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REPORTAGE
HTS-studenten bouwen rallyraid-auto

Foto’s/Tekeningen: HAN Automotive

Go-4 Dakar-auto strijdt mee in 2010

Tijdens je studie een strijdvaardige rallyraid auto bouwen, welke HTS-student Auto-

techniek droomt daar niet van. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) biedt die 

mogelijkheid. Het is de bedoeling om in 2010 deel te nemen aan de 31e Le Dakar en,

belangrijker, ongeschonden net achter de fabrieksteams te finishen!

Het Go-4 Dakar-project is een ambitieus pro-
gramma waarin HAN-Automotive intensief sa-
menwerkt met HAN-lectoren, rallysportspecia-
listen en gerenommeerde automotive-bedrijven.
Doel is een competitieve rallyraid-auto op de
weg te zetten die mee gaat doen aan de presti-
gieuze Le Dakar van 2010, natuurlijk de finish
te halen en liefst net achter de fabrieksteams te
eindigen.
In totaal werken er 60 studenten verdeeld over
verschillende groepjes aan dit project. Iedere
groep heeft de opdracht een segment van het
voertuig op papier te zetten en na goedkeuring
te bouwen.
Vanaf mei 2008 zijn de eerste tekeningen omge-
zet in concrete producten. Begin dit jaar is de
bouw zover gevorderd dat men kan beginnen
met de eerste testkilometers. Met de ervaringen
en analyses uit deze periode zal de auto verder
worden doorontwikkeld zodat het voertuig
rond mei van dit jaar kan deelnemen aan een
intensief terrein-testprogramma waaronder
(buitenlandse) rally’s. Begin december moet de
Go-4 Dakar-auto klaar zijn voor de zwaarste be-
proeving: de 31e editie van Le Dakar.

De lat ligt hoog
Een competitieve rallyraid-auto helemaal vanaf
nul opbouwen is al een bijna onmogelijke op-
gave. De doelstelling om net achter de fabrieks-
teams te eindigen is zo mogelijk een nóg
grotere. Helemaal onwaarschijnlijk wordt het
als we vermelden dat het team Puur Plantaar-
dige Olie als brandstof wil gaan verstoken.
Nog niet overtuigd van de uitdaging? Misschien
overtuigen we u dan met de mededeling dat er

is gekozen voor een vijfcilinder Volkswagen-die-
sel met common rail-techniek en piëzo-injecto-
ren. Er is tot op heden nog nauwelijks ervaring
opgedaan om dergelijke moderne dieselmoto-
ren op PPO te laten draaien. Om nog maar te
zwijgen over de omstandigheden waaronder dat
gaat gebeuren.

Vrij programmeerbaar
Maar dat is nog niet alles. De Crafter-motor le-
vert af-fabriek 120 kW en 300 Nm. Niet genoeg
als je net achter de fabrieksteams wilt eindigen.
Vandaar dat de vijfcilinder TDI enigszins wordt
gekieteld zodat deze 170 kW en 500 Nm op de
klokken zet. Daarvoor zijn aanpassingen nodig
aan het motormanagement, een gemodificeerd
in- en uitlaattraject en een speciale grotere Vari-
abele Flow Turbo van Mitsubishi. Makkelijk ge-
zegd, maar het originele motormanagement
van de VW is dermate afgeschermd dat het niet
mogelijk bleek om langs deze weg het vermo-
gen op te krikken en de aanpassing op PPO te
realiseren. Vandaar dat is gekozen voor een vrij
programmeerbaar (MMS) motormanagementsy-
steem.
Maar ook hier weer een kleine hobbel op de
weg, immers de meeste leverbare vrij program-
meerbare MMS-systemen zijn niet ingericht om
de piëzo-injectoren aan te sturen. Deze zijn na-
melijk spanninggestuurd in tegenstelling tot de
injectoren van de vorige generatie die stroomge-
stuurd zijn. Kort geleden heeft NIRA uit Zweden
echter wel een systeem ontwikkeld waarmee
het mogelijk is om de piëzo-injectoren aan te
sturen. Inmiddels wordt door de HAN intensief
met het systeem getest en zijn de doelstellingen

Studeren voor
een topprestatie

Voor specialistische kennis of apparatuur wordt
een beroep gedaan op bedrijven in de regio. Zo ge-
bruikten de studenten de machines van Van Leeu-
wen Modelmakerij in Ammerzoden om (onder
begeleiding) de freesdelen voor de body uit Poly-
urethaan en MDF te maken.

Na het frezen en fijnslijpen van de mallen kan er
gelamineerd worden. Hiervoor stelde het Arnhem-
se carrosseriebedrijf Ambting een hal beschikbaar
en leverde Sika de harsen, lijmen en blokmateria-
len. De hoogwaardige koolstof- en aramidevezels
zijn van Ten Cate uit Nijverdal.
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op normale diesel al gehaald. In de volgende
stap wordt het systeem ingeregeld om op de
‘groene’ puur plantaardige Jatropha-olie te gaan
draaien.

Doorgerekend spaceframe
De basis van de Go-4 Dakar-auto bestaat uit een
lichtgewicht spaceframe met geïntegreerde rol-
kooi. Het betreft een vierwielaangedreven voer-
tuig dat binnen de FIA T1-klasse valt. In die klas-
se rijden ook de fabrieksteams van VW, BMW en
Mitsubishi.
Dit betekent ook automatisch dat bij het ont-

werpen van het voertuig rekening gehouden
moest worden met de eisen die zijn opgesteld
door de FIA. Zo is de maximale breedte beperkt
tot 2 meter en mag de wieluitslag maximaal
250 mm bedragen.
Er is gekozen voor een dubbele wishbone-ophan-
ging omdat deze constructie grote krachten
goed kan opvangen. Bij de bepaling van de wiel-
geometrie was bepalend dat het voertuig vooral
hard en probleemloos rechtuit moest kunnen
rijden op ongelijke ondergrond.
Op de computer zijn acht verschillende model-
len voor de wielophanging ontwikkeld en door-

gerekend. Hiervan zijn er twee overgebleven 
die worden uitgetest onder praktijkomstandig-
heden.
Een zelfde verhaal geldt voor wieldraagarmen.
Na bepaling van de krachten die op de wielop-
hanging komen te staan hebben enkele studen-
ten deze in computermodellen uitgewerkt en
doorgerekend. Uiteindelijk is gekozen voor een
oplossing waarbij de spanningen in het materi-
aal laag genoeg zijn om de gewenste levensduur
bij extreme belasting te garanderen. De dem-
pers zijn afkomstig van Reiger Suspension uit
Hengelo.
In het spaceframe moet ook de complete aan-
drijflijn worden opgenomen waaraan bedrijven
zoals Drenth Gearboxes, Eurotech, All American
Imports en GKN een doorslaggevende bijdrage
leveren. Zoals gezegd betreft het een vierwiel-
aangedreven voertuig. Maar ook de stuurinrich-
ting, uit- en inlaat, warmtewisselaars en niet te
vergeten de bemanning moesten een plekje zien
te vinden binnen de bescheiden afmetingen van
het frame. De studenten hebben veel aandacht
besteed aan de positie van de coureur. Uitgaan-
de van specifieke wensen en lichaamsafmetin-
gen hebben ze met behulp van Solid Works, een

Tijdens je studie een competitieve rallyraid-auto bouwen die in 2010 hoopt te schitteren in de 31e Le
Dakar, dat is de droom van elke HTS-student Autotechniek. In totaal zijn er 60 studenten en 30 bedrijven
bij het Go-4 Dakar-project betrokken. Studenten krijgen directe begeleiding van docenten en engineers
van bedrijven zoals Tegema en Cad2M.

Zo moet het eindproduct eruit gaan zien. De ambi-
ties van het Go-4 Dakar-team zijn hooggespannen.
Terecht, want deze Dakar-auto is een technologisch
hoogstandje!

De hars wordt met vacuüm door de vezel heen ge-
trokken waardoor de vezelvolumeverhouding
hoger wordt en de bodydelen licht en toch bijzon-
der sterk en stijf worden.

De body is opgetrokken uit koolstof- en aramide-
vezelcomposiet, weegt slechts 70 kg en is toch
voldoende sterk en stijf om de helse omstandighe-
den tijdens een rally te trotseren.

Het stalen spaceframe is ontworpen en doorgere-
kend op de computer. De studenten hebben de ver-
bindingen ‘gehecht’, professionals van VA-Enginee-
ring uit Nijnsel werkten de lasverbindingen af.   
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3D-tekenprogramma, een ideale ergonomisch
verantwoorde werkplek gecreëerd.

Lichtgewicht body
Uiterlijk moet de auto natuurlijk wel een beetje
‘smoelen’. Daarentegen mag de body niet te veel
gewicht in de schaal brengen. Uiteraard moet de
auto voldoende sterk zijn om klappen en vooral
de aanval van stenen te trotseren. Al deze ‘eisen’
op een rijtje zettend, komen we automatisch uit
op koolstofvezel/aramidecomposiet-producten
gecombineerd met verstijvende geïntegreerde
sandwichpanelen. Het totaalgewicht van de bo-
dy bedraagt 70 kg en dat mag met recht een
prestatie worden genoemd omdat de fabrieks-
teams daar maar net iets onder zitten.
Het ontwerp is samen bepaald met Motio Devel-
opment uit Eindhoven, een professioneel ont-
werpbureau. De productie van de mallen en uit-

eindelijke bodydelen is begeleid door Ceemo uit
Maarsen, een bedrijf met veel kennis en exper-
tise in dit vakgebied. Diverse universele onderde-
len worden besteld via ‘Mijngrossier’.
Al deze sponsoren wilden graag hun medewer-
king verlenen, maar stelden wel de eis dat de
studenten gebruik moesten maken van modern-
ste productiemethoden om uiteindelijk met een
zo competitief mogelijk product aan de start te
kunnen verschijnen.
Om u hier een voorbeeld van te geven: er is va-
cuümtechniek gebruikt waarbij het product na

CO2-neutraal finishen op PPO uit de Jatropha-plant
Het Go-4 Dakar-team schuwt
weinig technische hobbels. De
meest grote is waarschijnlijk het
gebruik van PPO als motorbrand-
stof. De expertise met deze
brandstof is nog niet erg groot,
zeker niet met zo’n high tech
dieselmotor met common rail en
piëzoverstuivers.
De PPO wordt gewonnen uit de
Jatropha-plant. En dan met name
uit de noten. Deze planten
groeien op schrale grond waar
eigenlijk geen ander gewas wil
groeien. De aanwending voor
PPO-winning is in dit geval geen
concurrent voor de voedselketen
omdat de plant en de noten niet

geschikt zijn voor menselijke con-
sumptie.
Een bijzonder prijzenswaardig
initiatief van dit jonge team om
de mogelijkheden van deze CO2-
neutrale brandstof onder de aan-
dacht te brengen. Het heeft po-
tentie om voor derdewereldlan-
den een aardige bron van inkom-
sten te worden.
Vraagteken voor ons is nog wel
hoe het team straks in Le Dakar
de beschikking gaat krijgen over
voldoende sap en hoe het gaat
met de uniformiteit en kwaliteit
van deze brandstof. Daar is im-
mers de gehele technische motor-
infrastructuur op afgestemd.

Nog even, misschien ten over-
vloede: de CO2 die vrijkomt bij de
verbranding in de vijfcilinder TDI
is tijdens de groei van de plant
opgenomen uit de atmosfeer.

Om die reden is het gerechtvaar-
digd te stellen dat de Go-4
Dakar-auto, mocht het allemaal
lukken, CO2-neutraal over de fi-
nish rolt. ●

De olie gewonnen uit
de geperste vruchten
(noten) van de Jatro-
pha-plant dienen als
brandstof voor de 
Go-4 Dakar-auto. De
overgebleven perskoek
wordt gebruik als be-
mesting voor de vol-
gende oogst.

Je zou haast vergeten dat er in het voertuig straks
ook plaats moet zijn voor de bemanning. De rich-
ting Industrieel Product Ontwerp heeft een ergo-
nomisch verantwoorde werkplek voor de coureur
bedacht. Hendels, pedalen en knopjes zijn afge-
stemd op zijn lichaamsafmetingen zodat hij straks
enigszins comfortabel zijn werk kan doen.

De richting Automotive van de HAN heeft de be-
schikking over fantastische testfaciliteiten. Dat is
in dit geval ook wel nodig, want voordat de VW
vijfcilinder TDI met piëzo-injectoren op PPO 170
kW en 500 Nm betrouwbaar levert moet er nog
veel werk verzet worden.

De geproduceerde warmte wordt via het koelsys-
teem en een oliekoeler afgestaan aan de omge-
ving. Daarnaast moet ook de inlaatlucht worden
gekoeld en wordt de auto uitgerust met een airco-
installatie. 
Er is ook een voorziening nodig die de brandstof
onder koude omstandigheden opwarmt. De Jatro-
pha-olie heeft tijdens de koude start, als de koel-
vloeistof nog niet op temperatuur is, een te hoge
viscositeit.

Het voertuig krijgt de ideale 50/50 gewichtsverde-
ling. Dit is onder andere gerealiseerd door de ver-
deelbak van de permanente vierwielaandrijving zo
ver mogelijk naar achteren te plaatsen.
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het lamineren onder vacuüm wordt gezet om
overtollige hars uit de koolstofvezels te zuigen.
Bovendien is ook de vacuüm-injectietechniek ge-
bruikt waarbij niet hoeft te worden gelami-

neerd, maar het va-
cuüm tevens wordt ge-
bruikt om de hars
door de vezels in de
productmal te trek-
ken. Door het gebruik
van deze technieken
krijg je een veel ster-
ker eindproduct ter-
wijl je veel minder
hars hoeft te gebruiken. Resultaat: een relatief
laag gewicht en toch voldoende sterk en stijf.

Volg de ontwikkeling
In het voorafgaande hebben we een klein tipje
van de ontwikkeling van dit mooie voertuig op-
gelicht. We realiseren ons terdege dat het bijna
onmogelijk is om alle details te belichten, van-
daar dat we dit artikel vergezeld doen gaan van
veel foto’s met aanvullende informatie.
Wilt u de verdere verrichtingen van dit ‘studen-

tenteam’ volgen, dan raden we u aan de website
www.go4dakar.nl te bezoeken. Op deze site kunt
u zich abonneren op de nieuwsbrief en wordt u
regelmatig op de hoogte gehouden van de
meest recente ontwikkelingen.
Ook wij hebben de intentie om de bouw van dit
voertuig verder te volgen en zullen u regelmatig
informeren over de meest actuele stand van
zaken. ●

Hans Doornbos

Symbiose onderwijs 
en bedrijfsleven
Studenten Autotechniek,
Werktuigbouwkunde en Indus-
trieel Product Ontwerp werken
in teams aan deelprojecten van
het voertuig. Elk team neemt
een deel van de constructie
voor zijn rekening. U moet
hierbij denken aan de body,
motormanagement, het brand-
stofsysteem, koeling, wielop-
hanging, stuurinrichting en
remsysteem. Al deze facetten
worden samengevoegd in het
Overall Vehicle Evaluation Sys-
teem en getoetst met dynami-
sche computermodellen.
Het zal u duidelijk zijn dat de
opleiding niet voorziet om op
alle vraagstukken die een der-
gelijk project oproept een ant-
woord te kunnen geven.
Vandaar dat de studenten sa-
menwerking moeten zoeken
met gespecialiseerde bedrijven
en hen betrekken bij dit fan-
tastische project. De belang-
stelling van bedrijven om te
participeren in het Go-4 Dakar-

project laat bepaald niet te
wensen over. De bedrijven
staan als het ware te springen
om hun expertise te delen met
de studenten, hun werknemers
in spe!
Dat is misschien wel de groot-
ste winst van dit project. De
bedrijven etaleren hun ‘kun-
nen’, de studenten gaan ermee
aan de slag en testen het uit
op dit high tech-voertuig. Dat
levert veel feedback op waar-
mee de bedrijven zich vervol-
gens kunnen verbeteren. Een
win-win-situatie!
Maar ook voor de opleiding
zelf is de voeding uit de prak-
tijk bijzonder essentieel. Want
de technische ontwikkelingen
gaan tegenwoordig zo snel dat
het voor een technische auto-
motive-opleiding bijna niet
meer is bij te houden. Daar ligt
dus duidelijk een rol voor de
projectpartners om te zorgen
voor een continue bijscholing
van docenten en studenten. ●

De Go-4 Dakar heeft rondom een dubbele wish-
bone-wielophanging met een Reiger-schokdemper-
systeem.

In deze simulatie is zichtbaar welke
krachten er op het frame komen als
het voertuig op één wiel landt.

Met computersimulatieprogramma’s
is uit te rekenen welke belasting er
op de knooppunten komt te staan en
of de constructie dit aankan. In over-
leg met research engineers van Corus
is gekozen voor hoogwaardig staal
(High Strenght Low Alloy) dat zeer
goed lasbaar is.

De projectgroep Elektrische Installa-
ties ontwierp het complete schema
dat nu op een dummy wordt opge-
bouwd zodat de kabelbomen precies
op lengte gemaakt kunnen worden.
Harperink Automotive en Verlinden
Technology ondersteunen dit proces.

In- en uitlaat zijn opnieuw ontworpen.
Vooral de geringe ruimte was een di-
lemma. De uitlaat is gemaakt van RVS
dat een lage warmtegeleidingcoëffi-
cient heeft en voldoende duurzaam is.
In de pijp is een flexibel stuk opgeno-
men en op kritieke punten wordt de
uitlaat omwikkeld met isolatieband.
Uitlaatspecialist BSM-exhausts uit
Zelhem ondersteunt de studenten bij
de productie van het systeem.

Uitgangsprincipe van
de wielophanging was
het ontwikkelen van
een opstelling waar-
mee de rechtuitstabili-
teit in slecht terrein het
best was. Camber, cas-
ter en toespoor zijn
apart instelbaar.
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