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MILIEU
Veel ontwikkelingen in ‘groene’ autotechniek

Zo gauw als maar kan wil General Motors deze E-
Flex-basis voor plug-in hybride-auto’s in productie
hebben. Puur elektrische aandrijving, Li-ion-accu-

pakket in de middentunnel, hulpgenerator met
benzine- of dieselmotor die later vervangen kan

worden door brandstofcellen.
Tekening: General Motors

Zuiniger auto’s, minder CO2, dat blijft het gesprek van

de dag. Terwijl de diesel nog niet goed en wel uit de

vuurlinie is, vanwege beperking van de roetuitstoot.

Daardoor raakt het ontwikkelingswerk van de auto-in-

dustrie in een stroomversnelling. Nieuwe mogelijkheden

om heel snel schoner te gaan rijden liggen echter niet

zomaar voor het opscheppen. Hoe gaan we dat dan

doen? AMT praat u bij over ‘groene’ autotechniek.

‘Groen’ autorijden is een nogal rekbaar begrip.
Het lijkt op dit moment of alles draait om het
broeikaseffect en de kooldioxide die daaraan
vooral schuldig zou zijn. Daarnaast lijdt de at-
mosfeer onder het fijnstofprobleem, dat onmid-
dellijk vóór kooldioxide volop in de belangstel-
ling stond. Waarbij gaandeweg dieselroet op één
hoop geveegd werd met het fijne stof, zodat het
nu uitwisselbare begrippen lijken.
Kwalijke stoffen als giftig koolmonoxide, verzu-
rende stikstofoxiden (NOx) en ziekteverwek-

kende koolwaterstoffen zijn in de laatste twintig
jaar voor het overgrote deel uit de uitlaatgassen
verdreven. Door wettelijke eisen, en technische
ontwikkelingen om daaraan te beantwoorden,
blaast een nieuwe auto nu zo’n 95% minder van
die ellende uit dan twee decennia geleden.

Diesel krijgt schoonheidsbehandeling
Alleen NOx blijft nog een probleem bij diesels.
En roet, waar vroeger niet op gelet werd, maar
sinds jaren bij de periodieke autokeuring wel

aan gemeten wordt. Op roetuitworp zit al een
beperking, met roetfilters kan nog eens tot 90%
weggevangen worden. Al over twee jaar mogen
nieuwe autotypen (let wel: niet alle nieuw ver-
kochte modellen, eerst alleen nieuw verschenen
types) volgens Euro 5-eisen zeer weinig roet
meer uitstoten. Diesels zullen dat zonder af-
fabriek filter nauwelijks kunnen waarmaken.
Weer vijf jaar later komt Euro 6, en wordt het
NOx-probleem opgelost. Althans, fabrikanten
moeten maar zien dat diesels tegen die tijd even
weinig NOx produceren als benzinemotoren.
En nu dat kooldioxide (CO2) nog. Eigenlijk over-
bodig dat apart gesproken wordt over de CO2-
productie van een auto, in gram per kilometer.
Het hangt rechtstreeks samen met het brand-
stofverbruik, via een omrekeningsfactor (ver-
schillend voor diesel en benzine) kunnen CO2-
productie en brandstofverbruik naar elkaar om-
gerekend worden. Er is geen filter tegen CO2 ge-
wassen, het enige wat helpt is zuiniger rijden.

Anders rijden
nadert snel

Voorjaar 2008 verschijnt een Volvo C30 Efficiency-
zuinigheidsuitvoering. Afgedichte grille, extra spoi-
ler achterop, de kleinste dieselmotor erin en zo
meer. Dat levert 119 g/km CO2 op, tegen 129 stan-
daard. Als studiemodel is er ook een C30 plug-in
hybride met in alle wielen een elektromotor.
Foto: Volvo
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Nog goedkoper ook, in tegenstelling tot alle an-
dere schoonmaakacties. Katalysatoren en roetfil-
ters maken motoren alleen maar onzuiniger.
Een dieselmotor draait efficiënter en zuiniger
dan een benzinemotor. Maar ja, dat roet en NOx

is minder mooi. Voor roet hebben we echter fil-
ters, af-fabriek of achteraf te monteren. Voorziet
de fabrikant een motor van een filter, dan zit
daar een systeem aan vast om regelmatig in het
filter opgezameld roet te verbranden. Daartoe
wordt de drukval over het filter gemeten, wordt
die te hoog dan zorgt tijdelijke aanpassing in de
motorregeling voor schoonbranden.
Bij achteraf gemonteerde filters gebeurt dat
niet, herziening van de motorregeling erbij zou
lastig en kostbaar zijn. Omdat een achteraf ge-
monteerd filter zo minder goed kan schoonbran-
den gebruikt men ‘open’ filters. Die vangen
minder roetdeeltjes, maar vermijden dat het fil-
ter (en daarmee de uitlaat) helemaal dicht komt
te zitten met roet.

Net als Mercedes-Benz
gaat Audi het meest uitge-
breide reinigingspakket in
de dieseluitlaat monteren:
gewone katalysator, roet-

filter, AdBlue-injectie en
SCR-katalysator (achter de

AdBlue-tank).
Foto: Audi

Op vrij simpele wijze
bouwt smart zijn
fortwo om tot ‘mhd’-
versie met een automa-
tisch start/stopsysteem.
Een grote starter/gene-
rator erop, met aange-
paste poly-V-riem en
spanner, en natuurlijk
een stukje elektronica
erbij.
Tekening: smart

Steeds meer diesels worden afgeleverd met zeer
effectief fabrieksroetfilter. Kleinere dieselmoto-
ren, zeg maar tot twee liter inhoud, hebben
geen filter nodig om de huidige (Euro 4) eisen te
halen.

AdBlue en BlueTec
Peugeot/Citroën pionierde met een iets ander
roetfilter. Hier helpt periodieke toevoeging van
speciale ‘Eolys’-vloeistof bij het schoonbranden.
Dat vereist dan een lagere uitlaatgastempera-
tuur, en geen of minder aanpassing van de mo-
torregeling.
Iets heel anders introduceerde Mercedes-Benz
bij trucks, geleidelijk komt dat tevens in perso-
nenauto’s. Ook ‘AdBlue’ is een vloeistof die peri-
odiek in de uitlaat wordt losgelaten, maar dan
niet voor het roetfilter. Het is nodig voor een
SCR-katalysator die NOx omzet in onschadelijke
stikstof en water. Voor personenauto’s gaat het
bij Eolys en AdBlue om zo weinig toevoeging in

de uitlaat dat alleen bij een servicebeurt het
tankje bijgevuld hoeft te worden.
Het zal bij ingang van de Euro 5-eisen nog niet
nodig zijn alle diesels zo’n SCR-katalysator mee
te geven. Als tussenstap is er een variant die net
als een roetfilter werkt: die katalysator vangt
NOx op, totdat hij vol raakt en door tijdelijke
aanpassing van de motorregeling leeggebrand
moet worden. In 2008 komt Mercedes daarmee,
bij de E 300 BlueTec die al Euro 5-eisen haalt. In
de VS liggen de eisen strenger, daar komt een
SCR-installatie met AdBlue-toevoeging onder de
E 320 BlueTec. In Europa komt dat later, heel
simpel omdat het nog niet noodzakelijk is en
wel duurder, zoals alle katalysatoren en filters
met noodzakelijk toebehoren een auto duurder
maken.
AdBlue en BlueTec gaan dus niet persé hand in
hand, dat is een beetje verwarrend. Naast Merce-
des-Benz zullen andere merken het SCR/AdBlue-
systeem gaan gebruiken zodra Euro 6-uitlaatgas-
eisen in zicht komen. Audi/VW begint al bijna
tegelijk met Mercedes.

Gauw een ‘eco’-variant
Niet alleen de motor bepaalt het brandstofver-
bruik, dus de CO2-productie van een auto. Nu de
roep om minder CO2 luid is kan met detailingre-
pen meteen de zuinigheid bevorderd worden,
zonder compleet nieuwe technieken die zo snel
niet productieklaar zijn. Waarbij al die ingrepen
met zowel diesel- als benzinemotor te combine-
ren zijn.
Zo ontstaan dit jaar in hoog tempo zuinigheids-
versies van bestaande automodellen. Je kunt
met speciale banden de rolweerstand verlagen.
Michelin pleit al voor een ‘milieulabel’ op ban-
den om hun rolweerstand aan te geven, tussen
de beste en slechtste kan wel 3% verschil in
brandstofverbruik liggen. Je kunt met verlaagde
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vering en spoilers de luchtweerstand nog wat te-
rugschroeven. Ook extra afdekking van holle
ruimtes onder de bodem helpt, en afdichten van
alle niet strikt noodzakelijke koelopeningen in
het front. Alleen wordt het dan goed oppassen
bij trekken van een aanhanger: zakt de ver-
laagde vering niet teveel in, krijgt de extra be-
laste aandrijflijn nog wel genoeg koeling?
Door aanpassing van de ve rsnellingsbak of het
differentieel kan de motor bij gegeven snelheid
wat langzamer en dus zuiniger draaien. Met
daarbij een indicatielampje om de rijder uit te
nodigen tot vroegtijdig opschakelen. Voorheen
werkte zoiets op een simpele vacuümmeter, nu
kan gemakkelijk uit de motorelektronica de mo-
torlast afgelezen worden in verhouding tot be-
nodigd aandrijfvermogen (rijsnelheid). Vooral
turbodiesels met veel trekkracht ‘onderin’ kun-
nen extra lange versnellingen best hebben. Van-
daar dat die ook vaker dan benzinemotoren een
zesbak meekrijgen.

Energiemanagement
Wat verder gaat BMW met zijn Efficient Dyna-
mics, waarvan diverse elementen nu ook bij an-

dere merken verschijnen. Je kunt allerlei hulp-
aggregaten, zoals de waterpomp van de motor of
de stuurbekrachtiging, elektrisch in plaats van
mechanisch gaan aandrijven, en regelen dat ze
alleen draaien als het echt nodig is. Dat kan ook
met mechanische elementen, zoals de oliepomp
met variabele opbrengst.
BMW gebruikt de generator tevens als hulprem.
Bij optrekken wordt de stroomproductie uitge-
schakeld om de motorbelasting lager te houden.
Bij afremmen wordt de stroomproductie extra
hoog, zodat de motor meer remwerking ople-
vert. Een deeltje van de bewegingsenergie wordt
nu gebruikt voor stroomopwekking. Er is een
speciale accu nodig, bestand tegen de continu
wisselende stroomlevering. Met een regeling om
de accu gemiddeld op 80% lading te houden,
zodat hij altijd capaciteit over heeft om
(rem)energie op te nemen.
Het kan ook met wat simpeler stroommanage-
ment. Een sensor op de pluskant van de accu
geeft lading en capaciteit aan, waarmee de gene-
rator zo geregeld wordt dat hij niet meer dan
het noodzakelijke levert. Daarnaast kan in het
elektrische systeem stroommanagement toege-
past worden. Bij grote stroomafname worden de
minst noodzakelijke verbruikers tijdelijk uitge-
schakeld. Dat vond toch al ingang omdat mo-
derne auto’s erg veel stroomgebruikers hebben,
wat het elektrisch systeem kan overbelasten en
de accu leegtrekken. Daar komt nu de overwe-
ging bij dat elke stroomverbruiker uiteindelijk
brandstof kost.

Start/stop
Nog iets wat sterk opgang gaat maken is het au-
tomatisch start/stopsysteem. Vooral in stads- en
fileverkeer kan dat wel 10 tot 15% brandstof spa-
ren, maar levert niets op als je buiten de stad
rijdt. Een draaiende motor staat in een stil-
staande auto immers maar brandstof te verspil-
len. smart past het toe in zijn nieuwe ‘mhd’
(micro hybride) versie, BMW heeft het ingezet op
alle viercilinder motoren. Zodra de motor warm
is slaat hij af wanneer de auto stopt voor meer
dan een paar seconden.
Een sensor op rem- of koppelingspedaal regi-
streert tijdig wanneer de rijder weer wil optrek-
ken, om dan razendsnel de motor te starten. Dat
vergt een versterkte startmotor, of zoals bij
smart een gecombineerde starter/generator.
Maar het is verder relatief eenvoudig om een
start/stopsysteem in een auto toe te voegen.
Wel opletten met de gebruiksaanwijzing. Moet
de rem of de koppeling ingetrapt blijven of juist
niet, voor het automatisch afslaan? Er kan een
beperking opzitten zoals bij BMW, waar het sys-
teem niet werkt beneden 3° C buitentempera-
tuur: bij kou slaat de motor mogelijk niet snel
genoeg weer aan.

Downsizing
Zo komen we geleidelijk bij steeds ingrijpender
maatregelen. Volkswagen zette een trend met
‘downsizing’ van de motor toen ze hun 1.4 TSI in
de Golf GT uitbrachten. Er zijn nu meerdere va-
rianten, in VW-modellen maar ook bij dochter-
merken Audi (A3) en Seat. Met enkele of dubbele
compressor levert de 1.4 TSI dezelfde prestaties
die we van een maat grotere motor gewend zijn.
Maar hij is zuiniger omdat hij minder mechani-
sche verliezen kent dan een grotere en zwaar-

Bijna tegelijk met Volkswagen begon BMW met
downsizing door diesel- en benzinemotoren met
dubbele turbo uit te brengen, met de prestaties
van bestaande grotere motoren maar lager ver-
bruik. Hier de 150 kW sterke dubbelturbo-versie
van de 2.0 diesel.
Foto: BMW

Kant en klaar leverbaar, een ZF-versnellingsbak
met voorin een elektromotor in plaats van de kop-
pelomvormer. Ook een schijfvormige starter/gene-
rator/elektromotor ligt klaar, alle grote toeleve-
ranciers staan klaar met dergelijke hybride-oplos-
singen.
Foto: ZF
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dere motor. Zie ook ons artikel in de vorige AMT.
Fiat volgde al met de 1.4 T-Jet turbomotor, en
heeft nog iets veel mooiers in petto. Dat zagen
we in de Fiat 500-test van de vorige AMT, er 
komt een 0.9 tweecilinder met turbo. De trend
naar kleine maar sterke motoren zal doorzetten.
Ontwikkeling van een nieuwe motor vergt ech-
ter gauw vier jaar of meer, dus langs deze weg
kom je niet op korte termijn aan zuiniger au-
to’s.
Wat tevens meer gebruikt gaat worden is directe
benzine-injectie. Daarmee kun je motoren een
procent of vijf zuiniger maken. Nog meer met de
modernste straalgeleide directe injectie zoals
BMW en Mercedes toepassen, waar de motor tot
aan matige belasting kan draaien op een arm
mengsel. Directe injectie koelt de verbrandings-
ruimte, dan kan de compressie hoger, dat bete-
kent hoger verbrandingsrendement. Of je ge-
bruikt de koeling voor een lagere verbrandings-
temperatuur, naast de nu altijd toegepaste EGR.
Dat geeft minder NOx in de uitlaat. 
Mercedes zet CGI op auto’s met zo’n motor,
zoals de binnenkort komende E 350 CGI. BMW
vermeldt niks op de auto over directe injectie.
Volkswagen en Audi werken daar al lang mee,
maar niet die nieuwste soort met ‘arm mengsel’.
FSI heette het eerst, in combinatie met een
turbo TFSI. Nu schakelt VW om naar TSI, voor di-
recte injectie met een enkele of dubbele com-
pressor.

Elektrische hulp
Wie echt veel brandstof wil sparen, moet een
zuinige rijstijl aannemen: ‘Het Nieuwe Rijden’
kan zomaar 15% in verbruik schelen. Om even-
veel met een technische ingreep te bereiken is er
op korte termijn maar één weg, de hybride. Dit
jaar en het jaar daarop komen heel wat hybride-
modelvarianten uit, is al zeker.
Het eerst bij grote auto’s, want vanaf 2012 wil de
Europese Unie de CO2-productie beperken tot
maximaal 130 g/km gemiddeld. Ofwel een ver-
bruik van 1:17 voor benzineauto’s en 1:20 voor
diesels. Alle auto’s samen die een merk in een
jaar verkoopt mogen gemiddeld niet meer dan
130 g/km uithoesten. Grote auto’s blijven daar
dik boven.
Ook als hybride, een Lexus RX 400h bijvoorbeeld
komt op 192 g/km. Wel een stuk beter dan de RX
350 op benzine met 264 g/km. Zo willen meer
merken met hybridetechniek hun grote sedans
en suv’s dichter naar de 130 g/km brengen.
Helaas ligt hier weer spraakverwarring op de
loer. We zagen een smart ‘microhybride’ met al-
leen maar een start/stopsysteem. Het systeem
van BMW dat remenergie terugwint mag je dan
ook microhybride noemen. Echte hybrides heb-
ben een elektromotor en verbrandingsmotor.
Dat kunnen auto’s zijn waar de elektromotor al-
leen meehelpt bij optrekken, of die ook elek-
trisch kunnen rijden. Met als nieuwste mode de
plug-in hybride, oplaadbaar uit het stopcontact,
waarin een benzine- of dieselmotor alleen als
noodaggregaat een generator kan aandrijven en
de voortstuwing altijd elektrisch gaat.

Kostbare techniek
Dankzij elektrische hulp kan in een hybride de
verbrandingsmotor kleiner en zwakker zijn,

downsizing dus. Anderzijds haalt de elektrische
hulp winst als zijn stroom wordt opgewekt bij
afremmen, waarbij de generator werkt als mo-
torrem en zo de accu’s oplaadt. Ook dit werkt
het best in stadsverkeer, veel kleiner is de bespa-
ring bij snelwegrijden.
Toyota/Lexus ontwikkelde erg vernuftige combi-
naties van benzinemotor, elektromotor en gene-
rator om maximaal profijt uit de combinatie te
halen. Maar dat is duur om te bouwen. Nieuwe
hybrides zullen vaak in de versnellingsbak een
motor/generator/starter hebben, net als de
Honda Civic Hybrid. Dat vereist minder om-
bouw van een bestaand model, al moet wel er-
gens een accupakket en een regelsysteem voor

Straalgeleide directe injectie opent nieuwe moge-
lijkheden voor zuinige armmengselverbranding
van benzine. Alleen moet er dan wel weer een
NOx-katalysator bij. 
Foto: Daimler

Het studiemodel VW Up! laat toe-
passing zien van de compacte en
efficiënte ‘warme’ brandstofcel die
Volkswagen in ontwikkeling heeft.
Een productieversie van de Up!
komt volgend jaar, maar 
zeker nog niet met 
brandstofcellen.
Tekening: Volkswagen

Zowel Volkswagen, Mercedes als General Motors
laten al rijdende prototypes zien met een kruising
van benzine- en dieselmotor, heel zuinig en heel
schoon. Dit Mercedes-prototype van de DiesOtto-
motor is met 1,9 liter inhoud meteen een voor-
beeld van downsizing.
Foto: Daimler

Directe benzine-injectie
en variabele compressie

Turbocompressor geeft
400 Nm koppel
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de elektro-aandrijving ondergebracht worden.
Dat een hybride duurder in productie is zien wij
nu niet zo, door forse BPM-korting (€ 3.000,-) die
hybrides krijgen. Maar die BPM moet afgebouwd
worden.
De keus blijft om al dan niet volledig elektrisch
rijden mogelijk te maken, veel merken zullen
daar niet voor kiezen. Het vereist grote accuca-
paciteit, een van de duurste elementen in hybri-

detechniek. Kost ook extra gewicht en ruimte, is
gelijk extra aandrijfvermogen en verbruik.
Daarom kunnen hybrides veelal maar enkele ki-
lometers geheel op stroom rijden.
Accu’s die echt veel stroom kunnen opslaan zijn
nodig voor plug-in hybrides, die het vooral in
Japan en de VS goed lijken te gaan doen. Daar-
mee kun je in en om de stad elektrisch rijden en
tussendoor de auto aan het stopcontact bijladen.
Moet je een keer verder weg, dan neemt een ge-
nerator het over als de accu’s leeg raken, aan die
generator is een erg zuinige benzine- of diesel-
motor gekoppeld. Maar de hoop is dan wel geves-
tigd op nieuwe, betere lithium-ionen-accu’s die
nog niet in grote series geproduceerd worden.

Na de hybride
Er wordt ook verder gekeken. In zo’n hybride
kun je later de generator vervangen door brand-
stofcellen als stroomleverancier. Die werken op
waterstof en geven helemaal geen vuil uitlaat-
gas. Misschien over een jaar of vijf, echt niet eer-
der in productie van enige omvang.
Waterstof in een aangepaste benzinemotor ver-
stoken kan ook, maar haast niemand ziet dat als
een echte oplossing. Het verbruik ligt hoog,
waardoor het probleem dat bijna nergens ge-
tankt kan worden nog nijpender wordt. Boven-
dien zou de productie van waterstof enorm
moeten uitbreiden, en dan ook nog op basis van
schone energiebronnen, wil je serieus de totale
CO2-uitstoot omlaag brengen.
Daarom wordt ook ijverig gewerkt aan een ben-
zinemotor die werkt alsof het een diesel is, met
zelfontbranding. Alleen lukt dat, net als het wer-
ken met een arm mengsel, nog slechts bij gema-
tigde motorbelasting. Met dit zogenaamde
HCCI-proces draait een motor zo zuinig als een
diesel en zo schoon als een benzinemotor.

Wat wordt het?
Het geloof dat de toekomst is aan brandstofcel-
len wankelt, nog steeds durft niemand met ze-
kerheid te zeggen over hoeveel jaar die tegen
redelijke prijs geproduceerd kunnen worden.
Misschien is de hybride zelfs beter, hebben we
bij Toyota gehoord. Die andere autoreus General
Motors gelooft nu in de plug-in hybride. Dan
schuift het probleem lekker door naar de
stroomproducent, mag díe uitzoeken hoe hij
stroom kan maken zonder milieu en klimaat te
ontwrichten.
Marktvoorspellingen zeggen dat hybrides in Eu-
ropa een marginaal verschijnsel blijven. In ons
land gaat het nu om minder dan 1% van de au-
toverkoop. De Europese verkoop is bijna gelijk
verdeeld tussen benzine en diesel. De groei in
de dieselverkoop lijkt voorbij, diesels worden
steeds duurder door extra uitlaatgasreiniging.
Maar zonder diesels kan de CO2-eis die de EU
wil stellen nooit op tijd gehaald worden.
Aardgas of lpg helpen wat aan schoner uitlaat-
gas, maar zijn geen klimaatneutrale en ver-
nieuwbare energiebronnen. Biodiesel of
bio-ethanol zijn dan meer aangewezen. Dat
vergt geen grote motoraanpassing, maar bio-
brandstof moet dan wel klimaatneutraal en
tegen dezelfde prijs als benzine of diesel ge-
maakt worden. Veel hangt af van het definitieve
besluit dat de EU neemt over CO2-beperking,
hoe met verschillende brandstoffen en aan-
drijfsystemen wordt omgegaan. Misschien kie-
zen autofabrikanten ook voor Europa dan toch
hybrides. �

Peter Fokker

BMW presenteerde zijn nieuwe X6 meteen als
hybride-prototype. Daarin wordt gebruik gemaakt
van de samen met Daimler en GM ontwikkelde
transmissie waarin twee elektromotoren en twee
versnellingsbakken gecombineerd zijn.
Tekening: BMW

1 = Hybride ‘two-mode’-transmissie
2 = Vermogens- en regelelektronica
3 = Hoogvermogenaccu’s
4 = Zuinige verbrandingsmotor

Elektrisch aangedreven, geregelde nevenaggrega-
ten zoals deze waterpomp nemen minder vermo-
gen af. En ze kunnen blijven draaien bij hybride-
oplossingen waarin de verbrandingsmotor niet al-
tijd draait, belangrijk voor bijvoorbeeld airco, rem-
en stuurbekrachtiging.
Foto: BMW
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