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/ Eigenlijk ontdekte de Br azr-
liaanse overheid al In het
begin van de 60er jaren dat
aardolie het land eigenlijk
veel geld kostte. Research
naar alternatieven resulteer-
de erm dat al in 1969 In de
benzinepompen In de meeste
steden 18 à 19% alcohol werd
biJgemengd. Men beschikte
derhalve over redelijk be-
trouwbaar statistisch mate-
riaal waaruit durdehjk wordt
dat landelijk 3 tot 5~·oop het
aardoheqebrutk t.b.v. motor-
brandstoffen voor het weg-
verkeer werd bespaard. 't Lijkt
niet veel maar het IS toch al-
tijd nog het percentage dat
Van Agt de Nederlandse auto-
mobilist wil laten bezuiniqen
en waarvan nu blijkt dat deze
laatste daartoe In het geheel
met gemotiveerd is. Ofschoon
de tegenvallende opbrengst
Uit brandstof-accijns het te-
gendeel lijkt te bewijzen

Alcohol,
de Braziliaanse oplossing

AI sinds 1975 wordt in Brazilië gestreefd
naar vervanging van benzine en diesel door
alcohol. De achtergronden van dit streven
zijn diversen. Belangrijk is ondermeer de
slechte financieel-economische situatie van
Brazilië. De inflatie is hoog en de handelsba-
lans voortdurend uit evenwicht. Aankoop van
aardolie legt een steeds zwaarder wordende
druk op het Braziliaanse budget. Daarom wil
men overstappen op een energiedrager die in
eigen land voorradig is, het liefst in onuitput-
telijke mate. Suikerriet lijkt te voldoen aan
die kwalificaties. Men kan er ethanol uit win-
nen en daarop kunnen verbrandingsmotoren
draaien. Maar het geheel is niet zonder haken
en ogen. AI in 1978 berichtte Auto + Motor-
techniek over het alcoholgebeuren in Brazilië.
Op de volgende pagina's beschrijven we de
ontwikkelingen die na die tijd plaatsvonden.

Hoeveel kost het
vervaardigings-
procédé?
Eén van de punten van kritiek
op energie uit zgn. biomassa
In het algemeen, ISdat het fa-

brrcage-procédé vaak meer
energie kost dan aan urtern-
delijke. bruikbare brandstof
wordt geproduceerd
Dat heelt AMT onderzocht en
wel ter plekke. In Braztlie.
De auto-fabrikanten In Brazi-

lie werken In het alcohol-pro-
ject samen. Dat gebeurt mede
door de druk die de overheid
uitoefent. De leiding van die
samenwerking berust bij
Saab-Scania do Brasil en wei
In de persoon van de heer
A.C.S. de Aguiar Met hem
hebben we een langdurrg ge-
sprek gehad over vele aspec-
ten van alcoholen als motor-
brandstoffen Wat het ener-
gle-rendement betrelt zette
De AgUiar uiteen dat er ver-
schillende procédés kunnen
worden toegepast. De procé-
dés werken In alle gevallen
op baSIS van fermentatre van
de biomassa. De verschillen
zitten In de herkomst van de
brandstoffen die nodig zijn
voor hittegeneratie tijdens hel
proces Tabel1 laat zien hoe-
veel energie In de diverse bio-
massa-grondstoffen aanwe-
zig is. De energie die het pro-
cédé vergt IS dus nog niet In
mindering gebracht. De
meest effrciente methoden
zun de procédés 1 en 3 Bi)
procédé 1 wordt ethanol ge·
produceerd Uit alle SUikers il'l-

Saab-Scania: Zweedse aanpak lukt ook in Zuid-Amerika ,

De Saab Scania fabriek is Sao Bernado bij Sao Paulo

Sinds vele jaren fabriceert
Saab-Scania trucks en

.bussen op het
Zuid-Amerikaanse
continent. De grootste en
oudste fabriek staat in Sao
Bernado, bij Sao Paulo in
Brazilië. De andere fabriek
is gevestigd in het
Argentijnse Tucuman. Auto
+ Motortechniek was daar
op bezoek teneinde een
indruk op te doen van hoe
Scania daar de zaken
aanpakt. Over die indruk
kunnen we eigenlijk kort
zijn: Wat produktie, sociaal
beleid en produkten betreft.
of eigenlijk in alle
opzichten, wordt volstrekt
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elusief cellulose. Alle bijko-
mende vezelprodukten WOf-

den direct, middels verbran-
ding omgezet in warmie wel-
ke aan het procédé wordt
toegevoerd. Wanneer men de
energie-opbrengst IIn de vorm
van ethanol) en de benodigde
energie voor hel procédé
naast elkaar zei verkrijgl men
rabel 2. Geheel rechts staat
een balans waaruil blijkt dal
eileen maniok bi) toepassinq
van procédé 1 een neqatieve
opbrengSI heeft. Tevens is
dUidelijk dal SUl ke rn el veru II
de Oesie perspectieven biedt,
waar hel gaat om het rende-
ment. Uil één ton suikerriet
l!an maximaal 90 liter ethanol
worden gehaald. Per heelare
haalt men in Brazilië een op-
brengst van 4500 liter atha-
nol per jaar. Dat betekent dat
Brazilie ongeveer 1% van z'n
totale grondoppervlak met
SUlk-effie!zou moeten bepla n-
ten om het huidige wagen-
park geheel op ethanol te
laten rijden. Wie echter de gi-
gantische omvang van dit
land in ogenschouw neemt
zal begrijpen dal 1% van een
grondoppervlak van 8.5 rmt-
Ioen vierkante kilometer altijd
nog aanzienlijk meer is dan
het gehele Nederlandse op-
perI/lak. Zeker wanneer men
dan ook nog eens de auto-
dichtheid in het 120 miljoen

Energie in brandsloffen op basis van biomassa

in 1000 MCal HA/jaar

suikernet maniok xor qhum eLJCdJvptuS pijnboom
I..kalle'~",en··1

procede 1 36.5 15.1 30.8 2".6 36.4

procedé 2 33.3 13.9 28.1 19.3 27.U
precede 3 45.6 18.0 38.8 47.3 58.6
precede 4 33.1 14.1 27.8 18.3 22.9

Een blik onder de motorkap van de alcohol Passat. De verschillen
lijn niet zichtbaar met uitzonderinq van hel extra benzine-tankje
voor koudstarten

inwoners tellende land m re-
kenmg neemt, dan is duidelijk
dal alcohol voor 8razilië in-
derdaad een oplossing is.
maar dat voor andere landen
heel andere normen gelden.
Daarbij komen dan nog heel
wat techrnscne problemen.
Dat geldt zowel ten aanzien
van de verwerkingsprocédé
aspecten als len aanzien van
de automobielbouw

Ottomotor kan
worden aangepast
aan ethanol
De uiterndetuk doetstelünq m
Brazilië is dat alle automoblet-
Ottornororen op pure ethanol
zullen gaan draaren. Gehv-
dr eerde ethanol wel te ver-
slaan want die 4% water laat
men erm zitten. Voor de die-
selmotor wil men Uiteindelijk
een brandstof bestaande Uil

.. En ••rll;e-b~I""$" ethanol op basis va" biomassa

in 1000 MCal'HA/,aar

GEPRODUCEERDE ENERGIE GEBRUIK TE ENE RGIE 8ALANS

Suon ururnass a ernanol \I~lel!illJfr~n [Ol;I~11 landbouw pro~;ede totaill rIII:'UU
en r..uocedti

surkernet
procade 1 31 1 5.4 36.5 4.2 2/ 7 31.9 4.6

oroceoe 3 24.1 21.5 45.0 42 19.~ 23.7 21.9

rndnluk
precede t 13.3 I.B 15.1 2.B 13.1 1~.9 0.8

- precede 3 110 7.0 lB.O 2.8 10.4 13.2 4.8
sorg~~um
L.,,~rrer"Ofen· J

procecc 1 26.1 4.7 308 4J 24.3 29.0 1.B
precede 3 19.9 18.9 38.8 4.7 17.0 21 7 17.1

Eucalvptus
- pr ccéde 1 14.7 10.9 25.6 0,6 17.3 179 7.7

overeenkomstig de (hoge)
Zweedse standaard
gewerkt. Scania heeft
bewust voor die aanpak
gekozen. Wie in
Zuidamenkaanse landen het
personeel betere conditie's

biedt dan andere bedrijven
kan automatisch de meest
capabele werknemers
werven. Afgezien daarvan
kent ook Argentinië
behoorlijk strenge
overheidsbepalingen die
voorschriften bevatten ten
aanzien van met name
secundaire
arbeidsvoorwaarden. Zo
moet elke bedrijf met meer
dan 200 werknemers een
arts, tandarts en verpleger
in dienst hebben t.b.v. het
personeel. Men kan bij
Scania dan ook in de
fabriek een compfeet
medisch centrum
aantreffen, dat evengoed in
Södertajle gestaan zou kun-
nen hebbenJ Het is dan ook
niet overdreven Ie stellen

dat de Zuidamerikaan die
werk heeft een gelukkig
mens is, maar dat de
Zuidamerikaan die bij een
bedrijf als Scania werkt zo
ongeveer tot de
uitverkorenen behoort. De
kwaliteit van het werk is er
ook naar. Zoals een
technische man van Saab
Scania do Brasil ons
vertelde zijn er bepaalde
componenten die veel
nauwkeurige handarbeid
vergen, die men om
kwaliteitsredenen beter in
Zuid-Amerika dan in
Zweden of Zwolle kan laten
maken. Hetgeen Scania
dan ook doet. De
Argentijnse fabriek is de
kleinste Scan ia-fabriek op
het Zuidamerikaanse

De Brilzilia8 nse 141 and erscheidt
zich van de Europese door de naar
varen geplaatste vooras. 0it is in
verband met mule
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BRAND5TOFFEN
grotendeels ethanol echter
van additieven. waarover la-
ter meer. In de daaraan voor-
afgaande tussenfase zal de
automobrlist moeten rijden op
een mengsel van 80% ben-
zine 20% ethanol. Er zijn drs-
cussies gaande over een ver-
hogmg van het ethanol per-
centage tot 25%_ De ene auto-
fabriek zegt dat dat nog zon-
der motoraanpassmgen mo-
gelijk is, de ander beweert hel
tegendeel.
Zoals label 3 laat zien IS het
betrekkelijk eenvoudig een
Ottornotor geschikt te maken
voor ethanol, althans in ver-
geliJking tot een Diesel. Het
belangrijkste probleem is dat
ethanol rnoeihjker verdampt
dan benzine. Het kookpunt
van ethanol1igt rond de 78°C.
tegen dat van benzine tussen
de 30 en 40"C_ Daarom ma-
ken alle Braziliaanse voor al-
cohol geschikte OUomotoren
gebrUik van verwarming van
het inlaatspruitstuk. De In-
laatlucht treedt de motor bin-
nen met een temperatuur die
gemiddeld SOGChoger is dan
de omqevi ngstemperat u ur_
Ethanol heeft een belangrijk
hoger octaangetal dan ben-
zine. Daarom kon de com-
pressreverhoudmq bi j de a len-
holmotoren belangrijk ver-
hoogd worden. Fial model
147 Imet 1300 cc motor) ging
van 1'7 naar 1:11.2. Oe VW
Passat ging naar 1 -1 O.S_IMen

moet er rekening mee houden
dat het octaangetal van de
Braziliaanse benzine normaal
rond de 68 tot 76 schomrnelt.]
In de meeste gevallen bereik-
te men die hogere cernpres-
sieverhouding door simpel-
weg de cilinderkop af te vlak-
ken. VW paste m haar Passar
ook andere zuigers toe: De bo-
dem is volstrekt vlak en voor-
zien van ingegoten stalen ver-
sterking. De carburateurs zijn
m alle gevallen qua construc-
tie gelijk gebleven. Wat wel
vera nderde aan de gasfa bnek,
In verband met de lagere stoi-
chiometrische verhouding,
was de selling en het mate-
riaaloppervlak. Alcohol corro-
deert sterk (mede door die 4%
water I. VW bijv. voorzag de
carburateurs daarom van een
oppervlakbehandeling op
chroom-basis. De lucht-ben-
zin everhoudi ng was 1 3: 1 . Bil
alcohol werd de verhouding
lucht-alcohol 9: 1 _ De calori-
sche waarde van ethanol is
ongeveer 40% lager dan die
van benzine. Eén en ander be-
tekent dat het gebruik van een
auto als de VW Passat in
volume gemeten:!: 20% meer
is. in het geval van alcoholge-
bru ik. verge leke n met benzi-
ne. Gaat men hel gebruik be-
rekenen in het aantal calo-
rieen per km dan komt je al-
cohol- auta er in het algemeen
gunstiger af.
Een belangrijk probleem is dat

ethanol diverse kunststoffen
en metaallegeringen aantast.
Ook dat vergt a anpass Inge n In
de auto. De tank wordt voor-
zien van een bekleding. Ver-
der worden veel kunststoffen
zoals polythyleen. poly-aceta-
len, en nylons gebruikl. Koud-
starten, d.w .z: benede n 10°e.
lukt niet op alcohol. Daarom
zijn alle alcohol-auto's voor-
zien van een klein hulp-ben-
zinetankje en een automa-
tisch werkende benzrne-srart-
installatie. Andere modifica-
ties aan Ottomotoren voor
ethanolgebru ik:
- bougies meI lagere warm-
te-graad (elektroden-afstand
0,7-0,8 mm);
- andere ontsteking timmg;
- niet strikt nodig: andere
warmte- bella nde! ing ci 1in-
derderkop. kleppen en uitlaat.

Dieselmotor:
Brandstof
aanpassen aan motor
In pnncipe IS een dieselmotor
om te bouwen tot ethanol-
motor echter nooil voor ge-
bruik van pure ethanol. Wan-
neer men veel modificaties
aanbrengt IS het mogelijk,
door ethanol te verstuiven in
de luchunlaat te komen tot
een motor die op sa/sa die--
selolie/ethanol loopt Een
veel gemakk.elijker weg IS

aanpassmq van de brandstof
aan de motor. Dat is dan ook.
de weg die In Brazilië bewan-
deld wordt. Het probleem van
ethanol is dat het een leef
laag Cetaan-getal heeft. Afb
5 laa t dat zien. Het meest voor
de hand liggend is toevoeging
van een ontbrandingsversnel-

tabel3

~ standaard·
~ ullv<>enng

~ 9J1tfBaante
~ b,engl!l1dell!l1

Dmodificati8$

continent. De
produktiecapaciteit
bedraagt maximaal 130
trucks en bussen per
maand. Dat aantal wordt
momenteel echter niet
gehaald omdat er op de
Argentijnse markt een
overcapaciteit heerst. Het
leveringsprogram in
Argentinië bestaat uit de
Ll11,LS 111, LT111 en
het buschassis van de BR 116.
Zoals ook in Brazilië het
geval is, stelt de
Argentijnse overheid een
exporteis. Scania
exporteert jaarlijks vanuit
Tucuman 3500
versnellingsbakken naar
Brazilië en 2000 stuks
differentieels plus
aandrijfassen naar Zweden

en Nederland (Zwolle).
In 't algemeen constateert
men in Argentinië een
trend naar zwaardere
eenheden. Van alle
verkochte trucks bevindt
zich thans nog 50% in de
klasse van 10 tot 13 ton,
en 14% in de klasse boven
16 ton. De laatste groep is
groeiend en men verwacht
dat die toch wel het
leeuwedeel van de
voorspelde jaarlijkse groei
van 3% voor z'n rekening
zal gaan nemen. Overigens
is het maximaal toegestaan
treingewicht in Argentinië
45 ton. Met name in het
landbouw-transport wordt
deze limiet vaak
overschreden en ziet met
Scania's rijden met 70 ton

trein en meer.
In Brazilië vestigde
Saab-Scania in 1953 een
importeur. In 1957 werd
de fabriek opgericht
uitsluitend voor de
fabricage van motoren. De
eerste motor liep in 1959
van de band. De firma

Verneg zorgde voor
assemblage van de chassis
en montage van de motor
daarin. In 1960 nam
Scania dat van Vemag over
en in 1962 werd de febriek
in Sao Bernardo in bedrijf
gesteld. Het totaal
bebouwd oppervlak van de

Zo ziet een truckdealer in Bruitie eruit. Open werkplaat-
sen en veel ruimte om het pand heen
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ler. In eerste Instantie koos
men daarvoor In Brazllie de
vloeistofKerofrisol van BASF.
Dil spulletje. wat ontplof-
fingsgevaar betreft vergelijk-
baar met nitroglycerine.
wordt In een hoeveelheid van
9 a 10% blrgemengd In de
ethanol. waardoor een vol-
doende groot Cetaangetal
wordt bereikt
Momenteel heeft men In
Srall/ié zelf een ontbran-
dtngsversneller ontwi kke Id,
die eveneens uit suikerriet
wordt gewonnen. Nadere ge-
gevens daaromtrent konden
we echter niet bemachtigen.
Wanneer dat voldoende hoge
Celaangetal IS bereikt zijn
eigenlijk (veel) problemen
m.b.1. de ethanol- Diesel mo-
tor opgelost. Het enige ver-
SChilwaaraan men dan nog

Bij de VW Kever zijn de typi·
IChekenmerken van de alco-
holmotorbeter zichtbaar: links
enrechts de verwarmingsunits

tegemoet dient te komen ISde
lagere verbrandingswaarde
van ethanol (afb. 6). Dus: Een
mjectrepornp met grotere op-
brengst en grotere verstui-
vers. En ook hier weer: Alle
materialen die chemisch niet
tegen ethanol bestand zijn
moeten worden vervangen.
De doelstelling van de Brazi-
liaanse regering t.a.v. de Dle-
sel is overschakeling op erha-
nol plus toevoeging. Voor hel
zover IS. IS er een overgangs-
fase met diverse toevoeqin-
gen aan dreselolre. zoals met
25% kerosine of 10% benzine
(die men spaart door In de
benzine voor Ottornotoren
25% ethanol toe te voegen!).
Ovenpens smeert ethanol de
Injectiepomp In 't geheel niet.
Sommige fabrikanten con-
strueerden daarom een apar-

Bij de VW Kever bevindt zich
het extra benzinetankje voorin
onder de motorkap

te smering met motorolie
(alb 4). In de toekomst zal de
Diesel-ethanol echter een
toevoeging aan plantaardige
olie (castor) gaan bevatten die
dit niet meer nodig maakt. Te-
vens zal men een middel gaan
toevoegen om koolstof-aan-
slag tegen te gaan. Overigens
IS de rookontwikkeling (afb. 5)
en urtlaatqasernisste in 't al-
gemeen bij gebruik van etha-
nol m zowel Otto- als benzrne-
motoren gunstiger. Wel komt
er aldehyd vri]. waarvan men
hoofdpijn krijgt. net als van
sommige soorten spaanplaat.

Wat zeggen de andere
autofa brikanten ?
Het is belangwekkend eens
na Ie gaan wat andere, niet In
Brazrlie gevesllgde autofa-
brieken t.av. alcoholen doen
en denken. In alfabetische
volgorde enkele van hen:
- General Motors doet voor
haar .Brasilian subsidiarv"
onderzoek naar ethanol-mo-
toren en deelt mede de pro-
blemen zoals wij die hierbo-
ven schetsen te onderken nen.
Op veel gebieden zijn de re-
sultaten hetzelfde als die met
methanol als motorbrandstof.
Door een 11:1 compressie-
verhouding toe te passen
heeft GM het probleem van de
stikstof -oxvde afgifte onder de
knie Gezien het octaangetal
van methanol denkt men tot

een compressieverhouding
van 13: 1 te kunnen gaan.
Men ziet (rnlethanol als een
goede oplnssinq voor sommi-
ge landen. waaronder echter
niet de VS of Europa.
- Het huis Daimler-Benz
heeft een vier jaar durend on-
derzoekprogramma gestart
naar alternatieve brandstof-
fen. Naast waterstof als
brandstof rijdt er ook een
(personen)auto op een benzr-
ne . methanol mengsel mee in
die test. Het onderzoek wordt
gehouden In het kader van
een Duits overheidsinit.anet.
waarin diverse fabnkanten
participeren;
- Perkins heeft een 6 punten
plan opgesteld ten aanzien
van het energieprobleem. Op
plaats 5 komt alcohol als mo-
torbrandstof voor. Op de zes-
de plaats noemt men de mo-
gelijkheid alcoholen te men-
gen met benzine en daardoor
in de raffinaderij diesel (olie)
extra te kunnen maken;
- Volvo heeft met haar trucks
u Îlgebreid geexper imenteerd
met methanol. De wagen
heeft twee brandstofpompen,
een voor dieselolie-bedrijf en
één voor ethanolbedrijf. Volvo
wijst overigens op het verschil
tussen ethanol en methanol
Dat laatste IS een zware kool-
waterstof met een hoog oc-
taangetal maar met een ge-
ringe neiging tot zelfontbran-
ding. De beste ervaringen

fabriek is thans
85.000 m-', drie keer meer
dan in 1962. Tot op heden
maakte Scania 35.000
voertuigen. Met name de
laatste jaren is de export
sterk toegenomen, ook
onder druk van de
overheid. Onderdelen

exporteert men naar
Zweden en Nederland.
Complete voertuigen o.a.
naar Angola en
Mozambique en CKD
trucks naar Uruqua.
Het produktieniveau is
hoger dan dat van de
Argentijnse fabriek: het ligt

Scania'snieuwste gelede buschassis voorzien van Marco
Polo opbouw

rond de 3800 stuks. Ook
hier is wederom niet de
volledige
produktiecapaciteit benut
omdat ook in Brazilië
momenteel in de markt een
overcapaciteit bestaat. Dat
wordt alleen nog maar
erger als Volvo's nieuwe
fabriek in Curitiba op volle
toeren gaat draaien. Het
programma van Saab
Scania do Brasil is breder:
Naast de L 111, LS 111 en
LT 111 maakt men er ook
de LK 141, LKS 141 en
LKT 141 alsmede de
BR 116 en het B 111
buschassis. Nieuw is de
gelede-bus, waarvan er
reeds enige tientallen in
bedrijf zijn, zowel voor
stadsverkeer als lange-

afstandsvervoer .
Scania heeft in Brazilië in
de klasse boven 16 ton
GVW een marktaandeel van
ca. 40%. Haar totale
bedrijfsautomarktaandeel
bedraagt 3%. Dat aandeel
is dus nog voor uitbreiding
vatbaar, hetgeen echter
niet zonder moeite gaat.
Scania bezit in geheel
Brazilië 59 hoofddealers,
waarvan 25 ook als
verkooppunt fungeren. Het
zal duidelijk zijn dat in de
contacten met klanten.
potentiële klanten en ook
chauffeurs. de zaken
anders geregeld moeten
worden dan in Europa.
Want hoe breng je een
gebruiker aan z'n verstand
hoe een vrachtauto
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BRANDSTOFFEN
heeft Volvo met gemengd ge-
bruiken van methanol en
dieselolie In een verhouding
70-85% methanol. In principe
komt het er dus op neer dat
eerst de dieselolie wordt in-
gespoten en meteen daarna
de methanol. Het als normaal
optredende vlam front zal dan
de methanol doen ontbranden
waardoor men tevens een
vrijwel rookloze verbranding
verkrijqt.
- Goodyear, bandentabri
kant. deelt mede dat men ook
uil alcohol rubber kan maken.
Banden fabriceren kost veel
aardolie' ongeveer 28 liter
voor een radiale personen-
autoband Vaak wordt voorbij
gegaan aan het belang van
aardolie als grondstof voor de 5
chemische Industrie. Toch
blijkt ook daar aardolie steeds
meer vervangbaar door ande-
re. niet-fossiele grondstoffen.

Gasohol en Oxinol
Gasohol wordt In een aantal
Amerikaanse Staten gebrUikt.
Het is een mengsel van 90%
benzine en 10°10 ethanol (Uit
graan). Een nieuwe Ameri-
kaanse Vinding komt van de
firma Suntech [Oxu ane). Het
gaat om het produkt Oxinol,
een mengsel van methyl-al-
cohol en ten are butyl alcohol.
Het eerste wordt vervaardigd
Uit aardgas. kolen en 110ut,het
tweede komt VriJ biJ de fabri-

cage van propyleen oxide. Het
kan In hoeveelheden van 3 tot
10% aan benzine worden
toegevoegd en verhoogd, naar
zeggen van de fabrikanten,
het octaangetal.

Typisch Braziliaans?
Dat alcohol een tvpisch Brazr-
liaanse oplossing IS. ISal dur-
delijk. Nergens anders wordt
het op die schaal als brand-
stof toegepast. Maar IS het
ook geschikt voor de rest van
de wereld? Waarschijnlijk niet
wanneer het gaat om Uit
biomassa vervaardigde alco-
holen. Ofschoon ook thans
bepaalde. snelgroeiende zee-

1200 isoo 18'X1 2400 28C(J

smering door
dieselolie

normaal ~die:sell gewij"!ld lethanoll

vegetatie zich als grondstof
blijkt te lenen. Brazilië heeft
het grote voordeel van een
ideaal klimaat. Men kan
meerdere keren per Jaar oog-
sten Overigens speelt er ook
een sociaal probleem een rol:
Aanplant van suikerriet op
grote schaal brengt veel werk-
gelegenheid met Zich mee.
WIJ kregen de indruk dat de
gezamenlijke Braziliaanseau-
to-mdustrie het alconot-plan
"niet ziet zitten". Wil men de
door de regering opgestelde
begroting halen dan zou van-
af heden elke week een
nieuwe raffinaderij moeten
worden gebouwd, en dat IS

met haalbaar.
Veel liever zou de Braziliaan-

S se auto-industne meer geld
zien besteed aan exploratie
van mogelljke oliehoudende
gebieden ol aan de wtnning
van olie uit leisteen. Alcohol
als motorbrandstof IS een rn-
teressante ontwikkeling, ze-
ker teebrush gezien. En wel-
licht IShet op middellange ter-
mijn ook een oplossinq van
het energieprobleem en fi-
nancieel-economische pro-
bleem (45% mftatiel) in een
land als Brazilie. Het Idee ge-
bruik te maken van natuur-
lijke foto-synthese is niet gek.
Misschien zijn er andere vor-
men. Twee dingen zijn wel
zeker: Aardolie raakt eens opl
En: 't ISIosstet. Je kunt er niet
even wat bijmaken... •

De rookontwikkeling ligt bij
gebruik van ethanol belangrijk
lager

In eerste instantie moest de
smering van de pompplunjers
geschieden door kleine hoe-
veelheden motorolie. In de toe-
komst zat aan de ethanol voor
dieselmotoren een plantaardige
smeerolie worden toegevoegd
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onderhouden moet worden
als de man niet eens kan
lezen? Dat probleem treedt
ook op als het gaat om de
communicatie met de
markt in 't algemeen. De
autofabrikanten (want het
is een algemeen probleem)
zoeken dan ook de meest
merkwaardige kanalen,
zoals het zelf vervaardigen
van cassette-bandjes.
waarop naast muziek ook
gesproken woord
voorkomt. dat zowel
wervend (bereiken nieuwe
klanten) als instructief
(chauffeurs bijv.) kan l:ijn.
Die cassette-bandjes
worden dan gratis
verspreid. In veel opzichten
hanteert Scania in Bral:ilië
en Argentinië de zelfde
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In volume uitgedrukt ligt het
ethanolgebruik belangrijk
hoger dan het dieselgebruik.
Betrekt men de kalorische
waarde erbij dan ontlopen hei-
de brandstoffen elkaar niet veel

aanpak als op de Europese
markten. De resultaten zijn

echter niet de zelfde: We
hadden de indruk dat beide

Zuidamerikaanse
vestigingen met verlies
draaien. Overigens draait
een groot deel van de
auto-industrie in
Zuid-Amerika de laatste
twee jaar met verlies. VW
is een gunstige
uitzondering, maar General
Motors sloot vorig jaar zijn
vestiging in Sao Paulo!
Toch blijft de auto-industrie
actief in Zuid-Amerika_ Wie
de rapporten leest van
allerlei internationale
onderzoek-Instantles weet
ook dat latijns Amerika
komende decennia één van
de grootste groeimarkten
zal zijn. Het is voor de
auto-industrie dus een
kwestie van een wissel op
de toekomst trekken. pew
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