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TECHNIEK 
Innovatie symposium DaimlerChrysler

Zwavelarm
Omdat zowel de VS als Japan zeer strenge eisen
stelt aan roetuitworp is het moeilijk daar die-
sels in te zetten (voor personenauto’s), die zo’n
mooi verbruiksvoordeel bieden. Met directe
injectie en relatief kleine compressormotoren

moet de achterstand van de benzinemotor op
dit punt gereduceerd worden. Daarbij is zwa-
velarme brandstof uiterst gewenst in verband
met de uitlaatgasreiniging. Hoewel Daimler-
Chrysler denkt met zijn kleinere diesels de
EU4-eisen nog te gaan halen zonder roetfilter.
Japan kent al lang zwavelarme brandstoffen, in
Europa is het per land verschillend en met
name afhankelijk van stimulerende overheids-
maatregelen. De verwachting is dat het nog tot
2009 zal duren voor Europese regels leiden tot
algemene verkrijgbaarheid van zwavelarme
benzine. Wat Mercedes vooralsnog doet beslui-

Echte alter-
natieven
voor de traditi-
onele verbrandingsmotor zijn
nog ver weg. Er zit voorlopig vol-
doende potentieel in die laatste. Bijvoorbeeld
door directe benzine-injectie waar nu ook
Mercedes-Benz mee is gekomen. Op de relatief
kleine M271-motor met compressor goed voor
18% brandstofbesparing, plus uitlaatgas naar
komende EU4-eisen. Interessant technisch detail:
uitgebreide geluiddemping van aanzuiggeruis in
de inlaatbuizen vóór en na de compressor.

Energie en veiligheid centraal

Schrempp doelde op de oplossing van het ener-
gievraagstuk. Naast veiligheid was dat een van
de hoofdthema’s in dit symposium. Te begin-
nen met Hans-Joachim Schöpf, directeur ont-
wikkeling personenauto’s, zagen de sprekers
voor de komende dertig jaar de verbrandings-
motor, zoals we die nu kennen, daaruit niet ver-
dwijnen. De regelgeving, die in verschillende
gebieden uiteenlopende en soms zelfs tegen-
strijdige eisen stelt, was goed voor een kritische
noot. In de VS staan uitlaatgaseisen voorop, in
Europa ook het brandstofverbruik, in Japan ver-
bruik en uitstoot van deeltjes.

Niemand minder dan

DaimlerChryslers bestuurs-

voorzitter Jürgen

Schrempp nam ruim de tijd

om een symposium over

toekomstontwikkeling

binnen het concern te ope-

nen. Technisch leiderschap

blijft een doelstelling en

Chrysler kan meeliften 

met de voorbeeld-

functie van Mercedes-

Benz. “De ontwikkeling in

de autotechniek wordt de

komende 15 jaar spannen-

der dan in de laatste 50

jaar”, orakelt Schrempp.
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reductie met roetfilters, maar die moeten
regelmatig schoongebrand worden. Zo’n NOx-
katalysator heeft hulp nodig van een ammoni-
akoplossing. Dat kost geen extra brandstof,
zoals een NOx-opslagkatalysator die ook regel-
matig schoon moet branden; de selectieve
reductie spaart juist tot 6% in verbruik. Het
systeem met ammoniaktoevoer, in een verhou-
ding 6:100 met de brandstof, is goedkoper.
Toepassing in de truckproductie: vanaf 2005.

Aardgas
In hoofdlijnen ziet DaimlerChrysler weinig in
alternatieve brandstoffen. Aardgas kan wel een
rol spelen, omdat het volop beschikbaar is.
Binnenkort brengt Mercedes personenauto’s
die zowel op benzine als aardgas kunnen rij-
den. Aardgas bevat relatief weinig koolstof, en
levert daardoor bij verbranding minder kooldi-
oxide dan benzine of diesel. Nuttig dus om de
uitstoot van ‘broeikasgassen’ te reduceren. Ook
kan uit aardgas vloeibare brandstof gesyntheti-

ten de direct ingespoten CGI motor, versche-
nen in de CLK die daarmee 18% zuiniger is dan
het vorige model, niet te brengen in landen
waar geen zwavelarme benzine is, zoals bij ons.
Nog groter is het probleem bij trucks, daar “er
ook op middellange termijn geen zicht op is
dat in Oost-Europa zwavelarme brandstof
beschikbaar komt”. Dus wat doe je met trucks
voor internationaal transport?
Voor trucks zou de toekomst zijn aan selectieve
katalytische reductie om stikstofoxide uit het
uitlaatgas te verwijderen. Dat levert ook 40 tot
50% minder roet op, niet zoveel als de 90%

Binnen enkele maanden komt de eerste toepas-
sing van Pre-Safe in de Mercedes S-klasse. Zodra
door de auto een gevaarlijke situatie wordt gesig-
naleerd treedt een deel van de inzittendenbe-
scherming in werking, nog voordat feitelijk sprake
is van een aanrijding. Het zou mogelijk zijn dit uit
te breiden zoals op dit plaatje, met steunende
beschermkussens die dan vooraf al tevoorschijn
komen.

Met een hele reeks verbeterde details kon in het
MAGIC-project deze 4,7 liter V8 voor Jeep liefst
14% zuiniger gemaakt worden in het meest
gebruikte deellastbereik. Door in het aansluitend
project Apollo een Jeep Durango met deze motor
verder te optimaliseren zou zelfs 25% brandstof-
besparing gerealiseerd moeten worden.

Elektronische regelapparaten die net als de basis-
besturing van een pc met Flash-techniek (her)pro-
grammeerbaar zijn, hebben de toekomst. Ook in
de garagewerkplaats is dat mogelijk. Tot voor kort
leverde DaimlerChrysler de benodigde program-
matuur op CD, sinds kort komt het via een geslo-
ten internetcircuit bij alle Europese en Noord-
Amerikaanse dealers binnen.

Foto’s/Tekeningen: Mercedes-Benz
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seerd worden, zoals zeer zuivere diesel.
Bio-diesel of bio-ethanol uit plantaardige grond-
stof ziet DaimlerChrysler hooguit als bijmen-
ging in benzine en diesel uit aardolie, omdat
bio-brandstof in zuivere vorm “grote problemen
geeft bij de verbranding, en met aantasting van
materialen”. Motoren op waterstof laten lopen
ziet DaimlerChrysler niet meer zitten, redenen:
startproblemen, extra luidruchtige verbran-
ding, en een lager rendement dan een met
waterstof gevoede brandstofcel. Bij hybride aan-
drijving (combinatie met een elektromotor)
staat het vraagteken of dit economisch interes-
sant kan zijn; goedkoop genoeg dus.

Economische aanpak
Interessant in dit verband is de aanpak van
Chrysler met het MAGIC-project. Door een in de
VS veelgebruikte 4,7 liter V8 te optimaliseren
wordt deze 14% zuiniger, voor niet meer dan $
200 kostprijs. Aansluitend loopt nu het project
Apollo, waarin deze motor gecombineerd wordt
met verbeteringen aan de hele auto; dat moet
de totale verbruiksbesparing op 25% brengen,
voor $ 500 kostprijs per auto.
De verbetering in de MAGIC-motor bestaat uit
verhoogde compressieverhouding (4% bespa-
ring), verbeterde gaswisseling in de cilinders
(5%), verminderde wrijving (4%) en verlaagd ver-
lies door een nieuwe oliepomp (1%). Een idee
waarop patent werd aangevraagd is isolatie in
de inlaatkanalen, waardoor de inlaatlucht een
gelijkmatiger temperatuur heeft en een hogere
compressie (10,5 in plaats van 9:1) mogelijk
werd. De inlaat krijgt een inzetstuk, met een
isolerende luchtspleet tussen die inzet en de
cilinderkop. Bij koude motor komt het inzet-
stuk sneller op temperatuur dan de cilinder-
kop, wat de koudloopfase bekort. Bij warme
motor houdt de isolatie juist de warmte van de
cilinderkop weg van de inlaat, komt koelere
lucht binnen en neemt het detonatierisico af
zodat de compressie omhoog kan.

Vooruitziend regelen
Regeren is vooruitzien, zegt men. Dat zou ook
voor auto’s gaan gelden, op basis van navigatie-
techniek die nu snel terrein wint. Daar kun je
leuke dingen mee, vooral in combinatie met
hybride aandrijving die stroom terugwint bij
het afremmen van de auto. Een navigatie-
systeem kan aangeven waar in de gevolgde
route hellingen zijn, een snelheidsbeperking of
een stad. Daarop kan het aandrijfmanagement
afgeregeld worden: een elektromotor springt bij
om hellingen te bestijgen of te accelereren waar
een hogere snelheid is toegestaan, en wint
stroom terug bij afdaling en verplichte temp-
overlaging. Maar ook bij nadering van bochten,

die het navigatiesysteem weet te liggen, kan de
aandrijving teruggeregeld worden zodat niet
vlak voor de bocht nog flink geremd moet wor-
den. Een ingebouwd programma voor ‘het nieu-
we rijden’ dat in ons land gepropageerd wordt;
een zuinige rijstijl levert gauw 10% besparing.
Dichterbij is vooruitziende botsbescherming

Met twee camera’s aan weerskanten van de binnenspiegel kan de auto zelf ‘zien’, afstanden schatten en
beweging herkennen. Moderne computertechniek maakt het nu mogelijk de beelden sneller (binnen 80
milliseconde) te verwerken dan het menselijk brein kan doen. Alleen moet een computer moeizaam
geleerd worden de beelden betekenis te geven: ‘gevaar’, de gesignaleerde beweging is een kind dat
achter een auto vandaan schiet.’

Met vooruitziend rijden valt veel
brandstof te besparen. Via moderne
communicatiemiddelen zou informa-
tie over terrein- en verkeerssituatie
op de af te leggen route verzameld
kunnen worden. De aandrijflijn van
een auto, verrijkt met elektrische
hulpaandrijving, start/stop-systeem
en regeneratie van remenergie kan
dan optimaal geregeld worden om
op hellingen en bij tempowisseling
(snelheidslimieten) geen energie te
verspillen.

Rendement verbrandingsmotor

Acculading

Conventionele aandrijving

Hybride aandrijving
Elektrische aandrijving
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ongedaan te maken zijn, mocht het toch niet
tot een ongeval komen. Concreet gaat het om
elektrische gordelspanners, stoelverstelling die
de passagiers in een optimale positie brengt
om een klap op te vangen, en het sluiten van
een schuifdak om binnendringen van voorwer-
pen te voorkomen.

De auto leert zien
Aan de einder ligt het vermijden van ongeval-
len met de ‘ziende auto’, al zal het wel tien tot
vijftien jaar duren voor dit productierijp is. Op
zich is het geen probleem meer om twee
minuscule camera’s naast de binnenspiegel te
monteren, die zoals de menselijke ogen een

De werkelijkheid is niet zo mooi als
dit plaatje, waar de hele aandrijving
en brandstofvoorziening van de
‘Natrium’ brandstofcelauto onder
een Chrysler Voyager lijkt te passen.
Onder het eerste prototype hangt
een enorme ‘buik’ die geen ver-
keersdrempel zou overleven. Maar
het veelbelovende idee voor onge-
vaarlijke opslag van waterstof
werkt in elk geval.

“Natrium”- het waterstofprobleem opgelost?
Een demonstratierit dwars over
het Amerikaans continent met
de Necar 5, een Mercedes A met
brandstofcel, bewees onlangs
nog maar eens dat technisch
gezien auto’s al gauw door een
brandstofcel voortgestuwd kun-
nen worden. In 12 dagen legde
de Necar 5 5200 kilometer af,
van Californië naar Washington.
Met een gemiddeld verbruik van
5,6 liter waterstof per 100 kilo-
meter. Het probleem is en blijft
eerder: hoe krijg je het water-
stofgas dat een brandstofcel
nodig heeft bij en in de auto?
Het vergt veel energie en moeite
om waterstof vloeibaar te
maken, het is ook in vloeibare
vorm een gevaarlijk explosief
goedje, en het zou ingrijpende
ombouw van het tankstationnet-
werk vereisen. De meeste autofa-
brikanten gaan er daarom van
uit dat waterstof aan boord van
de auto gemaakt moet worden,
door ‘reformatie’ van een vloei-
bare brandstof zoals benzine of
methanol. Maar reformatie van
benzine geeft weer schadelijke
emissie en lost de afhankelijk-
heid van aardoliewinning niet
op, methanol is giftig en brand-
baar. Een heel interessante oplos-
sing draagt Chrysler nu aan in
het prototype Natrium. Hier
wordt waterstof opgeslagen in
de vorm van natriumboorhydri-
de, gehydrateerd natriummeta-
boraat. Iets simpeler: waterstof
kan toegevoegd worden aan
Borax, een stof waarmee onder
meer wasmiddelen worden
gemaakt.

Veilig, herbruikbaar
Dan ontstaat poedervormig
natriumboorhydride. Makkelijk
te vervoeren, niet giftig,
onbrandbaar. Ook nadat het
opgelost is in water. Die wateri-
ge oplossing zou je dan bij het

tankstation halen. In de auto
wordt vervolgens naar behoefte
de waterstof weer afgescheiden
door de oplossing langs een
katalysator (de metalen rutheni-
um en kobalt) te leiden. Wat
overblijft is opnieuw onschuldig
opgelost Borax, dat in een afval-
tank verzameld wordt. Die moet
leeggepompt worden bij het
tankstation, dus helaas zou
wederom een grote ingreep bij
tankstations nodig zijn.
Voordeel: er is geen enkel
gebrek aan de grondstoffen voor
Borax, en het kan meteen herge-
bruikt worden om opnieuw
waterstof op te nemen.

Theoretisch, tenminste. Er moet
nog iets gevonden worden tegen
bevriezing van de waterige
oplossing in de tank van de auto.
En er zijn toevoegingen nodig
om de chemische reactie die
waterstof in de auto vrijmaakt te
regelen. Maar daardoor is de
‘afgewerkte’ brandstof niet meer
zuiver en meteen herbruikbaar.
Bovendien kost natriumboorhy-

dride op het moment dubbel
zoveel als benzine. Het zal ook
wat lastig passen in pakweg een
Mercedes A: het Chrysler
Natrium prototype heeft een
tank van 2 x 100 liter, en komt
daarop 500 km ver weg, met zijn
35 kW elektromotor die voor
bescheiden prestaties zorgt (top
130 km/h, 0-100 km/h in 16 s). ●

Schematisch weergegeven de brandstofkringloop bij gebruik van natrium-
boorhydride

Pre-Safe. Dat komt dit jaar in de vernieuwde S-
klasse. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat aan
de meeste ongevallen krachtig remmen vooraf
gaat, of een slip, waaruit een ongevalsdreiging
kan worden afgeleid. Daarop kunnen veilig-
heidsmaatregelen in werking komen die in
tegenstelling tot bijvoorbeeld een airbag weer
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Internet als spreekbuis
Nog geen twee jaar geleden viel
het startschot om van
DaimlerChrysler een ‘volledig
genetwerkt autoconcern’ te
maken. Ofwel alles en iedereen
elektronisch aan elkaar knopen
om de efficiency en snelheid te
verhogen. Het netwerk dat daar-
bij een grote rol moet spelen is
het wereldwijde, netjes gestan-
daardiseerde internet. Inmiddels
is men zowel bij Mercedes als bij
Chrysler bezig een aantal pro-
gramma’s in te voeren om vanaf
volgend jaar geleidelijk een
grote mate van ‘e-business’ in te
voeren.
Het belangrijkst lijkt de uitbouw
van Covisint, een systeem om
gemakkelijk elektronische con-
tacten binnen en buiten het
eigen concern te leggen. Samen
met Ford en General Motors
werd dit ‘standaard-programma’
ontwikkeld, inmiddels hebben
PSA en Renault-Nissan zich ook
aangesloten. De bedoeling is dat
alle toeleveranciers toegang krij-
gen, binnenkort ook zij die nog
geen zaken doen met
DaimlerChrysler maar dat wel
zouden willen. Nu al, zegt
DaimlerChrysler, is de investering

in de ontwikkeling van e-busin-
ess meer dan terugverdiend door
besparing met elektronische vei-
ling van inkoopopdrachten.

Kosten bewaken
Het blijft niet bij Covisint, dat
het makkelijk maakt allerhande
informatie uit te wisselen tussen
autoconcerns en leveranciers. Er
is ook een programma ontwik-
keld om productwijzigingen te
begeleiden, waarbij inzichtelijk
wordt welke instanties daarvan
gevolgen ondervinden, en dus
op de hoogte moeten zijn. Wel
wat raar is dat Mercedes en
Chrysler beide zoiets ontwikkel-
den. Gelukkig kunnen de pro-
gramma’s onderling gekoppeld
worden. Het komt er in beide
programma’s op neer, dat bij het
aanbrengen van een constructie-
ve wijziging meteen alle gevol-
gen van inkoop tot aan produc-
tieband doorgerekend worden,
en ieder die daarvan moet weten
de nodige informatie ontvangt.
Het wordt ook meteen duidelijk
wat die wijziging gaat kosten.
Voorgerekend wordt dat dit met
name bij nieuwe modellen van
enorm belang is. “De ontwikke-

lingskosten van een auto maken
op zich maar 5% uit van de tota-
le kosten (inkoop, fabricage-
kosten, arbeidskosten, energie-
kosten en zo meer) tijdens diens
productieleven. De beslissingen
die in de ontwikkelingsfase wor-
den genomen bepalen echter
voor 70% wat die totale kosten
zullen zijn.” Vanaf 2003 zou voor
alle modellen van het concern dit
bewakings- en communicatie-
systeem ingevoerd moeten zijn.
Daarnaast wordt bij Chrysler een
al even breed programma inge-
voerd voor kwaliteitsmanage-
ment. Ook hier worden de toele-

veranciers bij betrokken. Jaarlijks
worden tussen 5000 en 10.000
nieuwe onderdelen ingevoerd,
die allemaal goedkeuring nodig
hebben en daarna gecontroleerd
moeten worden bij aanlevering.
In plaats van een kast vol nor-
men en productbeschrijvingen
komt een aangepast computer-
programma van Powerway.com,
dat inmiddels ook is geadop-
teerd door Ford en General
Motors. Het resulteert in een ver-
korting van de ontwikkelingstij-
den voor nieuwe of aangepaste
automodellen. ●

Samen met Ford en General Motors ontwikkelde DaimlerChrysler het systeem
Covisint, een zo universeel mogelijk platform om via internet snel te commu-
niceren met leveranciers en tussen eigen vestigingen onderling. Covisint
wordt verder ontwikkeld tot een ‘open’ structuur waartoe niet alleen
bedrijfspartners toegang zullen hebben, maar ook potentiële nieuwe leveran-
ciers. Daarmee wordt ‘e-Business’ volledig realiteit.

beeld met diepte opleveren, tot op 60 meter
afstand. Het probleem is om de beeldinformatie
snel en intelligent genoeg te verwerken.
Onderzoeker Stefan Hahn: “in 1983 lukte het
voor het eerst uit een reeks beelden bewegende
objecten te selecteren. Maar de computer had
een weekend nodig om in één seconde beeld-
materiaal die beweging te onderscheiden.”
Dankzij betere elektronica en slimmere pro-
grammatuur kan nu in 0,08 seconde beweging
opgemerkt worden. De menselijke hersens doen
er minstens even lang over, maar dan moet nog
een waarde aan de observatie worden toege-
kend, en tot een reactie worden besloten. Deze
‘schrikseconde’ kan de computer wegnemen.
De reden dat het nog lang duurt voor deze
zegening tot ons komt is dat de computer moet
leren herkennen wat hij ziet. Inprogrammeren
van bijvoorbeeld alle vormen die een verkeers-
licht kan hebben, waarin vooral de rode lamp
herkend moet worden, zou jaren tijd kosten.

Het antwoord is ‘zelflerende’ programmatuur
die rap uit tienduizenden beelden de relevante
kenmerken destilleert. In samenwerking met
het Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT
wordt gewerkt aan programmatuur die veel
minder voorbeelden nodig heeft, men noemt
een getal van 30.000 in plaats van miljoenen.
Maar ook onze eigen hersens kunnen gemani-
puleerd worden. Een proef: zet in de snelheids-
meter lampjes die oplichten als de voorganger
vertraagt. Ze branden maar 17 milliseconde, de
bestuurder neemt dit niet bewust waar. Maar
als de remlichten van de voorganger nu aan-
gaan blijkt dit door deze ‘voor-waarschuwing’
50 milliseconde eerder bewust te worden opge-
merkt. Ook zo kan de schrikseconde bekort
worden. Duidelijk is dat geen middel onbenut
blijft om het ideaal van ‘ongevalsvrij rijden’ te
benaderen. ●

Peter Fokker

Om aan stringentere uitlaatgaseisen te kunnen
gaan voldoen ziet Mercedes de toepassing van
reductiekatalysatoren als onvermijdelijk. Daarbij is
injectie van een ammoniak-oplossing nodig. Het
elektronisch regelorgaan en een tank van 95 liter
zijn aan de dieseltank gebouwd.
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