Van deze aardgasauto zijn
er sinds december 1995 tot half
1997 meer dan 800 verkocht.

Bij het drietraps VTEC-systeem kan de vierkleppen motor ook als drieklepper werken.Voorts zijn de lichthoogte
en openingstijd van de inlaatkleppen variabel

Het effect van de drie kleppen-
tijden op het vermogen van de 1.6
liter VTEC-3 motor.Zuinig rijden
en hoge prestaties zijn gecombi-
neerd in één motor.De bestuurder
maakt met het gaspedaal de keuze

In de VS levert Honda een Accord-
model dat met een 148 pk 2.3 liter
VTEC-E motor de ULEV-emissie-
eisen van de staat Californië haalt

Met de Civic GX CNG
meent Honda de ‘schoon-
ste’automotor te hebben
ontwikkeld.Er waren heel
wat aanpassingen voor no-
dig om de 1.6 liter VTEC-E
motor probleemloos op
aardgas te laten draaien

Om bij de 1.6 liter LEV-motor van de Civic tot een zeer lage uitstoot van
schadelijke emissies te komen,werden er vier maatregelen getroffen
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Honda denkt aan veel grotere aan-
tallen nu de auto in serieproductie
gaat.

Interessante LEV-techniek
Sinds begin vorig jaar levert
Honda de Civic sedan- en station-
wagonmodellen in Japan met Low
Emission Vehicle motoren. Hierbij
is een aantal technieken toegepast
die er toe hebben geleid dat de
emissies van schadelijke gassen op
een zeer laag niveau liggen. De
speciale inlaatpoort maakt het mo-
gelijk om de koude start te verrich-
ten met een arm mengsel. Een spe-
ciale verstuiver wordt door de
computer zodanig gestuurd dat de
lucht-brandstofverhouding wordt
aangepast aan het al dan niet neer-
slaan van benzine op de wanden
van het inlaatkanaal. Het neerslaan
treedt op tijdens het koud starten,
het opwarmen en accelereren. Ge-
woonlijk is er onder deze condities
extra benzine nodig, met als ge-
volg een hoge HC- en CO-uitstoot,
want de neergeslagen brandstof
komt na enige tijd alsnog in de
cilinder en wordt dan verbrand.
Honda heeft dit naijleffect in het
computerprogramma verwerkt.

Door het uitlaatspruitstuk dun-
wandig te maken en als één geheel
met de katalysator uit te voeren,
wordt een snelle opwarming van
het katalysatorbed bereikt. Door de
wanden van het katalysatorbed van
0,27 tot 0,19 mm te verkleinen en
de onderlinge afstand te verminde-
ren van 1,47 tot 1,27 mm, kunnen
er veel meer cellen per cm2 worden
toegepast. Daardoor neemt het op-
pervlak van de ‘wash-coat’ toe en
is de HC-omzetting toegenomen
met 20 procent.

Deze technieken zorgen ervoor
dat Honda’s streven om waarden te
bereiken die 90 procent lager zijn ,
vergeleken met de Japanse èn de
VS emissiestandaards, is bereikt.
Het bijzondere is dat het hierbij
gaat om motoren met één boven-
liggende nokkenas zonder VTEC-
systeem. Met andere woorden: het
is een conventionele vierkleppen
motor die in grote aantallen kan
worden geproduceerd. De motor
levert 77 kW (105 pk) bij 6400
t/min en kan zowel met een hand-
geschakelde vijfbak als een vier-

traps automaat worden geleverd.
Het brandstofverbruik is laag om-
dat er nooit méér benzine wordt
gebruikt dan strikt nodig. Vooral
tijdens het opwarmen en in stads-
verkeer leidt dat tot een aanzien-
lijke brandstofbesparing.

DI-benzinemotor met accu-
assistentie
Tot nu toe hebben we het steeds
gehad over de IDI-benzinemoto-
ren. Uiteraard heeft Honda ook DI-
benzinemotoren ontwikkeld, naast
de DI-dieselmotoren van de aggre-
gaten. Sinds kort wordt de VTEC-
techniek gecombineerd met de

directe brandstofinspuiting bij een
driecilinder 1.0 liter motor. Om er-
voor te zorgen dat het acceleratie-
vermogen, vooral bij lage toeren-
tallen, op een hoog peil staat, is er
10 kW (extra) vermogen beschik-
baar uit een accupakket. Alsof zo’n
combinatie al niet ingewikkeld ge-
noeg is, is er ook nog gebruik ge-
maakt van een CVT. Dankzij de
Multi-Matic werken de verbran-
dingsmotor en de elektromotor
(Integrated Motor Assist, IMA)
optimaal samen. Tijdens het af-
remmen op de motor wordt de
door de generator opgewekte ener-

gie opgeslagen in de accu’s. Het
aandrijfpakket is gemonteerd in de
J-VX, een prototype van een lichte
sportwagen.

Kroon op het werk
Het produceren van benzinemoto-
ren met LEV- en ULEV-emissie-
waarden is mooi. Maar een benzi-
nemotor maken die net zo weinig
schadelijke gassen produceert als
een elektriciteitscentrale, dat is pas
de kroon op het werk. Want om
een elektrisch aangedreven auto
met bepaalde prestaties te maken,
moet de centrale een bepaalde hoe-
veelheid energie leveren die in de
accu’s wordt opgeslagen. Het pro-
duceren van deze elektrische ener-
gie levert ook schadelijke uitlaat-
gassen op, tenminste als de cen-
trale op fossiele brandstof draait.
Weliswaar produceert de centrale
de vervuiling buiten de dicht-

Het complete IMA aandrijfaggre-
gaat met van rechts naar links:
driecilinder 1.0 liter DI VTEC mo-
tor,Elektromotor-generator en
CVT

Honda’s EV Plus gebruikt 24 spe-
ciale 12V nikkel-metaalhydride ac-
cu’s die in de dubbele bodem zijn
ondergebracht.Een borstelloze
gelijkstroommotor zorgt voor de
aandrijving.Maximaal kan de mo-
tor 49 kW (67 pk) leveren van 1700
t/min tot 8750 t/min.Tijdens het af-
remmen op de elektromotor wordt
er energie geleverd aan de accu’s.
De transmissie bevat alleen de
eindoverbrenging die met 7,446:1
de voorwielen aandrijft
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bevolkte stad, maar toch ontstaat er
luchtvervuiling.

Honda is er in geslaagd een ver-
brandingsmotor zó weinig schade-
lijke stoffen te laten produceren
dat het niveau ervan gelijk is aan
wat een centrale zou produceren
bij gelijk prestatieniveau. Vandaar
Zero Level (nul niveau) in plaats
van Zero Emission (nul emissie)
voor voertuigen die zelf geen
schadelijke gassen produceren.

De betreffende motor bouwt
voort op de eerder besproken
Accord ULEV-techniek, en be-
schikt daarnaast over een zoge-
noemde ‘HC-spons’. Daarin wor-
den bij de koude start de HC-
emissies opgeslagen, die er later
weer uit worden verwijderd. Tij-
dens het opwarmen werkt de elek-
trisch verwarmde katalysator al.
Als de motor op temperatuur is,
zorgt de uiterst nauwkeurige
lucht/brandstofverhouding voor
een optimale katalysatorwerking.
Wanneer en in welk model deze
‘schone’ en zuinige motor wordt
toegepast, is nog niet bekend.

Elektrische EV Plus
In stadsverkeer is niets zo schoon
als een elektrisch voertuig. Elek-
tric Vehicle, kortweg EV. Er zijn
geen schadelijke emissies, dus
spreekt men in Californië van een
Zero Emission Vehicle, ZEV. Net
als andere fabrikanten werkt
Honda al jaren aan een door elek-
triciteit voortbewogen auto. De
zware, volumineuze, dure accu’s
met hun geringe energiedichtheid
blijven dit type auto kenmerken.
Alle sensatie, alle vrije onderme-
merslust is er uit. Het gaat er alleen
om je stil en milieuvriendelijk te
verplaatsen binnen een geringe
actieradius.

De ruim 1600 kg zware Honda
EV Plus levert behoorlijke presta-
ties: 49 kW van 1700 tot 8750
t/min en 275 Nm van 0 tot 1700
t/min zorgen voor 0 tot 100 km/uur
in 18,7 seconden met een topsnel-
heid van 130 km/uur. De speciale
500 kg zware nikkel-metaalhydri-
de (Ni-MH accu’s) maken een ac-
tieradius tot 200 km mogelijk. Niet
alleen in Californië, maar sinds
kort ook in Zwitserland, worden de
auto’s verhuurd.

Over de accu’s valt nog te zeggen
dat ze 1000 maal kunnen worden
geladen en ontladen, tweemaal zo
vaak als de gebruikelijke loodzuur
accu. De energiedichtheid bedraagt
70 Wh/kg tegen 30 Wh/kg bij een
loodzuur-accu. Bovendien verliest
de Ni-MH accu slechts 10 procent
van zijn energie bij -10 °C en heeft
hij geen ‘memory effect’ als bij
een Ni-Cd (Nikkel Cadmium)
accu. Het geheugeneffect houdt in
dat een Ni-Cd accu door tussen-
tijds laden een steeds kleinere ca-
paciteit krijgt. Zo’n accu werkt het
best als hij eerst volledig wordt
ontladen alvorens opnieuw te wor-
den geladen. Het opladen van de
Ni-MH accu’s verloopt relatief
snel. In acht uur zijn ze vanuit een
20 procent laadtoestand te laden
met een 220V systeem dat 30 Ah
vraagt. Bij gebruik in stadsverkeer
gaat Honda uit van een accu-le-
vensduur van vijf jaar.

Rijden op zonne-energie
Het ontwikkelingscentrum in
Tochigi heeft met succes de Honda
Dream gebouwd. Dit voertuig be-
weegt zich voort dankzij het om-
zetten van zonnestralen in elektri-
sche energie. De Dream kan 140
km/uur halen en kruist op 90

km/uur. Het ‘dak’ bestaat uit Sili-
cium monokristallen die samen 1,9
kW vermogen opleveren. De ge-
bruikte zilveroxide-zink accu van
3,24 kWh weegt slechts 40 kg. Als
aandrijfmotor wordt een in de
wielnaaf gebouwde borstelloze ge-
lijkstroommotor gebruikt die 1,5
kW kan leveren.

Actief in racesport
Ondanks al deze indrukwekkende
resultaten op milieutechnisch ge-
bied blijft Honda bezig met de ont-
wikkeling van sport- en racemoto-
ren. Er is enkele jaren een aarze-
ling geweest, maar dat is nu voor-
bij. De Integra R is één van de
jongste resultaten, een volbloed
Honda-sportwagen die de voor-
delen van het dohc-VTEC systeem
demonstreert zoals dat van de NSX
bekend was.

In Amerika heeft de Indy V8
racemotor Honda’s kwaliteiten als
race-motorenbouwer onderstreept.
De 2,65 liter motor met turbo-
drukvulling levert ongeveer 900 pk
bij 14500 t/min. De Mugen 3 liter
V10 motor houdt Honda’s interes-
se warm voor de Formule 1. Wie
weet wat er bij het 50-jarig bestaan
van de onderneming (in september
van dit jaar) uit de motorenkeuken

te voorschijn zal komen.
Laten we met een Side by Side

race-auto eindigen. De construc-
teurs hebben een motorfietsmotor
naast de bestuurder(ster) geplaatst.
Als krachtbron fungeert de 42 kW
(57pk) bij 7500 t/min sterke
XRV750 V-twin die 60 Nm bij
6000 t/min levert. Een kettingover-
brenging loopt naar het differen-
tieel. Met een eigen gewicht van
slechts 390 kg zijn de prestaties
hoog. Omdat motor en bestuurder
centraal zijn geplaatst, reageert de
auto snel op stuurbewegingen. De
vijfstangen wielophanging zorgt
voor een zeer goede wegligging.

Honda wil met de Side bij Side
de circuit rijvaardigheid op een ho-
ger peil brengen, een nieuwe race-
klasse introduceren en laten zien
dat men het racen serieus neemt.

Het complete verhaal laat zich
het best samenvatten met de woor-
den van Honda-chef Nobuhiko
Kawamoto: “Autorijden moet ook
in de toekomst plezier geven. Te-
gelijkertijd moeten we het milieu
ontzien. Dat is een streven dat de
moeite waard is. Ik denk dat we op
de goede weg zijn”.

Paul Klaver

Met de door zonne-energie aangedre-
ven Honda Dream werd 3000 km in 33
uur afgelegd.Het tweezitsmodel heeft
rondom onafhankelijke vering met dub-
bele draagarmen.Dat is wel nodig ook,
want met 1,5 kW vermogen rijdt de
Dream toch 140 km/uur

Bij de Honda Side bij Side race-auto
zitten de bestuurder(ster) en de mo-
torfietsmotor naast elkaar.Dit idee
is ooit door Taruffi in Italië gelan-
ceerd.Bij zijn ‘dubbele sigaar’zaten
de bestuurder en de motor in aparte
sigaarvormige delen
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