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ETEEN KOLENAUTO
DEN WEG OP
Gewone benzinemotor loopt op kolengas. ge·
produceerd door den Gasgenorator
van den
Franschman Gohin Poulenc, door JOHs. RINGK.

Meester, je slaat in brand!
Dat was de eerste keer van m'n
leven dat zoo iets gezegd werd
over het vehikel waarin ik mij
bevond.
Ons, d.w.z. Ir. Gijben, Directeur van het Techn. Bur. voor
Nederland en mij, dien hij de kolen-auto démonstreerde,
verentrustte die uitroep van dien verschrikten fietsjongen niet, die één
been op den grond zette om overtuigender in de richting achter
het linkervoorwiel te kunnen wijzen, omdat het een karaktertrek
van de "kolenkachel" is dat hij
z'n tong uitsteekt als de schoorsteen ineens niet trekt.
En in dit geval is de schoorsteen geremplaceerd door den motor en is de "trek" dus gering als
deze bij oponthoud, zooals in het
onderhavige geval, weinig "happun" gas neemt, m.a.w. langzaam
loopt.
Waar zou het gas, dat de generator zoo ijverig voor "volle
kracht" ontwikkeld heeft anders
naar toe moeten dan door het
eenige gat dat er, buiten den
"school'Steen" dan, in den kachel
is, n.l. dàt waardoor bij normaal
bedrijf de buitenlucht naar binnen
getrokken wordt?
De tweezitter Oldsmobile van
den heer Gijben is niet met een
z6ó volledige installatie uitgerust
dat die vlam op de één of andere
manier weggewerkt of "opgeborgen" wordt.
Vandaar de schreeuw van dien
jongen die, niet begrijpend waarom er slechts met een dankende
hoofdknik inplaats van met schrik
op z'n waarschuwing gereageerd
werd, een veelzeggend gebaar in
de richting van z'n voorhoofd
maakte.
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We sta n den eigenlijk ook in
brand, want de achter het linker
voorwiel opgesteld staande kachel was flink op dreef, maar op
een zoodanige wijze dat we daar
niet de minste hinder van hadden, laat staan er de warmte van
bespeurden.
Maar laat ik U, na het schrikaanjagende begin van dit verslag
eens rustig vertellen wat er eigenlijk aan de hand is.

Waarom vasle brandstof!
Zie, benzine is duur. Niet alleen
in Holland, want in Frankrijk is
de prijs nog aanmerkelijk hooger,
omdat daar alle belastingen, welke
een automobiel aankleven, op elke
liter benzine zijn omgeslagen die
aan den pomp verkocht wordt.
Zoowel in Frankrijk, waar men
dus om logische redenen veel geld
voor een litertje benzine moet
neertellen als te onzent waar men
nevens hooge belastingen 6ók nog
eens een hooge benzineprijs moet
betalen, heeft begrijpelijk elke brandstof die aanmerkelijk
goedkooper is dan die om z'n
kostbaarheid zoo gehate benzine,
de volle belangstelling.
Er zijn nog meerdere redenen
waarom men in verschillende landen, waar overigens eveneens in
meerdere of mindere mate genoemde beweegredenen om zich
zoo mogelijk van benzine af te
keeren een rol spelen, naar onafhankelijkheid van het buitenland
land streeft, waar, voor hen, de
benzine vandaan moet komen. De
voornaamste hiervan is, zooals
nauwelijks gezegd behoeft te worden, de vrees voor een lamgeslagen verkeer bij het uitbreken van
oorlog.
Wat er zich dan ook in Duitschland op het gebied van "Kraft6
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fahrzeugbetrieb mit heimischen
Treibstoffen" aan het voltrekken
is (en reeds voltrokken heeft) is
enorm.

Eea lcmg gekoesterde Wussle
werd werkeliikheid.
De gasgenerator met bijbehoorende apparaten voor het reinigen
van het geproduceerde gas is een
reeds bedaagde figuur in de techniek die vroeger nagenoeg uitsluitend voor het voeden van stationaire motoren werd gebezigd en
op dit gebied eene ruime toepassing had gevonden, tot de periode waarin de benzine- de lageen middeldruk ruw-olie-en de dieselmotor blijk gaven aan bedrijfszekerheid, groote eenvoud in de
bediening, geringe omvang en gewicht, minder behoefte aan reiniging te paren.
Aan toepassing voor transportdoeleinden had men bij zoo'n
groote gasfabriek van vroeger met
al z'n tekortkomingen nauwelijks
kunnen den ken.
Toch bleven de breinen van
onderzoekers en constructeurs, die,
ondanks den triomphtocht van
benzine- en oliemotoren, in een
goede toekomst van den generator geloofden, werkzaam.
En niet tevergeefsch, want in
den laatsten tijd zijn er, zij het dan
ook niet in ons land, tal van
vrachtwagens op den weg verschenen, waarvan de motor op
gas van een meegevoerde "gasfabriek" loopt.
De constructies van deze "gasfabrieken" loopen sterk uiteen, ook
al om de verschillende soorten
brandstof waaruit men het gas
wil stoken.

Het Iysteem Cobin-Poulenc
ID twee woordeD.
Onder deze constructies neemt
die van Cohin-Pculenc, zoowel
om het principe dat daaraan ten
grondslag ligt als om de uitvoering. een uitzonderlijke plaats in.
Deze Franschman neemt een cilindrisch tankje, vult dit met anthraciet, steekt deze brandstofkolom onderaan in het midden van
den cilinder aan, waardoor zich
gas ontwikkelt, weet de vuurhaard

tot een zeer geringe omvang te
beperken, en laat het gas terzijde
door den motor aanzuigen.
Recht tegenover deze zuigopening in den romp bevindt zich
een opening waardoor de (om
vuur te stoken onontbeerlijke)
lucht wordt aangevoerd en weldoor een watergekoelden binnenpijp naar het center van het kolenreservoir, dat dus niets anders
dan een gasgenerator is. Net vóór
het binnengaan van den motor
wordt aan het ontwikkelde gas de
voor het brandbaar (explosief) maken benoodigde lucht toegevoegd.

Het startklaar maken.
Men zou geneigd zijn te meenen dat het nogal wat voeten
in de aarde zal hebben om die
generator zoover op dreef te krijgen dat hij gas gaat leveren.
Niets is echter minder waar,
want als er een paar zakjes anthraciet in den generator gestort
~jjn (de inhoud ervan is ongeveer
I,Z H.L.) is het een kwestie van
enkele minuten om er den brand
in te steken en dus de gasontwikkeling te doen aanvangen.
De motor wordt daartoe n.1. op
benzine gestart en als deze loopt
giert de lucht met een snerpend
geluid door den dubbelwandigen
pijp den generator binnen.
Van deze sterke zuiging wordt
gebruik gemaakt om eenige kleine
stukjes houtskool mee naar blnnen te laten zuigen en daar een
vlam achteraan te laten trekken
door een in een brandbare vloeistot gedoopt flambouwtje voor de
luchtbuîs te houden.
In een wip is de brand er in.
Liet men nu een groote hoeveelheid lucht toe, dan zou er
over de geheele linie een volkomen verbranding ontstaan waarvan het resultaat (C02 = koolzuur)
zoo dood is als een pier.
Dat dit voor een deel niet te
ontgaan is, is al erg genoeg.
Er moet nu eenmaal vuur zijn
om de brandstof zoo sterk te verhitten dat er gas uit ontwijkt.
Maar door te weinig lucht toe
te laten om algeheele verbranding
mogelijk te maken, ontstaat er
overigens CO (koolmonoxyde), dat
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Gasgenerator installatie GOHIN POULINe voor automobielea

na uit den generator gevoerd te
zijn, elders verbrand kan worden
door aan elk deeltje kool (C) nog
een deel zuurstof (oxygenium =
0) toe te voegen, hetgeen in het
onderhavige geval in den benzinemotor plaats vindt waarvan op de
aansulgbuis niet alleen een carburator is geplaatst, maar ook nog
een inlaatstuk met kleppenmechanisme voor toetreding van generatorgas en lucht.
Het verloop van het zoo juist
geschetste gas ontwikk elingsp ra ces
is even oud als de oudste gasgenerator en dus niet specifiek Cohin Poulenc.
Maar deze constructeur heeft
op handige wijze weten te bereiker.. dat de (onvolledige) verbranding zich tot een door anthraciet
omgeven zeer klein milieu beperkt,
waarboven zich voorts een kolom rauwe "kolen" bevindt die
bij kan zakken, terwijl in vroeger
dagen een gasgenerator-in-actie
één groote vuurzuil was, doordat
de heete gassen dóór de brandstofkolom omhoog getrokken werd
met al de bezwaren daaraan verhonden.
Hiervan noem ik slecbts de
noodzakelijkheid tot het aanbrenAUTO

3

TECHNIEK

gen van een vuurvaste bekleeding
in den generator, die nogal wat
onderhoud eischte, omdat de slakken er aan vastbrandden en dus
losgestooten
moesten
worden,
groot gewicht
en
belangrijke
warmte-uitstraling.
Bij den Cohin-Poulenc generator: gering gewicht en zeer bescheiden afmetingen, o,a, doordat
de taak van de hier overbodige
vuurvaste bekleeding door de rauwe brandstof zelf overgenomen
wordt en desondanks, naar ik geconetateerd heb, geringe warmteuitstraling, terwijl een stak zich
niet zoo makkelijk (onder) in den
generator vastzet.

"Taaken" bij een wUIekeurige .•boldtebaas"
Diet geschikt
Toch maakt het zooveel mogelijk beperken van slakvorming één
van de zorgen uit die men aan
dezen generator moet besteden.
En daar een slak niets anders is
dan door hitte gesmolten asch
die na afkoeling verhardt, ligt het
voor de hand dat, om zoo min
mogelijk moeilijkheden met den
slak te krijgen, brandstof met gering aschgehalte moet worden ge-
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bruikt, daar hieruit minder slak
ontstaat
Wil men zoo ~oed mogelijk
met de gasinstallatie werken, dan
moet niet worden uitgegaan van
de gedachte dat men bij eIken
brandstof(enbande1 kan "tanken",
want anthraciet met slechts 3 pCt.
asch en een gering vochtgehalte,
.zooals de constructeur van dezen
generator verlangt, levert niet elke
mijn, laat staan elke "hokkebaas".
Alleen door verschillende soorten te laten onderzoeken, kan worden vastgesteld welke anthraciet
het meest voor dit doel geschikt
is. En omdat het Techn. Bureau
voor Nederland er belang bij heeft
dat geen minder geschikte brandstof wordt gebruikt, treedt het zelf
als kolenhandelaar voor gebruikers van de onderhavige gasgenerator op. Tegen marktprijs, dus
n iet - naar de heer Gijben mij
verzekerde - om iets aan die leveranties te verdienen

De Actie-Radius
Hoeveel kilometers rijdt u op
zoo'nvulling? vroeg ik.
En toen ik ten antwoord kreeg:
300 à 350 km, wilde ik graag weten hoe genoemde heer het klaar
gespeeld had met z'n "Old's"heen
en terug naar Parijs te rijden.
Wel, zei hij, ik ben hier natuurlijk weggereden met een geheel
gevulden generator en bovendien
had ik een paar zakjes anthraciet
(in de Dicky-seat) aan boord om
onderweg een keer te vullen.
Van Parijs uit heb ik hetzelfde
gedaan, want aan de fabriek heeft
men natuurlijk eveneens de goede
brandstof.
Vrachtwagens hebben een ietwat ruimere generator, waardoor
voor deze de actie-radius
wat
grooter is.
Bovendien is het immer mogelijk om op dergelijke wagens eenige zakken anthraciet meer mee
te nemen. Ook in autobussen is
een kleine laadruimte voor brandstof te separeeren.

Werkwijze van de installatie
Nadat de generator gevuld is,
wordt deze, zooals nauwelijks gezegd behoeft te worden, lucht-

dicht gesloten. En na op de hierv6ór vermelde wijze in actie gekomen te zijn, zuigt de motor het
ontwikkelde gas af.
Echter niet rechtstreeks, daar
het, z66 uit den generator komend, door verschillende stoffen
verontreinigd is en bovendien een
te hooge temperatuur heeft, waarvan één der nadeelen is dat het
sterk uitgezet is, zoodat een bap
ervan die een cilinder tot zich
neemt, een te gering gewicht zou
hebben, zoodat de motor met dit
"ijle" gas lang niet z'n non:naIe
vennogen zou kunnen ontwikkelen.
Dit weegt te zwaarder waar de
kwaliteit van het onderhavige gas
toch al zoodanig achter ligt bij
dat 't welk benzine levert, dat de
motorcapaciteit sa wie so al een
20 à 30 pCt. achteruit
loopt.
Om zoo juist genoemde redenen wordt het gas op z'n weg
naar den motor gekoeld en gefilterd.
Het koelen vangt aan in een
onder den wagen liggende buis
die communicatie tusschen generator el filter tot stand brengt.
In deze (wijde) buis kan zich
tevens de meegevoerde kolenstof
afscheiden, die van tijd tot tijd
door een reinigingsdeksel los te
maken, verwijderd kan worden.
In eenigszins v66rgekoelden toestand wordt het gas dan, van boven naar beneden, door den "mantel" gezogen die den filter omgeeft, welke aan den anderen kant
op het chassis is opgesteld.
Onder, het interieur van den filter binnentredend, doet het gas
het daar opgehoopte fijne kurkgruis, waarin zich veel kurkm eel
bevindt, omhoogwarrelen, dat zich
op het filterdoek afzet omdat het
daar tegenaan gezogen wordt.
Dit heeft natuurlijk een bijzondere bedoeling en wel d eze, dat
de zijde van een kurkdeeltje dat
tegen het filterdoek aanligt, droog
blijft terwijl het overigens rondom met medegevoerde vochtige
en kleverige, dus te era c h t ig e
bestanddeelen
uit het gas aangroeit.
Hierdoor is het doek eenigszins
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Fig. 2
a.
b.

Dwarsdoorsnede
over den gaslilt~r.
dubbele wand waardoor
het gas omlaa<;j
<;jaM om af te koelen.
Vermengd met kurkstof komt het In de
ruimte b omhoog.
dringt door dubbel
Il.lterdoek, aangegeven
door de stippellijnen, en komt gezuiverd in de ruimten
C, waaruit
het naar boven - en dan
via een Davyqaas-vetllqhetd
naar den
motor wordt gevoerd.

tegen directe en al te snelle vervuiling beschermd en wordt door
grondig afborstelen van het kurkgruis reeds een aanmerkelijke reiniging verkregen.
Om een zoo groot mogelijke filter-oppervlakte te verkrijgen, is in
het filterlichaam een aantal platte
doa svormige skeletten naast elkaar gehangen, die met strak daarom passende, dus zak-vormige
doeken overtrokken zijn.
Nadat het gas door deze met
kurkgruis bezette doeken is getrokken wordt het door een pijp
naar de aanzuigbuis van den motor gevoerd.

Eenvoudige contröle op de
zuiverheid
Het reinigen van generatorgas is
altijd een subtiele kwestie geweest
en zal dit ook wel altijd blijven.
Gaan er teerachtige of poedervormige verontreinigingen
mee
naar den motor, dan kan deze
heusch niet "welverzorgd" heeten
en is men allerlei narigheden te
wachten.
Voor Gohin Poulenc is dit natuurlijk oud nieuws. En om rnoAUTO
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toren die door zijn installatie "gevoed" worden tegen vervuiling en
beschadiging te kunnen vrijwaren,
heeft hij een middel bedacht om
de mate van reinheid van het gas
te controleeren. Dit middel bestaat uit een dotje watten dat hij
aan een stop met ijzerdraadje door
een gat in den afvoerbuis hangt.
Het dotje watten kan dus heel
gemakkelijk uit die pijp genomen
worden en uit de kleur die het
dan heeft kan direct tot rei n- of
a n reinheid van het gas geconcludeerd worden.
Bevat het onreinheden,
dan
heeft de filter die natuurlijk laten
passeeren, zoodat deze dus goed
onderhanden genomen moet worden.

De luchHoevoer.
Zooals gezegd wordt er, door
in den generator te weinig lucht
(voor volkomen verbranding) toe
te voeren, een gas ontwikkeld dat
elders kan verbranden.
Hierover eerstens nog dit:
Daar de luchttoevoer in den generator door den doortocht van
den watergekoelden buis bepaald
wordt en deze doortocht niet te
regelen is, hangt men voor de
kwaliteit van het gas wel erg van
de wijdte van deze pijp en de
grootte van het vacuum af, m.
a. w. van de twee factoren die de
hoeveelheid lucht bepalen die in
den generator zal stroomen.
Klaarblijkelijk was de luchttoevoer bij de installatie van de Oldsmobile waar we den weg mee opgingen gecorrigeerd, want in de
dubbelwandige buis was een nauwere gestoken om de doortocht te
reduceeren, waaruit ik de gevolgtrekking maakte dat de generator
aanvankelijk te arm gas geleverd
zal hebben, terwijl dit type juist
om de mogelijkheid r ijk gas te
leveren, geroemd werd.
Waarschijnlijk heeft de maker
gedacht: vernauwen is altijd nog
mogelijk. Verwijden n ie t, dus
maak ik de lucht-entrée maar wat
aan den grooten kant.
Als het gas bij den aanzuigbuis
van den motor is aangeland gaat
de lucht opnieuw een rol spelen,
10
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omdat er dan zuurstof aan het
gns moet worden toegevoegd om
het brandbaar, of, zoo ge wilt, e xplo si e f te maken.
Hiertoe is een combinatie getroffen russchen de met de voet
bediende gasklep en de luchtklep
die automatisch mee kan bewogt\!nworden, doch bovendien door
een bowdenkabel gedeeltelijk kan
worden dichtgetrokken zonder dat
de gasklep mee beweegt.

Het manoeuvreeren.
Hoe dat gaat? Heel simpel.
Wachten totdat de gasfabriek
voldoende gas van de juiste kwaliteit fabriceert is niet noodig,
want zooals gezegd is er benzine
aan boord om te starten en waarom zou de motor niet aanvankelijk op een mengsel van benzineen kolengas weg willen trekken?
Dit gebeurde ook inderdaad bij
den aanvang van onzen proefrit
en er deed zich geen enkel bezwaar voor, tenzij men de uitslaande vlam waarover ik het in
den aanvang had, als zoodanig
zou willen aanmerken, hetgeen ik
=,u kunnen billijken daar ik een
vlam aan een benzinewagen ook
niet ambieer.
Hierbij moet ik echter in herinnering brengen dat de installatie
van de Old's van den Heer Gijben
op sommige punten nog provisorisch was en dat, zooals trouwens
Ult het hier afgedrukte opstellingsschema blijkt, een schoorsteentje
aan de uitrusting toegevoegd kan
worden om de vlam op te bergen,
dat nog met een Davy-gaas afgedekt kan worden om alle nog aanwezige brandgevaar
uit
deze
IIbron" te bezweren.
Nóg waren we de stad niet uit
of de benzine-gasmanette (die aan
den stuurkolom was aangebracht)
werd achterwaartsch gezet en ....
we-reden op uitsluitend kolengas.
Het ging perfect en iedereen die
een dergelijk resultaat zal waarnemen, zal er even enthousiast over
zijn als ik het was.
Zoo reden we in vlot tempo
naar Schiphol en daar ik begreep
dat als het zoover goed ging het
ook, als het evenwicht tusschen
gasontwikkeling en afname be-

P'g.3.

Uitvoering die Mercedes Benz aan
de Oohin-Poulenc installatie heeft
gegeven.
Zooals
men ziet heeft deze fabriek voor
gen~rator en /llter een vlerkante doorseede
g~kozen.
Wat men niet uit deze afbc~[ding kan
zien Is. dat Mercedes Benz ook wat sOlllmig~
details betreft een eigen weg is gevolgd.
Het systeem als :wodaalg ;$ echter ongewijzigd.

waard bleef, ver der goed zou
gaan, vond ik het welletjes en
werd de wagen neergezet om één
en ander nog eens te bespreken.
De Heer Gijben haalde de vernauwingsbuis uit de lucht-toevoeropening, we keken eens in het
wit-gloeiende vuur door dit gat,
WE
hadden het over den vlam
(want de generator had natuurlijk
z'n tong weer uitgestoken) enz.
enz. en toen we alles plat gebabbeld hadden en de vurige tong
middelerwijl weer verdwenen was,
zou ik het vehikel op uitnoodiging van Ir. Gijben huistoe rijden.
Alleen stelde hij er prijs op om
zelf te manoeuvreeren tot de mote!' weer op uitsluitend kolengas
liep.
En wat meent U?
Hij manoeuvreerde net zoo lang
om dit te bereiken tot we weer
thuis waren.
Het ding dee d het niet meer.
Het "evenwicht" was verloren geg&.an.Wèl wezen de symptomen
er op dat dit na misschien nog
een 5 of 10 km weer hervonden
zou zijn,
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Onderweg had ik den heer G.
al opgemerkt dat de losse binnenpijp, die, nadat deze er op Schiphol uitgehaald was vanwege de demonstratie en daarna om eerst
wat af te koelen in den wagen
was gelegd, niet weer op z'n plaats
gebracht was, hetgeen waarschijnlijk te arm gas tengevolge zou
hebben.
Maar toen die pijp er wèl ingestoken was ging het nog niet.
Zoudt U een auto met zoo'n

gasfabriekje willen hebben"

Als U mij deze vraag stelt antwoord ik volmondig: "n e e n l"
Liever wat meer aan vloeibare
brandstof betalen dan zooveel soesab.
Voor personenauto's
kan ik
zoo'n installatie niet aanbevelen.
Maar voor vrachtwagens
en
autobussen
die lange trajecten
hebben af te leggen, ja, waarvan
de motor zoo goed als den geheelen dag loopt, zou het onverstandig zijn er geen aandacht aan te
schenken.
Zie, 1.3 kg anthraciet levert à
31• ct ongeveer een even groote
hoeveelheid energie als I liter benzine waarvoor men hier 1311~ ct.
betaalt.
Per liter benzine wordt er dus
Ia ct bezuinigd ,hetgeen Ia gulden besparing beteekent voor een
auto die 100 liter benzine per dag
opslokt.
Als men nu weet dat zoo'u installatie slechts ongeveer f 800.kost en deze denzelfden benzinemotor kan voeden, zoodat zij in
80 werkdagen, zeg in 3 maanden,
door de besparing betaald wordt
en men daarmede vervolgens f 10
per dag kan verdienen. dan zal
men inzien dat het kortzichtig zou
zijn om deze moderne gasgeneratot' te negeeren.
Als het gaat om afstanden van
een 500 km. per dag af te leggen
dan kan men voor de zoo juist
becijferde groote besparing wel
over hebben om na eenigen tijd
stilstaan het even wicht te herstellen.
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En ook dit is zelfs niet noodig,
daar het evenwicht bewaard kan
worden door een exhaust-enje het
gas te laten afzuigen als de rnotOTgestopt is.
N ogmaalê wil ik er op wijzen dat
de installatie op de Old's op eenige punten nog wat provisorisch is
ingericht en dat er dus redenen
zijn om aan te nemen dat het bij
volledig afgewerkte installaties beter gaat.
Trouwens, als dit niet het geval was, zou dan Mercedes-Benz
he! patentrecht voor in Duitachland te leveren installaties gekocht
hebben, en Latil, naar mij werd
medegedeeld een 40 à 50 installaties per maand koopen om op
hun wagens te monteeren?
Zou dan eerstgenoemde
fabriek de moeite genomen hebben om de uitvoering in nog
passender vannen te gieten en
laatsgenoemde er met het oog op
het achteruitgaan der motorcapaciteit (doordat kolengas inferieur
is aan het gas dat benzine levert)
passender motoren, d.W.Z. motoren met grooter zuigerverplaatsing
bij fabriceeren?
Iemand die zich zoo'n installatie
wil aanschaffen zal er zich van bewust moeten zijn dat tegenover het
daarmede te behalen voordeel wat
moeite zal staan voor de bediening, het reinigen en het onderhoud en hij zal voor zichzelf moeten uitmaken of het voordeel hem
die moeite waard doet zijn.
Ik eindig deze beschouwing met
de opmerking dat het eer st e
deel van mijn proefrit mij de overtuiging geschonken heeft dat het
goed kàn gaan.
De groote motor liep hard weg
met de lichte tweezitter Old's.
Heeft men een geval waarin
een benzinemotor onder zekere
omstandigheden z'n handen vol
heeft om een bepaalde snelheid
aan den wagen te geven, dan moet
men er op bedacht zijn dat een
geringere snelheid zal worden behaald als diezelfde motor onder
dezelfde omstandigheden met 30thracietgas gevoed wordt.
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