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Ford's ••Nuele07l" fantaatemodel 'Van een.au(omo1.rie1 met aandrijving doOI"ato.;nn-
ene-rgie. betiehaamt een. cmdeneh4tting 'Van de factoren, 'Welke zich tegen de
uitvoering lIlin. het kernspliLstngsproclU "o:on. boord" oon een uoe1'tuig 'Ve1'Zetten;

Waar gaan we (misschien) heen?
IV

door

Ir. J. w. VAN WAMELEN

Het tweede en derde artikel van dit kwar-
tet waren gewijd aan die twee krachtbron-
typen welke in een niet al te ver verwijder-
de toekomst ernstige rivalen voor de tegen-
woordige automoblelmotor beloven te wor-
den: de NSU-Wankel·viettaktmotor met ro-
terende )ruigers, en de gasturbine (waarin de
krachtsontwlkkeling niet periodiek doeb
continu gesc:hiedt, door een ononderbroken
,.straal" verbrandingsgassen tegen de aehoe-
pen van bet razend snel draaiende turbine-
rad).
Belde machinefypen vertonen in bun he--
dendaagse eXperlmen.tele uitvoering waar·
devolle eigenschappen en aanmoedigende
bedrijfsresultaten, maar vergen in verscbil-
lende opzichten nog verbetering voordat de
rekening van hun voordelen en ~akke
-punten een batig saldo van die aard zal
opleveren. dat zij rijp mocen worden lJeacbt
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Atoomenergie alleen Indirect van (grootl)
toekomstbelong. • Riante vooruitzichten
op lange termijn. - Elektrische traetJe.

voor commerciële toepasslnc en .. kansrljke
concurrentie tegen de "dienstdoende" ben-
zine- of Dieselmotor, waarvan bet einde der
ontwikkelingsmos:eJJjkheden in zicht is. Dat
met de "opvoeding" van de NSU-Wankel·
motor en de casturhine tot automobiel·
krachtbron noc jaren zullen zijn gemoeid,
menen wij in de vorige artikelen naar beho-
ren te hebben laten uitkomen.
Jtjjken we verder de toekomst in, dan blij-
ken daar mocelJjkbeden te schemeren waar-
van de verwtttenUjkinj: een waarlijk revo-
lutionaire invloed zou Uitoefenen op de
automobielbouw en de tecbniscb-eeonom1~
scbe aspecten van het autoverkeer,
Het list min of meer voor de hand, in dit
verband aan het gebruik van atoomenergie
te denken, maar men behoeft geen professor
in de kernf3s.ica te zijn om alras tot de con-
clusie te komen, dat atoomsplitsina aan
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lnrichH:rtgsprinctpe 'DClfl em zogenaamde
b'/'al'iàiitojcel (l4ge e.mpel"atuut'type), wll4rin
\lOO'/' <mbepe'/'kte duu,. eleJd'l'icltdt tlJO'I'dt
opgewekt bij eontiruJ·toevot'l' 114n wate'r-
atoj en zuuratoj, die doo'/' de holle, po:reu-
ze koolelekt/'oden in contact komen met
k/JliumloOg, junge'/'C1UJ. alB e1ektroliet ell
nW verbruikt.

paalde capaciteit in de loop der laren beel
wat lichter en eompacter is geworden, het-
geen leidde tot een dienovereeDkomatige
vergroting van de Hactieradius" voor een
gegeven vehikel met een gegeven batterij-
gewicht (01 -vclume), Maar toch nog altJ,jd
wordt het nuttige toepassingsgebied voor
elektriSChe aandrijving van dit type bepaald,
enerzijds door de beperkin, van bet aantal
dagkilometers en van de hoogste rlIsnelhe1d
I'Ilét een nog acceptabel stroom.verbnlik; an-
derzijds door die bedrljfsomstandilJhêden
waaronder de specifieke voordelen van de
bewuste aandrijvlngsvorm het beste tot hun
recht komen. Laten we eens nagaan welke
deU! dealden zijn.
Elektriscb.e tractie is volkomen gerUisloos,
reukeloos. ,,smetteloos" en vibraüevrij; ze
kent géén uitlaatgassen, géén kOppeling,
géén ver3l'iellingsbak, nooit start-, amerings.,
of koelingsproblemen. en aéén smeerolie-

Hl

verbrttlk dat dij naam verdteilt. TWee tot,.
lectors met twee stèl koDlbor8telS vormen
praktlscl\ de enige motorlsehe storinp- en
slijtqebron. Daarte,enever staan uiteraard
de storlngskansen en bet onderhoud van de
batterij. De snelheidsregeling, door middel
van een ,,strQOmpedaal" en een rempëdaàL
is de eenvoud zelf, en de koppelkarlikteri&.
tiet van de gellikstrOommCitor zorgt voor
snelle aet:eleraUe. (GemeenllJk zijn er twee
elektromotoren. via een toerentalvertragen.
de 1andwieloverbrenging vast met de beide
achterwielen gekoppeld). TUdens non-aeti.
viteifs-perioden van betekenis wordt de
wagen, die met een ingebouwde gé1llkrieh-
ter is uitgerust, "aan een stopcontact ge-
legd" voor het bijladen der batterij.
GWen deze kenmerkenlllst laat het :deb
begr:ijpen, dat accumUlator-wagens en -wa·
gentjes tot op heden worden gevraagd voor
stadsbesteldiensten e.d., meer in bet bij-
ZOnder met aflevering huiB-aan-huis; kori-
om, voor gebruiksdoeleinden waarbij de
noodzaak tot om de haverklap stibJtaa:i):
zowel de afgelegde afstarid als de bereik-
bare snelheid vèr-gaand beperkt, en be,-
drljf.som5tandigbeden scbept die 'VOOreen
benZiJiemotor zo onaeveer de ongunstlgat
mogeljjke zijn. Verder is de elektrische aan.
drijvina logischerwijs populair voor tran~
8porttaken waarbij de absolute gertJilloos.
beid of/en het ontbreken van uitlaatgassen
opgeld doet, terw£jl in Amerika door dUI.-
:tenden dames een elekttilK!h gedreven bood-
scllappenvehfkel blijkt te worden g~refe-
reard. HoofdZakelijk: - zo niet uit.sluitenCi
- hl de U.s.A. vindt men dan ook de fa-
brikanten van personenvervoermiddelen
met tractiebatterij welke DIet tot de cate;-
gorie der invalidenwagentjes, golfterréin-
karretjes, e.d., behoren. docll evenmin. de
aln!.etingen en het aspeet van gewone auto's
bebban. enkele taxi-aeries ultgellOndero.
Natuurlijk zou een, per ampère-uur veel
lichter en kleiner elektriciteltsreservoir d8I1
de tegenwoordige accu lang niet alleen voor
v~dtijvihg bijzonder welkom zijn.
Zoals ook op menig ander gebied leveren
hier defensIebelangen de sterkste stimulans
tot een tecbniacbe vooruitgang, waarvan dan
eveneens voor andere doelelnden wordt ge-
profiteerd. Verscheidene grote Ame.:iiUan-
se ondernemingen houden zich Intensld
bezig met de ontwikkeling van een geheel
nieuw batterijtype waarmee - indien haar
pogingen succes hebben - aan Uehte auto's
een "bewegingsVJijbeid" zou zljn te géven
die 'VOOrWIe autogebruikerIJ géén noemens-
waardige beperking meer betekent ten op-
zichte van hun normale rljpra.ktJjk.
Wanneer we een wagen vaD. hoog tot laag
tempo afremmen, raakt hij een dosis be'WC-'
gingsenergie kwijt welke normaliter in rem-
wrijvingswarmte wordt omgezet, en dus
verloren gaat. strévend naar een verboogde
efficiency . voor batterijvoertuIgen. doktert
men nu ijverig aan de verwezenlllk:ing van
bet, op zieb%elt reeds bejaarde Idee om elke
opzettelllke, vertraging van een snel-rIjden-
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bet, bij bntlading afgegeven kwantum elek-
trische enel"gie), en ten derde van bet DUt.-
tig effect der eleklromotoreD. Het totaal.
ciJfer ziet er nogal bedroevend uit, máär •••
de verhouding van de chemische energie in
1 liter benzine tot het daarult verkregen ar-
beidsvermogen aan de drijfwielomtrek van
ome a:ewone auto's Is evenmin een rende-
ment om over naar huls te BChrljven.
Zowel met het oog op een zo economisch
mogelijke produktie van drijfkrncht in bet
algemeen - de automobielaandri,lving 18
daarvan slechts één facet - als in verband
met de verdiensten van de elektromotor
voor industrieel gebruik en voertulgtractle,
zou het wel bijzonder prettig zijn om elek-
triciteit te kunnen voortbrengen op een
wijze, waarbij wat minder ,.aan de strijk-
stok blijft hangen" dan wanneer men een
dynamo laat aandr.ijven met het mechanisch
arbeidsvermogen, dat een motor Of turbine
leven als resultaat van een ingewikkeld ge-
doe met hete gassen die door het verbran-
den van een vloeibare of vaste brandstof
worden gevormd.
Bet behoeR daarom Idet te verwoudenn
ü,t he' menselijk vernuft zlClh beeft ,rer1C1bt
op methoden voor een meer :reClbtstreekse
prodakUe van elektrUtlbe l'U ebemlsClbe
ener«le, door middel van een procell. waarba
de enerpe-huaenvormen warmte en me-
ebanlscb arbelclavermopn Diet meer voor.
komen.
Heel merkwaardig is bet echter, dat al in de
eerste belft van de 1ge eeuw in deze rich-
ting werd geëxperimenteerd, zij bet zonder
sueees, nadat reeds in 180HI) Sir Humphrey

van een elektriclteU-produceTffide hoge-temperatuur brandstofcel, $V-
Ketel(l(lT, Amsterdam. Z\j werkt met toevoer van zuurstof (in de lucht)

·'~ol"'OII~lIde (jn lichtgas). Plaatvorm.ige, geperforeerde elektroden, met een laag elek-
traliet ertussen.

tWCHT

KooLDIOXIDS
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