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weer een reeks voordrachten plaats.  Natuurlijk
met een Franse tint: hoe denken PSA en Renault
hierover? Maar ook toeleveranciers Delphi en
Bosch gaven hun blik op de autowereld.

CO2-reductie, dus zuinigheid nodig
Het grote thema is natuurlijk zuinigheid en
schoonheid van motoren, met in de Westerse we-
reld zuinigheid voorop. Maar ook in opkomende
economieën, waar CO2-reductie nog geen thema
is, wordt zuinigheid uit kostenoogpunt hoog ge-
waardeerd. Hoewel Delphi zijn directeur Diesel Sys-
tems John Fuerst afvaardigde, hield die niet vooral
een pleidooi om meer diesels in te zetten. Eerder
gaf hij een objectief overzicht wat in grote lijnen
het probleem is, en welke oplossingen in zicht zijn.
Geen van de sprekers waagde zich aan een dis-
cussie over hoe zeker we zijn dat onze CO2-pro-
ductie het broeikaseffect op aarde echt zo ver-
groot dat hierdoor de gemiddelde temperatuur
stijgt. De politiek heeft besloten dat dit zo is, en
dat aan dit wereldomspannend probleem iets ge-
daan moet worden. Fijntjes herinnert John Fuerst
eraan dat die taak niet alleen bij automobilisten
kan worden gelegd. Slechts 4 procent van de we-
reldwijde CO2-productie komt op rekening van de
mens, de rest komt uit natuurlijke bronnen. In die
4 procent komt maar éénvijfde deel (22%) van alle
transportvormen. In al die transportvormen heeft
45 procent betrekking op CO2 van personenauto’s,
23 procent komt van vrachtauto’s. “Anders ge-
zegd, als morgen alle personenauto’s geen CO2

meer zouden uitstoten, blijft nog 90 procent van
de menselijke CO2-productie over”, aldus Fuerst.
Wat betreft het schoner worden wijst hij op de
Westerse wetgeving. “In twintig jaar is de uitstoot
van schadelijke stoffen (CO, HC/NOX, roet) met
meer dan 95 procent teruggebracht”. Het gaat
dan over wegtransport. Fuerst laat zien dat in
scheepvaart en (niet-elektrisch) vervoer per spoor
in die periode nog geen sprake is van schoner uit-
laatgas. Ofwel, het is nuttiger daar iets aan te
doen, dan de toch al heel schone auto-uitlaatgas-
sen nog een paar procentjes verder reinigen.
Steeds meer niet-Westerse landen sluiten zich aan
bij de Europese eisen. Zo geldt Euro 4 nu in Rus-
land en de grote steden van India, vanaf eind dit
jaar ook in heel China.
Op het punt van CO2-productie wees hij op de VS,
met zijn enorme energieconsumptie. “De brand-
stofprijzen moeten omhoog om Amerikanen tot
zuinigheid aan te zetten”. De VS ondertekent geen
verdragen met concrete doelen over CO2-reduc-
tie, het energieverbruik is het dubbele van het 
Europees gemiddelde.

Diesel, hybride, of op stroom?
Toekomstblik op motorontwikkeling

Vooruitgang is er in de autotechniek altijd, maar nu met onze-

kerheid waarheen dat moet gaan. Vooral door de klimaatdis-

cussie liggen er enorme uitdagingen en veranderingen voor

ons. Hoe speel je daar het best op in, waaróp moet je inspe-

len? Die vragen houden ook  innovatiebureau Mov’eo bezig.

AMT luisterde tijdens hun Normandy Motor Meetings mee

hoe ingewijden van Delphi, Bosch en anderen dat zien.

De nieuwe R9M diesel van Renault zit vol energiesparende details, met als nieuwtje lagedruk EGR. Door na turbo en katalysator uit-
laatgas af te nemen, dat via een tussenkoeler weer naar de compressor gaat, komt koeler uitlaatgas in de cilinder. Dat betekent lagere
NOX dan de gebruikelijke EGR van uitlaatpoort naar inlaat. Deze diesel zou ‘Euro 6-klaar’ zijn.

Lagedruk EGR

Close coupled 
katalysator/roetfilter

Dwarsstroomkoeling

Oliepomp met variabele opbrengst

legt contacten tussen bedrijven, bemiddelt bij 
financiering en sponsoring van projecten, en
helpt aan contacten in het buitenland. Duitsland,
Italië en Nederland staan daarbij voorop. Het
meest richt Mov’eo zich op aandrijftechniek, maar
nu ook veiligheid en elektrificatie van de auto.
Veel automotivebedrijven zijn gevestigd in de
streek van Parijs tot aan de kust, het noorden van
Normandië. Hier ontstond de Normandy Motor
Meetings, waar bedrijven elkaar konden treffen. 
In 2009 nam Mov’eo de organisatie van die lokale
show in Rouen over, en begon er meer een inter-
nationaal evenement van te maken. Met als rode
draad de ontwikkelingen in de autotechniek,
vooral de aandrijflijn. Onlangs vond daarover

Het in 2004 opgerichte bureau Mov’eo zoekt naar
vernieuwing en exportkansen voor de Franse
auto-industrie. Het komt er vooral op neer onder-
zoek- en ontwikkelingsprojecten op gang te krij-
gen, innovatieve bedrijfjes met grote industrie-
complexen samen te brengen, en samenwerking
met het buitenland te zoeken. Ook technische op-
leidingen worden erbij betrokken, als bron van
nieuwe ideeën. Mov’eo met nu driehonderd leden
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Meer diesel, en dan hybridiseren
Hoe kunnen we de reductie van verbruik en 
CO2-uitstoot aanpakken? Fuerst geeft aan dat in
de auto, los van de aandrijving, maximaal 20 pro-
cent besparing is te vinden. Met middelen als lage
lucht- en rolweerstand, energiezuinige airco en
verlichting, lichte materialen en zo meer. Optima-
lisatie van de motor zou nog 25 tot 35 procent 
bezuiniging kunnen bieden. Hierbij valt te denken
aan downsizing, een turbo toepassen, variabele
kleplichthoogte (geen gasklep nodig), directe in-
jectie en magere mengsels. Dat slaat dus het
meest op benzinemotoren, vooral de Amerikaanse
waarin zaken als turbo’s en directe injectie nog
zeldzamer zijn dan in Europese motorontwerpen.
Vandaar de voorspelling dat directe benzine-injec-
tie sterk gaat opkomen. Er wordt nog geworsteld
met zuinige gelaagde mengselvorming die dan
mogelijk is. Bij straalgeleide verbranding is er een
relatief koude, erg arme mantel om het mengsel.
Hiermee wordt warmteverlies via de cilinderwan-
den sterk beperkt. “Alleen is het erg moeilijk met
arme mengsels te werken zonder daarbij veel NOx

te krijgen”, legt Fuerst uit. Ook bij diesels legt Del-
phi de nadruk op lage NOx-productie. “SCR-syste-
men om achteraf NOx weg te nemen zijn duur, lie-
ver proberen we met uitlaatgasrecirculatie de
ruwe NOx-uitstoot van de motor te verlagen.” 
Hogere inspuitdruk helpt ook, Delphi werkt nu
aan 2700 bar inspuiting, en wil verder naar 3000
bar. Dat geeft kortere inspuittijden, en meer gele-
genheid om meervoudige inspuiting naar wens te
kunnen instellen. Delphi ziet grote kansen voor
acceptatie van zuinige diesels in de VS en China.
Hybrides, van een eenvoudig start-stopsysteem
tot aan een plug-in hybride, kunnen ook 5 tot 50

procent CO2-reductie brengen. Waarbij dan nog
altijd een verbrandingsmotor nodig is. Met bij ge-
heel of  gedeeltelijk elektrisch rijden rijst de vraag
waar de stroom vandaan komt. Een staatje laat
zien dat de well-to-wheel CO2-productie van een
elektrische auto op stroom uit een kolencentrale
met 160 g/km, hoger is dan die van een goede
diesel. Op de gemiddelde Duitse stroomvoorzie-
ning (deels kolencentrales) zou een elektrische
auto 75 g/km produceren, op gemiddelde EU
stroom 60 g/km, op Franse stroom met een flink
aandeel kernenergie maar 18 g/km.
Delphi had ook uitgerekend dat de kosten van
een oplaadnetwerk, bij nog maar 1 procent

Met dubbele turbo en 118 in plaats van 96 kW siert de nieuwe 1.6 dCi (R9M) motor het recentste Renault-studiemodel Captur. Eraan
 gekoppeld is een dubbelkoppelingversnellingsbak. Het 4 meter 22 lange model voor een compacte crossover zou maar 99 g/km CO2

uitstoten. 

Wereldwijde CO2-uitworp naar bron
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Een overzicht waar al die CO2 in de atmosfeer vandaan komt toont dat het grootste deel niet door transport wordt uitgebraakt. 
Delphi’s John Fuerst wijst erop dat rail- en watertransport nog nauwelijks iets doen aan uitlaatgasreiniging. Maar in dit schijfdiagram
vertegenwoordigen zij ook maar 12 procent van het brandstofverbruik in de transportgroep, hun invloed is niet zo groot.

marktaandeel voor elektro-auto’s over tien jaar,
uitkomen op € 2.000,- per auto. Helaas zonder ver-
gelijking wat de kosten per auto zijn van gewone
tankstations, maar we kunnen wel raden dat die
zeer veel lager liggen. De achterliggende vraag is
wie deze aanvangskosten van een laadpuntennet
gaat opbrengen. Enig vertrouwen in de opkomst
van brandstofcelauto’s, zoals een reeks autofabri-
kanten voor 2015 belooft, heeft Delphi niet. “We
zien nog het meest in hete solid-oxide brandstof-
cellen als hulpaggregaat, eerder dan PEM brand-
stofcellen voor aandrijving”. Solid-oxide brand-
stofcellen zijn niet duur, maar je kunt ze niet snel
opstarten naar hun werktemperatuur van rond
700°C.

Diesel blijft voordeliger
Concurrent Bosch legt bij monde van Roland Lis-
monde al meer nadruk op diesels als beste me-
thode om op lagere CO2-uitstoot te komen. Lis-
monde is directeur ontwikkeling motorelektro-
nica voor de klanten PSA en Renault. Met alle op-
timalisaties ziet hij ruimte voor 33 procent verbe-
tering in het dieselverbruik. Dat is dan met een
omvangrijk pakket maatregelen, zoals start-stop-
systeem, thermomanagement, downsizing van ci-
lindermaat en -aantal, verleggen van het werkge-
bied naar lager motortoerental, en aanpassing
voor de lage NOx-uitstoot die Euro 6 verlangt.
Dat alles kan grotendeels ook op benzinemotoren
worden toegepast, verzuimt Lismonde niet te
 vermelden. Met eventueel nog hybridisering van
zowel benzine- als dieselmotor erbij. Kern van het
verhaal is dat volgens Bosch de voorsprong in
 zuinigheid voor diesels blijft, al neemt deze met
alle genoemde optimalisaties inclusief hybridise-
ring af van 21 naar 15 procent verbruiksvoordeel.
Alle reden om de VS en China ook warm te maken
voor diesels, die in Europa al een groot marktaan-
deel hebben. Moet dat in China nog komen, in de
VS werd al een aardige basis gelegd. Volgens een
studie uit 2010 is nu 60 procent van de Amerika-
nen  bekend met het bestaan van schone diesels,
 driemaal zoveel als vijf jaar geleden. >>
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Nadeel is dat in de VS diesel duurder is dan ben-
zine. Het verschil zou stabiliseren op 5procent
prijsnadeel, is de verwachting. Het lagere ver-
bruik levert volgens onderzoek van de Carnegie
Mellon universiteit toch meteen al lagere auto-
kosten, vergeleken met een benzineauto. Weer
een ander onderzoek keek naar de aanschafprijs,
vergeleken met een benzine-hybride. Het ging
over autotypen die nu te koop zijn. Gemiddeld
genomen wint de diesel het maar net in zuinig-
heid, 29,5 procent beter dan benzineversies, ter-
wijl hybrides 28 procent zuiniger uitpakken. Al-
leen wel tegen gemiddeld 4.300 dollar meerprijs,
waar de diesels maar 1.880 dollar duurder zijn.
Gecombineerd met de lagere gebruikskosten re-
kent Bosch voor dat een diesel in de VS al na
achttien maanden goedkoper is dan een benzi-
neauto. Daarbij komt de Amerikaanse regelge-
ving. Vanaf 2016 geldt een beperking op het ge-
middeld verbruik, wat op hetzelfde neerkomt als
de CO2-beperking die de EU vanaf 2012 invoert.
Vertalen we naar CO2-uitstoot, dan wil de Ameri-
kaanse overheid personenauto’s begrenzen op
143 g/km, en de populaire ‘light truck’ (pickups en
grote suvs) op 186 g/km. Naar Amerikaanse maat-
staven een forse verbruiksvermindering, waaraan
diesels flink zouden kunnen bijdragen.
Wel worstelen aanbieders dan met strenge uit-
laatgaseisen, waarin diesels gelijk worden behan-
deld als benzineauto’s. De huidige ‘Tier 2 bin 5’
laat iets meer roet toe dan Euro 6, maar verlangt
een stuk minder NOx-uitstoot. De Californische
Tier 2 bin 2-eisen gaan nogmaals verder, wat be-
treft HC/NOx. Roland Lismonde geeft aan dat hier-
voor een SCR-katalysator niet meer voldoet, die is

te weinig effectief bij koude start, en zal vervan-
gen moeten worden door een NOx-opslagkataly-
sator. Ook zou er een HC-opslagkatalysator bij
moeten, in plaats van de oxidatiekatalysator.

De Franse oplossingen
Met deze vooruitzichten lijkt het dat de Franse au-
tomerken zich niet gauw op de Amerikaanse
markt gaan begeven, waar ze nu al niet vertegen-
woordigd zijn. Maar hoe gaan ze de uitdaging in
Europa aan? In het algemeen ziet PSA het meest
in de dieselhybride, Renault zet meer in op de
elektrische auto. Toch denkt ook Renault aan

hybrides, en PSA aan plug-in hybrides die in de
stad elektrisch rijden. Allebei willen ze daarmee
onder de grens van 95 g/km CO2 duiken, ruim
voordat de EU dat volgens plan in 2020 wil eisen.
Roger Deckers, directeur Innovatie, Milieu en Pro-
ductplanning bij Renault, doelt dan echt op het
vlootgemiddelde van het merk, dat in 2015 onder
die 95 g/km zou moeten komen. Als middelen
daarvoor noemt hij downsizing en het uitbren-
gen van niet dure hybrides. Wat betreft downsi-
zing: afgelopen najaar liet Renault de R9M diesel
zien, die als 1.6 dCi om te beginnen de 1.9 dCi in
de Scénic binnenkort vervangt. “Er komen meer
versies van deze motor, ook bij onze partner Nis-
san”, zegt Deckers.
De eerste 1.6 dCi versie biedt 96 kW en 320 Nm,
bij 30 g/km minder CO2 dan de F9Q 1.9 dCi. Dat
komt niet alleen door de kleinere cilinderinhoud,
er zit ook thermomanagement op, een regelbare
oliepomp, en afschakeling van één inlaatklep per
cilinder bij lage motorlast om meer werveling in
de cilinder te krijgen. Ook wordt lagedruk EGR
toegepast, een Mov’eo-onderzoeksproject. 
Uitlaatgas wordt hier na de turbo en katalysa-
tor/roetfilter afgenomen om naar de compressor
te leiden.

Cilinderafschakeling
Verder kondigt Deckers aan dat er driecilinder 
TCe 90 en viercilinder TCe 115 benzinemotoren
aankomen, die ook 30 tot 40 g/km CO2 gaan be-
sparen. De 0.9 turbo driecilinder met 66 kW ver-
vangt de 1.2 viercilinder van 55 kW. In plaats van
de 1.6 16v viercilinder met 81 kW komt een 1.2
turbo van 85 kW. Twee nieuwe versies dus van de
D4F 1.2 motor die voor de Twingo verscheen, de
0.9 driecilinder is niets anders dan een ingekorte
1.2 vierpitter. Volgens Deckers wordt nog gewerkt
aan goede NVH (geluid en trilling) eigenschappen
van driecilinders, voordat productie kan starten.

Dit staafdiagram toont dat de VS een erg overheersende rol spelen in het energieverbruik van deze wereld. Ze jagen het gemiddelde
(groen vak) behoorlijk op. Bezuinigen zou dus het VS-motto moeten zijn. Vooral als je bedenkt dat de brede staven van China en India
snel hoger gaan worden.

Zeker bij deels of geheel elektrisch rijden gaat het om vergelijking van ‘well-to-wheel’ energieverbruik. Dus vanaf oliewinning of
 elektriciteitsopwekking tot aandrijving van de autowielen. Alleen zo wordt duidelijk of echt CO2 gespaard wordt.

Energieverbruik per hoofd van de bevolking, in tonnen olie uitgedrukt
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Ook wordt er studie gedaan naar cilinderafschake-
ling: bij lichte last de helft van een viercilinder uit-
zetten, waarbij de vraag rijst hoe de NVH kwaliteit
op peil gehouden kan worden.
Vincent Basso, directeur hybridevoertuigen bij
PSA, noemt voor zijn bedrijf niet zulke ambitieuze

doelstellingen. Maar ook daar wordt toegewerkt
naar die 95 g/km CO2-grens. Dit jaar komt de
nieuw ontwikkelde 1.0 driecilinder benzinemotor,
die goed moet zijn voor 99 g/km. Volgend jaar is
de beurt aan een plug-in versie van de 3008
HYbrid4, die deels elektrisch rijdend in de NEDC-

Verbruiksvoordeel met nieuwe dieselmotoren
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Met downsizing en verbetering ziet Bosch nog heel wat besparingsmogelijkheden voor benzine- en dieselmotor. Hier aangegeven in ver-
bruik, in CO2-productie wordt de diesel (hogere verbrandingswaarde) iets ongunstiger. Maar hij blijft ook dan minstens 15 procent voor-
liggen op de benzinemotor.

Zo ziet onderzoeksbureau IHS de ontwikkeling van aandrijflijnen in nieuw verkochte auto’s, verdeeld over een doorgroeiende wereld-
automarkt. In 2020 spelen elektrische auto’s nog geen noemenswaardige rol, hybrides hebben nog maar een klein marktaandeel.

Peugeot/Citroën gelooft vast
in de dieselhybride als best
haalbare zuinigheidstech-
niek. Deze standaard achter-
asmodule inclusief elektro-
motor komt onder een reeks
modellen. Seriegrootte is bij
hybrides superbelangrijk om
de kosten te beperken. Want
Bosch rekent uit dat lagere
brandstofkosten nu niet op-
wegen tegen de meerkosten
van een hybride.

cyclus maar 50 g/km CO2 laat afdrukken. Het stan-
daard HYbrid 4-systeem komt nu in de Peugeot
3008 en nog te onthullen Citroën DS5, volgend
jaar in de Peugeot 508 en nog een Citroën-model.
PSA kijkt vooral naar de kosten, waar zoals Roland
Lismonde van Bosch liet zien, de huidige hybrides
het afleggen tegen de diesel. Dus meent PSA al
lang: een benzinehybride is net zo zuinig als een
diesel maar duurder, hybride wordt pas interes-
sant als je een diesel nóg zuiniger kunt krijgen. En
dan nog alleen door de extra elektrische aandrij-
ving van een hybride tegen de laagst mogelijke
kosten te realiseren. Vandaar een standaardmo-
dule die niet direct aan de verbrandingsmotor ge-
koppeld wordt. Vandaar ook dat besloten werd
samen met BMW een nieuw bedrijf op te zetten
dat onderdelen voor hybride-aandrijving gaat
ontwikkelen en maken. Deling van kosten dus, en
goedkopere productie in grotere aantallen.
Zo kwam PSA op de HYbrid4 dieselhybride, bij
meerdere autotypes te maken door in een voor-
wielaangedreven diesel de achteras te vervangen.
Een module van subframe, multilink-ophanging en
elektromotor kan met weinig verdere aanpassin-
gen in plaats van diverse typen niet-aangedreven
achterassen geplaatst worden. Er hoort een liefst 
8 kW sterke startgenerator bij die op de diesel
moet komen. Hij is sterk genoeg om direct de elek-
tromotor te voeden als de accu leeg is, zodat ook
dan vierwielaandrijving op laag vermogen be-
schikbaar is, voor rijden op gladde ondergrond.
Een interessant idee is dat de elektrische aandrij-
ving achter wordt gebruikt in combinatie met de
geautomatiseerde transmissie. Geen dubbele
koppeling, maar op de zesbak automatische be-
diening van schakeling en normale koppeling. 
Tijdens het ontkoppelen vangt de elektromotor
het wegvallen van de trekkracht op, waardoor het
schakelmoment niet meer voelbaar zou zijn. Zon-
der daarvoor een duurdere conventionele auto-
maat of dubbelkoppelingbak te moeten inzetten.
De volgende stap wordt een plug-in versie van de
Peugeot 3008 HYbrid4, met groter Li-ion-accupak-
ket. Die krijgt een 40 in plaats van 27 kW elektro-
motor, waarop hij 85 km/h kan halen en 20 km
puur op accustroom kan afleggen.
Zo zijn PSA en Renault het dus aardig eens, dat
goedkope hybride-oplossingen nodig zijn om
ooit een vlootgemiddelde van 95 g/km CO2 te
kunnen realiseren tegen draaglijke kosten.
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