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Diesel

"Elsbett Konstruktion" past mote

It Elsbett Konstruktion" is een
licentiefabriek in Hilpoltstein
bij Neurenberg (Duitsland).
Een licentiefabriek is een
onderneming, waarin licen-
ties worden gefabriceerd en
zo'n 60 gezinnen hebben
daar een goed belegde boter-
ham aan. Stichter is Ludwig
Elsbett, geboren 1913, afge-
studeerd als ingenieur in
1937, tot 1945 actief in de
ontwikkeling van vliegtuig-
motoren, daarna zelfstandig
technicus met uitzondering
van een periode 1959 tot
1964, toen hij als ontwikke-
lingsingenieur werkzaam was
bij M.A.N. in Neurenberg,
waar hij medeverantwoorde-
lijk was voor de HM-serie. In
1964 stichtte Ludwig Elsbett
Elsbett Konstruktion als een
onafhankelijk instituut voor
de ontwikkeling van diesel-
motoren, produktieprocessen
en onderdelen voor perso-
nenauto's, bedrijfsauto's en
stationaire motoren. Twee
zonen zijn in de zaak, Günter
Elsbett is de technicus en
Klaus de koopman.

Naast Elsbett Konstruktion zijn er vijf ge·
associeerde ondernemingen: Gebrüder
Elsbett GmbH, die nieuwe motoronder-
delen produceert; Elko Lizenz GmbH. die
de technologie en licenties aan de man
brengt; de Heinz Prechter Group, die de
vertegenwoordiging in Noord-Amerika
heeft; Mitsui Trading als vertegenwoor-
diger voor Japan en Fritz Meten, de pa-
tent jurist. die ruim 50 patenten beheert.

In een groot rond gebouw met vele test-
banken worden de originele ideeën van
Elsbett uitgewerkt door een vijftig werkne·
mers. Op de voorgrond de Dodge Omni.
een in Europa onbekende auto. dia in de
Verenigde Staten wordt geleverd met een
1,6 liter Passat benzinemotor. Daarnaast
de Audi 100 Turbo-diesel

ming als Elsbett worden namelijk benzi-
nemotoren omgebouwd tot dieselmotor.
die 25% minder verbruiken dan gebruike-
lijke dieselmotoren van gelijke cilinderin-
houd, gebruik maken van directe inspui-
ting zonder lawaaiig te zijn; ze kunnen
makkelijk uitgerust worden met turbo en

Ongeloofwaardig
Deze dorre opsomming als aanloop is
nodig om een heel merkwaardige situatie
te schetsen. Bij een zo serieuze onderne-
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De motorruimte van de Audi met turbodiesel. Achter de radiateurEen blik onder de motorkap van de Omni. waarop de nietige cum-
derkop op de dwarsgeplaatste motor te zien is. Deze Amerikaan
hebben we ook gereden en hij laat zich vlot door het verkeer
loodsen.
Het verbruik van ruim 1 op 17 associaert men niet met een der-
gelijke kloeke auto
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is geen ventilateur. Oe motor is onmiddellijk te starten zonderop-.
warmen en de grote Audi laat zich als een sportwagen over de
wegen jagen
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Diesel

aan energieschaarste aan

Een doorsnedevan de bovenkant van de
zuigermet zijn dikke middenstuk om de
warmtete concentteten

hebbenaanzienlijk minder koeling nodig.
Insiders trekken bij deze cijfers hun
schoudersop en geloven eenvoudig niet.
datdit een ernstig te nemen zaak is. Dat
is precies de grootste handicap van Els-
ben- zezijn niet zo maar een beetje be-
ter dan de motoren in huidige produktie,
maarze laten in feite alle dieselconstruc-
teurs ter wereld in hun hemd staan. Hoe-
wel er met een groot aantal fabrieken
contacten zijn, verhinderen interne ver-
houdingen een snelle toepassing van de
vindingen van Elsbett.

Testcijfers
Uw scribent reed op een zonnige julidag
in eenAudi 100, waarvan de 2,21iter vijf-
cilinder was omgebouwd van benzine
naar diesel en voorzien van een KKK-
compressor. Het vermogen in deze vorm
bedroeg 103 ps en de topsnelheid be-
droeg 170 km/u. De acceleratie van stil-
standtot 100 km/u bleef onder de 11 se-
conden. De motor liet zijn dieselgeluid
maar op bescheiden wijze horen en liet
dewagen optrekken als een sportwagen.
Op 16 juli 1979 werd met zeven auto's
een testrit gereden door de vakpers,
waaronder deze Audi. De volgende ver-
bruikscijfers werden genoteerd:

Aul0 ~ Mmortechmek 39 {'979l 12 ~december,

VW Golf benzine
(75 ps. top 170 km/u
9,261/100 km 11:10,8)
Golf Diesel
(50 ps.top 145 km/u)
7.381/100 km (1:13,6)
Golf Elko Diesel 5-versnellingen
(66 ps. 170 km/u)
6.05 1/100 km (1:16,5)
Golf Elko Diesel 4-versnellingen
(63 ps. 165 km/u)
5,841/100 km (1:17,1)
Dodge Omni Elko Diesel
(63 ps. 95 mph)
5,841/100 km 1117.1)
Audi 100 Elko Turbo Diesel
(103 PS. 170 km/u)
7,251/,00 km (1:13,8)
Cadillac Diesel
(125 ps, 95 mph)
151/100 km (1:6.7)

Dit waren de resultaten van ritten door
bestuurders, waarvan als vakjournalis-
ten verondersteld kan worden dat ze on-
partijdig waren.

Warmtebehoud uitgangspunt
Het kenmerk van de Elko dieselmotoren
is. dat de verbranding zo ver mogelijk van
de wand van de verbrandingsruimte af
wordt gehouden. Het enige wat de brand-
stof moet doen is het verwarmen van de
lucht boven de zuiger om die zuiger naar
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beneden te drukken en verder helemaal
niets.
Dat is bij Elsbett consequent doorgevoerd
door het toepassen van een gietijzeren
gelede zuiger met een verdikking in het
midden van de bovenkant van de zuiger
om de warmte te concentreren. Een licht-
metalen zuiger voert de warmte af naar
plaatsen waar die warmte niet produktief
is. De door Elsbett vervaardigde cilinder-
koppen brengen de brandstof in optimale
werveling, die de verbranding snel doet
plaatsvinden zonder aanloopje in een
voorkamer. De cilinderkoppen van Elko
diesels hebben geen koelwaterkanalen
omdat zoveel warmte voor de arbeidsslag
wordt opgebruikt dat minder warmte
hoeft te worden afgevoerd vergeleken bij
een conventionele motor. De Elko diesels
kunnen dan ook zonder ventilator. In de
moeilijkste gevallen bij vrachtwagenmo-
toren is hoogstens een 5OO-watt verbrui-
kende ventilator nodig en niet één die
een sportvliegtuigje zou kunnen aandrij-
ven. Doordat 93% van de ingebrachte
lucht wordt verbrand, zijn de Elko diesels
veel makkelijker te voorzien van een tur-
bo-oplading, want er hoeft geen lucht te

De gelede zuiger van gietijzer. rechts de
zuigerstangen links boven de vorm van
het inlaatkanaal waarmee de zachte
verbranding wordt bereikt
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Een model van het principe, dat dateert uit
, 975. Sindsdien zijn talrijke verfijningIHl
doorgevoerd

De vijftien claims van Elsbett
De eerste personenautodiesel met directe inspuiting
De eerste personenautodiesel zonder startmoeilijkheden
De eerste personenautodiesel zonder dieselratel
Het geringste verbrandingsgeluid bij alle toerentallen
Meest soliede bouwwijze door de betere constructie van kop en kleppen
De geringste drukstijgsnelheid in de cilinder door de gestuurde zachte
verbranding
De grootste geschiktheid voor uitlaatgas- turbo-oplading
Beste acceleratie en motorvermogen
De goede uitlaatgassamenstelling van een moderne dieselmotor
Geringste gewicht per vermogenseenheid
Beste benutting van de rnotorruimte
Geringste bouwkosten per kW
Beschermd door ruim 20 patenten in 23 landen
Het geringste brandstofverbruik: 30% meer kilometers dan de beste
voorkamerdiesel
Elko dieselmotoren maken alleen maar gebruik van onderdelen, die in grote
series vervaardigd kunnen worden

worden afgeblazen, de optaadtucrn hoeft
niet te worden gekoeld en de oplaaddruk
hoeft niet Ie worden geregeld. Dat maakt
de huidige Iurbo- uitvoeri ngen zo kost-
baar. De Audi 100 5-citinder benzine-
motor. omgebouwd tol diesel mei turbo,
heeft geen koelventilator nodig

een dood spoor, doordat zij zich moeten
richten naar het voldoen aan een bepaal-
de norm voor uitlaatgassamenstelling,
die door een overheid wordt vastgesteld.
Hiervoor worden allerlei voorzieningen
uitgevonden, die de hoeveelheid uitlaat-
gas vergroten. Steeds grotere hoeveel-
heden brandstoffen met een slechter
nuttig effect worden opgebruikt. Elsbett
gaat ervan uit, dat in ieders belang zo
weinig mogelijk uitlaatgas geproduceerd
moet worden. Methanol en uitlaatgaska-

Verkeerd spoor
Volgens Ludwig Elsbet! zitten de con-
structeurs van de grote autofabrieken op

Hel verschil tussen een normale cilinderkop van een Golf diesel en een Elko (Elsbett
Konstruktion) kop voor de zelfde motor
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talvsatoren zijn voor hen dan ook uit den
boze. Het gaat hem om een betere warm-
tehuishouding en minder wrijving in de
motor.
Bij Elsbett is men zich bewust van de
warmte. die opgeslagen ligt in hout. t
miljoen km2 bos met een opbrengst van
20 Ion brandhout per ha levert genoeg
calorische waarde om 1 miljard auto's
met Elkomotor te laten rijden. Er worden
bij Elsbett ook proeven genomen met al-
ternatieve brandstoffen en een van de
grond af opgebouwde dieselmotor In
plaats van een omgebouwde benzinemo-
tor. Daarbij hoopt men dan nietafleende
ventilator maar de hele waterkoeling
overboord te kunnen zetten met alle
besparingen van dien.

Maximum-verbruik
Eén van de vele originele ideeën van
Ludwig Elsbett is om een maximum ver-
bruik in Ie stellen in plaats van een
maximum snelheid. Elektronisch is zo'n
maximum-verbruik heel goed regelbaar
Ie maken. Een zuinige auto zou dan bij
een gegeven maximum veel sneller kun-
nen rijden. Als dal maximum-verbruik
, op 10 zou zijn, dan zou een Audi 100
met 5-ci1. benzinemotor maar 112 km/u
kunnen rijden. mei een traditionele
voorkamerdiesel 122 km/u en met de
Elko-diesel 142 km/u. Een Golf mei
Elko-diesel zou dan bijna aan de
160 km / u komen. Volgens Elsbett zou
de mogelijkheid om sneller Ie rijden
een vee! grotere stimulans zijn om
zuinige auto's te kopen dan nu wordt
aangevoerd. Pim van der Veer


