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C. W. STANTS

L.P.G.
in een brandpunt

van

autotechnische

belangstelling

De Nederlandse L.P.G. Vereniging
heeft gemeend een persontvangst te
moeten organiseren niet alleen met de
automobielvakpers, doch eveneens met
de dagbladpers en met redacteuren van
enkele Nederlandse landelijke brand-
wee.rtijdschriften. De directe aanlei-
ding hiertoe is geweest een ongeval
dat zich in Nijmegen heeft afgespeeld
en waarbij - als gevolg van onjuiste
voorlichting - veel onrust is gezaaid
onder vele duizenden L.P.G. berijders,
uiteraard de nietdeskundigen.
Dat daarnaast tevens voor het eerst
een inzicht kon worden gegeven over
een moderne ontwikkeling bij diesel-
motoren, die voor een groter of klei-
ner gedeelte eveneens op L.P.G. kun-
lien draaien en daarbij uit veler ge-
ziehtspunten gezien, grote voordelen
bieden, waarbij Nederland in feite bij
het onderzoek momenteel leidend is,
was een reden te meer om een uiteen-
zetting over L.P.G. te geven. Want
juist een dergelijke foutieve voorlich-
ting kan daarbij in andere landen, die
met de grootste aandacht onze ontwik-
kelingen op het gebied van dieselmo-
toren volgen, de indruk verwekken
als zou dat L.P.G. toch maar gevaar-
lijk spul zijn.

Nijmegew
Wat het Nederlandse publiek te horen
kreeg op die 22e november 1962 was
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De experimenten te Delft, bij het RAl-TNO Instituut, zijn van belang voor vde
Europese automobielfabrieken. Deze foto toont een Iligemeen overzicht van een
Volvo-motor op de proefstand. Links de waterrem, rechts de motor, bovenop de
motor de speciaal ontworpen apparaWur voor het constant houden van de toe-
voer IRchtdruk. Midden op de foto de heer ir. Ingemar Nelson van Volvo, redtts
de Ileer J. v. d. Weide, links de /leer L. Visser, beiden van het RAI~TNO Instituut.

lang niet mis. We willen slechts enkele
zinnen aanhalen uit een groot opge-
maakte reportage hierover in een der
Zuid-Nederlandse dagbladen. De kop
gaf meteen de volle sensatiemaat:
"Enorme explosie te Nijmegen".
"Poging auto te starten vernielde 20
huizen."
En dan verder ergens in de tekst het
volgende:
"Zware balken van dakconstructies
waren grotendeels versplinterd deze
huizen moeten grotendeels worden af-
gebroken en worden herbouwd. Het
huisraad van de dichtstbij liggende
woningen was totaal versplinterd "
Maar het allerergste was: .. toen bij
het starten van een personenauto in
Nijmegen een L.P.G. tank van de wa-
gen explodeerde "
Dit is daarom zo erg, omdat een on-
deskundige zo iets zonder meer aan-
neemt. "En als een L.P.G_ tank kan ex-
ploderen", zo redeneert hij "dan kan
dat met mijn L.P.G. tank eveneens gc-
beuren en dat is mij te gevaarl ijk", Zo

zal h~i denken. En laat zijn L.P.G. ap-
paratuur wegnemen. Dit is verschei-
dene malen gebeurd, als gevolg hier-
van.
Bij deze enkele uittreksels willen wij
het laten. want bij alle berichtgeving
kwamen dezelfde feiten naar voren:
zowel in het oorspronkelijke A.N.P. be-
richt als bij de aansluitende radio- en

televisiereportages, en de meeste
krantenverslagen. Waarbij overigens
moet worden opgemerkt, dat uiteraard
de vakpers veel terughoudendheid
luonde en eerst informaties bij de
N_E.V. inwon. alvorens commentaar te
geven, hetgeen ook dool' onze grootste
kranten werd gedaan.
Natuurlijk zijn wij de dag erop naar
Nijmegen gegaan en hebben tel' plaat-
se met alle erbij betrokkenen gespro-
ken: brandweer. politie, arbeidsin-
spectie, de eigenaar, buren, iedereen
die wat te maken had met dit ongeval.
Want we wijden uiteraard gaarne de
waarheid weten om die waarheid door
te kunnen geven aan de betrokkenen.
Een waarheid, die uiteraard alreeds bij
voorbaat vast stond: geen L.P.G. tank
kan exploderen!

Geen LPG umk; Iwn e.t'ploderen
Dit is eigenlijk te simpel om over te
praten. Want wat is het exploderen
van een tank, dus een gesloten vat,
eigenlijk' Er zijn in feite maar twee
mogel ijkhedon waarbij een vat DI ketel
of tank kan exploderen. of wat in vele
gevallen hetzelfde is, kan barsten. Bei-
de hebben een gelijksoortige oorzaak,
een te hoge inwendige druk. Bij wat
wij echt "exploderen" zouden willen
noemen. moet in het inwendige van dat
vat een brandbaar mengsel tot ont-
branding komen, waarna dool' de daar-
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uit resulterende drukverhoging de
tankwanden scheuren.
Zoiets komt wel voor bij bepaalde
werkzaamheden aan vaten, die dun in
het algemeen dunwandig zijn. Men
denke aan lege olietanks, of benzine-
tanks, waaraan werkzaamheden wor-
den verricht, waarbij vaak door de
hitte van een lasvlam olieresten ver-
dampen die dan met lucht vermengd
tot ontploffing komen. Dat gebeurt elk
jaar wel enkele malen in om; land.
Meestal met dodelijk gevolg voor de
lasser of andere in de buurt staanden.
Met een L.P.G. tank is dil nimmer
mogelijk.
Ten eerste behoeft er nooit aan gelast
te worden (dat mag ook niet), en ten
tweede: in een lege L.P.G. tank zijn
nooit ontbrandbare resten aanwezig.
L.P.G. is veel te vluchtig en verdampt
volledig eruit, als de tank open is.
Hel tweede. veel vaker voorkomende
"explosietype" voor vaten. ketels of
tanks is, dat van zo'n apparaat - een-
voudig dool' het oplopen van de druk
dool' andere oorzaken dan verbranding
- de wanden barsten. Dat dit met gro-
te kracht kan gebeuren is duidelijk,
wanneer men denkt aan het barsten
van stoomketels, wanneer b.V. de veilig-
heden zij n vastgezel en de ketel te heet
wordt en de druk te hoog, waardoor
hij barst. Als de veiligheden werken,
kan dit eenvoudig niet. Alleen stoom-
ketels zij n gevoelig VOOI' corrosieve
aantasting, waardoor plaatselijk de
sterkte ernstig kan verminderen.
Kan zo iets met een L.P.G. tank ge-
beuren? Bij autotanks. die alle al-
lereerst op sterkte dool' het stoomwe-
zen zijn gekeurd, waarbi] een aanzien-
lijk hogere druk dan de onder normale
bui ten Iueh ttempera turen voorkomende
dampspanning wordt toegepast, kan
alleen een te hoge druk ontslaan,
doordat, ofwel de tank veel te heet
wordt, ofwel de tank helemaal vol ge-
tankt is en dan warm wordt, b.v. door-
dat ze helemaal vol midden in de hete
zomerzon wordt geplaatst. Verbran-
ding in de tank kan namelijk nooit op-
treden. Ten eerste is er geen explosief
mengsel aanwezig en ten tweede staat
de tank altijd onder druk zodat, als er
een lek zou kunnen optreden, de in-
houd naar buiten wordt gedrukt en
nooit iets in de tank van vuur kan
voorkomen.
De tanksterkte blijft altijd maximaal.
wan! corrosieve aantasting treedt hier
niet op. Daarnaast kan ook de druk
door warm worden niet te hoog op-
lopen, want de veiligheden treden in
werking als die druk zou oplopen.
Ja, als een tank geen veiligheden zou
hebben dan zou een L.P.G. tank,
b.V. bij een garagebrand kunnen bar-
sten. Dit echter is nog nimmer gebeurd,
bij een autotank wcl te verstaan. El'
zijn garagebranden in Nederland ge-
weest, ontstaan in de schakelkast van
het elektriciteitsnet. Alle geparkeerde
wagens waren "total loss", waarbij
vooral de benzine uit de dunne ben-
zinetanks to! de felheid van de brand

bijdroeg. Alleen de L.P.G. tank was
na de brand steeds intact, en veelal
nog voor een behoorlijk deel vol met
L.P.G.
Waarom niet alles via de veiligheid
weggeblazen werd? Omdat, de druk
te hoog opliep en de veiligheid in wer-
king trad, het uitstromende L.P.G_ zijn
verdampingswarmte aan zichzelf ont-
trok, waardoor de temperatuur in de
tank daalde en de veiligheid zich weer
sloot. Dit voorkomt dat de tank te heet
wordt.

Brandweer
En toch is de brandweer "als de dood"
voor L.P.G. tanks, "levende bommen"
zoals een zekere brandweercomman-
dant uit het zuiden van Nederland voor
de TV al maanden geleden opmerkte.
Waarvoor deze op niets gebaseerde
angst? Omdat de huishoud buta- en
propaflessen niet van een veiligheid
zijn voorzien en - als er dan brand
uitbreekt - deze flessen inderdaad
dool' te hoog oplopende dampspanning
kunnen barsten.
Hetgeen een spectaculaire en lawaaiige
gebeurtenis is en niet van gevaren ont-
bloot. Man]" hetzelfde zou ook met zo'n
fles zonder veiligheid, gevuld met wa-
ter, kunnen gcbeuren. De schuld is dan
ook niet de inhoud, doch dat men bij
deze veelvuldig gebruikte flessen geen
veiligheid behoeft te gebruiken.

Hetgeen dus uitgesloten is bij geheel
door het Stoomwezen gecontroleerde
auto L.P.G. tanks. Ja, zal men misschien
willen vragen: "kan zo'n tank door een
botsing niet worden kapotgestoten?
Zoiets gebeurt immers regelmatig met
een autobenzlnetank, waaruit elk jaar
afschu welij kc verbrandingsgevallen
resulteren."
Een benzinetank is, zoals men weet,
erg dun. Met een hamer slaat men er
zonder meer doorheen, komt de ben-
zine eruit en vliegt makkelijk in brand.
Probeer dat maar eens met een L.P.G.
tank, die minstens een vier mm dik is
(voor grote tanks zelfs tot 8 à 9 mm!)
Met geen hamer slaat men er een gat
in. En dan de vorm van de tank. Die
is cilindrisch, met gewelfde zijkanten.
Alle vlakken zijn gebogen, alles
schampt er, wa! bij een botsing kan
gebeuren, van af en de tank blijft
geheel intact.
Er hebben heftige botsingen plaats ge-
had met auto's, die op L.P.G. reden.
Natuurlijk. Met elkaar en met een
trein b.V. Bij die treinbotsing, hier in
Nederland, werd de tank geheel los-
geslagen uit de auto en kwam vele
tientallen meters verder terecht in
een spoorweghuisje langs de baan. Ge-
heel intact. Wel waren natuurlijk alle
leidingen afgerukt. Maar dat had
slechts tot gevolg, dat bij elk appen-
dage de doorstroombegrenzer in wer-

Een zeer moderne, voorn.amelijk elektronische. meetapparatuur, staat opgesteld
In een apart RAl-TNO motoren-laboratorium. Als proefmotor staat een Volvo
(J)l rl(~ wa/errem.
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king trad en slechts door een gaatje
van rond 1 mm' L.P.G. kon uitstro-
men, hetgeen nooit tot brand heeft
gevoerd. Want dat kan als het al ging
branden, met een natte doek of zo
geblust worden.
Ja de sterkte van een L.P.G. tank is
zo groot, dat ze daarom levensreddend
kan werken.
In Zweden zijn de laatste maanden
enkele afschuwelijke verbrandingsen-
gevallen voorgekomen met Volkswa-
gens, waarbij de zo gevaarlijke voor
zittende benzinetank scheurde en de
benzine in brand vloog. Daar adviseert
men dan om op L_P.G. te gaan rijden
en de L.P.G. tank voor te plaatsen,
waardoor dat gevaar tenminste voor-
komen wordt. De tank kan dan, zoals
in Nederland is gebleken, levensred-
dend zijn doordat ze de voorinzitten-
den beschut als een pantserwand.

MaaT w.at gebeuTde er dan te
Nijmegen?
Als het de tank niet is, wat gebeurde
er dan in Nijmegen; waardoor dan die
"explosie"? Men kan het eigenlijk van
te voren vaststellen zelfs zonder iets
te hebben gezien. Als een L.P.G. auto
in een gesloten garage staat, kan er in
deze gesloten garage een brandbaar
mengsel van L.P.G. en lucht ontstaan,
alleen wanneer er L.P.G. lekt. Kan
dat? De Nederumdse L.P.G. Vereni-
ging zegt zonder meer, als de instat!o.-
tie ge7J'l,(Wkt is volgens N.E.V. 0001'-

schriften: Neen. Kort en kTachtig.
Bij de gehele apparatuur is slechts één
plek waar dit wel kan voorkomen. De
leidingen en apparaten zijn aUe safe.
Die plek is de verdamperdrukregelaar.
En wel de tweede trap. De klep van de
tweede trap kan b.v, door vuil niet
helemaal sluiten. Dan blijft er L.P.G.
doorstromen, weinig weliswaar, maar
na een hele nacht verblijf in de garage,
toch voldoende voor een explosie.
De beveiliging hiertegen is even sim-
pel als afdoende: een elektrisch be-
krachtigde afsluiter, die als het con-
tact aan staat, dus bij draaiende motor,
tegen een veerwerking zijn klep open
houdt. Zodra het contact "af" is gezet,
valt de _bekrachtiging weg en sluit de
veerdruk de klep van de afsluiter.
Deze afsluiter behoort standaard te zijn
bij elke installatie en alle N_E.V.-leden
houden zich daar rigoureus aan.
Wat was de fout nu in Nijmegen? Een
apparaat, waarbij de verdamperdrukre-
gelaar niet correct was gemonteerd, nl.
horizontaal inplaats van verticaal.
Daardoor kan het open blijven van de
tweede drukregeltrap door vuil mak-
kelijker plaatsvinden dan wanneer de
verdamperdrukregelaar zodanig is ge-
monteerd dat de membraan en de klep
van deze tweede trap verticaal staat.
En dan, de grote tekortkoming: er was
geen solenoïde, geen elektrische afslui-
ter gemonteerd. Zonder twijfel heeft de
tweede trap de hele nacht gelekt. In
een éénwagengarage zonder enige ven-
tilatie. Vennoedelijk was de garage
vol, toen de eigenaar omstreeks acht
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uur ging starten. Opmerkelijk is dat
hij de algemene beveiliging tegen uit-
lekkend LPG niet heeft opgemerkt,
ook een "ingebouwde" veiligheid, die
er altijd is: de typische geur. Waar
juist hierom ~ is een odorant "inge-
bouwd", die zo opvallend is dat zelfs
minimale hoeveelheden L.P.G. duidelijk
geroken worden. Misschien was een
heftige neusverkoudheid er de oor-
zaak van, dat de eigenaar het niet
rook. Onder het starten zal ergens een
vonk zijn ontstaan, die de L.P.G. plus
lucht ontstak. Met gevolgen! Behalve de
garage waar het gebeurde, werd. ook
de ernaast staande éénwagengarage
(halfsteens muurtje) vernield. Het
huis van de eigenaar kreeg, deze stond
midden in de clrukgolf, flink wat
scheuren, twee schuurtjes werden door
de brandweer gesloopt. En natuurlijk
sneuvelden er een aantal ruiten. En
wat al die vernielde meubeltjes be-
treft? Och wat zal ik daarvan zeggen.
Alleen dat de TV van eigenaar van de
auto nog intact was. De volgende dag
was van schade, behalve aan het huis
van de eigenaar, niets meer te zien, be-
halve dan enkele nijvere schilders, die
nog bezig waren nieuwe ruiten hier
en daar in te zetten.

Venige appaTatuuT
Allereerst dit: ongeacht alle geïmpro-
viseer, alle plaats gehad hebbende
slordige montage, alle weglaten van
automatische afsluiters is er in totaal
in de zevenjarige Nederlandse praktijk
maar een zeer klein aantal ongevallen
voorgekomen als gevolg van tekortko-
mingen aan de installaties. En geen
enkel ernstig persoonlijk ongeval.
Ook deze eigenaar had niets. En wordt
dat krantenbericht over "twintig ver-
nielde huizen door enorme explosie"
dan -nlet lachwekkend, wanneer er
meteen in kader bijstaat: "niemand ge-
wond!"
De N.E.V. wilde nu aan de pers tonen
dat zelfs dat weinig voorkomen van
ongevallen nog te veel is. Ze mogen
helemaal niet voorkomen, voor zoverre
de mens zelf niet faalt, Daartoe werd
apparatuur getoond die onder N.E.V.
auspiciën ontwikkeld is door een der
grote N_E.VAeden, L.P.G. den Hartog
Amsterdam N.V., die de Landi-appa-
ratuur wetenschappelijk verantwoord
heeft doorontwikkeld tot volstrekt vei-
lige apparatuur. Met de juiste mate-
rialen voor leidingen, kabels, filters,
etc., apparatuur die in feite op elk
automerk en type wordt afgestemd.
Gelukkig begint het besef dat het bes-
te maar nèt goed genoeg is op dit
gebied sterk door te dringen, waaraan
het zeker te danken is dat deze appa-
ratuur verreweg het grootste gedeelte
van de markt heeft en ze momenteel,
na vergelijkende proeven, door ~ zo-
als reeds bekend is ~ twee grote auto-
mobielfabrieken als fabrieksappa-
ratuur is uitverkoren: Volvo Zweden,
die voor alles kwaliteit in al haar ont-
werpen en produkten als standaard wil
hebben en Nissan, een der grootste
Japanse autofabrieken.

Fail-~afe
Gebeurt er een spectaculair ongeval,
dan kan men er bijkans zeker van zijn
dat een tweede gelijksoortig ongeval
binnen enkele dagen plaats vindt, Het
is of de voorzienigheid daarbij uitgaat
van: nu maar tegelijk alles, opdat het
probleem definitief kan worden behan-
deld.
Na Nijmegen gebeurde enkele dagen
daarna in Enschede, overigens zonder
spectaculaire gevolgen als alleen een
vernielde garage, iets dergelijks. En
daar was de beste apparatuur met een
automatische afsluiter, goed. gemon-
teerd gebruikt. Begrijpelijk dan ook.
dat enkele aanwezige journalisten bij
de persontvangst der N.E.V. de vraag
stelde: hoe kan dat nu? Want dan was
die veilige N.E.V. goedgekeurde appa-
ratuur blijkbaar toch niet veilig ge-
noeg?" Het was goed dat de voorzie-
nigheid oorzaak was dat deze vraag
gesteld kon worden. Want dit is het
probleem van alle constructies: 100 %
veilig is niet te maken. Tenminste eco-
nomisch niet te maken. Ongevallen
zullen blijven voorkomen, want risico's
zijn er altijd.
Hier moet altijd gezocht worden naar
een optimum aan veiligheid tegen eco-
nomisch aanvaardbare kosten. Zeker
er is gemakkelijk genoeg volledig fail-
saïc L.P.G. apparatuur te bouwen,
maal' die wordt technisch te gecompli-
ceerd en niet meer praktisch. En veel
te duur.
Wat er dan in Enschede gebeurde? De
volgende startprocedure: 's Morgens
vroeg de auto starten, de wagen met
dTuaiende motoT in de garage laten
staan, waarna de eigenaar terug gaat
naar huis b.v. om zich verder aan te
kleden, te ontbijten of iets dergelijks
om dan na verloop van tijd naar de
garage te gaan, waar de warme auto ge-
zellig staat te wachten. Tja, alleen dit-
maal was de motor afgeslagen. Wat
immers altijd wel eens kan gebeuren.
E-n het contact stond aan! Misschien
- wie weet, (het was vrij koud) ~was
de verdamper wel bevroren, wat kan
als de motor stationair bij koud koel-
water blijft draaien. En dan blijft
L_P.G uit de tweede trap uitstromen
En de automatische veiligheid werkte
niet omdat het contact immers
aanstond?
Tja, als men dan start, niets ruikt maar
wel een plof krijgt, kan men dan de
apparatuur of de brandstof de schuld
geven? Is benzine de schuld, wanneer
in een open bak de handen worden ge-
wassen en de handenwasser houdt een
brandende sigaret in zijn mond?
En toch bleek ook hier weer de grote
veiligheid van L.P.G. want, niettegen-
staande deze volkomen onverantwoor-
de handeling, el' was geen enkel men-
selijk letsel.

De pers en het buitenmnd
Ware het nu niet dat vele Europese
landen nauwlettend volgen wat in Ne-
derland begonnen is voor veilig en
economisch autorijden, waarbij meer
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en meer de vermindering der luchtbe-
smetting op de voorgrond komt, och,
dan zou de N.E.V. wetend dat sensa-
tionele krantenberichten maar een-
dagsvliegleven hebben, er niet zoveel
aandacht aan hebben gegeven
Maar nu was het anders. Nu kon het
buitenland misschien schrikken van-
wege die "onveilige" L.P.G. Waarmede
aan onze hardwerkende constructeurs,
die deze brandstof wezenlijk veiliger
hebben gemaakt dan benzine, onrecht
wordt gedaan.
En het wezenlijk baanbrekende werk,
dat namens de N.E.V. bij het R.A.!.
TNO instituut in Delft wordt verricht,
in zijn ontwikkeling wordt gehinderd.
Daarom en daarom alleen heeft de
NEV dit ongeval te Nijmegen tevens
aangegrepen om de pers het een en
ander te vertellen over de dieselmotor-
experimenten met L.P.G.

Buitenlucht/)esmettillg.

Het begin van experimenten met die-
selmotoren en L.P_G. is in de U.S.A.
gedaan. Ongeveer een jaar of vijf ge-
leden zijn daarover enkele SAE ge-
schriften verschenen. Men had daarbij
twee doeleinden op het oog: vermin-
dering van zichtbare diesel rook, teza-
men met een mogelijke vermogenver-
betering van de diesel en een gunsti-
ger eindkoppelverloop. De gevolgen
waren gunstig. Men liet de diesel b.v,
tot op 60 % van zijn maximum vermo-
gen op gasolie draaien om, als men
meel' nodig had, L.P.G. via de inlaat-
luchtleidingen toe te voegen. De resul-
taten waren vocrtreffehjk. Men had
heldere uitlaat en ook kon men een
tien ,,!,. verbetering in maximum ver-
mogen realiseren. Met betere eind-
acceleratie. Zonder zwaardere belas-
ting voor de diesel. Vooral dit laatste
had in de U.S.A. de belangstelling,
meer dan de verbetering van het roken
van de diesel.
Maal' sindsdien is er veel veranderd
in de wereld. Het steeds grotere aan-
tal motoren op de weg maakte het
probleem der luchtbesmetting - voor-
al in de steden - steeds ernstiger. En
daarbij niet alleen de zichtbare be-
standdelen in de uitlaat, ontstaan door
kraakwerking tijdens de verbranding.
Daarbij speelt ook het "smog"probleem
een steeds grotere rol. Over deze die-
seluitlaatproblernen, evenals die van
benzinemotoren, bestaat momenteel
een bijkans onoverzienbare literatuur,
waardoor ook steeds sterker de aan-
dacht getrokken wordt van publiek
en autoriteiten op dit gebied,

Hoewel nog lang niet volledig, weet
"men" langzamerhand toch wel vrij
veel van deze problemen. Bij de ben-
xinernotoren is het grote probleem de
zeer giftige CO, die nu eenmaal bij
de carburateurmotoren onvermijdelijk
is. Veel CO bij accelereren, nog veel
meer bij deceieren en veel bij statio-
nail' draaien. Zo veel vaak, dat jaarlijks
een aantal doden door pure vergifti-
ging het gevolg is, maar een veel gro-

ter aantal doden het gevolg is van
door CO bevangen bestuurders, die
ongelukken veroorzaken. Het CO-ge-
vaar is - zoals bekend - bij L.P.G.
zoveel minder dat men met L.P,G, ge-
dreven vorkheftrucks in gesloten ruim-
ten mag gebruiken. zonder gevaar voor
teveel CO in de lucht.

Bij diesels is het CO probleem van
weinig betekenis. Maar des te groter
zijn de andere problemen. Allereerst
het vuile roet in de uitlaat. Vies en
vuil is het. Terecht verzet men zich
meer en meel' legen deze vervuiling
van de atmosfeer, vervuiling van de
steden, van de mensen. Rijdt u maar
eens een hele dag over een autobaan,
wanneer er weinig wind is en kijkt U
dan, na de rit, maar eens naar Uw eens
wit geweest zijnd overhemd. Toch is
dit roet voor de gezondheid niet zo erg
als CO bij benzinemotoren. Maar dat
zijn wel onverbrande koolwaterstoffen,
die bij diesels uit de uitlaat komen.

Volgens zeer gecompliceerde chemi-
sche gebeurtenissen, ontstaan bij het
diesel verbrandingsproces nieuwe kool-
waterstofverbindingen, waarbij ook
de stikstof uit de lucht een binding
aangaat. Deze produktcn, onzichtbaar
in de uitlaat, zijn zeer hinderlijk. Al-
lereerst zijn ze sterk agressief voor de
slijmvliezen van ogen, neus en oren.
Maar daarnaast vormen deze gecom-
pliceerde verbindingen een hoofdbe-
standdeel van de zo gevreesde "smog".

"S1nog".
Wij Nederlanders denken, wanneer we
iets over smog horen, allereerst aan
de Londense smog. Die echter is heel

iets anders dan de smog waarover we
het hier hebben, Bij de Londense smog
zijn het namelijk vooral het vuil en de
gassen dle ontstaan bij de verbranding
van kool in de ontelbare kolenvuren
van de Britten in hun huizen.
De smog waarover wij het hebben is
in hoofdzaak tot de warme klimaten
beperkt. Veel zon, blauwe lucht, veel
ozon in de lucht, weinig luchtverplaat-
sing plus de stikstofverbindingen uit
de diesel uitlaat vormen de smog, zoals
in Californië, in steden als Rome, We-
nen, enzovoort,
In vele steden beginnen de autoriteiten
zich te weren. Wat te denken van de
Belgische Buurtspoorwegen, waar men
momenteel bezig is alle dieselbussen
die in de grotere plaatsen rijden te ver-
vangen door L.P.G. bussen? Gebeurte-
nissen, die ook in andere Europese
steden navolging ondervinden.
Kortgeleden zijn in zekere steden van
het Midden Oosten algemene verbods-
bepalingen voor diesels van kracht ge-
worden, Waar dat heen moet?
Zoals men weet zijn in Europa prak-
tisch aile grotere motoren diesels en
het is dus begrijpelijk, dat iedereen ge-
interesseerd is in mogelijkheden de uit-
laatproblemen van de diesel op een-
voudige manier te ondervangen.
Om deze reden heeft de N.E.V. de op-
dracht aan het R.A.I.-T.N.O.-instituut
gegeven, om na te gaan wat de diesel
die draait op L.P.G. doet, als motor
zelf, en in zijn uitlaat. M.a.W. hoe rea-
geert de diesel op L.P_G,
Zeer moderne, voornamelijk elektroni-
sche meetapparatuur is daartoe opge-
steld in een apart R.A.I.-T.N.O. moto-
renlaboratorium. Er staat als proef-

Het meten in Itet RAl-TNO ln~tit-uut geschiedt !!ooral elektronisch. De daarvoor
verantwoordelijke (mderzoeker, de heer L. P. MC/c. GiUuvry, beoordeelt Ilier de
oscilloscoopdiagrammen van de dieselmotor. draaiellde op LPG.
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motor een Volvo op de waterrem.
Maanden zijn besteed aan het vervol-
maken van de benodigde hulp en
meetapparatuur, waarbij voornamelijk
gevraagd wordt naar motortemperatu-
l'en, in hel bijzonder uitlaattempera-
turen, naar piekdrukken, naar ver-
brandingsverloop en naar uitlaatgas-
samensteil ingen.
Men zal het begrijpen, exacte cijfers
mogen nog niet gegeven worden. De
experimenten zijn nog niet voltooid.
Bovendien moeten de cij ïers door de
opdrachtgeefster, de N.E.V. voor publi-
katie eerst vrijgegeven worden. Mam'
aan de hand van eenvoudige dem(m-
straties ka1! getoond worden, dat de
diesel in het tIlgemeen uitstekend ree-
geert op de toevoeging van L.P.G.
In Delft wordt echter een wal ander
systeem toegepast dan in de U.S.A.
Men geeft er namelijk, voornamelijk

met het oog op de uitlaatgassamenstel-
ling, de voorkeur aan om altijd een
zeker percentage L.P.G. vin het inlaat-
spruitstuk aan de motor toe te voeren.
De rest is dan gewoon gasolie. De ex-
perimenten zijn vanaf een 20 'i:. L.P.G.,
opgelopen tot liefst 9.';. Waarbij in het
laatste geval slechts 5 ';';' gaso] ie wordt
gegeven, waaraan het L_P_G_ zich ont-
steekt. Waarom het L.P.G.-Iuchtmeng-
sci niet tot zelfontsteking komt bij de
hoge compressie-eindtemperatuur van
de diesel? zult U vragen. Omdat L.P_G.
een aanzienlijk hogere zelfontstek ings-
temperatuur hccrt dan gasolie.
Op hel scherm VHn l'en oscilloscoop kan
men dan onmiddellijk lien hoe de mo-
lol' reageert als men van 100 ';,,, gasolie
met één handbeweging overgunt tot
zeg 50 ',:;. L.P.G., ja zelfs meer. Onmid-
dellij k hoort men dat de molal' veel
soepeler gaat lopen, en men ziet hel

\

verdwijnen van de hoge piekbelaat in-
gen.
En urtlaatgasanalyscn tonen - wat een
bevestigir g is van Amerikaanse erva-
ringen - dal het rookprobleem en dat
der gnsonestikstoîverbindingen door
L.P.G_-(ocpassing aanzien lijk vermin-
deren. Arnerlkuanse gegevens tonen
dat men dan weer komt in een aan-
vaardbaar niveau, zelfs voor dl' ergste
smoggebieden van Amerika's West-
kust. En zo ziet men dat beide typen
motoren, de diesel en de mengsel motor
via de brandstof L.P.G. Haar elkaar
toegroeien.
Is hot dan niet begrijpelij k, dat iedere
onjuiste aantuglng tegen L.P.G .. vooral
zo iets volkomen onmogdijk~ als een
exploderende tank, deze ontwikkeling
zal afremmen? Teneinde dil duidelijk
te rnakon werd de persontvangst. dool'
de N.E.V. gehouden. geol'ganisé'crd.

Gevraagd voor groot Rotterdams
vrach twage ngarage bed ri j f

I
a, Gegad lgd e moet ru ime ervari ng hebben 0p geb ied van vrachtwagens

b, Gegronde kennis hebben van Diesel-, benzine- en L.P.G.-motoren

c. Goed kunnen omgaan met cliënten en personeel.

All-round Chef Werkplaats

Brl even met uItvoerige inlicht Ingen omtrent op leid ing en ervari ng alsmede met verlangd salari s onder no. AT 489
Ad ministrati e A uto- en Motortech niek, Montau ban straat 13, Ze ist,

ookbij FELLE ill
WINTERKOU t\t
VOLLE MOTORKRAC

vI n den be ,gh
.uto-lnterletJ r.
en acee •• 0 tre_
ve ghe!. postbus I
tel. 04130·3041'
.0 He.da m. westb!aak 24
tel, OIO- 133520

onze hoezen worden voor elk type vrachtwagen - tractor - personenwagen nasklaar geleverd~

met

motorkap-
binnenkap-l:~
en frontho
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