
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



1

Reeds enige jaren voor de
energiecrisis werd door tach-
nici hij busbedrijven gedacht
0303 n de mogel ij kheid de koste n
veroorzaakt door het veelvul-
dig remmen en daarna weer
versnellen van het voertuig te
verminderen. Dat lOU kunnen
door de in het voertuig aan-
wezige kinetische energie, de
befaamde 'hmv2• op te slaan.
teneinde deze later weer te
ku nne n gebru ike rï.
We weten niet beter of het is
heel gewoo n dat je de u it dure
brandstof verkregen energie
van beweging in de wielrem-
men in warmte omzet en dan
nog soms veel moeite hebt om
die warmte kwijl te raken.
Soms moet men zelfs elek-
trisch aangedreven ventilato-
ren op de ach terwie lremtrom-
mels laten blazen teneinde
deze af te koelen. In leite een
onzinnige Situatie.
Er is al jaren de Telma elektr i-
sche transmissie rem. maar
ook deze vernietigde de ener-
gie.
Bij dat herhaald stoppen,
ongeveer 2 à 3 keer per km,
buiten nog de obstakels en de
verkeerslichten, wordt dat
vernietigen van energie een
kostbare aange leg en heid.
Zou die niet op een of andere
wijze zijn op Ie slaan om even
later weer te gebruiken om de
bus na een stop van ongeveer
een 'h minuut weer te laten
wegrijden?

Drie mogelijkheden
Er lijn enkele manieren van
energie-opslag denkbaar:
1. elektrisch met vliegwiel;
2. hydraulisch-gecompri-
meerde lucht;
3. vliegwieJ- hvdraulisc h.
Ad. 1) Op de transmissie-as
zou een elektromotor en dv-
namo kunnen worden aange-
sloten. Bij remmen produ-
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Met een vliegwiel
Veel van de door stadsbussen gebruikte ener-
gie verdwijnt in de vorm van warmte die
tijdens het veelvuldige remmen wordt opge-
wekt, AI lang vragen constructeurs zich af of
hier geen besparingen mogelijk zijn, Door op-
slag van energie bijvoorbeeld. Volvo demon-
streerde onlangs dat energie-opslag in een
vliegwiel één van de mogelijkheden is.

[jAR U I IRAFIK

Volvo·s vlieQwielbus komt de IJ-tunnel uit

ceert de dvnamo stroorn welke
opgeslagen wordt in een
accubatterij waaruit bij acce-
1ereren de elekt romotor wordt
gevoed. Een gecombineerde
dynamo/elektromotor is
denkbaar zoals vooral in
Europa in het begi n va n de Ja·
ren '30 veelvuldig op auto's
werd toegepast. Of is de DV·
nastart vóór de krukas verge-
ten?
Daimler-Benz exposeerde op
de laatste IAA te Frankfurt
een City-girobusje. In het ra-
diateutfront was het vliegwiel
aangebracht. Dil vliegwiel
vormde met twee elektromo·
toren een traploze transmis-
sie. Hel vliegwiel had een ar-
berdsvarmoqe n va n rotatie
van 750 Wh bij een begintoe·
rental van 12.000 tlmin. Het
kleine busje woog leeg 3'1. Ion
en werd aangedreven door
een 48 kW (65 pk)/4200

Het hcrjzontael geplaetste vliegwiel liel u vooraen i" het midden; links de aandrijving vanuit de
motorkrukas; rechts de hydromotor ven waaruit enkele slangen verbinding maken met de hydromotor
naar de achteras
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de stad
t/mln dieset die draaide met
een toerenta I tussen de 21 00
en 3000 tlmin.
Ad. 2) Als men nu eens de
energie die vrij komt bij de
vertraging benutte om door
middel van een hoeveelheid
olie te pompen in cilinders,
lucht samen te persen om
deze lucht te laten expande-
ren als men weer weg moet
rijden. Deze oplossing zagen
we begin september te Mün-
enen bij MAN. Achterin de
proefbus lage n vier zware sta-
len drukvaten van ongeveer
35 cm diameter en ruim 2'12 m
lengte. Er werden verder geen
gegevens verstrekt wel kon
men op manometers het druk-
verloop volgen_
Ad. 3) Het gebruik van een
vliegwiel voor opslaan van
energie is bij voertuigen toch
niet zo nieuw. Een van de eer-
ste proefnemingen (1951-
'52) betrof een stadsdienst, te
Yverdon in Zwitserland. met
door Saurer en Oertikon ge-
bouwde trolley-bussen. Ter
vereenvoudiging van het dure
bovenleidingnet had men de
trolleybus voorzien van een
enorm vliegwiel. Slechts bij
Iedere halte was een stukje
bovenleiding aangebracht
waartegen de SIroomafnemer
drukte tijdens de stop. Hier-
door werd het vliegwiel weer
in toerental verhoogd. vol-
doende om de volgende
etappe af te leggen.
Het vliegwiel was in een met
waterstof gevulde doos ge-
plaatst ter vermi nder ing va n

, ~.

Volvo's vliegwiel in zijn doos
met de zeer zware ring

de luchtweersta nd of liever
wrijving. Het max. toerental
was ± 300D/min.
Het vliegwiel is aloud. Het
diende al langer dan een paar
eeuwen om bij omzeiling van
een heen en weer gaande be-
weging in een roterende, de
even plaatsvindende stilstand
bij de dode pu nten te overwi n-
nen. Een stoommachine zon-
der vliegwiel is ondenkbaar
en helaas zijn te weinig van
die enorme vliegwielen be-
waard gebleven.
De kinetische energie die in
een vliegwiel kan worden
opgeborgen is afhankelijk van
de diameter, het gewicht en
de hoeksnetheid. Hierbij zij
vermeld dat het gewicht voor-
narnelijk in de velg moet zit-
ten. Evenals bij de bekende

lormule betreflende het ar-
beidsvermogen van beweging
E='/2mv'. wordt ook de hoek-
snelheid bij het arbeidsver-
mogen van beweging in de 2e
macht genomen_
Volvo nam merkwaardiger-
wijze een 60 cm diameter
330 kg wegend vliegwiel be-
staande uit vier schijven. Ver·
moedelijk spelen hier veilig·
heidsvoorschriften een roJ
evenals de mogelijkheid het
vliegwiel lichter te maken
door een se hijf te verwijderen.
Men is als de dood blijkbaar
voor een uit elkaar vliegend
vliegwiel want om de trommel
bevindt zich een zeer zware
stalen ring. Maar 10.000
ti m in is ook niet gering. Volvo
noemt als totale energie van
het vliegwiel 2.3 kW/h. hier-

Op deze foto de vliegwielopstelling bij de MAN-bus

van is 1.75 kW/h praktisch
bruikbaar. Tijdens het afrem-
men van de beladen bus
t= 16 ton) kan maximaal
170 kW aan de reeds aanwe-
zige energie van rotatie wor-
den toegevoegd. Met uitge-
schakelde motor kan het
vliegwiel de bus rijdend hou-
den over een afstand van
1200 m, met inbegrip van 3x
stoppen en daarna weer acce-
lereren. In Amsterdam liet
men de bus met uitgeschakel-
de motor een van de IJ-tunnel
hellingen oprijden.

Van vliegwiel
naar achterwielen
Op de uitgaande as van het
vliegwiel staat een hydro-
pomp met variabele slag. met
de mogelijkheid een druk van
350 bar te produceren. Door
gecombineerde geef-om-
vangpompen wordt de olie-
stroom omgezet in de aandrij-
ving van de pignon. Omge-
keerd kan weer bij deceleratie
de hvdromotor op de achteras
de oliestroom terugpompen
naar de hydromotor van het
vliegwiel.

En de besparingen 1
Omtrent de transmissiever-
liezen werd (onzes inziens)
een zeer laag cijfer genoemd:
5%. Vermeld werd dat er een

I

Vertrl'lgÎng 170 kW

, ,, ,
I I 1,~<-~I~JW~::

'-----------------~
Versnelling225 kW

Schematische voorstelling van da hydrostatische aandrijving met
de mogelijke energie toe- en terugvoer
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AUTOBUSSEN
brandstofbesparing van 15 à
25% wordt bereikt.
Als maximum versnelling
werd 1,5 rrv'sec-. genoemd.
Dit komt overeen mei het be-
reiken van 100 km/h in 24
seconden. Een versneJJing die
personenauto's niet misstaat
(Mercedes 3000 : 20 sec..
2400 24,6 sec.).
Het behoeft geen nader be-
toog dat de toevoer en verdere
regeling van de hydromotor
met zijn knikbare tuimelschijf.
elektronisch geschiedt. vol-
gens instelbare programma's
afhankelijk van de te rijden
routes.
Volvo spreekt van een boord-
computer zonder welke de uit-
voering va n deze methode va n
aandrijving niet goed mogelijk
geweest zou zijn.

Conclusie
Oe stadsbus vormt het uitge-
lezen voertuig voor de be-
schreven hulpmechanismen
ter verlaging van het brand-
stofverbruik en verhoging van

het comfort alsmede verbete-
ring van het milieu. Minder la-
waai en uitlaatgassen. De
moderne diesel-stadsbus is
vooral tijdens het optrekken
zeer luidruchtig waarbij zij
vermeld dat we hoogst zelden
een chauffeur aantreffen die
zo geruisloos mogelijk poogt
te accelereren. We moeten
onafwendbaar denken aan de
oude Minerva-Auto Traction
HTM chassis, met hun4-cilin-
der schu ivenmotoren d ie in de
jaren '30 in zoveel steden ge-
ruisloos reden. Over de meer-
kosten weten we nog weinig
om de navolgende reden.
Tijdens de Volvo persconfe-
rentie werd ± f 50.000,- ge-
noemd, we meenden aanvan-
kelijk. dat het gedevalueerde
Zweedse kronen (fO,46) be-
troffen. een meer aanneme-
lijk getal. want om 50 mille
"er ujt te halen" zal een niet
geringe. wellicht bijna onmo-
gelijke toer zijn. Maar hoe is
het dan mogelijk dat MAN
annonceerde dat bij haar
stadsbus met vliegwiel. trap-

loze transmissie etc. (we ha-
len hier haar eigen woorden
aan) "Gewicht und Anschaf-
fungspreÎs fast gleich einem
Serienbus" zijn?
Volvo valt voor wat betreft de
hydraulica terug op de doch-
teronderneming FJugmotor te
Trollhättan. MAN kon terug-
zien op de know-how van
enige van haar dochters.
De MAN-bussen waarmede
we enkele rondjes konden
draaien op het proefterrein,
waren echte proefvoertuigen.
Volvo's bus, waarmede we in
Den Haag konden rijden, be-
Irof een volledig ingericht
voertuig met al zeer ver door-
gevoerde geruisdemping etc.
De nu mogelijke kleinere mo-
tor is vanzelfsprekend goed-
koper en lichter. De automati-
sche versnellingsbak kon ook
vervallen en zelfs de tank kon
kleiner worden. Maar welke
listige vinding heeft MAN
toegepast om de meerkosten
dusdanig te kunnen drukken?
Jammer dat haar berichtge-
ving dusdanig summier was.

De tayout van de aandrijving in lijn huidige vorm. Hat meargewicht zal ongeveer 500 kg bedragen,
men spreekt echter bij Volvo al over da 2a generatie vliegwielbus, nog geruisloler etc.
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Tijdens Volvo's persconferan
tie werd nog van bevoegde
zijde gesteld dat de brandstof
kosten bij stadsbedriive
slechts 2% zouden bedragen
van de totale exploitatiekos-
ten. Hierop zelfs 20% bespa-
ren zou totaal generaal weinig
uitmaken. In zijn geheel ech-
ter bHjft de post "brandstof"
een bedrag dat op ons bank·
saldo niet zou misstaan. WIJ
moeten trouwens in deze tit
den veelvuldig werken met
tienden van procenten al ZOIr
den volgens onder andere de
vakbonden centen belangrij·
ker zijn dan procenten.
De vliegwielbus is onzes in-
ziens min of meer "de" blJ'S
voor stadsdiensten. Maar het
is uitermate moeilijk andere
toepassi ngsmogel ijkheden Ie
ontdekken. Vuilniswagens
sloppen te veelvuldig bij een
te geringe snelheid om van
een vliegwiel te kunnen prol!·
leren. Huis aan huis bestel-
diensten het zogenaamde stop-
and-go-werk komt er even,
min voor in aanmerking.
Naast de chauffeurs en pas.
sagiers zuHen zeker de diesel-
motoren het vliegwiel waar-
deren. Dat herhaaldel ijk op je
Slaart getrapt worden. zoals
blijkbaar in stadsbedrijf mOElI
geschieden {onzes inziens
kan het gerust wat minder)is
voor iedere verbrandingsmo:-
tor onplezierig. Of door het
vliegwiel een langere motor-
levensduur wordt bereikt is
vanzelfsprekend nog niet be-
kend, maar is mogelijk.
Hoe de hydraulica blijft func-
tioneren bij drukken die oplo-
pen tot 350 bar weten we
evenmin.
De huidige brandstofprijzen
maken veel mogelijk. Men
komt tot technische oplossla-
gen die wellicht anders nOOlI
zouden zijn toegepast. Men
had er wellicht nimmer naar
gezocht ...
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