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Cyclone: farce of wondermiddel?
Meer trekkracht, lager brandstofverbruik, schonere uitlaatgassen…

April 2003. Gert van Veldhuizen
werkt als operational manager bij
de brandweer op Schiphol. Hij is
verantwoordelijk voor de aanschaf
van nieuwe crashtenders. Aan zo’n
voertuig worden extreme eisen ge-
steld. “De crashtender moet binnen
drie minuten op de kop van de baan

kunnen zijn”, zegt Van Veldhuizen.
Met de verafgelegen Polderbaan is
dat een hele klus, zeker omdat er
nogal wat gewicht mee moet: “Zo’n
voertuig weegt 48 ton en moet on-
derweg een aantal haakse bochten
nemen”. Ook op de plaats van be-
stemming moet de crashtender flink

aan de bak: “Schiphol moet vliegtui-

gen als de reusachtige Airbus 380,
goed voor 800 passagiers, kunnen
ontvangen. Dat eist van de crash-
tender een blusinstallatie met een
worplengte van 80 meter”.
Dergelijke eisen vragen motorver-
mogen. De oude crashtenders had-
den tweetakt dieselmotoren. Die
hadden weliswaar een goede ver-
mogens-gewichtverhouding, maar
hun uitlaatgassen waren te vuil. Van
Veldhuizen wilde geen roetpluimen
uit de uitlaten. Dus kwamen er vier-

takt MTU-motoren uit de 2000 serie.

Goed voor 1007 pk, 4200 Nm en
emissies volgens de toen geldende
Euro 2-norm. De luchtmacht en de
marine bestelden dezelfde voertui-
gen en in 2004 werden de eerste 
afgeleverd. Jan Peter Balkenende
kwam kijken, de voertuigen deden
wat ze moesten doen en iedereen
was tevreden.

Verstopte luchtwegen
Totdat de voertuigen enige tijd in
gebruik waren. Toen begon het Van
Veldhuizen op te vallen dat de twee

uitlaten op het dak zwarte rookplui-
men produceerden. “Dat was niet
toen ze nieuw waren”, wist hij. “Wat
is er aan de hand?”, vroeg hij het on-
derhoudsbedrijf. “Niets”, was na on-
derzoek het antwoord. “De motoren
zijn in prima conditie.”

Maar ze rookten wel. Dat zette
Van Veldhuizen aan het denken.
“Koolstof, vocht, as en olie, zetten
zich af op diverse plaatsen in de
motor. Dat bouwt zich laagje voor
laagje op en verhindert daar de
doorstroming.”

Hoe spaart een Cyclone brandstof en milieu? Gert van Veldhuizen legt het uit. Op tafel voor hem de
ventilator met glazen buis voor een demonstratie.

Van Veldhuizen maakt de vergelij-
king met een hardloper. “Om te
presteren heeft hij zuurstof nodig. 
Is hij verkouden en zitten zijn lucht-
wegen dicht dan presteert hij een
stuk minder.”
Van Veldhuizen ziet bij motoren ook
veel verstopte luchtwegen. Hij toont
foto’s van zwaar vervuilde zuigers,
kleppen en inlaatspruitstukken.
“Met die verstoppingen in hun
luchtwegen produceren motoren
vuilere uitlaatgassen.”

Wervelingen in de luchtstroom
Hoe je dat voorkomt? “De lucht in
het in- en uitlaattraject stroomt
meestal laminair. Dat geeft vuil de
kans om zich op te bouwen, laagje
voor laagje, vuil op vuil. De gevol-
gen laten zich vergelijken met de
verkouden hardloper: “De motor
presteert minder”.
Dus moet de lucht wervelen op die
plaatsen waar zich vuil opbouwt,
bedacht Van Veldhuizen. De oplos-
singen vond hij in Zuid Korea: “De
Cyclone, een cilindertje met vaste
schoepen”.
Wat dat dingetje doet, toont hij
met een glazen buis, een ventila-
tortje dat een luchtstroom door
de buis zuigt en een molentje dat
met zijn asje in de lengte van die
luchtstroom staat. Omdat de lucht
zonder wervelingen door de buis
stroomt staat het molentje stil.
Nu houdt Van Veldhuizen een
 Cyclone voor de buis. Het molentje
begint meteen te draaien. Zodra
Van Veldhuizen de Cyclone voor de
buis weghaalt, stopt het molentje.
Het is duidelijk. De Cyclone zorgt
voor wervelingen in een lucht-
stroom.

De Cyclone, een cilindertje met vaste schoepen. Wordt het op de juiste manier geplaatst

dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit: “Minder verbruik, schonere uitlaatgassen, geen

motorvervuiling, meer trekkracht onderin”. Althans, dat claimt Gert van Veldhuizen. Kan hij

de ATC-leden van Noord Holland-Noord overtuigen? En, oh ja, Van Veldhuizen werkt ook nog

aan een wonderbougie…
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verderop in de verbrandingskamer”,
weet een van de toehoorders. 
“Zou je hier een Cyclone inbouwen,
dan verstoren de wervelingen de
gelaagde opbouw van het mengsel.
En dat was nou net niet de bedoe-
ling van BMW!”

Kalksteen in de uitlaat
Van Veldhuizen laat zich niet uit het
veld slaan. Hij stapt over op SCR:
“Een tweede oplossing van de auto-
industrie om tot schonere uitlaat-
gassen te komen”. Hij laat een stuk
kalksteen rondgaan: “Het resultaat
van roet, ureum, vocht en tempera-
tuur”, licht hij toe. “Dit komt uit de
uitlaat van een Scania met SCR.” Hoe
dat kan? “Het vuil uit het uitlaatgas
verstopt de gaatjes van de AdBlue-
nozzle in het uitlaatsysteem. Daar-
door klopt de dosering niet meer,
ontstaan dit soort steenbrokken en
komt er ammoniak uit de uitlaat.”
Ook hier ziet Van Veldhuizen een rol
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Vervuilde EGR-klep. “Wervelende inlaatlucht voorkomt deze vervuiling, net als vervuiling van
 kleppen, injectieventielen en uitlaatsystemen”, zegt Gert van Veldhuizen. 

Van Veldhuizen en Balkenende in een splinternieuwe crashtender. De roetuitstoot van deze
 voertuigen was reden voor Van Veldhuizen om de Cyclone naar Nederland te halen.

Wervelingen bij straalgeleide
 injectie?
Dat brengt Van Veldhuizen bij de
maatregelen die de auto-industrie
neemt om tot schonere uitlaatgassen
te komen: “EGR, SCR en Roetfilters”.
Hij begint met EGR: “We halen de
uitlaatgassen nog een keer naar
 binnen. Dat verlaagt de verbran-
dingstemperatuur en daarmee de
NOx-uitstoot. Maar die uitlaatgassen
stromen wel laminair, dus zonder
turbulenties, door het inlaatspruit-
stuk. En dus zet het vuil uit het
 uitlaatgas zich laagje voor laagje
af in het inlaatsystem, vuil op vuil
op vuil...”
Bovendien: “Door luchttekort gaat
de motor roeten en dat roet haal je
ook weer je inlaatsysteem binnen.
Zo versterkt de verstopping zichzelf.
Bouw je een Cyclone in, dan heeft de
roterende inlaatlucht een spoelende
werking. Die breekt het vuil af”.
Om te bewijzen dat dit niet alleen
een probleem van oudere motoren
is, toont hij een video van een mo-
derne BMW-DI benzinemotor. Tij-
dens de inlaatslag toont de animatie
de inlaatlucht in het blauw: “Lami-
naire stroming”, merkt Van Veldhui-
zen op. Dan komt de compressieslag
en spuit de centraal geplaatste in-
jector tweemaal in: “Helemaal geen
werveling! Die inspuiting valt volko-
men dood op de zuiger. De Cyclone
kan hier problemen voorkomen”.
Is dat zo? “Deze animatie toont de
straalgeleide injectie in moderne
BMW-benzinemotoren. Die creëert
bij lage belasting en toerental een
ontsteekbaar mengsel rondom de
bougie en een veel armer mengsel

voor de Cyclone: “Plaats je die voor
de SCR-kat, dan krijgt het vuil geen
kans zich laagje voor laagje op te
bouwen op het inspuitventiel en
blijft de dosering zoals de fabrikant
die bedoeld had. Ik heb het gepro-
beerd op scheepsmotoren. Hun uit-
laatsysteem bleef vrij van kalksteen
en ze verbruikten stuk voor stuk
minder AdBlue”.

Werveling in het roetfilter
Ten slotte het roetfilter: “Het uitlaat-
gas kiest de weg van de minste
weerstand. Het gaat dus midden-
door. Daar raakt het roetfilter het
eerst verstopt. Is het eenmaal zover
dan moet het uitlaatgas wel langs
de buitenkant van het filter zodat
dat daarna ook verstopt raakt”.
Dat komt omdat het uitlaatgas lami-
nair stroomt. “Laat je een Cyclone
voor een roterende luchtstroom
 zorgen, dan gebruikt het gas de
hele doorsnede en krijgt het vuil
niet de kans zich op te bouwen.
 Bovendien verlaag je daarmee de
tegendruk van het roetfilter.” 
Is dat wel zo? “Ja, vul maar een
 colafles met water en laat hem
 leeglopen. Probeer het daarna nog
eens terwijl je de fles een slinger
geeft. Zie je dat het nu sneller gaat?”

3998 tevreden gebruikers
Wie niet overtuigd is, verwijst Van
Veldhuizen naar zijn website: “Ik heb
in vijf jaar 4000 Cyclones inge-
bouwd. Ze zitten in een viskotter die
nu 1500 liter dieselolie in de week
bespaart, in campers die nu een ver-
snelling hoger over rotondes rijden,
in caravantrekkers die nu wel op LPG
bergop komen en in een crashten-
der die veel minder roet uitstoot. >
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Duizenden tevreden Cyclone-klanten. Noord-Hollandse ATC-leden bekijken succesvolle toepassingen
op Van Veldhuizen’s smartphone.

De Cyclone. Links de traditionele variant, rechts die met open midden, voor lagere weerstand bij
hoge motorbelasting.
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Op mijn website, www.cyclonene-
derland.nl, staan honderden reviews

van tevreden gebruikers. En wie niet

tevreden is krijgt zijn geld terug. Tot

nu toe zijn dat niet meer dan twee
klanten geweest en één daarvan
staat op de site”.
De ander was een Aston Martin be-
doeld voor circuitgebruik: “De auto
kwam uit de bocht sneller op gang,

maar haalde op het rechte stuk
 minder topsnelheid”.
“Dat is niet zo vreemd”, vindt een
ATC-lid. “Veel motoren hebben wer-

velklepjes in het inlaatsysteem. Bij
laag toerental zorgen ze voor wer-
veling zodat het mengsel homoge-
ner wordt, bij hoog toerental staat
alles open zodat de lucht ongehin-
derd naar binnen kan.”
Hij slaat de spijker op zijn kop.
 Wellicht zijn er inlaatsystemen die
bij laag toerental en lage belasting

de lucht onvoldoende laten werve-
len. Maar bij hoog toerental en hoge
belasting gaat het er om de weer-
stand te minimaliseren. Een Cyclone
die de lucht laat wervelen zit dan al-
leen maar in de weg. Van Veldhuizen
realiseert zich dat: “Daarom hebben
we een aangepaste Cyclone met
een open middendeel ontwikkeld”.
Maar ook die is niet zonder nadelen:
“Inclusief inbouw kost hij geen
€ 150,- maar € 450,-”.

Nieuwe kans voor de
 wonderbougie
Nu we de Cyclone kennen, wil Van
Veldhuizen graag wat kwijt over een
tweede project waar hij aan werkt:
“De Thermobougie, dat is een bou-
gie met voorkamer”.
Uitvinder Albert Bakker uit Stadska-
naal bedacht het ding in 1987. Hij
kon er een benzinemotor mee op
diesel laten draaien, hij kon er arme
benzinemengsels mee ontsteken en
hij gaf benzineauto’s zonder drie-
wegkatalysator een lagere  NOx-
uitstoot. Hij zag in oudere auto’s
zonder driewegkatalysator de be-
langrijkste afzetmarkt. De HTS-Auto-
techniek testte de bougie in een
Opel Kadett zonder driewegkataly-
sator. De onderzoekers vreesden
meer variatie in het verbrandings-
proces. Maar ze concludeerden dat
de bougie bij lichte motorbelasting
voor een vermindering van de NOx-
uitstoot zorgde, zonder significante
toename van het brandstofverbruik.
Een mooi resultaat. Alhoewel, de on-
derzoekers merkten natuurlijk wel
op dat bij lichte motorbelasting so-
wieso weinig NOx gevormd wordt.
Later raakte Bakker’s bougie in de
vergetelheid. “Hij had geen contac-

ten in de auto-industrie en dus werd
zijn idee niet opgepakt”, zegt Van
Veldhuizen, die nu een nieuw proto-
type heeft gebouwd. Hij demon-
streert zijn Thermobougie in een
kastje dat een flinke spanningspuls
kan geven. Dat maakt duidelijk dat
de vonk heftiger is dan die van een
gewone bougie. En als hij een beetje
verdunde alcohol in het voorkamer-
tje spuit ontbrandt het. Heel mooi.
“Dat vindt Ford ook”, zegt Van Veld-

huizen. “Samen met hun bougiele-
verancier in Bosnië gaan we nu een
prototype bouwen voor een proef-
motor.”
Zien we deze bougie straks terug in
de Eco-modellen van Ford? Of is de
Thermobougie een sprekend voor-
beeld van wat marketeers een SDSP
noemen, een Solution Desperately
Searching for a Problem? De Noord-
Hollandse ATC-leden zijn er nog niet
helemaal uit.

Zuiger van de nieuwe Mercedes-Benz OM471 Euro 6-truckmotor. Verbrandingskamer en zuiger zijn
zo ontworpen dat er geen koprolwervel optreedt. Wat zou een Cyclone in de inlaat hier betekenen?

De voorkamerbougie werpt een steekvlam de
verbrandingskamer in. Van Veldhuizen demon-
streert het met een spanningspuls en een
scheutje alcohol.

Wervelkennis en Cyclone getest op TV
Gert Van Veldhuizen wilde BMW’s straalgeleide injectie te lijf met een Cyclone. Bekijk
de werking van die injectie met gelaagde vulling in het AMT-maanddossier. Verder op
www.AMT.nl/mei2011: AMT-kennistest over wervelkleppen en de Cyclone-test met
 commentaar van Gert van Veldhuizen in het Vara-programma Kassa.
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