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



TRANSMISSIE

De 'groene' automaat van
~oumenAntonov

Als de techniek eenmaal een
bepaalde weg is ingeslagen,
dan heeft die uit een zekere
gemakzucht de neiging om
zich consequent langs die
weg te blijven doorontwikke-
len en zo de const ruclie
steeds verder te perfectione-
ren. Helaas wordt daarbij te
weinig de fundamentele vraag
gesteld. of blijven voortgaan
langs die ingeslagen weg nog
wel verantwoord is. Vooral als
de constructie in kwestie door
steeds hogere gebruikseisen
almaar gecompliceerder en

Opengewerkt model van de Anlo·
nov automaat. A Vliegwiel; B Kop-
paling.huls; C Vlieggewicht; D
Koppelingsdrukpleat; E Koppe.
lingspleat; F Primaire as; G Kop·
pellngshuis; H KoppalIngsdruk·
plaal; I Koppelingsplaat; J VriJ.
loop; K Salellietendrager 2e
versn_: L Satellietendrager 2e
versn.; M Meervoudige nalte
plaalkoppa1ing; N Koppellngs·
drukplaat; 0 Vrijloop; P Druklager;
Q Drager van vlieggewichten; R
Vlieggewicht en T Uitgaande as

Roumen Antonov, een Bulgaarse uitvinder, ontwikkelde
een volstrekt nieuwe automatische transmissie. Deze

blinkt uit In eenvoud en brandstofeconomie. Een veelbe·
lovende constructie, waar zelfs de CVT het weleens

moeilijk mee kan krijgen.

duurder wordt. Het kan heil-
zaam werken om regelmatig
de kritische vraag te stellen.
of constructie en werking van
een produkt niet eenvoudiger
en goedkoper kunnen.

Dergelijke bespiegelingen
komen vanzelf op als je ge·
confronteerd wordt met een
constructie. in dit geval dan
een geheel nieuwe automati-
sche versnellingsbak, die een
toonbeeld van eenvoud is en
direct de vraag oproept
waarom dat niet veel eerder is
bedacht! Vergelijk je deze no-
nonsens automaat met het
uiterst gecompliceerde, volu-
mineuze. zware, kostbare en
maar matig renderende me-
chaniek dat we vol ontzag
automatische transmissie pfe-
gen te noemen, dan zou ook
de laatste weer zo'n typisch
voorbeeld kunnen worden van
een constructie. die in zijn ont-
wikkeling te ver is doorge-
schoten.

Een krasse uitspraak? Dat

G

zeker, en ook wel wal prema-
tuur, maar als u verder leest
dan zult u met mij eens zijn
dat er wel degelijk een gerede
kans bestaat, dat we aan de
vooravond staan van een
doorbraak in de techniek van
de automatisch schakelende
transmissie. En het zou best
eens kunnen zijn dat deze
doorbraak die van de continu
variërende transmissie (CVT)
nog zal overtreffen.

Trieste achtergrond
De oorsprong van deze revo-
lutionaire automaat is al even
opzienbarend als de construc-
tie zelf. Roumen Antonov. de
uitvinder ervan is een dissi-
dente Bulgaarse kernfysicus,
die na jarenlange dwangar-
beid in 1988 door persoonlijk
ingrijpen van Genscher en
Mitterrand werd vrijgelaten en
toestemming kreeg zijn land
te verlaten. Toen, aldus Anto-
nov, had hij weinig meer op
zak dan de schetsen van en-

kele briljante constructies.
Eén betrot het eenvoudige
doch slimme principe vaneen
automatisch schakelende ver·
snel1ingsbak. in eerste opzet
met drie versnellingen.

Reeds twee weken na aan-
komst in Frankrijk diende de
uitvinder een eerste patent-
aanvrage in. Door Peugeotuit-
gevoerde tests lieten veelbelo-
vende resultaten zien voorwal
betreft prestaties en brand-
stofverbruik.

Eenvoud troef
De tot nu toe gebouwde proto-
typen zijn geheel opgebouwd
uit bestaande transmissie-
componenten, met hier en
daar enkele aanpassingen. In
feite zijn slechts twee onder-
delen specifiek voor deze
nieuwe automaat ontwikkeld.

De belangrijkste compo-
nenten zijn: drie centrifugaal-
koppelingen waarvan één
overgenomen van Volvo en
een andere van het natte
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Nederlandse partner
Juist toen de Bulgaarse uitvin-
derop het punt stond om, met
Inbrengvan zijn vinding, bij
General Motors een nieuw be-
:Slaanop te bouwen, werd hij
Incontact gebracht met No-
vernInternational, een Rotter-
damseonderneming die zich
met beleggerskapitaal winst-
gevendbezighoudt met de
ontwikkeling en commerciali-
seringvan nieuwe technolo-
gieênen produkten. Aldaar
werd Antonov een veel beter
perspectief geboden en dus
besloten beiden een nieuwe
onderneming op te richten:
ModernAutomotive Technolo-
gies (MAT.) Holdings BV.

De man achter deze nieuwe
radicale wending In het leven
vanAoumen Antonov was
DanWysenbeek, een harts-
tochtelijk verzamelaar van
oude Lancia 's die carrière
heeftgemaakt bij Ford,
Chrysleren Kelsey Hayes en
nudezakelijk manager van
MAT.ls. MAT_ wil proberen
éénof meerdere automatenfa-
brikanten of autofabrikanten
diezelf automaten fabriceren,
zoalsGM, Ford, Mercedes-
Benz,Renault en VW, voor de
Antonov·transmissie te inte-
resseren.

Huidige automaten niet
volmaakt
Hoewel er juist de laatste la-
rendoor de betrokken fabri-
kanten veel verbeteringen aan
de conventionele automatisch
schakelende versnellingsbak
zijn doorgevoerd is de auto-
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Wertdngsschema mat In zwart hat krachtverloop In de ie venJnelling. De pijlen naar links geven de reactie-
kracht weer 'lanai hat zonnetandwIel van de 2e planetaire tandwfelgroep. Deze kracht speelt een sleutelrol in
het schakelen tuseen ie en 2e vennelllng. 1 Voering van koppelingsplaat. 2 Primaire as; 3 Vliegwiel; 4 Koppe-
lingsplaat; 5 Vlieggewicht centrIfugaalkoppelIng; 8 KoppelIngshui.; 1Koppelingsplaat; 8 Voering van koppe-
lingsplaat; 9 Vrijloop; 10 Satellletendfager; 11 VriJloop; 12 KoppelIng.drukplaat; 13 Vlieggewicht; 14 Zonn••
tandwiel axiaal verschuifbaar; 15 Satelllatendrager 2e venn.; 18 Uitgaande as

maat toch gebleven wat hij al-
tijd al was: zwaar, volumineus,
gecompliceerd en duur in aan-
schaf, gebruik (pover rende-
menl) en reparaties. Deze na-
delen laten in het toch al niet
zo automaatminnende Europa
slechts een bescheiden [aar-
lijkse groei in het marktaan-
deel toe. Alleen de komst van
een goedkoper volwaardig al-
ternatief zou een snellere
groei van de markt kunnen be·
werkstelligen.

Voor kleine auto's met
lichte motoren is de continu
variabele transmissie {CVT en
ECvn met de duwschakel·
band van Van Doorne's Trans-
missie BV weliswaar een be-
scheiden succes geworden.
maar ideaal is ook de traploos
schakelende automaat nog
niet. De schakelband is een
hoogwaardig en relatief duur
onderdeei, dat hoogstens in
licentie door anderen dan VDT
gefabriceerd kan worden en
dat toch nog de nodige wrij·
vingsverliazen kant.

Sterke papieren
Zo bezien moet de 'groene'
automaat uit Bulgarije inder-
daad over enkele ijzersterke
voordelen beschikken: hij zou
minder dan de helft van een
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conventionale automaat moe-
ten kosten, vergt minder
ruimte. zou zo'n 20 kg lichter
zijn en kan vrijwel geheel met
reeds bestaande produktie-
middelen worden gefabri-
ceerd.

Een ander voordeel Is het
gunstige rendement, zodat
hier het bedieningsgemak niet
met een hoger brandstofver-
bruik betaald behoeft te wor-
den. Doordal de bak in prln-
cipe de sterkste motoren aan
moet kunnen, is dit pluspunt
vooral voor grote auto's van
belang.

Nog even geduld!
U zult nu zo langzamerhand
wel eens willen weten hoe die
automaat nu precies werkt,
maar helaas, daarin moet Ik u
teleurstellen. Ik heb moeten
beloven me tot september tot
een summiere beschrijving
van het werkingsprincipe te
beperken.

Een eerste vraag die op-
komt luidt natuurlijk: hoe kiest
deze automaat de juiste over-
brengingen en hoe gaat het
schakelen in zijn werk? Wel,
beide funkties zijn het logisch
gevolg van de wisselwerking
van het drietal reeds ge-
noemde parameters: toeren-
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tal, motorkoppel en rijweer·
stand. Niets bijzonders dus
voor een automatische trans-
missie. Wèl bijzonder is, dat
hierbij o.a. gebruik gemaakt
wordt van een reactiekracht,
die in elke tandwieloverbren-
ging met schuine verlanding
optreedt zodra die een kracht
moet overbrengen, Tandwie-
len zetten zich immers tegen
elkaar af, en als de tanden
schuin staan is hel gevolg dat
ze zijwaarts uil elkaar willen
schuiven. Het is nu deze
axiale kracht. evenredig aan
het koppel dat de tandwielen
moeten overbrengen, die in de
werking van de bak een sleu-
telrol speelt.

Hij werkt namelijk op de
tweede cenlrifugaalkoppeling,
in een voortdurende wedijver
met de daarin opgewekte cen-
trifugaalkracht. De laatste wil
de koppeling aandrukken, de
eerste Juistvrijdrukken. Dit
subtiele samenspel bepaalt de
schakelmomenten voor de 1e
en 2e versnelling. Uit oogpunt
van slijtage is van belang, dat
deze en de derde centrifugaal·
koppeling (meervoudige plaat-
koppeling) nooit meer dan
éénvijfde van het over te bren-
gen aandrijfkoppel voor hun
rekening behoeven te nemen.
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De krachtsoverbrenging door
de bak volgt ook altijd Iwee af-
zonderlijke wegen, hetgeen
natuurlijk de betrokken onder-
delen ontlast en een naar ver-
houding lichte constructie toe-
staat. Mocht zich onverhoopt
een evenwicht voordoen in
axiale kracht en centrifugaal-
kracht, dan zou de koppeling
theoretisch kunnen blijven
slippen. Dit gebeurt echter
niet omdat al een geringe ex-
tra wrijvingswarmte vol-
doende Is om de wrijvings-
coêfficiênt van de koppelings-
plaat te verhogen, waardoor
de koppeling toch onmiddellijk
pakt.

Het al dan niet aangrijpen
van de derde centrifugaalkop-
peling, dus de schakelmomen-
ten van 2e en 3e versnelling,
worden bepaald door de span-
ning van een aantal veren. In
principe Is die veerspanning
ook verstelbaar te maken, het-
geen de mogelijkheid biedt om
voor de twee hoogste over-
brengingen uit twee of meer
schakelprogramma's Ie kun-
nen kiezen. Verder ontbreken
de gebruikelijke rembanden of
koppelingen, om de rinqtand-
wielen van de planetaire tand-
wielgroepen wanneer nodig te
blokkeren. In plaats daarvan
zijn de ringtandwielen buiten-
op van vrijlopen voorzien, zo-
dat ze slechts in één riChting
kunnen draaien.

Een vrijloop op de uit-
gaande as en één in de eerste
centrifugaalkoppeling zorgen
ervoor dat ook in de hoogste
versnelling normaal op de mo-
tor kan worden afgeTf'lmd.
Aanduwen om de motor te
starten zou ook mogelijk zijn.
Een ander voordeel is dat er
geen vloeistof is die door slip
te heet kan worden (bijv. bij
trekken van caravan!) of last
van verstoppingen kan krij-
gen. Ook heelt de Antonov-
automaat geen enkele neiging
tot kruipen.

Aangezien een achteruit-
versnelling ontbreekt moest
nog een soort keerkoppeling
worden geconstrueerd, in de
vorm van een eenvoudige
schakel mof, die later nog van
synchromesh werd voorzien
om het inschakelen van voor-
en achteruit gemakkelijker te
maken.

In een later stadium zal het
ook mogelijk zijn, om desge-
wenst de lagere versnellingen
vast te houden, bijvoorbeeld
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De drager van een 4O-tal centrl'ugaalgewlchten (waarvan twee a.ge·
beeld) die de meervoudige plaatkoppeling bedienen

De meervoudige plaatkoppeling In onderdefen. De drie schroefveren be-
palen de schakelmomenten van de 2e de 3e versnelling

om beter het afremmend ver-
mogen van de motor te kun-
nen benutten bij het afdalen
van een steile helling.

Proefrit
Tot zover de theorie en dan nu
de praktijk. Reeds enige
maanden geleden deed zich
een eerste gelegenheid voor
om met de Antonov·automaat
de eerste rij- en vooral ook
schakelervaringen op te doen.
Dat was met een vroeg proto-
type op de voormalige Simca
testbaan van Valeo bij Parijs.
Het mechanisme van de
transmissie was onderge-
bracht in het carter van de
viertraps ZF-aulomaat. Te-
vens kon ter vergelijking met
de originele automaatversie
van dat type worden gereden.

Kennelijk had uitvinder An-
tonov wel heel nadrukkelijk op
uiterste brandstofeconomie
gemikt, want de overbren-
gingsverhoudingen van de
eerste twee versnellingen wa-
ren zó kort gekozen, dat daar-
mee de spreekwoordelijke

trap beklommen kon worden.
Zodra de auto rustig accelere-
rend ook maar enigszins op
gang was gekomen, moest de
derde versnelling het al over-
nemen. Daar was de bak dan
ook niet meer uit te krijgen,
tenzij bij kick-down de snel-
heid aanzienlijk was vermin-
derd. Toch had dit schakelpro-
gramma, dat gebruikelijk is bij
automaten met veel krachti-
ger motoren, geen negatieve
uitwerking op de prestaties. In
drie bleek de auto zelfs opval-
lend levendig te zijn in vergelij-
king tot de standaard auto-
maatversie, ondanks dat die
veel eerder terugschakelde.
Een bewijs voor het hoge ren-
dement van de Antonov-auto-
maat! Blijkbaar smoort de
conventionele automaat het
veelgeprezen effect van de
koppelomvormer (koppelver-
groting) grotendeels in zijn
eigen inwendige wrijving. An-
ders is niet te verklaren dat de
205 met de Antonov-automaat
ook bij acceleratie vanuit stil-
stand sneller was.

Schakelde de laatste niet
voelbaar over naar 2, met hel
inschakelen van 3 had de bat
echter merkbaar meer
moeite. Geen wonder, wanl
dal scheelde zomaar 2000
toeren I Met zo'n grote stap
tussen 2 en 3 is het niet ver-
wonderlijk, dat de automaat
dan kreunde. Het is
lijk dat bij meer VF!r'snf~l1in~en
en meer 'close
overbreng innc""""hn,
de Antonov-automaat
gelijk in staat zal zijn om
In alle versnellingen soepel
schakelen.

Geruisloos draaien deed
bak overigens ook nog niet
paald, maar wat wil je met
tandwielen die niet ZOfOVIJIItII!l:
op geruisloos draaien zijnge;
selecteerd en gemakkelijk er·
gens willen aanlopen.

De geheel mechanisch wer'
kende automaat bewees dat
hij funktioneerde en dáár
het in eerste instantie om!
Altanken tot de rand vande
vulpijp na afloop van het lest·
rijden gaf al wel een duidelijke
indicatie van een belangrijk I.
ger brandstofverbruik (voorlo-
pig aan de voorzichtige kant
op tenminste 10 procent aan
Ie houden).

Een tweede kennismaking
meI de Anlonov-automaat In
juli met een verbeterd oroto-
type, wederom op basis van
een Peugeot 205 doch ditmaal
uitgerust met een profesalo-
nele doorstroomverbruiksme-
ter (ook gemonteerd op een
begeleidende 205 in de stan-
daard automaatuitvoering),
leerde dat bij stadsverkeer Op
een brandstofbesparing van
zelfs 15% of meer gerekend
mag worden!

De bijgeluiden in de bakbie-:
ken verminderd, alleen hadnu
de automaat bij een rustige
acceleratie best wat sneller
naar 3 mogen opschakelenl
Blijkbaar was de correctie van
de schakelmomenten ten op-
zichte van het vroegere proto-
type iets te ver doorgescho-
ten.

Maar dat zijn slechts de-
tails. Wat overeind blijft is de
constatering dat een con-
structie van dit kaliber in wel
heel korte tijd van een ideetol
een werkend prototype werd
ontwikkeld. In de techniek een
ongehoorde prestatie I
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