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TECHNIEK
Constructie van de Wide Expansion motor

Het idee voor de Wide Expansion
motor komt van Bert de Gooijer
van het bedrijf Gomecsys bv te
Naarden. Hij is geen onbekende in
de autowereld en weet goed waar
de belangstelling van de autofabri-
kanten naar uit gaat.

De basisgedachte achter de
Wide Expansion motor is, zoals de
naam zegt, dat het gas langer moet
kunnen expanderen. Dit idee is
niet nieuw, er zijn vele motoren
ontworpen en gebouwd die een va-
riabele slaglengte hadden. Het bij-
zondere aan deze motor is dan ook
niet alleen de variabele slag, maar
ook dat de compressieverhouding
in bedrijf variabel is.

Hoe het excenter- en ringtand-
wielmechanisme werkt, is op de
tekeningen duidelijk te zien. Dank-
zij de modernste computerpro-
gramma’s is het mogelijk om in
korte tijd het mechanisme door te

compressie- en expansieslag. Deze
verhouding ligt tussen 0,50 en 0,75.
Anders gezegd: de expansieslag be-
draagt 2 tot 1,33 maal de compres-
sieslag.

Het verstellen van de compres-
sieverhouding gebeurt door het ver-
draaien van het ringtandwiel. Daar-
door wijzigt niet alleen de stand van
de zuiger in het BDP, de hele zui-
gerbeweging verloopt anders als het
excentriektandwiel ten opzichte van
de krukpen wordt verdraaid.

Zuinig bij deellast
Volgens Bert de Gooijer is het hoge
rendement van de Wide Expansion
motor bij deellast één van de be-
langrijkste troeven. ‘‘Tijdens deel-
last kan gewerkt worden met een
compressieverhouding van 15 en
een expansieverhouding van 20,
wat het theoretisch rendement met
20% verbetert’’, aldus de Gooijer.
‘‘Bovendien is dan veel minder ont-
stekingsvervroeging nodig omdat
de druk in de cilinder aan het einde
van de compressieslag immers
maximaal wordt afgeregeld door
het mechanisme. De door de ontste-
kingsvervroeging veroorzaakte
drukopbouw boven de zuiger aan
het einde van de compressieslag is
puur negatieve arbeid. De vervroe-
ging is nodig omdat de verbran-

Lange expansieslag en variabele compressie

Motortechniek anders bekeken
Het grootste nadeel van elke viertakt-ottomotor is het hoge brandstofverbruik

bij deellast. Met behulp van variabele kleppentijden, uitlaatgasrecirculatie en

arme mengsels wordt geprobeerd de pompverliezen zoveel mogelijk te beper-

ken. Het zou nog idealer zijn als het gas langer kon expanderen en de compres-

sieverhouding variabel was. De Wide-Expansion motor maakt beide mogelijk!

Door het verdraaien van het ringtandwiel is de positie van de zuiger in het
BDP te variëren. In de middelste stand is de compressieverhouding stan-
daard, links is deze verhoogd en rechts verlaagd.Dat maakt de motor
zeer geschikt voor drukvulling.Naarmate de vuldruk toeneemt,kan de
compressieverhouding worden verlaagd.
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rekenen en alle bewegingen te si-
muleren. Zo kunnen de krukstraal
en de excenterstraal worden geva-
rieerd in grootte en in onderlinge

verhouding. De diameter van het
ringtandwiel hangt sterk af van de
krukstraal. De excenterstraal be-
paalt de verhouding tussen de
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De opeenvolgende posities van krukas en excentriek gedurende de volledige motorcyclus



over omdat de inlaatslag nog maar
34 mm in plaats van 69 mm be-
draagt.

Als de motor zelfaanzuigend
blijft, daalt het vermogen ongeveer
met een factor 2, zelfs als we er
vanuit gaan dat de lange expansie
voor meer arbeid zorgt. Er ontstaat
dus een zuinige motor met weinig
pompverliezen en een ongeveer
50% kleinere slag. Deze motor is
echter net zo groot en zwaar als
een motor met de oorspronkelijke
cilinderinhoud en levert ongeveer
de helft van het vermogen.

Dat laatste probleem is alleen op
te lossen door middel van een me-
chanisch aangedreven compressor
of een turbo-compressor. Om weer
hetzelfde koppel en vermogen te
halen als de oorspronkelijke motor

Hier zien we de stand van de krukas en
het excenter gedurende de twee kruk-
asomwentelingen van een viertaktmo-
tor. In de twee bovenste standen staat
het excenter links of rechts van de kruk-
pen. In de onderste standen wijst het ex-
center naar boven of naar onderen,hier-
door ontstaat het verschil in slag tussen
de inlaatslag en de expansieslag.

Het onderbrengen van de extra onder-
delen van de Wide Expansion motor is
niet eenvoudig.Er moet ruimte gevon-
den worden voor de diverse tandwielen
en hun lagers.De ringtandwielen bewe-
gen in naaldlagers en worden door een
stelmotor in de juiste stand geplaatst.
Opmerkelijk is dat de middelste zuigers
niet in dezelfde stand staan,de verkla-
ring hiervoor zit in de stand van de ex-
centers.Deze stand is ook bij de zuigers
1 en 4 verschillend,de ene wijst naar vo-
ren,de andere naar achteren.

Expansie Uitlaat

360° 450° 540° 630° 720°

De dwarsdoorsnede van de Wide
Expansion motor toont de afwij-
kende onderdelen ten opzichte
van een gebruikelijke slagzuiger-
motor.Op de krukpen is een ex-
center geplaatst.Dit excenter
vormt het drijfstanglager.Het ex-
center is voorzien van een tand-
wiel dat aangrijpt in een ringtand-
wiel.Het ringtandwiel is vast met
het carter verbonden.
In de getekende stand staat de zui-
ger in het Bovenste Dode Punt.De
krukas draait linksom,daardoor
beweegt de krukpen naar links.
Zodra dat gebeurt,wikkelt het ex-
centertandwiel zich af in het ring-
tandwiel en draait daarbij recht-
som.Als gevolg van deze dubbele
beweging gaat het grote drijf-
stangoog zowel naar links als om-
laag.

Excenter

Krukpen

Draairichting
Excenter

Draairichting
Krukas

Contragewicht
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Ringtandwiel
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dingssnelheid van het mengsel bij
een lagere druk (deellast) minder
snel verloopt. Computersimulaties
van de Wide Expansion motor to-
nen een verbruiksreductie van 40%
bij deellast aan. Dat zal in de prak-
tijk natuurlijk nog bewezen moe-
ten worden, maar de potentie is
aanwezig!’’

Nadere beschouwing
Als het Wide Expansion mechanis-
me in een bestaand motorblok
wordt ingebouwd, zullen de inlaat-
en de compressieslag worden ver-
kleind. Dat betekent bij hetzelfde
maximale toerental dat er aanzien-
lijk minder lucht wordt aangezo-
gen. Een 1124 cm3 motor houdt bij
een expansie/compressieslag-ver-
houding van 1,47 nog 554 cm3
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is er (als er een inlaatluchtkoeler
wordt toegepast) een inlaatdruk
van zeker 2 bar nodig. Er zijn si-
mulatieprogramma’s ontwikkeld
die aantonen dat een 554 cm3 Wide
Expansion motor met een inlaat-
druk van 3,5 bar hetzelfde vermo-
gen kan leveren als een zelfaanzui-
gende motor van 1800 cm3.

Een automobielfabrikant zal een
kostprijsberekening maken om er-
achter te komen welke meerkosten
de Wide Expansion motor met
drukvulling met zich meebrengt.
Dat zal een fors bedrag zijn omdat
de krukas in vijf delen met het stel-
mechanisme heel wat gecompli-
ceerder is dan het gebruikelijke ge-
goten of gesmede exemplaar.

Het is nog een onbeantwoorde
vraag hoe groot de brandstofbespa-
ring is ten gevolge van de lange ex-
pansieslag. Bedenk dat er meer
warmte naar het koelsysteem zal
worden afgevoerd. De lagers van
de excenters en de tandwielover-
brenging van het excenter zorgen
voor extra wrijving die brandstof
kost. De gewijzigde leibaandruk
door de kleine hoek van de drijf-
stang (6° in plaats van 18° bij de
oorspronkelijke motor) zal nog
gunstiger uitvallen omdat de cilin-
ders zijn gedesaxeerd zoals bij de
Toyota Yaris motoren. Dat is weer
een voordeel.

zal de invloed van het verstellen
van de compressieverhouding
moeten worden bepaald. Deze
metingen zullen zelfaanzuigend
en met toenemende inlaatdruk
moeten worden verricht.

Kortom, er is nog veel werk te
verzetten om de automobielfabri-
kanten enthousiast te krijgen.
Maar het idee achter de Wide Ex-
pansion motor is gezond en mag
een knappe prestatie worden ge-
noemd. Zeer binnenkort hoopt
Gomecsys over een lopend proto-
type te beschikken. We houden u
natuurlijk op de hoogte van de
vorderingen. Inmiddels heeft Go-
mecsys wereldwijd patenten aan-
gevraagd voor deze innoverende
motortechniek. Het systeem is
reeds bij diverse autofabrikanten
gepresenteerd en is daar goed ont-
vangen, aldus de gedreven Bert de
Gooijer.

Paul Klaver 

Uitvinders hebben het niet gemakkelijk
Op het gebied van motoren is het
aantal uitvindingen uitzonderlijk
groot.De meeste ideeën zijn niet
levensvatbaar omdat ze in de prak-
tijk niet de voordelen blijken te heb-
ben die de uitvinders claimen.Vol-
gens de wet van behoud van
ellende is er namelijk geen voor-
deel zonder nadeel.Alleen als een
idee grotere voordelen biedt dan
nadelen, kan het werkelijk worden
toegepast.
Daarbij gaat het niet om de voorde-
len op het moment van de uitvin-
ding, maar zo’n vijf tot tien jaar later.
Pas dan immers komt de uitvinding
in productie en is ondertussen de
ontwikkeling van het ‘standaard’
product doorgegaan.Het kan dan
zijn dat de productiekosten van het
nieuwe idee te hoog zijn.Misschien
is er zelfs geen behoefte meer aan
een wijziging van het bestaande.
Zo is het gegaan met schuivenmo-

toren versus kleppenmotoren, met
draaizuigermotoren versus slag-
zuigermotoren, zuigermotoren ver-
sus gasturbines bij de luchtvaart en
tweetakt- versus viertakt-automo-
toren.
Elke uitvinder moet zich bewust zijn
van deze wetmatigheden.Het gaat
tegenwoordig om een ingewikkeld
samenspel van eisen en belangen.
Het produceren van een viercilin-
der ottomotor is volledig geautoma-
tiseerd en gebeurt met zeer grote
nauwkeurigheid voor een zeer lage
kostprijs.Elke wijziging in dit proces
is alleen zinvol als er grote voorde-
len tegenover staan.
Een voorbeeld:hoewel bewezen is
dat er met speciale smeeroliën
brandstof bespaard kan worden,
gaan de autofabrikanten er nog niet
massaal toe over om hun motoren
met zulke oliën te vullen.De reden
is eenvoudig:het brengt meerkos-

ten met zich mee die alleen verant-
woord zijn als de boete voor een te
hoog brandstofverbruik hoger is. In
de VS moet er ongeveer ƒ 4,60
boete worden betaald per geprodu-
ceerde auto als het brandstof ver-
bruik 1% hoger ligt dan de toege-
stane waarde van 9,4 liter per 100
km.Er worden 15 miljoen auto’s per
jaar geproduceerd, we praten dus
over een boete van ƒ 69.000.000,-.
Als er met een speciale olie 1% op
het brandstofverbruik wordt be-
spaard, mag deze olie hooguit 
ƒ 1,15 per liter méér kosten als er 4
liter olie in de motor gaat.
Als er aan een motor iets wordt ge-
wijzigd dat een brandstofbesparing
oplevert, mag dat dus wat kosten,
maar beslist niet te veel! Alleen
dwingende (internationale) over-
heidsmaatregelen kunnen aan dit
gegeven iets veranderen.
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Als de Wide Expansion motor wordt
voorzien van 3,5 bar drukvulling kan er
volgens berekeningen uit een viercilin-
der met een cilinderinhoud van 554 cm3

evenveel vermogen worden gehaald als
uit een zelfaanzuigende viercilinder van
1800 cm3.De hoge vuldruk is mogelijk
dankzij de verstelbare compressiever-
houding.

Het Wide Expansion mechanisme
is ook bij V-motoren toepasbaar.
Hier een voorbeeld van een V8 met
90°V-hoek.

nadelen wegvallen. Van groot be-
lang is het verloop van het speci-
fiek brandstofverbruik (in g/kWh)
afhankelijk van de gemiddelde ef-
fectieve druk (in bar). Over het ge-
hele toerengebied zal dat verband
moeten worden vastgesteld. Ook

Testresultaten 
doorslaggevend
Pas als de viercilinder Wide Ex-
pansion motor draait, is uit verge-
lijkingsmetingen met de oorspron-
kelijke motor op te maken of het
idee zoveel voordelen heeft dat de
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