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ONDERDELEN
Fabels over brandstofbespaarders ontzenuwd

Lager brandstofverbruik meestal een illusie

Mooi verpakt
boerenbedrog

Ondanks alle inspanningen van de auto-industrie om de auto schoner en zuiniger
te maken, duiken er op de marid steeds weer brandstofbespaarders op.

Voor enkele flappen krijg je een fraai doosje met daarin een apparaat of een
middeltje dat je brandstofverbruik met vele procenten doet dalen en ook nog eens
de emissies danig vermindert. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook,

maar blijkbaar wil de mens graag bedrogen worden.

Brandstofbespaarders zijn bijna
even oud als de verbrandingsmotor
zelf. Maar ondanks alle vooruit-
gang die de fabrikanten boeken op
het gebied van rendernentsverbetc-
ring. is de brandstofbespaarder nog
steeds onder ons. Bij TNO komt er
zeker iedere maand één binnen, en
ge zien de vele telc foontjes d ie we
ontvangen van mensen die inlich-
tingen willen, leeft de hoop op het
wonder kennelijk bij velen. Overi-
gens verstrekt TNO nooit inlich-
tingen over onderzoeken die voor
derden zijn verricht. maar dit ter-
zijde.

Het is alweer meer dan een de-
cennium geleden dat ik van de re-
dactie van dit blad enkele pagina's
mocht gebruiken om een over Licht
te geven van wat er op dit gebied
alzo te koop was. Dus vonden we
gezamenlijk dat hel tijd werd om er
weer eens aandacht aan te besteden.
Bij het opmaken van de balans van
nog een decennium brandstofbc-
spaarders blijkt dal de heren uitvin-
ders wel inventiever zijn geworden
maar nog niet veel knapper.

V roegcre brandstofbespaarders
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bewogen zich vaak op het gebied
van inlaatluchtwervclaars. valse
lucht bijmengen; en zogenaamde
vonkversterkers. Bij de toenmalige
stand der techniek klonk dat alle-
maal heel aannemelijk. En soms
scheelde het werkelijk nog een paar
procent, zij het op geen stukken na
zoveel als de uitvinder zelf
claimde. Vooral ideeën die in feite
een compensatie vormden voor
slecht onderhoud konden op som-
mige markten (vooral de Ameri-
kaanse) nog wel eens wal goed
doen. In Europa. waar de benzine
altijd duurder is geweest. viel dal
dan vaak weer tegen.

Water geeH geen vermogen
Een regelmatig terugkerende factor
in d it were Idje is dat sch ijnbaar
wordt aangesloten bij bestaand we-
tenschappelijk onderzoek of be-
slaande omwikkelingen. zodat het
geheel een wetenschappelijk tintje
krijgt. Vooral de leek (en de gemid-
delde klant is nu eenmaal leek) is
niet in staat om het cruciale verschil
te zien tussen die serieuze ontwik-
keling enerzijds en wat hem te koop

wordt aangeboden anderzijds. Hier
ligt dus een duidelijk voorlichtende
taak voor de garageman. Maar die
moel dan wel zelf alen zijn op de
verschillen.

Zo heeft water ~lltijd een onweer-
staanbare aantrekkingskracht uitge-
oef end op de uitv inders van brand-
stofbespaarders. Water is, in verge-
lijking tot benzine. vrijwel gratis en
het laat zich nagenoeg ongestraft
aan de verbranding toevoegen.
Combineer dat met dat verhaal over
die vliegtuigmotoren uit de laatste
oorlog die zoveel extra motorver-
mogen kregen door waterinjectie en
de zaak lijkt rond.

In werkelijkheid kwam dat extra
startvcrmogen uit een hoge graad
van druk vulling in combinatie met
veel brandstof. Het water was no-
dig om te voorkomen dat onder die
omstandigheden de motoren uit el-
kaar pingelden. maar dat weet de
man in de straat niet. Bovendien
werd daar water toegevoerd in ge-
lijke hoeveelheden als brandstof.
terwijl de gemiddelde brandstolbe-
spaarder op waterbasis werkt met
een waterhoeveelheid die hooguit
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Prachtige verpakkingen, veelbe-
lovende woorden en fikse prijzen.
Dat alles Is van toepassing op de
brandstolbespaarder, De koper
komt uiteindelijk bedrogen uit.
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5 % van de tuegevoerde brandstof-
hoeveelheid bed raagt (anders heb je
zo'n grote watertank nodig), Zet
dm eens af tegen de natuurlijke va-
riatie iuluchtvochtigheid die twee
101 drie keer zo groot is _B ij m ist is
de luchtvochtigheid zelfs ruim vier-
maal zo groot, Wal verwacht je dan
van dal beetje water extra. Maar het
verhaal klinkt goed,

Zo was er nog maar kon geleden
iemand die de katalysator overbo-
dig meende Ie kunnen maken door
een "ionisatiekatalysator aan de in-
laatzijde. Ook daarbij ging hel om
hel aanzuigen van een beetje water
uit een tankje. Dat aan dal water
een Oinke scheut spiritus was toege-
voegd (als 'antivries') zal de ver-
branding inderdaad wel geen kwaad
hebben gedaan. Maar de katalysa-
tor in de uitlaat bleek loch niet di-
reel overbodig Ie zijn geworden.

lonlseertlers ziJn In de mode
Dat' ionisatie-effect' brengt ons
overigens meteen bij de huidige
mode, Er zijn alom apparaatjes te
koop die de brandstof helen te ioni-
scren. En dat zou cc n bu itengc-
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Fabels over brandstofbespaarders ontzenuwd

woon gunstige uitwerking hebben
op de verbranding met tientallen
procenten besparing als gevolg. Die
apparaatjes werken allemaal met
magneten. Want magnetisme is. net
als water, gratis. En je hoeft boven-
dien nict bij te vullen.

Wat hier achter zit is het vol-
gende. In de VS wordt op sommige
plaatsen geëxperimenteerd met
elektromagnetische velden in de
verbrandingskamer. Volgens de
schaarse literatuur hierover zou dat
een gunstige invloed hebben op de
verbranding. Je kunt dan bijvoor-
beeld leer anne mengsels verbran-
den (die anders leer slecht te ont-
steken zouden zijn) en daaruit valt
dan weer een verbruiksbesparing te
halen. Uiteraard kost het 'aanleg-
gen' van zo' n veld energie. Maar
alle extra ontstekingsenergie die je
nodig hebt. zul je natuurlijk ook er-
gens vandaan moeten halen. Er
geldt nu eenmaal zoiets als een wet
van behoud van energie.

Wie ook maar een greintje na-
tuurkunde kent, zal begrijpen dal
dat met een permanente magneet
nooit kan lukken. Je zou dan een
gratis en blijvende (onuitputtelijke)
energiebron hebben en die bestaan
nu eenmaal niet. Bovendien be-
spaarde het 'echte' systeem door
naar verbruiksgunstigc luchtJbrand-
stofverhoudingen te gaan. En die
zitten niet in het doosje van de
brandstofmagneet. Tenzij je die
magneet zodanig op de brandstof-
leiding klemt dat de leiding wordt
ingesnoerd (dat hebben wc ook al
meegemaakt). Tenslotte staat bij
het doe-het-zelf systeem het mag-
neetveld over de brandstof en niet
over de verbrandingskamer en dal
maakt uiteraard nogal wat verschil.

Wat mag ie verwachten van
eenmagneet?
Brandstof is niet magnetiseerbaar,
dus wat is het nut van een magneet
op de brandstofleiding? Volgens de
meeste folders worden de brand-
stofmoleculen 'gericht', maar dat
zou alleen werken als deze mole-
culen nu juist wel magnetiseerbaar
waren. Bovendien zou dil' gericht
zijn' onvermijdelijk weer verloren
gaan lussen magneet en verbran-
dingskamer, in de carburateur, de
inspuitpomp of het inlaatspruitstuk.
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Anderen claimen dat de brand-
stof wordt geïoniseerd (zie boven),
iets wat anders plaatsvindt tussen de
elektroden van de bougie. maar dat
nu al van tevoren wordt gedaan, zo-
dat de verbranding beter kan verlo-
pen. Het is binnen de wetenschap
echter niet bekend dat vloeibare
brandstof geïoniseerd kan worden,
of dat dit mogelijk is met behulp
van een permanente magneet. Bo-
vendien is (in de verbrandingska-
merl) ionisatie meer een gevolg dan
een oor laak van de verbranding.

Intussen hebben verkopers en
uitvinders. die zich realiseren dat
vloeibare brandstof niet ioniseer-
baar is, alweer iets nieuws bedacht:
hel zouden de additives in de brand-
stof' zijn die geïoniseerd worden.
Maar wat daar dan het nut van zou
zijn blijft duister.

De meest vermetelen onder de
uitvinders beweren echter dat de
energie-inhoud van de brandstof
toeneemt onder invloed van die
magneet. Als dat waar was, zou dat
een regelrechte sensatie zijn. Het
zou betekenen dat je voor een paar
honderd gulden een simpel appa-
raatje kunt kopen dat de meest
fundamentele natuurwet (de wet
van behoud van energie) buiten
werking kan stellen. Dat is nog wel
wat anders dan een goochelaar die
een konijn uit zijn hoge hoed tovert.
Helaas is die toename in verbran-
dingswaarde tot nu toe nog niet we-
tenschappelijk aantoonbaar geble-
ken. We houden voorlopig dus nog
maar even vast aan onze fundamen-
tele bchoudswetten.

Monopolaire magneten
Interessant is ook dat sommige van
die magneten worden aangeprezen
als monopolair. Wat is dat nu weer'!
Wel, iedere ons bekende magneet
bezit twee polen: een noordpool en
een zuidpool. En als je hem zou
doorzagen, heeft iedere hel ft weer
een eigen noord- en zuidpool. Maar
geleerden die zich bezighouden met
de fundamentele opbouw van de
materie zijn er. op grond van hun
berekeningen, van overtuigd dat er
zich ergens in het heelal ook mono-
polaire magneetpunten moelen be-
vinden. Dus een noordpool zonder
bijbehorende zuidpool, of omge-
keerd. Dat is iets wat een mens zich

Hoe slecht is een motor?
Veelal wordtdoor de verkopers van
brandsto~rs gewezen op
de slechte verbranding in een stan-
daardmotor. Dat moet welfeiden tot
hoog verbruik en emstige luchtver-
ontreiniging (naast een lager ver-
bruik claimen dergelijke apparaatjes
dan ook altijd tevens schonere ult-
Iaatgassen).ls het rendement van
een motor niet zo'n 30 - 40%1 De
rest lskennelljk verlies.

In werkelijkheid Is de verbranding
In een moderne motor behoorlijk
compleet Alleen aan de relatief
koude wanden van de verbrandings-
kamer, en vooral in de spleet tussen
zuigerkop en cilindeIWand (boven
de bovenste zulg81'\188r) blijft wal
mengsel onverbrand, Je kunl dat
stellen op circa 4% van het t0ege-
voerde mengsel. De rest wordt om-
gezet In warmte. De beWeging van
de zuiger zet vervolgens die warmte
om in mechanische energie: Dat ge-
beurt volgens vaste natuulWetten,
en het vak dat zich daarmee bezig-
houdt heet thermodynamiCa. Die
lhermodynamica vertelt ons dat zo'n
omzetting nooit met 100% rende-
ment kan geschieden. Er blijft altijd
thermische energie over die als druk
en warmte de uitlaat uitgaat. Als dat
niet zo was, zouden de uitlaatgas-

sen de om~l8vlr,gstem~l8raltuur fhèli
ben. Bovendien wordt
koeld, om hem heel te
ook daarbij gaat warmte (dUS
gle) voor het proces verloren.

Oat is allemaal heel ve~
maar daar kun je alleen Iets aan
anderen als je ingrijpt in het
dynamische proces. Met een
verbranding' kom je er niet, want
daar lîgl het niet aan. Extra v8l!iezedl
kunnen nog optreden tijdens
koude start en de opwrarm,!asel.om
tekortschietende me"g~JI"olrmlngl

niet echt kan voorstellen. Zoiets als
een stukje touw met maar één uit-
einde. Maar het volgt uit funda-
mentele beschouwingen. Zoals daar
ook uil volgt dat er zoiets als anti-
materie moet bestaan, zonder dat
iemand die ooit heeft gezien. of
zelfs maar zou kunnen zien. Maar
een beetje uitvinder maakt hem
kennelijk in serie, verpakt in doos-
jes. geschikt voor minstens 30%
brandstofbesparing. Je vraagt je al-
leen af waarom dat dan niet stan-
daard op iedere auto zit.

Houding van de autofabrikant
Dat brengt ons bij het volgende
punt. Dit soort artikelen wordt al-

tijd gelanceerd op de accessoire-
markt, waar goedgelovige kopers
bereid zijn een bedrag varierend
vanf 100.- tot! 4OO.-te investe-
ren in de illusie (of hoop) van be-
sparing. Als er echt sprake was van
een doorbraak op verbruiksgebied
zou een uitvinder niet de moeite ne-
men ze per stuk aan particulieren te
verkopen. Dan zou je proberen een
grote automobielfabrikant te over-
tuigen om ze vervolgens met hon-
derdduizenden af te leveren voor
eerste montage. Hebt u zich wel
eens gerealiseerd hoeveel miljoe-
nen sommige grote oliefirma's ste-
ken in de ontwikkeling van een
laag-verbruik motorolie. die mis-
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Rendement van een moderne benzinemotor biJvollast

30%
Nuttigeartleld

3"4 28% 9%
Straling UiUaatgas Smeerolie

30%
Koetwater

De energIebalens kunnen we grafisch voorstellen ala een energie-
stroom. De hoofdstroom splitst zich In verschillende energiestromen.
Dergelijke grafische voorstellingen worden (naar de uitvinder ervan)
Sankey-dlagrammen genoemd. Veel energie gaat als wannte verloren.

schicn 2 of 3 % verbruikswinst
geeft. Dan zou een fabrikant [Och
wel erg vreemd bezig zijn als hij de
kans liet liggen om met een simpel
apparaatje tienmaal zoveel te be-
sparen.

De droeve waarheid is echter dat
er geen kunstgrepen bestaan die in
één klap het rendement met tiental-
len procenten kunnen verbeteren.
Verbrui kswinst is cc n zaak van
moeizaam detailwerk. het geduldig
bij elkaar sprokkelen van procent-
jes winst.

testrapporten. meestal van overi-
gens onbekende instituten, maar
soms ook van meer bekende instel-
lingen. Wat die eerste categorie be-
treû: in landen waar je 'academi-
sche' titels kunt verwerven zonder
moeilijke dingen als werkelijk
studeren (maar uiteraard wel tegen
betaling van het nodige 'college-
geld'). zijn ook wel lovende test-
rapporten te verkrijgen voor wat
dan ook.

Overigens kun je met behulp van
een fotokopieerapparaat ook je ei-
gen 'testrapport' combineren met
het bri e thoo I'd van ee n alom ge res-
pecteerde instelling. Soms ook blij-
ken dc .getoonde' rapporten wel de

Indrukwekkende rapporten
Vaak gaan brandstofbespaarders
vergezeld van indrukwekkende
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proeve n te bevatten, maar niet de
uitkomsten. Zo hoeft ook een folder
waar in de linkerbovenhoek staat:
20% besparing, en in de rechterbe-
ncdenhock: door TNO beproefd.
niet te betekenen dat TNO ook die
20% besparing heeft gevonden.
Zulke reclame is overigens niet toe-
gestaan volgens de Algemene
Voorwaarden van TNO-onderzoek.
maar het komt soms toch voor.

Daarnaast is er ook een andere
categorie rapporten. In sommige
landen is het verboden om appara-
tuur te monteren die de kwaliteit
van de uitlaatgassen kan beïnvloe-
den zonder dat door een bevoegde

weet welke geneesmiddelen echt
zijn en welke niet.

Met brandstofbespaarders doe je
dat anders: je gaat dan naar exact
gecontroleerde omstandigheden op
een rollenbank of proefstand. En je
herhaalt de metingen een aantal ma-
len. En je varieert de volgorde:
eerst zonder apparaat. dan met ap-
paraat en daarna andersom. Zo sluit
je alle toevallige variaties uit. Als je
dan iets vindt, dan is er werkelijk
iets aan de hand. Maar wc vinden
vrijwel nooit wat. en zeker geen be-
sparing groter dan zo'n 5%. In die
zeldzame gevallen. waarin je inder-
daad enkele procenten besparing

''Voor een paar honderd gulden een
simpel apparaatje kopen dat de meest

[undamentcle natuurwet buiten werking
kan stel/en, Dat is wel even wat anders
dan een goochelaar die een kOl/Uil uit

;,Un hoge hoed tovert'

instantie een soort 'verklaring van
geen bezwaar' is afgegeven. Der-
gelijke rapporten vertellen je dus
alleen dat de uitlaatgassen er niet
slechter van worden. Over een
cvcntue Ie bespari ng spreken ze
geen oordeel uit. Sommige rappor-
ten van de Duitse TüV of de Ameri-
kaanse EPA vallen binnen deze ca-
tegorie.

Hoe meet Jeeen besparing?
Rapporten die niet in één van de ge-
noemde categorieën vallen. hebben
gewoonlijk betrekking op wegpree-
ven. Die zijn echter bij voorbaat
verdacht. Het is een bekend gege-
ven dat wanneer je mensen op pad
stuurt met een brandstofbespaarder
dat ze onwillekeurig anders gaan
rijden. waardoor ze altijd besparen.
zelfs als er helemaal geen brand-
sto fbe span rder is (daa r zij n prak-
tijkvoorbeelden van). Echt weten-
schappelijk vergclijkingsonderzoek
(bijvoorbeeld naar de werking van
geneesmiddelen) wordt daarom al-
tijd zogenaamd 'dubbelblind' uitge-
voerd. wat wil zeggen dat noch de
patiënt noch de directe begeleider

vindt. is er bovendien altijd sprake
van het aanpakken van een funda-
mentele tekortkoming in de brand-
stofdosering. En zulke fundamen-
tele tekortkomingen zijn langza-
merhand zeldzaam geworden. na
20 jaar uitlaatgas wetgeving en een
tweetal energie-crises. De auto- en
motorenfabrikanten hebben de
mengselregeling en vcrbranding al
zodanig geoptimaliseerd dat van te-
kortkomingen geen sprake meer is.
Daarom zijn we niet echt blij met
een aanvraag voor het beproeven
van een brandstofbespaarder. Het
kost (om het goed te doen I veel geld
en het levert steevast een ontevre-
den of teleurgestelde klant op.

Niettemin gaan de bespaarders
als wanne broodjes over de toon-
bank. Wie zei er ook al weer: de
mensheid wil bedrogen worden'? or
misschien moeten we hel meer zien
als een soort loterij: er is altijd de
hoop dat ene lot te hebben getrok-
ken waarop de hoofdprijs valt.

Ir. R.C.RIJkeboer
Instituut voor Wegtransportmiddelen
TNO
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