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MOTOREN 
Waarom een nieuwe motor er niet komt

In mijn lange loopbaan bij TNO zijn we regelma-
tig geconfronteerd met uitvinders die meenden
de ultieme motor te hebben uitgevonden, die de
wereld zou gaan veroveren. En nog steeds ko-
men dergelijke uitvindingen met enige regel-
maat langs. Onlangs publiceerde een groot lan-
delijk dagblad een uitvinding die bij ‘onderzoek
door TNO’ zeer gunstig uit de bus zou zijn geko-
men. We wisten daar zelf niets van, maar aange-
zien het een kwaliteitskrant betrof moest het
wel waar zijn. Ik gebruik dit voorbeeld om te
illustreren dat het geloof in de ‘wondermotor’
kennelijk onuitroeibaar is, zelfs bij weten-
schapsredacteuren van kwaliteitskranten. Het is
daarom goed eens te kijken naar het realiteits-
gehalte van dergelijke uitvindingen.

Wat is een motor?
We beginnen dus maar bij het begin: wat is een
verbrandingsmotor? Antwoord: een verbran-
dingsmotor is een apparaat dat warmte, afkom-
stig van een verbrandingsproces, omzet in me-
chanische energie, en dat liefst zo efficiënt
mogelijk. Sinds enkele decennia is daar een
belangrijke randvoorwaarde bij gekomen, name-
lijk dat dit gebeurt met zo weinig mogelijk ver-
ontreiniging aan de uitlaatgassenkant. In een
zuigermotor, zoals we die in het wegtransport
alom gebruiken, gebeurt dat discontinu, in
afzonderlijke verbrandingsslagen. Een gasturbi-
ne doet het continu, en met groot succes in bij-
voorbeeld de luchtvaart; maar pogingen om er
een auto mee aan te drijven zijn toch nooit zo
succesvol geweest. Een stirlingmotor doet het
ook continu, maar ook die heeft in de autotech-

Uitvinders: bezint eer ge begint!

Wondermotor
bestaat niet
De zuigermotor is en blijft nog lang favoriet. Toch kun-

nen uitvinders het niet laten: met regelmaat worden er

‘briljante’ alternatieve constructies bedacht en met veel

bombarie gepresenteerd. Ze beloven veel, maar maken

ze het ook waar? Ingenieur Rudolf Rijkeboer van TNO

Wegtransportmiddelen zet de heren uitvinders met

beide benen op de grond.

Sommige uitvinders gooien, tegen beter weten in,
het principe van de slagzuigermotor geheel over-
boord. Anderen borduren voort op het bekende
zuigerprincipe, maar proberen het proces te opti-
maliseren. Voorbeeld is de Wide Expansion motor
van het Nederlandse bedrijf Gomecsys met varia-
bele compressieverhouding.
Tekening: Gomecsys
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gebruiken we daar dan een zuiger-drijfstang-
krukas mechanisme voor, ook al weer meer dan
een eeuw. Op het eerste gezicht lijkt het wat
omslachtig, maar het werkt uitstekend.
Ondanks het door velen als wat ‘onesthetisch’
beschouwde aanzien heeft dat mechanisme een
zeer hoog mechanisch rendement, dus daar is
niets mis mee. De beperking van het totale ren-
dement van de motor zit hem juist in het ther-
modynamische deel, maar daar liggen nu een-
maal bepaalde theoretische beperkingen die je
als mens niet kunt veranderen. Als je daar vanaf
wilt moet je een totaal ander proces verzinnen.
Zulke andere processen bestaan trouwens.

Mechanische winst
Wat zijn nu de werkelijke tekortkomingen van
de huidige motor? Wel, om het proces steeds
beter te kunnen bedrijven zouden we graag
alles zoveel mogelijk variabel hebben. Om te
beginnen een volledig variabele klepbediening,
zowel qua timing als qua doorlaat. Dat zit er
langzamerhand echter al aan te komen.
Daarmee kunnen we het proces nog veel beter
aanpassen aan de vermogensvraag. Bij deellast
zouden we de inlaat kunnen beperken op een
manier die veel minder rendementsverlies geeft
dan die oude smoorklep (ik heb het dan uiter-
aard over benzinemotoren). Dan zouden we, om
dezelfde reden bij deellast, wanneer de vulling

niek geen hoge vlucht genomen. Dus zitten we
nog steeds met een motor waarbij we het vlam-
metje, hoe dan ook, elke keer opnieuw weer
aansteken.
Uit een motor willen we vermogen halen. We
maken daarbij gebruik van het feit dat brand-
stof bij verbranding energie levert. Vermogen is
echter energie per tijdseenheid, dus als je ver-
mogen wilt moet je veel brandstof verbranden
per tijdseenheid. Dat verbrandingsproces heeft
lucht nodig, en vanwege de eerder genoemde
randvoorwaarde (schone uitlaatgassen) en van-
wege het rendement, zijn er minimum eisen
aan de hoeveelheid lucht waarmee je dat kunt
of wilt doen. Dat betekent weer dat er veel lucht
door die motor moet stromen; erg veel lucht
zelfs. Dat die lucht halfweg het proces uitlaat-
gas wordt, klopt natuurlijk maar dat heeft op
die stroming verder geen invloed. Conclusie: je
moet een goede motor (ook een discontinu wer-
kende zuigermotor!) dus primair zien als een
stromingsmachine. Een constructie waarbij de
gassen gedwongen worden allerlei hoeken om
te gaan of, nog erger, door holle assen moeten
worden aan- en afgevoerd (Felix Wankel’s eerste
motor!), valt dus bij voorbaat af.

Optimale verbranding
Tweede overweging: de verbranding. Vanwege
dat rendement, maar vooral vanwege die uit-
laatgaseisen, moet de verbranding zo compleet
mogelijk zijn. Een verbrandingsrendement van
85-90% (ooit heel normaal voor een automotor)
kan vandaag de dag absoluut niet meer. Maar
waar een verbranding van 95% toch al weer heel
wat lijkt en een verbetering naar 98 of 99% nog
maar enkele procenten winst oplevert, is de
reductie van een aandeel onverbrand (verontrei-
niging!) van 5% naar 2 of 1% een forse winst.
Fabrikanten weten dat uiteraard maar al te
goed, en allerlei dingetjes die je nog altijd kunt
kopen, en die een ‘veel completere verbranding’
beloven, zijn op zijn minst iets van een intussen
lang voorbije tijd.
Het betekent echter wel dat eis nummer twee
bestaat uit de meest optimale verbrandingska-
mer die een mens maar kan bedenken. En dat
des te meer omdat we, zoals gezegd, ook nog
eens dat vlammetje iedere keer opnieuw moe-
ten aansteken. Ieder die het vak de afgelopen
decennia ook maar een beetje heeft gevolgd, zal
dit herkennen. Vooral het streven naar arme
verbranding, dus met grote luchtovermaat
(directe inspuiting bij benzine), stelt hoge eisen
aan de vormgeving van de verbrandingskamer.
En uiteraard ook aan de doorstroming van de
motor: punt 1. Nu is dat het sterke punt van de
huidige zuigermotor: de verbrandingskamer

wordt begrensd door de cilinderkop en het bo-
venvlak van de zuiger, en beide kun je uitge-
breid vormgeven (dat kleine stukje cilinder-
wand speelt daarbij nauwelijks een rol). Ook de
in- en uitlaatkanalen kun je verregaand vormge-
ven, en met die combinatie dus ook alle turbu-
lentie in die kamer, van swirl via squish tot
tumble. En dus hebben we zowel aan de benzi-
nekant als aan de dieselkant in recente jaren
een keur aan verbrandingskamervormen voorbij
zien komen, die de motoren een steeds betere
verbranding hebben gegeven: steeds minder
ruw (DI-diesels!), steeds efficiënter en steeds
schoner.

Wetten van de thermodynamica
Dan, wat verder achteraan, komt de eis dat de
ontwikkelde warmte zo efficiënt mogelijk moet
worden omgezet in mechanische energie.
Wanneer ik zeg dat deze eis ‘wat achteraan
komt’, is dat niet omdat die minder belangrijk
zou zijn, maar omdat dat het minst ingewikkel-
de probleem is. Het vakgebied dat daar een
beschrijving van geeft heet thermodynamica.
Dat vak is erg theoretisch, maar daarmee eigen-
lijk niet gebonden aan de feitelijke mechani-
sche constructie. We weten dan ook al meer dan
een eeuw hoe je dat doet: via een compressie-
expansieproces. Dat moet je dan wel weer me-
chanisch realiseren, en in de dagelijkse praktijk

Door motoren met directe benzine-inspuiting op
arme mengsels te laten draaien kan een bruikbare
winst in brandstofverbruik worden gerealiseerd.
Foto: Volkswagen
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van de cilinder minder wordt, eigenlijk ook de
compressieverhouding verder willen opvoeren.
Dat betekent een variabele compressieverhou-
ding. Saab heeft niet zo lang geleden laten zien
hoe zoiets kan bij een conventioneel kruk-drijf-
stang mechanisme. Met zulke maatregelen
kunnen we ook heel makkelijk zeer arme meng-
sels verbranden, wat ook al weer gunstig is voor
het rendement. En voor de kwaliteit van de uit-
laatgassen. Tenslotte zouden we, om die deel-
lastconditie weer zo veel mogelijk te beperken,
eigenlijk ook het slagvolume willen variëren.
Wat willen we niet, of hoeven we niet? Wel, wat
we niet echt nodig hebben is een mechanisme
dat alleen maar draait. Weliswaar stoort het een
heleboel mensen dat je werkt met zuigers die je
voortdurend stil zet en weer op gang brengt,
maar echt last heb je daar niet van. Zoals ge-
zegd: het mechanisme heeft een zeer hoog
mechanisch rendement. Wanneer ik dat tegen
een uitvinder zeg, kijkt hij mij meewarig aan en
zegt dan zoiets als: “maar meneer Rijkeboer, u
weet toch zelf dat een motor maar een rende-
ment heeft van hooguit zo’n 35-40%, hoe kunt u
dat nu hoog noemen.” Tja, dan moet ik toch
even iets uitleggen. Ik zei al eerder dat de om-
zetting van warmte in mechanische energie
wordt bepaald door de wetten van een vak dat
thermodynamica heet. Ene meneer Carnot
heeft daar veel nuttigs over gezegd. Die wetten

bepalen dat het rendement van die omzetting
beperkt is. In principe weliswaar niet noodzake-
lijkerwijs tot die 40%; er zijn grote langzame
motoren die 60% halen, maar die zitten niet in
auto’s.
Globaal krijg je bij een automotor 1/3 aan
mechanische energie, 1/3 aan warmteverlies
naar het koelwater en 1/3 blijft als restenergie
achter in het uitlaatgas (eerst ten dele als druk,
en na het openen van de uitlaat vooral als
warmte, waarbij die druk de hinderlijke
gewoonte heeft zich om te zetten in erg veel
geluid). Van de mechanische energie die je ver-
volgens hebt gaat dan nog een deel af voor de
aandrijving van allerlei bijkomende zaken, zoals
nokkenassen, waterpompen, dynamo’s, etc, en
dan nog een klein beetje aan mechanische ver-

liezen. Maar het is echt niet zo dat je
alle warmte kunt omzetten in

mechanische energie, en
dat die 2/3 verlies

bestaat uit wrij-
ving. Als die

motor
echt

zó zwaar liep had iemand iets heel erg niet
goed gedaan. En je zou ook diep medelijden
moeten hebben met de startmotor die dat rond
zou moeten draaien. De conclusie moet dus zijn
dat, wil je iets wezenlijks aan dat rendement
doen, je iets aan de thermodynamica zult moe-
ten doen, en niet aan het mechanische ‘jasje’
waarin die thermodynamica zich afspeelt.
Wat is dan het probleem van die heen en weer
gaande zuiger? Eigenlijk alleen de massakrach-
ten die dat opwekt, en die je terugvindt als la-
gerbelastingen. En verder het feit dat het kruk-
drijfstang mechanisme ruimte kost. Maar bij de
hedendaagse motor is het blok allang niet meer
het grootste deel van het totale inbouwvolume.
Dus dat is in de praktijk ook al niet echt zo’n
probleem meer. Blijft dus het feit dat het een
heleboel mensen gewoon ‘stoort’; ze vinden het
niet esthetisch. Maar het is wel praktisch.

Uitvindingen tegen het licht
Dan stappen we nu over naar zo’n wondermo-
tor. Wat heeft die ons te bieden? Meestal gaat
het om een roterende constructie. Voor het
bedrijven van een compressie-expansie cyclus
moet die een variërend volume kunnen geven.
Nu is het bij een roterende motor altijd zo dat
een degelijke volumevariatie wordt bereikt door
een interactie van een rotor en een stator, of
van twee rotoren. En daaruit volgt dan weer een
heel belangrijke conclusie: de vorm van de ver-
brandingskamer is een vast gegeven! De gren-
zen ervan zijn gewoonlijk het loopvlak van het
huis en een stuk oppervlak van de rotor. Daar
kun je dus niets meer aan vormgeven. Neem de
wankel. Omdat die van zichzelf een net iets te
grote compressieverhouding heeft moet je wat
extra volume creëren, en dat doe je door een
verdieping in de omtrek van de rotor te maken.
En daarmee heb je dan ook meteen het enige
beetje vrijheid van vormgeving dat je als con-
structeur nog hebt. En de meeste andere rote-
rende constructies hebben zelfs dat niet.
Dan de gasstroming (het is immers een stro-
mingsmachine). Voor de aansluiting van de ka-
nalen voor toe- en afvoer heb je de keuze uit de
omtrek of het kopse vlak, maar bij een meerro-

Met Valvetronic introdu-
ceerde BMW een ingenieus
systeem voor volledig vari-
abele klepbediening, zowel
qua doorlaat als timing.
Het maakt de smoorklep
overbodig en geeft dus
minder rendementsverlies.
Foto: BMW

Saab ontwikkelde deze SVC-motor met variabele
compressie. Het bovenste gedeelte van het blok
kan 4 graden kantelen ten opzichte van het vaste
onderste deel. Daarmee varieert de compressie-
verhouding tussen 14:1 en 8:1.
Foto: Saab
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ting, die er vaak ook al niet beter op wordt
wanneer het huis een duidelijk warme en
koude kant heeft, zodat het gegarandeerd onge-
lijk uitzet.
En wat koop je daarvoor? Een wat compacter
drijfwerk en de emotioneel bevredigende ge-
dachte dat het draait. Daar krijg je echt geen
motorfabrikant mee op de banken voor een
staande ovatie. Vooral niet als hij, door die ver-
brandingskamer, de uitlaatgaseisen niet gaat
halen. Bij de wankel lukt het, zoals u weet, nog
net (petje af, dat wel), maar daar zijn dan wel
miljarden voor geïnvesteerd; vanzelf ging het
allemaal bepaald niet.
Nog even over die wankel. Ik bezit een boek van
Felix Wankel, waarin hij alle (en ik bedoel: alle!)
mogelijke roterende constructies heeft gerubri-
ceerd. Daarvoor heeft hij een reeks van criteria
opgesteld en ze vervolgens systematisch inge-
deeld. Daarop heeft hij per groep de inherente
eigenschappen geanalyseerd, zoals: is balance-
ring mogelijk (bij sommige groepen is dat niet
zo!), is afdichting mogelijk (idem), etc. Daarop
heeft hij zijn keuze van de meest kansrijke
groep gebaseerd, om tenslotte daaruit de meest
kansrijke variant te selecteren. En dat is wat we
nu de wankelmotor noemen. En vervolgens
komt er een uitvinder die vertelt dat hij een
‘verbeterde wankel’ heeft uitgevonden, terwijl
hij niet meer heeft bedacht dan dat ene ding
dat hij op papier heeft gezet. De kans dat die
ene ‘brainwave’ precies de optimale motor
heeft opgeleverd, die Wankel zelf dan boven-
dien over het hoofd zou hebben gezien, is
uiteraard even groot als de kans dat een
geblinddoekte golfer een ‘hole in one’ slaat:
niet echt uitgesloten, maar toch tamelijk
onwaarschijnlijk.

Waar zit de denkfout?
De volgende vraag is natuurlijk: waar zit de
denkfout? Daarvoor moeten we terug naar mijn
constatering dat een verbrandingsmotor een
thermodynamisch proces is in een mechanisch
jasje. En zoals ik zei: het verlies zit in dat ther-
modynamisch proces; met het mechanische
jasje is niet echt iets mis. Maar wie in zijn
schuurtje een alternatieve motor in elkaar knut-
selt, of hem zelfs alleen maar schetst op een
stuk tekenpapier, heeft waarschijnlijk zelfs nog
nooit van dat woord thermodynamica gehoord.
Hij komt gewoonlijk niet verder dan dat mecha-
nische deel. En dat levert niets op. Omgekeerd
kun je in hetzelfde mechanische jasje best een
ander thermodynamisch proces uitvoeren.
Bijvoorbeeld door veel armer te draaien. Dat
maakt thermodynamisch weliswaar niet zo’n
gigantisch verschil, maar toch al wel wat, en het
levert winst in brandstofverbruik. Of je kunt
met een variabele klepbediening bij deellast een
Millerproces bewerkstelligen en dat is thermo-
dynamisch al weer heel wat anders. Of je kunt
op een benzinemotor, als bij een diesel, een
kwaliteitsregeling toepassen (bij deellast steeds
minder brandstof in steeds dezelfde hoeveelheid
lucht); dat is ook al weer heel wat anders.
Je kunt echter ook die motor heel anders gaan
gebruiken, bijvoorbeeld in een hybride aandrij-
ving. In principe heb je met een hybride aandrij-
ving een elektrische auto, die aan boord zijn
eigen elektriciteit maakt, in plaats van die uit
het net te betrekken en op te slaan in accu’s.
Dan heb je weliswaar geen ander thermodyna-
misch proces, maar je vermijdt wel de meest
ongunstige bedrijfstoestanden. Een oud-collega
van mij definieerde een elektrische auto als een
voertuig dat voornamelijk ingericht is voor het

tor constructie wordt dat laatste al snel weer
moeilijk. Soms kun je die kanalen nog wel fat-
soenlijk vormgeven, maar bij andere construc-
ties juist weer heel erg slecht, omdat je de beno-
digde ruimte niet hebt. En als het ‘de hoek om
moet’ kun je het, zoals ik heb uitgelegd, maar
beter vergeten. Sturing van de inlaat is nauwe-
lijks mogelijk, omdat je van doen hebt met
poortsturing. Er zit dan weliswaar geen klep in
de weg, maar die ‘tulpvormige’ klep geeft in de
praktijk eigenlijk best een goede instroming,
dus dat voordeel is niet echt zo’n voordeel. Ik
herinner mij nog hoe de oude sir Harry Weslake
aan Paul Klaver, u wel bekend, en mijzelf als
studenten, geduldig uitlegde dat wat er ‘niet
uitziet’ en wat ‘niet functioneert’ vaak twee
heel verschillende dingen kunnen zijn. En hij
kon het weten, want hij was de pionier op het
gebied van stromingsonderzoek aan cilinder-
koppen.

Geen staande ovatie
Dan tikken we nu even ons wensenlijstje af:
-Biedt de wondermotor onbelemmerde stroming
aan lucht en verbrandingsgas? Soms wel, maar
vaak ook niet. Dus: kan vriezen, kan dooien.
Beter wordt het er in elk geval niet van.
-Geeft het ding je de mogelijkheid van een onbe-
lemmerde vrije vormgeving van die ó zo belang-
rijke verbrandingskamer? Van geen kant. Vette
min. Heel vette min zelfs.
-Biedt het ons kansen op variabele klepbedie-
ning? Nee, bij gebrek aan kleppen, terwijl je
poorten nauwelijks kunt sturen.
-Variabele compressieverhouding? Vergeet het
maar.
-Variabel slagvolume? Geen extra kansen.
-Verder zit je nog met een vaak moeilijke afdich-

In 1995 maakte Mazda
naam met de Miller
cyclus motor. De truc
zit in het laat sluiten
van de inlaatklep. In
combinatie met druk-
vulling ontstaat er een
cyclus die een hoog
rendement geeft zon-
der prestatieverlies.
Foto: Mazda

Eigenlijk lukte het
alleen Felix Wankel om
een alternatief voor de

bekende zuigermotor
in de markt te zetten.
Petje af! Wankel heeft
tal van roterende con-

structies bekeken.
Foto: Mazda
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vervoer van accu’s en dat doet met een beperkte
topsnelheid en een beperkte actieradius, want
anders moet je nog meer accu’s vervoeren.
Cynisch, maar met een kern van waarheid. Met
een hybride aandrijving omzeil je dat probleem
grotendeels, omdat je dan veel minder accu’s
hebt. Terwijl die accu’s die je nog wel hebt je in
staat stellen om de remenergie terug te winnen,
en dat kan vooral in stadsverkeer leuk schelen.
Je kunt ook naar een totaal andere aandrijving
gaan, zonder verbrandingsmotor. Bijvoorbeeld
door het gebruik van een brandstofcel, die
brandstof direct (zonder thermische tussenstap)
omzet in elektriciteit. Dat klinkt goed, maar het
is duur. Niet alleen een beetje duurder, maar
ordegroottes duurder. Dat is de eerste tientallen
jaren nog niet opgelost. Dat is eigenlijk altijd
het probleem bij dit soort dingen: het is altijd
veel duurder dan wat we al hebben. En waarom
dat zo is? Omdat we het anders al hadden. Want
dat zijn de wetten van de economie: wat we
hebben is, binnen de randvoorwaarden, per de-
finitie het goedkoopst. Dus alles wat je verder
verzint is duurder. Dat hoeft op zichzelf natuur-
lijk nog geen reden te zijn om er niet toe over te
gaan, maar dat vraagt dan wel om een bewust
invoeringsbeleid, bijv. door actieve stimulering
en/of subsidiering door de overheid.

Simpel en doeltreffend
Dat brengt me op mijn stokpaardje. Ik heb altijd
beweerd dat we hebben wat we hebben omdat
in de aanvang dat de meest simpele en doeltref-

fende optie was. Als je gaat kijken naar de pio-
niersdagen zul je zien dat er toen echt van alles
is geprobeerd. En wat is komen bovendrijven is
naar mijn mening datgene wat in die dagen van
primitieve technologie het meest levensvatbaar
was, en het snelst tot acceptabele resultaten
leidde. En vaak geldt dat nog steeds. Er zijn
maar drie dingen die dat kunnen veranderen:
-Of we hebben nu materialen, waarmee we dat
wat toen niet kon, nu kunnen verwezenlijken.
-Of we kunnen een moeilijker technologie nu
beter optimaliseren omdat we hem beter be-
grijpen, of omdat we nu beschikken over gea-
vanceerde regelelektronica.
-Of de randvoorwaarden zijn zodanig veranderd
(bijvoorbeeld strengere uitlaatgaseisen) dat we
het met de oude technologie niet meer redden.
Dat laatste was in de jaren ’70 de droom van
vele ontwikkelaars, maar het heeft zich in de
praktijk niet waargemaakt, en de beide andere
voorwaarden hebben alleen maar de bestaande
technologie nog vaster in het zadel geholpen.
Hier moet ik eerlijkheidshalve wel vermelden
dat Gijs Mom, auteur van het boek ‘Geschiede-
nis van de auto van morgen’, daar een andere
visie op heeft. Hij is van mening dat het niet
noodzakelijkerwijs de beste technologie was die
is komen bovendrijven. Hij heeft, niet zonder
overtuigingskracht trouwens, betoogd dat toen-
tertijd de elektrische auto technisch superieur
was, maar dat hij te saai was en te weinig avon-
tuur bood. Als ik me herinner hoe in een meer
recent verleden een generatie technisch geïnte-
resseerden (vooral onder de motorrijders) zich
op de wankelmotor heeft gestort, ondanks de
destijds zeer bedenkelijke betrouwbaarheid
daarvan, moet ik toegeven dat zijn argument

hout snijdt. Dus misschien is het een beetje van
allebei.

Zuigermotor een blijver
Wat ik in elk geval onvoorwaardelijk met hem
eens ben, is dat zo’n situatie vervolgens leidt tot
wat hij ‘lock-in’ noemt. Anderen noemen dat
het ‘qwerty’-probleem. Ooit heb ik gedacht dat
de volgorde van de toetsen op een schrijfmachi-
ne iets te maken had met de logica van het ge-
bruik van de letters. Dat is indirect ook wel zo,
maar dan in die zin dat de meest gebruikte let-
ters zo ver mogelijk bij elkaar vandaan zaten.
Anders raakten de hamertjes in elkaar verstrikt
als je te snel typte. Dat leverde het bekende toet-
senbord op met de Q, W, E, R, T en Y naast
elkaar. Heel onlogisch, maar destijds nood-
zakelijk. Nu we allemaal toetsenborden hebben
zonder hamertjes zou de volgorde logischer
kunnen, maar het is niet meer mogelijk om het
nu nog anders te doen. Iedereen zou in de war
raken. We zitten er nu voor eeuwig aan vast.
Dat verschijnsel doet zich ook elders voor: er
zijn dingen gestandaardiseerd, er is een indus-
trie omheen ontstaan, er is daaromheen weer
een toeleverindustrie ontstaan. We hebben het
in 100 jaar tot in de perfectie ontwikkeld. En
niemand is bereid om 100 jaar ervaring weg te
gooien en weer van voren af aan te beginnen,
met alle klantenontevredenheid van dien. Dat
zou al zo zijn als het nieuwe tien keer beter was
dan het oude. Maar bij al die briljante uitvin-
dingen is zelfs dat niet het geval. Ze lossen uit-
sluitend problemen op die we eigenlijk niet
hebben en leveren niet de oplossingen waar we
naar zoeken. In plaats daarvan leveren ze ons
wel nieuwe problemen. En dus zullen we, een
enkele vreemde eend daargelaten, tot in lengte
van (motor)dagen zuigermotoren blijven gebrui-
ken, zij het wel heel geavanceerde zuigermoto-
ren, waaraan heel veel variabel zal zijn. En dat
zullen we tenminste doen totdat we echt iets
heel anders gaan gebruiken, zoals brandstofcel-
len; maar tegen die tijd zijn we, zoals gezegd
minimaal weer enkele tientallen jaren verder. ●

Ir. R.C. Rijkeboer

Winst is ook te behalen door de zuigermotor anders
te gaan gebruiken, bijvoorbeeld in een hybride aan-
drijving. Een voorbeeld is de Prius van Toyota.
Foto: Toyota

Door middels brand-
stofcellen elektriciteit
aan boord op te wek-
ken, wordt de verbran-
dingsmotor overbodig.
Het kostprijsprobleem
is de eerste tientallen
jaren echter nog niet
opgelost.
Foto: Mercedes
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