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MOTOREN
Motortechniek anders bekeken

Achates dubbelzuigerdiesel dubbel zuinig?
Laten we even aannemen dat de Amerikanen over hun afkeer van
diesel voor personenauto’s heen komen. Dan heeft Achates het alter-
natief om veel zuiniger automotoren te maken, waar we in Europa
ook nog wat van kunnen leren. Een oud idee in nieuwe versie, als we
deze uitzonderlijke diesel nader bekijken.

Om hun intellectueel eigendom te
beschermen, zegt Achates, geven
ze een minimum aan technische
informatie. Met name is niet te
zien wat vier jaar testen op de
proefstand heeft opgeleverd. Zo
lang al zou een ééncilinder proef-
motor draaien.
Het bedrijf Achates, ge-
noemd naar een figuur

uit de Griekse mythologie, werd in
2004 opgericht. Kennelijk is heel
snel een proefmotor gebouwd. Er
staat nu een 4.2 viercilinder op
stapel, waarvan bijgaande afbeel-

dingen. Blijkbaar
denkt men daar-
mee een concreet
aanbod voor in-
bouw in een auto
te hebben.

Inspiratie van Junkers
Wat we ook zien is dat als voor-
beeld de Junkers Jumo 205 uit de
jaren rond 1940 diende. Deze
vliegtuigmotor was iets heel bij-
zonders, een tweetakt dubbelzui-
gerdiesel. Bedrijfsoprichter Hugo
Junkers verrichtte begin 20e eeuw
onderzoek naar dubbelzuigermo-
toren, die toen eerst als scheeps-
motor verschenen. Hij overleed al
voor de oorlog. In feite heeft
Achates het Jumo-ontwerp weer
opgepakt, en met een andere me-
chanische uitwerking compacter
verpakt.
De Junkers-motor bouwde erg
hoog, met krukassen boven- en
onderin. Of breed, als je zo’n
motor op zijn kant legt. Achates
bedacht een systeem om de kruk-

assen boven en onder horizontale
cilinders te leggen. Dat maakt de
motor compacter, vierkanter, en
veel beter in een auto in te bouwen.
Is een viertaktdiesel al zuinig, met
een tweetaktproces werkt hij theo-
retisch nog efficiënter. Geen klep-
pen en klepbediening, dus minder
gewicht en mechanische verliezen.
Helemaal leuk wordt het met een
dubbelzuiger constructie. Geen ci-
linderkop, dat scheelt een stuk in
warmteverlies.
Achates schetst dat wel heel gun-
stig. Vergeleken met een conventio-
nele (Amerikaanse) benzinemotor
stellen ze een viertaktdiesel erg
complimenteus op 40% zuiniger.
Hun dubbelzuigerdiesel zou dan
zelfs 50% zuiniger uitpakken. De
verhouding lijkt realistisch, dat
hun dubbelzuigermotor een kwart
zuiniger zou kunnen zijn dan die-
sels die we in auto’s nu kennen.

Tweetaktprobleem opgelost
Hoe kwam motor- en vliegtuigfabri-
kant Junkers op de dubbelzuigerdie-
sel? Het moest wel een tweetakt-
diesel zijn, om voldoende vermogen
voor een vliegtuig te ontwikkelen.

Viercilinder dubbelzuigermotor in
ruitvormige verpakking, met boven-
en onderin een krukas. Er is een af-
gesloten ondercarter, olieleidingen
lopen kennelijk door de zuigerstan-
gen voor zuigerkoeling. Bovenop de
motor een kast waarin de diesel- 
injectiepomp huist.

Toonden we in het vorige nummer van AMT al een aantal opmerkelijke afwijkende

motorconcepten, er wordt aan nog veel meer uitvindingen gewerkt. Na anderhalve

eeuw met de zuigermotor, die Etienne Lenoir in 1859 voor het eerst op inwendige

verbranding liet lopen, moet toch iets beters te bedenken zijn? Hier volgen nog een

paar ideeën die beter zouden werken. Misschien…

Uitvinders breken met traditionele motortechniek

Overleeft de
 zuigermotor?
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gebouwde Junkers Jumo 205 was
een 16,6 liter zescilinder (dus
twaalf zuigers). Daaruit kwam 441
kW bij 2000 t/min tot 647 kW bij
3000 t/min, nog zonder compres-
sor erop. Ook in 1936 bracht Mer-
cedes de eerste diesel-personen-
auto, type 260 D, met 34 kW uit
2.6 liter inhoud. Junkers haalde
dus al een dubbel litervermogen.

Tweede variant
Het onderzoek van Hugo Junkers
naar dubbelzuigermotoren inspi-
reerde mogelijk ook ingenieur
Hofbauer, die het schopte tot chef
dieselmotorontwikkeling bij
Volkswagen. Daar is hij alweer 24
jaar weg, hij zit nu in het Ameri-
kaanse EcoMotors. Daar ontwik-
kelde hij de OPOC, Opposed Piston
Opposed Cilinder-motor. Een
platte tweecilinder tweetaktdiesel
met dubbele zuigers, die alle vier
op een centrale krukas lopen. De
ontwikkeling schijnt in 2007 ge-
start te zijn, en nu geleid te heb-
ben tot twee proefvarianten van
verschillend formaat. Maar Eco-
Motors doet erg geheimzinnig met
concrete gegevens en testresulta-
ten. Dit jaar zou het bedrijf een
hybride-auto als demo willen ma-
ken, waarin hun diesel een gene-
rator aandrijft om de elektrische
voortstuwingsmotor te voeden. De
EcoMotors-motor zou klaar zijn en
snel in productie kunnen zodra
enige fabrikant een licentie voor
het ontwerp wil kopen. ●

tweetakt. Middenin de cilinder-
wand zitten inspuitventielen voor
de diesel.
Onduidelijk is of ook Achates een
luchtpomp gebruikt, of klassieke
aanzuiging via het carter. De teke-
ningen laten een gesloten kast
zien, met apart carter eronder en
een kastje met de inspuitpomp bo-
venop de motor. Dus carter-aan-
zuiging?

Oplossing voor vandaag?
Even onduidelijk is hoe de
krukassen gekoppeld
zijn, die allebei
arbeid leve-
ren en ge-

De dubbelzuigervariant van EcoMo-
tors, een zeer brede en korte con-
structie. Een elektrisch ondersteunde
turbo wordt aan de inlaat gekoppeld.
Hierbij is een koppeling ontwikkeld
om meerdere van deze tweecilinder
units aan elkaar te hangen, waarbij
een tweede unit alleen aankoppelt
en loopt bij grotere vermogensvraag.

Herinnert u zich nog Felix Wankel, die een draaizuigermotor uitwerk-
te? Mooi compact en gebalanceerd, zonder onbeholpen heen en weer
gaande inwendige delen. Alleen werkte het toch niet helemaal naar
wens. Ruggero Libralato weet het beter. Zijn draaizuigermotor heeft
geen Wankel-nadelen, is zuinig en schoon. De werking begrijpen is
een breinbreker.

Van de Libralato-motor bestaat
een draaiend modelletje, maar nog
geen werkend prototype. Bij een
blik in het model zou je denken
aan een gehaktmolen. Het idee is

afkomstig van een elektrotech-
nisch ingenieur uit Italië. Terwijl
hij les gaf in zijn vak, wil het ver-
haal, peinsde hij twintig jaar lang
over een beter alternatief voor de

In een constructietekening valt een beetje te volgen hoe primaire rotor B1, 
secundaire rotor B2 en schuifstuk B3 in elkaar grijpen. In het huis en de dek-
sels zien we kanaal 29 voor de uitlaat, waarin een draaiende pijp komt met
poorten die de uitlaattiming sturen.

synchroniseerd moeten draaien.
Waar Junkers gewone drijfstangen
toepaste heeft Achates een soort
juk van lichte armen uitgewerkt,
waarbij een rechtstandige bewe-
ging van drijfstangen aan de zui-
gers ontstaat. Dat scheelt weer
zuigerwrijving.
Een andere vraag is wat deze inge-
wikkelde constructie doet voor de
heen en weer gaande massa’s, dus
motortrilling. Kernvraag is of
Achates met vierkanter motor-

bouw het probleem heeft
verholpen waardoor de
dubbelzuigerdiesel een

buitenbeentje bleef.
De vanaf 1936

Via tot het uiterste dun en licht ge-
maakte koppelstukken, brengen de

rechtstandige beweging van de
drijfstang in de zuiger over op de

krukassen.

Nadeel is dat met de poorten van
een gewone tweetakt goede cilin-
derspoeling niet is te realiseren.
De uitlaatpoort moet eerder ope-
nen dan de inlaat, en sluit dan dus
ook later.
Met twee zuigers die tegen elkaar
in bewegen is dit op te lossen. Bij
de Junkers-motor regelt de ene
zuiger de inlaat, de andere de uit-
laat. Door hier de uitlaatkant elf
krukasgraden voor te laten lopen
gaat de uitlaat eerder open, maar
ook eerder dicht dan de inlaat.
Zo kun je goed spoelen, zonder
compressieverlies op de koop toe.
Nog mooier maakte Junkers het
met schuine inlaatpoorten, zodat
lucht met een forse wervel door
de cilinder stroomt. Een lucht-
pomp blies op lage druk door de
inlaat, er is geen aanzuiging via
het carter zoals in een gewone

Libralato-motor 
is een hersenkraker
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zuigermotor.
Maak geen enkele vergelijking
met een Wankel-, Otto- of Diesel-
motor, de vinding van Libralato
werkt anders. Zonder animaties is
het nauwelijks te begrijpen. Het
motorblok bestaat uit twee in el-
kaar geschoven ronde kamers,
met iets verschillende diameters.
In de grootste kamer draait een
hoofdrotor, in de kleinere kamer
een ‘volgrotor’. Die kan in de
hoofdrotor schuiven. Een koppel-
stuk sleept de volgrotor achter de
hoofdrotor mee.
In de kleinere cirkelvormige
kamer vindt compressie plaats. De
clou van combinatie met een gro-
tere kamer is dat daar de expansie
plaatsvindt, in een grotere ruimte.
Dus zoiets als een zuigermotor
met Atkinson-cyclus, een groter
volume voor expansie dan voor
compressie.

Voorkamerverbranding
De hoofdrotor zit vast op een uit-
gaande as, de volgrotor zit aan de
hoofdrotor. Geen van beide wor-
den ze geleid door de motorblok-
wanden. Dat is wel zo bij de draai-

zuiger in een Wankelmotor, wat
zorgt voor slijtage en forse proble-
men met afdichting van de zuiger-
punten op de motorblokwand.
In de Libralato-motor lopen de ro-
tors niet met een puntje, maar
met een goed af te dichten breed
oppervlak tegen de motorblok-
wand aan. Het levert een hoge
compressie van 10:1. Waarbij puur
lucht in een klein kamertje wordt
geperst, dat als een bultje buiten-
op de cirkelvormige rotorkamers
ligt. Toevoer van brandstof ge-
beurt in dat kamertje, het kan die-
sel of benzine zijn. Tegenover het
inspuitventiel staat in dat kamer-
tje een bougie of gloeiplug, die

voor de ontsteking zorgt.
De verbrandingsdruk werkt op
een flank van de hoofdrotor, en
drukt zo direct de uitgaande as die
eraan vastzit rond. Aanzuigen
doet deze motor door een poort
vlak naast de as. Via tandwielen
drijft de hoofdas een holle hulpas
aan, die werkt als roterende uit-
laatklep. De uitlaat zit in de om-
trek van het motorblok, een rote-
rende pijp met gaten zorgt dat de
uitlaatopening getimed kan wor-
den.
Er is dus een lange expansie, en
weinig bewegende delen die wrij-
ving ondervinden. Bovendien
werkt de verbrandings-voorkamer
als een spoelkanaal, waardoor aan-
gezogen en al wat voorgecompri-
meerde lucht naar de verbran-
dingszijde stroomt. Daar drijft hij
de afgewerkte gassen de uitlaat-
poort uit. Hierbij mengen verse
lucht en uitlaatgas, dat mengsel
draait door naar de compressie-
zijde om hier opgesloten en nog
eens sterk gecomprimeerd te wor-
den. Er is dus interne EGR, en in-
wendige motorkoeling door vers
aangezogen lucht.

Optimale werking?
Het zou alles bijeen zorgen voor
lage temperaturen in de motor, en
daardoor weinig NOx-uitstoot. Ook
zou bij diesel door lange expansie
en ruime luchthoeveelheid weinig
roet ontstaan. Volgens Libralato
liefst 50% minder NOx en PM (roet)
dan bij een conventionele diesel.
Zowel voor benzine als diesel zou
het motorrendement 10 tot 15
procentpunt hoger liggen dan in
conventionele zuigermotoren.

Ofwel eenderde beter dan de 30 of
40 procent rendement van een
benzine- respectievelijk dieselmo-
tor. Dus komt het verbruik over-
eenkomstig lager uit. De simpele
motoropbouw zou 30% in kosten
schelen. Er zijn vrijwel geen tril-
lingen, en door lage uitlaatgas-
druk nauwelijks geluid.
Heel deze beschouwing is theore-
tisch uitgezocht, en door diverse
motorexperts nagekeken. Er zou
bij een kamerinhoud van 850 cc
(expansiezijde) 54 kW bij 5000
t/min uit moeten komen, en een
koppel van 103 Nm. Het probleem
was dat Ruggero Libralato uitvin-
der, maar geen zakenman is. Naar
eigen zeggen had hij interesse van
de Fiat/General Motors-combina-
tie, met zijn in 2005 uitgewerkt
model. Maar dat zou zijn doodge-
lopen omdat GM en Fiat toen net
uiteen gingen.
Een bosje commerciële vakmensen
schoot te hulp. In Engeland werd
een bedrijf voor hem opgericht dat
de ontwikkeling planmatig wil
aanpakken. Nu zou een complete
theoretische uitwerking van te
verwachten testresultaten klaar
moeten zijn. Herfst 2010 moet een
prototype lopen, voor praktijk-
tests. Er zouden dan licenties ver-
kocht kunnen worden, waarna in
2012 productie voor derden kan
starten. Daar kan al vanaf 2013
een mooie bedrijfswinst uitrollen.
Maar nu moet er eerst even zo’n
1,5 miljoen euro gevonden worden
voor ontwikkelkosten. Lijkt ons
nog lastiger, op dit moment, dan
het uitvinden van een nieuw soort
motor. ●

In enkele tekeningen ontstaat een beeld van het werkproces van Libralato,
met linksboven in het motorhuis de expansie, middenonder de uitlaat, rechts
de inlaat en compressie. De rode primaire rotor maakt met zijn aanhangsel de
inlaatpoort al of niet vrij.

Rotorhuis met twee gecombineerde
cirkelvormige kamers

Uitgaande as Injectieventiel in 
verbrandingskamer

Inlaatpoort

Uitlaatpoort

Primaire rotor Secundaire rotor Schuivend koppelstuk

Hoog koppel tijdens de volledige expansiefase

Expansiefase duurt voort

Asymmetrisch huis laat volledige expansie toe,
dus hoog rendement

Eind van de expansiefase

Spoellucht verdrijft uitlaatgas

Uitlaat- en spoelfase

Bij iedere omwenteling een verbranding

Ruim dubbele vermogensdichtheid 
van  conventionele zuigermotor

Een overzicht toont hoe
de onderdelen van de

Libralato-motor ge-
plaatst worden. Te zien
is ook waar de inlaat-

poort zit, vlak naast de
uitgaande as. Ook gete-
kend is dat het huis uit
twee cilinders van iets

verschillende grootte is
opgebouwd.
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Finse Z-motor de ultieme diesel?
Tien jaar lang al wordt er gemeten, getest en ontwikkeld met de 
Z-motor van het Finse bedrijf Aumet. In nauwe samenwerking met
twee technische universiteiten, dus moet het gaan om serieus onder-
zoek met serieuze resultaten. Heel in het kort gaat het om een krui-
sing van een vier- en tweetaktdiesel, die grofweg 20% zuiniger zou
zijn dan de huidige autodiesels. En schoon ook.

Laten we voorop stellen dat het
blijkbaar allemaal niet zo makke-
lijk ligt met die Z-motor. Om-
streeks dertig jaar is bedenker
Timo Janhunen bezig met dit idee.
Vijf jaar lang draait al een proef-
motor. Maar zo ver bekend heeft
nog geen enkele autofabrikant dit
motorische idee opgepakt. Toch
ziet het er zeer aanlokkelijk uit.
Conventionele techniek, dus niet
kostbaar om te maken. Lichter,
zuiniger, goedkoper en met vele
mogelijkheden voor de precieze
uitwerking.

Het Z-principe
Meneer Janhunen begon met een
idee om de voordelen van voorka-
merdiesels te combineren met di-
recte injectie. Weet u het nog?
Oude personenautodiesels hadden
een voor- of wervelkamer, waar de
brandstof werd ingespoten en ont-

Z-zuiger werkt op het eind van de
compressie, als je nu eens de tan-
gentiële inlaat ook naar dat mo-
ment kon verschuiven? Dan zul je
externe compressie moeten toe-
passen, om tegen de opbouwende
compressiedruk in de cilinder op
te boksen.
Zo ontstond een kruising van
twee- en viertakt. De expansieslag
van de viertakt blijft behouden,
maar op weg omhoog raffelt de ci-
linder drie slagen van het viertakt-
proces ineens af. Eerst wordt
uitgelaten, nog vóór BDP gaat de
inlaat open en komt druklucht
binnen. Die mengt met een rest
uitlaatgas, een interne EGR. Ook
nog vóór BDP gaat de inlaat weer
dicht, en doet de zuiger het laatste
stukje compressiewerk. Zo is de
motor in twee slagen klaar met
het werkproces. Dat verhoogt het
motorrendement. Terwijl hij toch
de opbouw heeft van een viertakt,
met kleppen, in plaats van spoe-
ling via carter en spoelpoorten.

Dubbele compressor
Dit proces vereist wel een hoge in-
laatdruk, van 7 tot 15 bar. Daar-
voor zorgen twee compressoren in
serie. Eerst een turbo, daarna een
zuigercompressor, die efficiënter
werkt dan andere mechanische
compressoren. Het idee is om, ge-
zien de tweeslagwerking, het aan-
tal werkcilinders waar verbranding
plaatsvindt te halveren. Er blijven
dan cilinders over die als zuiger-
compressor kunnen werken.
Heel belangrijk is dat na elke com-
pressor een tussenkoeler komt.
Met een soort thermostatische re-
geling, door een bypass langs elk
van de tussenkoelers. Zowel met
de compressors als met de tussen-
koelers kan nu de temperatuur en
dichtheid van de inlaatlucht ge-
stuurd worden.
De mechanische compressiever-
houding zou rond 15:1 kunnen

liggen, omdat de gekoelde druk-
lucht die wordt binnengelaten al-
leen in het laatste stukje zuiger-
slag nog verder gecomprimeerd
(en dus heter) wordt. Relatief lage
temperatuur aan het eind van de
compressie zorgt voor lage NOx-
vorming, de intensieve werveling
voor volledige menging en ver-
branding met weinig roet.

Ook geschikt voor HCCI
Als proefmotor dient een tweeci-
linder met één liter inhoud. Dan
spreken we dus alleen van de
werkcilinders. Hij levert 100 kW
bij 4000 t/min. Er zou geen roetfil-
ter of NOx-katalysator nodig zijn
om deze tweetaktdiesel schoon ge-
noeg te krijgen. Het verbruik zou,
afhankelijk van de motorbelasting,
10 tot 30% lager liggen dan bij een
conventionele direct ingespoten
diesel.
Maar het moet niet persé diesel
zijn, bedacht de constructeur. De
Z-motor loopt vrij arm, op een
lambdawaarde rond 1,5. Door koe-
ling van de inlaatlucht kan het ri-
sico op zelfontsteking verder on-
der controle gehouden worden. 
Er wordt nu ook getest met HCCI,
een benzinemotor met zelfont-
branding.
Er zou een hoofdinjectie plaatsvin-
den vóór BDP, tijdens het laatste
stukje compressie. Maar met zo
weinig benzine dat nog geen (zelf)
ontsteking optreedt. Dat gebeurt
pas met een extra injectie vlak na
BDP, die plaatselijk het mengsel
genoeg verrijkt om onmiddellijk
zelfontbranding op te wekken. ●

stoken. Via een tunneltje kwam de
verbranding in de cilinder, vanuit
dit kleine kamertje erboven.
Dat moest wel, anders maakte een
diesel veel te veel lawaai door de
verbrandingsklappen bij directe
injectie. Dat hadden alleen be-
drijfswagens, waar het lagere ver-
bruik met directe injectie het
zwaarst telde. De voorkamer le-
verde veel warmteverlies en rook.
Een wervelkamer werkte nog het
best, met een tunneltje dat haaks
op de omtrek van de voorkamer
staat. De lucht die uit de cilinder
in de voorkamer stroomt gaat
wervelen, en mengt goed met in-
gespoten brandstof.
Dat wilde Janhunen in de cilinder
zelf bereiken. Hij voorzag de ge-
bruikelijke kom in een dieselzui-
ger van een soort tafelberg in het
midden. Zo ontstaat als het ware
een ringvormige wervelkamer. De
tafelberg perst op het eind van de

compressie lucht weg, en
maakt zo een luchtwervel in
de ronde zuigerkom.

Twee- of viertakt?
Nog mooier, meende Janhu-
nen, als de inlaat ook al een

wervel oplevert, door hem tan-
gentiaal te laten lopen. Door
het inlaatkanaal een stukje af
te dekken zou uit de inlaat-

klep een gerichte stroom
kunnen komen, in plaats
van een soort douche
rondom de klep. Die ge-
richte straal moest van
de buitenkant naar het
midden van de zuiger
spiralen.
Zo gingen de gedachten
steeds verder, en groeide
het Z-motor-concept. De

Het draaiend deel van de Z-motor,
met onderin twee balansassen, 

terwijl ook de bovenliggende nok-
kenassen dienen als balansas, met

gewichten op het aseinde. Een apart
nokkenasje opzij bedient de lucht-

compressorcilinder.

Doorkijkje in de Z-motor, met
twee staande werkcilinders, en
op de voorste kruktap een twee-
de zuiger die als mechanische
compressor dient.
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Drukgolfmotor 
als  efficiencywonder?
Amerika is wakker geschud, ook daar zullen ze snel zuinig(er) moeten
gaan rijden. En schoner, waarbij ze verbeterde verbrandingsmotoren
liever overslaan, en meteen op elektrisch rijden over willen. ‘Meteen’
is met de huidige accutechniek nog niet mogelijk. Dus moet er een
range extender generator aan boord. De Universiteit van Michigan
denkt dat daarvoor een drukgolfmotor ideaal is, ver superieur aan
huidige automotoren.

Iets volkomen nieuws is de druk-
golfmotor niet. Het idee is al meer
dan een eeuw oud. De afdeling
werktuigbouw van de Michigan
universiteit studeert er al langer
op. Maar in 2009 hebben ze van de
overheid 2,5 miljoen dollar subsi-
die gekregen, om in twee jaar zo’n
motor te ontwikkelen voor gebruik
in hybride-auto’s.
Het moet een motor/generator-
combinatie worden, om een elek-
tromotor als voortstuwing te voe-
den. Projectleider prof. Norbert
Müller ziet het helemaal zitten.
“Ons doel is een hyperefficiënt
hybridevoertuig. Met 800 km rij-
bereik, lage aanschaf- en bedrijfs-
kosten, en tot 95% minder CO2-
uitstoot dan huidige auto’s.”
Gaat u even zitten. Maar VIJF pro-
cent van wat een auto nu ver-
bruikt. Zelfs al nemen we daarbij
het niet zo lage verbruik van een
gemiddelde Amerikaanse auto,
dan nog hebben we het over een
plug-in hybride die minder dan
0,5 l/100 km gebruikt!

Een soort turbo
Hiervoor moet een motor gaan
zorgen die ongeloofwaardig sim-
pel is. De ‘wave disk generator’ be-
staat uit een gewone generator,
met op dezelfde as een schijf, die
veel weg heeft van het schoepen-
wiel in een turbo.
En dat is het wel zo’n beetje. Bij
die schijf zit brandstofinjectie en
ontsteking, meer zou niet nodig
zijn. De werking lijkt op die van
de Comprex-drukgolfcompressor,
ooit toegepast in een Mazda 626
2.0 diesel. Alleen lopen de druk-
golven daarin axiaal, parallel aan

de as, en bij de ‘wave disk’ radiaal.
Als brandstof kunnen diverse gas-
sen en vloeistoffen dienen. Gedacht
wordt aan aardgas of waterstof, en
ethanol, maar benzine of diesel
zou ook kunnen. Inspuiting en
ontsteking zouden permanent kun-
nen werken, zonder timing.

Drukgolven aan het werk
Het idee werkt als volgt. Vanaf de
binnenkant, dichtbij het midden
van de schijf, wordt brandstof tus-
sen de schoepen gesproeid. Iets
verderop tussen de schoepen zit
een ontsteker. De druk die ontstaat
bij verbranding zal vooral een uit-
weg zoeken naar de buitenrand
van de schijf, waar de schoepen
steeds wijder uit elkaar lopen.
Er spuit dus verbrandingsgas uit
de schijf. De druk op de gekromde
schoepen laat de schijf draaien. Al-
leen al door het draaien wordt een
stroming van binnen naar buiten
door de schijf opgewekt. Zo kan in
het midden van de schijf lucht
worden aangezogen.
Veel sterker moet dit effect worden
door benutting van drukgolven, net
als in de Comprex-compressor. Na-
tuurlijk geeft de verbrandingsklap
ook druk richting het midden van
de motorschijf. Die draait langs
vaste schotten, waartegen de druk-
golf terugkaatst. Achter zich aan

trekt de drukgolf dan verse lucht
(of vers mengsel) mee tussen de
schoepen.

Timing is alles
Op vergelijkbare wijze gebruikt
een drukgolfcompressor uitlaat-
gas. Dat stroomt aan de ene kant
binnen, stuit aan de andere kant
terug tegen een vaste wand, en
trekt dan een vacuüm achter zich
aan. De cel waarin dit is gebeurd
moet tijdig doordraaien, zodat er
tegenover in plaats van de vaste
wand een aanzuigopening komt.
Zodra de cel zich helemaal vol
lucht heeft getrokken moet hij ver-
der gedraaid zijn naar een afvoer-
opening. Een nieuwe golf uitlaat-
gas perst de lucht daarin, naar de
motorinlaat. Net als de cel volgelo-
pen is met uitlaatgas moet hij zijn
doorgedraaid langs een vaste wand,
waarmee de cyclus opnieuw begint.
Bij een compressor wordt een trom-
mel met deze cellen vanaf de mo-
tor aangedreven. Alles komt aan
op perfecte timing. Het draaien
van de trommel moet zorgen dat
de drukgolven precies op tijd door
de cellen lopen. Bij de ‘wave disk’
moet dat ook. Op tijd een uitlaat-
opening langs de buitenrand van
de schoepen op de schijf, op tijd
een schot of opening langs de bin-
nenkant van de schoepen.

Echt waar?
Het op tijd heen en weer stuiteren
van de drukgolven werkt maar in
een klein toerengebied. Zou de ver-
brandingsdruk constant zijn, dan
werkt het zelfs maar bij één toe-
rental. Door te spelen met brand-
stoftoevoer en ontsteking kan de
verbrandingsdruk gevarieerd wor-
den, en werkt het proces in een be-
paald toerengebied. Dat dit toeren-
gebied niet groot is zal voor een ge-
neratoraandrijving minder nadelig
tellen. Wanneer de drukgolfmotor
als stroomaggregaat werkt hoeft
hij niet in een breed belastingge-
bied te draaien.
Een heel andere vraag is hoe effec-
tief de verbranding verloopt. De
‘compressie’ bestaat uit de druk
die de uitlaatgasgolven opwekken.
Niet hoog, lijkt ons. Dan is ook het
rendement van de verbranding
niet hoog. Nog een vraag is hoeveel
arbeid de uitlaatgasdruk op het
schoepenwiel kan leveren. Vertraag
je het schoepenwiel door belasting,
dan verandert daarmee ook de
drukgolftiming. Het lijkt dat bij
enigermate zware belasting het
schoepenwiel gauw teveel vertraagt
en het drukgolfproces bederft.
Het is ook zonde dat de verbran-
dingsgassen met flinke druk en
temperatuur uit het schoepenwiel
komen. Enorm energieverlies in de
uitlaat dus. En toch zou deze motor
een vijfmaal hoger rendement kun-
nen hebben dan een conventionele
stationaire motor/generatorcombi-
natie, volgens de universitaire on-
derzoeksleider? ●

Model van een druk-
golfmotor, waarin we
de schoepen zien, en
een huis met enorme
uitlaatopeningen rond
het schoepenwiel.

Zo simpel kan het zijn,
denken Amerikaanse
wetenschappers: de
drukgolfmotor. In blauw
het mengsel dat vanuit
het midden wordt aan-
gezogen. In rood ver-
branding en uitlaatgas,
dat naar buiten wordt
weggeslingerd.

Peter Fokker

Verbranding

Drukgolf

Vers lucht/brandstofmengsel

Verbrande gassen
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