Toeter voor het
stompe lichaam
Aerodynamische achterkant maakt vrachtwagen zuiniger
Vrachtwagens zijn energieslurpers door hun gebrek aan aerodynamica. Slecht voor het milieu en
voor de portemonnee van de vervoerder. Toeters en vleugels aan de achterkant en ingrepen onder
de vrachtwagen kunnen volgens TU-onderzoekers het brandstofverbruik van de wagens tot vijftien
procent terugdringen.
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Maaike Muller
“Dit is hem dan, de toeter.” Gandert Van Raemdonck,
promovendus bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R), loopt in een veel te grote stofjas naar een
glimmende witte vrachtwagen. In de enorme hal van Kees
Mulder Carrosserieën in Katwijk staan meer trucks, maar
deze valt op door zijn taps toelopende achterkant. Vier
kunststof platen vormen een soort piramide zonder top,
achterop de oplegger. De boat tail, zoals de toeter eigenlijk
heet, maakt de truck aerodynamischer. Hierdoor verbruikt hij tien procent minder brandstof, concludeerde
L&R-student Ronald Assen na computerberekeningen en
windtunneltests.
De kleine onderzoeksgroep van Van Raemdonck onderzoekt luchtstromen langs trucks en zoekt samen met
transportbedrijven en carrosseriebouwers naar manieren
om de aerodynamische eigenschappen te verbeteren. Er
valt genoeg te innoveren aan de vrachtwagen. Hij is met
zijn rechthoekige vorm, in vaktermen een ‘stomp lichaam’,
duidelijk geen schoolvoorbeeld van een aerodynamisch
voertuig. Het doel van de onderzoekers is een maatregel
te verzinnen waardoor de truck vijftien procent minder
brandstof nodig heeft.
Aan de voorkant is al gedacht. Terwijl hij langs de vrachtwagen loopt, laat Van Raemdonck zien welke maatregelen
de voorkant aerodynamischer maken. Hij wijst naar de
afgeronde hoeken en spiegels van de wagen. “En deze
vrachtwagen heeft een dakwindgeleider voor een mooie
overgang van de cabine naar de oplegger.” Alles om de
truck ‘glad’ te maken, zodat de lucht er netjes langs kan
stromen. “Net als een vleugel van een vliegtuig. Tot je er
een spijker in slaat. Dan krijg je allemaal gekke wervels
rond die uitstekende spijker.”
Achterkant
Die wervels ontstaan ook aan de achterkant van de
vrachtwagen. Daar is volgens de Vlaming en zijn promotor
Michel van Tooren dan ook meer aan te verbeteren dan aan
de voorkant. “Aerodynamische hulpmiddelen achterop
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kunnen de luchtweerstand van de truck met ongeveer
vijfentwintig procent verminderen, op een gemiddeld, in
Nederland realistisch traject. Op grote afstanden waar
heel constant wordt gereden, is meer winst te behalen”,
zegt Van Tooren.
Een groot deel van de luchtweerstand die een vracht
wagen ondervindt, wordt veroorzaakt door het zog. Aan
de achterkant, daar waar de rijdende vrachtwagen net
weg is, ontstaat kort een vacuüm. Lucht stroomt al snel in
dat ‘gat’ en achter het voertuig ontstaan twee in tegengestelde richting draaiende wervels en allerlei rommelige
stromingen eromheen. In dit zogenoemde zog heerst een

‘We begrijpen nog steeds het
samenspel niet van de lucht die
langs de oplegger stroomt, de
omvang van het zog en de sterkte
van de wervels’
onderdruk, waardoor het de vrachtwagen als het ware
naar achteren trekt. Dit effect wordt groter naarmate de
vrachtwagen sneller rijdt.
“Hoe kleiner dat zog, hoe beter”, aldus Van Raemdonck.
Hij zocht in patenten en publicaties van de afgelopen
honderd jaar om manieren te vinden om het zog te verkleinen. Allemaal helpen ze de lucht die langs de rijdende
oplegger stroomt zo snel mogelijk het vacuüm achter de
vrachtwagen in. De luchtstroom kan de scherpe hoek van
de zij- of bovenkant naar de achterkant van de trailer zelf
niet maken. Langs de taps toelopende boat tail stroomt >>
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Gandert van Raemdonck wil meer inzicht in de luchtstromen langs een rijdende vrachtwagen. Met
computational fluid dynamics modelleerde hij de stroming langs een truck. In de computer kan hij de
vrachtwagen zo draaien dat de vrachtwagen van alle kanten te zien is.

Net een wasmachine
Eigenlijk zou er een keurmerk moeten komen voor vrachtwagens, vindt professor Michel
van Tooren. Een vignet dat aangeeft hoe aerodynamisch een vrachtwagen is. Een truck
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met uitstekende luchthoornen en schijnwerpers komt in de slechtste categorie. En een
heel gladde wagen met afgeronde hoeken en andere middelen om de luchtweerstand

te verminderen, krijgt het predicaat ‘goed’. “Net als de labels voor wasmachines, die

aangeven hoe zuinig ze zijn”, zegt Van Tooren. Het vignet is er nog lang niet. Er moet
nog een methode worden ontwikkeld om te meten hoe aerodynamisch een truck is. “En

de overheid en de vervoerders moeten achter het idee staan.”

Onderzoekers ontwerpen
grotendeels op hun intuïtie

De cijfers
Vijftien procent brandstofbesparing klinkt mooi. Maar als de onderzoekers van
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek dat voor elkaar krijgen, wat levert het de vervoerder
dan eigenlijk op? Op een kladje rekent ir. Gandert van Raemdonck het even snel voor.
Stel dat een trailer per jaar 250 duizend kilometers maakt en op een liter drie kilometer
rijdt. Per jaar tankt hij dan 83 duizend liter diesel. Als een liter diesel een euro kost,
scheelt vijf procent brandstofbesparing vierduizend euro per truck per jaar. Vijftien
procent brandstofbesparing scheelt ongeveer twaalfduizend euro per truck per jaar.

26

de lucht beter. “Het werkt eigenlijk hetzelfde als een
fietshelm die naar achteren in een punt loopt”, vergelijkt
Van Raemdonck.
In een andere toepassing die de promovendus vond, wordt
de luchtstroom de hoek om geholpen door er lucht bij
te blazen. Achterop de trailer komt een soort lijst met
afgeronde hoeken. Uit blaaspijpjes komt extra lucht, die
de stroming over die ronde hoeken trekt. Van Raemdonck
ziet veel in deze oplossing. “Het is een actief systeem, je
kunt het steeds aanpassen.” Zo laat instabiliteit in het zog
de vrachtwagen slingeren, zodat de bestuurder steeds
heen en weer moet sturen om rechtdoor te blijven rijden.
Meer of minder blazen kan de instabiliteit in het zog
mogelijk opheffen. Hoeveel dit ‘Coanda-effect’ het zog
kan verkleinen, wil Van Raemdonck nog onderzoeken. Uit
de Verenigde Staten komen verschillende berichten. In de
windtunnel halveerde de luchtweerstand, maar op de weg
haalde de maatregel een veel slechter resultaat.
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Ook Marius van Straaten deed voor zijn afstuderen bij
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek onderzoek naar een
oude oplossing om een vrachtwagen aerodynamischer te
maken. Hij stofte het idee af dat onderzoeker Frei in 1933
aan de Technische Hogeschool van Danzig bedacht. Lucht
die stuurloos achterblijft zodra de trailer voorbij is, wordt
door metalen strips opgevangen en als het ware naar
binnen geduwd. Van Straaten testte de ‘vleugels’ in de
windtunnel en liet er computerberekeningen op los. De
uitkomst: een geschatte brandstofbesparing van ongeveer
tien procent. Van Raemdonck: “En misschien ontwikkel
ik tijdens mijn onderzoek nog een verlicht nieuw idee. Het
spannende is dat ik nog niet weet welke methode de beste
is.”
Ondanks computerberekeningen en de experimenten in
de windtunnel en op de weg die al zijn gedaan, is de meest
effectieve manier om de luchtweerstand te verminderen
nog niet aan te wijzen. Onderzoekers ontwerpen grotendeels op hun intuïtie. Zo bepalen ze bijvoorbeeld de
hoek die de boat tail moet hebben. Als dat geen goede
testresultaten geeft, passen ze de hoek aan en kijken of de

Chauffeur van vlees en bloed
En daar spelen zich de echte tests af, met een chauffeur
van vlees en bloed die een echte vrachtwagen door regen
en wind stuurt. Zijn fundamentele onderzoek is nog niet
afgerond, maar Van Raemdonck maakt zich al klaar voor
de eerste testritten op het asfalt. De witte Scania kreeg een
boat tail achterop. De vrachtwagen, waarin chauffeurs zuinig leren rijden, maakt twee keer per dag hetzelfde ritje
rond Barneveld. Dat is gunstig voor het onderzoek, omdat
de ritten dan goed vergelijkbaar zijn. Liever nog had Van
Raemdonck gezien dat de vrachtwagen regelmatig van
Amsterdam naar Zuid-Italië reed. “Op lange afstanden
met constante snelheid is meer brandstofbesparing te
halen dan in de stad.”
Maar voorlopig rijdt de vrachtwagen met boat tail helemaal niet. Van Raemdonck kreeg de vergunning voor de
testwagen niet op tijd van de Nederlandse Rijksdienst voor
het Wegverkeer (rdw). Monteur Jeffrey van Rijswijk kan
het bijna niet geloven als hij hoort dat zijn bouwwerk er
morgen weer af moet. Twee dagen werkte hij, soms vloe-
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aerodynamica verbetert. Om beter te kunnen ontwerpen,
is meer kennis over de stroming rond een vrachtwagen
nodig, meent Van Raemdonck. “In de Verenigde Staten is
daar wel onderzoek naar gedaan. Maar we begrijpen nog
steeds het samenspel niet precies van de lucht die langs de
oplegger stroomt, de omvang van het zog en de sterkte van
de wervels in het zog.”
Van Raemdonck wil dat mysterie ontrafelen door naast
zijn experimenten fundamenteel onderzoek te doen. Met
een schaalmodel en oude en nieuwe meettechnieken in
de lage-snelheidswindtunnel, hoopt hij zoveel inzicht in
de luchtstromen te krijgen, dat oplossingen al achter de
computer beter uitgedacht kunnen worden. Zo kunnen
hij en andere onderzoekers straks met betere ontwerpen
beginnen aan de experimenten op de weg.

kend, aan de boat tail. “Vooral de bovenste plaat kreeg ik
er moeilijk op, ik moest een hoogwerker gebruiken.” Het
lukte hem, maar zonder ontheffing mag de truck met boat
tail de weg niet op. “Het is vervelend dat hij er nu weer af
moet”, vindt Van Raemdonck. “Maar de truck is dikwijls
bezet. Ik wilde de boat tail vast in elkaar zetten, zodat we
hem in een paar uur kunnen monteren zodra de ontheffing in orde is.”
In Nederland bestaan regels voor de maximale lengte van
een vrachtwagen. Zo mag een trekker met oplegger niet

De vrachtwagen maakt twee
keer per dag hetzelfde ritje rond
Barneveld. Gunstig voor het
onderzoek, omdat de ritten dan
goed vergelijkbaar zijn
meer dan 16,5 meter lang zijn. Vervoerders willen zoveel
mogelijk van de toegestane lengte gebruiken voor de
laadruimte. “Vandaar dat vrachtwagens hier allemaal zo’n
stompe voorkant hebben”, zegt l&r-professor Michel van
Tooren. “In de Verenigde Staten rijden vrachtwagens met
aerodynamischer cabines, met een snuit.” Ook wegproeven met de boat tail zijn daar toegestaan.
“De boat tail steekt een paar meter uit. Niet alleen de
lengte, maar ook de veiligheid is hierbij een probleem”,
zegt Allert van Meurs van de rdw. “Doorgaans wordt een
personenwagen die van achter op een vrachtwagen
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botst, tegengehouden door een soort balk. Op de boat tail
zit zo’n balk niet, dus daar kan een auto zo onder schieten.”
Van Raemdonck bezint zich nu op een manier om aan de
regels te voldoen en de truck toch te innoveren.
Ondertussen gaat de testtruck straks zonder boat tail,
maar met geavanceerd meetsysteem de weg op. Het
systeem dat de onderzoeker ontwikkelde registreert ‘bijna
alles’, van windrichting en windsnelheid tot de snelheid
en het brandstofverbruik van de wagen. “Zo krijgen we
een nulmeting, dus het brandstofverbruik onder verschillende omstandigheden zonder aerodynamische hulpmiddelen. Als hij dan gaat rijden met de boat tail, hebben we
de brandstofbesparing zwart op wit”, zegt Van Raem-

‘Een auto schiet zo
onder de boat tail’
donck, terwijl hij zijn ‘data-aquisitiesysteem’ in de cabine
monteert.
Kort daarvoor lag hij nog op zijn buik op de wagen om
daar een windmeter neer te zetten. En als de toeter van de
wagen is, gaat hij aan de slag met hars en kunststofvezels.
Hij wijst naar boven, naar een drie meter hoog platje dat
is afgeschermd met een dunne ketting. “Dat wordt mijn
laboratorium.”
Van Raemdonck ontwikkelde vorig jaar een middel dat
de luchtweerstand van vrachtwagens vermindert, zonder
de geldende regels te overtreden. Zijn ‘onderbouw’ komt
niet achter, maar onder de vrachtwagen, om de lucht die
daar nu heftig wervelt te stroomlijnen. “De onderkant is
aerodynamisch echt een puinhoop. Daar verzin ik in mijn
onderzoek ook oplossingen voor.” Omdat hij nog bezig is
met een patentaanvraag, kan hij er weinig over loslaten.
Maar windtunneltests voorspelden dat de relatief simpele
ingreep vijf tot negen procent brandstof bespaart. “Misschien meer als ik de vorm kan verbeteren. Maar ik verkoop geen luchtkastelen, ik wil het eerst testen op de weg.”
<<

Maak er een trein van
Aerodynamica zijn niet de enige manier
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